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  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٠

  )فصل دھم(عليه امپرياليسم 
  امپراتوری در دانشگاه ھا

  

  مايکل پرنتی

ياست خارجی امريکا مبلغ تعصبات مرسوم در پوشش واقعيات سياسی، نديدن يا انکار اکثر کتب درسی بر دولت و س

با پذيرش امپراتوری در شرايط خاص خود، . شرارت و تجاوز فاحش غيردمکراتيک قدرت طبقاتی و امپرياليسم است

معتقدند که آنھا به سپس انکار وجود آن و تمام مسائل سختی که به بار می آورد، بسياری از پژوھشگران دانشگاھی 

نمی شنوند که چه کسانی » به لحاظ درست سياسی«مردم . ... تفکيک علمی ناشی از آشفتگی حقيقت دست يافته اند

امروز يک شبکه ملی از گروه ھای راستگرا در دانشگاه ھا، با بودجه ای از .  حاکم بر جھان گفتمان ھستندًظاھرا

اين شبکه، محافظه کار ترين فعاليت ھا را در مدارس سراسر کشور . ود دارد ميليون دالر وج١ دالر گرفته تا ١٠٠٠٠

اين شبکه، بودجه بيش از صد انتشارات راستگرای دانشگاھی را تأمين می کند، که به دست بيش از . ھماھنگ می کند

ز بنياد سياف انتشارات محافظه کار دانشگاه و سازمان ھائی که ميليون ھا دالر ا.يک ميليون دانشجو می رسد 

)Sciafe( بنياد اولين ،)Olin( کورز ،)Coors(فقدان . ، و ديگر اھداء کنندگان راستگرای ثروتمند دريافت می کنند

 کامل کمک مالی برای گروه ھای مترقی، خط بطالنی  است بر اين اتھام که ارتباطات سياسی در دانشگاه در ًتقريبا

ئی که کم تر باعث تحريک می شوند و به نظر بی طرف و خنثی ھستند، در مجموع، ديدگاھا. تسلط چپگرايان است

مطالعاتی که به طور ضمنی در ديدگاه اصولی تسلط سيستم سياسی و .  ايدئولوژيک معمولی ھستندًاغلب بيشتر صرفا

  . ھند، ارائه می»ھمانگونه که ھست«اقتصادی غالب شريکند، تجربه گرائی فارغ از ارزش، و تحقيقی از جھان را 

***** 
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    امپراتوری در دانشگاه ھا

 افرادی ھستند که به شرکت ھای بزرگ خصوصی برای سرمايه گذاری امن در کشورھای امريکادر دانشگاه ھای 

ديگران برای پاسخ مصرف کننده به تکنيک ھای بازار، ناآرامی . کمک می کنند» تجزيه و تحليل ريسک«جھان سوم با 

 کنترولھنوز افراد ديگر روش ھای جديدی برای . متالشی کردن اتحاديه ھا کار می کنندھای کارگری، و چگونگی 

مردم شورشی در داخل و خارج از کشور، ايجاد سالح و فن آوری ھای جديد جھت نظارت و مبارزه ضد شورش ابداع 

ی التين امريکاره روستائيان می خواھد تحقيق در با.)  بمب آتش زا در دانشگاه ھاوارد اختراع شد-ناپالم . (می کنند

برای اين که جھانی امن برای کسانی بسازند که صاحب آن ھستند، . باشد، يا ساکنان داخل شھر، يا کارگران کارخانه

  .ھزينه خوبی به دانشمندان و پژوھشگرانی  پرداخت می شود  که نظريات درخشان و اغلب بيرحمانه ارائه می دھند

را ديد که مشکل بتوان با ھر استاندارد علمی ) ROTC( توان برنامه ھای آموزش نظامی در ھمان محوطه دانشگاه می

محيط دانشگاه، ھم چنين برای به استخدام  درآمدن در شرکت ھای بزرگ مختلف، سازمان اطالعاتی . نرمال توجيه شود

  .، و نيروھای مسلح باز است)سيا(امريکا

فرصت ھای شغلی و « در سرتاسر کشور منتشر شد که ئیمه دانشجو، يک آگھی تبليغاتی در روزنا١٩٩٣در سال 

می توانستند برای کارآموزی  برای سيا واجد شرايط «دانشجويان . را با سيا ترويج می کرد» ئیبرنامه ھای دانشجو

يغاتی آگھی تبل. سيا را کسب کنند » حرفه ئی«و يا »  تجربه کاری«و » کمک مالی برای پرداخت ھزينه تحصيل بشوند

آيا منظور گزارش . کسب کنند» تجربه«توضيح نداد که چگونه دانشجويان تمام وقت می توانند به عنوان مأمور مخفی 

   بود که نظرات خالف انديش داشتند؟ئیدادن درباره اساتيد دانشگاه و رفقای دانشجو

  

  معبد دانش 

 را يافت، از جمله بسياری که درگير فعاليت ھای ذکر  علمی و مديرانیھيأتدر ھمان دانشکده ھا و دانشگاه ھا می توان 

شده در باال ھستند، که با جديت تمام، آشکارا استدالل می کنند که دانشگاه يک جامعه مستقل از دانشمندان بی طرف، 

  .  جدا از منافع فوری اين جھان، و معبد دانش استئیجا

، به صورت اوراق بھادار قابل توجھی سرمايه گذاری يکاامردر واقع، بسياری از دانشگاه ھا در شرکت ھای بزرگ 

سساتی در می آميزند، که بيشتر سودآور ھستند. مستقيم دارند در اين . ٔنھادھای آموزش عالی ما با خريد و ترغيب، با مو

، و حرفه راستا، دانشگاه ھا مقدار کمی از ديگر نھادھای اجتماعی متفاوت ھستند، مثل رسانه ھا، ھنر، کليسا، مدارس

برای بحث کامل تر در باره اين نکته، . [ھای گوناگون، که ھمه آنھا به دروغ ادعای استقالل از ديدگاه طبقه حاکم دارند

فصل ) ١٩٩۴انتشارات سنت مارتين، : نيويورک (امريکااسطوره شناسی سياسی در : به کتابم سرزمين خدايان دروغين

  .  مراجعه کنيد] »انحصار فرھنگ«، ٧

، در تظاھرات و جلسات، بسياری از دانشجويان و برخی از استادان دانشکده درباره بی ١٩۶٠ اواخر سال ھای در

در ابتدا، آنھا فقط جنگ را زير سئوال . عدالتی و وحشت جنگ دور افتاده در ھندوچين، شروع به آموزش خود کردند

 سيستمی  را که رھبران را بوجود آورد، از جمله آن بردند، سپس رھبرانی را که آن را به وجود آوردند، و پس از آن

پس از عبور از خط شکايات ليبرالی به تجزيه و تحليل راديکال، . قسمتی که با ھمدستی فعال دانشگاه نمايندگی می شد

لگوی نبود، بلکه بخشی از ا» اشتباه«برخی از تظاھرکنندگان محوطه دانشگاه به اين نتيجه رسيدند، که جنگ ويتنام يک 

  .   امن بود که جھت استثمار شرکت ھای بزرگ چند مليتی طراحی شده بودئی برای ساختن دنياامريکادرازمدت مداخله 
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آنھا، ھمچنين متوجه شدند که اعتراض تنھا برای ايجاد بحث و قانع کردن رھبران به اصطالح با حسن نيت نبود، بلکه 

گيری ھای دشوار فزاينده با قدرت سرکوبگر دولت و نھادھای کمکی آن، ترجيحا، مستلزم در. برای رھبران بد آگاه بود

  .و با رھبرانی است که  نه گمراه شده بودند و نه مغشوش، بلکه با کسانی بود که کامال می دانستند که چه کار می کنند

قه اش واژه مخصوص حتی  برای توصيف شرايط مورد عال. دانشگاه خود را به عنوان سنگر انديشه آزاد نشان می دھد

در واقع، سيستم  اداره کردن نھاد آموزش عالی در ميانگين، بيشتر مديون اسپارت . ، وجود دارد»آزادی آکادميک«

  ) اصطالح انگليسی. (است تا يونان

ند اکثر دانشگاه ھا و دانشکده ھا، به عنوان انعکاسی از پيرامون جامعه بزرگ تر، بيشتر کارخانه ھای ايدئولوژيک ھست

 است که دانش جويان آينده خود ئی که انتقاد از امپرياليسم عرضه کميابی است و جائیتا مخازن روشنفکری، مکان ھا

  .  را به سرمايه داری به عنوان يک نظم اجتماعی گرو می گذارند

  

  برخی بحث ھای تاريخی

قرن ھای ھيجده و نوزده، اغلب در سرتاسر .  ملت است-لوژيک در دانشگاه ھا، به قدمت خود کشورئوسرکوب ايد

منی ھيأتدانشکده ھا معموال توسط . دانشکده ھا با يکی از مکان ھای مذھبی ارتباط داشتند  می شد که کنترولٔ امنای مو

  .  در وظيفه خودشان معتقد بودند بايد اطمينان حاصل کنند، که دانشکده سلطه موعظه کنندگان مذھبی را قبول کند

سسات آموزشی آن زمان لذت می برددگم ھای نژادپرستی  امنای ھيأت، ١٨٠٠در اوايل سال ھای . ٔ نيز در جای امن مو

در .  ممنوع ساختئیدانشکده ھای شمالی، استادان را از درگير شدن در بحث ھای انتقادی برده داری و دفاع از رھا

  . نداشتدانشکده ھای جنوبی، ھرگز  سئوالی درباره ھواداران مخالفت با بردگی وجود

استادان دانشکده، به طور فعال بيشترانرژی روشنفکری خود را برای توجيه برده داری و تزريق مفھوم برتری سفيد 

، بزرگ ١٨٨٠ و ١٨٧٠داروينيسم در سال ھای . اختصاص داده اند) curriculum(پوستان در تمام برنامه درسی 

سای بر.  بودامريکاترين مبحث تابو در آموزش عالی  ُجسته نه دانشکده شرقی برجسته به عنوان مانع  کنندگان ٔرو

ناميده می شود، تنھا نقطه نظر قابل قبول در اکثر » خلفت«چيزی که امروز . تدريس تئوری تکامل به ثبت رسيدند

  . کشور بود» آزاد و مستقل«مدارس 

که تا به امروز ادامه (ا تسلط يافتند  امنای اکثر دانشگاه ھا و دانشکده ھھيأت، تجار ثروتمند بر ١٨٨٠در سال ھای 

آنھا، اعضای استادان دانشگاھی را از دانشگاه .  ايدئولوژيک ترديد کرده اندکنترولآنھا، بندرت در تحميل ).  دارد

اخراج می کنند، که عقايد سياسی اقتصادی مرتدانه خود را در داخل محوطه دانشگاه و خارج ابراز می کنند، در تجمع 

 مردمی شرکت می کنند، نظرات ضد انحصاری دارند، از آزادی  سيلور حمايت کردند، مخالف امپرياليسم ھای احزاب

  .  در فيليپين ھستند، و يا از حقوق رھبران کارگری و سوسياليست ھا دفاع می کنندامريکا

، جيمز آلن )Edward Bemis(، ادوارد بميس )Richard Ely(در ميان آنھا، محققان برجسته ای چون ريچارد الی 

 Thorstein(، تورستن وبلن )Henry Wade Rogers(، ھنری ويد روجرز )James Allen Smith(اسميت 

Veblen(راس . ای.ئی، ا)E. A. Ross ( و اسکات نيرينگ)Scott Nearing (بودند، که اخراج شدند.  

معلمانی که درباره جنگ . تشديد شده بوداخراج استادان راديکال، يا به عبارت ديگر مرتد در سراسر جنگ جھانی اول 

يا مخالفت با فروش اوراق قرضه آزادی يا حمايت از انترناسيوناليسم ابراز شک و ترديد می کردند، کاری به کارشان 

  .نداشتند
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، رئيس دانشگاه کلمبيا، به صراحت استادان )Nicholas Murray Butler(مقامات دانشگاه مثل نيکالس مورری باتلر 

از انتقاد به جنگ ممنوع کرده بود، با اين استداالل که چنين ارتدادی ديگر قابل تحمل نبود، برای اين که در زمان را 

، )Charles Beard(مورخ برجسته، چارلز بيرد . جنگ، کله شقی، شورش بود و حماقت خيانت به حساب می آمد

سسات «رات او  امنای دانشگاه کلمبيا، که نگران بود ممکن است نظھيأتتوسط   امريکائیٔاز جمله  بی احترامی به مو

بيرد با انزجار از دانشگاه کلمبيا استعفا ) اصطالح انگليسی، يعنی به سختی تنبيه شده بود. (به سيخ کشيده شده بود» باشد

ت که دارای بيرون کردن يا تحقير يا ارعاب ھر انسانی اس«داد، اعالم کرد که متوليان و نيکالس مورری باتلر در پی 

دانشگاه، مطمئنا ھرگز پذيرای افراد متقاعد به . »نظرات مترقی، ليبرال، و يا غيرمتعارف در مورد مسائل سياسی است

، تعداد نسبتا کمی کمونيست در ميان تدريس ١٩٣٠حتی در روزھای راديکال سال ھای . ضدسرمايه داری نبوده است

.  معاون بودند، مربی، و شغل ھای حاشيه ای و ناامن ديگری داشتندکنندگان دانشکده وجود داشت، و آنھا معموال

  . آشکار کمونيسم بودن افراد، برای بقای حرفه مساعد نبودئیشناسا

) McCarthyism(، با مکارتيسم ١٩۵٠ و اوايل سال ھای ١٩۴٠سرکوب مرتدان محوطه دانشگاه در اواخر سال ھای 

در ميان استادان دانشگاه که اخراج شدند کسانی . ال به شدت افزايش يافته بودو تعقيب و محاکمه  در سطح ايالتی و فدر

بودند که با حزب کمونيست يا يکی از سازمان ھای وابسته به آن ارتباط داشتند، بودند کسانی که از تفتيش عقايد، که 

  .دندخود و يا دوستانشان عضو و يا در ارتباط با اعضای حزب کمونيست بودند، خودداری نمو

که بعدھا خود را به عنوان يکی از سياست گذاران با استعداد ( رئيس دانشگاه آن موقع، ھاروارد مک جورج باندی 

، جامعه شناس را از موقعيت )Sigmund Diamond(، سيگموند دياموند )معرفی کرد که جنگ ويتنام را به ما داد

ديگران، مانند پل . آی نداد.بی.ن و دانشجويان چپ را به افجرم دياموند، آن بود که اسامی استادا. کاری محروم کرد

، اقتصاددان در دانشگاه استنفورد، که ھيچ وابستگی به حزب کمونيست نداشت، اما  چون که )Paul Baran(باران 

  .جزء مارکسيست ھا بود،  کما بيش به ھمان بدی بود

ته ھای کنگره، کميته ھای قانون گذاری دولت، و در ريشه کن کردن استادان ضدسرمايه داری دانشگاه ھا توسط کمي

مديريت در سرتاسر کشور، مجموعه ای منسجم از شيوه ھا را برای . خيلی موارد، مديريت دانشگاه ھا انجام شده بود

يکی از اعضای برجسته حزب کمونيست، . انجام مأموريت در پاک سازی فھرست اسامی استادان خود توسعه داده بود

، استادی پرتحرک و مورخی توانا بود که قادر نشد پست دانشگاھی منظمی )Herbert Aptheker(پتکر ھربرت آ

، برای يک ترم دعوت )Yale(، جھت تدريس در دانشگاه يال ١٩٧۶وی در سال . برای بيش از پنجاه سال داشته باشد

 فقط پس از ھيجده ماه اعتصاب دانشجويان .شده بود، ولی مديريت حاضر نشد به قول خود وفا کند و پست را به وی نداد

حتی پس از آن، اقدامات احتياطی . و استادان، اقليت اليگارشی حاکم بر دانشگاه يال مجبور به قبول ھربرت آپتکر شد

 منتقد حکومتی تبديل - برای مطمئن شدن درنظر گرفته شد که آپتکر دانشگاھيان بسيار زيادی را به خرابکار سياسی

ه ھای وی، به پانزده دانشجو محدود بود و اطاق درس او واقع در زير شيروانی يک ساختمان تيره رنگ در رشت. نسازد

آپتکر، می بايست برای حضور يک بار در ھفته در کالس درس از . دورافتاده ترين محوطه دانشگاه قرار داشت

ھيچ ھزينه سفری به وی داده نشد و در حالی که . مسافرت کند) New Haven(تا نيو ھيون ) New York(نيويورک 

دانشگاه يال، از حضور يک کمونيست با حسن نيت جان سالم .  بر کل ترم به او پرداخت شده بوددالر ٢٠٠٠مجموعا 

 نمی ترسيدند که ئیآنھا از آپتکر به تنھا. بدر برد، اما نه بدون آن که اندکی لرزه بر اندام مقامات دانشگاھی بيندازد

ضعيف کند، بلکه استخدام او ممکن بود اولين گامی باشد برای باز کردن اظھار نظرات ضدسرمايه داری، دانشگاه را ت
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ھزاران استاد ديگر، ھرگز برای ھيچ گونه تحقيقی خوانده نشده . که از دانشگاه يال برای نسل ھا به دور داشته شده است

  .اند، ولی  باز ھم اثرات لرزيدن را تجربه کرده اند

، و وانگر تيلينز جونيور )Paul Lazarsfeld(بررسی دانشگاھی در طول دوره مک کارتی، پل الزارسفيلد در يک 

)Wagner Thielens, Jr(تقريبا ھر . ، گزارش شد که نياز به اثبات وفاداری فرد در صفوف استادان دانشگاه نفوذ کند

را پناه » گرايشات کمونيستی«ه ممکن است يکی  اقتصادی موجود، دعوت به سوء ظن بود ک-انتقادی از نظام سياسی 

برخی از دانشگاھيان از . استادان دانشگاه که از امضاء سوگند وفاداری خودداری نمودند اخراج شدند. داده است

» بيشتر مشکل کردن جامعه آزاد برای دفع تھديد واقعی ديکتاتوری کمونيستی«تحقيقات جھت از بين بردن روحيه و 

بنابراين، حتی وقتی که عليه شکار و تعقيب و محاکمه ضد کمونيستی انتقاد می کردند، آنھا از موضع يک . انتقاد کردند

آنھا استدالل می کردند که تعداد زيادی از مردم بی گناه در کار خود منفور و در حرفه . ضدکمونيست بحث می کردند

نبود، فقط زمخت و افراطی بود،  و تا زمانی که مشاغل مفھوم اين بود که تفتيش عقايد اشتباه . خود ساکت شده بودند

بودند ، کامال درست ) کمونيست(، و »گناھکار«خراب نشود، چنانچه آنھا واقعا ) غير کمونيست ھا(» بی گناه«مردم 

  . ھا را از حقوق اساسی خود محروم کرد امريکائیبود که 

  

  باز و بسته شدن دانشگاه

انشجويان، تحصن ھا، و ديگر اختالالت در دوره جنگ ويتنام، مقامات دانشگاه سياست در مواجھه شدن با اعتصابات د

آنھا ملزومات تعميم رشته را حذف  و . چماق و شيرينی، ترکيبی از اقدامات آزادمنشی و سرکوبگرانه را به کار گرفتند

رشته ھای مطالعات . غو کردند و ديگر محدوديت ھای پدرسارانه را از زندگی خوابگاه دانشجويان لئیقوانين جدا

اين .  و مطالعات زنان، به ھمراه شماری ديگر از برنامه ھای علوم اجتماعی تجربی راه اندازی شدامريکائی - ئیآفريقا

. دومی رشته ھای جامعه گرا، روش ھای تدريس نوآورانه، و تالش آگاھانه را برای مقابله با مشکالت معاصر ارائه داد

 مورد پوليس توسط ئیفعاالن دانشجو. ھمراه با امتيازات، يک ضدحمله سرکوبگرانه را راه انداختندمقامات دانشگاه 

 و  به - ضرب و شتم قرار گرفتند، دستگير شدند، و اخراج شدند، ومشمول خدمت به جنگی شدند که مخالف  آن بودند 

  .  کن و بکش حکم فرما بود مثل اياالت کنت و جکسون فرستاده شدند که قوانين تيراندازیئیمکان ھا

استادان راديکال کارشان را از دست دادند و برخی ھا، از جمله خود من، در درگيری محيط دانشگاه به شدت توسط 

 Angela(آنجال ديويس .  ادامه داشت١٩٨٠ و ١٩٧٠سرکوب در سرتاسر سال ھای .  ضرب و شتم شدندپوليس

Davis( مارلين ديکسون . ه کاليفرنيا، در لس آنجلس اخراج شد از دانشگاامريکائی، کمونيست معروف)Marlene 

Dixon( جامعه شناس مارکسيست فمينيست، به دليل فعاليت سياسی ابتدا از دانشگاه شيکاگو و سپس از دانشگاه مک ،

، استاد )Melville(، محقق مشھور در منويل )Bruce Franklin(بروس فرانکلين . ، اخراج شد)McGill(گيل 

دانشجويان به » تحريک«می در دانشگاه استنفورد، نويسنده يازده کتاب و صدھا مقاله و معلمی برجسته، به دليل رس

دريافت کرد، ولی توسط نايب ) Colorado(فرانکلين، بعدھا پيشنھاد شغلی از دانشگاه کلورادو . اعتصاب اخراج شد

بسته شامل . آی  گرفته بود.بی.ريافت بسته اطالعاتی از اف مديره دانشگاه نقض شد، که تصميم خود را بر مبنای دھيأت

در دانشگاه واشنگتن، سياتل، تالش کنيت دولبيرز . شايعات دروغ، نامه ھای جعلی، و مقاالت خبری ناخوشايند بود

)Kenneth Dolbeare( برای ساختن بخش علوم سياسی واقعا کثرت گرا با ترکيبی از استادان محافظه کار، جريان ،

دولبيرز، پس از يک . اصلی، راديکال، از جمله زنان و مردم تيره پوست، زير ضرب مديريت دانشگاه قرار گرفت

اعضای مترقی بخش، از جمله آلبرت بلک، آلن . مبارزه طوالنی و روحيه ای تضعيف شده دانشگاه را ترک کرد
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، تنھا فرد شاغل و رسمی راديکال، سرانجام با فيليپ مرانتور. پوالوسکی، جودی المير،  و تريور چاندلير نيز رفتند

مرانتو، محقق امور شھری بود، که به طور گسترده کتب منتشر می کرد و معلمی بسيار عالی بود،  . انزجار استعفا داد

 UW(ساير افراد مترقی، در محيط دانشگاه يو دبليو سياتل . ولی ھرگز قادر به حفظ شغل دانشگاھی منظم ديگری نشد

Seattle( از جمله محققان معروف شيکاگو کارلوس موننوز، جان چامبليس در فلسفه، و جف موريس در اقتصاد از ،

  .انتصاب مجدد محروم شدند

مورخ بسيار مشھور و محقق اصلی، جسی ليميش، که نقدی بر . پاک سازی مشابھی در سراسر کشور انجام گرفت

ز دانشگاه شيکاگو، ھمانگونه که مدير بخش به او توضيح داد، به  جسارت ايدئولوژيک پنھانی تاريخ نگاری نوشت، ا

تاريخ دان و فعال معروف ضدجنگ، . ، اخراج شد»اعتقادات شما، در تحقيق شما دخالت می کند«: اين خاطر که

، جامعه شناسی )Paul Nyden(پل نيدن . ، نيز توسط دانشگاه شيکاگو اخراج شد)Staughton Lynd(استوگتون ليند 

او . که در دانشگاه پيتسبورگ تدريس می کرد و فعاالنه با کارگران متحد معدن کار می کرد، به داليل سياسی اخراج شد

مارکسيست جامعه شناس پيتر سيبولد، با وجود حمايت . شکايت کرد و خارج از دادگاه مقداری غرامت دريافت نمود

  .   شگاه ويسکونسين، پارکسايد محروم شددانشجويان و استادان دانشگاه، از تجديد خدمت در دان

ُھشت نفر از نه استاد .  تا به امروز، برای ثبت در اين جا بيش از اندازه زياد ھستند١٩۶٠پاک سازی ھا از سال ھای 

ضدجنگ که برای دمکراتيزه شدن بخش فلسفه در دانشگاه ويرمونت تالش کرده بودند، پی در پی به سرعت از تمديد 

در طی سه سال در اوايل سال ھای ھفتاد، در دانشکده دارتموت، ھمه به جز يکی از دوازده استاد . وم شدندقرارداد محر

 New(، چھار استاد در دانشکده قانون نيو اينگالند ١٩٨٧در سال . مترقی که با ھم ناھار می خوردند، اخراج شدند

England(استاد در جنبش مطالعات حقوقی انتقادی، گروھی چھار. ، با وجود حمايت زياد ھمکاران خود اخراج شدند 

 ھيأت. چپ گرا درگير بودند، که قانون را به عنوان ابزار شرکت ھای بزرگ ثروتمند و قدرتمند در نظر می گرفت

امنای مدارس، که تا اندازه زيادی از شرکت ھای بزرگ و قدرتمند ھستند، ترجيح می دھند که چنين عقايدی آموزش 

  .داده نشود

، در دانشگاه ورمونت، علی رغم حمايت ١٩٧٢در سال .  به اين فھرست قابل توجه، می توانم نام خودم را اضافه کنم

 امنا از تمديد تدريس ھيأتدانشجويان خودم، تمام بخش، نماينده استادان، شورای مديران، ناظم، و رئيس دانشگاه، توسط 

 تدريس يا ليست طوالنی انتشارات من پيدا کند، اما تصميم گرفت  برایئی مديره نتوانست ھيچ خطاھيأت. محروم شدم

فيليپ مرانتو و ماتيو ليپمن در کتاب . تشکيل شده است» حرفه ئیرفتار غير«که فعاليت ھای ضد جنگ من از 

، فھرست بيش از پنجاه مورد )Guarding the Ivy Tower(خصوصی منتشر شده خود، نگھبانی از برج پيچک 

، پاک ١٩٧٠گر را در سراسر کشور انتشار داد که به خاطر عقايد و فعاليت ھای سياسی خود در سال ھای استادان دي

می توان بسياری موارد ديگر از درگير بودن دانشمندان . اين ليست نمايشی  بود تا اين که کامل باشد. سازی شده بودند

حتی شيمی دانان، فيزيک دانان، رياضی دانان و سياسی، اقتصاددانان، مورخان، جامعه شناسان، روانشناسان، و 

تمام بخش ھا و حتی تمام مدارس و دانشکده ھا برای سفر کم تر در مسير مخالفت با  . موسيقی دانان را اضافه کرد

در دانشگاه برکلی، کل دانشکده جرم شناسی به  اين خاطر لغو . شرکت ھای بزرگ ثروتمند و قدرتمند ريشه کن شده بود

در ميان آنھا، کسانی که را . ود که استادانش از جرم و مقابله با جنايت، تجزيه و تحليل طبقاتی توسعه داده بودندشده ب

  . ولی راديکال ھا را اخراج کردند. بيشترجرم شناسی ارتدوکس تدريس می کردند به بخش ھای ديگر گماشته شدند

ه ايالتی نيويورک، بوفالو، دانشکده علوم اجتماعی آزمايشی ، در دانشگائی، در پاسخ به مطالبات دانشجو١٩٧٠در سال 

در عرض چند سال، به اين خاطر که دو سوم از سی استاد عضو، در کار خود  رويکرد راديکال داشتند، . تشکيل شد
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اده بعضی از رشته ھا، از کتب مارکسيستی استف. تمام دانشگاه زير حمله مديران دانشگاه ايالتی نيويورک قرار گرفت

. کردند و تعداد دانشجويان به بيش از ھزار نفر رسيد، از جمله آنھا، کارگرانی که در مدرسه شبانه  شرکت می کردند

مثال برنامه موفق آميز مارکسيستی که با جنبش کارگری در ارتباط رو به رشد بود، برای مقامات دانشگاه خيلی بيش از 

  .   لغو شد١٩٧۶ سال اين کالج آزمايشی در. حد نگران کننده بود

قرارداد تدريس راب رايت اقتصاددان در دانشکده ناپاوالی .  پاک سازی مخالفان در دانشگاه ھا تا به امروز ادامه دارد

که رايت را متھم به (او . ، توسط کميته بررسی، که متشکل از مدير محافظه کار بخش بود، رد شد١٩٩۴در ماه مه 

، منشی کارمندان، و رئيس بخش علوم )که آموزش تايپ کردن می داد( مدير بود ، ھمسر)کرد» آموزش کمونيسم«

يکی ديگر از اعضای کميته، . رايت معرفی کرد» دشمن شخصی«که يک بار علنا خود را  به عنوان (اجتماعی بود 

عتبار او تصميم به يک حسابدار محافظه کار، به رايت گفت که او از اين که چگونه کميته حتی قبل از نگاه کردن به ا

 تدريس رايت ئیبيست نامه ناخواسته توسط دانشجويانی که از توانا. استخدام رايت گرفته بود، وحشت زده شده بود

  .شدند و ھرگز پيدا نشدند» جا بجا«ستايش کرده بودند، به طور مرموزی توسط کميته 

  

  چپ گراھا درخواست کار نکنند 

عضوی از استادان دانشگاه بوستون . اما کم تر از اخراجی ھا قابل مشاھده ھستندغير استخدامی ھا حتی خيلی مکرر، 

دانشمندان علوم اجتماعی . به من گفت، که امکان ندارد دانشگاه او ھر چپ گرای سياسی شناخته شده را استخدام کند

ی کاليفرنيا، تکزاس، مجرب واجد شرايط، که خيلی مترقی و نيز شناخته شده ھستند، برای مشاغلی در انستيتوھا

ايلينويز، کلورادو، نيويورک، و جاھای ديگر بيش از اندازه که الزم به ذکر باشد درخواست استخدام دادند، ولی به نفع 

.   رد شدند، که در مقايسه با آموزش ، نشر کتب، و سابقه تدريس خود، کم تر واجد شرايط به نظر می آمدندئیکانديداھا

، رسما بيان شد که دانشجويان فارغ ١٩٧٠ تکزاس، اوستين، به گونه ای در اواسط سال ھای اين الگو در دانشگاه

  .   التحصيل دست به اعتصاب زدند و دانشگاه را به شيوه ھای استخدام تبعيض آميز سياسی متھم کردند

ده کردم که درباره غيبت ، زمانی که در حال بازديد دانشکده ريد در اوريگان بودم، دانشجويانی را مشاھ١٩٨٠در سال 

:  به من گفتئیدانشجو. تمام استادانی که چشم انداز بحرانی ارائه می دادند، بيانيه پخش می نمودند و شکايت می کردند

اگر ما بخواھيم ھر نقد آلترناتيو را ديدگاه چپ بخوانيم، خودمان بايد عالوه بر رشته ھای معمولی، رشته ھای اضافی «

وقتی که از بعضی استادان دانشکده ريد درباره آن ديدگاه . »انسی برای شرح آن در کالس داريمبگيريم و بندرت ش

آلترناتيو چپ پرسيدم، آنھا قبول کردند که به ياد نمی آورند که ھيچ کدام از ھمکاران آن ھا ديدگاه چپ انتقادی ارائه 

  .باشددھد، و يا به نظر بيايد که درباره کمبود تنوع ايدئولوژی نگران 

، بخش علوم سياسی دانشگاه مشترک المنافع ويرجينيا دعوت کرد تا رئيس شوم، اما مورد قبول مدير ١٩٨١در سال 

بديھی است که . او اعالم کرد که اين غيرقابل قبول است که يک چپ گرا، رئيس بخش باشد. واقع نشده و رد شدم

اگر شما يک محقق مثمر ثمر و معلم خوبی «:  اعالم می کنديکی که با صدای بلند. دانشگاه با دو صدا صحبت می کنند

شما بايد الگوی ايدئولوژيک «: و ديگری با صدای رسا زمزمه می کند. »ھستيد، به احتمال زياد برای شما شغل داريم

د؛ در غير اين صورت، واقعا مھم نيست که عملکرد ئيجريان اصلی را داشته باشيد و از مخالفت فعال اجتناب جو

در توزيع کمک مالی برای تحقيق و کمک ھزينه تحصيلی، به طور . »آموزشی و دانشمندانه و پژوھشگرانه شما چيست

رايت ميلز، پس از . به عنوان مثال، سی. منظم به پژوھشگران ضدسرمايه داری، و ضدامپرياليست تبعيض می شود

دانشمندان . ز تأمين مالی بودجه بنياد حذف شد، به طور ناگھانی ا)The Power Elite(نوشتن کتاب قدرت نخبگان 
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 خود منصوب می شوند، و به طور مرتب برای دعوت به سخنرانی ھای حرفه ئیمخالف، بندرت در وابستگی انجمن 

  .   با نفوذ فرستاده می شوندحرفه ئی سردبيری مجالت ھيأتمعتبر و مالقات با 

، دوبار »آزاد و کثرت گرا« اقتصادی بحث انگيز در دانشگاه - کالس درباره معرفی يک چشم انداز سياسی استادان در 

، مورخی که به طور گسترده سرکوب سياسی در دانشگاه را مطالعه )Ellen Schrecker(الن شريکير . فکر می کنند

به عنوان »  مارکسيسم« تصميم به ارائه زمانی که يک معلم جوان و گروھی از ھمکاران او« :کرده است، می نويسد

ھشدار داده » يک آقای آرام معمولی و منطقی«بخشی از رشته تاريخ اجتماعی کردند، به وسيله عضو قديمی استادان، 

يک معلم در دانشکده . »گذاشتن فھرست رشته ای در باره مارکسيسم برای بخش آنھا عاقالنه نيست« شد،  که اين امر 

 اعتماد کرده بود گفت که او تعدادی از نشريات چپ را آبونه شده ئی پنسيلوانيا، به دانشجوی چپ گراسيتون ھيل در

آن دانشجو . است و به خوبی با تئوری مارکسيستی آشنا است، ولی مديريت دانشگاه به او اجازه آموزش آن را نمی دھد

به احتمال موارد بسيار . »رگز مشکوک نشده بودممن دو سال با اين استاد کالس داشتم، ولی ھ«: به ھمکار من نوشت

در برخی از محيط ھای دانشگاه ھا، مقامات اداری برای نظارت . زيادی از خودسانسوری در ميان استادان وجود دارد

  . ليست سخنرانان مھمان، معروف ھستندئیبر کالس ھا، سئوال کردن از محتوای سياسی کتب و فيلم ھا، شناسا

 مديره دانشگاه کلورادو، به طور آشکار درباره مسدود کردن منابع مالی انجمن ھيأتبولدير، نايب ، ١٩٨۶در سال 

انجمن که به طور دمکراتيک توسط دانشجويان . رويدادھای فرھنگی که توسط دانشجويان اداره می شد بحث کرد

ولی از لحاظ سياسی نسبت به نايب انتخاب شده بود، از تعدادی سخنران دعوت کرد که مخاطبان مشتاق زيادی داشت، 

 – مديره تحت پوشش حفظ استانداردھای دانشگاھی ھيأتنايب .  مديره محافظه کار دانشگاه، توھين آميز بودندھيأت

  . فھرست کيفيت سخنرانانی بود که بيشتر مورد سليقه ايدئولوژيک آنھا باشد» ارتقاء«علمی، به دنبال 

ضات درباره رياضت بودجه، مديريت دانشگاه ھای سرتاسر کشور مبالغ ھنگفتی در سال ھای اخير، با وجود اعترا

برای حضور يک شب سخنرانی به مھمانانی مانند نظريه پردازان محافظه کار، ويليام باکلی و جورج ويل و جنايت 

آن تحليل گران . گوردون ليددی پرداخته اند. کاران جنگی، ھنری کسينجر و آلکساندر ھيگ، و به محکوم واترگيت، جی

سياسی که ديدگاه ھای آنھا فراتر از مرز قابل قبول ارتدکسی سرمايه داری است به طور منظم از دسترسی به رسانه 

احتماال کم . وقتی ھم که آنھا پوشش اصلی دريافت ميکنند، معموال نوع افترا آميز آن است. ھای بزرگ انکار می شوند

، روزنامه نيم )National Enquirer( مطبوعات دريافت کرده ام از بازرس ملی ترين ضربه ای که من تا به حال در

 به فرزندان ما ياد می دھند که امريکائیاستادان «: قطع و مصور سوپرمارکت بود، که مقاله ای چنين بود با عنوان

ر داشت، با در آن مقاله عکس من در کنار عکس کارل مارکس قرا. » شيطان است و کمونيست خوب استامريکا

مقاله اشاره .  را برش می دادامريکاگرافيکی از داس و چکش با خونی که از زخم در حال چکيدن بود، و سراسر نقشه 

اين . سرمايه داری مردم را در اين جا و خارج کشور استثمار می کند«: من و به نقل از من بود» آموزه ھای پيچيده«به 

نقل قول به اندازه کافی دقيق بود، اما . »دان به حساب طبقه کارگر و متوسط استسيستم بطور عمده برای منافع ثروتمن

به گونه ای شکل داده شده بود که بيشتر مانند يک گفتار خيانت آميز  به نظر می رسيد، تا اين که اظھار نظری درباره 

  . باشدامريکاروابط اجتماعی در 

  

  معيارھای ارتجاعی   

آنھا سعی می کنند که . انان ارتدوکس دانشگاه آموخته اند که بيشتر با روش احتياطی عمل کننددر ساله ھای اخير، پشتيب

آنھا می . ی برای رد کردن آنھا پيدا کنندئبه جای ابراز عدم تحمل آشکار عليه راديکال ھا، زمينه ھای به ظاھر حرفه 
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اگر به اندازه کافی منتشر کرده است، می گويند که يا . گويند که کانديدای شغل به اندازه کافی کتاب منتشر نکرده است

يا اگر مجالت قابل قبولند، آنھا ھنوز کيفيت و اصالت . مقاالت به اندازه کافی در مجالت علمی معمولی قابل قبول نيستند

راه ھای بی به ظاھر معيار ھدف می تواند در . می خواھند، و يا نشان دھند خيلی تنگ يا خيلی پراکنده توسعه يافته اند

  .حد و حصر ذھنی مورد استفاده قرار گيرد

، در )Tufts(، در دانشگاه تافتس ١٩٨۶، در سال )Robert Elias(کتاب استاد مترقی علوم سياسی، روبرت ايلياس 

مواجھه با  مبارزه برای تصدی، پانزده بار در معرض بررسی خارج قرار گرفت، پنج يا شش بار بيشتر از حد معمول 

وقتی که ھمه پانزده بار بررسی مثبت ثابت شد، مديريت . ين روش ھای ارزيابی مورد بررسی قرار گرفتاز چن

آنھا تنھا به دنبال يک بررسی منفی «برای ايلياس، بنظر ميرسيد که . خواھان پنج اظھار نظر اضافی خارجی شد

  .»بودند

نون توانسته بود مقامی در ميان نخبگان  که تاکئی، يکی از معدود مارکسيست ھا)John Womack(جان واماک 

او نسبت بقای خود را به اين واقعيت می . دانشگاه کسب کند، و کسی بود که رئيس بخش تاريخ در دانشگاه ھاروارد شد

اگر من يک دانشجوی روشنفکر جوان در تاريخ روسيه «: داند که با موضوعات نسبتا مبھم برخورد می کرد و گفت

تصور می کردند که من ذھن ) دانشگاھی(فکر می کنم بزرگان ...  داشتم امريکاودی بر سياست بودم و مواضعی عم

شما نمی توانيد . دئيو اين آن چيزی ست که زمانی شما با کسی اختالف نظر داريد و آن را می گو. درجه دومی دارم

ال روشن است که او ذھن درجه دومی اين کام«د، ئيشما می گو. »من به دليل سياسی با فردی موافق نيستم«د، ئيبگو

  ).    ١٩٨٣ ژانويه،١واشنگتن پست، . (»دارد

. ناميد، افراط می کنند» تحقيق برای کانديدای عالی«پشتيبانان ارتدوکس دانشگاه نيز در آن چيزی که ممکن است آن را 

) زن يا مرد(حقيق می کنند که او زمانی که آنھا با يک فرد مجرب اما از نظر سياسی غيرقابل قبول روبرو می شوند، ت

، فعال ضدجنگ و ضدسرمايه داری )John Lombardi(بنابراين، جان لومباردی . »در اين زمينه بھترين است« 

 در امريکا توسط مدير محافظه کار، طرفدار ثابت قدم شرکت ١٩٧٢معروف، شيمی دان دانشگاه ايلينوی، در سال 

او می خواست بداند آيا لومباردی می تواند ادعا کند  که در شيمی شناسی در . شدجنگ ويتنام برای تصدی مقام محروم 

در حالی که لومباردی در سطح بين المللی، برای تحقيقات برجسته خود در طيف شيمی . است» شماره يک«کشور 

بھانه ھای مشابھی . د داشته باشئی نداشت و کسی را ھم نمی شناخت که چنين ادعائیشناسی شناخته شده بود، چنين ادعا

،  در دانشگاه مريلند شد؛ زمانی که به او مقام رئيس دپارتمان علوم سياسی ارائه )Bertell Ollman(عليه برتل المن 

شده بود، پس از پذيرش مقام، توسط رسانه ھا و برخی امنا طعمه سرخ شده بود، که آشکارا مخالف يک مارکسيست به 

بعد از يک نبرد قانونی طوالنی، المن از داشتن مقام محروم .  ارائه مقام خودداری کردمديريت از. عنوان رئيس بودند

در حالی که مديريت نتوانست انکار کند که او برجسته ای واجد شرايط بود، اما تعھد که ھنوز ھم ممکن است که . شد

شده آن بود که بزرگ ترين استاد جھان تصوير پيشنھاد . باشد» بھترين«در واقع، . کسی بھتر از او برای استخدام باشد

بتواند مسير را به دانشکده پارک، مريلند باز کند تا به عنوان رئيس دپارتمان علوم سياسی خدمت ) ھر کسی که باشد(

آنھا می توانند ثابت کنند وقتی که کانديداھا ديدگاه ھای درستی دارند، . مديريت ھای دانشکده، ھميشه نه نمی گويند. کند

 دانشمندانه آنھا - گاھی اوقات حتی زمانی که بازده علمی- ت به ارتقاء مقام و تصدی کامال سخاوتمندانه ھستند، نسب

  .خواھان کميت يا کيفيت است

، به دليل اين ١ به ٩مديريت دانشگاه ورمونت، شخصی را برای رئيس دپارتمان فلسفه آورد، اما دپارتمان او را با رأی 

مديريت به پاکسازی تمام اعضای غيرشاغل که عليه او رأی داده بودند . اجد شرايط نبود، قبول نکردکه به اندازه کافی و
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بالتيمور، صدراعظم در طول اعتراضات بخش علوم سياسی دانشگاه مريلند، به والتر جونز، نه به عنوان . اقدام کرد

دی آن به ھمکار علوم سياسی فيليپ برنر، جونز معاون صدراعظم شد، موقعيتی که تص. عضو ويژه اين حرفه جای داد

جونز به اندازه کافی ھوشمندانه از برنر برای تخصص در کنگره و . به اتفاق آرا برای ارتقاء و کميته تصدی تکذيب شد

اگر برنر، تحليل مارکسيستی . سياست خارجی انتقاد کرد، که به اندازه کافی ماھر و مذھبی در تحليل مارکسيستی نبود

  .  ی ارائه داده بود، شگفت آور نبود که بعد او برای سفت و سخت بودن و عقيدتی بودن مورد انتقاد قرار می گرفتبيشتر

 ثابت کرد که ارتجاعی است، به ويژه برای آن مھاجران کشورھای کمونيستی، که تحت حمايت حرفه ئیمعيارھای 

فاصله منتخب دانشگاھی می شوند، حتی بدون اين که از  آورده شده اند و بالامريکاپنھان سازمان ھای امنيت ملی به 

مورد مھاجر شوروی و پيانيست کنسرت والديمير فيلتسمن . استاندارھای معمولی دانشگاھی برخوردار باشد

)Vladimir Feltsman( را در نظر بگيريد، که پس از دريافت آموزش موسيقی درجه يک رايگان در اتحاد جماھير ،

فيلتسمن در زمانی کوتاه، برای کاخ سفيد يک .  پناھنده شدامريکا به امريکا با کمک سفارت ١٩٨۶ شوروی،  در سال

گرفت، و به او آپارتانی شيک در منھاتن » قھرمان اخالق«کنسرت داد، توسط رئيس جمھور ريگان لقب 

)Manhattan (او سپس به عنوان استاد دانشگاه ايالتی درنيو پالز . دادند)New Paltz(که يک ئی در نيويورک، جا 

به عالوه، در دانشگاه به او يک . روز در ھفته درس می داد و حقوقش دو برابر استادان عالی رتبه بود، منصوب شد

ھمه اين ھا در نيوپالز، مدرسه ای که از نظر تأمين مالی . کرسی استادی وقف شد و کمک ھزينه تحصيلی اھداء گرديد

شايد فيلتسمن، بزرگ ترين . يس سنگين و خدمات ناکافی و تجھيزات برای دانشجويان بودضعيف، با حقوق ھای کم، تدر

پيانيست تمام دوران ھا باشد؛ اما به احتمال زياد، صعود درخشان و زودگذر او در دانشگاه، با مالحظات ايدئولوژيک 

  . جنگ سرد مربوط بود

  

  فرض بی طرفی 

موزش و پژوھش ارتدوکس سياسی آنھا، تنھا نوعی است که واجد شرايط دانشگاھيان جريان اصلی معتقدند که نوع آ

، در دانشگاه ھاروارد، از )Samuel Bowles(با چنين استداللی ساموئل بولز . کمک ھزينه تحصيلی مناسب است

يا اقتصاد  که از نظر آنھا اقتصاد مارکسيستی واقعا علمی نبود، بولز نه يک پژوھشگر و ئیاز آن جا. تصدی مقام رد شد

تصميم به طور جدی در دپارتمان اقتصاد شکاف ايجاد کرد و باعث شد که برنده جايزه نوبل، واسلی (دان واقعی نبود 

به نظر می رسد ايدئولوگ ھای ميانه رو نمی دانند که خود اين ). ليونتيف از دانشگاه ھاروارد با انزجار استعفا دھد

ميانه . لوژيک، جلوه ای از خود خدمتی، تعصبات سياسی بررسی نشده باشدديدگاه ممکن است خود يک ديدگاه ايدئو

روھا، تحت پوشش حفاظت و نه نقض استاندارھای دانشگاھی می توانند درباره مارکسيست ھای پژوھشگر به عنوان 

سياری از ب.. قضاوت کرده و در استخدام آنھا مخالفت کنند» واقعی«فاقد بی غرض يا  شرايط دريافت بورس تحصيلی 

آن چه که ناراحت کننده . اقدامات دانشگاھيان جريان اصلی، آشکارا بخش قابل توجھی از واقعيت فوری جھان است

بر فرض که چنين جداشدنی به آنھا کمک . است اين است که چگونه به اين برخورد عنوان فضليت علمی داده می شود

  .  کند تا بی طرفی خود را نگه دارند

 امريکائیاين گونه است که محققان زن و . ترين بورس تحصيلی از دانشمندان ايدئولوژيک متعھد می آيد در واقع، بھ

 که ھرگز ئی االصل به ترتيب بھترين کار را بر روی ستم تبعيض جنسی و نژادی انجام داده اند، جاھائیھای آفريقا

آنھا بودند که آشکارا ھوادار گستاخ بورس . ندتصور نمی شود ھمکاران مرد سفيد پوست آنھا برای مطالعه مناسب باش

به ھمين ترتيب، اين روشنفکران . تحصيلی مرسوم در علوم و علوم اجتماعی بررسی نشده نژادپرستی و جنسی بوده اند
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چپ گرا بودند که بھترين کارھا را در مبارزات مردمی انجام داده اند و اغلب تنھا کسانی بوده اند که کار بر اقتصاد 

دست »  بی طرف«اسی طبقه قدرتمند را آشکار کرده اند، موضوعاتی که تا اندازه زيادی توسط ميانه روھای سي

نگرانی ھوادارانه آنھا، باعث برخی الھام ھای ھيجان انگيز و چالش گرانه بورس تحصيلی شده . نخورده باقی مانده  اند

 که توسط ئیقاط کور با سابقه آزاد سازد و ما را به چيزھادر مجموع، يک ايدئولوژی مخالف می تواند ما را از ن. است

به ھر حال، دانشگاھيان جريان اصلی آن گونه که ادعا می کنند .  راست دينی ناديده گرفته شده، بيدار نمايد-ارتدوکس

 عمل شده کار آنھا در حال حاضر، با ارزش ھای بررسی نشده که به عنوان حقايق تجربی. تقريبا ھيچ جدا شده نيستند

غربال شده است، در حالی که فرضيه ھای تجربی معرفی شده توسط راديکال ھا به عنوان جدل يا قضاوت ھای با 

ھمانگونه که در تصميم گيری ھای خود در ارتباط با استخدام، ارتقاء مقام، تصدی و برنامه درسی . ارزش رد شده است

  .  که می گويند و نگفته باقی می گذارند، تزريق می کنندبه آنھا اشاره شد، آنھا تعصبات خود را در چيزی 

يکی از اھداف ھر استادی، بايد معرفی نھادھای اطالعاتی و تجزيه و تحليل اوضاع و مشکالت برای دانشجويان باشد، 

ای که که به طور سيستماتيک در مطبوعات، دانشگاه ھا و يا در اجتماع ناديده گرفته شده، و سرکوب شده اند، وظيفه 

معموال بھتر است توسط استادان دگرانديش تدريس شود، و نه کسانی که نھاد ھای موجود و ترتيبات طبقاتی را به عنوان 

  .امور نظام طبيعی چيزھا قبول می کنند

 مطابق عقايد نه تنھا بر کمک ھزينه تحصيلی اثر می گذارد، بلکه بر فعاليت ھای سياسی - تنگی ايدئولوژيک ارتدوکس 

به محض ورود به يک حرفه دانشگاھی، نبايد حقوق فرد را تحت اولين متمم قانون . تادان در خارج نيز اثر می گذارداس

با اين وجود، بنظر می رسد که  در ارتباط با وابستگی . و فقه جريمه کرد يا به برخی روحانيون تماميت خواه پيوست

، يک استاد علوم سياسی ضدسرمايه داری، )Ted Hayes(د ھيز اما اين چنين، ت. ھای سياسی مخالفان اين چنين است

» تعھدات سياسی خارج«، به خاطر داشتن )Milwaukee (ئی، در ميلواک)Wisconsin(در دانشگاه ويسکوسين 

 علمی ارشد ھيأتدو نفر از اعضای . اخراج شد، چون که برای او غيرممکن بود يک استاد متعادل، و بی طرف باشد

ھيچ سئوالی درباره تعھدات .  رأی دادند از ايالت کميته مردان حزب جمھوری خواه در ويسکوسين بودندکه عليه او

  .سياسی خارج يا بی طرفی آنھا به عنوان استاد يا دخالت و قضاوت آنھا درباره ھمکاران خود نشد

 برای بيش از بيست و پنج اامريک، که به عنوان مدير انجمن علوم سياسی )Evron Kirkpatrick(ايرون کيرکپتريک 

من ھميشه بر اين باور بوده ام که دانشی که ما به «: سال خدمت کرده است، در يک سخنرانی در واشنگتن دی سی گفت

ثر در دولت و سياست  ٔعنوان محقق بدست می آوريم بايد پايه ای برای ديگران يا برای خودمان باشد که نقشی فعال، مو

ری از دانشمندان علوم سياسی را که دفاتر عمومی را اشغال کرده اند، و در مبارزات او سپس بسيا. »بازی کند

به اين سخنان او، ھيچ اعتراضی از . انتخاباتی يا با مقامات در ظرفيت ھای گوناگون خدمت کرده اند، شمارش کرد

ھيچ مشکلی با فعاليت به نظر می رسيد که . سوی ھمکاران جريان اصلی اش نشد و حساسيت کسی را بر نيانگيخت

دانشگاھيانی مثل کيرکپتريک، ھرگز اين استاندارد دوگانه را . ، وجود ندارد»نقشی در دولت دارد«سياسی تا زمانی که 

شرح نمی دھند که چگونه آنھا قادرند از تزريق سياست در علم جلوگيری کنند در حالی که با پشت کار علم خود را در 

نه محققانی ھمچون زيبيگنيو برژينسکی، ھنری کسينجر، و دانيل پاتريک مونيھان در چگو. سياست تزريق می کنند

  نوشته ھا و آموزه ھای خود بی طرف بودند؟

 بودن در داخل و در خارج، به آنھا مشاغل درخشان امريکا با اين وجود، طرفدار آشکار سياست ھای نظامی صنعتی 

تا .  به عنوان دستيار برجسته برای خدمت به دايره قدرت انتخاب می شوندًدانشگاھی می دھد و يا به خاطر آن، متعاقبا
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زمانی که فرد مطيع و مدافع  اوامر دولت باشد، حمايت سياسی صريح  او مانعی برای حرفه شخص اش به حساب نمی 

  . آيد

  

  قرنطينه بازماندگان

در دانشگاه می گردند، معموال متوجه می شوند که تعداد نسبتا کمی از مخالفان مترقی که قادر به دريافت پست و مقامی 

آنھا حقارت زيادی متحمل شده، و بندرت درباره مسائل سياسی با آنھا . ھمه آنھا در دپارتمان خود در انزوا ھستند

 منصوب نمی شوند که با برنامه درسی، استخدام، و تصدی مربوط ئیآنھا به احتمال زياد به کميته ھا. مشورت می شود

  .   د، حتی زمانی که چنين تکاليفی بخشی از مسئوليت معمولی آنھا باشدباش

، در دانشگاه واشنگتن، از )Philip Meranto(دانشمند ضدسرمايه داری علوم سياسی و فعال معروف، فيليپ مرانتو 

بود که در کالس او به دانشجويان ليسانسيه توصيه شده . تمام تصميم گيری ھا و زندگی اجتماعی دپارتمان منع شده بود

با وجود داشتن رتبه ارشد، تنگ ترين و کم جذاب ترين دفتر دانشکده به او داده شده بود و از طرف . درس نگيرند

، نويسنده و تحليلگر سياسی )John Gerassi(جان جراسی .  دانشگاه، تحت اذيت و آزار کالمی قرار می گرفتپوليس

، پس از اظھارنظر در )CUNY (ضو رسمی استادان ارشد در کالج کويئنز مشھور، پس از سال ھا خدمت به عنوان ع

به ) ١٩٩۴ مه، ١۵(او در نامه ای . برخوردی که به او شده بود، از جمله در مورد کانديداتوری من، اخراج شد

برای . شددر اين دپارتمان ھرگز از من برای شرکت در ھيچ چيز معنی داری سئوال ن« : ھمکاران دپارتمان خود نوشت

اکنون ... باشم و] ھر کس ديگری[مثال، از من ھرگز سئوال نشد  که مشاور دانشجويان ليسانيه و يا  دوره کارشناسی يا 

 که ھمکارانم به من می گويند که دوستم دارند، من تصور می کنم آنھا اين را برای شوخی نمی گويند، بايد ئیاز آن جا

به ياد می آورم سال ھای پيش وقتی ھمکارم را که دوستم بود و در سطح کشور در واقع، . دليل سياسی داشته باشد

شناخته شده بود، و در واقع در سطح بين المللی مورد احترام است، مايکل پرنتی، که به خاطر شھرتش استاد بزرگی 

، سريعا به من ) بوددر آن زمان در واقع بخش در تالش برای پر کردن جاھای خالی(بود، و برای کار در دسترس بود 

جراسی، . »اطالع داده شد که او به ھيچ عنوان درنظر گرفته نمی شود، و به من گفتند که در کار دپارتمان مداخله نکنم

اگر چيزی ديگری نيست، محترما، ممکن است تقاضا کنم در حالی که تمام «: با يک نکته جالب نتيجه گيری کرد

انم در پشت درھای بسته گرفته می شود، لطفا، به ما اطالع دھيد که آن تصميمات توسط گروه کوچکی از ھمکار

  .  »تصميمات چه ھستند

، استاد معروف، نويسنده ای با کتب منتشر شده، و فعال سياسی، تنھا راديکالی بود که در )Will Miller(ويل ميلر 

 ميلر، اگرچه در نبرد برای تصدی پست .ِ در دانشگاه ورمونت پستی دريافت کرد١٩٧٠دپارتمان فلسفه در سال ھای 

او از ارتقاء مقام محروم شد و برای بيست و پنج سال استادياری . غالب شد، ولی برای آن مجبور به پرداخت ھزينه شد

او از .  علمی باقی ماندھيأتبا حقوق ثابت بود؛  که بيشتر آن زمان در پائين ترين سطح و برابر با عضو تازه وارد  در 

او به مدت سيزده سال از فرصت مطالعاتی محروم شد و سرانجام تنھا . دوره ھای مورد نياز رشته فلسفه رانده شدتمام 

او دائما برای کاھش بار آموزشی محروم می شد، . پس از تھديد به شکايت به  دادگاه، يک ترم مرخصی دريافت نمود

  .خش داده می شدمراعاتی که به طور منظم به ھمکاران شعبه او بر مبنای چر

  

  افسانه دانشگاه راديکال
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 می کنند بايد ھمان چيزھای خوب را برای دانشجويانی کنترول را امريکاسسات آموزش عالی در ؤکنترول مکسانی که 

ھستند، يعنی فرصت شنيدن، مطالعه، بيان، » تماميت خواه«بخواھند که خيلی احساسی مدافع آن برای ساکنان کشورھای 

سسات آموزشی، بدون اين که ترسی از ئیمبنی بر بت شکنی، ديدگاه ھا) يا رد(و پشتيبانی  ٔ عليه نظام در رسانه ھا و مو

در عوض، اين خيلی کمياب است که يک استاد راديکال وقتی که برای استخدام يا . اقدامات تالفی جويانه داشته باشند

محافظه کاران طور . مشکالت جدی روبرو نشده باشدتصدی پستی اقدام کرده، بدون در نظر گرفتن صالحيت او، با 

» چپ«جای تعجب نيست ھر کسی را . آنھا استادان دانشگاھی را به عنوان چپ نفوذی می بينند. ديگری باور دارند

برای اين که . »معتدل ھا«توصيف می کنند که در سمت چپ آنھا نشسته باشد، از جمله ميانه روھای جريان اصلی و 

، فعاليت ھای دانشگاه از دھه شصت قطع نشده است، در سال ھای بعد از آن، اعتصابات عليه سرمايه مطمئن شويد

ی مرکزی، امريکا در امريکاگذاری بزرگ دانشگاه در آفريقای جنوبی تحت حکومت آپارتايد، مسابقه تسليحاتی، دخالت 

ه ھا تظاھراتی به پشتيبانی از مطالعات زنان و چند در دانشگا.  به پاناما، و قتل عام در عراق رخ داده استامريکاحمله 

چنين تظاھراتی بی . فرھنگی، عليه نژاد پرستی، تبعيض جنسی، و تعصبات اروپا محور در برنامه آموزشی بوده است

مورد حمله قرار گرفته » مک کارتيسم به لحاظ سياسی درست شده«وقفه توسط شرکت ھای بزرگ رسانه ای به عنوان 

 .William F(باکلی . ، ويليام ف)Nat Hentoff(براين، توسط محافظه کاران لغزنده ای مانند نت ھنتوف بنا. است

Buckley(و ديگرانی که برای ذکر بی شمارند، به تالش ھای مبارزه با ارتجاع، نيز مارک ارتجاعی زده می شود ، .

اصرار دارند که بايد مدافعان تبعيضات جنسی، نژاد کسانی که به طور ناگھانی به عنوان مدافعان تنوع پديد آمده اند، 

  .  پرستی و فاشيست ھا برای بيان زھر خود آزاد باشند، ولی مخالفان آنھا آزاد نيستند که اين کار آنھا را محکوم کنند

تولستوی «، با نژادپرستی دست نخورده، جوامع بی سواد را با پرسيش )Saul Bellow(رمان نويس، ساموئل بيلو 

وقتی که بيلو برای غرور اروپا محور خود، مورد انتقاد . ، بدنام کرد» ھا کيست؟ئیولوھا کيست؟ مارسل پروست پاپوز

ما نمی توانيم دھان مان را باز کنيم، بدون اين که «: نوشت) ١٩٩۴ مارس، ١٠(قرار گرفت، او در نيويورک تايمز 

  . »يا فاشيست شويممحکوم به نژادپرست، زن ستيز، برتری گرا، امپرياليست 

نويسندگانی مثل بيلو، که از ھر تحسينی از مجله ھای ادبی متعارف و قابل دسترسی تا رسانه ھای بزرگ و دانشگاه 

 صورت گرفته است، خود را به ئیھای پيشرو لذت می برد، وقتی که برای بررسی تعصاب بررسی نشده آنھا تالش ھا

وير اسطوره ای از يک دانشگاه تحت سلطه فمنيست ھا، ھمجنسگرايان زن و بنابراين، تص.  ناحق زير حمله می بيند

به اين ترتيب، نقش سرکوبگر و .  تبار ميليتانت چنين پرورش داده می شودئیئيان آفريقاامريکامرد، مارکسيست ھا، و 

  .سرکوب شونده معکوس می شود

راسر کشور، بدون ھيچ گونه حس طنز، شماری از در ده ھا نمايش تلويزيونی و تعداد زيادی از نشريات پر تيراژ س

انتقادات تند آنھا، . ساکت شده اند» از نظر سياسی درست«نويسندگان نئوليبرال و محافظه کار شکايت کرده اند که 

معموال کمی بيشتر از حمله بر ديدگاه ھای سياسی و اجتماعی کسانی است که ايده ھا و تاريخ ھای آن ھا را غيرقابل 

می بينند، که می خواھند از برنامه ھای درسی دانشکده، ظاھرا به خاطر حفظ آزادی بيان و بردباری سياسی تحمل 

  .  ريشه کن کنند

. نمی شنوند که چه کسانی ظاھرا حاکم بر جھان گفتمان ھستند» به لحاظ درست سياسی«از طريق اين موانع، مردم 

 وجود دالر ميليون ١ گرفته تا دالر ١٠٠٠٠شگاه ھا، با بودجه ای از امروز يک شبکه ملی از گروه ھای راستگرا در دان

اين شبکه، بودجه بيش از . اين شبکه، محافظه کار ترين فعاليت ھا را در مدارس سراسر کشور ھماھنگ می کند. دارد

بق مطالعه ط(صد انتشارات راستگرای دانشگاھی را تأمين می کند، که به دست بيش از يک ميليون دانشجو می رسد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

توسط پروژه تبديل دانشگاه، سازمانی که به ترويج صلح و روزنامه نگاری تحقيقی در دانشگاه اختصاص داده شده 

، )Olin(، بنياد اولين )Sciafe( از بنياد سياف دالر که ميليون ھا ئیانتشارات محافظه کار دانشگاه و سازمان ھا). است

  .  استگرای ثروتمند دريافت می کنند، و ديگر اھداء کنندگان ر)Coors(کورز 

فقدان تقريبا کامل کمک مالی برای گروه ھای مترقی، خط بطالنی  است بر اين اتھام که ارتباطات سياسی در دانشگاه 

 که کم تر باعث تحريک می شوند و به نظر بی طرف و خنثی ھستند، ئیدر مجموع، ديدگاھا. در تسلط چپگرايان است

مطالعاتی که به طور ضمنی در ديدگاه اصولی تسلط سيستم سياسی و . يدئولوژيک معمولی ھستنداغلب بيشتر صرفا ا

. ، ارائه می ھند»ھمانگونه که ھست« فارغ از ارزش، و تحقيقی از جھان را ئیاقتصادی غالب شريکند، تجربه گرا

د، ولی بندرت عليه کسانی می شود اتھامات حزبی حاميان برج پيچک، عليه کسانی است که سيستم را به چالش کشيده ان

  . که ارتدوکسی را تقويت می کنند که خود به شدت تعصب آميز است

 مبلغ تعصبات مرسوم در پوشش واقعيات سياسی، نديدن يا انکار امريکااکثر کتب درسی بر دولت و سياست خارجی 

رش امپراتوری در شرايط خاص خود، با پذي. شرارت و تجاوز فاحش غيردمکراتيک قدرت طبقاتی و امپرياليسم است

سپس انکار وجود آن و تمام مسائل سختی که به بار می آورد، بسياری از پژوھشگران دانشگاھی معتقدند که آنھا به 

  .و از اين طريق به آن رسيده اند. تفکيک علمی ناشی از آشفتگی حقيقت دست يافته اند

  

  پايان فصل دھم

ينه روز و يا به ئ به سايت ھای گزارشگران، ھفته، افغانستان آزاد، اخگر و اشتراک، آ٩ تا ١ برای دريافت فصول ًلطفا

  . گوگل مراجعه نمائيد

 

 

 
 


