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 درآمد شیپ .۱

  .۱۸۹۱دهم آگوست 

 یقصه این «قهرمان» که ای،ساله ۶۲ جوانک 1.خشک و است گرم تاشکند تابستان

 یهاساختمان به و گذردمی خاکی یمحوطه یک ازشود. می پیاده تراموا از است، کوتاه

 روندانشه کنار )در تبعید در سیاسی سازمان رهبران از بخشی که رسدمیای طبقه پنج

 رد هستند(، منطقه آن در واقع سازی تراکتور کارخانه کارگران اکثراً که شوروی دیگر

 در پس است، دهیرس مقصد به قرار وقت از زودترای قهیدق چند. دارند سکونت جاآن

 است، شده فراخوانده چرا که داند. نمیشود ورود وقت تا زندیم قدم ساختمان رونیب

 روز وقت نیا که بوده یواجب کار حتماً کهکند می فکر یول. وقت اول صبحِ هم آن

 .اندکرده احضارش

 راست سمت درب زنگ و رودیم بالا طبقه کی ،شودمی یورود درب نیسوم وارد

 از سال ده است، کرده احضارش که آن. نداردتأخیر  هم هیثان کی یحت حالا. زندمی را

 کادر کی فقط اما ما داستان جوانک. هاستآن سازمان رهبران از و است تربزرگ او

 نیا گوناگون یهاگوشه در یگسالشانزده از که آن رغمیعل. تاس یسازمان یساده

 . ندارد ییبالا یرتبه اما کرده، کار سازمان

 شده هجرت به مجبور هم او رهبران، مهاجرت از بعد مین و سال کی به کینزد

 .است داشته یخوب یکارنامه مهین و سال کی یدوره نیا در کهکند می الیخ. است

 لبمطا که کردیم گمان .شد کتابچه کی بود، نوشته کارش دوران نیا از که یگزارش

 آموزش یدوره کی به مهاجرت، از پس یکوتاه مدت. است نوشته یمهم و جالب

 روز()شبانه محکم یلیخ و کند کار خوب که کرد تلاش هم جاآن در و شد اعزام کیتئور

 حق از. است دهیدرخش خوش زین دوره آن در که کردمی الیخ بازهم ،اموزدیب و بخواند

 یارک آموختن و خواندن که چرا ،یابیارز نیا در بود نرفته راهیب هم یلیخ که مینگذر

                                                      

 تیهستند و واقع یلی، تخدیخوانکوتاه می تیروا نیکه در ا ییو رخدادها ها،تیها، شخصمکان یتمام1 

 است. یبوده و کاملاً اتفاق تصادفی ،یواقع یایندارند. هرگونه تشابه با عناصر موجود در دن
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 نهیرید یرفاقت قلم و کتاب با. یگرید کار هر از بهتر آمد،میبر اشعهده از بخو که بود

 . استیس کار در اش سابقه از تریمیقد، داشت

 که، گریدای محله در اما، رهبران سکونت محل شهر در که است یماه چند اکنون

 ستا فهمقابلکاملاً  شیبراکند. می یزندگ ،است رهبران نه و ،ساده یاعضا یزندگ یجا

 نیلن از یمطلب در را نی)ا «زندیدرآمها توده با ینیمع حد تا دیبا تنها»، رهبران که

 ردیگیم حقوق، اشیاسیس سازمانای حرفه عضو مثل هم ماه چند نیا در. بود( خوانده

. است مشغول گرید خدمات و یبندصفحه تا نوشتن از مختلف یهاکار به دفتر در و

 البته، «یرهبر یرفقا» کنار در که کرده دایپ را شانس نیا که است حالخوش سخت

 . کند رشد و اموزدیب هاآن از کند، کار نیمع یفاصله با

 قیفر کی خر نیم ،یاتاق بازمهین درب یلا از، شد دفتر نیا وارد که یروز نینخست

 هکتا بود کرده یرانندگ وقفهیب تهران، تا آبادان از بارکی که آورد ادی به. دید را یمیقد

 در که چرا بود، دهیند را او که گذشتیم یسال چند. برساند رهبران اجلاس به را او

 با و کردمی باز بارهکی را اتاق درب صدا،با سرو بود، ترمیقد اگر. نبودند هم کار ریمس

 دیبا رفتارها نیا در که بود گرفته ادی اکنون اما. دیکشمی آغوش در را او یشادمان

 بسیاری امرتبه در لذا و بود یمرکز یهینشر ریسردب اکنون ،یمیقد قیرف. باشد محتاط

 را سرش، ریسردب. کرد سلام آهسته و برد درون را سرش کرد، بازتر آرام را در پس. ابال

 یحوصلگیب با را اشسلام جواب، دیچرخ او یرو شتابان نگاهش کرد، بلندای لحظه

 و بازگشت نوشتمی که یمتن به نو از اشچشم انداخت، نییپا به دوباره را سرش، داد

 ههشبیب ریسردب قیرف است، مزاحم که افتیدر سرعتبه جوانک. شد مطالعه در غرق

 یظخداحاف لب ریز و سرعتبه شد، سرخ خجالت از. بود مهم اریبس یمتن نگارش مشغول

 هک دیفهممی اکنون. رفت و دیکش را راهش بست، را اتاق درب نگرفت، یجواب. گفت

 روزگار روزگار، اکنون. بود رانیا در گذشته در که است یآن از دورتر اریبسها فاصله

 ودب آزاد رانیا در اگر. آموختمی بهتر را جانیا در روابط یتازه نیقوان دیبا. بود یگرید

 کج یگرید ریمس به را خر سراصلًا  ای و بکند یگرید کار که خواستیم دلش اگر که

 جانیا. داشت شیخو دست در را افسارش که چرا رفت،می برود، و ردیبگ میتصم کند،

 ستد نباید جا،نیا در که بود دهیفهم ماه چند نیا در. بود یگرید جور یکلبه قصه اما
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 از ،دتوانها میییبالا یهاتصمیم با، اشسرنوشت و یزندگ تمام که چرا ،کند خطا پا از

 . شود رو آن به رو نیا

    *** 

. آوردمی رونیب منزل درب از را سرش بود، فراخوانده را او امروز که «یرهبر قیرف»

 او از یوقت. روز وقت هر از بدتر زود، یهاصبح است، بداخلاق و اخمو شهیهم مثل

. «است کرده فرسوده مرا سازمان کار» ؛دهدمی پاسخ معمولطور به ،یکن یپرساحوال

  ؟یخوریم ییچا: پرسدیم و تو ایب: دیگویم

 یهدیجوش یچا وانیل کی گاز، یرو یقور از باشد، جواب منتظر کهآن یب

 ظرمنت. ندینشیم آشپزخانه یچوب یصندل یرو جوانکدهد. می دستش به رنگایقهوه

 اما ،یرهبر قیرف. کند شروع بعد زدیبر ییچا خودش یبرا هم یگرید آن تا است

 رهیخ اتاق در یگرید ینقطه به شهیهم مثل کند، نگاه او به که آن بدون. است ستادهیا

 کند.می صحبت به شروع وشود می

 همقدمیب پس. برسانم یگرید یجلسه به را خودم دیبا و ندارم وقت یلیخ من -

 تو هک میگرفت میتصم. میداشت یاسیسهیأت  یجلسه ،روزید. مطلب اصل سر رومیم

 یارگرک کار دنبال به و ینکن کار یمرکز دفتر در و سازمان یبراای حرفه شکل به گرید

 .یبگرد خودتان یمحله یکارخانه در

 آن ریز چپ دست با سرعتبه است، دنیلغز حال در جوانک دست در یچا وانیل

 به یخشک از شیگلوکند می احساس. گذاردمی دست کنار زیم یرو و ردیگیم را

 هم راای کلمه کهکند می گوش ودهد می قورت را دهانش آب زحمتبه افتاده، سوزش

 .ندهد دست از

 نگاه تو. یخورنمی امروز، طیدر شرا لااقل کار، نیا درد به تو یبخواه را راستش -

 رپاس و کردند مقاومتها یک و کردند انتیخ و شکستندها یک نیبب ،هازندان به کن

 با دوم، یدسته. حرف اهل ،هاخوانکتاب بودند،ها روشنفکر اول، یدسته. ماندند

 شتریب تو. فولاد مثل ،دبودن شده دهیدآب یزندگ یکوره در بودند، یانقلاب یهاخصلت

 لااقل ،یخورنمی یانقلابای حرفه کار دردبه پسها. روشنفکر ،یهستها یاول دسته هیشب

 ای یخوانیم خوب که است ممکن. یندار را کار نیا یبرا لازم یهاخصلت. الان
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 هک هکارخان به. ستین یکاف شدنای حرفه و بودن یانقلاب یبراها نیا یول یسینومی

ای هلحظ به ،یبفهم را ما حرف کهآن یبرا. ییآیبارم و یشومی پخته ،یکن کار و یبرو

 هک کنمینم فکر من توست، یعهدهبر یادیز یهاآدم تمسؤلی و ییتنها که کن فکر

 میتصم تو، یجا به. یباش داشته را سخت یهالحظه در یگیرتصمیم تیظرف تو

 و دارد ررگکا یطبقه یهنیشیپ، آمده باکو از یتازگبه که یگرید قیرف که میاگرفته

 . میریبگ کار به یمرکز دفتر در و میکنای حرفه دارد، را فرزند سه تمسئولی

 رفت،می جیگ سرش است، شده داغ شیپاها ریز نیزم که کردمی احساس جوانک

 در ،رانیا در مگر. است شده دچار یاله غضب به که بود شده چه امروز به تا روزید از

 یهاحرف به کردیم یسع بود؟ نگرفته درست میتصم و نبود مسئول سخت طیشرا

 ییگفتگو به. بود یگرید یجا اشحواس اما کند، گوش دقت با «یرهبر قیرف»

 اشیمیقد دوستان از که رهبران، از گرید یکی همسر با شیپ روز دو که دیشیاندمی

 ولمسئ یجا به ،یشناسنمی را تیهامرز و است ادیز روت تو که اندگفته»: داشت بود،

 وعرج بودند، زندان در بندتهم دوستان نیا بر سابق که بالاتر افراد به اتمیمستق

 و یکنمی یقاط طنز با را یجد مسائل و یکنمی یشوخ یادیز که اندگفته. یکنمی

 یکنیم الیخ. یبود گرفته تذکر همقبلًا  مورد نیا در. یخندمی آن و نیا شیر به

 هم مهم و ریخط مسائل یهمه مورد در یتوانای میخوانده کتاب تا چهار چون

 و یازمانس یهاتهیاتور که یهست یبندوباریب روشنفکران مثل اندگفته. یکن اظهارنظر

 شتریب دیبا که بود نیا اشیمیقد دوست یهیتوص. «یبرسؤال می ریز رامراتب سلسله

 یقتو. بود دهکر افتیدر رید یلیخرا  تذکر نیا ظاهراً اما. باشد رفتارش مراقب و محتاط

 .ودب شده زیلبر او یروشنفکرانه یهایولنگار از یرهبر یرفقا صبر یکاسهدیگر  که

 تو ندهیآ یروزها نیا در مادهد: می ادامه اشییگوتک به چنانهم «یرهبر قیرف»

 چگونه سازمان میتصم نیا با تو که است جمع مانحواس ،میدار نظر ریز خوب را

 داده رجوع تو به که یسازمان گرید یکارها و یرویفروم خودت در ،یکنیم برخورد

 را شده فیتکل تو به که یحکم ،ییروخوش با ای و یگذارمی نیزم یرو راشود می

 دیبا که است امتحان کی هم نیا. یدهمی انجام یخوببه را اتفیوظا و ،یشومی رایپذ

 . برآمد آن پس از
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 یخداحافظ و تشکر «یرهبر قیرف» از چگونه و یک که فهمدینم داستان جوانک

کند می احساس است، خانه رونیب یهوا در فقط. است زده رونیب او منزل از و کرده

. وردایب بالا است وجوشجنب در اشزدهآشوب دل دررا  آنچه و کند دایپ راای گوشه دیبا

 چند ،دتوانمی خرسریب و است لوتخ، یمسکون ساختمان پشت کهبخت با اوست 

 رپ اندوه، دیشا و تهوع فشار از شیهاچشم. کند یخال را روده و دل و ندیبنشای قهیدق

 ،دکنمی پاک را یشانیپ یرو عرق بعد و سیخ یهاچشم، اشنیسرآست با. انداشک از

 را او زندهزنده کهکند می احساس. سوزدمی ،کوره مثل ،تب از بدنش تمام انگار

. انددهیکش هم را فونیس و اندکرده یخال توالت چاه در را خاکستراش بعد و اندسوزنده

 .«بالقوه خائن» اند،گفته و اندکرده نگاه اشچشم یتو

 از و بزند لبخند دیبا است، امتحان کی هم اکنون رفتار. برخاست دیبا یول

 ریمس همان در و افتادمی راه به. کند استقبال سازمان و خودش یبرا دیمف یهاتصمیم

 انزیآو آنها بهای وزنه انگار اندنیسنگ شیپاها ،کندمی حرکت تراموا طرف به یخاک

 یرفقا زا گرید یکی هیشب پشت از که ندیبیم را یکس ،رودیم کهای قهیدق پنج. است

 رتنجوا یلیخ که یوقت دور، یهاسال در یکی نیا باکند. می تند راها قدم است، یرهبر

 ،یگرید نیا دیشا کهکند می فکر. بودند ریزنجهم و بندهم یسال کی بود، زندان در و

 بعد لحظه چند. است بوده یشوخ ماجرا نیا تمام که دیگوب وکند  یهمدرد او با

کند. یم سلام ذوق با. رودیم راه یمیقد قیرف یشانههبشانه حالا. رسدیم او به زناننفس

 ،یبیغر یمحله در که کند تیشکا خواهدمی و دهید را ترشبزرگ برادر که نیا مثل

 را ملاقات شرح سرعتبه. کنند ادب را نیضارب که خواهدمی کمک و اندزده اشتکک

 .است یگرید یجا اشحواس ،کندمی گوش علاقهیب و یسرد با یگرید آن. دیگومی

 سفرش یبرا که بوده جانیا. مهم یملاقات یبرا است مسکو عازم کهکند می فیتعر بعدتر

 دهد:می ادامه نهینأطم با و شمرده بعد ،بخرد پالتو کی

 انهکارخ در شما که گرفته قرار نیا بر یاسیسهیأت  یاراده. هستم انیجر در بله -

 اتیمال وضع یبرا هم است، خوب تیبرا لیدل دو به میتصم نیا. دیشو مشغول کار به

 یواقعطور به را یزندگ که نیا یبرا هم و کارخانه در گرفت یخواه حقوق برابر دو که
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ها کتاب در که یذهن یهاآموخته از یزندگ ینیع تجارب. ییایب بار و یکن تجربه

 . ترندآموزنده اریبس ،یاخوانده

 گوش ی،گرید نیا اما. گرید یهاقصه و سفرش از ،زندیم هم گرید یهاحرف

 داشته رادیا کارش یکجا که است نیا بزرگ. سؤال کرده خلوت خودش باکند. نمی

 کارش در یریگ ،اًحتم که نیا جز ندارد یپاسخ. است یرفتار نیچن سزاوار که است

 د.کنننمی اشتباه رفقا وگرنه ،است شده یتلق «خائن بالقوه روشنفکر» که بوده

 خوب را تو ندهیآ یروزها نیا در ما»: زندیم زنگ گوشش در یاول «قیرف» یصدا 

 .«میدار نظر ریز

 از که رهبران از گرید یکی همسر همان. ماندمی مغضوب چنانهم ،قصه جوانک

 نیبب. ستین خوباصلًا  تو اوضاع: دیگومی او به بعد ماه چند بود، اشیمیقد دوستان

 نام کردند، دعوت هم راو ت یهاردههم از یاریبس که «عیوس پلنوم» بزرگ نشست در

 از یسرما از هنوز که است آن ینشانه نیا. ستین هم رهیذخ افراد انیم در یحت تو

 .باش رفتارت مراقب پس ،یاامدهین رونیب یافتادگ نظر

*** 

 

 کی الا ندارد، یخبر داستان نیا یهاآدم از کی چیه سرنوشت از تیحکا نیا یراو

 به هک یهمان، داشت یکارگر یطبقه یهنیشیپ که یهمان. گرفت را او یجا که آن. نفر

 ادهشاهز چاکاننهیس صف به بعدتر او. گرفت کار یمرکز دفتر در و شدای حرفه او یجا

 گذشته در که آنچه هر نییپا و الاب مختلف، یهایرانسخن در و وستیپ یپهلو رضا

 و ورکش به سلطنت، با مخالفت در آنها که است یمدع. دیکش فحش به را بودند کرده

 اند.کرده انتیخ آن سرنوشت

 

 مفهوم روشنفکر فی. تعر۲

 ،یربغ یاروپا در بار نینخست یبرا روشنفکر یکلمه که است آن بر یعموم توافق

 دانیم به فرانسه در فوسیدر یهیقض در که شد اطلاق یگروه به، نوزدهم قرن اواخر در

 فاعد به فرانس آناتول و پروست مارسل، دیژ آندره، زولا لیام چون یسندگانینو. آمدند

 دیتبع و زندان به یجاسوس جرم به گناهیب که کشور بارتیهودی افسر ،فوسیدر آلفرد از
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 هدستگا و دولت ارتش، میتصم برابر در او یآزاد یبرا و برخاستند بود، شده محکوم

 .(Eyal and Buchholz 2010) ستادندیا کشور ییقضا

 کیتفک سر بر بحث که ی)هنگام یشناسامعهج در «روشنفکر» یساده مفهوم

 ارک قیطراز  کهشود می اطلاق ییهاآن به است( گوناگون یاجتماع یهاگروه و طبقات

 صاحبانها نیا کهآن گرید انیبکنند. می معاش امرار (mental) یذهن و یفکر

 یزندگ گذران شانهیسرما نیا با و هستند (cultural capital) «یفرهنگ یهیسرما»

 یرگید گروه بهتوان می انهشناسجامعه یساده مفهوم نیا در ،سهیمقا یبراکنند. می

 در پول یدی کار با هستند، مشغول (manual) یدی کار به که ییآنها. کرد اشاره

 با اول یوهله در روشنفکران ساده، مفهوم نیا در پسکنند. می یزندگ و آورندمی

 دیعس ادوارد فیتعر به. شوندمی فیتعر که است یاجتماع کار میتقس در شانتیموقع

 یاشاعه و خلق با ارتباط درای نهیزم هر در امروزه که کس آن هر: (Said 1994) هم

 .است روشنفکر ،کندمی کار دانش

 پس هافتی ظهورای دهیپدمثابه به روشنفکر از فیتعر )در ترعیوس مفهوم کی در اما

 ریمگچش گسترش به تنها «روشنفکران» ظهور، (تهیمدرن محصول و یروشنگر یدوره از

 داج. نبود مربوط ی،غرب یاروپا کار بازار در نوزدهم قرن در یفکر یکارها یبرا فرصت

 ییهاحوزه استقلال که رفت شیپ چنان ایدن از بخش نیا درای توسعه یالگو ،نیا از

 بود هوابست آنها بهقبلًا  که یینهادها زا سمیژورنال سپس و اتیادب و هنر دانشگاه، مثل

 ،یسبن استقلال نیا با. کردمی نیتضم وتأمین  را، اشراف( ای و دولت و سایکل )مانند

ه مثاببه که شدند قادر روشنفکران. گرفت شکل جامعه یصحنه درای تازه یهادانیم

 دخالت و شوند حاضر جوامع، نیا یاجتماع یاسیس اتیح در مستقل نسبتاً ییروین

  2.کنند فعال

 الیسوس (،Karl Mannheim) میمانها کارل که است کلمه ترعیوس مفهوم نیا در

 )در مدرن دوران قاطع تیواقع: نوشت ۲۳۹۶ سال در ،یمجارستان یدیتبع دمکرات

 یزندگ و جهان ریتفس و فیتعر انحصار که است نیا، (یوسط قرون یدوره با سهیمقا
                                                      

، یمدنوشته بابک اح «یکار روشنفکر»به  دیروشنفکر، نگاه کن فیتر از تعربحث مفصل کی یبرا2 

 ، نشر مرکز تهران۲۹۳۳
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 مستقل و بافرهنگ قشر هاآن بیرق. آمد دربه وابسته ونیروحان و سایکل دست از

 بودند، افتهیسازمانکاملًا  و بسته قشر کی که ،هاشیکش مقابل در. شدند روشنفکران

 Mannheim) شدند وارد جامعه یصحنه به ی،وابستگ بدون و آزادمنش ،روشنفکران

 عدم و «ینسب استقلال» یعنی)، روشنفکران مورد در میمانها فیتوص نیا به. (1993

 . گردمیبرم بازهم مطلب، یادامه در آنان( یوابستگ

 میقست که لیدل نیا به بود، متفاوت یقدر یشرق یاروپا در روشنفکران تیموقع اما

 یهادولت و بود نرفته شیپ یغرب یاروپا مثل یاجتماع یزندگ گوناگون یهاحوزه

 و یآزاد و یمدن یجامعه یهاسازمان به دنیکش نفس یبرا یادیز فرصت ،یاستبداد

 ابلق رو نیا از. دندانمی نگاران روزنامه و سندگانینو هنرمندان، ،انیدانشگاه استقلال

 هرگز یروس یسندهینو کی»: بود نوشته ۲۳۹۶ در یگورک میماکس که بود فهم

 هک بود فهمقابل لذا. «باشد داشته هیروس در دولت باای دوستانه رابطه دتواننمی

 ستمیس با مخالفت در ،یاندهیفزاطور به نوزدهم قرن اواخر در یروس روشنفکران

 تشدبه یموضع ،جامعه در جهل و خشونت ،یماندگعقب به نسبت، یاسیس استبداد

 (ندشدمی خوانده intelligentsia )که یشرق یاروپا در روشنفکران. داشتند یانتقاد

 یفرهنگ یهاارزش حفظ و دفاع را خود یهفیوظ آنها. داشتند یفردمنحصربه تیموقع

رین تساده یوقت لذا. دانستندمی حکومت ظلم و یشکنقانون برابر در جامعه یاخلاق و

 تمخالف و یاسیس یمبارزه به سرعتبه ،شدیم مواجه استبداد سد   با آنان یهاخواست

 .شدندمی دهیکش حکومت با

 چیه» :نوشت که کنم،می دیسع ادوارد نوشته بهای اشاره بازهم ،فیتعر نیا انیپا در

 ،لطور متقاببه. است نداده رخ روشنفکران حضور بدون مدرن، خیتار در یبزرگ انقلاب

 روشنفکران. است نداشته وجود روشنفکران بدون هم بزرگ یضدانقلاب انیجر چیه

 و متن بر ادامه، در دیسع. «اندبوده یاعاجتم یهاجنبش فرزندان و مادران پدران،

 (،یاقاره یحت و یمذهب ،یمل )تنوعکند می یزندگ و کار آن در روشنفکر کهای نهیزم

 ینیچ انیهمتا باکاملاً  شان خیتار و کار سبک نظر از یفرانسو روشنفکران»: پردازدمی

نهیزم در هرکدام هم، عرب روشنفکران ای ییقایآفر روشنفکران ...هستند متفاوت خود

 وها یروزیپ ،هایماریب مشکلات، با ،کنندمی تیفعال ینیمع اریبس یخیتار ی

 متولد خاص یزبان یحوزه کی در یروشنفکر هر علاوه،به. خود خاص یهاشکست
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 تیفعال یاصل یلهیوسمثابه به اش(یهاتیمحدود و امکانات )با زبان آن با دیبا وشود می

 «.کند کار ،یفکر

 

   و روشنفکران  یافراط یهاان، راستکارمحافظه. ۳
 یروهاین یاز سو طلبومرججو هرخائن، احمق مثابه بهروشنفکران  ریتحق

 ،انکارمحافظهفهم است. چرا که قابلکاملًا (، conservatist) گراراست کارمحافظه

 یکار روشنفکر هیبه شدت عل لیدل نیطرفداران حفظ نظم موجود هستند و به هم

 Bobbio)برند میسؤال  ریز امراتب موجود جامعه رها و سلسلههستند، که سنت

 عنوانبهکه از او  -( Edmund Burkeاست که ادموند برک ) لیدل نی. به ا(1996

 یبرا آنها لیخاطر تماهفرانسه را ب ونیانقلاب - شودمی ادیمدرن  یکارمحافظه گذارهیپا

مرج وهرجبا »آنان  رایداد، زروشنفکران و فلاسفه مورد انتقاد قرار می یهااز آموزه یرویپ

 سال بعد مارگارت ستی. دو«کردند نیفرانسه تدو یبرا ی، قانون اساسیو نظام یمدن

 فیتوص ریاش انقلاب فرانسه را به شرح زخاطراتراستا، در کتاب  نیتاچر هم در هم

 یهادهی... به نام اینظم سنت یبرانداز ی( براUtopian) بافانهالیخ یتلاش»کرد: 

 Thatcher) «شده بود نیو احمق تدو اندیشپوچ، که توسط روشنفکران یانتزاع

1993) . 

 برخورد یجابه که کرد تلاشکار محافظه راست فرانسه، انقلاب از پس البته

 هاگرچ. آورد در شیخو خدمت در و یاهل رام، را روشنفکران از یبخش لااقل نه،گرامقابله

 رمانید یهاسنت دشمنان یحت و مخالفانمثابه به روشنفکر با یدشمن یقبل یهیروح

 . اندم یباق آنها انیم در اخلاق( ومراتب سلسله تا مذهب )از جامعه

 وها ستیفاش )مثل یافراط راست در ،روشنفکران ریتحق و یدشمن یهیروح نیا

 (Umberto Eco) اکو مبرتووا که یطور همان. است تررنگپر (بنیادگرایان مذهبی

 روشنفکران به نسبت نسوءظ و یدشمن نوشته، Ur-Fascism معروفش یمقاله در

. (Eco 1995) «است یستیفاششبه و یستیفاش یهامیرژ بارز ینشانه همواره»

 همانا یعنی «هایمرغتخم کله» یدرباره (Goebbels) گوبلز زیآمنیتوه اظهارات
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 فکرانروشن کیستماتیس قتل و زندان زین و «هستند منحط یجملگ که روشنفکران»

 .است هیروح نیا یهانشانه ییهاحکومت نیچن در

 مراتبسلسله زین وها ساختار وها سنت رییتغ صدد در )کهها چپ از یبخش چرا اما

 پردازند؟می روشنفکران ریتحق و یدشمن به، هستند( یاجتماع
 

 ها و روشنفکران. چپ۴

 یتروتسک و نیلن. الف

. میدبرگر عقب به یکم دیبده اجازه روشنفکران، برابر در چپ مواضع حیتوض یبرا

 به ایتارپرول ییرها بر سو، کی از. است بوده کشاکش کی ریدرگ تولد بدو از سمیمارکس

. است هکردتأکید  یستیالیسوس روزمندیپ انقلاب یضرور شرطعنوان به خودش، دست

 یجامعه راه در مبارزه در یضرور یعاملعنوان به یاجتماع یعلم یتئور ،گرید یسو از

ارگر ی کطبقه یاعضا توسط امر، واقع در یتئور نیا اما. است شده گرفته نظر در نینو

 یهاوشتهن در بتوان را کشاکش نیا «حلراه»ترین شدهشناخته دیشا. است نشده نییبت

 . افتی نیلن

 ۲۹۳۹ یدهه یهاسال درها ستیالیسوس گرید مثل هم هیروس یهاستیالیسوس

 یاسیس و یاقتصاد منافع از روزمره، یزندگ طیشرا بستر در کارگران که بودند آن بر

 دونب نیلن اماکنند. می استفاده مبارزه یبرا خود ابتکار و دانش از و شوندمی آگاه خود

 که داشتتأکید  ،ردیبگ دهیناد را یاقتصاد یهاخواسته یبرا مبارزه تیاهم که آن

 ارگرانک و است یدموکراسالیسوس یمبارزه یهاجنبه از یکی تنها ییکایسند یمبارزه

 که ندباش داشته مبارزه و یزندگ درای ملاحظهقابل شرفتیپ ندتوانمی یصورت در تنها

ترین مهم او گمان به. شود لیتبد یدموکراس به استبداد از نیادینبطور به یاسیس نظم

 هک دیآمی دست به یاسیس یمبارزه قیطر از تنها تشکل، و انیب یهایآزاد و حقوق

 دگاهید از اما. ردیگمی قرار مردم اریاخت در و شده گرفته تزار از دولت قدرت آن در

 ییاکیسند یآگاه سطح از ندتواننمی هرگز شوند، رها خود حال به اگر کارگران، نیلن

 تنها ...بروند فراتر (،شودمی حاصل یاقتصاد منافع یبرا مبارزه قیطر از )که

. بدهند یاسیس یآگاهی کارگر طبقه به رونیب از ندتوانمی که اندیانقلاب روشنفکران
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 یمبارزه که است نیا هیروس در یدموکراسالیسوس یانقلاب حزب یفهیوظ نیبنابرا

ای رفهح ونیانقلاب نقش ب،یترت نیا به. دهند وندیپ یاسیس یمبارزه با را یاقتصاد

 (،شودمی تیهدا و کنترل حزب یمرکز یهتیکم نظارت تحت )که حزب وقتتمام

 ستا سوسیالیسم یعنی یینها هدف به دنیرس راه در کارگران یهاتیفعال یسازمانده

(Lenin [1902] 1935) .یریدرگ ینقطهترین یمرکز که بود نیلن یهینظر نیهم 

 بحز دوم یکنگره در. شد کیمنشو - کیبلشو ییجدا عامل و بود یتروتسک با یو

 یاعضا از یگرید یعده و مارتف ،یتروتسک (،۲۳۹۹ سال )در هیروس تدموکراسوسیال

 بحز و روشنفکران کارگران،ی درباره نیلن یهادهیا با مخالفت به (هاکی)منشو حزب

 .برخاستندای حرفه ونیانقلاب از متشکل

 یمراتبسلسله ساختار با مخالفت درها منشویک انتقاد به پاسخ در نیلن

(hierarchical) نیمنتقد نیا اتیمدع که نوشت ،شرویپای حرفه ونیانقلاب حزب 

 نیا رایزدهند. می نشان را بورژوامسلک روشنفکرمثابه به آنان یهایژگیو طلب،فرصت

 گرید زیچ هر از شیب خود یفرد یهایآزاد یبرا که هستند ییبورژوا روشنفکران قاًیدق

 حق ارگرانک و شود یپرولتر انضباط میتسل دتواننمی ییبورژوا روشنفکر. اندقائل ارزش

 تزلزل لیدل به ییبورژوا روشنفکران. (Lenin 1904) باشند اعتمادیب آنها به که دارند

 یستیآنارش شکل کی دادن حیترج لیدلبه شان،یبندوباریب خاطر به،  شانیهاتردید و

 ظراتن یآزاد آنها، یبرا رایز. دایستنمی یحزب نیآهن انضباط برابر در ،یحزب سازمان از

 ،یانقلاب شتازیپ حزب تنها نیا. دارد تیارجح منضبط یجمع نیپلیسید بر فرد هر

 کیتدموکراسوسیال یآگاه به را کارگران دتوانمی که است شده یسازمانده و متمرکز

. ندک یسازمانده را یاسیس یروزیپ و دینما هموار ایپرولتار یرهبر یبرا را راه برساند،

(Lenin 1904). 

 منتقدانترین یجد و نینخست از یکی (Thatcher 2007) تچر ایان دیدگاه از

 سمیسانترال ینوع انگرینما را ینیلن یحزب سازمان یهینظر هک بود لوکزامبورگ رزا، نیلن

 دیهدت یسمیسانترال نیچن که بود این زامبورگکلو استدلال. کردمی یتلق یافراط

 تعداد ستد به اشنوشت سر که ،بودای نگرفته شکل هنوز یپرولتر جنبش یبرا یبزرگ

 بود نآ بر هم، یتروتسک تچر، دیدگاه از .فتدیب حزبای حرفه یااعض از یشمار انگشت
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 مکتب در که یسخت یهادرس ،شیخو منافع از دفاع در کارگران مشخص یتجربه که

 ر،یمس نیا در شانیهاشکست وها یروزیپ آموزند،می یاسیس - ییکایسند مبارزات

 این رددهد. می نفس به اعتماد آنها به وکند می متقاعد سوسیالیسم ضرورت به را آنان

 اننفکرروش یاصل یهفیوظ تروتسکی، و لوکزامبورگ نظر به و ارچوبچ

 ارگرانک به آموزش با :کنند کمک ریمس نیا در کارگران به که بود نیا تدموکراسوسیال

. بشوند طیمح درمؤثر  یهاحلراه کردن دایپ به قادر خودشان آنها تا برسانند مدد

 ذاکرهم در آنان به کنند، پخش یگفتار و ینوشتار مختلف طرق به را کارگران یشعارها

 یفکر کمک ی،اسیس یروهاین گرید با گفتگو در و یحقوق هایتمشور، کارفرما با

 رانکارگ خود توسط که را ییهادهیا که دنکن حاصل نانیاطم دیبا روشنفکران. بدهند

 . دهند قرار تیحما مورد ،است آنها مشخص یتجربه از برآمده و ،افتهی توسعه

 رییگسازنیجانش به متهم را نیلن ،«ما اجتماعیی وظیفه» کتاب در تروتسکی 

(substitutionism) ند. کمی ایپرولتار نیگزیجا را حزب ابتدا که معنا نیا به. کردمی

 یرهبر و یمرکز یهتیکم ،یبعد قدم در وشود می حزب نیجانش یحزب سازمان سپس،

 از. یمرکز یتهیکم نیگزیجا را کتاتورید سرآخر، و کندمی یحزب سازمان نیگزیجا را

 بدون و ناب یمرکز یتهیکم کی جادیا همانا نیلن یمرکز یمسئله تروتسکی نظر

 «اصممتخ یهاطلبفرصت» یپاکساز به سوکی از که بود کیدئولوژیا لحاظ به شیآلا

 و نکگوشحرف ،یاحرفه ونیانقلاب ازای هسته گماشتن با گرید یسو از و کند، اقدام

 الاستدل یتروتسک. ببرد شیپ را حزب یعمل یکارها ،کلیدی یهاموقعیت در فداکار

 نامبارز از یگروه جادیا یبرا درست یراه و وهیش حزب، ینیلن یدهیا که کردمی

 تیترب را (robot) ییهاتاروب تنها، ینیلن حزب. ستین یپرانرژ و خلاق فکر،خوش

 ،هکارخان در که است یکار همان درست نیا» کنند، اجرا را یرهبر دستورات که کردمی

 همانطور. وارنیماش یهاآدم به آنان لیتبد یعنی بکند، کارگران با دخواهمی کارفرما

 توانندب خودشان شتریب هرچه کارگران کهشود می تریقو و ترموفق یوقت ما یمبارزه که

شود می تریقو یوقت زین ما حزب، ببرند شیپ را کار محل هر درمؤثر  و حیصح استیس

 کی که است نیچن نیا. باشند برخوردار ستقلم تفکر از شتریب هرچه آن یاعضا که

 و خودمختاری کارگر طبقه کی با دتوانمی وجوشپرجنب کیتدموکراسوسیال حزب

 .(Trotsky 1904) «کند برقرار ارتباط فعال
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 و رانروشنفک نیب رابطه مورد در یتروتسک و نیلن انیم کیتئور هاینظر اختلاف

 و ۲۳۹۱ یهاسال حوادث در گرید یسو از کارگران و حزب نیب و سو کی از حزب

 نهیزم نیا در موجود یدانشگاه یمطالعه. شد سپرده یعمل شیآزما یبوته به ۲۳۲۱

ها سال نیا در یستیالیسوس جنبش در که بودند کارگران نیا که کنندمی آن از تیحکا

 مشغول و باسواد مرد، ماهر، کارگران عمدتاً  رهبران، نیا. داشتند تسلط کشور داخل در

 را خود که بودند مفتخر آنها. بودند هیروس بزرگ یشهرها نیسنگ عیصنا در کار به

 از یکی در. کنند دفاع خود استقلال و اعتبار، تیموقع از و بدانندی کارگر طبقه شرویپ

 کم روبرت، دوره نیا در پترزبورگسن ونیانقلاب و کارگران هایگزارشترین مفصل

 خود یهاخواسته کنترل بودند مشتاق کارگران ؛نویسدمی (یاسکاتلند دانخی)تار نیک

ای فهحر ونیانقلاب یرهبر و هیتوص با که آن شیب ،یکارگر تحرک نیا. کنند حفظ را

 «راسکیا» انتشار که داردتأکید  یو. بود کارگران یروزمره یکار طیشرا حاصل باشد،

 «یعابانش» یهاروش حال، نیع در که گفتندمی یکارگر نیفعالمؤثر.  نه و بود منظم نه

 یجا بهها تدموکراسوسیال که دادندمی حیترج آنان و کرده جیگ را کارگران ینیلن

 شوند متحد مشترک، هدف راه در تلاش یبرا مهاجرت، در یزنبرچسب و دعوا

(McKean 1990) .نیسوا یجفر (Geoffrey Swain) نظر نیاتأیید  با هم 

 جنبش کشور داخل در ،بودند مرد که ماهر کارگران ازای مجموعه کهنویسد می

 .(Swain 1983) کردندمی یرهبرها سال نیا در را یستیالیسوس

 

 نیب. استال

 کی برابر در را هیروس (intelligentsia) روشنفکران ۲۳۲۱ یکیبلشو انقلاب

ترین شرفتهیپ را خود داشتند عادت که نانیا. داد قرار یجد (paradox)ی هناساز

 ان(شیهانوشته و اقدامات )با آنها خود که یروند. بودند شده جیگ، بدانند ملت بخش

 تیواقع در، (آن از پس یهاروند و ۲۳۲۱ انقلاب) ندبود کرده اریبس کمک آن جادیا در

 ،هاکیبلشو دولت توسط شهیاند یآزاد یهاتیمحدود. داشتند را تصورش که نبود یآن



 علیرضا بهتویی 14 

 مجدد یبررس به دیبا روشنفکران 3.بود آورده وجود به یسرگشتگ ینوع و اعتماد بحران

 تعداد تنها. پرداختندمی تازه تیوضع نیا در تیهو یجستجو و خود نقش

 نیا به. ندکرد یانتقادریغ و شرطودیقیب استقبال اکتبر انقلاب از آنان از یشمارانگشت

 Koenker and) دینام آن مدفوع بلکه ملت مغز نه را روشنفکران نیلن که بود لیدل

Bachman 1997. Page 229) .در یشورو ریجماه اتحاد مورخ کی که همانطور 

 از یاریبس»: کرده تیشکا، «روشنفکران و اکتبر بزرگ انقلاب» کتاب در ،۲۳۱۱ سال

ها نیا. بودند شده یقیعم ینیبدب دچار اکتبر انقلاب از بعد یهاسال در رانروشنفک

 عنوانبه را بود( گفرهن حامل تنها آنها نظر به کهای )طبقه یبورژواز حکومت سقوط

 و کردند انتخاب را دیتبع ناینا از یگروه. «کردند یتلق یکلطور به فرهنگ مرگ

 شدند اخراج کشور از ،۲۳۶۶ سال در روشنفکران تجمع از پس گرید یاریبس

(Fedi͡ ukin 1975) . 

 پس روشنفکران (paradoxical) ناسازوار تیوضع مورد در کوتاه اشاره نیا از پس

 قلابان از پس یاسیس میرژ که کرد اضافه هم را نکته نیا دیبا ،۲۳۲۱ یکیبلشو انقلاب از

 داندنگر یبراها بوروکرات وها تکنوکراتویژه به «سابق متخصصان» خدمات به اکتبر،

 ات کند تحمل را آنها ینیمع یدوره تا لااقل که کرد تلاش لذا. داشت ازین جامعه چرخ

، وقتم تساهل نیا. کند تیترب را (ی)مکتب یخود متخصص یکادرها و کند دایپ فرصت

 در کشور نخبگان و روشنفکران به،  ۲۳۶۹ یدهه در که آورد وجود به را یآزاد یفضا

ای ارزنده داتیتول به تا داد دانیم یاجتماع و یهنر ،یعلم یهانهیزم از یاریبس

 یدزوبه «ییبورژوا روشنفکران» با یشورو اتحاد ستیکمون حزب سازش اما. بپردازند

 در یخفگ اثر بر ،واگویژ دکتر پاسترناک، سیبور معروف رمان انیپا در. افتی انیپا

 روشنفکران» مرگ نماد وضوحبه نیا. ردیممی ۲۳۶۳ سال در مسکو در ییتراموا

 از نفر هزارها ده سمینیاستال نکیا، گروه نیا یجا به. است یکلطور به «یمیقد

 .ردیگمی خدمت به و کرده تیترب ،دولت اداره یبرا را «متعهد و دیجد روشنفکران»

 ما»: بود کرده انیب کامسامول هشتم یکنگره در ۲۳۶۹ سال در نیاستال که همانطور

 وعمتن یهاشاخه بر کامل تسلط که میدار ازین کیبلشو دیجد کادر هزاران و صدها به

                                                      

 ۲۹۱۱پس از انقلاب  یرانیروشنفکران ا تیبا موقع دیکن سهیمقا3 
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 دیباها رفتهدانشگاه وها کردهلیتحص ،۲۳۹۹ یدهه لیاوا از« .باشند داشته دانش

 و در و موجود اً واقع سوسیالیسمِ ساختن در حزب یرسم استیس وشرطدیقیب انیحام

 «نیاستال قیرف». بودندمی ،«ییبورژوا یهایآزاد و ییایاتوپ یهاالدهیا» شمردن باطل

 اهداف ،کنندمی بلغور روشنفکران که دست آن از «یاتیچرند» که دادمی حیتوض

 ییها«کتاب کرم» رمانتیک و یستیآنارش یهایپردازالیخ بلکه، ستندین یستیالیسوس

 یهاتیواقع با یارتباط چیه ییها«وپلاپرت» نیچن. نامندمی روشنفکر را خود که است

 ییهاتلاش به یجد یهابیآس تنها و ندارد انقلاب از پس یشورو یجامعه موجود

 و یاقتصاد یتوسعه یعنی - دارد تمرکز «سمیالیسسو ساختمان» بر که زندیم

 را اتتحول ریس در روشنفکران نقشکند: می اضافه «نیاستال قیرف». کشور یاجتماع

 هند،د انیپا سروتهیب یهابحث به آنها که شرط نیا به تنها اما گرفت، دهیناد دینبا

 و کرده رها ها«ویآرش در دهجون یهاموش» و «کتاب کرم»مثابه به را شان یهاتیفعال

 دهند قرار «یستیالیسوس ساختمان» خدمت در را خود یعمل یهامهارت آن یجا

(Stalin 1950) . 

 یهایژگیو ،یلهستانشناس ، جامعه(Maria Hirszowicz) چیرشوویه ایمار

 به )که اکتبر انقلاب از بعد یآموزش مرکز در شده تیترب «یمکتب» جوانان نیا مشترک

 منصوب ینگار روزنامه و حزب دستگاه، یمهندس ،یدولت یهاشرکت در برتر مشاغل

 :است کرده فیتوص نیچن نیا را شدند(

 حزب یرهبر به مانیا و وشرطدیق یب یسرسپردگ. (الف)

 فعمنا با تعارض در بود ممکن که یشخص قیعلا ای یگروه یوفادار هرگونه رد. )ب(

  باشد حزب

 حزب دستورات اساس بر یشخص یزندگ میتنظ یبرا یآمادگ. )ج(

 یدئولوژیا برابر در فروتنانه میتسل و یفرد یهاقضاوت از برداشتن دست. )د(

  حزب «یانقلاب»

 یسنت استقلال برخلاف الزامات نیاکند، می اشاره هیرشوویچ که طورهمان

 ،سخت طیشرا آن در ،یشخص یهاپاداش و یشغل تیامن عوض، در اما بود، روشنفکران

 وترین یافراط ،کهآن جالب. (Hirszowicz 1980) بود یخسران نیچن جبران
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 یهاصمتخص نیهم انیم در، یروشنفکر و روشنفکران با تیضد اشکالترین گونهماریب

 هر گرهیتوج که ،شدمی افتی نیاستال میرژ در متوسط یطبقه به واردتازه «انقلابی»

 .بودند شده یتیجنا و سرکوب

 یسیانگل ستیمارکس نامدار دانخیتار (،E. P. Thompson) مپسونات ادوارد

 ناالفمخ یتمام یرحمانهیب حذف: شد نهینهاد ریز اشکال به سمینیاستال»نویسد: می

 یهاتیفعال یهیکل بر کیبوروکرات-یتیامن کنترل اعمال، مخالفت گونه هر سرکوب و

 خارج در چه و داخل در )چه ستیمونک حزب درون در یدموکراس بردن نیب از، یفکر

 در. «'کیدموکرات مسیسانترال' سخت و سفت میرژ بردن شیپ با نهایت در و (هیروس

 سمیسانترال» نیا با ،یستینیواستال یشورو اقمار یستیکمون احزاب فرهنگ

 حزب یرهبر به و حذف یفرد وجدان از یاخلاق قضاوت تیصلاح ثقل ،«کیدموکرات

 یدرباره یاخلاق قضاوت تیولئمس فردمثابه به که نبودی «تو» نیا گرید. شدمی منتقل

 ،راحت التیخ. یداشت ،شدیم گفته که یکلام ای رفتیم شیپ که یکار آن ای نیا

 ن،نک اگر و اما برسان، انجام به را نیفرام فقط تو کرد،می را کارها نیا تو یجابه حزب

-یکی ،یافراط یسرسپردگ، ایدن یتمام در. قیفر بده انجام کار نکن، انتقاد و نزن غر

 و نافعال که شدمی باعث حزب، اهداف با فرد یاجتماع و یشخص یآرزوها یانگار

 وحدت» اش،یانتقاد گفتار ای نگرش با که کس آن هر به نسبت احزاب، نیا یاعضا

 مپسونات که چنان. باشند داشته یدیشد نفرت ،کندمی دیتهد را «حزب مقدس

 رروشنفک نامنتقد برابر در که راای انهیجوزهیست خصومت نیچن ،نانیانویسد: می

 نشان هم (هادارسرمایه یعنی) شانیادعا مورد یاصل دشمنان مقابل در یحت ،داشتند

 .(Thompson 1957) دادندنمی

 

 یمشگراویپ. آنتون

 یدج نقش طبقات دادن شکل در جامعه هر یاقتصاد ساختار ،یمشگراویآنتون یبرا

 در ردف نقش به تنهاتوان مین را یطبقات یمبارزه شبردیپ و طبقهگیری شکل اما دارد،

 در یفرهنگ یهیسرما هم و یاقتصاد یهیسرما هم. داد لیتقل یاقتصاد ستمیس

 یکرف دستگاه در. دارند نقش طبقاتی مبارزات در فرهنگی کار و ،طبقات گیریشکل

 هااندیشه و باورها کشاکش در ،استیس دانیم در طبقات نیب یهااتحاد و مبارزات ،یو
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 احزاب ،آن در یاصل گرانیباز و دارد را خود خاص منطق هم دانیم نیا. ردیگمی سامان

 نیا به. هستند آنها رینظا و هااندیشکده ،انیکارفرما و کارگران یهاهیاتحاد ،یاسیس

 . هست هم طبقات انیم مبارزه مهم یعرصه ،یمشگرااتیروا در یفرهنگ قلمرو ،بیترت

 یدارسرمایه تکامل و تحول که بود نیا یمشگرا یهشیاند در گرید یتازه ینکته

 یمرحله بالاترینمثابه به مامپریالیس) یاقتصاد ساختار در اترییتغ با نه را

 و هاجنبشها، انجمن ،هاهی)اتحادی مدنی جامعه ظهور با بلکه، (یدارسرمایه

 به او ،نیبنابرا. کردمی فیتعر دولت( نه و هستند اقتصاد از یبخش نه که ییهاسازمان

 یهاانجمن مدارس، ها،رسانه ،یمذهب هایسازمان ،یکارگر یهااتحادیه شدن داریپد

مثابه به ،بودند یاقتصاد و یاسیس قدرت از مستقل نسبتاً که یاسیس احزاب و داوطلبانه

 جلب یبراای لهیوس هم ،هاسازمان نیا. ستینگرمی «ی مدنیجامعه یسنگرها»

 هم و بودند، یدارسرمایه ستمیس ارچوبچ در سلطه تحت و فرودست اقشار تیرضا

 یبرا مبارزه راه در یاسیس یهاتیفعال که آوردندیم وجود به ییفضا یمؤثرطور به

 . گرفتیم صورت آن در اقشار نیا منافع

 یزمان تا. داشت یاجتماع یدگرگون دهیا یبرا یشگرف یامدهایپ یدگاهید نیچن

 یهاسازمان در مبارزه قیطر از جامعه کی گفتمان و شهیاند ستمیس در رییتغ که

 یرهچه تنها ،یاسیس قدرت ییجابهجا و رییتغ هرگونه ،ردینگ صورت «ی مدنیجامعه»

 ستا لازم لذا. رودمی شیپ یگرید شکل به ،یگرسلطه وکند می عوض را نگراسلطه

ی مدنی جامعه یهاسازمان سنگر در را مبارزه فرسا،طاقت و یطولان ریمس کی در که

 درتق تعادل و ،میده رییتغ را یاجتماع ستمیس آن در حاکم یهاگفتمان ،میببر شیپ

(hegemony) در. شود حاصل ماندگار و یجد یرییتغ تا ،میبزن هم بر آنجا در را 

 دیارتاآپ هیعل ساله صد یمبارزه. دید «شهیهم یبرا بار کی» را روند نیا دینبا حال نیع

 ادامه هم هنوز که اثراتی با و دیرس اوجش به ۲۳۹۹ یدهه در که ،یجنوب یقایآفر در

 civil) متحده الاتیا در یمدن حقوق انیجر در هم هنوز و یطولان جنبش ای و دارد،

rights movement) به تأکید نیا با. هستند نگاه نیا انگریب ،اهانیس منافع راه در 
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 و نروشنفکرا نقش به یادیز توجه یمشگرا که است یفرهنگ یمبارزه و فرهنگ نقش

 4.دارد مسلط طبقات و فرودست طبقات با آنها یرابطه

 از یگروه از اش،منافع از دفاع یبرا، یاجتماع گروه هر یمشگرا اعتقاد به

 نیا یبرا غیتبل و منافع نیا پسندمردم و حیصح کردن فرموله ی)برا روشنفکران

 یهاگروه خدمت در روشنفکران، مختلف یهاگروه پسکند. می استفاده (هایبندفرمول

 انتخاب ود برابر در شهیهم روشنفکران» ،دیسع ادوارد انیب به. هستند یاجتماع گوناگون

 یههجب در کهآن ای باشند، یاقتصاد ای یاسیس قدرتمداران خدمت در ای ،رندیگیم قرار

 .«کنند تلاش و کار گانشدفراموش و فرودستان قدرتان،کم

 یهالیتحل مقابل )در روشنفکران یبرا یگرید نقش یمشگرابیترت نیا به

 (،دهدمی حیتوض آنها یطبقات ینهیشیپ با را روشنفکران که یاقتصادی هانیگرالیتقل

 با نه و ،کنندمی یباز که یاجتماع نقش با یو یهشیاند در روشنفکرانکند. می ریتصو

 آن اساس بر که راای هینظر صراحتاً یمشگرا.شوندمی فیتعر ،آنان یطبقات خاستگاه

 ای و هستند یاجتماع طبقات سایر از زیمتما و همگن یاجتماع گروه کی روشنفکران

 روشنفکران»نویسد: می وکند می رددهند می لیتشک را مستقل یطبقه کی یحت

 «دارد را خود روشنفکرانای طبقه هر امادهند، نمی لیتشک را یمستقل یطبقه

(Thomas 2009) .است خود روشنفکران ازمندین همی کارگر طبقه بیترت نیا به 

 شبردیپ هب ،کارگران مشخص یهاخواست و تجارب بر هیتک با و آنان با گفتگو قیطر از تا

 یاساس فرق کی جا نیا که دیکن توجه. کند کمکی کارگر طبقه منافع راه در مبارزه

 به یابیدست از ناتوان دخو یخود به کارگران بود؛ شده یمدع که است ینیلن دگاهید با

 تمعرف آوردن برسر سخن یمشگرا یبرا. هستند ییکایسند مسائل از فراتر یآگاه

 به ککم بلکه ست،ین کارگران انیم در یاسیس یآگاه جادیا یبرا ،رونیب از یطبقات

 یطبقه روشنفکر .است داشته وجود آنان انیم در قبل از که است معرفتی پردازش

                                                      

 .ه ماندندها کها که رفتند و آنناتمام: آن یسمفون، «یاسینقد اقتصاد س»من در  یبه نوشته دینگاه کن4 

 یکه سکه ۲۳۱۹ یدهه یهاکه: بر خلاف سال میاست که اشاره کن دیمبحث، مف نیاز ورود به ا شیاما پ

، اعتبار گذشته را ندارد. برعکس، یخاستگاه نیی کارگر بود، اکنون چنداشتن در طبقه شهی، رجیرا

بان صاح نیبه ا یفروتن ییه. لذا توصجیرا یلت است و سکهداشتن، قدر و منز یدانشگاه لاتیتحص

 است. یاجبو عامه در روزگار امروز، امر نیوجاهت و مقبول

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/
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 با آنها، یزندگ و کارگران با کینزد ارتباط قیطر از دتوانمی تنها ،فیتعر نیا درکارگر 

 )و وزنهم مخاطب دو یمبنا بر یگفتگو قیطر از ،آنان فهم و خرد از کینزد شناخت

 Burawoy) گمارد همت یفهم نیچن گسترش و بسط به (نییپا یگرید و بالا یکی نه

 مردم و روشنفکران نیب متقابل یآموزش یمبادله بر یمشگرا،گرید انیب به. (2019

 تهداش انیجر جهت دو هر در دیبا یآموزش یرابطه نیا که بود آن بر و کردیم یپافشار

 یممتاز و خاص کنشگران را خود دینبا روشنفکران کهدهد می هشدار بارها یو. باشد

 آن سپس وکنند می کشف ،جامعه در مردم مبارزات از خارج را، «قتیحق» که بدانند

 یهادرس مردم، یمحل یهاسنت از دیبا آنها عکسبهدهند. می انتقال مردم به را

 ،کنندمی کار آن در کهای جامعه یخیتار طیشرا یهایژگیو یدرباره یارزشمند

ای هرابط نه واقع در، جامعه فرهنگ و هنجارها ،سنت ،خیتار نیا شناخت بدون. اموزندیب

 .(Walzer 2002) است ممکن یریتاث نه و ردیگیم شکل

 
*** 

 خوب میباش داشته هم رانیا چپ در روشنفکران رامونیپ بحث از یتصور آنکه یبرا

 لسا در مقوله نیا در انیشعاع یمصطف و یمومن دیحم انیم جدل بهای اشاره که است

 یروشنفکر کار»: بود نوشته ازجمله خود، «انقلاب» کتاب در انیشعاع 5.میبکن۲۹۱۶

 است( گفته یمشگراکه چنان)همای طبقه هر. ستین یبورژوازخورده انحصار در

 .(۲۲۹. ص: ۲۹۹۲ )پاکدامن «دارد را خود روشنفکران

: ودب داده پاسخ نیچن است(ها سال نیا در ییفدا یهاکیچر سنیتئور )که یمومن

 یوتسکتر از ،ی کارگرطبقه به نیخائن خصایل یتمام [انی]شعاع کتاب نیا سندهینو»

 کارگر را یابانقل روشنفکر او. دارد را یوثوق ناصر و نیستیسولژن تا گرفته یملک لیخل و

 ارگرک با و کند، لیتحمی کارگر طبقه و انقلاب به هستند که چنان را آنان تا داند،می

 وها خواسته با هستند که چنان را آنان خواهدمی ،یانقلاب روشنفکران دانستن

 به آنان کردن لیتبد با بعد کند، لیتحم ایپرولتار انقلاب بر شان یطبقات یهاخصلت

 قشر روشنفکران، ...کندتأمین  انقلاب در را یبورژوازخورده یهژمون طبقه، روشنگر

                                                      

 . کلن، انتشارات فروغ.ی روشنفکردرباره(. ۲۹۹۲ناصر پاکدامن )5 
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 یفکر یهاکار ،یاجتماع کار میتقس نسازما در که هستند کشبهره طبقات از یخاص

 جزو ،رندیگمی را یاضاف ارزش از یسهم چون حال هر به... نانیا دهند...می انجام را

 یجامعه در». (۲۲۱. ص، )همان «ندیآمی حساب به استثمارکننده یطبقه

 تعلق یبورژواز به چنانهم باز که دارند وجود روشنفکران میعظ قشر هم یستیالیسوس

 ،سمیالیسوس ساختمان دوران یط در و انقلاب دوران یط در روشنفکران. رنددا

 پرورش خود دامن در ایپرولتار یکتاتورید و حزب یبرا را دشمنانترین سرسخت

 هک هستند یروشنفکران، ساخارف و نیتسیسولژن تا گرفته پاسترناک ازدهند. می

 ونیانقلاب تمام یفهیظو نیا... است کرده رها را آنها افسار یشورو یایپرولتار

 رد روشنفکران نفوذ یتوسعه و روش یچگونگ در که است ستینیلن- ستیمارکس

 انشیا نفوذ یتوسعه از یریجلوگ یهاراه به و کنند مطالعه یستیالیسوس یجامعه

 .(۲۲۹. ص. )همان «شندیندیب

 
     

 اند؟حاکمگر و سلطهاز طبقات  یروشنفکران بخش ای. آ۱

 یهاسال در گوناگون، یهانوشته در و بارها ،یفرانسوشناس جامعه - ویبورد

 «کیارگان روشنفکران» از یمشگرا فیتعر از تمسخر با ،یلادیم ۲۳۹۹ و ۲۳۱۹ هایدهه

 طهسل تحت طبقات همرزم و همراه ند،توانمی آنان از یبخش بود معتقد کهکند می ادی

 قاتطب زا یبخش روشنفکران کهنویسد می ،یمشگرا دگاهید به حمله با ویبودر. باشند

 از هستند، یتحتان بخش جزو حاکمان، انیم در که جاآن از اما. اندحاکم و گر،سلطه

 یهیسرما ای و یمال - یاقتصاد یهیسرما صاحبان قدرت ای و یمال تیموقع که جاآن

، یصنعت یهاشرکت رهبران مثل مطمئن و مرفه یزندگ که جاآن از ،ستندین یاسیس

 یسایس گانندینما ای ییقضا -یحقوق خشب کارکنان وها بوروکرات ای خدمات و یمال

 آنها منافع از دفاع به گاه،گاه وکنند می فرودستان با یهمدرد احساس لذا ندارند، را

، لمسائ آنها، یاصل غم   و هم   و اندحاکمان از یبخش آنها ،یینها لیتحل در اما. پردازندیم

 ،روشنفکران نیا ،ویبورد گمان به. (Bourdieu 1996) است خودشان سود و منافع

 در ثالم ی)برا شوندیم زحمتکشان «ندگانینما» ای «انیسخنگو» ،اصطلاحبه که یوقت

 ای ،یکارگر یهاهیاتحاد یرهبر احزاب، یرهبر ،ی مدنیجامعه یهاسازمان یرهبر
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 قدرت کسب یبرا نخبگان دیگر با رقابت در واقع در – (هارسانه در یانتقاد روشنفکران

 استفاده دخو یشخص منافع شبردیپ یبرا «شانیندگینما» تیموقع از و هستند شتریب

 روانیپ هب نسبت یبیترت چیه به شوندمی تیتثب خود مقام در که هنگام آن وکنند می

 مگر ،کندسؤال می یمشگرااز تمسخر با او (Bourdieu 1991).ستندین پاسخگو خود

 روشنفکران» جزو ،استالین رفیق مسلکجانور فرهنگ وزیر ژدانف، آندری قیرف

  نبود؟ شما یعلاقه مورد «کیارگان

 عدالت و یآزاد از دفاع در که یوقت (،یلادیم ۲۳۳۹) عمر انیپا یهاسال در ویبورد

 از تیحما مثال ی)برا شرق در بشر حقوق و (سمیلابرینول هی)عل غرب در یاجتماع

. شد ائلق روشنفکران یبرا یگرید نقش بود، شده فعال لهستان( در یهمبستگ جنبش

 کی در دیبا که بودند شده یبشر عموم منافع مدافعان تجسم روشنفکران، گرید حالا

 ،یهانج روشنفکران مستقل یشبکه نیا جادیا بهتأکید  با. شوند جمع یجهان یشبکه

 ارترس نوع از «اریعتمام روشنفکر» - اول: کردمی انتقاد روشنفکر از مفهوم دو به ویبورد

 اشزمانه مشکلات همه قبال در که دانستیم خود یفهیوظ و حق را نیا که، است

 ،تاس «متخصص روشنفکر»- دوم. اش(یفرد هوش یروین حکم به )تنها ردیبگ موضع

 دارد، را تجربه و دانش از یخاص یحوزه در مداخله یاجازه تنها فوکو شلیم قول به که

 به روشنفکران، یجهان یشبکه نیا. (Bourdieu 1989) دارد تهرش سر آنها در که

 و فراوان دانش که یطیشرا در ،هاگرایش وها تخصص انواع یآورجمع با، ویبورد گمان

 و ،دهدمی سازمان را یجمعدسته کار کی ،باشد داشته هم را یانتقاد یگفتگو آموزش

 یهمه و آنها یشهیاند جهان یخودمختار به تجاوزات برابر در مقاومت که است قادر

 کی جادیا یهانهیزم دتوانمی و دهد سازمان را «یفرهنگ سمیالیامپر» اشکال

 جادیا یاصل موانع از یکی ،یو گمان به. کند فراهم را یواقع یفرهنگ سمیونالیانترناس

 یمشراگ« کیارگان روشنفکر» یاسطوره همانا ،مستقل روشنفکران یجهان یشبکه نیا

 انیخنگوس آن از بدتر ای ا،یپرولتار «همسفران» نقش به روشنفکران لیتقل با که، است

 در و داردمی باز بشری عموم منافع از دفاع از را روشنفکران ا،یپرولتار یخودگمارده

 یعموم اهداف یبرا مؤثر یمبارزه به روشنفکران کهشود می امر نیا مانع جهینت

 . بپردازند
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 ینیسنگ» کتاب در و برد شیپ ویبورد که یقیتحق یپروژه نیآخر که آن جالب

 از یجمع کمک با (Bourdieu 1999) «معاصر یجامعه در یاجتماع رنج: جهان

 در یانسان ستیز یتجربه آوررنج یقلمروها یمطالعه به ،بردمی پیش همکارانش

 جا،نیا در. پردازدمی کشورش در سمیبرالیولن تسلط و یلادیم ۳۹ یدهه یهاسال

 به تا ددار تلاش جامعه فرودستان با گفتگو در ،«کیارگان روشنفکر» کی مثل ویبورد

 کنار ،رودمی آنان بر که ییهارنج با تا کوشندمی آنان چگونه که دهد پاسخ پرسش نیا

  ند؟یایب

 

 یطبقات ییگراذات انیپا -. ارنستو لاکلائو و شانتال موف ۶

. میکن هارائ موف و لاکلائو دیدگاه از یطبقات «ییگراذات» از یفیتعر دهید اجازه ابتدا

 هر یاجتماع تیهو «جوهر»عنوان به طبقه (،یمارکس نه )و یستیمارکس یسنت نگاه در

 لیدل به کارگران مثال، یبراشود. می فیتعر یاجتماع دیتول در یو گاهیجا با فرد،

 ستندین دیتول رابزا مالک چون که آنجا )از یدارسرمایه ساختار در شانمشترک تیموقع

 لیتبد «ی کارگرطبقه» به بفروشند( اندارسرمایه به را خود کار یروین مجبورند و

 در - رهیغ و تیجنس نژاد، ت،یقوم ت،یمل - آنها تیهو گرید یهاجنبه تمام. شوند

 و راه. ردیگیم قرار یکارگر « یذات و لیاص» تیهو نیا با سهیمقا در دوم یدرجه

 تاس قرار زینکنند می انتخاب خود یاجتماع یهاتیموقع ریتفس یبرا آنها که یروش

 رد انحراف از درجه هر. کند یرویپ «دیتول ساختمان در تیموقع» نیا خود از ماًیمستق

 و وعنامشرکاملًا  رامونیپ جهان ریتفس و یاجتماع ساختار در تیموقع نیا انیم تطابق

 در ،دیتول ساختمان در که یفرد نیبنابرا. شود اصلاح دیبا که است «کاذب یآگاه»

 ینقلابا یسرنگون به «لیاص»ای علاقه است قرار رد،یگیم قرار «ی کارگرطبقه» گاهیجا

 . باشد داشته یدارسرمایه ستمیس

 است یافراط راست یشهیاند ریتأث تحت ،کارگر کی که میآن شاهد یواقع یزندگ در

 (اروپا در آفریقا و خاورمیانه مردمان یا ایران درها افغانستانی مثل) مهاجر یهایخارج ،و

 و رانیمد که کند فکر است ممکن یگرید. ندیبیم کشور مشکلات یاصل عامل را
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 و کوشسخت باهوش، یمردمان ،کندمی کار آن در او که یشرکت پولدار دارانسهام

 ریتأث تحت است ممکن یسوم. بود شان زحمات هونمر دیبا که هستند نیکارآفر

 سئولم ،یجنس اخلاقیبی و آلودگناه یتنبل با فقرا که کند ادعا یمذهب ییادگرایبن

. است خداوند یاراده یهجینت هم ثروتمندان مرفه یزندگ و هستند خود سرنوشت

 بر یکارگر یهیاتحاد یمترق جناح و چپ رهبران ریتأث تحت است ممکن چهارم کارگر

 .بجنگند شیخو یطبقات منافع یبرا و کنند تلاش هم با دیبا کارگران که باشد باور نیا

 افراد که نداآن بر (Laclau and Mouffe 1985) موف شانتل و لاکلاو ارنستو

 تیوه ی«انهیگراذات یتئور» در مفروض «لیاص» منافع با مطابق شان یواقع یزندگ در

 بود، متحده الاتیا در ۶۹۲۲ انتخابات جینتا آنها یادعا شاهدکنند. مین عمل یاجتماع

 فدارطر زنان دادند، یرأ ترامپ به ییکایآمر پوستدیسف کارگران از یانبوه که یوقت

 و ییکایآمر اهانیس انیم در. شمردندمی مردود را سمینیفم که نبودند کم هم ترامپ

 .داشت فراوان طرفداران ترامپ هم گرید ینژاد یهاتیاقل

 دیتول در گاهیجا که است یمختلف عوامل محصول فرد، هر «یاجتماع تیهو»

 امکانات کدام با و یفرهنگ طیمح کدام در که نیا. آنهاست از یکی تنها ،یاجتماع

 ریثأت آنها نیکدام و میاخوردهبر یزندگ طول در افراد کدام با ،میاآمده بار یخانوادگ

 نایآشنا دوستان، ،هایبر و دور که نیا. اند داشته ما تیشخص به دادن شکل در یجد

 متفاوت اشکال با که یدانش زانیم، است داده جا خود در را ما که یاجتماع یشبکه و

 لعوام ،میکنمی یزندگ آن در کهای جامعه در غالب فرهنگ و هاشهیاند ،میاکرده کسب

 ل،حا نیع در. هستند ما یشگیاند ساختمان و یاجتماع تیهوگیری شکل در یگرید

 همواره ،ستین شهیهم یبرا بارکی و ثابت هم یاجتماع تیهو و یفکر ساختمان نیا

 یدر برخ زمان، نیع در. ستین هم تناقضیب و همگن است، رییتغ و شدن حال در

 یهاستمیمتفاوت )و گاه متناقض( از س یهاپاره توانی, منیفرد مع کی تیموارد, در هو

 شامل ،یاجتماع تیهوگیری شکل ندیفرآ هر ب،یترت نیا به. افتیرا هم  یگوناگون فکر

 نیا با. است گوناگون یهاشهیاند و ریتفاس انیم مسابقه و هاکشمکش ،هاگسست

 شیپ از شده گرفته شکلکاملاً  یهاتیهو نیب قدرت یباز کی ،یاسیس کار کرد،یرو

 اههمر یبرا گرید یاسیس یهانحله با مسابقه اول، یدرجه در یاسیس مبارزه. ستین
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 یبرا مبارزه است، آنها یفکر ساختمان و یاجتماع تیهو دادن شکل و افراد کردن

 ارگرک مردان ای و زنان از یاریبس. است جلو( ای عقب )به یاجتماع رییتغ نیعامل جادیا

 .کنند فیتعر شان یمذهب ای و یقوم ،یمل تیهو با را خود اول یوهله در است ممکن

 گاهیجا و ثروت درآمد، سطح مورد در یآمار یهاداده اساس بر صرفاً میتواننمی ما پس

 گاهیجا که میبگذر آن بر را فرض سپس و میکن نییتع را آنها یطبقات تعلق افراد، یشغل

 در .است آنها یاسیس یریگ سمت و یاجتماع تیهو نییتب عامل نیترمهم ،یطبقات

 در ،صمشخطور ها بهآدم نیا ،میبفهم که میباش ییهاراه دنبال به دیبا ما عوض

 ار آنها تجارب ینظر ارچوبچ که ییهاگفتمان به چگونه ،یزندگ گوناگون یهالحظه

 .(Scott 1988)دهند می نشان واکنش ،دهدمی شکل

 یگشیاند دستگاه و متفاوت یاجتماع تیهو ندتوانمی نگاه، نیا با هم روشنفکران

 بر ،گرید گروه. شوندیم مشغول قدرتمندان خدمت به یگروه. باشند داشته یمختلف

 گرید یهامحدوده به دینبا، یتخصص یحوزه جزبه و ماند «طرفیب» دیبا که باورند نیا

 و یآزاد و عدالت راه در یاجتماع مبارزه یپ در مهای عده. کرد نظر اظهار و شد وارد

 دامک از روشنفکران نیا که نیا. هستند ریمس نیا در نیسنگ یبها پرداخت به حاضر

 ای ینژاد-یقوم تیاقل ای تیاکثر جزو مردند، ای زن اند،خاستهبر یاجتماع یطبقه

 ،کنندمی یزندگ و کرده لیتحص شرق ای غرب جهان در ایآ هستند، جامعه یمذهب

 یانبوه و است یانسان ای یاجتماع ،یعیطب علوم ینهیزم در آنها تخصص و یکارشناس

 هک گونه همان پس. استمؤثر  آنها یاجتماع- یاسیس یریگسمت درها پارامتر از گرید

 و یاجتماع تیهو به دادن شکل عامل نینخست ،دیتول یعرصه در یکارگر گاهیجا

 تنها مه روشنفکران یشگیاند دستگاه و مواضع ،ستین یو یفلسف و یاسیس یشهیاند

 ضورح شد، گفته بالا در آنچه باشود. نمی نییتع ،دیتول ستمیس در آنان گاهیجا با

 یهادوره در دتوانمی و ستین ثابت زمان طول در الزاماً همها یبندگروه نیا در روشنفکر

 .شود جابهجا مختلف،

*** 

. پرداختم روشنفکران، تیموقع (empirical) یتجرب یجنبه به من جا،نیا به تا

. پردازدمی مسئله (normative) یاصول یهنجار یجنبه به ،دینیبیم ادامه در چه آن

 دیاب چگونه»سؤال  به ریز در ،میپرداخت «است چگونه» داستان به حال به تا اگر یعنی
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 رد لهستان روشنفکران یتجربه، «باشد دیبا چگونه» تیحکا اندر. پردازمیم «باشد

 . باشد یدیمف آزمون دتوانمی ،وارید ختنیفرور تا یجهان دوم جنگ از پس یهاسال

 

 لهستان ی. تجربه۷

 ،۲۳۱۱ در نیاستال مرگ تا ۲۳۴۱ سال درها ستیکمون گرفتن قدرت از پس

 اندندم ای و رفتند مهاجرت به ای شدند، اعدام و یزندان ای لهستان در مخالف روشنفکران

 ،مختلف انواع از متخصص و یادار ،یفن کادر تیترب یبرا اما. کردند شهیپ سکوت و

 مختلف مقاطع در تا فرستاد،ها دانشگاه به راها یخود ابتدا دوم جنگ از بعد تیحاکم

 ،یناسازگار اهل که بود شده کنترل شانیوفادار که یجوانان هم بعد و کنند لیتحص

 و یانسان علوم ی،عال آموزش مراکز در که شد امر همچنین. نبودند یدشمن ای زهیست

 تخدم در هم یعیطب علوم و کنند تیتبع حزب یانقلاب یهاشهیاند از دیبا یاجتماع

 یفرهنگ لابانق که بود نیا قرار. باشند یستیالیسوس رشد ساله پنج یهابرنامه شبردیپ

 .کند تیترب را انقلاب خدمت در جوان نسل ،یآموزش یهاطیمح در

 هد در افتهی تیترب یهایخود نیهم از یبخش ،نیاستال مرگ از پس کهآن جالب

 سال تا را اصلاحات پرچم و کردند آغاز را ستمیس در اصلاح یهازمزمه گذشته، سال

 زا. نددکریم غیتبل را میرژ در راتییتغ خواست و داشتند نگاه افراشته بر ۲۳۲۹

 سابق رهبران از (Gomułka) گوملکا دوباره گرفتن قدرت ،یطلباصلاح نیا یهانشانه

 . بود شده برکنار سمیونیزیرو رمج به ترپیش که ندبود حزب

ترین فعال از همها سال نیا در حزب عضو لسوفیف (Kołakowski) یسکفکولاک

 که تداش میمارکسس به کیدگمات ریغ نگاه کی به دعوت او. بود دوره نیا روشنفکران

 ریتاث. کند نو را خود و باشد حساس جامعه و خیتار در تازه و انیجر در یهاروند به دیبا

 ،یدانشگاه مراکز درویژه به - ،۲۳۲۹ تا ۲۳۱۱ یهاسال در یطلباصلاح یدوره نیا

 آغاز با ماا. بود آزادانه یگفتگو یفضا آشکارکاملاً  شدن باز - کشور مطبوعات و یفرهنگ

 و ۲۳۲۹ بهار در (ی)چکسلواک هیهمسا کشور درطلب اصلاح جنبش نیخون سرکوب

 در ستیکمون حزب یرهبر ،یچکسلواک در کدوبچ الکساندر ینینشخانه و یبرکنار

 یپاکساز بر همت کمر که افتادها جناح نیتندتر از یبخش دست به هم لهستان
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 هک جاستنیا از. بودند هبست حاکم حزب صفوف در اصلاحات طرفدار نظرطلباندیتجد

 از یاریبسشود. می آغاز روشنفکران تیفعال و لهستان کشور خیتار در یدیجد یدوره

 د،بودن یدولت یهاارگان و ستیکمون حزب قیطر از بالا در تحول جادیا یپ در که آنان

 . دندیشیاندمی را یگرید کار و راه دیبا حالا

 در کارگران( ژهیو)به مردم و روشنفکران یرابطه در اشارهقابل و مهم ینکته

 زحمتکشان تمام و تام سکوت ،۲۳۲۹ از پس یهاسال درویژه به اصلاحات، یهاسال

 گاهدانش در یفرهنگ تنگ یفضا و حکومت یهاسرکوب هیعل روشنفکران اعتراضات در

 «نیخشمگ کارگران» اتتظاهر که شدمی موفق گاهگاه دولت یحت. بود مطبوعات و

 که یوقت ،متقابلاً. اندازد راه به را، اصلاحات طرفدار «تیولئمسیب روشنفکران» هیعل

 از یتعداد ،یتیامن یهاروین و شد شروع ۲۳۱۹ سال دسامبر در یکارگر اعتراضات

لب طاصلاح روشنفکران از یبلند یصدا کردند، یزندان و کشتند را معترض کارگران

 شروع یکارگر اعتراضات از یگرید دور که یهنگام ،۲۳۱۲ ژوئن ماه در لکن. برنخاست

 وفمعر و نامکینطلب اصلاح روشنفکران از کوچک گروه کی. کرد رییتغ صحنه شد،

KOR' amoobrony Somitet K') کارگران از دفاع یتهیکم کشور،

połecznejS) یحقوق و یمال ،یپزشک یهاکمک یارائه یفهیوظ که دادند، لیتشک را 

 Reddaway:به دیکن )نگاه گرفت عهده به را آنها یهاخانواده و بیتعق تحت افراد به

 مؤثرای کنندهرهیخ طرز به ،KOR یتهیکم ابتکار انتظارات، تمام برخلاف. (1986

 کی طی بودند، شده محکوم اعتراضات در خود نقش خاطر به که یکارگران یهمه. بود

 نیا .افتندی مقام تنزل مواقع اکثر در چه اگر بازگشتند، خود کار به و شدند آزاد سال

. ودب کارگران و اصلاحات طرفدار روشنفکران نیب یهمکار بزرگ موفق یتجربه نیاول

 Edward) ینسکیپیل ادوارد KOR کارگران از دفاع یتهیکم معروف یهاچهره از

Lipiński،) تانلهس ستیالیسوس حزب گذارانانیبن از و کشور یبرجسته اقتصاددان 

 سال جنگ جانبازان از ،تهیکم یاعضا از گرید نفر پنج. بود ۲۳۹۲ از پس یهاسال در

 اشغال هیعل ینیرزمیز مقاومت یجبهه یهاکادر از گرید نفر زدهیس. بودند ۲۳۶۹

 و نیاستال دوران در یشینما یهامحاکمه انیقربان از هم، یگرید تعداد. بودندها یناز

 یگروهمثابه به KOR یمعرف یبراها یحکومت تلاش رغمیعل. بودند نیاستال از پس

 یاستانداردها روشنفکران، از کوچک گروه نیهم خائنان، و نیمرتد از یمنزو و کوچک
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 مقاومت، که داد نشان آنها کار. کردند نییتع یاجتماع رفتار و مقاومت یبراای تازه

 در سال کی از پس بودند، شده ریدستگ که تهیکم یاعضا از یتعداد. است ممکن

 . شدند آزاد، ۲۳۱۱

 یروشنگر در مختلف یهاکتاب و مقالات انتشار به ،KOR که است دوره نیا در

. است کشور مردم ازای گسترده یهاگروه اشمخاطب کهکند می اقدام کشور اوضاع از

 به یسنت که ،کنندمی آغاز را «آزاد دانشگاه» کی تیفعال آنها انتشارات، نیا کنار در

، «دانشگاه» نیا در. بودها ستیفاش یدوره در کشور اشغال یدوره از مانده یجا

 بوتا را آن یرسم مؤسسات که یموضوعات مورد در یمتفاوت یینارهایسم و هایسخنران

 یشناسروان ،یشناسجامعه ،یاقتصاد یهاشهیاند ،استیس ینهیزم در دانستند،یم

 . شدمی ارائه فرهنگ و اتیادب ،یاجتماع

 یبرنامه با بود، خشونت از زیپره منش و اخلاق KORی فلسفه مرکزی یهسته

 که یاجتماع یزندگ یهاحوزه تمام اتیح دیتجد و ن،ییپا ازی مدنی جامعه یبازساز

 ودمرد مطلقاً انتقام ای شورش به توسل ای درخواست هرگونه. کردمی سرکوب حکومت

 قاًمطل بشود، یگرید انسان رنج ای مرگ به منجر که یعمل هر از تیحما. شدمی یتلق

 یاریسب. بود کیکاتول یسایکل امکانات و سازمان ،انیم نیا در بزرگ کمک. نبود زیجا

 نآ امکانات و نهاد نیا بزرگ یهاتجربه اما نبودند، کیکاتول نیمعتقد KOR یاعضا از

 یهمبستگ یتهیکم کی. بود ارزش با اریبس مردم، به کمک و یریگ ارتباط در

 .دهد سازمان را KOR طرفدار جوانان تا شد لیتشک ،۲۳۱۱ مه ماه در هم انیدانشجو

 اخبار، داشت گزارشگر کشور نقاط یاقص در که، (Robotnik) یخبر یمجله کی

 بازتاب را کشاورزان و معلمان و کارگران از مختلف یهاگروه یهاخواسته و اعتراضات

 وها انجمن لیتشک یبرا کارگران حقوق )شامل کارگران حقوق منشور کی .دادمی

 که یهنگام. شد نیتدو ،هینشر نیا یمهیضمعنوان به اعتصاب( حق و آزاد یهاکایسند

 که یکار یهامحل آن شد، گرفته ازسر ۲۳۹۹ تابستان در گرید بار ی،کارگر اعتراضات

 شانرانیمد با مذاکره یبرا را یآمادگ نیبهتر داشتند، یفکر ارتباط و تماس KOR با

 توانمنداند ییهاانجمن وها هیاتحاد آن که بودند آن بر ،KOR نیفعال. داشتند مقامات و
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دهد. می نشان هم گرانید به را یخودگردان یوهیش و اندستادهیا خود یپا یرو که

 . داشت فاصله ینیلن شاهنگیپ حزب یشهیاند باها فرسنگای دهیا نیچن

 نیمتخصص از یتعداد، ۲۳۹۹ آگوست در یساز یکشت کارگران اعتصاب انیجر در

KOR (اعتصاب مرکز) گدانسک شهر به کارگران، اعتصاب یتهیکم یرهبر یسو از 

 و دانحقوق اقتصاددان، نیچند جمله از ،نیمتخصص نیا انیم در. شدند دعوت

 همواره مذاکرات، طول در و ندماند محل در ،نیمتخصص گروه نیا. بودندشناس جامعه

 با مرتبط روشنفکران و KOR یهاتلاش. ندداد مشاوره کارگران اعتصاب یتهیکم به

ی مدنی جامعه یهاسازمان یایاح یبرا نانیا دانش از ،توانمی چگونه که داد نشان آن

 «یهمبستگ» یهیاتحادگیری شکل به اً تینها که بودها روند نیهم. برد سود

 بدون کهنویسد می یدرستبه ،نیگودو یلر. شد منجر (Solidarity) دارنوشچیسول

 نقش. (Goodwyn 1991) نبود ممکن «یهمبستگ» لیتشک روشنفکران، کمک

 ۲۳۹۳ سال در قدرت از یاروزلسکی ژنرال یریگکناره با ،KOR در فعال روشنفکران

 ییاسیکل در والسا( لخ دعوت به )که روشنفکران از نفر صد حضور. دیرس خود اوج به

 . کرد ممکن را سال نیا در «گردزیم» مذاکرات شبردیپ آمدند، گرد ورشو در

 

 «باشد دیچگونه با»و  دی. ادوارد سع۹

 با معاصر روشنفکران که ییمعماها و اتسؤال رامونیپ (Said 1994) دیسع ادوارد

 نیچن دارد، قرار آنها برابر در که ممکنحل راه سه و هستند، بانیگر به دست آن

 نویسد: می

 و دنیآ در قدرت صاحبان خدمت به ندتوانمی یفرهنگ هیسرما صاحبان البته - اول

 کمک (Status quo) موجود وضع حفظ به تنها گاهآن اما. باشند آنها دعقای فرمانبردار

. سانندرنمی مددها انسان یزندگ بهبود و یبشر دانش رشد به هم یمتریلیم وکنند می

 بر ی)مبن کپرنیک نظرتأیید  در و اشیعلم یهاافتهی انتشار با ۲۲۲۹ سال در لهیگال

 شیتتف و ییبازجو مورد سایکل یسو از (دیخورش دور به آن گردش و نیزم نبودن ثابت

 را یکی ،نامهتوبه یامضا ای آتش در سوختن نیب که کردند مجبورش. گرفت قرار دیعقا

 چرخش رب یمبن اشیعلم یهاافتهی که کرد اعلام و بماند، زنده ات به کردتو. کند انتخاب
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 یناش (شدمی یتلق یآسمان یسخن همچون بود سال صدها )که دیخورش گرد به نیزم

 . است دروغ و اشتباه سراسر و بوده یمست از

 هک گفت و ماند و کرد کار دانشگاه کار اتاق یگوشه در که است آن گرید راه - دوم

 یکار امور ریسا به و کنم،می دخالت و زنمیم قلم خودم یکار یحوزه در تنها من

 روشنفکرمثابه به یزیچ ایآ که است نیاسؤال  اما. است انتخاب کی هم نیا. ندارم

 کار به سرش نشسته، اتاقش در که باشد داشته وجود دتوانمی «آزاد» و «مستقل»

 د،استا نیا خوب ؟بنویسد و کند کار اشیتخصص یحوزه در تنها و باشد گرم خودش

 نیبنابرا و است، متعهد پردازد،می حقوق او به که یدانشگاه به نخست یدرجه در

 ،میباش سوم جهان کشور یک در اگرشود. می شروع جا نهما از ینیمع یهاقیدوبند

 تاداس خود که جور )آن قاتیتحق انجام یبرا یآزاد و است ترفزونها قیدوبند نیا البته

 جلب درصدد دیبا ما استاد ،هست که کجا هر در تینها در اما. ترمحدود خواهد(می

 تلاش و باشد ،دهندمی یقیتحق کار یبرا پول که ییآنها ایو دانشگاه نیمسؤل تیرضا

 یانتقاد یصداها و محدود را او یآزاد شکلترین فیظر به اوقات یلیخ امر، نیهم. کند

 آن رهبران اصطلاحبه ،یتخصص یحوزه هر در که آن یبعد ینکتهکند. می مهار را

 یورط آن و ردیبگ دهیناد را آنها دتوانمین یراحتبه ما استاد که هستند، دانیم ای حوزه

 ای و یکن منتشر مطلب یبتوان تا یباش آنها خط در دیبا. خواهدمی دلش که سدیبنو

 یجد یمبارزه ینوع خود و ستینای ساده کار که یببند رو از را مخالفت ریشمش

 )مثل حساس اریبس یگاه یعلم کار یهاحوزه از یبرخ ،هانیا بر علاوه. است

 اریبس ای و (ستیز طیمح به مربوط امور یا یاتم یکارها ای یحاتیتسل یهاپژوهش

 ،طرفیبی و یآزاد هم جانیا خب،. (ییدارو امور ای اتیدخان با کار )مثل هستند سودآور

 حساس، موضوعات یحوزه در گرپژوهش یوپادست. است هیشب یشوخ به شتریب

 Julius Robert مریاوپنها رابرت وسیجول )سرنوشت است بسته سخت

Oppenheimer، جهان در که یبرکل دانشگاه استاد و ییکایآمر ینظر ندافیزیک 

 مورد در 6.است( یزدنمثال نهیزم نیا در است، شده شناخته «یاتم بمب پدر»عنوان به
                                                      

 یتما یبا توسعه شیهاو مخالفت انهیگراچپ ینهیشیپ لیبه دل مریاوپنها ،سمیکارتمک یدوره در۲ 

 مواجه شد.  یمتعدد یکار یهاتیبا محدود کایامر
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 راه عیصنا آن صاحبان دل به که است راه در فراوان یهاوسوسه هم، سودآور موضوعات

 یتواننمی ،باشی که هم مدرسه معلم ای و دانشگاه استاد که نیا هم آخر ینکته. ییایب

 مورد ار دختر ای پوستنیرنگ ای ریفق آموزاندانش ای انیدانشجو که یاقدامات مقابل در

 وندانشهر به کرانیب ظلم کشورت، در اگر ای، یبمان ساکتدهد می قرار ضیتبع و ظلم

. اشیب نداشته یکار کارها نیا به و ینک کار اتتخصص یحوزه در فقط ،شودمی فیضع

 حکومت سرسخت منتقد، یاهسته دانکیزیف فوساخار چیترویمید آندره زندگی

. است یزدنمثال نهیزم نیا در هم یاهسته سلاح خلع یهنیزم در فعال و یشورو

 الاب در که چنان هم ماندن ساکت البته. اندجرم کانیشر موارد، نیا در کنندگانسکوت

 .است انتخاب کی ،آمد

 من، گمان به ؛نویسدمی سوم یهنیگزی درباره دیسع ادوارد که است لیدلا نیا به 

 در صرفاً ای و بماند قدرتمندان خدمت در دینبا و دتواننمی امروز جهان در روشنفکر

 است آن روشنفکر برای درست کار .بماند محدود کیآکادم ای ینظر-یتئور ی حوزه

 ،تلاش حال در همواره و کند، شک شده گفته تاکنون که آنچه و هست که آنچه به که

 وها انسان رنج کردن کم آن هدف تینها کهای مبارزه. است مبارزه و بردنسؤال  ریز

نند. کمی ستیز نیزم نیا یرو که است یکوتاه روزگار نیا در آنان یشادمان بر افزودن

 انتخاب ،یانسان یزندگ یاعتلا یبرا یاجتماع لیمسا در شدن ریدرگ هک است نیچن نیا

 چگونه ،خب: کهکند سؤال می نیا از بعد. است یفرهنگ یهیسرما صاحبان یبرا بهتری

 شد؟ ریدرگ دیبا

 امکرده تلاش همواره منکند: می نقل را خودش یزندگ تجارب که جاست نیا در

 قدرت مراکز وها قطب مقابل در را (outsider) یاجنب ای ناهموند کی یخودمختار که

 قیقاح» تمام به نسبت بودنم شکاکبر  و کنم حفظ (یمذهب تا دیریبگ یاسیس )از

 من .است کرده خدمت من به یلیخ یادانتق گرفتن فاصله نیا. داری کنمیپا «مطلق

ای لحظه از که آنم بر که رایز ،سمینونمی آموختن یبرا صرفاً  ای خودم دل یبرا البته

 تحملا برای آماده و هستم، استیس دانیم وسط در صاف شد، منتشر من ینوشته که

 اشتل. هستند من همدلان که دیگرانی با یهمکار حال در و ،قدرت صاحبان یا نامنتقد

 وممدا یهاتجربه با ،کنمیم دیتول که آنچه و زنممی که ییهاحرف که است نیا در من

 ارتباط در دارم، یهمبستگ احساس که ییهاآن با ،کنمیم یزندگ آن در کهای جامعه
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 زا «متخصص» یکاف قدر به قدرت و مقام و هیسرما صاحبان که کنمیم فکر. باشد

 خدمات این از که باشم ییآنها کنار در دیبا من پس دارند، خدمت در متفاوت یهاگونه

 یعنی: اندبهرهبی مدارانقدرت امکانات و مزایا از بسیاری از که هاییآن ،محرومند

 ها.ناتوان و فقرا، ،هاندهینما بدون صداها،یب محرومان،

 یگردونه از خارج و ماندن هیدرحاش کهکند می هیتوص روشنفکران به سعید ادوارد

 شک مختص تانذهن در را ییفضا شهیهمنویسد: می لذا. است دتریمف ،بودن قدرت

 ،هیکنا .دیبدار پاس را «قیحقا» یهمه یهارانیهوش بردنسؤال  ریز ،دیکن حفظ کردن

 دیبخند هم خودتان شیر به گاهگاه اًحتم و دینکن فراموش را گرانید با یشوخ و طنز

 . بداند ریخطاناپذ و یجد را خودش یادیز دینبا یآدم که نرود ادتانی که

 خدمت برای یاسیس یهاانیجر ای احزاب در بودن فعال» مشخص، موضوع که یوقت

 فعال عضو هرگز مننویسد: می دیسع ادوارد ،دیآیم انیم به «هاآن اهداف شبردیپ به

 زا خارج و ماندن هیحاش در به که لیدل نیا به دیشا. امنبوده یاسیس یانیجر و حزب

 قدرت مرکز در استعداد که لیدل نیا به هم دیشا. امکرده عادت بودن، قدرت یرهیدا

 و دربستطور به متواننمی هرگز من است، مسجل میبرا نکته کی اما ندارم، را بودن

 عهده بر را کشورها و احزاب یرهبر روها،ین یفرمانده که یزنان و مردان به کمال و تمام

 من به وقت هر. باشم اشتهد باور هستند، برخوردار وچراچونیب اقتدار از و دارند

 رد شد، داده یاسیس احزاب وها انیجر در یرسم یهاپست یتصد یبرا یشنهادیپ

 هک دادم حیترج و وستمینپ یجناح ای حزب چیه به هرگز من ،بیترت نیا به. کردم

 را بردنسؤال  ریز به و کردن شک امکان که ناهموند کی عضو، ریغ کی یخودمختار

 کنم حفظ خودم یبرا دارد،

 فیعرت بردنسؤال  ریز به و کردن شک را روشنفکر منش اگر ،سعید ادوارد گمان به

 بودن یحزب فعال با روشنفکر شهیاند استقلال که گرفت جهینت بشود دیشا گاهآن ،میکن

 یروزیپ به مانیا با» بار ریز دتوانمین فیتعر نیا با روشنفکر. ستین همساز

 یسو از. برود رتفک و راه آن ای نیا به خدشهیب و قاطع اعتقاد و ،مانراه یچراوچونیب

 رصتف. است خدشهیب و قاطع اعتقاد به ملزم یاسیس حزب، دیسع فیتعر به هم، دیگر

 ونهچگ روشنفکر حالا. کند عمل و ردیبگ میتصم دیبا. ندارد را شبهه و دیترد مجال و
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 عملکرد و اهداف خدمت در صادقانه و بگذرد کنار را شیخو منش یوکارهاراه دتوانمی

 نیا به را دیسع که است ستمیس دو نیا بودن الجمعمانع باشد؟ یاسیس حزب کی

 .باشد یحزب فعال دینبا روشنفکر که رساند جهینت

 معتقد اناتیجر به محدود ،یاسیس احزاب از دیسع تجارب که داد احتمالتوان می

 انرهبر آنچه جزبه ،یگرید فکر یبرا ییجا که بوده «کیدموکرات مسیسانترال» به

 یزندگ شبردیپ یبرا یفرد اگر که است درست هم نکته نیا. ندارد وجود ،ندیگومی

 نیا به یمال یوابسته گرا ،ردیگیم اشحزب از که است یمزددست و پول به محتاج

 «شخصیت» )مثل شدن له ای و تمام، و تام  نیتمک و کردن خم سر خطر، است انیجر

 . است یقطع نوشته( نیا آغاز داستان

. میبکن ینگاه هم گرید گونه نیا به میباش داشته یترجانبههمه ریتصو آنکه یبرا اما

 انیجر یفضا مثال، یبرا. باشد دتوانمی هم یگرید جور طیشرا که کرد فکرشود می

 فمتعار یامر دنیکشسؤال  ریز به و کردن شک که است گونه آن بحث مورد یاسیس

 آزادانه که دارند را امکان نیا ،یفرهنگ یهیماسر صاحبان فضا، نیا در. است یجار و

 تیعالف با شانشهیاند استقلال لذا نکنند، را نیمسئول ملاحظه و بزنند را شانیهاحرف

 یبرا یفرهنگ یهیسرما صاحبان که دیکن تصور بعد. افتدنمی خطر به یاسیس حزب در

 کی به حزب نیا اصحاب با آبشان اگر و ستندین یاسیس حزب به وابسته معاش، امرار

 رانرهب که دیبگذار آن بر را فرض باز. از آن جدا شوند ندتوانمی یراحت به نرفت، یجو

 فوت را زیچ همه و دهرند یعلما» که ستندین توهم نیا دچار یاسیس یهاسازمان نیا

 را دهیچیپ یهاشهیاند هضم توان و دارند را گرانید ثیحد و حرف دنیشن تاب، «آب

 نیا یهمه که آنگاه. هستند فروتن و اندوزدانش کلام کی در ،اندکرده کسب هم

 دتریمف و ترمؤثر ،ییفضا نیچن در یجمع تیفعال و کار بسا، چه بود، فراهمها سازوکار

 .باشد هم یفرد کار از

 یکرف دادوستد و گووگفت در ،یاسیس اناتیجر نیا نیفعال آنگاه باشد، نیچن اگر

 یتوسعه یبرا را یکنشگر از یترمؤثر شکل ندتوانمی ،یفرهنگ یهیسرما صاحبان با

 خواهیترق احزاب ،هایهمکار نیا با. دهند سازمانکنند می ستیز آن در که یطیمح

 امور یوزمرگر در آنها وگرنه باشند، مثبت راتییتغ منبع و کنند یشتریب رشد ندتوانمی

 نظر هب چه اگر. بود نخواهند رییتغ یبرا ییاندازها چشم ریتصو به قادر و شوندیم غرق
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 یراوانف یها«اگر و اما» شد، میترس دیسع یهاگفته مقابل در که بدیلی نیا که رسدیم

 .دارد رو شیپ

 

 یانی. سخن پا۸ 

 هک بودیم رانیا در روشنفکران حال و وضع شرح دیبا مطلب نیا یمنطق یادامه 

 و یعروس مرغ ینوع به امروز تا شیپ سال صد از ما یجامعه در»: یفکوه ناصر قول به

 7.«اندشده لیتبد عزا

 اما. است بلندپروازانهای پروژه رفت، گذشته ساله صد در که چهآن تیروا دیشا

 یامر گذشت، که یسال چهل در یروشنفکر و روشنفکران روز و حال حکایت کمدست

 وارداد کهباشد یگروه سه آن بر یشرح ستتوانمی تیروا نیا. برسد نظر به مقدورتر

 مدارانقدرت خدمت به. ۲: ریاخ یدهه چهار نیا در که آنان. است هکرد ادی آنها از دیسع

 که آنچه و بود که آنچه بر که آنان. ۹ سرانجام و کردند، سکوت که آنان. ۶ درآمدند،

 لالاستق و یآزاد یبرا مبارزه و بردنسؤال  ریز یبرا تلاش و کردند شک شدمی گفته

 چنین روایت که دریغا. دادند ادامه مصائب( و مشکلات یهمه رغمی)عل را شهیاند

 اما. اردند یدسترس آنها به قلم نیا صاحب که دارد، اول دست منابع به اجیاحت حکایتی

 . کنند تیروا بتوانند، و بخواهند که باشند یگرانید کهکند می آرزو

 یرانیا روشنفکر که بود گفته ،یامصاحبه در یآشور وشیدار شیپ سال چهارده

 یهایایده یکنندهمصرف و پیرو کنون تا («سوم» جهان در اشانیهمتا یباق )مثل

 ندیشها یتولیدگر ییتوانا خودشان که رایز شدندیم تولید یدیگر یجا در که اندبوده

 افهاض اما،. ماندندیم یباق سوم، و دومدست روشنفکران لذا. نداشتند را مستقلطور به

 یجامعه در یروشنفکر که هست آن از یهاینشانه ایران یکنون وضع مورد در»کند: می

 ترنزدیک یمنطق و یتحلیل یبنیادها بر ی،فرد تفکر و اندیشه استقلال به رفتهرفته ما

 این نجبی درکند. می باز جا دارد کنان یتاتیتات ما میان در یفلسف یاندیشهشود. می

. «ودنش جوانمرگ و کند ییار را او بخت اگرکه دید، را یاآینده نویدشود می نوپا کودک

                                                      

 یبه وبلاگ ناصر فکوه دینگاه کن7 
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 روشنفکر که است نیهم است، یمرکز ساله چهل یبررس نیا یبرا که یگریدسؤال 

 ارتباط در که ،ندهیآ یهااندازچشم و شهیاند مستقل دیتول در زانیم کدام تا یرانیا

 8.است بوده موفق است، رانیا اکنون جامعه مسائل و مشکلات با تنگاتنگ
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