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 مقدمه  

در فضای    هاییصورت پراکنده بحث و در قالب ایده   به  آن پیشتری از  هایبخش ست  که  نوشتار حاضر شامل متن های

تواند در  کند که خواننده می زیر اما اهداف متفاوتی را دنبال می   نوشتار  هاوس منتشر شده است.  مجازی از جمله کالب 

های  ت و دیدگاهیهتا جایی که ممکن است ماشود  اول تالش می ۀ  . در مرحلتر دریابد ها را به صورتی ملموس خواندن آنۀ  پروس 

که  را  پوپولیستی  راست  و  کنسرواتیو  اشتراک جریانات  نقاط  و  فرمت   التقاطی  پدر  مختلف  د، هرچند نشودیدار می های 

ای  هدادن پدید اما نشان  مطلبد. هدف اصلی این  دهکسیستی مورد نقد و بررسی قرار  دید مارۀ    ، اما از زاویی فشردهصورتبه 

با وجود   نجا مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. ر ایدخالصه   ی صورتبه را  آن اشکال مختلف  که است.  ”Querfront“ به اسم 

و   نشان دهند خود را مخالف طرف مقابل  خواهند مینمایندگان این تفکر التقاطی )راست و چپ( در ظاهر  بخشی از اینکه 

  استوار بر یک منطق اصلی تفکر جریانات کویرفرونت ۀ شوند، اما هستایدئولوژیک   یوارد جنگ   ه دیگریعنوان دشمن علیبه 

به همان است،    " عقالنیت ابزاری"از    تر پیشرفته   ایهمرحل  ای که خود ستیزیعقل   ؛است  " ستیزیعقل "است و آن منطق  

خواه را  ستیزی کیفیت متفاوتی از عقالنیت ابزاری تمامیتلیبرالیسم است. عقل   تر ازاعلی  ایهکه فاشیسم مرحل  صورتی

شی و  ابزاری  عقالنیت  منطق  می ء جایگزین  منطقواره  ابزاری  عقالنیت  به  کاپیتالیستی  ی کند.  که  کردن    " یعقالی"ست 

و به معنی    ورزد داران در چارچوب نظام کاپیتالیستی تأکید می داری و سرمایه مناسبات تولیدی در خدمت منافع سرمایه 

د. لیبرالیسم  دهمی   ارائه  "یهخواترقی"عنوان  کند و فتیشیسم کاالیی را به را نمایندگی می   ه وارگی آگاءواقعی کلمه شی

  صورتی اما  عقل  ستیزی یا ویرانیِست. عقلابزاریاین منطق ۀ  داری نمایند میت سرمایه حاکۀ  عنوان یکی از اشکال شیوبه 

که برای حفظ مناسبات تولید کاپیتالیستی حاضر است هر رقیبی را از میدان به    صورتیعقالنیت ابزاری است،  از  تر  افراطی

را به شکل   این مسئله  "لیبرالیسم و فاشیسم  ؛اشکال مختلف حاکمیت بورژوایی از گذشته تا امروز"در کند. در فصل اول  

 مختصر توضیح خواهم داد.  اما تاریخی 

مواضع چپ و راست، کنسرواتیو و انقالبی، فاشیستی، سوسیالیستی یا    نمایندگیکه    شودقبل از هر چیز الزم است اشاره  

جدیدی نیست و همواره در تاریخ وجود داشته است.  ۀ    زمان پدید لیبرالی و فاشیستی و مذهبی و سکوالر به شکل هم 

مناسبات اجتماعی   به   د ۀ را که در پی شکلست، چعادی  ایهتناقض در اندیشه و رفتار، گفتار و کردار تا حدودی پدید ۀ  مسئل

شناسی روان ۀ  اما بررسی این پدیده از زاوی  این نوشتارهدف    نسان است.وارونه در اۀ  رفتار و اندیش  صورترونه به  متناقض و وا

بپردازد که شاید در فضای زبان    ایه پدید   ه یک کند باجتماعی و روانکاوی نیست، بلکه نگارنده در این مطلب تالش می 

 اشکال مختلف آن است. در کنار بررسی به اسم کویرفرونت  ایه ل بررسی نشده است و آن پدید فارسی به این شک

. کویرفرونت  کند نمایندگی می  Querfrot  ست که ت ارتجاعی ایدئولوژییهدادن مانشان   نوشتاریکی از اهداف اصلی این  

بر همۀ  نمایند  اندیشیدن اس ایدئولوژی مبتنی  اندیشه به تعریف دیگر  ت  زمانی راست و چپ  های چپ و  ترکیب تقاطعی 

 بررسی شوند. شود این اشکالتواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد که در اینجا تالش می راست است. این ترکیب می 

های  بورژوایی در اروپا و گسترش انقالب در قالب جنگ هایبانقال " ماه عسل"و پایان  " عصر طالیی گوته"به دنبال پایان  

  " یاه عصر نقر".  شد   "ایه عصر نقر"وارد    در اروپا    1848شکست انقالب  که با    نه به اسم صدور انقالب،  یااستعمارگراۀ  ه سالد

که در فرانسه منجر به سرکار آمدن بناپارتیسم شد. این    ران ماقبل انقالب کبیر فرانسه  بازگشت ارتجاعی به دویا همان  

جدهم  ی ¬ه کند. مارکس در کتاب  خود را در ادبیات به اشکال مختلف بازنمایی می دوران یک وضعیت پاردوکسیکال است که  

   . (Lukács 1970, 10ff)کند  تالش می  "انقالب و ضد انقالب در آلمان"ۀ  پردازد. انگلس در کتابچبرومر به این دوران می 
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یعنی همان خود  ۀ    بار در مفهوم اولی. یک گیردمفهوم اصلی مورد نقد و ارزیابی قرار داده می کویرفرونت در اینجا به دو  

های سوسیالیستی و فاشیستی به کار  های نازیست برای ادغام اندیشه " انتلکتوئل"توسط    در جمهوری وایمار    مفهومی که

همان یعنی ، آن پرداخته می شوددر این مطلب به   که   مفهوم دومی که از ایدئولوژی کویرفرونت  شد؛ و یک بار دربرده می

فاشیستکمونیست" که    " توتالیتاریسم"مفهوم   و  می   "هاها  یکسان  را  کمونیسم  و  فاشیسم  یا  برای  و  تالش  اگر  انگارد. 

فاشیسم    ن  عنوان یک ایدئولوژی کویرفرونت حداقل در آلمان منجر به سرکار آمد همکاری بین فاشیسم و کمونیسم به 

یکسان خواندن کمونیست تلی¬ه فاشیستری شد،  و  از جانب سوسیالها  به  نپیوستن سوسیال  و  ها دمکرات ها  دمکراسی 

ای که توسط حزب  جای پیوستن به جنبش آنتی فاشیستیبه   "آهنین  یه جبه"به یک  دادن  فاشیستی و شکلجنبش آنتی 

می  هدایت  آلمان  سوسیالکمونیست  جانب حزب  از  آلمانشد،  سوسیال  دمکرات  این  همکاری  راستدمکرات و  با  ها، ها 

ستیزانه  ها، به همان اندازه عقل ها و فاشیستعلیه کمونیست   ...  پوشان و های ارتش آزاد، کاله خود کاران، فاشیست محافظه 

جریان    دیگر از . یک بخش  ستیزانه و ضد انقالبیبه یک ناسیونال سوسیالیسم عقل دادن  ها برای شکل بود که تالش فاشیست 

که جریانات برآمده  ،  مدرن که مکتب فرانکفورتچه جناح کلونیالیستی پست  است،  مدرنپستجریان موسوم به  کویرفرونت  

جریانات موسوم به آنتی دویچ که با    از رژیم آپارتاید اسرائیل پرداختند و بر سر تفسیر دوران پسافاشیستی به دفاع    از آن  

جناح    چه   و   ی  آمریکای  هایمدرنپست  اتخاذ کردند که هم شامل   مشابه   ی خورد به اسرائیل موضعجریان انفانگلیکال در بر

 شود.  فرانسوی و مکاتب پسااستعماری می  انهیآن که شامل پساساختارگرا " اورینتالیستی"

،  گرفتند سپتامبر شکل    ۀ یازد   ۀفاجع  تری به دنبالبه شکل افراطی بخشاً  جنگ کوزو    ها به دنبالطیف دیگری از کویرفرونت  

بر سر تفسیر آلمان پساآشویتز    نوعی  به و    است  آلمان   مختص   ایهپدید مشخصا    نام گرفت  "آنتی دویچ"  که   اگرچه این جریان

مخالفت با اتحاد  ها در  بعد    (Kurz 2003)  فی به طرفدار صهیونیسم تبدیل شده است. و دفاع از صهیونیسم به شکلی اخال

وارد مرحله ی دیگری می شود و با جنگ کوزو و    رقی به آلمان غربیستن آلمان ش دو آلمان بعد از فروپاشی شوروی و پیو

ر  ما این جریان د ا  (Hanloser 2021)  به یک جریان مدافع تروریسم جهانی و امپریالیسم تبدیل می شود   عراق رسماً

تا    اما  خواند،می ناسیونالیست  خود را آنتی   ظاهربه که    یجریانایرانی هم نمایندگانی دارد.    اپوزیسیوندر میان    عضابو    آمریکا

  هاییتالیستی را شاخه و خواهان همبستگی بدون قید و شرط با اسرائیل است. نقد مناسبات کاپ  مغز استخوان ناسیونالیست

قبول دارند. جریان  خود    ان رهبر  عنوانبه نیاهو را  اترامپ و نت  هتا جایی ک اند  کنار گذاشته   کلیبه صهیونیستی این جریان  

فاشیستی در اروپا آنتی   تظاهراتد و در  برمی از رتوریک چپ بهره    زمان ست که همیک جریان نئوفاشیستی  رسماًدویچ  آنتی 

  در مصاحبه با صفا حائری  . حزب کمونیست کارگری ایران از زمانی که منصور حکمتد کنمیبا پرچم اسرائیل حضور پیدا 

منصور حکمت از نویسندگان مارکسیست  هایبرداری و کپی  1خواند   خاورمیانه ترین دولت مدرن اسرائیل را تنها دمکراسی

 
دانم برای اینکه این جریان کویرفرونت طرفدار ناتو ما را به دفاع  از آنجایی که مدافعین مختلف منصور حکمت هر کدام به شکلی از اشکال به تفسیر او می پردازند، الزم می1

ای به مباحث اولیه ی منصور حکمت در مورد مارکسیسم رهاز جریان فاشیستی محور مقاومت محکوم نکنند، نقل قول منصور حکمت را اینجا مستقیم بیاورم. من اگر زمانی ذ

دار سپاه پاسداران و بیت رهبری انقالبی داشتم، از ابتدا با تمام فرقه های اولتراراست طرفدار حرم دشمنی داشتم و مقاالت متفاوتی در نقد این جریان منحط فاشیستی طرف

 نوشتم.  

 ک این مصاحبه را خواهم آورد:در زیر یک پاگراف از مقالۀ منصور حکمت و لین

در مورد جهان صحبت کنيم و از مناطق خودمان در خاورميانه شروع کنيم. بنظر شما روابط با کشورهاى اين مناطق، از جمله   :صفا حائرى  "

 يل، چگونه بايد باشد؟  ئ اسرا
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اریک    "ملل و ناسیونالیسم " ، بندیکت اندرسون و کتاب  "اجتماعات خیالی"های  از جمله کتاب ناسیونالیسم    مسئلۀدر مورد  

اصلی این جریان    ۀجریان راست جدید کویرفرونت تبدیل شد. نمایند   به یک  رسماً  که خود  ،  2ه است منتشر شد   هابسباوم

مثل    هامسلم است. آن  اکس  سازمان  و  " حمید تقوایی"  ۀدر بین جریانات کمونیسم کارگری فرق   کویرفرونت در حال حاضر

کنند، اما وقتی نمایندگان اکس مسلم با  می از کشتار فلسطینیان دفاع ن  رسماًپرواسرائیل    و  ناسیونالیست  هایدویچآنتی 

به جریان نئوفاشیستی    رسماًگیرند،  میاسرائیل را    جانبفلسطین و اسرائیل     مسئلۀو در    کنند می سفیر اسرائیل مالقات  

طلبان حکومتی و  زدیک به سلطنت نبا اپوزیسیون ایرانی هم    به واسطه ارتباطاند. این جریان  راست جدید در اروپا پیوسته 

پراکسیس سیاسی   در  ، منتهادانستمی ناسیونالیسم  خود را آنتی   ظاهربه است، اگرچه منصور حکمت    یایرانیستجریانات پان

را برای همگان   آن    گراییراست، این جریان  پروغرب بودنو    ناسیونالیست بودن،   کمونیسم کارگری  مربوط به   و اجتماعی

 روشن کرده است.  

، جریان  گیردمورد بررسی قرار نمی جداگانه   صورتبه شود، اما  میبه آن اشاره  طیف دیگری از جریان کویرفرونت که اینجا  

ست. یکی از رهبران فکری این جریان در  کران بازمانده از تفکر جنگ سردیو احزاب و متفآنتی امپریالیست    اصطالحبه 

ی هایو رسانه   هاسایتدر ایران،    "محور مقاومتی"سمیر امین است. احزاب استالینیست در اروپا و جریانات    سطح جهانی

میر خراسانی، ا،  در ایران  سید مجید حسینی و افرادی مانند    "سایت پراکسیس "،  "سایت امید "،  "هفته  ۀ مجل "همچون  

دوروبریمهدی گرایل و دیگر  در خارج  هایو  و  در داخل کشور  اکثریتی    ای هتود   سابقاًمحافلی  شان  افرادی    و همچنین و 

  عضو   سابقاًکه  افرادی  و همچنین  پریسا نصرآبادی، علی علیزاده  ،  مرتضی محیط، بهمن شفیق  ، همچون محسن مسرت

 نوشتار . در یک  تفکر کویرفرونت هستند   این   ۀ، هم به شکلی از اشکال نمایند بودند   "طلبخواه و برابری دانشجویان آزادی "

 
شان،  ها اگرچه نه همهیشتر آن . بکشورهاى عربى را در نظر بگیریمگویم که ممکن است نظر سازمانى نباشد.  من نظر شخصى خودم را می :  منصور حکمت

سیاست    فاسد، دیکتاتور، غاصب، غیردمکراتیک و مرتجع هستند. مشکل اساسى ما با اسرائیل این است که کشور بر اساس مذهب بنا شده است و این علیه

ژاد و غیره است. چیزى که امروز در مورد اسرائیل صادق نیست. از سوى دیگر ما  ما در امر برابرى همه مردم دنیا صرف نظر از مذهب، جنسیت، قومیت، ن 

تر است. اگر  شده تر و غربى تر، دمکراتیک گیریم. به لحاظ سیاسى، اسراییل مدرن همچنین اسراییل را به مثابه ملتى که در اینجا به دنیا آمده است در نظر می

  .چیزى که فکر نمیکنم در زندانهاى ملک حسین و ملک فهد امکان داشته باشد .  و انتقاد هم در آنجا هست  هاى مخصوصى دارد، ولى امکان اعتراضزندان 

آن متولد    ما همچنین به سیاست اسراییل در قبال اعراب و ساکنین اولیه این کشور، که از همه حقوق خود در مورد سرزمینشان و زندگى در کشورى که در

رضیم. این به نظر ما غیردمکراتیک، غیربشرى و غیرمتمدنانه است. اما این خود موضوع بحث دیگرى است که شاید موضوع اصلى اند، معتاند محروم شده شده 

  د.سؤال شما نباش 

 حق با شماست. سؤال من این است؛ آیا ایران باید روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته باشد یا نه؟   ی:صفا حائر

کنیم. ما فعالیتهاى سازمانهایى نظیر  شناسیم. ما همچنین پروسه صلح را حمایت میباشیم، دولت اسراییل را به رسمیت می  اگر ما در قدرت:  منصور حکمت

از حق مردم فلسطین براى احقاق    کنیم. ما اما مخلصانه و تماماًجهاد اسالمى و حماس را، نه به خاطر اسراییل بلکه به خاطر اصول خودمان، محکوم می 

 ( 1999)مصاحبه ی صفا حائری با منصور حکمت، ژانویه ی    " .کنیمحقوق برحقشان دفاع می

http://hekmat.public-archive.net/fa/3220fa.html 

 
مصاحبۀ منصور حکمت مقایسه کنید، تا به این نتیجه گیری برسید  کافی است مقدمه ی کتاب ملل و ناسیونالیسم هابسباوم و مقدمه ی کتاب بندیکت اندرسون را با این   2

 حکمت چیزی جز کپی برداری ناشیانه بدون مراجعه به منابع اصلی نیست.   "نظریات" که این 
archive.net/fa/0700fa.html-http://hekmat.public 

 

http://hekmat.public-archive.net/fa/0700fa.html
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و    صورتبه  جدید  راست  جریان  این  به  پرداخته جداگانه  آنتی نئوفاشیستی  را  خود  که  قلمداد  ام  .  کند میامپریالیست 

  می از فاشیسم اسالآشکار  بخشاً  و    شرمگینانه   دفاع کویرفرونتی،    ۀ ایدئولوژی توطئدر واقع چیزی جز    فیک   امپریالیسمآنتی 

 3اسالمی نیست.  رژیم جمهوری  ۀملیتاریسم امپریالیستی منطق  ه و توجی

حامل   " توتالیتاریسم  تئوری "و    " دیالکتیک روشنگری"از    متأثر ، کسانی که  بخشی از نمایندگان تفکر کویرفرونت و التقاطی

  " حاکمیت مطلق مبانی  " و فصل سوم    آدورنو و هورکهایمر  گیری از فصل اول دیالکتیک روشنگریبا بهره تفکرات التقاطی  

دانند،  میرا یکسان    فاشیسم  و   ها و یا کمونیسمفاشیست   وها  کمونیستترجمه شده است،    "توتالیتاریسم" که به  از هانا آرنت  

در    ،روشن است  کامالً لیبرالیسم نداشت و این در بخش اول و دوم کتابش    به   نگاه موافقی پنجاه    ۀ هانا آرنت تا ده اگرچه  

علیه لیبرالیسم که همچون فاشیسم    " دیالکتیک روشنگری"کتاب    " صنعت فرهنگ"آدورنو و هورکهایمر هم در بخش  مقابل  

ها در آمریکا این دو سرکوب کمونیست   ظاهراًگیرند و  می ، موضع  ند ستهبه دنبال مهندسی افکار    " وگاهیسوسیالیسم ارد "و  

. در ایران اما از آنجایی که  شتند تبعید را مدنظر داو تروریزه کردن فعالیت چپ و کمونیستی توسط لیبرالیسم حاکم در  

دارند با هویت  رئت نجوابسته به نهادهای امنیتی قدرت    و عوامل دولتی و پلیسیخجول    افراطی  هایها و راستفاشیست

  " تئوری"و  لیبرالیسم    از طریق آویزان شدن به  کنند می نقد کمونیسم بپردازند، تالش    واقعی خود یعنی هویت فاشیستی به 

کمونیست   " توتالیتاریسم" حمله  به  این  .کنند میها  به  توجه  حاکم  با  پیشاانقالبی  شرایط  در  تبلیغ    مسئلۀایران  بر  که 

تری پیدا کرده  کمونیستی و دفاع از حقانیت مارکسیسم در مقابل تفکرات التقاطی و کویرفرونت جایگاه ویژه   هایاندیشه

به شکل اینجا  را    بودم   مطرح کرده   فضاهای متفاوت در    قبالً را    آن هابخشی از  که    ایه مباحث پراکند   ، الزم دانستم است

   رد بازنگری قرار بدهم.هم مو را  حثبیاورم و بخشی از مبامنسجم  نوشتاریک 

این   از  آرنت  نوشتاراگرچه بخشی  هانا  نظریات  بررسی  نقد و  پردازد  به  آرنتی  -می  آنتی   هانا  نظر    های کمونیستکه در 

ایرانی   فاشیست  ونما  لیبرال فاشیست  از  بخشی  جهانی  شرمگین  هایحتی  سطح  بهتر  در  که    است  یا  بگوییم 

 نوشتار دف این  ه  وجههیچبه اما    -دارد  هویژ   یجایگاه  اولتراکنسرواتیوهایی که مرزشان با فاشیسم به تار مویی بسته است

شباهت این  هدف نشان دادن  ، بلکه  نیست  متفاوت این نظریه   هایجنبه بررسی کلیت نظریات هانا آرنت و نقد و بررسی  

آدورنو    "دیالکتیک روشنگری" که    یطورهمانو جدید است.    قدیمراست ها و همسویی آن با بخش زیاد از تفکرات  اندیشه

دفاع از متفکرین فاشیسم و اعالم دشمنی با سوسیالیسم  کردن  دگری و نرمالیزه های  ۀ ستیزانعقل  ۀ و هورکهایمر بازتولید اندیش

دلیل  بی  و  کند می چنین خواستگاهی را دنبال    دقیقاً پنجاه به بعد    ۀ رنت از ده تفکرات هانا آبه همان اندازه  و مدرنیسم است،  

 .(Wolin 2015) نند دامی  "هایدگر  فکری فرزندان "ها را آرنت و فرانکفورتی نیست که 

پیدا کرده است، بخشی   به سایر متفکرین نسبت  تری قرن بیستم، جایگاه ویژه  " متفکرین"از آنجایی که هانا آرنت در میان 

انتقادی این    نوشتاراز این   ارتباطی  اندیشالتقاطی   " متفکر" به بررسی  با فاشیسم است،  ارتباط   که  و همراه    عموما یک 

کند، اما آنان در  می دگر، کارل شمیت، شپنگلر و سایرین را ستایش  های  چون تفکرینی  اگرچه ماست. هانا آرنت    طرفه یک

ت  یدادن ماهنشان ستیزی و  ست برای مقابله با عقل ک طرف تالشیاز ی  نوشتاراین  به نظریات او نداشتند.    نظر موافقی   واقعاً

نقد  از طرف دیگر    و  ،کنند می ی را نمایندگی  امشابه   بینیجهان  که  کسانی  و تمامهانا آرنت    هایو التقاطی اندیشهارتجاعی  

این    ۀ نویسند   بدون شک.  ستیزی و فاشیسم استعقل   ۀ روشنی بر تناقضات عقل بورژوایی و همچنین زدن تیشه به ریش

 
 برای اطالعات بیشتر به این نو شتار  مرجعه کنید. 3

  

 

https://hassan-maarfipour.com/2021/04/07/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8/
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ورده  آفکری و افرادی که این جا    هایو شاخه  آرنت  التقاطی هانا  " تفکر"  هایجنبه در اینجا فرصت پرداختن به تمام    سطور

دیگری نوشته    باهدفکوتاه که    ۀکه بتوان در یک مقال   شود داشتمیهم نرا    ادعا    این را ندارد و    شوند می نقد و بررسی  

پرداخت. اما از   در آلمان، فرانسه و دیگر کشورها  ستیزیعقل نمایندگان    هایاندیشه  هایجنبه   تمام، به بررسی  شده است

نازی فاشیست  امروز آنجایی که   و  توتالیتاریسم،" نام  زیر  ایرانی    هایها  با  با  می به کمونیسم    مبارزه  و  از    گیریبهره تازند 

نازیکمونیست   دارند که تالش    "توتالیتاریسم"هانا آرنت در مورد    چون  کوئیرفرونتی کسانی نظریات   با  مقایسه    هاها را 

  ۀ متفکرین حوز  ترینمهم و    برانگیزترینجنجال یکی از    عنوانبه آرنت  هانا    وش تا حدودی مواضع مش  شودمی ، تالش  کنند می 

نم و نشان دهم  برای مخاطب روشن کرا    د انداشتهدیگران به او    ه کخود و نقدهایی    هایرا با مراجعه به کتاب  کویرفرونت 

  های خود هانا آرنت در سال  هایارتجاعی و حتی در بسیاری از موارد بر اساس تحلیلتا چه اندازه    وش که این مواضع مش

دیالکتیک  "   تی است.افراطی لیبرال امپریالیس  هایچهل تا پنجاه با فاشیسم منطبق است و یا خود فاشیسم تکامل این ایده 

بر چاپ جدید این کتاب    1969  ۀقدمآرنت است و حتی در م   "توتالیتاریسم"  ۀنظری  ۀبه شکلی از اشکال نمایند   "روشنگری

دوباره مطرح  را  کشورهای جهان سوم    هایو کشمکش   معضالت  را در مورد   " توتالیتاریسم" آدورنو و هورکهایمر مفهوم  

 . (Horkheimer und Adorno 1988, S. 9) کند می 

خود  که در واقع  -دست راستی و احزاب راست افراطی    هایفاشیسم با کمونیسم توسط آکادمیسین  ۀمقایس   از آنجایی که

، الزم  عادی در ایران شده است  ۀپدید   به یک تبدیل    - دارند   هاتشباهت را به فاشیس  فاشیسم هستند و یا بیشترین  ۀنمایند 

  ویژه به به جز مباحث شفاهی در فضای مجازی و    اخیرا هم   . پردازمب  ناهمگون  ظاهربه ات  دانستم در این جا به نقد این جریان

  یبه یکدانم که  می ام و در اینجا الزم  به کمونیسم برخورده زیادی از این تعرض    مکتوبدر این زمینه، به موارد    هاوس کالب 

  ی اند؛ ولشده راست جدید ایرانی فاکتور گرفته    کمونیستیآنتی  ۀاین دو مورد اینجا از یک جامع   .از این دو مورد اشاره کنم

بیشتر  حتی    و  ایران  تنهانهرایج در فضای آکادمیک، امنیتی و اجتماعی    ۀایدئولوژی التقاطی راست افراطی یک پدید   نیا

 کشورهای دنیا هم هست.

شود، نه اولین کسی است که در این حوزه صحبت  می شناخته    " توتالیتاریسم"تئوریسین    عنوانبه که به اشتباه    آرنتهانا  

نوع خاصی از کویرفرونتیسم است که با کویرفرونتیسم    ۀچیز جدیدی را مطرح کرده است. هانا آرنت نمایند کرده است و نه  

  عنوان به توان  می حتی انطباق زیادی هم دارد. کویرفرونت را  بنیادین و    یهاشباهت،  هاتفاوت در عین  دوران جمهوری وایمار  

مارکسیسم،  مارکسیسم و آنتی تالشی برای ادغام تفکرات چپ و به هم پیوندزدن راست و چپ، سوسیالیسم و ناسیونالیسم،  

  " حاکمیت مطلق"در واقع تالشی برای نقد    آرنت   هانا  " توتالیتاریسم  تئوری "   و غیره قلمداد کرد.   کاریگری و محافظه انقالبی 

کتابش به روشنی بیان شده است، اما فصل سوم کتاب    آغازین بود و این در دو فصل  و نژادپرستانه لیبرالیسم امپریالیستی  

  کمونیستی آنتیبا ایدئولوژی   راستاهم دقیقاًنوشته شده است،  کمونیستیآنتی که در دوران جنگ سرد و بمباران تبلیغاتی  

کودتا  ، حمایت از  به بردگی گرفتن مردم  کشی، تروریسم و در سراسر جهان ردپای نسل که    راسیستیسرکوبگری و    هایرژیم 

فصل سوم که در  در  .  به نقد آن ها می پردازدت در فصل اول و دوم کتابش  ی که هانا آرنهایهمان رژیم  ،است  و رژیم جنج  

ست که به ابزاری در راستای پروپاگاندای  همان فصلی  ظاهراً،  کند می با فاشیسم هیتلری مقایسه  را  آن اتحاد جماهیر شوروی  

نعل    تئوری "که    هست   "توتالیتاریسم"  " تئوری" از    تری ورژن مبتذل  . شودمی داری لیبرالی  و توجیه برده   کمونیستیآنتی 

 شود. می خوانده  "اسب
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 " راست"و    "گری چپ افراطی "برای مبارزه با    " نعل اسب  تئوری "  را به اسم   هاابتذال   باالترین  تآرناین کتاب    تأثیرتحت

ی که در روز روشن  هایو نئونازی   هافاشیست،  نقد کنند و برای اینکه کمونیسم و جنبش کمونیستی را    کنند می نمایندگی  

 ها کمونیستبا    هستند را  میقو  سازیپاک بندند و خواهان  می به گلوله    و  کشند می دفاع را  بی   هایانسان   اروپا  هایدر خیابان

به سمت پلیس    را  ایبه زنند و شیشه نوشامی یک سطل زباله را آتش    اعتراضی   حالت  االتریندر بای که  انقالبی   هایو انسان 

 راست"  ۀموسم به تئوری نعل اسب، اگرچه اغلب خود را نمایند   ۀدانند. نمایندگان این تئوری توطئ می ، یکسان  کنند می پرت  

با توجیه ایدئولوژیک    دقیقاًبلکه    ،اند گذاشته   پشت سررا    ممرزهای فاشیس  تنهانه وی  رَدر راست ، اما  کنند می قلمداد    " میانه

این   از اعضای   حتی  خود  اگر    ؛کنند می ، فضا را برای فعالیت سیاسی نیروهای فاشیستی فراهم  هافاشیست  ت هایجنای

 نباشند.   تروریست و  یاولترا فاشیستهای ه گرو

است  حاضر  ۀاز مقال   طرح شود که بدون شک نیازمند تعمق و تفکر بسیار بیشتری   ایه شود، نظریمی تالش   نوشتاردر این  

اشکال مختلف   بررسی  آن  پوپولیستی  ۀاندیشو  و  نمایند   التقاطی  و متفکرین  است که    ایدئولوژی کویرفرونت  ۀجریانات 

اندیشه در بسیاری مسائل تمام این اشکال  آیند و  می از یک خاستگاه طبقاتی و سیاسی مشخص    همه در فرم،    تمایز  رغمعلی

تفکرات   پیونددادن به هم  دارند. یکی از این نقاط اشتراک    بر سر حفاظت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تاکید یکسانی  

 است  به مناسبات تولید کاپیتالیستی  بورژواییخرده   ظاهربه است، اشتراک دیگر پایبندی تمام این تفکرات    چپ و راست

این گرایشات ممکن است به دشمنی با یکدیگر هم برخیزند،  . از طرف دیگر  اینکه خود آن را انکار و یا توجیه کنند   رغمعلی

امپریالیسم غرب باشند، بخشی طرفدار  کنند. ممکن است بخشی از آنان طرفدار  می وتی نمایندگی نولی دیدگاه طبقاتی متفا

  "امپریالیسمآنتی " ، طرفدار  "محور مقاومت"و"آنتی امپریالیست"امپریالیسم شرق و جریانات ارتجاعی و فاشیستی موسوم به  

خود را طرفدار    زمانهمهمچون اوجاالن    ایقه ی و منط محل  های. برخی از این کویرفرونت باشند   "زلنسکی "و    "ناتویی"

هم دفاع کنند و از پیامبر اسالم    ایه از بازگشت به دوران باستانی و زندگی قبیل  حالدرعین آنارشیسم و اکولوژی بدانند، اما  

یا و ژیژک  کالوده میش  پوپولیست در سطح جهانی همچون جان  هایبرخی از این کویرفرونت   .4و پاتریوتیسم هم دفاع کنند 

تمایل دارند و با لیبرالیسم و  اقتدارگرایی افراطی    نوعیبه دارند و هم    عالقه   " سوسیالیسم اردوگاهی"و  هم به استالینیسم  

 .دانند می اقتدارگرایی راست افراطی را جذاب  نوعیبه ، اما قوانین لیبرالی و استانداردهای دوگانه مشکل دارند 

 لیبرالیسم و فاشیسم   ؛ اشکال مختلف حاکمیت بورژوایی از گذشته تا امروز 

این مناسبات تولید کاپیتالیستی تا امروز، حاکمیت از دو حالت کلی خارج نبوده    گیری شکلدر کل تاریخ بورژوایی از دوران  

. ممکن است کسانی پیدا  مختلف خود بوده است یا یک حاکمیت فاشیستی هایه است، یا یک حاکمیت لیبرالی با زیرشاخ

را با کمونیسم   )نوعی بربریت مدرن و مدرنیزه کردن بربریت عنوانبه (همچنان فاشیسم را  توانمی شوند و بگویند پس آیا  

نه است. راینهارد کوئنل    سؤال جواب به این    مقایسه کرد.   )یک سیستم مبتنی بر لغو تمام اشکال بردگی و بربریت  عنوانبه (

در آثار خود در مورد لیبرالیسم    فاشیست از مکتب مارکسیستی ماربورگآنتی  هایو شخصیت   مارکسیستیکی از متفکرین  

یا لیبرالی و یا فاشیستی یا    داری سرمایه حاکمیت در نظام    اشکالکند که  می ضمنی و صریح اعالم    صورتبه و فاشیسم  

  مسئلۀ تفاوت بنیادینی بین فاشیسم و لیبرالیسم در برخورد به  ترکیبی از این دو حالت حاکمیت در کلیت خود بود است. او  

لیبرالیسم    داند.می لیبرالیسم و فاشیسم را متفاوت  حاکمیت  دیگر قائل نیست و فقط فرم    هایاقتصاد بسان مارکسیست 

 
ن پرستی جلب  و مهی در فارسی اسالم  "شتمان په روه ریئیسالم و  نی" ردی سورانی زیر نام زبان کٌاالن جلب می کنم به  بداله اوجاز ع چهکتاب به یک   ی شما راجه تو 4 

در رابطه با  ن را اوجاالن آاجتماعی اوجاالن چاپ شده است و کادمی علوم توسط آ 2014اسالم در سال مساله ی کرد و االن در رابطه ی بین شته ی اوجاین نو می کنم. 

 کنگره ی اسالمی نوشته است. 

../../OneDrive/Desktop/اوجالان.pdf
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و  معمول    هایگرایی افراطی ندارد و از راه نیاز به اقتدار   الزاماً  انباشت سرمایهکه    بورژوایی در دورانی است   شکل حاکمیت

که نتواند از طریق  لیبرالیسم زمانی    .تواند صورت بگیردمی انباشت سرمایه    ۀپروس   داری سرمایهقانونی در چارچوب مناسبات  

 سویبه جز حرکت    ایهحاکمیت سرمایه را تضمین کند، چار   در چارچوب حاکمیت پارلمانتاریستی  " مشروع"معمول و    ۀشیو

  ست   میدائ  می حکومت نظا  ی از یک شکلهم    نوعی اقتدارگرایی افراطی و منطق فاشیستی و اقتدارگرایانه ندارد. فاشیسم  

سرکوب کند، تا  را با قهر ضدانقالبی و دولتی  داریسرمایه  ۀمقاومت در مقابل منطق استثمارگران هرگونه کند می تالش که  

 منفعت سرمایه و دولت را حفاظت کند.

ها از انسان به طور عام را مورد  از یک طرف تصور لیبرالیسم و لیبرالتا    کند می تالش    در کتاب لیبرالیسم  کوئنل  راینهارد

بین تئوری و عمل بررسی تاریخی ماتریالیستی لیبرالیسم، تناقضات و دوگانگی بحث و ارزیابی قرار دهد و از طرف دیگر با 

  تأکید انسان از زمین و غیره    "آزادکردن "لیبرالیسم از یک طرف روی آزادی فردی و  نویسد  می این نظام را نشان دهد. او  

  ای یعنی انسان اقتصادی homo economicusعنوان از طرف دیگر تصوری وحشیانه از انسان دارد و انسان را به  دارد و 

مبتذل و غیرماتریالیستی    شدتبه این تصور از انسان تصوری    کند.میاندیشد، ارزیابی  می که تنها به منافع فردی خودش  

، انزوا و حقارت در آن  رسد و یا دچار بیگانگیمی به قول مارکس محصول شرایطی است که در آن به بالندگی  است. انسان

بامی  اما  انسان  بازتولید    سازدمی محیطی خود را  خود شرایط    پراکسیس  شود.  نبود که    .کند می و  مارکس هرگز معتقد 

بورژوازی به رهایی کارگر    گیری شکل، اگرچه آزادی فرمالی که با  د رسانمی به رهایی یا آزادی جوهری  لیبرالیسم انسان را  

بود را برخالف السال دولتی شده    " سکوالریسم"از زمین و رهایی مشروط بردگان بعد از انقالب آمریکا و گسترش نوعی  

   . (Kühnl 1999) دید می کرد، می و از رهایی بردگان در آمریکا دفاع ن ارگر و برده قائل نبود که تفاوتی بین ک

در چارچوب  کارگران  فروشد، در واقع چیزی جز آزادی به بردگی کشیدن  می آزادی به مردم    عنوانبه یسم  آنچه اما لیبرال

شود و  می به کارگران تحمیل    دارسرمایه   ۀنیست، قراردادی که به شکل قانونی توسط دولت مدافع طبق   "قرارداد اجتماعی"

ود و استثمار شدنش و مردن تدریجی از گرسنگی آزادانه برای فروش نیروی کار خ  ظاهربه به قراردادی    دادن تن کارگر بین  

از این قرارداد انتخاب کند. این  در صورت سرباز زدن  اولی را  باید  فرمال در واقع چیزی جز یک دیکتاتوری    "آزادی "، 

 . (Kühnl 1990b) ها نیستزندگی انسان  گروگرفتناقتصادی و به 

ترجمه شده است،   "5از بحران   داریسرمایه   ۀفاشیسم، مفر جامع "  زیرعنواناما    به زبان فارسی  ، کتاب"فاشیسم" در کتاب  

، تعریفی  و مارکسیستی از فاشیسم خواند   جانبههمه توان آن را تعریفی  می که    دهد می کوئنل تعریف جامعی از فاشیسم ارائه  

  ترماندهعقب به حاکمیت  برخالف کسانی که فاشیسم را    . اوکند می دق  ص  می در مورد حاکمیت جمهوری اسال  کامالً که  

اصول و مبانی پایبند   سرییک کند که بر  می قلمداد    ایخواندند، فاشیسم را ایدئولوژی می مالی و غیره    داریسرمایه جناح  

 :آورممی خالصه این اصول را  صورتبه است که در اینجا 

 ؛ ناسیونالیسم ، ایدئولوژی امت واحد و در ارتباط با آن .أ

 ؛ گرددمی شوایی بریبه اصل رهبری یا پایدئولوژی اقتدار که  .ب

 .است ضدکمونیستی یمبنای   مالکیت خصوصی که  تایید  ر ولوژی مبتنی بایدئ .ج

 
  اسم کتاب در زبان آلمانی، 5

Formen der bürgerlichen Herrschaft (1. Liberalismus 2.Faschismus)  

 . فاشیسم( 2. لیبرالیسم 1یعنی اشکال حاکمیت بورژوایی )

 کنند.دهند، آن را قید نمیمیا تغیر دانم چرا برخی از مترجم ها وقتی عنوان یک کتاب رنمیمن 
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  های ه نببزرگ است، اما درواقع این ج  داریسرمایه در نظر متوجه  که در واقع    داریسرمایه ضد   هایبرخی جنبه   جذب

از لحاظ سیاسی کامل تعدیل    -  ییعنی پایبندی به مالکیت خصوص  -  یایدئولوژی فاشیست  هایدیگر جنبه   وسیلۀبه 

 . شوند می 

به    را   موضوعاتیو    است  اجتماعی  هایرای نابسامانیقابل قبول ب  ظاهربه   همواره دنبال توجیهی که   سپر بال  ۀ فلسف .د

 متوجه این موضوعات کنند.بدون کمترین خطری  ، تا کینه و تنفر خود را دهد می جامعه ی ناراضی  دست

  ۀ برگرفته از ترجم   ,Kühnl 1990b))  "کند می جنگ    ۀ آماد مردم را از لحاظ ذهنی    ۀ که تود   ملیتاریسمو در پایان   .ه

 ن آلمانی( مت 85متن فارسی و   26مقایسه با متن آلمانی. ص    ۀدر نتیج  تغییرات سرییک فارسی با 

با عنوان  ۀتوانید به کتابچ می برای بحث در مورد فاشیسم   از من  ر و  ، عناصهازمینه پیشفاشیسم،  "  پیشتر منتشر شده 

 . مطرح نخواهم کرد مجدداًزیر مراجعه کنید. اینجا بحث در مورد فاشیسم را  6لینک در  "پیامدهای آن در دنیای امروز 

   گرایان کاری اولیه و سنت محافظه در میان نمایندگان  افراطی    فاشیسم و تفکرات راست   ۀ ن ی پیش 

تاریخی و تئوریک    ۀنتاریخی و تئوریک نیازمند است. بدون این پیشی  ۀدیگر به پیشین   هایفاشیسم مثل تمام ایدئولوژی 

ن ایدئولوژی    عنوانبه توانست  میفاشیسم  تولید    ستیزعقلیک  مناسبات  از  حفاظت  نفع  به  انقالبی  ضد  خشونت  مدافع 

 . سیاسی برود گیری قدرتاجتماعی را بسیج کند و به سمت   هایجنبش  و  در عمل شکل بگیرد داریسرمایه

مختصر بخشی از نظریات متفکرانی که لوکاچ یا به آنان در ویرانی عقل نپرداخته    ای  کنم با بررسیمی در این قسمت تالش  

رتجاعی ضدانقالبی  نمایندگان ا  -یم و یا ضدانقالب شناخته شده اند مدافعین کنسرواتیس  عنوانبه است و یا بیرون از آلمان  

بسیار مهم  ت  یکی از خدما  را نشان دهم.   - ها مورد استفاده قرار گرفته شده استها و نئوفاشیسترا که توسط فاشیست

مورد تعرض قرار گرفته شده است،   شدتبه کمونیست ها  و آنتی   هالیبرال و    ستیزی عقل گئورگ لوکاچ که توسط مدافعان  

اگرچه  بود، بین المللی  ی در سطح ستتفکرات فاشی ۀاست. ویرانی عقل در واقع تالشی برای فهم ریش  "ویرانی عقل"کتاب 

در  کند، اما در کلیت خود روشی که لوکاچ می ان برخورد  ستیزعقلاین کتاب به شکل پالکاتیو به متفکرین نازیسم و   عضاب

  عنوان به منطقی  بی   ۀ دربار"   ا عنوانب  ویرانی عقل   آن طور که لوکاچ در پیشگفتاردرست است.    کامالً گزیند  می تحقیق بر  

که    روشن می شود  ضمن خواندن این مطلب برای خواننده اما    می پردازد   " بین المللی در عصر امپریالیستی  ۀ پدید یک  

عنوان می  . لوکاچ  متمرکز استبر روی فاشیسم در آلمان    ستیزعقل  ۀفلسفه و اندیش  تأثیرسراسر کتاب لوکاچ به بررسی  

:  نویسد کهمی  و در جای دیگر در همین کتاب  "شودمی وارد میدان آلمان ارتجاعی   تمام  میراث عنوان به فاشیسم " که   کند 

 
ماتریالیستی و مارکسیستی به بررسی فاشیسم، انقالبات و ضد    ۀکنم از زاویمیدر این بخش از کتاب که به صورت گزینشی بخشی از کل متن را انتخاب کرده ام، تالش   6

راطی را تا جایی که زمان و مکان امکان داده است روشن نمایم. این تحلیل از فاشیسم اگرچه  انقالبات بپردازم و به شکل تئوریک تاریخی ماهیت جریانات فاشیستی و راست اف 

مختلف و شرایط تاریخی مختلف نوشته شده اند،    هایآکادمیک تنظیم نشده است و به شکلی جمع آوری مجموعه مقاالتی است که در زمان  ایۀبه هیچ وجه به عنوان نوشت

 کند. میضد انقالبی و امپریالیستی در چارچوب منطق بورژوایی آشکار   ۀیسم را به عنوان یک پدیداما در کلیت خود ذات فاش

دیگر این کتاب و ورژن نهایی اش امید است   های ام و سایت ها و صفحات دیگر مراجعه کنید. بخشمیتوانید به سایت صاحب این قلم، کانال تلگرامیبرای خواندن این مطللب 

گرایش مارکسی   ۀخان ندان دور در اختیار خوانندگان قرار داده شود. برای ادیت و تنظیم این بخش از کتاب از رفیق میالد ع و رفیق صمد وکیلی و مسئولین کتاب نه چ  ۀدر آیند

 کنم. میتشکر 
https://t.me/Communismfornow/792 
https://hassan-maarfipour.com/2022/09/24/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-

%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-

%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-

%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/ 
 

https://t.me/Communismfornow/792
https://t.me/Communismfornow/792
https://hassan-maarfipour.com/2022/09/24/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://hassan-maarfipour.com/2022/09/24/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://hassan-maarfipour.com/2022/09/24/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://hassan-maarfipour.com/2022/09/24/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C/
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 Losurdo)  (Lukács 1967a, 9ff)  « ملت آلمان است  گرایش درونی زرگ به بدترین  ب  یفراخوان  ناسیونال سوسیالیسم »

2015, S. 17)  بر جنبش    ستیزیعقل این    تأثیرات در آلمان و    ستیزیعقل   ۀتکامل پروس کامل به    تقریباً  یصورتبه   او   اگرچه

اما  می پردازدفاشیستی   ایران می ،  ناشناخته در  به ادموند بورک  در میان متفکران غیر چپ و ضدانقالب    نویسندۀ توان 

  Reflexion  بورک  ادموند   کتاب . (Lenke 1984, 134ff)  اشاره کرد "انقالب در فرانسه   تامالتی بر"مرتجع کتاب  

on the Revolution in France اصلی برای توجیه مناسبات حاکم و گذشته علیه مناسباتی   هاییکی از کتاب  عنوانبه

منتشر    1790ضد انقالبی باشد که در  اثر    ترینمهم شاید    شناخته می شود و   گرفت، می   که در پی انقالب کبیر فرانسه شکل

جهانی مورد بررسی   ۀیک پدید   عنوانبه را    ستیزیعقل ست که  چ این است که او از یک طرف مدعی  نقض کار لوکا  شود.می 

کند و در مورد  می قرار دهد و از طرف دیگر وقتی نویسندگان و متفکرین راست افراطی و کنسرواتیو متفاوتی را انتخاب  

د  نق  ایشه را ری  ستیزعقلگرا و  این متفکران کنسرواتیو، سنتعمیق    صورتبه تواند  میخواهد بنویسد، نمی ها نویسنده  ده 

خارج از آلمان   ستیزیعقل به هیچ    تقریباً از جمله جورج سورل  به جز یکی دو مورد    بررسی اش ر کل  کند و از طرف دیگر د 

ه ای  همچون آلمان ریش  ستیزیعقل گری و  این در حالی است که در خارج از مرزهای آلمان ضدانقالبی   و  کند میاشاره ن

احساس کماکان  این خالء    " ویرانی عقل" گردد، اما در  می به این افراد برعضا  بداشته است. لوکاچ در آثار دیگر خودش    نه دیری

کمونیسم، افرادی چون آدورنو    ۀ گری کمونیستی و فلسفانقالبی کمونیست ها و مخالفین  دلیل نیست که آنتیشود. بی می 

محکوم   "به رنج بردن از ویرانی عقل"لوکاچ را  خود شد،می ساپورت  CIAکه از طرف سازمان Der Monat  ۀدر روزنام 

 . 7کنند می 

را    گریانقالبی کند و  می ارتجاعی دفاع    شدتبه به شکلی    ند،پیوستمی بورک از مناسباتی که در مقابل انقالب به تاریخ  

 ۀ یک پدید   عنوانبه هرگونه تصور از دولت    بخشد ومی   او به دولت جایگاه خدایی  کند.می قلمداد    میاخالل در نظم عمو

ارتداد    نوعیبه کند و مخالفت با آن را  می ازلی و ابدی خطاب    ۀگذارد و دولت را یک پدید میساخت دست بشر را کنار  

کاری  پدر محافظه   عنوانبه نزد بورک    و افراطی از هر لحاظ به تفکرات مذهبی نزدیک است.خواند. این تفکر ارتجاعی  می 

، نه  "قرارداد اجتماعی"، محصول  به تعبیر مارکسیستی  دیگر  ۀ طبق  ۀ علی   طبقه یک   بلکه   ک آپارات سرکوب ه یدولت ن یه  اول

محصول تکامل عقالنی جامعه به تعبیر هگلی و نه ابزاری برای انحصاری کردن    عنوانبه ی و نه حتی دولت  زحتی لویاتان هاب

 خدا بر روی زمین است. ۀنوعی نمایند  مثابۀبه یک گروه خاص به تعبیر ماکس وبری آن، بکله دولت  قدرت در دست

انقالب کبیر    ویژهبه و    ب انقال  ،خودش   زمانه ی اولتراکنسرواتیو    متفکران  یک ضد انقالب و مرتجع و یکی از  عنوانبه بورک  

ای که با انقالب انگلیس انجام  خواند و در مقایسهکند و آن را خالف شریعت کاتولیسیم می می به تروریسم  محکوم  ا  رفرانسه  

  های سازوبرگآپارات و  تالش این انقالب برای نابودی    خاطربه و انقالب کبیر فرانسه را    " عقالنی"، انقالب انگلیس را  دهد می 

 .خواند کلیسا، تروریستی می   ایدئولوژیک و سیاسی

 
که توسط سازمان سیا ساپورت    هاییامنیتی و نوشتن برای روزنامه  هایفاستر بلکه افراد زیادی رابطه و همکاری مکتب فرانکفورت با ضد انقالب و سازمانمینه تنها جان بال 7

 اند. شدند را افشا کردهمی

 مراجعه شود به مقالۀ جان بالمیفاسر در این لینک 
-new-yreview.org/2023/02/01/thehttps://monthl

irrationalism/?fbclid=IwAR02oXVd0R3Kxb9BZr5qr25KKk0Yrz7MkKMunxr9XFvBx1QqB4MqTsFogu8 
کند.  میکار در این زمینه مقالۀ دیگری منتشر شده است که ماهیت و ستایل این مکتب ضد انقالبی و رابطۀ آن با سازمان سیا را آش  

-anti-schools-frankfurt-the-cia-https://thephilosophicalsalon.com/the

fbclid=IwAR0q8oBC7J8zCQtqGY2oSbNtYrEah8y6M3T78mGzT0_MUtLo1sa5o8ZU6r8communism/? 
 

https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/burke1790part1.pdf
https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/burke1790part1.pdf
https://monthlyreview.org/2023/02/01/the-new-irrationalism/?fbclid=IwAR02oXVd0R3Kxb9BZr5qr25KKk0Yrz7MkKMunxr9XFvBx1QqB4MqTsFogu8
https://monthlyreview.org/2023/02/01/the-new-irrationalism/?fbclid=IwAR02oXVd0R3Kxb9BZr5qr25KKk0Yrz7MkKMunxr9XFvBx1QqB4MqTsFogu8
https://thephilosophicalsalon.com/the-cia-the-frankfurt-schools-anti-communism/?fbclid=IwAR0q8oBC7J8zCQtqGY2oSbNtYrEah8y6M3T78mGzT0_MUtLo1sa5o8ZU6r8
https://thephilosophicalsalon.com/the-cia-the-frankfurt-schools-anti-communism/?fbclid=IwAR0q8oBC7J8zCQtqGY2oSbNtYrEah8y6M3T78mGzT0_MUtLo1sa5o8ZU6r8
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رادیکالیسم آن و ضدیت این انقالب با ارتجاع فئودالی    خاطربه کند از طریق تاختن به انقالب کبیر فرانسه،  بورک تالش می 

بود،  ری از انقالب  گیکه درواقع نوعی بازسازی ارتجاعی برای پیش  1666آمیز انگستان  پشت دفاع از انقالب غیرخشونت

ای است که با انقالب کبیر فرانسه در  افکار پوسیده و فئودالی خود را که تا مغز استخوان آریستوکراتیک و مدافع گذشته 

اگر چه او با تمام وجود مدافع بربریت آریستوکراتیک فئودالی و توحش    . جلوه دهد   "صلح طلبانه"شده بود،    هم کوبیده 

به ادموند بورک عالقه داشت و حتی در نقد بحث حقوق بشر به او    شدتبه لب است که هانا آرنت  جا  کلیسای کاتولیک بود.

با سالح  کند.می مراجعه   بوکر  و  می به جنگ روشنگری    مجدهقرن ه  هایادموند  انقالب علیه    ۀنمایند   عنوانبه رود  ضد 

اداری  فو اقتدار پادشاهی، علیه و  خانوادگی، علیه اقتدار کلیساعلیه مناسبات فئودالی  کند و انقالب را  می انقالب اعالم موضع  

افراطی بورک تا حدی است که او تمام    کاریمحافظه   کند.می ی، تقوا و فضیلت قلمداد  دلیر  و  رشادت به ارباب، علیه غیرت،  

کند و به مناسبات در حال فروپاشی می به شکلی اولتراکنسرواتیو توجیه یک طبیعتی خدادادی  عنوانبه بردگی فئودالی را 

جالب این جاست   .زند می آویزان است که هر تغیری در راستای دگرگونی به نفع یک جهان بهتر را پس    چنانآن گذشته  

ی همچون  امشابه   هایدر حال فروپاشی، تمام ضدانقالبیون برهان   های، تمام کنسرواتیوها، تمام دولت که تمام مرتجعین

 ,Lenke 1984)  ر و تحول رادیکال انقالبی در جامعه را توجیه کنند یتغیآورند تا مخالفت ضدانقالبی خود با  می بورک  

133ff)  به یک سی و چهل    ۀ و در اواخر ده  ت مارکسیست بود بیست قرن بیس  ۀ در ده  قبالً . یکی از این کنسرواتیوها که  

برای    سوءاستفادهکند،  می شصت اعالم    ۀ کنسرواتیو تبدیل شد، کسی جز ماکس هورکهایمر نیست که در ده او  از آثار 

دانست و االن که  می محکوم است، چون او انقالب را تنها در دورانی که فاشیسم حاکم بود، ضروری    گریانقالبی توجیه  

  های هم نیست و هیچ کس حق ندارد از آثار او برای ایده   گریانقالبیکند، لذا نیازی به انقالب و  می دیگر حکومت نفاشیسم  

دیالکتیک  ". آدورنو هم در درسگفتارهایش راجع به  8استمدافع همین وضع موجود    دقیقاًانقالبی بهره بگیرد، چون او  

بربریت    " منفی برای توجیه  به چه معنی است، جز تالش  دیالکتیک منفی دیگر  )خوب دیالکتیک خودش منفی است! 

  تواند صورت بگیرد می گوید که انقالب دیگر هرگز در عصر ما نمی(  در آلمان و ضدیت با انقالب؟ پسافاشیستی  داری سرمایه

یانجامد بو بهتر است به همین چیزی که هست اکتفا کنیم، چون هر انقالبی ممکن است به استالینیسم و یا فاشیسم  

(Krahl 2003) . 

موضع اولترا ارتجاعی خود    "مشاهداتی بر فرانسه "ن ضدانقالب جوزف دمیستره است. او در کتاب  یکی دیگر از این مرتجعی

یکی از نمایندگان اصلی ضدانقالب    مثابۀبه و همچون ادموند بورک    کند کاتولیک اعالم می   کلیسایرا و دفاع خود از بربریت  

از طریق   را  مواضع خود  ارتجاعی،  کنسرواتیویسم  م  بردنپناه و  که  به  کلیسایی  کاتولیک،  کلیسای  تعالیم  و  انجیل  تون 

 شود. کرد، ظاهر می ترین شکل ممکن نابود می مخالفین خود را با وحشیانه 

های ارتجاعی که انقالب و تغییر خوب نیست، نظریات ارتجاعی دمیستره هم به سبک ادموند بورک و در راستای همان برهان

یک دشمن از پرودون در تالش است کلیت سوسیالیسم را    کردندرست او با    کند.شدت مذهبی خود را توجیه می و به 

پرودونی خالصه کند و کاتولیسیسم را راه رهایی بشر بخواند و در مقابل آن سوسیالیسم و لیبرالیسم    پرستانۀمیهنآنارشیسم  

 
 توانید مواضع ارتجاعی هورکهایمر را دنبال کنید و بحثی که من از او نقل کرده ام را بشنوید.میدر این ویدئو  8

https://www.google.com/search?q=Horkheimer+ich+war+damals+f%C3%BCr+die+Revolution+nach+dem+faschismus+abe

r+nicht&sxsrf=AJOqlzXcXRmCWHRbgHPwSGn1UEZXxgrtOA:1675555406839&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2a

hUKEwi20c2miv38AhVwgP0HHdZPAB0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1200&bih=560&dpr=1.33#fpstate=ive&vld=cid:e

a5fa8d1,vid:npDU_Plntc4 
 

https://www.google.com/search?q=Horkheimer+ich+war+damals+f%C3%BCr+die+Revolution+nach+dem+faschismus+aber+nicht&sxsrf=AJOqlzXcXRmCWHRbgHPwSGn1UEZXxgrtOA:1675555406839&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi20c2miv38AhVwgP0HHdZPAB0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1200&bih=560&dpr=1.33#fpstate=ive&vld=cid:ea5fa8d1,vid:npDU_Plntc4
https://www.google.com/search?q=Horkheimer+ich+war+damals+f%C3%BCr+die+Revolution+nach+dem+faschismus+aber+nicht&sxsrf=AJOqlzXcXRmCWHRbgHPwSGn1UEZXxgrtOA:1675555406839&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi20c2miv38AhVwgP0HHdZPAB0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1200&bih=560&dpr=1.33#fpstate=ive&vld=cid:ea5fa8d1,vid:npDU_Plntc4
https://www.google.com/search?q=Horkheimer+ich+war+damals+f%C3%BCr+die+Revolution+nach+dem+faschismus+aber+nicht&sxsrf=AJOqlzXcXRmCWHRbgHPwSGn1UEZXxgrtOA:1675555406839&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi20c2miv38AhVwgP0HHdZPAB0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1200&bih=560&dpr=1.33#fpstate=ive&vld=cid:ea5fa8d1,vid:npDU_Plntc4
https://www.google.com/search?q=Horkheimer+ich+war+damals+f%C3%BCr+die+Revolution+nach+dem+faschismus+aber+nicht&sxsrf=AJOqlzXcXRmCWHRbgHPwSGn1UEZXxgrtOA:1675555406839&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwi20c2miv38AhVwgP0HHdZPAB0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1200&bih=560&dpr=1.33#fpstate=ive&vld=cid:ea5fa8d1,vid:npDU_Plntc4
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های مربوط به سوسیالیسم خیالی  همان آنارشیسم یا ایده   ۀ دشمنی با لیبرالیسم و سوسیالیسم اولی   .را بردگی معرفی کند 

 های گذشته و ازجمله دمیستره بود. های اصلی کنسرواتیوها و ضدانقالب یکی از ویژگی 

به   "کاتولیسیم، لیبرالیسم و سوسیالیسم" مقالۀ که   "دونوسو کورتز" تر از این دو متفکر ضدانقالب کسی نیست جز مرتجع 

داری مقایسه  کند و انقالب برای تغییر وضعیت موجود را با برده به سوسیالیسم و انقالب حمله می  تری شکل افسارگسیخته 

خواند که خدا بر دوش بندگانش کلیسای کاتولیک را یک وظیفه می  وحشیانۀمردم به اقتدار    تودۀ  دادنتن کند و ضرورت  می 

جالب است که این آدم که تا مغز استخوان مرتجع است،   .(Maschke und Donoso Cortés 2007)  گذاشته است

کند.  های عقالنی برای دفاعش از توحش کاتولیسیم به سبک خمینی به فرامین مذهبی و الهی اتکا می برهان   آوردن جایبه 

در    هروقت. اینجاست که کنسرواتیوها  خوانمن می آکردم دارم قررا از این مرتجع خواندم حس می   نوشتارزمانی که این  

مذهبی و ازلی و    هایخورند، به آسمان و ارزش می  بستبن ه  آوردن برهان عقالنی برای دفاع از یک اندیشه غیرعقالنی ب

 برند. می ابدی پناه 

  ی نوشتارکه در    طورهمانیکی دیگر از متفکرین ضدانقالب و طرفدار حکومت مطلقه کارل شمیت است. کارل شمیت  

هایی از گرایش چپ  ست. او رگه  یشدت جنجالشخصیتی به الزم است بگویم که شمیت م ه اپرداخت نظریات او به جداگانه 

کرد  در نظریات خود بازخوانی میمیقو  سازیپاک عضویتش در حزب نازی و دفاعیاتش از قوانین یهودستیزانه و    رغمعلی را  

واقع از کاتولیسیم یک نوعی آتئیسم    را نوشت، اما در   "و فرم سیاسی  میکاتولیسیسم رو " و    "خداشناسی سیاسی"و با اینکه  

به که  اقتدار    ساخت  نظریاتش  موردنظر تنها  ماهیت  نه  و  بود  نزدیک  کاتولیسیسم  به  که    کارل شمیت  .او  است  معقتد 

شرمانه در برخورد دوست و دشمن را جایگزین دوست و دشمن را جابجا کرده است و نوعی ریاکاری بی   ۀ لیبرالیسم فاصل

  های او دشمنی را بین گروه .  یا به شکل عام بی معنی استدوستی و دشمنی کرده است. برای شمیت دشمنی شخصی  

اجتماعی   امر سیا  "داند. در کتاب  میبا دولت  مختلف  از   عنوان می کند   "سیمفهوم  پروسی ها تصمیم گرفتند  وقتی 

، را با نظریات بوددوستی و دشمنی    اهیم مفحاوی  کسی که نظریاتش همچنان    عنوانبه د از هگل  به بع  1840  هایسال

این در    معنای خود تهی کند وتی و دشمنی را از  جایگزین کردند و مفهوم دوس   فریدریش یولیوس شتال  ۀ محافظه کاران

طبقاتی در روسیه راه پیدا کرده بود و در مسکو    ۀ مبارز   ۀ و انگلس به عرص  حالی بود که نظریات هگل از طریق مارکس 

  اگرچه   که   رد البته باید اشاره ک.  (Schmitt 1932, 19ff/50ff)   می شد دوستی و دشمنی    مسئلۀتفسیر طبقاتی از  

بورژوایی و بین دولتی دوستی ریاکارانه بر سر منافع طبقات ستمگر   هایدیپلماسی در پارلمان  ۀ از طریق توسعلیبرالیسم  

لیبرالی است، اما لیبرالیسم هرگز    هایفاشیستی بخشی از ذات رژیم   هایرا جایگزین دشمنی کرده است و دوستی با دولت 

 کنار نگذاشته است.  هاکمونیست کارگر و   ۀدشمنی خود را با طبق 

می دروا  لحاظ  قع  از  شمیت  که  گفت  نظام    نظرنقطه توان  ریاکاری  و  لیبرالیسم  به  که  عمیقی  نقدهای  در  تئوریک 

ل عاشق ناتو و اسرائیل و یا جریانات موسوم به آنتی  های لیبراچپ  ز دفاعا  ترعقالنی   مراتببه کند،  پارلمانتاریسی وارد می 

و حتی نمایندگان    ارتجاعی و فاشیستی در کشورهای موسوم به جهان سوم  هایرژیم امپریالیست اما در واقع طرفداران  

 سازی پاک کرد،  می  مکتب ارتجاعی فرانکفورت جلوتر است. اگرچه شمیت توحش و بربریت فاشیستی هیتلری را ستایش  

دانست و بخشی از  خواند و آن را جنایت نمی حقوقی می   وضعیت استثنایی با تئوری دوست و دشمنش  ۀ به بهان  را   ی مقو

خوانش مارکسیستی   به یکشدت ، اما او در نقدش به لیبرالیسم به نهاده شده بود   قومی بنیاد سازیپاک نظام فلسفی او بر 
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های جنبش دانشجویی در  و دشمنش به همین خاطر از جانب چپ  شود و نقدش به لیبرالیسم و تئوری دوستنزدیک می 

 شود. چپ بازخوانی می  زاویۀاز   68سال 

سومبارت تا سال  .معرفی کنم ورنر سومبارت است  زبانفارسیخواهم به خوانندگان  شخصیت ضدانقالب دیگری که می 

  ای هزارصفحه شد و یک کتاب    مند عالقه مارکسیست بود و نظریات رادیکال داشت. پس از آن به نظریات ماکس وبر    1911

بود  مارکسیسم    پردازانتئوری یکی از    عنوانبه سومبارت که    .پیوستمارکس نوشت و بعدها به حزب نازی    سرمایۀدر نقد  

دانشگاه    عنوانبه که   روی    یراتتأثپروفسور  وبر  زیادی  و  می ماکس  کمونیست  متفکرین  از  زیادی  بخش  و حتی  گذارد 

سومبارت مارکسیسم را شناخته بودند. حتی خود انگلس   ۀسومبارت با مبانی اندیش  هایاندیشه  تأثیر تحت   دمکراتسوسیال

یک پروفسور    باراولین نویسد که برای  می   " اقتصادی از کارل مارکس  هاینقد سیستم   ۀ دربار"   اسمسومبارت به    ۀ مورد مقال در  

انگلس   شدۀاضافه بخش  کلیت چیزی که مارکس طرح کرده است ببیند )مراجعه شود به    در آلمان توانسته است  دانشگاهی

یک انقالب پاسیو از یان    عنوانبه ماکس وبر، مدرنیزاسیون  ، برگرفته از کتاب  903    ص   MEW 25به کاپیتال، جلد سوم،  

 (MEW 23 2005, S. 903; Rehmann 2013, S. 263) . (263رمان، ص  

نازی داشت، آرنولد گهلن است که نقدی بسیار قوی    زمینۀپسدقیقی داشت، اما   شناسانۀانسانمتفکر دیگری که نظریات  

به  او  اونیورسالیسم نوشت.  با دقت    شناسانۀانسانهای مارکسیستی  بررسی   تأثیرتحتشدت  بر  لوکاچ  بود و بعدها  جوامع 

های لوکاچی و  . در میان چپ می انگاشت  های سطحی جدیکتب فرانکفورتی از مها بار بیشتر  نظریات او را خواند و او را ده 

چپ بازخوانی شد، نظریات او توسط   زاویۀ که نظریات کارل شمیت از    طورهمان هگلی گهلن طرفداران زیادی پیدا کرد و  

،  "ی پلورالیستی اخالقیاتاخالق و دوربینی اخالقی، یک بررس "ها بازخوانی و بازسازی شد. کتاب آرنولد گهلن مارکسیست

داری نازیسم هیتلری  شناسی فلسفه است. خود او اما یک نازی بود و برده انسان   حوزۀترین متون در  تا به امروز یکی از قوی 

 . کردرا به با تئوری پلورالیسم اخالقی توجیه می 

 Querfrontانواع مختلف کویرفرونت  

یعنی جبهه، خط  Front در زبان آلمانی یعنی خط راست، اریب، عرضی و Quer ۀاز دو واژ Querfront کویرفرونت

و آن هم چیزی جز تالش برای ترکیب    مقدم و یا خط اول تشکیل شده است، ولی در زبان سیاسی معنی دیگری دارد

دقیقی    ۀترجم   . در زبان فارسی هیچ سوسیالیستی یا ترکیب چپ و راست نیست  هایایدئولوژی ناسیونالیستی با اندیشه

دهم از مفهوم آلمانی  می دقیقی ترکیب شده اند وجود ندارد، به همین دلیل من ترجیح    صورتبه که    ۀبرای این دو کلم

تعارض و تناقض    هرگونهتوانیم آن را برداشتن  می استفاده کنم. اگر بخواهیم کویرفرونت را به زبان سیاسی ترجمه کنیم،  

خلقی مرکب از سوسیالیست ها و ناسیونالیست ها بدون استراتژی    کامالً کیل یک جریان  در بین جریانات راست و چپ و تش

خودش بود و از طرف دیگر در تالش    موردنظرزدایی از سوسیالیسم  طبقاتی بخوانیم که از یک طرف به دنبال مارکسیسم 

پیشوا بود. اٌسوالد شپنگلر یکی از نمایندگان  و با یک دولت مقتدر معتقد به    " خلقی  سوسیالیسمِ"  به یک   دادن شکل برای  

بود که در کتاب   ایدئولوژی  این  از    1920در سال    "ها و سوسیالیسمپروسی "اصلی  به دنبال مارکسیسم زدایی  آشکارا 

بود  برای    " انحطاط غرب"کتاب شپنگلر    ترینمهم .  (Spengler 2021) سوسیالیسم  تالشی  که  تاریخی  است  توضیح 

. شپنگلر به  انسان و تصور او گذاشته است  ۀ گسترش مدرنیزاسیون و تاثیراتی که گسترش این مدرنیزاسیون بر روی اندیش

سبک زندگی آلترناتیو برای    عنوانبه روسی    " مدنیت" دروغین به    ۀ شکلی ریاکارانه فاشیسم عریان خود را زیر نام نوعی عالق

پیشنهاد   کارل شمیت(Spengler 1997)کند  می غرب  که  است  ایدئولوگ   عنوانبه هم    . جالب  از  فاشیسم    هاییکی 
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 "دوست و دشمن"و بر اساس تئوری    کند که او دوستان یهودی هم داشته استمی سمیتیسم، ادعا  هیتلری و مبلغ آنتی 

 هرچند کند خود را از زیر بار نقد رها کند،  می تالش    گونهاینکند و  می غیر شخصی قلمداد    ۀدشمنی را امری مربوط به حوز

التقاطی   های. در این شکی نیست که شپنگلر همچون دیگر کویرفرونت(Egner 2013)یت از جوانی یهودستیز بود  شم

برای این    عملیتواند پاسخ منطقی و  می اندیش، از یک طرف از گسترش مدرنیزاسیون به هراسان است و از طرف دیگر ن

به نسبت گذشته و ارتجاعی به نسبت آینده بر    " گریانقالبی "  ۀ ظه کاران فمحا  هایوضعیت پیدا کند و از آنجایی که جنبه 

دگر،  های  کارل شمیت،  پیوندد و مثل دیگر همقطارانش،می حزب نازیسم هیتلری  او حاکم است، در نهایت به    هایاندیشه

 Ernstبه رهبری ارنست روهم   SA شود. در ساحت سیاست رئال پولیتیک نمایندگان میبرادران یونگر و... فاشیست  

Röhm   کردند  می انه را نمایندگی  دارسرمایه جناح چپ فاشیسم بودند و به شکلی رادیکال نوعی از یهودستیزی ضد   ۀنمایند

دیگر    ۀها فراخوان دادند حزب نازی را ترک کنند. نمایند   "سوسیالیست"خواهان جدایی شدند و به    ایه و حتی در یک دور 

در   "رایش سوم "کتاب   ۀنویسند Arthur Moeller van den Bruck  این جریان کسی جز آرتور موئلر فان دن بروک

شود.  میهم یکی گرفته    کارانهمحافظه با انقالب  طیفی از آنان  کوئرفرونت که    ۀنبود. نمایندگان دیگر اندیش  1923سال  

د به  دکترای خو  ۀ شخصیت جریان راست جدید در آلمان و دیگر کشورهای آلمانی زبان در پایان نام   ترینمهم آرمین مهلر  

 Hermanو هرمان شمالنباخ     Karl Jaspers، تزی که توسط کارل یاسپرس "در آلمان کارانهمحافظه انقالب  "اسم  

Schmalenbach    هانس    ۀاز نظری   گیریبهره حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان با    "چپ "سرپرستی شده است، از جناح

 . (Mohler 1989)کند می درون حزب ناسیونال سوسیالیست صحبت  " تروتسکیسم"از مفهوم  Hans Jaegerیگر 

راست، جناح چپ حزب   هایدمکراتسوسیال او همکاری با ارتش،    1932کورت فون شالیشر در سال    رسیدنقدرتبه با  

NSDAP  نازی و از جمله با اوتو و گریگور شتراسه Gregor Strasser   را در پیش گرفت(Mohler 1989)  . 

و یا به تعبیر دیگری از ضد انقالب فاشیستی    کارانهمحافظه   "انقالب"نمایندگان این ایدئولوژی در دوران جمهوری وایمار از  

 جمهوررئیس   Kurt von Schleicher  شر یشالکورت فون    1932کردند. در جمهوری وایمار زمانی که در سال  می دفاع  

در    میاسال  هایآنان بسان فاشیستا  یو ایدئولوژی ترکیبی بود.    ایه یگاه تودرایش بود، به دنبال تشکیل یک حزب با پا

کار و فاشیست بودند، اما از طغیان و شورش و قیام به نفع  افظه مح  شدتبه انقالبی نبودند، بلکه    57ایران قبل از انقالب  

فاشیستی به   هایگرفتند و طغیان انقالبی مردم برای رهایی را در چارچوب سیستممی تثبیت یک سیستم فاشیستی بهره 

الش است از  کشاندند. کویرفرونت به ترکیب سوسیالیسم و ناسیونالیسم )بخوانید نازیسم( معتقد است و در ت می شکست  

تئوریک    صورتبه   مسئله به بعد این    1920  هایاین طریق راه را برای ضد انقالب و تسخیر پتانسیل انقالبی باز کند. در سال 

ترجم و  شد  سیاستمدار  آ عملی    ۀ مطرح  یک  شخصیت  در  اسم  کارجنایتن  صدراعظم   Kurt von Schleicher به 

 (Mohler 1989) . دید  1932سلطنتی در المان تا سال  ۀ مشروط

 نوعی کویرفرونت   مثابۀ به   دمکراسی سوسیال 

برنشتاین، آلمانی از ابتدای تشکیل این حزب یک حزب کویرفرونت بود. از السال و لیبکنشت گرفته تا    دمکراسیسوسیال

کویرفرونت بودند. آنان از یک طرف خود را مدافع پرولتاریا قلمداد    کامالًیک نیروی  کائوتسکی و رهبری جمهوری وایمار  

با تمام قدرت در مقابل تغیر و تحوالت رادیکال    زمانهم پایبند بودند، و  به ارتجاع گذشته    شدتبه کردند، از طرف دیگر  می 

  " سوسیالیسم"جنبش کارگری آلمان مدافع بیسمارک و    هایشخصیت  ترینمهم یکی از    عنوانبهال  ایستادند. الس می انقالبی  

 بناپارتیستی بیسمارکی بود.    ۀالسال منطبق با سیستم سرکوبگران  موردنظر خلقی و ملی دولتی شد و دولت مقرراتی 



15 

 

بود که    گرفته شکل  نویسانرمان آلمانی و    هایانتلکتوئل جریان کویرفرونتی در آلمان در میان    1848در دوران انقالبات  

به این جریان    "تدفین آلمان قدیم "لوکاچ در کتاب    کردند.می در ادبیات منعکس    واسطه بی  صورتبه شکست انقالب را  

کائوتسکی    پردازد.می  هم  بعدها  و  سوسیالیسم  "نمایندگان"  عنوان به برنشتاین  کویرفرونت  دمکراسی    رسمی  خط  یک 

از یک طرف معتقد است که برای رسیدن به سوسیالیسم نیازی به انقالب نیست و رفورم    ردند. برنشتاینکمی نمایندگی  

  بردۀ همکاری بین ارباب و    نوعیبه تدریجی ما را به سوسیالیسم ببرد و از طرف دیگر سوسیالیسم را    صورتبهتواند  می 

  " حقوق"را به کارگران بدهد آن موقع  از محصول تولیدی    گوید که اگر بورژوا بخشیمی کند و  میو کارگر خالصه    کارصاحب

آدولف    با نویسندگانی چونی در آلمان    " عصر نقره".  دهد می محتوای خود را از دست  کارگر رعایت شده است و انقالب  

 .  (Lukács 1970, 10fff) شودمی باارتس، پاول ارنست و بعد یک هگلی جوان به اسم گلوکنر شروع 

درون    دمکراسیسوسیال در  بود.  کویرفرونت  حزب  یک  تشکیلش  دوران  همان  از  گذشته  ما    دمکراسیسوسیالاز 

دورینگ  هایی مثل دورینگ را داریم که انگلس در کتاب آنتی پرست و سوسیال داروینیستراسیست و نژاد  هایشخصیت

کسانی   دمکراسیسوسیال کند. ما در درون  اش را افشا می تازد و ماهیت ارتجاعی افکار شووینیستی، نژادپرستانهبه او می 

کرد که در بناپارتیسم بیسمارکی  دولت مقرراتی نوعی سوسیالیسم ملی را نمایندگی می  ۀ که زیر نام نظری مثل السال را داریم  

در مقابل گذشته مفلوک و به نسبت   چنانآن   دمکراسیسوسیال حکومت سرکوبگر را مشاهده کرد.    ۀ این شیو  ۀ توان نمون می 

 دمکراسی سوسیال   "سوسیالیستی"ت  ثیرات تفکرات ارتجاعی گذشته بر قسمأ آینده مرتجع بود که همواره ت  خواهیترقی 

 . شد می نمایان  سرکوبگرخو و کرد که در مقابل ارتجاع مغلوب و در مقابل کمونیسم درنده چنان سنگینی می 

 ( Die andere Querfrontمتفاوت)   رفرونت ی نوع کو   ک ی 

به    "یک نوع کویرفرونت دیگر"در کتابش به اسم    شده آنارشیست و مارکسیست  سابقاًگرهارد هانلٌسر یکی از نویسندگان  

 " آنتی ناسیونالیست"،  "ضد آلمانی" که این جریان که خود را    دهد می پردازد و نشان  می در آلمان    " دویچآنتی "بررسی جریان  

وو، عراق دفاع  جریان معاصر است که از جنگ کوز ترو امپریالیستی  تر ، ناسیونالیستترکند، یکی از راستمی و چپ قلمداد 

افراطی صهیونیسم بوده است و  می  ایدئولوژی راست  و  هم    زمانهم کند، همواره مدافع سرسخت رژیم اشغالگر اسرائیل 

 .  (Hanloser 2021) کند می ادعای مارکسیست و چپ بودن 

یک ایدئولوژی و یک استراتژی بعد از    عنوانبه در فضای سیاسی آلمان    2015کویرفرونت گرچه برای دومین بار در سال  

کوئرفرونت یک گرایش و استراتژی و    گردد و گرایش می در آلمان بر    19/ 1918به انقالب   آن  ۀمطرح شد، اما ریش   هاسال

بود و این ایدئولوژی    آن بود که در تالش برای ترکیب فاشیسم و سوسیالیسم و ساختن تئوری جدید از    ایدئولوژی  حالدرعین

 .همیشه در جوامع مختلف وجود داشته است

در  عضا  بعضو حزب فاشیست،    دانحقوق سیاسی و    فیلسوف توان کارل شمیت،  می را    درگذشتهنمایندگان این ایدئولوژی  

سازمان اطالعات   گذاربنیان راینهارد گهلن از افسران فاشیست و    است.  فاشیست  شدتبه چپ، اما در عمل    شدتبه تئوری  

ماتریالیستی و مارکسیستی    هایبه تحلیل  شدتبه گهلن    شناسیانسان  هایو امنیت المان بعد از سقوط فاشیسم )تحلیل 

  ۀ به مطالع  طورجدیبه  او که به واقع فاشیتی جنایتکار بود،تنفر از  رغمعلی نبود که لوکاچ  دلیلبی ر تئوری نزدیک است. د

و ژورنالیستی که در نشریات   قدیمی چپ)از فعالین    اخیر کسانی چون یورگن الزیز،   هایاو پرداخت( و در سال  هایکتاب

المان   که طرفدار    نگاریروزنامه رهبری حزب چپ در پارلمان اروپا بود( کن جبسون )نوشت و جزو  می مختلف چپ در 

جریانات فاشیستی   ۀتئوری توطئه است و همیشه در تالش است چپ و راست را با هم ادغام کند(، میشائل فوگت )نمایند 
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  های یلو سارازین که با تئوری فاشیست به اسم ت  همه یک از    ترمهمبرادری و طرفداری تئوری توطئه( و    هایموسوم به انجمن 

خود مهاجرت را به سبک یک چپ برگشتی فاشیست شده مثل خودش به اسم زیلفرعامل نابودی المان و پایان   ۀنژادپرستان

با فاشیسم و تئوری توطئه است. او اگرچه تاکنون عضو    آمیخته "حق " ۀخواند. نظریات تیلو سارزاین فلسف می ابهت المانی 

نزدیک است. البته نباید فراموش کرد که    هانازیست به نظریات    شدتبه المان است، اما نظریاتش    اتدمکرسوسیالحزب  

  " قومی"داند که در تالش بود سوسیالیسم  می بیسمارکی    های"سوسیالیست"سارازین خود را شاگرد فردیناند السال از  

تیلو سارازین   او کشید.  ۀفکار مبتذل و اقتدارگرایانیک خط بطالن تئوریک بر ا  "تاگو   ۀ نقد برنام "پیاده کند و مارکس در  

  تولیدمثل را دعوت به  "عاقل" های، آلمانی" کودن"مسلمانان  پذیرش ی مهاجرتی برای  "گیرانهسهل"که در قبال قوانین 

اتفاقاً  کند می را نمایندگی    اینژادپرستانهیک تفکر    رسماًکند،  می  ، حزبی که این  دمکراسیسوسیالقبل از اینکه به    که 

نزدیک  م  قرن بیست  ۀاولی  هایفاشیست به آن تعلق دارد نزدیک باشد، به داروینیسم اجتماعی و نژادپرستی نازیستی دهه 

 . (Sarrazin 2018, 255fff/333fff)است 

  گیری شکل شود محصول  می اخیر که امروز به اسم کویرفرونت شناخته    هایاین میزان از تبهکاری ایدئولوژیک در سال

و تشکیل حزب آلترناتیو برای المان بر فراز این    هادوشنبه مسلمان ستیزانه، جنبش    و  با هم  قومی همهخلقی و    هایجنبش

تئوری توطئه و نوعی تبهکاری در جامعه از جانب   عنوانبه کویرفروت    ایدئولوژیاخیر بود.    هایخیابانی در سال   هایجنبش

جنایت پشت جنایت خلق   آن  کردنعملی هم با اقدام به    مغزبی  هایستشود و فاشیمی تبهکاران در المان تبلیغ و ترویج  

 .بستمی لمان نقش آ برای  آلترناتیودر شکل حزب   ضدبشریعملی این ایدئولوژی  ۀ . ترجمکنند می 

از   فرانکفورت  نمایندگی   راست جدید   نمایندگیِ تا    " غربی  مارکسیسمِ "  ۀ افسان مکتب  بر یک    ۀ فلسف   و  مبتنی  کلونیالیستی 

 یونیورسالیسم امپریالیستی 

  ذیل این در    فته شده است و افراد نامرتبط بسیاریقرار گر  تأیید نقد، بررسی و  مکتب فرانکفورت از زوایای مختلفی مورد  

هگلی و دیالکتیکی. در    های. کسانی هچون لوکاچ، کارل کٌرش و کارل شموکله و مارکسیستصورت بندی شده اند مکتب  

او    "تاریخ و آگاهی طبقاتی"طرح شده است که کتاب    مسئله میان بسیاری از کسانی که به لوکاچ پرداخته اند بارها این  

  " مارکسیسم و فلسفه"د که کتاب  . برخی بر این عقیده ان9به مکتب فرانکفورت داشته است  هیدشکل در    حیاتی   ینقش

مکتب فرانکفورت  همچون پری اندرسون    ایه عد   مکتب فرانکفورت داشته است.  گیریشکلدر    ایهکارل کٌرش هم نقش عمد 

  " مارکسیسم"، بدون اینکه چیزی به اسم  (Anderson 1984)  کنند می قلمداد    " غربی"  "مارکسیسم"  ۀ نمایند را به اشتباه  

  کنند می مارکسیستی قلمداد    گرایینوعی فروید   ۀدیگر مکتب فرانکفورت را نمایند   ایهعد وجود داشته باشد.    اساساً  "غربی"

(Krölls 2016)،    پاسخی به بحران  این مکتب را    ایه ، عد ستفرویدی را با مارکسیسم ترکیب کرده ا  شناسیروان که

نوعی افسردگی  مواضع رفورمیستی آدورنو و هورکهایمر را بعد از جنگ ناشی از  ، افراد دیگری  کنند می مارکسیسم قلمداد  

را یک مکتب ترکیبی    مکتب فرانکفورت  ایهعد   (Krahl 2003)  ،کنند می فاشیسم و تبعید قلمداد    ۀتجرب سیاسی ناشی از  

  منتقدین سرسخت مکتب فرانکفورت دانند.  می ،  زند می گره  که جامعه شناسی پوزیتویستی ماکس وبری را به مارکسیسم  

  کلی به را  مار  ، که فرهنگ مسائلی مثل استثکنند می قلمداد    دمکراسیسوسیالنوعی    ۀمثل لوکاچ مکتب فرانکفورت را نمایند 

 
 در لینک زیر در این زمینه نوشته شده است. 9

 این فقط یک نمونه از صدها نمونه ایی است که به این مساله اشاره کرده است. 
http://www.trend.infopartisan.net/trd7811/t217811.html 

 

http://www.trend.infopartisan.net/trd7811/t217811.html
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نوعی    ۀنمایند دیگر آن را    ایهو عد   (Lukács 2021, 319ff)  است گذاشتهفرهنگ  تمرکز خود را روی  رها کرده است و  

گیرد تا بتواند  می غیر مارکسیستی بهره    هایاز تمام دیسپلین شکلی از اشکال  که به    خوانند می   " انتکتئوئل"مارکسیسم  

 .خوانند می مارکسیسم غیرارتدکس و غیردگماتیک    ۀ آن را نمایند   نوعی به یک کیفیت متفاوتی را تحویل مخاطب دهد و  

.در تمام این اشکال برخورد  کنند میقلمداد    و مارکس  کانتیانیستی از هگلنوعی خوانش    ۀمکتب فرانکفورت را نمایند   ایهعد 

  ۀ بیست با مکتب فرانکفورت ده  ۀمکتب فرانکفورت ده ی انکار ناپذیر پیدا کرد. در این شکی نیست که  هایتوان واقعیت می 

که   کرد  نباید شک  هم  این  در  نیست.  یکسان  فاشیسم  سقوط  از  بعد  و  دو شخصیت  چهل  یعنی  مکتب  این  متفکرین 

که از طریق آن    کنند میتالشی را آغاز  سیستماتیک    صورتبه چهل    ۀاز اوایل ده   "هورکهایمر و آدورنو"اقتدارگرای اصلی  

لوکاچ در مورد    هایایده   تأثیرتحت بتوانند از مکتب فرانکفورت مارکسیسم زدایی کنند. بنابراین مکتبی که ابتدا ممکن است  

شود که  می چنان مجدوب فتشیسم کاالیی چهل  ۀ باشد، در ده  گرفته شکلدر کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی  " شی وارگی"

فاشیسم را به سبک هانا  پذیرد و فراتر از آن  می کند و منطق راست جدید را  می یسم و انقالب را غیرضروی قلمداد  مارکس

 .  دهد می آرنت به آنتی سمیتیسم تقلیل 

افراطی    کاریمحافظه   را ترکیبی از چهل به بعد    ۀ سی و اوایل ده  ۀ حداقل از اواخر دهبه شخصه نمایندگان این مکتب را   

کانتیانیستی   ارتجاع  بیان بینممی و  به  نمایند رومانو گوردینی    .  فرانکفورت    صورتبه   گری انقالبی سم و  کنسرواتی  ۀمکتب 

رومانو گوردینی این تفسیر را در مورد    آینده.   با   نسبت  در گذشته و کنسرواتیویسم  با  نسبت    در است. اما انقالبی    زمان هم

 . کنسرواتیوی با نگاه به جلو و »انقالبی« با نگاهی به گذشته برد.می عقاید و باورهای خودش به کار 

داری  روبنای سرمایه   عنوانبه مدرنیته    ه ی دگری ست که دوگان هایگرایی   " چپ"یک نوع    ۀنمایند   زمانهم مکتب فرانکفورت   

حاکمیت    هاییکی از فرم   و داریسرمایه محصول تکامل نظام  تواند تصور کند که فاشیسم هیتلری  می نو   کند را درک نمی 

  ۀ قل تیزنوک به  بورژوایی ۀشود و به تعبیری جامعمی انه حفظ دارسرمایهتولید   ۀبورژوایی است که در آن کاپیتالیسم و شیو 

 . رسد می خود 

سوژه و ابژه، یعنی بندگان و اربابان است   دوطرفۀبورژوایی مکانی برای یک پذیرش    جامعۀگر هگل بر این عقیده بود که  ا

و   این پذیرش  شود،  »هارمونیک« متحقق می  رابطۀ و حاکمان در یک    شوندگانحکومت از طرف    شناختنرسمیتبه که 

تر و  ها را روشنگوید مرزهای تفاوت رعکس آنچه هگل در مورد آن می ب اتفاقاًبورژوایی  جامعۀمارکس بر این عقیده بود که  

رساند، چون آزادی دوگانه  طبقاتی بین بندگان )کارگران( و اربابان جدید )بورژوازی( را به باالترین حد خود می   مبارزۀ

موقعیت دیگری داده    )آزادی دهقان از زمین و »آزادی« در فروش نیروی کارش که به کاال تبدیل شده است( به کارگر

  .10ت است و او را از دهقان جدا کرده اس 

دگر در »عصر تصور جهانی«اش و نه هورکهایمر و آدورنو در کتاب »دیالکتیک روشنگری«شان، نه هورکهایمر در »نقد  هاینه 

  مسئله دگری  هایهای کنسرواتیو ایدئولوژی« و نه بسیاری از چپ  مثابۀبه تکنیک و علم  »   منطق ابزاری«اش و نه هابرماس در 

کرده  درک  رگه   مسئله اند.  را  که  آن  اقتصادی  در شکل  ابتدا چه  همان  از  بورژوازی  تکامل  که  است  در  این  را  آن  های 

بورژوایی و    مرکانتلیسم، سیاست اقتصادی موسوم به »انباشت اولیه« و چه در قالب سیاسی آن در شکل پیشبرد انقالبات 

 
ارگران نزد ای به زبان آلمانی نوشتم که به صورت جزئی به این مسئله پرداخته ام. اسم نوشتار هست از دیالکتیک ارباب و بندگی تا شیءوارگی کدر این زمینه نوشتار 10

 توانید این نوشتار را بخوانید.  میمارکس. در لینک زیر 

https://www.academia.edu/resource/work/44827338 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ew/forschung/feuerbach/das_verh__ltnis_der_kritischen_theorie_zur_philosophie_kants.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2Fresource%2Fwork%2F44827338%3Ffbclid%3DIwAR1_xWJ7Ime2kpeKZyax3c3O5ZqabOYY8gfSk7WsJ9_9DDFNhJabZbfG7wE&h=AT3XJ_-sDCAL59kFMDzYVyvzOWRymWvh1CDV6GQ3GUwpbANrzrVJIPnoNboVi_x8gO1k68_bpM5fC6YhgCNCZNeEtKCbO5_mquMEwzcxatS4TYBp608JROB1K-JEY-vRQm5k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT24fK15nJv0Mg1M6wP03vvbZTqdAqezIZ4FaVgQNSRJRi9pH619PqZ_02X-T4nhKzR2iPZMFAv8WcVyyNN2XMpCZxOcPh6z3j_0HP_wVAlT_Xbp6dqjrgBcLeMBc0_klAhycga3BkN-RlhYmrDgFD0KsB3MIJT_NZXjyo-XNBYx1yyeDzi1Hp8iuEZ5CKRFAay1fN6cM4hM-A
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کانت به همین خاطر که    فلسفۀهای »روشنگری« نتوانست تناقضات این سیستم تازه به دوران رسیده را درک کند.  ایده

از    رغمعلی برای توضیح فلسفی مسائل دوران خودش در یک کسموپولیتیک و  گیری سیاسی در  موضع   نظر نقطه تالش 

 .کند راهکار خود معرفی می  عنوانبه سا و فاکولتی فلسفه را شود که آشتی کلیرفورمیستی غرق می میپاسیفیس

کند، اما او  رود و از انقالب فرانسه با تمام قدرت دفاع می و موضع رفورمیستی کانت فراتر می   گرایانهشک   ۀهگل از فلسف

نمی  می درک  انقالبی  جریان  یک  چطور  که  نامه کرد  در  شیلر  شود.  تبدیل  خود  ضد  به  متواند  در  تربیت  هایش  ورد 

توضیح    مفهومی برای  عنوانبه، بدون اینکه از بیگانگی  (Schiller 1975) کند را درک می   مسئلهشناختی انسان این  زیبایی

انقالب  نامه وضعیت پسا  با   دادن نشان ی شیلر چیزی جز  کبیر فرانسه صحبت کند. تمام بیست و هفت  بیگانگی  ماهیت 

شناخت و معتقد بود که  یستی و نوعی آرزوی بازگشت به گذشته نیست. هگل با اینکه شیلر را می س اندازی رومانتی چشم

سیسم هم خودش بخشی از تکامل روح در  نویسد، رومانتی که خود هگل می   طورهمان رومانتیک است )و    شدتبه شیلر  

ی بیگانگی و تحقق خالقیت انسانی له عمل مسا  فلسفۀاینکه هگل در درسگفتارهای ینا و    رغمعلی تاریخ است( و    پروسۀ

نهایی    نقطۀ   عنوانبه بورژوایی    جامعۀی  حق« در نهایت به ایده   فلسفۀکند، اما در »مبانی  دوگانگی کار را مطرح می   عنوانبه 

انقالبی خود که »شدن«    جنبۀگیرد و  اش قرار می رسد. به قول انگلس دیالکتیک هگل در تناقض با خود فلسفه رهایی می 

  .11کند نهایی قلمداد می  مرحلۀ عنوانبه بورژوایی را  جامعۀ مرحلۀناپذیر آن است. در چنین وضعیتی بخش جدایی 

هایی همچون  سیستسوسیالیست و برخالف رومانتی  پردازانخیالمارکس اما برخالف هگل و دیگر پیشینیانش و برخالف 

داند و نه خواهان بازگشت به جوامع ماقبل  بورژوایی را پایان تاریخ می   جامعۀشیلر، نه    کارالیل و دیگر متفکران همچون

آمیز برای حل نزاع و کشمکش طبقاتی است. او به درست بر این عقیده  های مسالمتبورژوایی و نه استفاده از روش  جامعۀ

خودش رسانده است، الزم است یک وضعیت جدیدی بود که برای عبور از این وضعیت که بیگانگی انسانی را به باالترین حد  

کند و شکل دیگری از مناسبات تولیدی که از هر لحاظ با مناسبات تولید کاپیتالیستی  خلق کرد که این وضعیت را نفی می 

تولید کمونیستی که بر اساس آن همبستگی   شیوۀ تولید جز با    شیوۀ داری متفاوت است، پدید آورد. این  و ماقبل سرمایه 

شود و  ، متحقق نمی دهد می نسانی در وضعیتی غیرفتشیستی است که در آن روابط کاالیی جای خود را به روابط انسانی  ا

  وطویل عریض دولت و نهادهای بروکراتیک و    کوبیدن درهم ای جز عبور از بورژوازی و  برای رسیدن به این وضعیت چاره 

جایی روابط سوژه و ابژه هم هست. از نظر مارکس در  به جابه   ادندپایان  حالدرعین حافظ نظم موجود نداریم. کمونیسم  

چیزی جز تهی کردن انسان از    مسئلهها به موقعیت ابژگی و این  رسند و انسانداری کاالها به موقعیت سوژگی می سرمایه

یف عام خود صحبت  شدن موجودیت انسانی نیست و اگر کسی بخواهد از حقوق انسان و انسانیت در تعر  شیءوارهانسانیت و  

 .تواند مبارزه برای کمونیسم را انکار کند کمونیست باشد و نمی تواند آنتی کند، نمی 

  " قدرت"که به اسم    " پایان عصر جدید "به اسم  در کتاب خود  که    کاتولیک بود   برجستۀ کی از متفکرین  ه یرومانوگوردینی ک

آدرونو و هورکهایمر در دیالکتیک روشنگری به مدرنیته مطرح    هایهم چاپ شده است، نقدهای مشابهی و منطبق با بحث 

گوردینیمی  اندیشهریشه   کند.  محافظه های  از  را  ادموندبٌرک،  های خود  فیلسوف ضد    عنوانبه کاران ضدانقالبی همچون 

 
بینم تمام بحث ها را با جزئیاتش  ین مسائل را با جزئیاتش بررسی کرده ام و اینجا الزم نمیا  "منطق ذات هگل در نقد اقتصاد سیاسی مارکس"در مقالۀ دیگری به اسم  11

 مجدداً تکرار کنم 

 

توانید این نوشتار را بخوانید میدر لینک زیر   

https://www.academia.edu/resource/work/85851546 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2Fresource%2Fwork%2F85851546%3Ffbclid%3DIwAR0n-phxpvPwZPpIl_19uhGxCJubtDy7AW20Nl6EBe_TovYeTR3dUB1enfw&h=AT1lNdvmSpz_rkTaalPIWXmEc2n5EWYFo0r1sV7O1vyEltOzpH7Rjdtej8FC8VaC8VMk85tjZEXjTUvUXHybHt6tGEdHmUb5RZdbLHajbQZ_jH9lq9B-5pj30kl9jT-_ScKzPMWpIAlsnZvFV79B&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CVvamubsJ-SkUMWMHcHKlgayej1QEJ__PJKq0PUiXzOGzU786Gyg4FikPRL9yOnQGGq3FolwFdXLyYa1unFSZroVmRBeRAN02WS2KrvqtMXxZCrG7yM7C41DNzG2Mg54TtGAmyPUeTKk6T11fTjwIofgu4D7LaHnqERTq8C9vy4CHTbM5IpvRd73w_B9jj4EBQfVgBgKpVg
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توسط متفکرین در جمهوری وایمار    مفهومی که،  »انقالب« کنسرواتیو بودمفهوم    تأثیرتحت هم    شدتبه گرفت و  انقالب می 

به کار گرفته    گرا از جمله چارلز ماوراس و هوگو فون هوفمانشتالضد انقالب و دشمنان لیبرالیسم و اولتراکنسرواتیو گذشته 

توسط   مفهوم   گرفت.میشد،  می  کنسرواتیو  مرتجع  گراراستمتفکران    انقالب  ولی    و  جوانان و حتی    تأثیرگذار متفاوتی 

همچون    کنسرواتیو  ادگاریولیوس ولیهلم افرادی  و  کار    یولشتاپل  به  ارنست   رفت.می هم  از    عنوانبه یونگر  اینکه  یکی 

از  کارترین و مرتجع محافظه  تئوریزه کرد. زمانی که آرمین مٌهلر    هرکسیترین متفکرین دوران خود این مفهوم را بیش 

  « 1932تا    1918»انقالب کنسرواتیو از    زیرعنوانز دکترایش را  یونگر در آلمان پسافاشیسم تمشاور و منشی ارنست  عنوانبه 

نفر از متفکرین، سیاستمداران، چندین   صدها  نوشت و این واژه و مفهوم انقالب کنسرواتیو را که در جمهوری وایمار توسط 

جریان نئوفاشیستی    گروه و حزب سیاسی ارتجاعی و فاشیستی استفاده شده بود را بررسی کرد، مفهوم انقالب کنسرواتیو به 

بشر انقالبی و به    ۀگوردینی به نسبت گذشت  .ثبت شد   مجدداًمٌهلر  یعنی جریان موسوم »راست جدید« به رهبری آرمین 

بر    حالدرعینکند، اما  می زه شدن دانش بشر وارد  سیستماتی  ۀبه پروس   اینسبت آینده کنسرواتیو است. او نقدهای جدی 

شناسی داشته  انسان  ۀ ذائق توانستند  میباستانی توانایی بازنمایی واقعیت اجتماعی را نداشتند و ن  هایاین باور است که انسان 

شناسی تنها زمانی مطرح است که انسان یک تصور ایدئولوژیک و کلی از جهان اطرافش داشته  انسان   ۀ باشند، چون ذائق 

شناسی چیزی جز بازنمایی واقعیت اجتماعی در  ا قدرت زیبایی بازنمایی ی  ۀل ئتصور او را از دیگران متمایز کند. مسکه    باشد 

های شخصی  فرم دیگری نیست. در این بازنمایی عنصر منطق، عقل، حس، ایدئولوژی و مسائل دیگری همچون برداشت 

در    ها، مسائل روانی و غیره سهیم هستند. آنچه ماتاریخی انسان  زمینۀ پیش انسان، تربیت فرهنگی، مناسبات اجتماعی،  

هایی که نزد هومر، هوراز، افالطون، فلوطین و دیگران داریم در واقع  م و بازنمایییشناس اسطوره می   عنوانبه یونان باستان  

یک سیستم نظری بررسی احساسات انسانی   عنوانبهشناسی  . زیباییشناسی نیستیک رویکرد علمی منسجم به علم زیبایی 

. در  (Metscher 2020, 16ff) شود می بت  ثباومگارتن    "شناسیزیبایی "با کتاب  در اواسط قرن هیجدهم  باراولین برای  

 له پرداختم. ئجایی دیگری به این مس

 

 سیسم مکتب فرانکفورت و رمانتی 

کفورت که با دیگر اعضای این  مکتب فرانی  شدت اقتدارگرابه مدافعین کنسرواتیو جناح راست    عنوانبه آدورنو و هورکهایمر  

کرده بودند،    فراهموران پسافاشیسم موقعیت رفاهی  کردند و برای خود چه در دوران تبعید و چه در د جریان برخورد می 

  کامالً که  کتابی    ، در آمستردام چاپ شد   1947ر سال که چاپ اول آن د در کتاب »دیالکتیک روشنگری« 1944در سال  

ای گیری پردازند و به نتیجه به نقد تکنیک و مدرنیسم می  است Holzwege هادگر در کتاب بیراهه هایمنطبق با نظریات 

های  زیست انسان است و سیستم  شیوۀی  کننده دگر این است که متافیزیک در هر دورانی تعیینهایرسند. بحثارتجاعی می 

پردازد و نقش مخرب تکنیک  دگر هم به نقد تکنیک و مدرنیسم می هایمان گیرد. همزاقتصادی بر اساس متافیزیک شکل می

کند و هم در نهایت بازگشت به »خود« یا همان پای بشریت گذاشته است، تشریح میای که تکنیک پیشرا در مورد آینده 

. آدورنو و هورکهایمر (Heidegger 1977, 75fff) کند راهکار عبور از این وضعیت مطرح می   عنوانبه را   Dasein وجود

مخالف نیستند، بلکه   تنهانه دگر دارد و هایهایای در این زمینه دارند که کمترین مخالفتی با بحث مواضع مشابه  تقریباًنیز 

یک متولوگی )افسانه( و روشنگری    زمانهم . آنان روشنگری را  کنند می راهکار معرفی    عنوانبه سیسم را  بازگشت به رومانتی 

شناختی وجود دارد، که نه  . در اینجا یک اشکال معرفت (Horkheimer und Adorno 1988, S. 6) کنند می معرفی  
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خواهند آگاه باشند و آن این است که مدرنیته  دگر بر آن آگاه هستند یا میهایک فاشیست مثلۀآدورنو و هورکهایمر و ن 

های روشنگری را که محصول مبارزات ماتریالیستی  کرد و ایده داری، روشنگری را تبلیغ می روبنای نظام سرمایه   ثابۀمبه 

خواست از طریق یک انقالب منفعل در معنی گرامشی به نفع خود مصادره کند،  طبقات تحت ستم علیه فئودالیسم بود می 

زود و شاید قبل از  که انگلس خیلی   طورهمان برد.  در عمل به پیش می کشی را  هم بورژوازی منطق استثمار و بهره   زمانهم

داری است، تولید سرمایه   شیوۀ بورژوایی که محصول    جامعۀنه نیز متوجه این قضیه بود که  های نریشهایانگلس و مارکس، 

عنی شعارهایی ۀدر تقابل با مطالبات انقالب فرانس  دقیقاًگری روبسپیری بیگانه شد و  با تمام مطالبات انقالب فرانسه و انقالبی 

کشی و رقابت  چون آزادی، برابری و برادری ایستاد و آزادی را تبدیل به بردگی مدرن، برادری را تبدیل به استثمار و بهره 

 .جایگزین برادری کرد را

. حداقل از  کنند می مارکسیسم هگلی معرفی کرده و    عنوانبه   های رومانتیک و بورژواییچپ  کتب فرانکفورت را برخی از م

توان گفت دیگر هیچ اثری از چپ بودن در  به بعد و به دنبال انتشار کتاب »دیالکتیک روشنگری« می   1944های  سال

منطبق با   دقیقاً،  دهد می شود و آنچه مکتب فرانکفورت به مردم ارائه  فرانکفورت پیدا نمی های این جناح مکتب  اندیشه

  اندیشۀ نه با سوسیالیسم و کمونیسم همسویی دارد، نه با هگلیانیسم و  که    است  مسیحایی راست جدید و نوعی نئوفاشیسم  

کرد و نه  میقلمداد  وسیالیسم  بر س فتشیسم کاالیی را به عنوان پیروزی کاپیتالیسم  ی که  نه با لیبرالیسم،  هگل  یدیالکتیک

در این شکی نیست که مکتب فرانکفورت مخالف نازیسم هیتلری است، اما ضدیت این مکتب با انقالب    12. با نازیسم هیتلری

خزعبالت هانا آرنت در    تنهانه گری به بهانه این که هر انقالبی ممکن است به فاشیسم و استالینیسم منجر شود،  و انقالبی 

کند. البته  پذیرد، بلکه حتی قبل از این کتاب در دیالکتیک روشنگری »سوسیالیسم« مطرح می ی کتاب »توتالیتاریسم« را م

به    هرکدامای،  داند که در تحمیق توده موجود در شوروی، فاشیسم و لیبرالیسم را از یک جنس می   واقعاًناسوسیالیسم  

سرمایه  گرفتن  یکی  هستند.  سهیم  اگرشکلی  هیتلری  نازیسم  با  دولتی  جز    داری  چیزی  نیست(،  )که  نباشد  حماقت 

افسارگسیخته نمی باشد و  شارالتانیسم  این دوران به جریان راست جدید خدمت می   دقیقاًتواند  مدرنیسم  کرد. پستدر 

ای برای آینده، دشمنی با سوسیالیسم و انقالب چه چیزی  سیستی و ضدیت با مدرنیته بدون داشتن برنامه عریان رومانتی 

 ز اشکال کویرفرونت و نوعی از تفکر راست جدید نئوفاشیستی یوروسنتریستی.  ی اهست جز یک

اگرچه آثار   ، آدورنو و هورکهایمر سمبل افسردگی ضدانقالبی بودند.(Vieweg 2019) هگل فیلسوف انقالب و آزادی بود 

و روش دیالکتیکی او، روشی که برای عیان کردن ذات پدیده ها به    تفکرات هگل  ۀ دوپهلو هستند، اما هست  شدتبه هگل  

توانست وجود داشته باشد. می مارکس    ۀ فلسفتوان گفت که بدون این روش دیالکتیکی  می گیرد، انقالبی است و  می کار  

. اگرچه  نویسد می در مورد هگل   1873از آنچه او در پیشگفتار دوم سال  بیشتر  مراتببه هگل بر روی مارکس  ۀ فلسف  تأثیر 

 .MEW 23 2005, S)  با متد هگل متفاوت است، بلکه عمال نقطه مقابل آن است  تنهانه نویسد که متد او  می مارکس  

برای دگماتیک ها و    مسئله. این  اش دیالکتیکی هگل را نابود کرد و نه متد  گوید که مارکس سیستم  می فبر  هنری ل .  (27

. خواندند می در مقابل ایدئولوژی    "علم "کردند یا یک  می نو قلمداد    کامالً  ۀیک پدید   عنوانه بی مارکسیسم را  هایاستالینیست

صفر    ۀ تواند از نقط می گذشته بنا نهاده شده است و ن هایبر روی سنت   این اشتباهی اما معرفت شناختی است. مارکسیسم 

 
12  

ن م   ن کلیدی راست جدیدو ریان نئوفاشیستی های ج هلر ییک از کلیدی ترین شخصیتجالب است که آرمی  ن راست  اگر نگفته ب  )تئوریسی  ین تئوریسی  اشم مهمتی
یگ"خلق الیا روزنامه ی در مصاحبه ب( جدید  ن . مهلر یم گوید که او به معتن با افتخار اعالم کرده بود که او یک فاشیست است  1995 26و  25ی    خ " به تار ت 

یک فاشیست است.  بلکه در مفهوم فاشیسم اسپانیای   " فاشیست نیست،"ناسیونال سوسیالیسم هیتلری  
https://www.endstation-rechts.de/news/armin-mohlers-offenes-bekenntnis-ich-bin-ein-faschist 

 

https://www.endstation-rechts.de/news/armin-mohlers-offenes-bekenntnis-ich-bin-ein-faschist
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اقتصادی    هایدیالکتیکی هگل قبل از هر چیز در تئوری بیگانگی در دستنوشته   ۀ نزدیکی مارکس به فلسف  شروع شده باشد.

ابزاری برای بررسی بحث  می ، جایی که مارکس به بررسی کتاب پدیدارشناسی هگل  فلسفی پردازد و منطق هگل را به 

که مارکس در    ای هرا در نام منطق او    مارکس از نظریات هگل و به ویژه   ۀلفبر تاثیرپذیری عمد   گیرد. می بیگانگی به کار  

 (Meyer 1973, 88ff). کند می کشف    مجدداًفرستد، می برای انگلس   1858سال 

 کلونیالیستی است   ۀ واره و فلسف ء ایش مدرنیزاسیون غربی محصول آگاهی شی ست 

کنیم، باید می هم صحبت    19مدرنیزاسیون و گسترش تغیر و تحوالت در جوامع به نسبت قرن    "مثبت"   زوایایوقتی از  

کلی اعالم کنیم که دنیا پیشرفت    صورتبه اینکه    جایبه است،    گرفته صورت ی  هایو پیشرفت   تغییراتتوضیح بدهیم که چه  

از روز اول یک    " پیشرفت"مدرنیزاسیون و    مسئلۀ مارکس کارایی ندارند و از این خزعبالت.    هایکرده است و دیگر تئوری 

تولیدی را تسریع بخشد، به منابع بیشتری دست پیدا    ۀ تیغ دو لبه بوده است از یک طرف مدرنیزاسیون تالش کرد پروس 

یک فوق انباشت   ۀ ارزان و طبیعت مجانی و مواد خام دیگر کشورها را استثمار کند و از این طریق به پروس   کند، نیروی کار

،  دوستانه انسان  هایتسریع مدرنیزاسیون نه با اهداف و انگیزه   ۀو فوق سود در جوامع امپریالیستی شکل دهد، این پروس 

و    دقیقاً  بلکه سرمایه  انباشت  اضبه    دادن شکلبرای  فاصلارزش  در  گسترش  تری  ه کوتا  ۀ افی  گرفت.  ، آالتماشینشکل 

فوردیسم و جامعالسیرسریع قطارهای   اتوبان،  بلکه    ۀ،  زندگی کارگران  برای بهبود  نه  با   دقیقاًپسافوردیستی،  انطباق  در 

و وسایل   موبیلیتی  از طریق گسترش  اضافی  ارزش  بروکراتیزه کردن  ونقلحملافزایش  نیروی کار و  ، دیسپلینزه کردن 

ان بود. از طرف دیگر این توسعه و پیشرفت که خود یک  دارسرمایهمختلف زندگی انسانی در راستای منافع    هایعرصه

ی  به یک که    زیستمحیط تخریب    مسئلۀبود که نتایج فاجعه باری با خود آورد.    زمین و طبیعت  ۀتعرض افسارگسیخته به کر

طبیعت به کاال برای خلق    کردن تبدیلکردن طبیعت،  می زخ  ۀ مسائل جهان موجود تبدیل شده است، نتیج  ترینبزرگ از  

بود. زخ  سازسوختمتابولیسم و    زدنهمبه   حالدرعین ارزش اضافی و   با طبیعت  انسان  از طریق  هایم طبیعی  ی که بشر 

به طبیعت وارد کرده است، آنچه که در چارچوب    ایهستهشیمیایی    هایمواد شیمیایی در کشاورزی، تولید زباله   کارگیریبه 

توانند تعمیر شوند. میجبرانی هستند که تحت هیچ شرایطی نغیرقابل  هایقابل بررسی است، خسارت  "طبیعت ثانوی"

و در نهایت   هازخم انه به تعمیق این  دارسرمایهشما در چارچوب منطق    موردنظر و پیشرفت  گسترش این مدرنیزاسیون  

واره(  ءشی چیز گونه )تنها یک ذهن حامل آگاهی وارونه بورژوایی،   نی؛ بنابرازمین خواهد انجامید  ۀ کر شدنسکونترقابلیغ

  عنوانبه و مدرنیزاسیون را    (capitalocene) داریسرمایه زمین توسط    ۀ تواند این تخریب سیستماتیک کر می و فتیشیستی  

تصور دقیق و روشنی از  مقاالت و کتاب های جیسن مور خریب محیط زیست  تی   در زمینه   مثبت قلمداد کند.   ۀ یک پدید 

، بلکه امری است  به صورت عامط زیست نه کار انسان  تخریب مخیه  شان می دهند ک ند و نهبه ما می دی  این تخریب تاریخ

به کره ی زمین  عت و فناوری در خدمت خلق ارزش اضافی  مایه داران با به کارگیری صننسان های خاص یعنی سرکه ا

درست کرده اند. طرفداران انرژی  جایع زیست محیطی را  فعت  اندازی کرده اند و از طریق تغیر طبیعت اولیه به طب دست  

، بلکه  ، نه تحول مساله ی انرژی نها راه پایان دادن به این وضعیتسیلی نمی دانند که تز و مبارزه با سوخت فهای سب

هد ساعت  است  ممکن  آنان  است.  داری  سرمایه  تولید  ی  شیوه  در  در  گرگونی  بین  ا  های  خزعبالت  کنفرانس  دولتی 

به انرژی غیرفسیلی را به عنوان راهکار قلمداد کنند، اما در واقع  انرژی فسیلی  خود تغیر    بشنوند و  سیاستمداران بورژوایی را

 اجعه ی زیست محیطی دارند. به ف و نه راهکار عقالنی برای پایان دادن ای تخریب محیط زیست را دریافته اند هنه ریشه 
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را در عقالنیت    ستیزیعقل ی مثل مارکس، انگلس و لوکاچ از همان ابتدا شکلی از  هایبه همین خاطر است که کمونیست 

فاشیسم،  ضد انقالب،  تواند به  می که    دیدند می  داری مایه سرتولید    ۀ لیبرالی و شیو   هایابزاری نمایندگان لیبرالیسم و ارزش 

در قالب شکل   انسان منجر شود. البته اگر بناپارتیسم برای مارکس و انگلس را  ۀ آیند   ۀزمین و به خطر انداز  ۀ تخریب کر

نوزده  قرن  فاشیسم  بیستمیابتدایی  قرن  فاشیسم  شکلی  می و  به  را  تایلهایمر  آگوست  سبک  به  قرن  را  بناپارتیسم 

 (Moore 2015; Patel und Moore 2017) ترجمه کنیم. می نوزده

طبقاتی و کمونیستی جدی    ۀپیشرفته وغربی از یک طرف محصول مبارز  داری سرمایه کارگران در جوامع    " رفاه"   مسئلۀ  

  ۀ سوسیالی و غیره نتیج  هایبه پیش رفته است و از طرف دیگر وضع کردن بیمه   هاکمونیستتوسط کارگران و  که    است

موسو انقالب  ضد  به  یک  پاسیو" م  مفهو  "انقالب  دادن  می در  طریق  از  بورژوازی  نشینی  عقب  یعنی  آن  گرامشیانیستی 

آگاهی بورژوایی    کردن تبدیل   زمان همانقالبی و    هایبه مردم برای جلوگیری از طغیان و شورش   " سرکوبگرانه   هایکمک "

داد، اگر  می سوسیالی و رفاهی تن ن  هایبیمه   به آگاهی اکثریت افراد در جامعه است. بورژوازی غربی تحت هیچ شرایطی به

و استثمار نیروی کار مجانی و ارزان، طبیعت    استعمار، امپریالیسم   خاطربه   ،  در مفهوم رزا لوگزامبورگی  " فوق انباشتی"یک  

 گرفت. میارزان دیگر کشورها شکل ن

حکومت  اشکال  اولین  از  بیسمارک    هاییکی  گرفت.  شکل  بیسمارک  مرتجع  بناپارتیستی  اقتدارگرا  رژیم  در  سوسیالی 

را بر سر آنان نگه داشت. بیسمارک در    "نان شیرین دان و با دست دیگر شالق "  دستیککارگر باید با    ۀگفت به طبق می 

ود بود و خطر تکرار انقالب  در اوج قدرت خ  دمکراسیسوسیالکه    سوسیالی و حوادث را وضع کرد   هایقوانین بیمه   ۀدور 

سوسیالی را    هایکرد. برای سرکوب انقالبی از جنس کمون پاریس بیسمارک از یک طرف بیمه می کمون پاریس را حس  

  ۀترجم  دقیقاً کند. این نان شیرینی و شالق  می سوسیالیستی را وضع    هایکند و از طرف دیگر قانون منع فعالیت می وضع  

ا به تعبیر گرامشی انقالب پاسیو از طریق مدرنیزاسیون و سهیم کردن  ۀسرکوبگران   هایمان کمک ا هۀاین سیاست سرکوبگران

  مثابۀ به آلمانی،    دمکراسی سوسیالانقالب بود.    هایشریان   کوبیدندرهم برای    " رفاه"  ۀ ی وسیعی از جامعه در پروس هایبخشی

  تر حزب کنسرواتیو و امپریالیستی تبدیل شد و خودش مجری ضدبشری  به یک زمان    مروربه جریانی که از ابتدا انقالبی نبود  

شکل ممکن با همکاری با    تر را به وحشیانه  1919و    1918جنگی و امپریالیستی شد، انقالب سوسیالیستی    هایسیاست

و آنارشیست ها   هاکمونیستبا بلشویزه شدن با جریانات فاشیستی اولیه علیه  نیروهای راست سرکوب کرد و به اسم مقابله  

یک جمهوری متزلزل اسم برده    عنوانبه از آن  که    راست  دمکراسیسوسیال وارد اتحاد شد. جمهوری وایمار تحت رهبری  

قتدارگرا و متوحش بود، اما به  متزلز نبود، بلکه بسیار ا  تنهانه   خواهیترقی شود، به واقع در مقابل چپ و کمونیسم و  می 

رژیم  و  مطلقه  سلطنت  اولیه    هاینسبت  فاشیست  نیروهای  و  بود،    شدتبه دیکتاتوری  که    طورهمانلرزان 

ی مثل حزب دمکرات  های" دمکراتسوسیال"ایرانی،    دمکراتسوسیالامروزی از جمله احزاب    "میهنی "  هایدمکراتسوسیال

 ف موسوم به کومه له منهای زحمتکشان و علیه زحمتکشان بوده و هستند.مختل هایکردستان ایران و سازمان 

ایدئالیستی آلمانی قبل از شروع    ۀ فلسف  13که در دوران بحران سوژگی و بی خانمانی استعالیی   آلمانی   دمکراسی سوسیال 

جنگ امپریالیستی موسوم به جنگ جهانی اول، مدافع رئال پولیتیک بورژوایی بود، با تمام قدرت با شعارهای شووینیستی  

  1914جنگ امپریالیستی اول را تمدید کرد. از سال    ۀ جنگ سه بار بودج   ۀ به دفاع از جنگ پرداخت و فراتر از آن در پروس 
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در این جریان امپریالیستی    ایضدبشری تر، ضدانقالبی تر شده است، اما هیچ ترقی خواهی  دمکراسی سوسیالز  تا به امرو

 دیگر وجود ندارد.  

 ؟ " نو   چپِ " یا   " جدید   راستِ " مکتب فرانکفورت، 

کرد. هورکهایمر و آدورنو    دنبالرا    آن تاریخی    ۀکلی گویی در مورد این جریان، پروس   جایبهدر مورد مکتب فرانکفورت باید   

  واقعاًنقدی به سوسیالیسم    ترینکوچک  1938دانستند و تا سال  می بیست تا حدود زیادی خود را مارکسیست    ۀ در ده

توسط استالین سکوت مطلق پیشه    هاکمونیستمسکو و سرکوب    هایموجود در شوروی نداشتند و حتی در مورد دادگاه 

اما به طور قاطع به طور مطلق علیه سوسیالیسم شروع به    1944در سال  "دیالکتیک روشنگری"کردند. این دو در کتاب 

   .کردند  حسابتسویه 

این    حسابتسویه   زمانهم  حسابتسویه این   پشت  منطق  بود.  آلمانی  نازیسم  و  لیبرالیسم    هایریشهو    حسابتسویه با 

  های رومانتیک و ارتجاعی منطبق با اندیشه  کامالً رومانتی سیسم آدورنو و هورکهایمر، ضدیت با مدرنیزاسیون از یک موضع  

پ دوری کرد و تا حدود  چ  ۀاز هرگونه اید   شدتبه زمان مکتب فرانکفورت    مروربه دگر و ارنست یونگر بود.  هایفاشیستی

خود    ۀ اصلی اندیش  عنصر دیگر آنتی کمونیسم را به  سوی  کرد و از  می ستی را نمایندگی  کلونیالی  ۀیک فلسف   ی طرف  زیادی از 

به قول لوکاچ در دوران رادیکالیزه شدن قیام    "هتل بزرگ". حتی مارکوزه که در میان نمایندگان این  ه بودتبدیل کرد 

گیرد و به جنبش پشت  می لیبرال    شدتبه همراهی نیم بند در نهایت موضعی ضد انقالبی و    رغمعلی شصت    ۀ انقالبی ده 

شصت دشمنی خود را با انقالب سوسیالیستی زیر این عنوان که هر انقالبی    ۀکند. آدورنو و هورکهایمر از همان اوایل ده می 

خود    هایماهییت ضد انقالبی و حتی نئوفاشیستی ایده   اعالم می کنند و با این کار شود،می به استالینیسم و فاشیسم ختم  

راست جدید   ۀنیست، بلکه نمایند   " غربی"  " مارکسیسم" و    "نو"   " چپ"  ۀ را به نمایش گذاشتند. مکتب فرانکفورت نمایند 

استفاده  است رتوریک چپ  و  ادبیات  از  که  راستی جدیدی  را  می .  کنسرواتیسم  اما  به  می کند،  قدرت  تمام  با  و  خواهد 

. اگر کسی ادبیات راست جدید را با دقت دنبال  چسبد می   "ترقیرالی مئولیب ن" نانسی فریز    ه تعبیر یا بلیبرالی    هایارزش 

د گهلن و دیگران دارد  دگر، ارنست یونگر، آرنولهای،  فاشیستی کارل شمیت  هایکند، ادبیاتی که ریشه در بازسازی اندیشه

نمایندگان این راست جدید یعنی کسانی مثل آلن دوبنوا در فرانسه، آرمین مهلر درسویس و آلمان را بخواند،    هایو کتاب

و راست جدید وجود دارد. شباهت مکتب فرانکفورت با   قدیمراستداند که چه انطباقی بین مکتب فرانکفورت متاخر،  می 

اقتصادی را    ۀ رهایی در عرص  مسئلۀ گذارند، هر دو  می که هر دو بر روی مسائل فرهنگی انگشت  راست جدید در این است  

برایشان  می کنار   انسان در کاپیتالیسم  این    ترینکوچک گذارند و استثمار  بر  )نئوفاشیسم(  جایگاهی ندارد. راست جدید 

ا تسخیر کرد، بدون اینکه دست به عمل شبه  فرهنگی بر روی نهادهای مختلف دولت ر  تأثیر عقیده بود که باید از طریق  

انقالبی زد. این البته فقط یک گفتمان است، راست جدید روابط نزدیک با تروریسم راست و نئونازیستی اروپا چه در آلمان  

رت  کرد. مکتب فرانکفومیمستقیم و غیرمستقیم حمایت    صورتبه ملیتانت    هایاز نئونازی   اتفاقاًدر فرانسه داشت و    و چه 

فرهنگی و دادن جایگاه عنصری و بنیادین به فرهنگ نوعی بی عملی مطلق و بی الترناتیوی را در    مسئلۀبر    تأکید ضمن    اما

فاشیسم با   ۀ کرد و عمال به توسعمیمعضل فرهنگی خالصه  به یکفاشیسم را   ،  کرد می مقابل عروج مجدد فاشیسم مطرح 

مدرنیزاسیون و تغیر و تحوالتی که در    ۀ در نهایت باید بگوییم که توسع  .14کرد می این بی عملی و بی آلترناتیوی کمک  
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سرمایه در یک قطب و گسترش فقر در قطب دیگر انجامیده  میگذشته اتفاق افتاده است، عمال به انباشت نجو  هایدهه 

نئولیبرالیسم دیوید هاروی و کتاب کاپیتال در قرن بیست و یک توماس پیکتی  است. در این زمینه کتاب تاریخ مختصر  

.  دهد میدر قرن بیست و یکم را نشان    دهند که این اختالف طبقاتی عریان می آمارهای دقیقی را از جوانب متفاوت نشان  

ی هایحب سرمایه در شرکتگوید این است که اختالف بین دستمزد یک کارگر با درآمد خالص صامی آنچه دیوید هاروی  

  1200به  بخشاً  هفتاد تا امروز از اختالف سی برابری    ۀمثل مک دونالد از ده   ایهزنجیر   هایمثل فولکس واگن و فست فود

هزار دو دویست و پنجاه برابر بیشتر از    2004دونالد در سال  . یعنی صاحب مک  (Harvey 2005) برابری رسیده است 

است   ای هیک کارگر ساده در ساعت دارمد داشته است. کسی که این میزان از اختالف طبقاتی را ستایش کند، مثل گوسال 

غیر  ید این وضعیت نهایی در چنین شرایطی نه بازتول مسئلۀ  .کارگر باشد  ۀ لیسد، البته اگر از طبق می که چاقوی قصابش را 

کنترل و نه کنترل دولتی از طریق بازگشت به دولت رفاهی و نیودیل، بلکه پراکسیس انقالبی و سوسیالیستی برای    قابل

است که در آن استثمار انسان بر انسان و طبیعت، مناسبات کاالیی    ایهبه جامع   دادن شکل و    داریسرمایه به نظام    دادن پایان

انسان پایان بیابد و نوعی از دمکراسی مستقیم شورایی در محیط کار و زندگی کارگران شکل بگیرد.  و حاکمیت کاال بر  

را    ایدمکراسی  ندارد، سرمایه  بورژوایی مدافع دیکتاتوری سرمایه  نمایندگی  با دمکراسی  برای    باریک که هیچ سنخیتی 

اشتراکی مبتنی بر همبستگی انسانی و    ۀ ، یک جامعکند می کند، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را لغو  می همیشه نابود  

  ۀ توانش و به هر کس به انداز  ۀمارکس از هر کس به انداز  ۀبخشد و اید می تولید بر اساس نیاز، فتشیسم کاالیی را پایان  

مدرن، فتشیسم کاالیی، دیکتاتوری سرمایه    داری برده کند. هر آلترناتیوی غیر از این چیزی جز بازتولید  می نیازش را متحقق  

 انه نخواهد بود.  دارسرمایه و اقتدارگرایی به نفع مناسبات 

به    اربیکی کار) یعنی کار  های دوگانه توانسته بود جنبه ینا  عملی    فلسفۀ موسوم به    گفتارهای ینا هگل اگرچه در درس 

 شکلی از بیگانگی انسان خوانده بود( را بررسی کند  عنوانبه معنی تحقق خالقیت کارگر در محصول کارش و بار دیگر کار 

(Hegel 1967, 197ff)   حق« در بخش  ۀ در کتاب »مبانی فلسف  و همزمان Bürgerliche Gesellschaft   که به(

مدنی و    جامعۀ   رابطۀ مدنی و دولت و    جامعۀمدنی ترجمه شده است، چیزی که در واقع    ۀاشتباه در ایران به اسم جامع 

ی سوژه و ابژه بپردازد، اما در نهایت به راهکار بورژوایی در  ی دوگانگی آزادی و وابستگی، مساله دولت با هم است( به مساله 

.  (Hegel 1970, 87/339fff) تواند از دیدگاه و موضع بورژوازی فراتر برود ماند و نمی چوب منطق بورژوایی وفادار می چار

و حتی آثار دوران جوانی اش از جمله    ختلف از جمله در کاپیتال و گروندریسه تولید بورژوایی که مارکس در آثار م   شیوۀ

 کند، چیزی جز امتداد و نقد و بررسی دقیقتشریح می   فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی  ۀ دربارپاریس، تزهای    هایدستنوشته 

Bürgerliche Gesellschaft  ی بیگانگی رود و مساله فراتر می  مراتببه هگلی نیست. با این تفاوت که مارکس از هگل

گیری  تری از هگل نسبت به ابزار دارد و نتیجه پیچیده   مراتببه کند و درک  را در اشکال مختلف خود با دقت مطرح می 

از    کامالً  به    اوالً .  کند می   مسئله متفاوتی  عقل   شیوۀ تخریبگر    جنبۀ مارکس  و  کاپیتالیستی  درون منطق  تولیدی  ستیزی 

ابزاری آگاهی دارد و این مسائل را در کتاب  های مختلف خود از جمله در هیجدهم برومر و جنگ  بورژوایی و عقالنیت 

ترین  های مشخص، نماینده ارتجاعیتواند در دوران که بورژوازی چطور می   دهد می داخلی در فرانسه تشریح کرده و نشان  

انقالبی و ض و قدرت ترین جنبش د  باشد  زنده کند ها  باستانی را   ;MEW Ergänzungsband 1968, 510ff)های 
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Marx 1972; MEW 23 2005, 85ff/192ff)(MEW 22 1963) عنوانبه توان  . نقد مارکس به بناپارتیسم را می 

می  شاید  داد.  تکامل  بیستم  قرن  در  فاشیسم  به  رویه نقد  مارکس  انسانتوان گفت که  منطق  انهستیزهای  و  فاشیسم  ی 

بناپارات فاشیستی را درون بورژوازی دیده بود، بدون اینکه در دوران او بحثی از فاشیسم وجود داشته باشد و نقدش به لوئی 

 .تواند نقد به فاشیسم هیتلری هم باشد می 

و نقد مبتذل مکتب فرانکفورت به فاشیسم را نشان داده باشم و اعالم    ساده انگارانهبرداشت    این مسائل را مطرح کردم تا 

کند.  نوعی انحراف معرفی می   عنوانبه داری امپریالیستی، بلکه  منطق سرمایه   مثابۀبه کنم مکتب فرانکفورت فاشیسم را نه  

و سوسیالیسم   لیبرالیسم  به  و هورکهایمر  آدورنو  اس   شدتبه ناموجود هم    واقعاًنقد  که  مبتذل  است  این  تصورشان  و  ت 

که فاشیسم    عوامفریبانه های فاشیستی، لیبرالیستی و »سوسیالیستی« محصول »صنعت فرهنگ« هستند. این تصور  سیستم

که آدورنو و هورکهایمر هم در چارچوب    دهنده ی این استمحصول انحراف از »فرهنگ اصیل« بورژوایی است، نشان  

داری  تولید سرمایه  شیوۀ فاشیسم به معنی واقعی کلمه چیزی جز رادیکالیزه کردن ، چون  کنند می منطق بورژوازی حرکت 

ترین حالت خود نیست. فاشیسم چیزی جز  هگلی به باالترین مرحله و افراطی  Bürgerliche Gesellschaft یا رساندن

سرمایه  ایدئولوژی منطق  از  یکی  و  سرمایه دارانه  ازهای  اشکال  از  شکلی  به  که  نیست  نظریات   داری  بر  تکیه  طریق 

و پشت   دهد می مصرفی« به مخاطب یا مشتری    شناسیزیبایی ی  سوسیالیستی به قول ولفگانگ فریتز هاوگ یک »وعده شبه

که شکل پدیداری کاالها در    طور همانمتفاوت با فرم خوابیده است.    کامالً ی »زیبایی شناختی« یک ماهیت  فرم این وعده 

انحراف در فرهنگ یا  به یکتقلیل فاشیسم  نی؛ بنابراتواند باشد بیانگر ماهیت این کاالها نمی وجههیچبه داری بازار سرمایه

پدیده افکار«  »مهندسی  و  فرهنگ«  پی »صنعت  برای  خواننده  به  راهی  و  است  غلط  ماهیت  ای  به  تولید    شیوۀ بردن 

 . (Haug 2009, 19ff) دهد داری و روبنای فاشیستی نشان نمی سرمایه

ماندگار دارد به اسم »سقوط )پرتگاه( هتل بزرگ« که در آنجا از زوایای مختلف   مقالۀتب فرانکفورت یک لوکاچ در نقد مک

 پردازد. پیچد، می و به راست می  زند می بورژوایی که راهنمای چپ  به این جریان خرده 

لوکاچ از زبانی تند و گزنده برای زدن نمایندگان این هتل که »نقد« به »لیبرالیسم« را به »نقد« فرهنگی    نوشتاردر این  

گوید »اپوزیسیونی« که مسائل »جزئی«  تازد و می اند، در اوج رادیکالیسم، با زبانی برا و حتی تحقیرآمیز می تخفیف داده 

کند، مسلم است که توسط  پارد و »نقد« فرهنگی را رادیکالیزه می س همچون استثمار انسان بر انسان را به فراموشی می 

کند، تا در این »هتل« بزرگ در اوج  ها شل می شود و بورژوازی سر کیسه را برای این بورژوازی با آغوش باز پذیرفته می 

ی« طاقت فرسای هاهای مختلف »فرهنگ« از جمله موسیقی جاز دست به قلم ببرند و بعد از »بحث رفاه در مورد جنبه 

شان را در طول شب با سفارش آبجو و شنیدن  فرسای روزانه های طاقتروزانه، شب در این هتل جمع شوند و بیگانگی بحث 

 .(Lukács 2021) موسیقی و رقص برطرف کنند 

گیری فاشیسم هیتلری  های حفظ نظام بورژوایی و قدرت ترین پایهدمکراسی یکی از بنیادی لوکاچ معتقد است که سوسیال

 ری قتل عام شده باشند های نازیسم یکی پس از دیگ توسط فاشیسم در اردوگاه   هادمکراتسوسیالاست، اگر حتی رهبران  

(Lukács 2021, 319ff) هم نیستن، بلکه    دمکراتسوسیالدانست که آدورنو و هورکهایمر حتی  . البته لوکاچ شاید نمی

 .دگری بر تکنیک و مدرنیسم استهایهایشان در »دیالکتیک روشنگری« منطبق با نقد فاشیسماندیشه

  عنوان به وارگی هم بهره گرفته است، سیاست را  ی نسبتا خوب که از نظریات لوکاچ در مورد شی ماکس وبر در یک نوشته 

ی همان چیزی است که مارکس و انگلس در مورد  سیاست به شغل از منظر وبر در ادامه  شدنتبدیل کند. شغل معرفی می 
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کارگر مزدی کلیسا در مانیفست    به یکروحانی    شدنتبدیل و    داریسرمایه بروکراتیزاسیون در ارتباط با شیوه تولید    پروسۀ

نوعی فراخوان    و پروتستانیسم به عنوان   نظریات مارتین لوتررا با بهره گیری از    Berufبا این تفاوت که وبر   بیان کرده بودند.

تبدیل به یک اجبار می کند که با گسترش مناسبات کاپیتالیستی تن دادن به شغل و حرفه  خدا به فرد فرمانبردار قلمداد  

چیزی  ،  شاخه های مختلف کاریتخصصی شدن  سویی با مدرنیزاسیون و  م همپاسخ دادن به آن و عد ه عدم  شده است، ک

ر بخش  حق هگل و د  فلسفۀ توان در مبانی  ی این بحث را می ریشه .  (Weber 2010)  جز فقر به دنبال نخواهد داشت

گیرد و  جدی بین دولت و خانواده شکل می   فاصلۀ  که یک . جایی  جستجو کرد  Bürgerliche Gesellschaft مربوط به

ی قانون با  جای خود را به آزادی در چارچوب محدوده  Willkürfreiheit کند. جایی که آزادی اولیهبروکراسی عروج می 

پایین   از  سرمایه (Hegel 1970, 98ff) دهد می کنترل  ف.  و  معاصر  موردداری  در  را  هگلی  اتوپی  عکس   اشیسم 

Bürgerliche Gesellschaft   دهد می مدنی ترجمه شده است، نشان    جامعۀ که به اشتباه در انگلیسی و فارسی به 

Bürgerliche Gesellschaft استفاده   جایبهپس  مارکس نیست. موردنظرتولید کاپیتالیستی    شیوۀ چیزی جز  هگلی

  .15دارانه استفاده کرد تولید سرمایه  شیوۀ یعنی   kapitalistische Produktionsweiseمدنی باید از  جامعۀاز 

های بایر، عشق و  های زندگی انسانی و حتی آسمان، قطب شمال و جنوب، زمین دارانه اکثریت عرصه تولید سرمایه   شیوۀ

کاپیتالیستی« هم نتوانست در مقابل  »اکتیویسم« »آنتی   پرورش کودکان، مراقبت از معلولین و سالمندان را هم کاالیی کرد. 

 دارانه و مناسبات کاالیی دوام بیاورد. تولید سرمایه  شیوۀ تعرض 

   یالیستی کلون   یسم مدرن   پست   ی نوع   ی  مثابه  به   فرانکفورت   مکتب 

  ین هستند بر سر ا  یونیسمو طرفدار صه  یک رومانت  یبرالل  یها  "چپ"مکتب فرانکفورت که اغلب    ینمن بارها با مدافع

است گفتگو داشته و با مراجعه به آثار    یمکتب در خدمت ارتجاع دولت  ینا  یندگانو متزلزل نما ینابینیمساله که مواضع ب 

  یش همچنان پا  یالیست کلون یبرالرا نشان داده ام، اما چپ ل  یخواه  ی از هرگونه ترق  یانجر  ینو آدورنو عدول ا  ورکهایمره

  یل تقل"است و    "یفرهنگ "   "نقد "ها هدفش    " یستاکونوم"برخالف    "یغرب"  "یسممارکس"کند که    یکفش م  یکدر  را  

 . یستن "گرا

و    یالیسمبه سوس   ی باور  یچ ه  یستب   ی که مکتب فرانکفورت حداقل از اوخر دهه   نشان داده ام کوتاه    ی مقاله    ین در ا  اینجا

  یستماتیک شارالتان پشت نقاب چپ به شکل س   ی ها  یستاپورتون  ین ا اطبقه نداشته و اتفاق  ین ا  ی کارگر و سوژگ  ی طبقه  

برا تالش  هورکها  یستیالیسوس   یاتنظر  یبتخر   ی در  بودند.  ارباب   ینا  ی اقتدارگرا  یتشخص   یمربرآمده  کنار  در  مکتب 

در    یشها  یبردار   یادداشتدر دست نوشته ها و    یالیسمکارگر و سوس   یطبقه  در مورد  آدرنو    یعنیاقتدارگراتر از خودش  

بود، که    یده خود رس   یان به پا  موقع . همان  "کارگر آلمان  ی طبقه    ی ناتوان"که    یسد نو  ی م  1934تا    1928ی سال ها  ینب

دیگر    ربوده بود که    آنچنان   طبقه   ینرا از ا  ییتوانا  ینا  یدی تول  ی کارگر آلمان در پروسه    یانتگره کردن طبقه    یمساله  

برد. رولف    یسوال م   یرکارگر را ز  ی در طبقه    ی خواه  ی. ... آدورنو هرگونه ترق"را به دست آورد  یالیسمسوس ی توانست  نم

به طبقه    یدیمکتب فرانکفورت ام  یندگاناز نما  یچکدامکه ه  یسد نو  ی م  "فرانکفورتمکتب    یخ تار"در کتابش    یگرهاوس و

  ی   یوهش   یکبه عنوان    یسمفاش   یری)به تعب  "یسمفاش   یاسیو س   یاقتصاد  یها  یشهر"کارگر نداشتند. آدورنو نه تنها    ی

در    ییا  یمترق   یزچ  یچبلکه فراتر از آن ه  ،کرد   یانکار م  ( را  ییبورژوا  یو جامعه    یاسیبر بستر اقتصاد س   ییبورژوا  یتحاکم
 

 یورگ سیمر در این سخنرانی دقیقا این جنبه ی قضیه و رابطه ی بین جامعه ی بورژوایی هگل و شیوه ی تولید کاپیتالیستی را روشن می کند.  15
https://www.youtube.com/watch?v=4GgtJhe0NPA 
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به دادگاه ها  ید د  یکارگر نم  یطبقه     یها  یتشخص  ینو سرکوب مهتر  یناستال  یها  یتمسکو و جنا  یو در برخورد 

زنده    یتلرکه ه  ی تا زمان  عنوان می کرد ، بلکه  نه تنها واکنشی نشان نداد  یستیجنبش کمون  یها  یسین و تئور  یستکمون

 یمر مسکو به هورکها  یهنگام کشتارهادر    یی نقد کند. او در نامه    ینفرانکفورت حق ندارد به استال  تبمک  کس از  یچاست ه

 تمام شود.   شوروی که به ضرر   یمرا منتشر نکن یزیچ یچو ه یم را حفظ کن یسپلین د"  یسد نو یم

آن را جنگ    ی بازد و جا  ی و آدورنو رنگ م  یمر از آثار هورکها  یطبقات  ی مبارزه  ی چهل به صورت مطلق مساله    ی دهه    در 

  یچه ن   ، یروشنگر  یالکتیکدهد. در د  ی م با طبیعت  خود را به مبارزه    ی جا  ی طبقات  ی مبارزه    یرد،گ  ی م  یعت انسان با طب

  یه نظام سرما  یخود را به نقد ساختار  ی جا  یتهنده و مدرنیبه نسبت آ  ینیو بدب  ییپوچ گرا  یو نوع  یردگ  یمارکس را م   یجا

شود و راهکار   ی خالصه م  یهودستیزیو  صنعت فرهنگ    یعنی   یفرهنگ   یمساله    یکبه    یسمدهد. فاش   ی م  یسمو فاش   یدار

است،    شده  ینقد و بررس   یمختلف  یایاثر از زوا  ین جامعه. ا  یپا  یشپ  یت بربر  یرش پذ   یبرا  یدنجز انتظار کشنیست    یزیچ

  یسم که با ناز  یسمیاست، فاش   یستیاثر فاش   یک اثر در واقع    یناست که ا  یناما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، ا

  ی   یندهکه نما  یسمیکند. فاش   یم  یزتجو   ینده و آ  یت به بشر  یورا به عنوان آلترنات   یتبالجبار مشکل دارد، اما بربر  یتلریه

وصف و   یرقابلغ  ناآگاهیاست.    یوو کنسروات   یزند، اما تا مغز استخوان ارتجاع  یم  پاست که به ظاهر چ  یرفرونت کو  ینوع

بورژوا  یسنت  ی ها  "انتلکتوئل "وابستگی   کس  باعث  یی و  که  است،  هورکها  ی شده  و  آدورنو  نکند،  کنار    یمرجرات  در  را 

 یمر، من آدورنو و هورکها  ی قرار دهد. برا  ید راست جد   یندگاننما  یگرمٌهلر، آلن دوبنوا و د  ینچون آرم  ییها  یستنئوفاش 

نو، بلکه    یستو نه چپ و نه ابدا مارکس  یبرالدمکرات اند، نه ل  یالمتزلزل نه سوس   یشانپوچ اند   ینو ا  یدگرشاگردان ها  ینا

 ت لوسوردو با پس  یکوبه قول دومن   ید راست جد   ینخواند. ا  ید توان آن را راست جد   ی هستند که م  یانی جر  ی واقع  ی نمونه  

  یسم موسوم به جهان سوم است. اگر پست مدرن   ی تفاوتش در برخورد به کشورها  ییفرانسو  ییو پساساختارگرا  یسممدرن

شکل   ین هم به هم  یآلمان  ید کرد، راست جد   یم  یشرا در حد مقدسات ستا  یونگرو    یتو کارل شم  یدگرها  یچه، ن  یفرانسو

سنت را باب کرده بود. سنت تنفر از مارکس و    ینا  یقادق کفورتمکتب فران   ید د و قبل از راست جد نک یبرخورد م   یچه نا  ب

 . ییگرا  یچهو ن  یچهن یشو ستا یسممارکس

اگر زودتر با آثار مکتب فرانفکورت آشنا  ید،گو ی روزنامه در هامبورگ م یک فوکو در مصاحبه با  یشلکه م یستن  یلدل بی

هم    یلدل  ی داد و ب  ی اختصاص م  یگرید  یز کرد و وقتش را به چ ی م  ی از کارهاش خوددار  یادیشده بود از نوشتن تعداد ز

  یعنی شد،    ی ساپورت م  یا   یآ   یتوسط س   که   یی روزنامه    یکاز پرتگاه هتل در    " هتل بزرگ"که آدورنو صاحب    یستن

  تهم عقل م  یرانی به و  ی به گرفتار  "عقل   یرانی و" لوکاچ را به خاطر نوشتن کتاب    " ماه"  یدر فارس   Der Monat  یروزنامه  

  حقیقات شود و ت   یبه لوکاچ حمله ور م  Erpresste Versöhnung  یاجبار  یبه اسم آشت  یگرید  یکند و و در مقاله    یم

که    16کند،   ی شرمانه قضاوت م  یب  ینگونه بعد از مارکس را ا  یستمتفکر مارکس  ینو مهمتر  یست متفکر قرن ب  ینمهمتر

آلمان و   یستیپسافاش  یم با رژ  یطبقات یطرفدار آشت یراست افراط یحمله   ینا یر تحت تاث ییبورژوا ی دانشگاه ها ینمهتر

  ی بر رو  عوامفریبانی سودجو که توسط    یرانه هتل و  ین ا  ی روز   باید سپرده اند.    ی را تا امروز به فراموش   یالیسم با امپر  یآشت

  ی برا  ی ابه موزه    یلرا تبد ند  حمله کرده ا  یسم به کمون  ید از راست جد   یش ب  ، کسانی که ها ساخته شده  یست خون کمون

در دوران جنگ شش روزه    یمرآدرونو و هورکها  رد. ک  فرانکفورت مکتب    ینستصهو  ی ها  یوروسنتریست  یسمشارالتان  یشنما

 
16  

: ه ی شما را به این مقاله جلب می کنمتوج  

https://www.jstor.org/stable/23898458 
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گنگ و    یبودند و مارکوزه و بلوخ هم در قالب واژه ها  یونیستیاشغالگر صه  یم آشکارا مدافع رژ  ینفلسط   یه عل  یل اسرائ  ی

د که مدافعان  یتواند بگو  ی م  یکردند. حاال کس  یتحما  یلاشغالگر اسرائ  یم از رژ  یحایی مس  یو عرفان   یاحساس   یه توج  ینوع

و    یمانیقاسم سل  طرفدارانشود که    یم  یداپ  یکس  یاباشند؟ آ  یست توانند مارکس  یم  یستیفاش   اشغال گر شبه   یمرژ  یک

تواند    یکار را بکند م   ینا  یخطاب کند؟ اگر کس  یسترا مارکس  یعی و هالل ش   ینطرفدار پوت  ی اراذل و اوباش محور مقاومت 

 چپ بخواند.هم ناتو را  قو عاش  ی فرانفکورت  یچدو ی آنت یانجر

 " نعل اسب"   ۀ توطئ   تئوریِ 

انسان ستیزانه روی اورده و عقالنیت   شدتبه کسانی که به این ایدئولوژی   و نیستند، درون حزب چپ المان هم کم نبودند 

  هایحتی چپ  " نعل اسب"  ۀ توطئ  " تئوری" در مقابل   .ند ه انزدیک شد   هافاشیستطبقاتی را کنار گذاشته و به    آگاهی و  

قلمداد کردند. حتی  میضدعل  شدتبه توطئه را  و  این ابتذال    واروپایی با تمام قدرت ایستاده    جدی  هایلیبرال و لیبرال 

موضع گرفتند. کار به جایی رسید که    "نعل اسب"  "تئوری" آلمان علیه این ابتذال و کثافت موسوم به  می رس   هایرسانه

 نقد به چپ و کمونیسم را اوج ابتذال پوزیتویستی قلمداد کنند.  لیبرال این شکل از  واقعاًروزنامه نگارانی 

سوسیال به  حتی  رحم  دمکرات فاشیسم  هم  بپیوندند،  هیتلری  نازیسم  به  نبودند  حاضر  که  ول هایی    ی نکرد؛ 

بورژوایی و    نگاریتاریخ دانند. در  ها را عامل سرکار آمدن هیتلر میپروفاشیست تا امروز کمونیست   یهادمکراتالیسوس 

یعنی    Hufeisens-Theorieانه هنوز رویزیونیسم تاریخی موسوم به تئوری  دارسرمایه کاالیی و    هایآکادمیک دانشگاه

اولیه    "توتالیتاریسم"همان تئوری    عنوانبه میزان است،    به یکتئوری نعل اسب، یا به تعبیری دیگر )خطر از چپ و راست  

کوئر  "مقابل آن را   ۀ بود که نقط  ایکه بعدها هانا آرنت آن را تئوریزه کرد و سوسیالیسم و فاشیسم را یکسان خواند، تئوری 

کنسرواتیو    "انقالب"تئوریک به همکاری فاشیسم و سوسیالیسم و  صورتبه خواندند. کوئرفرونت می   Querfront " فرونت

دو جریان اولتراکنسرواتیو که هر دو تا حدود زیادی بر تئوری توطئه بنا نهاده شده اند و به جناح راست   نی؛ بنابرامعتقد بود

زیونیسم تاریخی را چه در  یعنی فاشیسم و لیبرالیسم)در تمام اشکال خودشان( تقسیم شده اند و روی  داری سرمایه و چپ  

اندازه و چه در    به یک قالب تئوری توتالیتاریسم اولیه و هانا آرنتی و چه در قالب خطرناک خواندن کمونیسم و فاشیسم  

جنبش سوسیالیستی یا ادغام مطالبات سوسیالیستی در ایدئولوژی و    ۀفرم دفاع از فاشیسم از طریق تالش برای مصادر 

 .کنند می ل جریان کویرفرونت نشخوار فاشیستی مث  هایجنبش

منتقد مدرنیته بود، و در نهایت به دشمن انقالب سرخ   شدتبه که  کارمحافظه جریان اولترا راست کوئیرفرونت   گیریشکل

شان هایاندیشه  شدتبه پذیرد، جریانی که از لحاظ فکری  می شود، با آغوش باز نازیسم هیتلری را می و سوسیالیسم تبدیل 

ی اغلب کاتولیک  "انتلکتئول ها"هانا آرنت در برخورد به مدرنیته منطبق بود. از میان کسانی که جزو این گروه از    ۀبا اندیش

اشاره کرد    "جوان  کارفظه محا"دگر، برادران یونگر، اسوالد سپنگلر، کارل شمیت، آرنولد گهلن و محافل  هایتوان به می بودند،  

زمان به نازیسم هیتلری پیوستند که    مرور به که توماس مَن جوان اشاره کرد. افراد دیگری از جنبش چپ و کمونیستی  

افراطی یک کمونیست است که از کمونیسم به فاشیسم گرایش پیدا   ۀمشهورترین آنان ورنر سومبارت است. سومبارت نمون

سرنوشت مشابهی با   تقریباًفاشیست شدند،    مروربه ون ژرژ سورل که ابتدا مارکسیست بودند و  کرد. در فرانسه کسانی همچ 

 . (Neocleous 1997)رونر سومبارت داشتند 
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توان در اینجا ذکر کرد که جزو متفکرین ضدانقالب و ارتجاع هستند، اما بعضاً تحت  می های فراوان دیگری را  شخصیت

است.   شناخته شده و ضدانقالب هانا آرنت از همه بیشتر    کارمحافظه   هایشوند. در بین این شخصیت عنوان چپ شناخته می 

شود. هانا  آنارشیست معرفی می   عضابو    "چپ"  عنوانبه او کسی است که توسط بخش زیادی از چپ لیبرال و پلورالیست  

وضع  " که در فارسی زیر نام    Vita Activaاثر خود یعنی    ترینمهم آرنت خود اما چه در نقدش به حقوق بشر و چه در  

کند و  می منبع انتخاب    عنوانبه کند و  می ضدانقالبی چون ادموند بٌرک را ستایش    هایمنتشر شده است، شخصیت  "بشر

کند.  میتجویز    "اصیل "  "دمکراسی"   عنوانبه یونانی را    داریبرده رسد، سیستم  می   "وضع بشر"در مورد    گیرینتیجه وقتی به  

شود. هانا آرنت در  می مشاهده    وفوربه زنده کردن گذشته و رومانتی سیستم فوق ارتجاعی در آثار آرنت    عنوانبه فاشیسم  

 متفاوت است.   مطلقاًکند. خوب الیتیسم قاعدتا با دمکراسی شورایی می کتاب انقالب اشکارا از نخبه گرایی دفاع  

علوم سیاسی، کسی که در انستیتوی هانا آرنت برای توتالیتاریسم مشغول فعالیت بود، در سال   "پروفسور"لوتار فریتزه،  

دیگری    "بی گناه"های  "انسان"ی اینکه  گذاری جهت نابودی جریان هیتلری را به بهانه مب تالش گئورگ الزر برای ب  1999

همان نیروهای اس اس و آدمخوارانی    " بی گناهان". ا ین  (Fritze 2009) کشته شدند، به نام تروریستی بودن محکوم کر

ها فعالیت کمونیست  مبارزۀ های او جنایات آنان را توجیه و تالش و  هم هانا آرنت و هم مدافعین کنسرواتیو تئوری که  بودند  

 .کنند می محکوم    "چپ افراطی"و    "تروریسم "برای ساقط کردن فاشیسم و جلوگیری از سرکار آمدن فاشیسم را تحت نام  

زماناگر   آن  ها  نازی  دیگر  و  نابود   هیتلر  نحوی  کشته  می   به  میلیون  پنجاه  جهان  شاید  جنگ    خاطربه شدند،  شروع 

در مورد    نوشتاردید. در سایت مرکز سراسری برای آموزش سیاسی یک  می امپریالیستی موسوم به جهانی دوم به خود ن

 لوتار فریتزه است.   هایمنطبق با بحث  دقیقاًموجود است که  " توتالیتاریسم"

کند. ترور برای من هرگز استراتژی نبوده  م که لنین در چه باید کرد نمایندگی می ای تعلق دارمن به همان سنت فکری 

یک تاکتیک برای زهر چشم گرفتن و ترساندن   مثابۀبه کنم. ترور باید  عام رد نکرده و نمی   صورتبه است و من هرگز ترور را  

ها تروریست است،  تواند و نباید به استراتژی اصلی تبدیل گردد. گئورگ الزر اگر برای فاشیستدشمن استفاده شود، اما نمی 

  هایی است که روترین کمونیست ترین و پیشهای انقالبی و شخص خود من یکی از رادیکال ها و انسانبرای ما کمونیست

 برای رهایی بشر از دست طاعون فاشیسم جانش را داد. 

 " و راست جدید   قدیم   راست " یا    فاشیسم و نئوفاشیسم 

نمایندگان تفکرات فاشیستی و راست افراطی    به  قدیم   راستمفهوم  شود،  می صحبت    قدیم  راستمعموال وقتی در اروپا از  

و به   "روشنفکر "ود که در تئوری و عمل آنتی کمونیست، ضد ش می ی اطالق  هایدر اوایل قرن بیستم و نازی ها و فاشیست

تروریستی و خیابانی بودند و هستند. مفهوم راست جدید یا   هایسیاستمعنی واقعی کلمه بخش وسیع لمپن و مدافع  

  تند و هسستیز  "روشنفکر"نه  آوردند،  می  حساببه شود که نه خود را آنتی کمونیست  می اما به جریاناتی اطالق    نئوفاشیسم

  کنسرواتیو به دنبال خوانش    دقیقاً. راست جدید  کند می مسلحانه و تروریستی دفاع ن  هایاز سیاستبرعکس راست جدید    نه

  ۀ ، قدرت فرهنگی و جامع سیاسی بین فرهنگ و قدرت سیاسی  ۀ رابط فرهنگ،    ۀاو در حوز   هایاز جمله بحث   از گرامشی

  زمان هم دبنوا    .نوعی اتنوپلورالیسم است  ۀ و نمایند   است به نفع نفوذ هژمونیک و فرهنگی در نهادهای دولتی    مدنی و غیره 

زیادی با اندیشه ها و تفکرات راست جدید گیرد و نظریات نمایندگان مکتب فرانکفورت که انطباق  می از متاپولیتک هم بهره  

 (Bellermann 2021, 195ff) . گیرد می ، به کار هم داشت
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یانیسم و برابری اجتماعی کسی جز آرمین مهلر نیست. مهلر که با اگالیتارراست جدید در آلمان گان اصلی  نمایند   یکی از 

ی هایمنشی ارنست یونگر یکی از نازی   عنوانبهست است. مٌهلر  و خواهان انقالب فرهنگی را   دارد   ایهدشمنی دیرین افراد  

بعد از    هاانسان مدرن و پودر شدن    هایکه در دوارن جنگ جهانی اول خشونت و کشتار انسان در جنگ از طریق اسلحه 

 شناسیزیبایی خورد را در قالب نثری زییا به شکل رمان درآورده بود، به قول بنیامین سیاست را  می اینکه توپ به آنان  

 کرد.  می 

جدید   راست  نوع    ویژهبه نمایندگان  یک  خواهان  دبنوا  همچون  الیتیستی  اقتدارگرا    "مریتوکراسی"کسانی  هستند. و 

فردی    هایخالقیت و موفقیت ، سالیق و  شخصی  هایویژگی   خاطربه نوعی آریستوکراسی است که فرد در آن  ی  مریتوکراس 

انتخاب    عنوانبه اش   مریتوکراسی  شود.  میرهبر  و    شدتبه تفکر  این    " عوام"الیتیستی  نمایندگان  نزد  در  است.  ستیز 

 ایدئولوژی افراد عادی توانایی شرکت در مسائل سیاسی را ندارند. 

و   کنسرواتیو،  لیبرال،  متفکران  آثار  به  نگاهی  شد   هافاشیستاگر  خواهیم  متوجه  موقع  آن  نه    اتفاقاًکه    بیاندازیم،  این 

لیبرالیسم    دقیقاًموسوم به سوسیالیستی با فاشیسم از یک جنس هستند، بلکه    هاییا نظاممیمارکسیسم و سوسیالیسم عل

انکاری با فاشیسم در تئوری و عمل دارند.   غیر قابلذاتی    هایشباهتکه    و ارتجاع هستند   کاری محافظه و سنت گرایی،  

کنم از جنس منطق لوکاچی است. لوکاچ عقالیی شدن بورژوایی در عصر امپریالیسم را اوج  منطقی که من از آن دفاع می

های  متفکران بورژوازی ازجمله کانت و بعدها نئوکانت  (Lukács 1967a) داند ضدیت با عقالنیت و سمبل ویرانی عقل می 

  ژه ویبه همچون ماکس وبر پرو امپریالیست و پرو جنگ و پس از او بازماندگان مکتب سراپا التقاطی فرانکفورت    ستیزعقل

نقدهایی که به    رغمعلی ( از بورژازی  خاطب شد   فیلسوف دولتی آلمان   عنوانبه کسی که از جانب یوشکا فیشر  هابرماس )

از طریق تولید و بازتولید ایدئولوژی بورژوایی    کنند می های این نظام دارند، دفاع کرده و تالش  این یا روش اجرای سیاسیت

ی اجتماعی عنی ارزش افزونه ۀبه بردگی ابدی قانع کنند و از منطق سرمای  دادنتن به    مردم را  تودۀ  "عقالیی گرایی"زیر نام  

گیری انحصاری که محصول خود رقابت است، دفاع کنند. این منطق را  گیری شکل برای یک اقلیت انگل و در نتیجه شکل

به  منطق عقل لوکاچ  بی درستی  و  امپریالیسستیزی  و منطق  اکثریت جامعه  برای  برای طبقه منطقی  معرفی  تی  ی حاکم 

 کند.می 

اردوگاهی اتحاد    "سوسیالیسم"از یک طرف طرفدار    است که  معاصر  "چپ"فرانسوی    "متفکر" اء یک  یمیشجان کالوده  

در  حاکمیت تهوع کوچک،  "  ۀکتابچ میشیاء در  دارد.  سمپاتیهم    های راست جدید اما به جنبش  جماهیر شوروی است،

دو رویی بورژوازی  به    کارل شمیت با سبک  اشکال زندگی    دوگانه، نقد سیستم ریاکارانه و قوانین    به   " لیبرالی  ۀ مورد جامع

به لیبرالیسم    هنجاری زیادی دهد و نقدهای اخالقی و  را نشان    دورویی و ریاکاریکند این  می کند و تالش  می حمله    لیبرال

جورج اورول در نقد لیبرالیسم نزدیک است    هاینقدهای میشیاء تا حدودی به بحث اگرچه  کند.  می لیبرالی مطرح    ۀ جامع  و

 Christopher Lash ریستفر الش کبنیادهای فکری یک متفکر و منتقد ادبی به اسم نظری خود را بر  ۀمیشیاء پای،اما 

که   نسخ کسی  نوشتن  میشیاء    ۀ در  کتاب  این  است  تأثیرگذارفرانسوی  بررسی  میشیاء    . (Michéa 2017)بوده  به 

معتقد    میشیاءکند.  می یک جهانبینی قلمداد    عنوانبه پردازد و لیبرالیسم را به درست  می سم  خودشناسی انسان در لیبرالی 

راهکار   عنوانبه آدام سمیت را  درمان است که به شکلی از اشکال دست پنهان بازار آزاد    ۀاست که لیبرالیسم یک نوع وعد 

خواهد از  می دارد و اقتصاد بازار آزاد را    سمیت ریشه در مذهب ، این در حالی است که دست پنهان بازار  دهد می به مردم  

گوید که در لیبرالیسم  می دورویی و ریاکاری لیبرالی متنفر است و  از دست این    شدتبه میشیا  .  طریق تئولوژی اداره کند 
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زاد کنند و پس فردا هر دو را با هم آزاد یا ممنوع  ممکن است امروز سیگار کشیدن را ممنوع کنند، فردا مواد مخدر را آ 

 . (Michéa 2017, S. 40)کنند 

و جریان راست جدید Alain de Benoist متفکران راست جدید همچون آلن دبنوا  ۀ در کنار امثال میشیاء که در ادام

Nouvelle Droite  کند از تئوری مارکسیستی به نفع ارتجاع فاشیستی بهره بگیرد، الزم است به  می انسه تالش  در فر

اقتصاد دانی    Serge Latouche  کسانی چون سرگی التوش   از اکوفاشیسم را  به عنوان    عنوان به اشاره کرد که نوعی 

  ترین مهم، یکی از  اگر کتاب آلن دبنوا.  داند می چپ    "گرایش" نوعی از    ۀخود را نمایند   زمانهمد و  دار  مدنظرآلترناتیو آینده  

به اسم  به فارسی هم ترج  "دمکراسیمبانی    ۀ بارر  د"   نمایندگان جنبش راست جدید  ه شده است، را مطالعه کنید،  که 

را دوبنوا دمکراسی  لیبرالیسم    متوجه خواهید شد که  و معقتد است دمکراسیمی جدا    کامالًاز  لیبرالیسم    کند  برخالف 

امروز    ایدئولوژی خاصی نیست. او اشکال مختلف دمکراسی ها را از گذشته تااست و مبتنی به  جامعه    ۀادار   ۀشیو  عنوانبه 

در شرایط متفاوت تطبیق  متفاوتی    هایو ایدئولوژی سیاسی متفاوتی    هایبا نظام کند، اشکال مختلفی که خود را  می بررسی  

اسی، الیگارشی، دموکراسی و  : آریستوکراسی، تیموکرافالطون معتقد بود که پنچ شکل حاکمیت وجود دارد.داده شده اند 

دانست. برای او آریستوکراسی  می آریستوکراسی  حکومت را    ۀافالطون خود بهترین شیو  ورانی یا استبداد مطلقه وجود دارد. ت

انسان قلمداد    نظرنقطه از    ، الیق تالی  هایحاکمیت  و ذهنی  انسانمی اخالقی  اگر  او  نظر  از  و  و  بدون    هایکرد  لیاقت 

زمین    صاحبان ثروت و داریی یا   حاکمیت)  تیموکراسی، آن موقع آریستوکراتی تبدیل به  حکومت باشند   رأس در  شایستگی  

مجموعشودمی (  داردان حاکمیت  الیگارشی  افراد  ۀ .  از  و  محدودی  هستند  دولت  در  داری  و  ثروت  صاحب  که  است  ی 

الیتیستی برای  در دموکراسی نیازی به شایستگی و لیاقت    حاکمیتی که در آتن شهر سقراط حاکم بود.  ۀ دمکراسی، شیو

توانند در دمکراسی از امکانات و آزادی ها و عدم اجبار استفاده کنند. بدترین شکل می و افراد    ورود به سیاست نیست

 "معتمد "  " رهبر" یک    عنوانبه اگرچه  در آن حاکم مسبتد    ، که خواند می حکومت تورانی یا استبدادی    حاکیمت را افالطون اما

مردم را تحت سرکوب    هایشخصی توده ارتش    به یک دادنشکلطریق  خیزد، اما او ازمی بر    هاتوده و مورد اعتماد از میان  

 Plato)  است   "سیاسی  امر "یا    "سیاست"پایان    حاکمیت استبدادی   کند و به تعبیری می ، قوانین را ملغی  دهد می قرار  

2020, 88ff) .    امروز کار درستی نیست و از نظر  دمکراسی امروزی با دمکراسی    هایسیستم   ۀگوید که مقایسمی آلن دبنوا

:  دمکراسی سه شرط دارد".  حکومت اشراف تعریف کرداستبدادی و    هاییونانیان دمکراسی را باید در چهارچوب حاکمیت

)ایزونومی( قانون  مقابل  در  کلیبرابری  به  نیل  امر  در  مناسب  حق  )ایزوتیمی(  ۀ،  )ایزوگوری(  مناسب  بیان  آزادی   ”و 

(Benoist 2011, 28f )توانند  میدمکراسی آتنی دمکراسی مستقیم است و در آن تمام شهروندان    . برگرفته از متن فارسی

 (Benoist 2011) گیردمی در مجلسی به اسم بوله صورت  هایدر اگلزیا شرکت کنند و کنکاش 

زدند، در  های نازی دارند و گاهاً راهنمای چپ هم می های ضدانقالب که بعضاً رگه جالب اینجاست که تمام این شخصیت  

به دنبال    هلر شوند. م، جمع می هلرجنبش راست نوین )راست جدید( به نام آرمین م    گذاربنیانشخصیت یک نئوفاشیست  

داند. او فاشیسم را بازسازی کرده و آن را با فرمت  ر سیاست خود نمی یک حکومت مقتدر فاشیستی است که نژاد را محو

کند ربطی به نازیسیم هیتلری ندارد،  گوید که جریانی که او نمایندگی می ر می هلامروز تطبیق داده است. مٌ  جامعۀجدید در  

معتقد است ازآنجاکه    آرمین مهلر .ای باشند که او به آن تعلق داردتوانند در رأس سازمان و جریان فکری ها می اما نازی 

شده است،    " اشغال"آلمان پس از جنگ موسوم به جهانی دوم و پس از سقوط نازی به دست ارتش سرخ توسط آمریکا  

پدیده رهایی  برای  آلمانی  ملی ناسیونالیسم  و  ناسیونالیسم  محور  بر  او  فاشیسم  است.  حق  بر  دولتای  در  های  گرایی 

 .(Mohler 2018) ده استامپریالیستی بنا نهاده ش 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mT7MW3a9AQ6SrBKPknD28Sy8CXuo4vg6uQN1mJgMLffHfywtMyDXyoZhf2QiQvJbl&id=100066883690786
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را نوشت و با    "گرایی در سیاستعقالنیت"ست: میشائیل اوکیشوت. او کتاب  کاران افراطی شخصیت دیگر یکی از محافظه 

خواند، تنها توسط قالنی می او که خود آن را کنسرواتیو و ع   موردنظرتمام قدرت علیه سوسیالیسم تبلیغ کرد. ایدئولوژی  

تواند به این عقالنیت  پیش برود و هرگونه تغییری در راستای سوسیالیسم ازنظر او می تواند به یک دولت مقتدر در جامعه می

 . (Oakeshott 1991) خسارت وارد کند 

شصت آلمان بود که بعدها فاشیست شد، کسی جز رولف    دهۀ اصلی جنبش دانشجویی    تأثیرگذارانشخصیت دیگری که از  

  آلترناتیوبه حزب فاشیستی    2013چپ سابق و مرتد شده که در سال    برجستۀک مورخ بسیار  ۀزیفرل له نیست.  ر پیتر زیف

زبده است که تغییر و تحوالت تاریخ    دانی تاریخله  ر به زندگی خود خاتمه داد. زیف  2016برای آلمان پیوست و در سال  

سقوط  ) کند. نظریات او در مورد مهاجرت که در کتابی به نام پایانآلمان را با دقت تمام ثبت می   ویژهبه معاصر اروپا و  

 .کشند خوبی گرایش اولترا فاشیستی این متفکر و مورخ مرتجع رابه نمایش می منتشر شدند به  (آلمان

آلمان شد    پرخوانندۀ منتشر شد، چهارمین کتاب    آنالین دست راستی شپیگل   مجلۀ در    باراولیناین کتاب زمانی که برای   

ها اینترنتی شپیگل پس از میلیون   صفحۀ مدنی به شپیگل شد، کتاب را از    جامعۀ انتقادات فراوانی که از طرف    خاطربه و  

سرمایه را به    شدنجهانی   و یک نژادپرست بود که شروع مهاجرت با  عیارتمام کلیک از روی آن برداشتند. او یک مرتجع  

 . (<Sieferle 2017-<2021) معنی سقوط آلمان و پایان نژاد آلمانی خواند 

ضدانقالب و    هایفاشیسم، لیبرال ، نمایندگان ویرانی عقل و جاده صاف کنان  گرایانسنتکنسرواتیوهای اولیه و    در کنار

ارتجاعی و ضدانقالبی علیه بورژوازی    ۀیک پدید   عنوانبه سیستم بناپارتیستی    و  ینوزدهمو نژادپرست قرن  متفکران راسیست  

و آنتی کمونیست شده که هر یک به    چپ برگشتی   وسیعی   ۀدوران انقالب کبیر فرانسه، الزم است به مجموع  "انقالبی "

به  مختلف  نئوفاشیسم    اشکال  و  راست جدید  فاشیستاند پیوسته نمایندگان  این  از  یکی  پرداخته شود.  و    های،  امروزی 

عضو    غربی به کوزو نیست. او   نظامی دول   ۀ کویرفرونت، کسی جز یک آنتی دویچ سابق و از مدافعین حمل   ۀ اندیش  ۀنمایند 

. یورگن الزیزر را من شخصاً در یک جلسه دیده  استکمپاکت    مجلۀسابق حزب چپ آلمان، ناشر اصلی انتشارات کمپاکت و  

ام. یورگن الزیزر در حال حاضر از سخنگویان اصلی جریان نئوفاشیستی  شدت ارتجاعی و فئودالی او را نقد کرده و نظریات به 

شود.  توطئه شناخته می  نظریۀپرداز  عنوان نظریه یو برای آلمان است. او در آلمان به پگیدا و از اعضای اکتیو حزب آلترنات

و مرتجعین فاشیست همچون آرمین مولیر    کارانمحافظه دیگر    سانبه پشیمان است و    چپ بودنفاشیستی است که از  

های زبانی ادبیات چپ  نان ریشه است که آلمان هنوز آزاد نشده است و در اشغال آمریکاست. نظریات او اگرچه همچ  معتقد 

آلمان با پوتین    دوستانۀ با فاشیسم نوین و تعالیم ارتجاعی مسیحیت است. او خواهان ارتباط  ایآمیخته را با خود دارد، اما  

اشاره کردیم که این عشق دروغین به روسیه و فرهنگ روسی در آثار    داند.آنتی آمریکا( می )  ضدامپریالیستاست و خود را  

ساختن یک ایدئال از چیزی  مدافعین فاشیسم شد. منطق تمام میدیده  وفور به اولیه هم در جمهوری وایمار  هایستفاشی

 است که ایدئال نیست.

 ها  ها، نئوفاشیست فرونت   ر ی کو ها،  گرایان، فاشیست ها، سنت اشتراکات کنسرواتیویست 

ارتجاعی   گذشتۀاختالفاتی که با یکدیگر دارند، ترس از تغییرات انقالبی و ستایش    رغمعلی مشترک تمام این متفکران    نقطۀ 

های فرانسوی و انگلیسی، چه توسط سوسیالیسم تخیلی آلمانی همواره  است. ستایش گذشته چه توسط رومانتیسیست

جریان    به یکجنبشی بخشید و آن را تنها از ترس در مقابل تغییر بیرون کشید و   جنبۀبه آن    سمیفاش  ی داشته؛ ولوجود  

د. بدون نقد و بررسی رومانتیسیسم و شناخت ماهیت این جریان ارتجاعی و  ضدانقالبی یا شبه انقالبی از راست تبدیل کر 
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  های از بحث  تماماً.  اندیشند می این متفکران به سبک هانا آرنت ترکیبی  تمام    ضدانقالبی فهم فاشیسم غیرممکن است.

بهره   لیبرالیسم  به  مارکسیستی  نقدهای  و  غیرمارکسیستی    ی غیرانقالب  گیرینتیجه به    ی ول  گرفتند؛ی ممارکسیستی  و 

  رسند.می 

داری باستان است. در یونان باستان این طبقات تحت ستم  ایدئولوژی بورژوایی بازسازی فرهنگ اریستوکراتیک دوران برده 

نبودند  بردگان  که  می   حساببه انسانی    سوژۀ عنوان  به که    و  بودند  بلکه کسانی  جایگاه   خاطربه آمدند،  و  مادی  موقعیت 

وضع    " منتقد "خود را   ظاهربه پیدا کنند. رومانتیسیسم اگرچه  آکادمی راه شان امکان این را پیدا کرده بودند که به طبقاتی 

می  طریق  موجود  از  آینده  برای  راهکار  یافتن  دنبال  به  رومانتیسیسم  چون  است.  ارتجاعی  استخوان  عمق  تا  اما  داند، 

که انسان   طورهمانی تاریخ به گذشته است. فارغ از اینکه بازگرداندن تاریخ به گذشته غیرممکن است،  هابازگرداندن چرخ 

 گاهی تکیه   " انتقادی"  ظاهربه های  ی از ایدئولوژیبه یکتواند آدم پیر را دوباره جوان کند، ایدئولوژی رومانتیسیسم امروز  نمی

توان در آینده مشاهده کرد و  گردد، اما توحش و بربریت را می بر نمی  های فاشیستی شده است. تاریخ به عقببرای جنبش 

عمل به آن پوشاند. باید رومانتیسیسم را با تمام قدرت منزوی کرد. در ایران ایدئولوژی رومانتیسیسم از طریق    جامۀحتی  

های اروپا  های اصلی آن در خیابان شود و پایه می   " تئوریزه"  17سید جواد طباطبایییک نئوفاشسیت )راست جدید( به نام  

نیروهای کمونیست اپوزیسیون حمله    تظاهرات، همان کسانی که به  کشورند طلبان خارج  اوباش ساواکی سابق و سلطنت

که    ویرانی عقل در داخل، اوباشی هستند  نمایندۀهای این ایدئولوژی  . پایه کنند می ها برخورد فیزیکی  کرده و با کمونیست

سر    "رضاشاه روحت شاد "های اصلی فاشیسم اسالمی( شعار  در شهرهایی همچون مشهد و اصفهان و قم و غیره )پایگاه

 .دهند می 

 " توتالیتاریسم"   ئۀ سمیتیسم تا تئوریسین تئوری توط از منتقد اخالقی امپریالیسم و آنتی   ؛ هانا آرنت 

ده اوایل  تا  آرنت  ادام   ۀ هانا  هیتلری  فاشیسم  رژیم  که  بود  معتقد  استعمار    ۀپنجاه  و  امپریالیستی    عنوان به مناسبات 

حاکمیتی    عنوانبه از اتحاد جماهیر شوروی    بارهاوبارهامیالدی    51تا    1940  هایمطلق است و در بین سال   " توتالیتاریسم"

و  ی  ماز اتونو   هاانگلیسی  ویژه به م امپریالیستی غربی  ملی را رعایت کرده است و در مقابل توتالیتاریس  هایکه حقوق اقلیت 

بنیادهای  "آنتی استعماری دفاع کرده است. در دوران جنگ سرد و در فصل سوم کتاب    هایو جنبش   هاملت استقالل  

برای از    بارهیکبه توتالیتاریسم    "سمانیتوتالیتاری نژادپرستی    مفهومی  توضیح حاکمیت کلونیالیستی بر جهان، راسیسم و 

در شوروی دوران استالین و    توضیح مناسبات حاکم   سازیمفهومیسفیدپوستان انگلیسی و حاکمیت فاشیسم هیتلری به  

اینجا  می اردوگاهی تبدیل    "سوسیالیسم"فاشیسم هیتلری و    قلمدادکردنیکسان   تا  بر  می شود.  توان گفت این مقایسه 

 هایموسوم به دادگاه   30  ۀ ده   هایظاهری سرکوب   هایسطحی و مبتذل و شباهت  ۀاساس یک منطق فرمال و مشاهد 

اینجا   تا  و  باشد  بوده  و نتومی مسکو  از منطق است  انداخت   کلی به توان  میان گفت منطق فرمال هم بخشی   آن را دور 
(Losurdo, 144ff) 

هانا آرنت اگر نیست، این تناقضاتی که خود مطرح کرده است را جواب بدهد، تناقضاتی که مورخ همچون گٌلو مان پسر   

یک    عنوانبهتواند  می چطور  توماس من هم به آن اشاره کرده بود، الزم است طرفداران او پاسخگو باشند. خوب شوروی  

و همان سیستم کمتر از یک دهه بعد با فاشیسم   حل کرده است  ایریشه   صورتبه ملی را    مسئلۀکه    سیستمی باشد تنها  

 
 کنم میدر این رابطه توجه شما را به تز پایان نامۀ فوق لیسانس رضا اسدآبادی جلب  17

 آورم: میایی پیدا کردم که در زیر میلینک این پایان نامه را در کانال تلگرا
https://t.me/rezaasadabadi/25 

https://d.docs.live.net/aea5e83f85a6086b/Dokumente/Benutzerdefinierte%20Office-Vorlagen/Citavi%207/Custom%20Citation%20Styles/Backup/0701HS182065%5eJ%203340540%5eJ%20Hassan%20Maarfi%20Poor/تئوری%20توطئه%20ی%20توتالیتاریسم/پایان
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بنیادهای حاکمیت مطلق"کتاب  ۀهیتلری مقایسه شود! هانا آرنت در مقدم  توتالیتاریسم شناخته    " عناصر و  به اسم  که 

با مرگ استالین دیگر شوروی یک کشور توتالیتاریستی  که    نویسد می بعدی بعد از مرگ استالین    هایچاپ در،  شودمی 

را به فرد استالین ربط    آرنت به اتحاد جماهیر شوروی یک نقد پرسنالیزه شده و مبتذل است. او تمام اتفاقات  نیست. نقد 

گوید که او  می البته هانا آرنت ن  .  دهد می بودن یا نبودن این جامعه را به وجود یک شخص ربط    "توتالیتاریستی"و    دهد می 

فاصل لیبرال    ۀ در  یک چپ  از  دهه  یک  از  یکزمانی کمتر  هیچ    به  و  است  شده  تبدیل  اولتراکنسرواتیو  افراطی  لیبرال 

او وجود ندارد. به همین خاطر است که این تفکر التقاطی کویر فرونتیستی    هایبین ایده   ایپیوستگی  به هم یکپارچگی و  

 کرد و هم از ضد انقالبی همچون ادموند بٌرک.  می روشنگری دفاع  قراولپیش  عنوانبه از کانت  باریک

از   آرنت  که  ن می صحبت    "امپریالیسم"جاهایی  سیستم  این  به  نقدش  تولید  ۀ کند،  مناسبات  به  سیستماتیک  نقد  ک 

یک نقد اخالقی است و این واژه را    قاًی بلکه دق  ست؛ینرود،  می که بالجبار به سمت انحصاری شدن به پیش    داری سرمایه

 برد.  می چهل به کار  ۀاستعماری نژادپرست در ده  هاییک واژه برای محکومیت اخالقی نظام  عنوانبه 

او در    مفهومی که ابرامپریالیسم،    عنوانبه کسانی مثل توکویل است. او از فاشیسم دیگر نه    ۀ ش آرنت متاخر در امتداد اندی

برد. آرنت همچون  می جنون اسم    مثابۀبه گیرد، بلکه از فاشیسم  می کرد، بهره  می چهل برای فاشیسم از آن استفاده    ۀ ده

یک تحلیل    ۀارائ  جایبه کند  می که کمون پاریس را تیمارستان خوانده بود، تالش   Hippoyte Taineمورخ هیپولتر تاینه  

 .  (Losurdo, S. 160)شود می رایش سوم آویزان  "جنون" مفاهیمی چون سیستماتیک از فاشیسم به  

که   کنم  اشاره  است  از هر چیز الزم  برجست  طورهمانقبل  انقالبی    ۀ متفکر  پرداز  نظریه  و  فیلسوف  مورخ،  مارکسیست، 

،  دهد می نشان  درستی به  " لیبرالیسم، یک ضد تاریخ"مختلف خود از جمله کتاب  هایدر کتاب  ایتالیایی دومنیکو لوسوردو 

از جمله کشتار و  هایتمام جنایت  انجام داده است  فاشیسم  و  نازیسم  نژادپرستی  داریبرده ،  کشی نسلی که  و  استعمار   ،

و   است  لیبرالیسم وجود داشته  در  مختلف  اشکال  به  ووو  نژادی، زن ستیزی  به سروری  باور  تمام   تقریباًسیستماتیک، 

 Losurdo) .اند کرده و استعمار و غیره دفاع   داریبرده متفکران لیبرال از ایدئولوژی آریستوکراتیک و راسیستی، از قانون  

آن با فاشیسم پرداخته    ۀ لوسوردو بلکه نویسندگان مارکسیست دیگری که به بررسی تاریخ لیبرالیسم و رابط  تنهانه  (2014

  ۀ دهند که لیبرالیسم در واقع پدر معنوی فاشیسم است. ایشای الندا در کتاب خود در مورد رابط می ه خوبی نشان  اند، ب

لوسوردو و رد نظریات   هایبررسی  تأیید ضمن    "شاگرد و استاد، سنت لیبرالی و فاشیسم"فاشیسم و لیبرالیسم به اسم  

م از لحاظ اقتصادی در همان سنت اقتصادی لیبرالیسم است و هیچ  نظریه پردازان لیبرال در مورد تاریخ لیبرالیسم، فاشیس

اقتصادی، در مورد حفاظت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و غیره بین فاشیسم و لیبرالیسم    مسئلۀتفاوتی در برخورد به  

سوسیالیست بودند، انقالب به    سابقاًی که  هایهرگز حتی فاشیست  هافاشیستکه    دهد مینشان    درستیبه وجود ندارد، الندا  

  گری انقالبیاتکا بر یک شبه    رغمعلینداشتند، بلکه آنان    مدنظررا    داریسرمایه معنی تالش برای نابودی مناسبات تولید  

پر هایو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فراتر از آن یک نوع   داریسرمایه مدافع کلیت نظام    هالیبرال بسان    دقیقاً کاذب،  

  . (Landa 2018)تالیسم بوده و هستند کاپی

نظرات و آراء اش   هرکسیسیاسی قرن بیستم، شاید بیشتر از    های شخصیت  "تاثیرگذارترین"یکی از    عنوانبه هانا آرنت  

  زنان   یکی از   لوکزامبورگ دانند و حتی او را با روزا  می او آنارشیست    ایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده باشد. عد 

 Hermsen)خوانند  می یک سیستم دمکراتیک شورایی    ۀو او را نمایند   کنند می انقالبی کمونیست قرن بیستم مقایسه  

کند که نقطه مشترک بین انقالب امریکا و انقالب مجارستان عدم  می اعالم    " انقالب  ۀدربار "آرنت در کتاب    اگرچه ،  (2021
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کند که فقر از اول بود  می . او اعالم  (Arendt 2017, 191ff) به فقر بود  دادن پایانطرح مسائل اقتصادی و تالش برای  

ازلی نبوده و ابدی نخواهد   ۀفقر هرگز یک پدید   اوالً  (Losurdo, S. 167) رسد.یماست و با هیچ انقالبی هم به پایان ن

اقتصاد و حل فقر را به فراموشی بسپارد، انقالب نیست و سوما جمهوری شورایی مجارستان   مسئلۀ بود، دوما انقالبی که  

از انقالب اکتبر بود و هیچ ربطی به انقالب آمریکا که در واقع انقالبی لیبرالی برای به    متأثر یک حاکمیت سوسیالیستی  

انقالب آمریکا هیچ ربطی به دمکراسی مستقیم و شورایی   نهایت  بود، نداشت و در  قدرت رساندن مجدد آریستوکراسی 

نجا موضع آرنت در مورد انقالب آمریکا یک  خود هانا آرنت نبود. بنابراین ای  موردنظرنداشت، بلکه چیزی جز آریستوکراسی  

 ک موضع سوسیالیستی یا آنارشیستی است.  ه یموضع اولتراکنسرواتیو شبیه توکویل و ن

شوند، نه  چپ شناخته می   عنوانبه هانا آرنت اگرچه تمام عمر جزو متفکرین ضدانقالب و ارتجاع بودند، اما بعضاً به اشتباه  

به دنبال سوسیالیسم یا کمونیسم، آنارشیسم یا حاکمیت انسان بر خود است، بلکه به این    ساًاسا به این خاطر که هانا آرنت  

آرنت   هانا  هستند.  غیره  و  یوروسنتریسم  استعمار،  کلونیالیسم،  لیبرالیسم،  طرفدار  نویسندگان خود  این  که  است  خاطر 

خواند و با اینکه  استالینی می   "وتالیتاریسمت"انقالب سوسیالیستی را امتداد  که    و حتی مرتجع بود  کارمحافظه شخصیتی  

عناصر و بنیادهای  "چهل استالین را تحت نام سیاستمدار زبده و ملی ستوده بود، بعدها در کتاب    ۀ در ده  بارها  و  بارها

گیرد،  می نه شوروی تحت حاکمیت استالین را با نازیسم هیتلری یکی    " بنیادهای توتالیتاریسم"همان  "یا    " حاکمیت مطلق

  ۀ استالین را ادام  ۀراه لنین و سیستم اقتصادی شوروی تحت سلط   دهندۀادامه لکه به شکلی شارالتان مائابانه استالین را  ب

 حسابتسویه داند. هانا آرنت از این طریق به سبک دیالکتیک روشنگری به دنبال  می سیاست اقتصادی نوین موسوم به نپ  "

مکتب فرانکفورت به کمونیسم و    ۀصهیونیست شد   ۀ از متفکران از چپ برگشتبه سبک دو تن    دقیقاًاست. او    کمونیسمبا  

  داری سرمایه به    دادنپایان کند و به تعبیری هر تالشی برای  می تازد و انقالب سوسیالیستی را در کلیت خود رد  انقالب می 

 کند.می استالین محکوم  ۀجنس شوروی تحت سلط نظامی از به یک نظام سوسیالیستی   شدنتبدیل را زیر ترس از 

استفاده شده    کمونیستیآنتی   هایآرنت و آدورنو و هورکهایمر از جانب سازمان سیا و دیگر سازمان   هایتئوری "اینکه از   

از    " روزهشش جنگ  "نوشتند و در  میشدند و  می ی که توسط سیا حمایت  هایاست و یا هورکهایمر و آردورنو برای روزنامه 

آدورنو و هورکهایمر، بلکه کسانی چون مارکوزه که    تنهانه بین رژیم اشغالگر آپارتاید اسرائیل،    (1967پنجم تا دهم ژوئن )

شود و یا یک فیلسوف عارف و ازوتریکی مثل ارنست بلوخ که  می جناح چپ مکتب فرانکفورت شناخته    ۀ نمایند   عنوانبه 

شوند و باکی هم از  می طرفدار رژیم اشغالگر و راسیست اسرائیل    بارهیکبه دارد،  به شکلی ن  فرانکفورتربطی هم به مکتب  

این   به  که  ندارند  شود،    عنوانبه   " فالسفه"این  شناخته  امپریالیسم  که    دهد می نشان  (Losurdo, 123ff)مدافعین 

فلسف  ۀ وارون   شناسیمعرفت  از  عالیجنابان  سرچشمه    ۀ این  امپریالیستی  یونیورسالیسم  نوعی  و  که    گیرد می کلونیالیستی 

هانا چپ و انتقادی ندارد.    ۀربطی به اندیش  ترینکوچک امپریالیستی غرب در سراسر جهان است و    هایمنطبق با سیاست 

در مدارس در آمریکا در زمستان   "جدایی نژادی "در مورد    که   Reflections on Little Rockبه اسم    ایه آرنت در جزو 

گوید که  می و  خیزد  می ضد انسانی بر  و    نژادپرستانه  به دفاع از این سیاست  آشکارا کند،می در آمریکا منتشر   1958سال  

یک ایدئولوژی    عنوانبه و به شکلی از اشکال به راسیسم و نژادپرستی     راسیسم همواره در تمام جوامع وجود داشته است
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انسانی است که ریشه در    ایپدیدهطبیعی، بلکه    پدیدۀراسیسم نه یک    کهدرصورتی ،  بخشد می ضدانسانی ابدیتی طبیعی  

 .18جوامع طبقاتی دارد 

)بخوانید پایان کمونیسم( را اعالم کرده بود،    " ولوژیپایان ایدئ"که    ب یکی از اولتراکنسرواتیوهای ضدانقال  عنوانبه دانیل بل  

  "خشونت"و    "مبلغ ترور "برد، اما او را  می متفکر کل تاریخ مجارستان اسم    ترینبزرگ   عنوانبه لوکاچ را اگرچه    اینوشتار در  

و یا    غیرصنعتی یک تصویر احمقانه از جوامع    ۀضمن ارائ  "جوامع پساصنعتی"کند، همین دانیل بل اما در کتاب  می قلمداد  

دید مذهبی و    ۀارتجاعی از زاوی   ایحمله و تفاوت این جوامع با جوامع صنعتی و پساصنعتی و ضمن    شدنصنعتی در حال  

  (Bell 1992, 1996) .  شودمی هانا آرنت    " طالیی"، خواهان بازگشت به دوران  مدرنیسمپستشصت و    ۀ کنسرواتیو به ده

را نوعی عبور از این    مدرنیسمپستو    کند می های بورژوایی معرفی  و ارزش   عنوان مرکز ثقل ایدئولوژی او آثار هانا آرنت را به 

  50  ۀنیست که دانیل بل ده  دلیل بی، بنابراین  کند می هنری، فرهنگی، سکسوالیته، هویتی و غیره قلمداد    ۀدر حوز   هاارزش 

بورژوایی که هانا آرنت در    هایبه ارزش   مدرنیسمپستتعرض    ۀ شصت را ده   ۀ نامد و دهمی هانا آرنت    ۀ قرن بیست را ده

صهیونیست   " هایچپ"کی از دشمنان سرسخت کمونیسم است، کم نیستند  ۀ. عالوه بر دانیل بل ک آن قرار داشت  رأس 

  که   ، شخصیتیساختند ناسیونالیست غربی که از هانا آرنت یک شخصیت کاریزما    مطلقاًاما    "آنتی ناسیونالیست"  اصطالحبه 

  .گنجد می ن  "ایدئولوژیک مشخص  قالب"در هیچ   اصطالحبه 

 تاریسم آرنتی، یک بستر و دو فرم توتالی   و   کمونیسم پوپری آنتی 

گذاران نئولیبرالیسم به نام کارل پوپر چپ است. در اینجا نئولیبرال مرتجع و از بنیانکه    آرنت به همان اندازه چپ است

نئولیبرال که مارکسیسم مبتذل    "چپ"های نئولیبرال را نشان دهم.  "چپ"پوپر، ماهیت  کنم با پرداخت به کارل  سعی می 

مارکس نشان داده است، از طریق تعرض به مارکسیسم مبتذل و عامیانه، چیزی که ما خود    میجای سوسیالیسم علرا به 

 به ما بفروشد. "چپ"وان عنکنیم، در تالش است ارتجاع نئولیبرالی را به پیش از هر کس آن را نقد کرده و می 

دیالکتیکی هگلی نقدی در چارچوب ویرانی عقل است، او اول مارکسیسم و دیالکتیک    فلسفۀنقد کارل پوپر به مارکسیسم و  

و از طریق حمله به چیزی به اسم مارکسیسم عامیانه و مکانیکی،    دهد می را تا حد یک تئوری و تصور مکانیکی تقلیل  

دولتی حاکم در شوروی    "مارکسیسم"و    دمکراسیسوسیالدوم، نئوکانتیانیسم شبه مارکسیستی،    داروینیسم انترناسیونال

کند که توانسته است مارکس و مارکسیسم را نقد کند. غافل از اینکه مارکسیسم عامیانه توسط  می تحت استالین، خیال  

به مارکسیسم، حمله به تفکرات مبتذل خود    پوپر   ۀ نقد شده است. در واقع حمل  هرکسی از    تررحمانهبی   هامارکسیستخود  

  ۀ پوزیتویست ابله، خط متفاوتی از مارکسیسم عامیان  یک   عنوانبه از لحاظ اندیشه و برداشت از مسائل    اتفاقاًاوست، چون او  

  هایلیبرالباز و دشمنان آن را    ۀکند. این خودزنی کارل پوپر در کتاب جامعمی انترناسیونال دوم و کانتیانیسم را نمایندگی ن

. اگر  کنند می حمله به مارکسیسم و هگلیانیسم ترجمه   عنوانبه   هاستسال  داریسرمایه اولترا راست طرفدار بردگی مدرن  

را بررسی کنید، اگر این    "و ماتریالیسم دیالکتیک  " ماتریالیسم تاریخی"تصویر ساده و مبتذل مارکسیسم عامیانه در مورد  

 
 توانید جزوه را به به زبان انگلیسی دانلود کنیدمیدر اینجا  18

https://www.normfriesen.info/forgotten/little_rock1.pdf 
 مقالۀ دیگری در این رابطه 

Siebzehn Exkursionen zu komplexen Lagen. Arendt 

und die People of Color in den USA. 
: Ausgabe 1, Band 12 – Dezember 2022 

https://www.normfriesen.info/forgotten/little_rock1.pdf
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در ساحت تفکر و اندیشه    واسطه بی  صورتبه سم این جریان را بپذیریم که آنچه در ساحت اقتصاد در جریان است  پوزیتوی

کند، اگر این  می شود، اگر این را بپذیریم که وجود انسان همچون ماشینی است که آگاهی را اتوماتیک تولید  می بازنمایی  

وجود و ماهیت وجود دارد،    تقدم بینانسان است و    مکانیکیزیست  برداشت احمقانه را باور کنیم که تفکر انسان محصول 

امثال ارنست النگه، ماتریالیسم فرانسوی، ماتریالیسم شرمگین انگلیسی و باستانی تبلیغ    ۀیعنی تمام آنچه ماتریالیسم عوامان

 سنگر هستیم. از لحاظ خطی با کسی مثل کارل پوپر در یک  دقیقاًتوانیم بگوییم که  می کردند، آنگاه  می 

طبقاتی به کار    ۀروشی برای بررسی تکامل مادی تاریخ در پرتو مبارز   عنوانبه مارکسیسم مارکس اما ماتریالیسم تاریخی را   

  صورتبه کند و  می گیرد و از طرف دیگر ابزاری برای شناخت جایگاه طبقاتی انسان در مناسباتی است که در آن زندگی  می 

غیر جایگاه انسانی است که به فقر، استثمار، بردگی و غیره محکوم شده است. به تعبیر گرامشی  هم ابزاری برای ت  زمانهم

ماتریالیسم تاریخی مارکس بنابراین .  (Krahl 1970)نیست  "پراکسیس   ۀفلسف "ماتریالیسم تاریخی مارکس چیزی جز  

و ناهمزمانی در    زمانیهم و    "و ناهمزمانی روبنا و زیربنا  زمانی هم"،  "وجود و آگاهی" تئوری و پراکسیس،    "زمانیهم "به  

به    داریسرمایه تکامل ترکیبی جامعه و زیست اشکال مختلف مناسبات تولیدی تحت شرایطی است که مناسبات تولید  

کرده است. عدم فهم این مسائل پیچیده    ایهولید حاکم تبدیل شده است و دیگر مناسبات تولیدی را حاشیمناسبات ت

  " جنبش"  ۀشود که انترناسیونال دوم در کنار امپریالیسم و ناسیونالیسم آلمانی قرار بگیرد، با اینکه خودش را نمایند میباعث  

قلمداد    "سوسیالیستی" اروپا  مارکسیسممی در  یک    کرد.  محصول  به    شناسیمعرفت عامیانه  ربطی  نه  که  است  مبتذل 

ادام  آلمانی دارد، نه در  نه فلسف  " نقد عقل محض"کانت و    ۀ فلسف  ۀ ایدئالیسم  شناسد و  می دیالکتیکی هگل را    ۀ اوست، 

مدافعین    ترسخت کی از سرۀایدئالیسم آلمانی و به ویژ   دهندۀادامه   عنوانبه ربطی به مارکس    اساساً کند و نه  می نمایندگی  

به    طرفهیکهگل است. مارکسیسم عامیانه در واقع یک ایدئولوژی ترکیبی از نئوکانتیانیسم، داروینیسم اجتماعی، عشق  

پوپر   "باز و دشمنان آن  ۀجامع"مدرنیسم بوژوایی و منطقی امپریالیستی و پوزیتویستی است، منطقی که در سراسر کتاب 

 . (Popper 2003, 11ff/410ff) زند می موج 

ها و  ترین کنسوراتیویست ای میانِ هگل، مارکس و فاشیسم هیتلری برقرار کند. مرتجع کارل پوپر در تالش است، رابطه 

رژیم آمریکا همچون دانیل بل، جان راولس، فوکویاما، و یک مسیحی مرتجع افراطی    هایها و ایدئولوگنئوکنسرواتیست

ای بین  ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم رابطه   در اوج اند،  نکرده   جرئت  هرگز به نام ساموئل هانتیگتون و دیگران    فاشیست

یا    Totalityیک    عنوانبه مارکسیسم فاشیسم هیتلری برقرار کنند. استدالل پوپر این است که مارکس و انگلس جامعه را  

Totalität  فاشیسم هیتلری بوده است! حتی آنتی   ساززمینه شان هایهمین خاطر اندیشهدیدند، به می یعنی کل یا مطلق

گیرد، کتابی که برای  می   شانخندهاحمقانه    ۀ انتلکتوئل هم با خواندن این کتاب پوپر و این مقایس  هاینازی   ترکمونیست

 ایرانی نئولیبرال و راست افراطی حکم یک کتاب مقدس را دارد.  ستیزعقل  سرییک

توتالیتاریسمرو تئ"  آن    " ی  کردن  تئوریزه  اما  بود،  مطرح شده  آرنت  هانا  از  قبل  توطئ   عنوانبه اگرچه  ایدئولوژی    ۀ یک 

مکارتیستی    هایبا سیاست  راستاهممنطبق با کمونیسم ستیزی سیستماتیک دولتی هنگام جنگ سرد و    کمونیستیآنتی 

هانا   توسط  این شکل  ورژن آ به  نام انگلیسی آن    رنت در کتاب  بنیادهای  "  The Origins of Totalitarianismزیر 

عناصر و  "  Die Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaftبه زبان آلمانی به زیر نام    " توالیتریانیسم

تغیر داده شده است، در سال    "توتالیتاریسم"  زیر محسن ثالثی اسم این کتاب به که در فارسی    " بنیادهای حاکمیت مطلق

عنوان  به دولت به  دادن پایان )کمونیسم نه رژیم است و نه دولت. هدف کمونیسم  " های کمونیستیرژیم "انجا آرنت  1951
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یک نهاد سرکوب طبقاتی است و اگر جایی دولت و سرکوب طبقاتی در هر شکلش حاکم باشد، انجا خبری از کمونیسم  

خواند. هدف اولیه آرنت  از جنس فاشیسم هیتلری می   "توتالیتر "استالین را رژیمی   سلطۀشوروی سابق تحت    ویژهبه نیست(  

نیست که دو فصل    دلیل بی ماهیت فاشیسم و امپریالیسم بود،    دادن نشان از نوشتن کتابش در مورد توتالیتاریسم در واقع  

  ۀ جالب این است که مترجم فارسی به شکلی شیادانه از ترجم  .  دآنتی سمیتیسم و امپریالیسم اختصاص دار "اول کتاب به  

کند و مستقیم از فصل  می دو فصل اول کتاب که به بررسی آنتی سمیتیسم و امپریالیسم پرداخته اند، اگاهانه صرف نظر  

سوم    "جلد "که  کوتاهی که نوشته است، گفته است    ۀ را توضیح دهد و در مقدم  مسئله کند، بدون اینکه این  می سوم شروع  

کتاب را ترجمه کرده است، این در حالی است که این کتاب یک کتاب سه فصلی است که فصل سوم آن بعد از نوشتن دو  

ناآَشنا به   زبانفارسی  ۀ شود که اطالعات خوانند می این عمل باعث . فصل اول به آن اضافه شده است و نه کتاب سه جلدی 

دوران جنگ سردی هانا آرنت    کمونیستیآنتی زبان انگلیسی، آلمانی و دیگر زبان ها در حد همان هجویات و خزعبالت  

نویسد که ادبیات و شرایط اجتماعی هر عصری  می   "بررسی تئوریک، طبقات، ملل و ادبیات ها"باشد. آیجاز احمد در کتاب  

ادبیات محصول شرایط اجتماعی خاصی است، به این شرایط اجتماعی خاص هم دامن    دیالکتیکی هستند. اگر   ۀ در یک رابط

و  (Ahmad 2022)  زند می  افروزانه  جنگ  ادبیات  ایدئولوژی    کمونیستیآنتی.  سیاست  کمونیستیآنتی و    های به 

برای    کمونیستیآنتی  تالش  سیاست  هاکمونیست   کشینسلو  و  ابتذالی    کمونیستیتیآن  هایانجامید  در سطح جهانی، 

 را تولید کرد.  "توتالیتاریسم"  ۀتوطئ   "تئوری" همچون 

ملی، کسی که حقوق    برجستۀ عنوان یک شخصیت  از استالین به   1945رنت در دوران جنگ سرد در سال  آاینکه هانا  

های ملی را به رسمیت شناخته و برای تحقق این حقوق مبارزه کرده است و در مقابل فاشیسم ایستادگی کرده است، اقلیت

است که برای روشنفکران ارگانیک و کمونیست و تا حدودی    ایمسئله دفاع کرده است و او را ستایش کرده است، امروز  

رنت در تعریف و تمجید از استالین آاز هانا    هاییقول نقل ،  "استالین"کو لوسردو در کتاب  غیر کمونیست روشن است. دومنی

 ( (Losurdo 2020) سیاه افسانۀبینم. )رجوع شود به کتاب، استالین، تاریخ یک اینجا الزم به تکرار آن نمی که  میاورد 

 " توتالیتاریسم"   ۀ تئوری توطئ 

گردد و در واقع در فرم اولیه تالشی ضدانقالبی  می بر  1917توتالیتاریسم به دوران بعد از انقالب اکتبر    ۀتوطئ   "تئوری"  ۀسابق

به جنگ امپریالیستی    دادن پایان و    داریسرمایه   قیدوبند با این انقالب کبیر کارگران و زحمتکشان روسیه برای رهایی خود از  

 stato  "مطلقدولت  "  با کانسپت  در ایتالیا  "توتالیتاریسم"گردد.  می اصل به فاشیسم بر    در  "توتالیتاریسم " مفهوم    بود.

totalitario    تحت عنوان   1932از سال  جریان فاشیستی این کانسپت را    در آلمانشود.  می خوانده  totaler Staat    دولت

 Carl  "ک کارل یواخیم فریدری"را تئوریزه کرد، کسی جز    "توتالیتاریسم"یکی از اولین کسانی که کانسپت  مطلق پذیرفت.  

Joachim Friedrick   .اما  هستند   " توتالیتر"هر دو    فریدریش در پی آن بود که نشان دهد کمونیسم و فاشیسمنیست ،

فردریک شش جوهر    .ی دیکتاتور با هم یکسان نیستند گوید که اهداف و ذات جریانات کمونیستی و فاشیستمی او در نهایت  

قیامت بر روی زمین را  ای که اعتقاد  " ایدئولوژی رسمی یک( کند که به شرح زیر هستند: می و ذات برای فاشیسم انتخاب  

  گرفته شکل   مراتبی سلسله و به شکل    کند می حکومت    تنهاییبه که   با پایگاه اجتماعی  ایه ، دو( یک حزب تود کند می تبلیغ  

و    انحصاری کردن اخبارکند، چهار(  می که مخالفین سیاسی خود را سرکوب    پلیس امنیتی تروریستی  داشتن  است، سه(

و تسلط کامل بر    مرکزی  شش مدیریت  و   اسلحه در دست دولت، پنج( انحصار کامل  در دست یک حزب  هارسانیاطالع 

 (Kühnl 1990a, S. 134) ...اقتصاد
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آلمان"دشمن    هایدمکراتسوسیال به    "بلشویزه شدن  برای حمله  بین    هاکمونیست هم  در  وایمار  دوران جمهوری  در 

 گرفتند.  می اولیه بهره  هایو نازی  هاکمونیست برای مقایسه  "توتالیتاریسم"از این کانسپت  1818 هایسال

مدرن   بربریت  ایدئولوگ داریسرمایهمدافعین  اولتراکنسرواتیوها،  وا  های،  دولتامنیتی  سرکوبگر  نهادهای  به    هایبسته 

بورژوایی و در مجموع تمام   و  آنتی  هایایدئولوگ فاشیستی  استثمار هستند،  بندگی و  انقیاد  از  انسان  ی که علیه رهایی 

 ها کمونیستبرای اینکه دست کثیف خود را با لباس دیگران تمیز کنند، به  و    اند برگزیده ایدئولوژی خود    عنوانبه کمونیسم را  

شوند، در  می به آن متکی    هایی که این فاشیستهایدانند. تئوری می و کمونیسم را با فاشیسم از یک جنس    کنند می مله  ح

رومانتیک و ضد  شدتبه  هایخیزند که ریشهمی اولترا راست، اولتراکنسرواتیو و ضدبشری بر هایبیشتر مواقع از ایدئولوژی 

 انقالبی دارند. و ضد رهایی 

قبل از اینکه    که  ی ا  "نظریه "شود،  می تداعی  هانا آرنت    " نظریه" با    هرکسی   قبل از   "توتالیتاریسم"  ۀتوطئ   "تئوری" امروز  

این کانسپت را برای نازیسم   1948تا  1947  های. هانا آرنت در بین سال منتشر کند   1951 سالهانا آرنت کتابش را در  

  در فرمت اولیه خود   " نظریه"کند. این  می را هم به کتابش اضافه    "استالینیسم "  1950سال  در    ی ول  برد؛ی مهیتلری به کار  

رود و بار دیگر در ارتباط با جنبش فاشیستی  می کارگر در انقالب اکتبر به کار    ۀت با حاکمیت طبقابزاری برای مخالف  عنوانبه 

تمام    "لیبرالی"  هایارزش   "مدافع" یک اولنراکنسرواتیو    فیلسوف نازیسم هیتلری و  ۀمعشوق  عنوانبه آرنت  هانا  .  ایتالیادر  

نیچه بر نازیسم هیتلری را انکار کرد و از ارنست   هایاندیشه   تأثیر، بود  دگرهای  ضدبشری و سیاه   هایعمر وفادار به اندیشه 

در تالش بود از یک موضع اولترا رومانتیک ضدانقالبی    بنیادهای او"کرد. مهم نیست که هانا آرنت کتاب  می   دفاعیونگر  

ه  آمریکا همچون سی آی ای هرگونه تالش برای رسیدن به کمونیسم را ب و دستگاه مغزشویی  نزدیک به نهادهای امنیتی  

تئوریک منکوب کند و تمام تحوالتی که در شوروی اتفاق افتاده است را زیر نام توتالیتاریسم با فاشیسم   ظاهربه شکلی  

جریان   این  کند.  قلمداد  یکسان  توسط   کمونیستی آنتیهیتلری  حتی  اگر  رومانتیک  و  ارتجاعی  تفکر  این  راست،  اولترا 

که فرانک    طورهمانحمایت مالی و معنوی نشده باشد،    "آنتی فاشیست"  ظاهره ب   کمونیستیآنتی  هاینهادهای امنیتی رژیم 

مراجعه شود به  قرار گرفت.    کمونیستیآنتیگوید، در خدمت نهادهای امنیتی و پروپاگاندای  می   (Deppe 2007)  دپه

  19فرانک دپه به اسم هانا آرنت و تفکر سیاسی در قرن بیستم. ۀ مقال

، گذاشتند عمومی می هایشان تأثیر سیاسیِ نامتعارفی بر افکار  هانا آرنت تجسد نوعی از روشنفکرانی بود که از طریق نوشته"

  فاصله   سیاسی  هایسازمان   همۀ  از  1950  دهۀ ولی خودشان به لحاظ سیاسی در هیچ سازمانی شرکت نداشتند. آرنت از  

ها با  روشنفکری نیویورک بعد از جنگ بود که فرهنگِ روح آزادشان را آمریکایی   جامعۀ   نوعیِ  نمایندۀ   او [  7]  . بود  گرفته 

عنوان دشنام برای  که تا چه حد در سمت راست ایستاده باشند ــ به را ــ بسته به این  زنند و آن مفهوم »لیبرال« پیوند می 

نیز با حضور   (Partisan Review)  ریویو  پارتیزان  مجلۀبرند. محیط روشنفکری پیرامون  می  به کارروشنفکر منتقد نیز  

کارتی نویسنده،  شد. مکاتبات میان آرنت و ماری مک های سابق )معموالً یک نفر( مشخص می مهاجران، یهودیان و کمونیست

 
به اسم هانا آرنت و تفکر سیاسی قرن بیستم   2006ترجمۀ فارسی سخنرانی فرانک دپه مورخ و متفکر مارکسیست و استاد علوم سیاسی دانشگاه ماربورگ آلمان در سال   19

 آرام ترجمه شده است.  توانید در سایت نقد زیر این لینک مطالعه کنید، این نوشتار توسط داریوش میرا 

  

https://naghd.com/2022/07/30/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-

%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-

%d9%82%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ 
 

https://naghd.com/2022/07/30/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://naghd.com/2022/07/30/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://naghd.com/2022/07/30/%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
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  نویسندۀ  عنوانبه  ، هانا آرنت ــوجودبااین (Arendt/McCarthy 1995) .منبع باارزشی است برای شناختن این محیط 

 ــ توتالیتر مشخص شده بودند   سلطۀهایی از  عنوان گونه در آن ناسیونال سوسیالیسم و کمونیسم به که    [ پرفروش ]کتابی 

  از   که   شد می   منتشر  نشریاتی   در   او   مقاالت  از  شماریبی   تعداد .  بود  اول«   نقش   »زن   سرد    جنگ  رزمی ایدئولوژیک   آرایش  در

ها در  از دالیلی بود که چپ  یکیرزا لوکزامبورگ(. این    دربارۀد کتاب پتر نتل  نق  جمله  از)  شدند می  مالی  تأمین  سیا  طرف

دوس که    غرب ــ    - ت  ایدئولوژی  و  بودند  نپذیرفته  را  سرد  جنگ  جدید   همچنیندشمن  سرکوب  شرایط  تحت 

ای« مخالف  »سرخ« و »قهوه   سازیهمسانکارتیسم/ممنوعیت حزب کمونیست آلمان در جمهوری فدرال آلمان( ــ با  )مک 

 ."(Deppe 2007)فرانک دپه، هانا آرنت و تفکر سیاسی قرن بیستم   انتقادی بگیرند  فاصلۀ [، از هانا آرنت  8]  بودند 

ع نوعی  مجذوب کتاب انقالب هانا آرنت هستند و هانا آرنت را مداف  شدتبه لیبرال    هایچپجالب این است که خیلی از  

یک شارالتنیسم شیادانه است. آرنت در همان   ۀ . این البته برداشتی احمقان کنند می دمکراسی مستقیم و شورایی قلمداد  

  هایداند و هرگز بر این عقیده نبوده و نیست که توده می آریستوکرات و نخبه    هایآشکار سیاست را امر انسان   صورتبه کتاب  

 .  (Deppe 2007)   حکم کنند تحت ستم بتوانند بر سرنوشت خود 

  به یک با اتکا    نویسرمان در نامه به هرمان بروخ    1948در سال  ورژوایی  ب   "منشور حقوق بشر"هانا آرنت حتی در مقابل  

  مسئلۀ کند، از طرف دیگر اما  می حقوق بشر بورژوایی را انتزاعی قلمداد    مسئلۀاز یک طرف    مدارانهدولت دیدگاه کنسرواتیو  

واقع تالشی  درست است، اما در  بخشاً  . این انتقاد آرنت اگرچه  دهد می حق را به عضویت در یک دولت ملت سیاسی ربط  

ونیستی است. البته  دولت صهی  به یک  دادن شکلیک رژیم اولتراکنسرواتیو اشغالگر و    عنوانبه صهیونیسم    ۀبرای توجیه پروژ 

ش که در واقع تالش برای    "ابتذال شر"کتاب    ظاهراًاز صهیونیسم فاصله گرفت و    مروربه باید اشاره کنم که هانا آرنت  

از   نازیستی را توجیه  هم ه  آیشمن جنایت زدایی  بربریت مدرن    هایکند، زیاد به مذاق صهیونیستمی ست و توحش و 

ادموند بٌرک و دمیستره و نویسندگان  به آثار مرتجعین راست افراطی همچون    شدتبه نئوفاشیست خوش نیامده بود، اما آرنت  

  های که بخش زیادی از انتلکتوئل   طورهمان اولتراراست و کاتولیکی همچون رومانو گوردینی و کارل شمیت عالقه داشت،  

 نازی به این متفکرین راست افراطی عالقه داشتند.  

 نوعی دیگری از کویرفرونت   جدید   و راست   گرا نیچه   " چپ"  مدرنیسم پست 

را مورد نقد و ارزیابی قرار    مدرنیستیپست ، جریان  یعنی  ستیزیعقل کنم نوع دیگری از ایدئولوژی  می در این بخش تالش  

 Henri Lefebvre  فبر )لوفور!(بستری که چپ نیچه گرا بر آن شکل گرفت از یک طرف محصول بازخوانی هانری لدهم.  

و آن    هاستها و فاشیست نیچه از دست راسیست  " نجات"و تالش او برای بعد از چاپ مجموع آثار نیچه به زبان فرانسوی  

خود را صاحب نیچه معرفی کنند و او  ،  کنند می موسولینی و هیتلر تالش    1938تا    1936 هایدر بین سال  که هم زمانی 

ایدئولوگ فاشیسم   لفبر تالش  معرفی کنند،    یتلر یهرا  به  که یک کند  می هنری  مارکسیستی  بدهد   جایگاه  لفبر  نیچه   .

نژادپرستانه از او    هایمهم برای جهان معاصر است و نباید اجازه دهیم نمایندگان تئوری   ۀنویسند ک  ه یگوید که نیچ می 

کسانی چون فرانتس مهرینگ،    هایدر میان سوسیالیستالبته قبل از لفبر    .(Meyer 1973, 32ff)  کنند   سوءاستفاده

به اسم  کوتاه    اینوشتار دانست، در  می که تا پایان عمر خود را سوسیالیست و انقالبی    دمکراسیسوسیال به فیلسوف    معروف 

از نیچه بر    "نیچه علیه سوسیالیسم " با آوردن  می به دفاع  و  ادعا    از نیچه  هاییقول نقل خیزد  کند  میدر نفی فردگرایی 

خواند می او را حتی سوسیالیستی    کالن غلط است و فراتر از این   داری سرمایه   ۀنمایند   عنوانبه ساختن یک پیامبری از او  
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چپ جک لندن هم بازخوانی چپ از آثار نیچه داشت،    ۀرومان نویس برچست.  20ستکه به دنبال رهایی بشر و نه فردگرایی ا

کند، نیچه را  می برد و فراتر از آن تالش  می را به کار    اینیچه   شناسی روان ، به شکلی از اشکال  هم از لحاظ روانشناختی

و آثارش از جانب لنین و تروتسکی هم    دانستمیجک لندن خود را سوسیالیست    اگرچه  ،21منادی حقیقت قلمداد کند 

و یکی از    راسیسم و سروری نژادی سفید را از تفکرات خود پاک کند   هایهرگز نتوانست ریشه او  ، اما  شد می جدی گرفته  

ز دستگاه فکری آریستوکراتیک  مشهور سوسیالیست، تاثیرپذیری ا  نویسرمان بازتولید راسیسم در آثار این متفکر و  دالیل  

بازخوانی هنری لفبر در مورد نیچه تا حدودی در میان  اولیه و تا حدودی    هایبسیاری از تحقیقات سوسیالیست.  نیچه است

فرانسوی   پساساختاگرایی  طریق  نمایندگان  از  فرانسوی  ساختارگرایان  میان  به  نیچه  ورود  است.  شده  گرفته  نادیده 

تئوری    عنوانبه یکی از شاگردان آلتوسر وقتی از ساختارگرایی که در آن دوران    عنوانبه است. میشل فوکو  دگر  هایبازخوانی

پساساختارگرایی شده است و    ۀکند که وارد مرحلمی کند، ادعا  میجا افتاده بود، عدول  حزب کمونیست فرانسه هم  میرس 

. حتی بازخوانی فوکو از نیچه به  کنند می پیدا    ۀجایگاه ویژ ی او  در این دوره است که آثار کسانی مثل نیچه و ژرژ باتای برا 

دلوزخوانش    ۀانداز و جریان    نتوانست  Gills Deleuze  ژیل    بگذارد.   تأثیرفرانسوی    مدرنپستروی پساساختارگرایی 

یک شورشی    و عرفانی است که از یک طرف نیچه را  غیر سیاسی،  پرمتیو خوانش پساساختارگرایان فرانسوی یک خوانش  

کتاب ژیل دلوز در مورد    .دارد و از طرف دیگر به هیچ پرنسیپ سیاسی مشخصی پایبند نیست  ایهگزند که زبان    نشان دهد 

ی که به دفاع از  هایمورد ستایش قرار گرفته شده است و بیشتر خوانش   ستیزعقل  هایانجیل پست مدرن  عنوان به نیچه  

پردازد و  می میشل فوکو هم در کتاب مارکس، فروید، نیچه به دفاع از نیچه خوانش دلوز است.    تأثیر تحت پردازند می نیچه  

ویژ  و    ای هجایگاه  رومانتیک  شاعر  این  اندیشه    ستیزعقلبه  جلدی  های.دهد می در  دو  کتابی  در  هم  تمام  دگر  از  قبل 

. این در حالی بود که لوکاچ در کتاب از نیچه تا هیتلر، در  (Rehmann 2021)  یش کرده بودنیچه را ستا  هامدرنپست

آیا  "اد فرانتس بنزلر عنوان  ۀکه زند   ۀ نیچه، در مقالفاشیستی   شناسیزیبایی ، در مقاالت مختلف در مورد  کتاب ویرانی عقل

پردازد. لوکاچ  می نیچه    ستیزیعقل را برایش انتخاب کرده بود و جاهای مختلف دیگر به    "رد؟ نیچه به فاشیسم تعلق دا

است ناسیونالیست و نژادپرست طرفدار حاکمیت بناپارتیستی  ک سیاسی رۀ غیرسیاسی نبود، بلک  تنهانه معتقد است که نیچه  

شود  میکند و راهی جنگ  می داوطلبانه اعالم آمادگی    صورتبه یک پروفسور جوان    عنوانبه یونکری بود، که در دروان جوانی  

و سیاست  هامدرنپست نیچه توسط  قلمدادکردن بنابراین غیرسیاسی  فرانسه از میهن پروسی دفاع کند.  ۀ تا در مقابل حمل

دیگر این است    مسئلۀکویرفرونت است.    ۀ نیچه شارالتانیسم محض و در چارچوب اندیش  ۀزدایی از آثار ازوتریک و نژادپرستان

مثابه    مدرنیسمپستکه   عرص  ظاهراًبه  وارد  ساختارشکن  جریان  برای  می سیاست    ۀ یک  ساختارشکنی  اما  شود. 

گذشته در آینده نیست.   در واقع چیزی جز یک تالش رومانتیک برای زنده کردن برد  هامدرنپستپساساختارگرایان و  

و تالش برای رهاسازی   مدرنپست  "نقد ایدئولوژی"یک عنصر بنیادین در    عنوانبه دیگر این است که آنتی کمونیسم    مسئلۀ

منتقدان  شود، منظور دشمنی با مارکسیسم است، چون  می از مخالفت با ایدئولوژی    )البته وقتی بحث   " ایدئولوژی"گفتمان از  

میان   در  ایدئولوژی    هامدرنپستایدئولوژی  را  مارکسیسم  مارکس  می نرمالیزه  دانند(  می فقط  یک   بارهیکبه شود،    به 

نیچه گرایی  "ن رمان د ر کتاب  شود. این ابتذال را یامی   "چپ"شود و نیچه  می تبدیل    "راست"و    " کنسرواتیو" شخصیت  

 
20 Franz Mehring: Nietzsche gegen den Sozialismus: 20. Januar 1897 (Die Neue Zeit, 15. Jg. 1896/97, 

Erster Band, S. 545-549. Nach Gesammelte Schriften, Band 13, S. 164-169) 

https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/mehring/mehring-philosophie/franz-

mehring-nietzsche-gegen-den-sozialismus 
21 https://www.jstor.org/stable/43018599 

https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/mehring/mehring-philosophie/franz-mehring-nietzsche-gegen-den-sozialismus
https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/mehring/mehring-philosophie/franz-mehring-nietzsche-gegen-den-sozialismus
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تواند همین امروز نقدهای جدی  می  نقدهای مارکس و انگلس به موزه هس   به خوبی توضیح داده است.  "مدرنپستچپ  

باشد   هایچپ  اصطالحبه به کویرفرونت و   نقدها،نیچه گرا  آن  عل  ،  از موضع سوسیالیسم  نمایندگان  به یکمی نقدی  از  ی 

 سوسیالیسم فئودالی و ارتجاعی است.  

 شود. می مطرح    اینیچه با فوق انسان  گئورگه در رابطه    ۀحلق در    1917در سال    باراولین صفت برای  یک    عنوانبه   مدرنپست

یک ناسیونالیست  "  "ورزشکار پوالدین"یک انسان    مدرنپستانسان    1917کانسپتی که رودولف پانویتز در سال  بر اساس  

فرهنگی    دارخنده تخریبگر و  فرهنگ  "  مناسبات  که علیه   "دارای حساسیت مذهبی"،  " در شرایط پلیسی بزرگ شده" ،  "آگاه

   .(Rehmann 2021, S. 13)کند می ایستادگی و مقاومت   "ی مدرن اروپا

  دادن نشان، هدف  مدرنیسمپستتمام نمایندگان    تکتک در این مطلب نه زمانی برای معرفی آثار نیچه هست و نه بررسی  

و در واقع نمایندگی نوعی کویرفرونت در    زمانهم   صورتبه راست و چپ    هایاز تئوری   مدرنیسمپست مدافعان    گیری بهره

است.   عمل  و  دیگر  تئوری  چه  و  دلوز  چه  و  فوکو  حتی    هامدرنپست چه  باتلر،    گرایانیساختو  جودیت  همچون 

همچون  هایفمینیست نویسندگان  ی  فدریچی،  همچون  سیلویا  پوپولیست  تئوری  چپ  با  الکالو  ارنستو  و  موف  شانتال 

و صدها متفکر دیگر در این حوزه قرار    هاده و  همچون اوجاالن    مدرنپستو    "چپ"  هایت، ناسیونالیسشانپوپولیستی 

 گیرند.می 

دانست، مواضعی شبه سوسیالیستی و ارتجاعی آلمان خود را جزو نیروهای انقالبی می   1848موزه هس که در دوران انقالب  

دید. مارکس و انگلس با تمام قدرت در برابر این جریان ارتجاعی که  رهایی آینده را در بازگشت به گذشته می که    داشت

صهیونیسم    گذارانبنیان عنوان یکی از  دانستند. موزه هس بعدها به نفوذ زیادی هم داشت ایستادند و موزه هس را مرتجع می 

ها و جریانات افکانگلیکال برای توجیه جنایات صهیونیستی علیه  ستهای او از جانب صهیونیجهانی شناخته شد و دیدگاه 

کاراکتر جریان راست جدید   دادن نشانهدف از نوشتن این بخش تالش برای  .  مردم تحت ستم فلسطین به کار گرفته شد 

  .چرخد ، اما به راست می زند می گیرد، راهنمای چپ از رتوریک زبانی چپ بهره می که  است

پرستی اعتقاد  شدت به نژاد و میهنطغیان یک نوع لمپنیسم فرهنگی است که از مدرنیسم بیزار است و به   نمایندۀنیچه  

های نیچه گرا او هرگز فیلسوف نبود و هیچ نظام منسجم فلسفی نداشت. فیلسوف کسی  "چپ"  گویییاوه دارد. برخالف  

اجتماعی را برای مردم روشن کند و مسیر رسیدن  بالواسطۀاست که بتواند با نقد و بررسی، مسائل جوهری پشت واقعیت 

برای   را  نزدیک   تودۀ به حقیقت  به کشف حقیقت  را  یا مردم  و  فراهم کند  بنابراتر کند مردم  به   نی؛  از  نیچه  عنوان یکی 

عقل  ایدئولوژیک  سوخت  که  مارکسیستمتفکرانی  جانب  از  بود،  کرده  فراهم  را  هیتلری  نازیسم  بعداً  ستیزی  و  ها 

به  فرانسوی  تالش پساساختارگرایان  این طریق  از  و  شد  خوانده  ماهییت  عنوان چپ  برای کشف  بعدی    نژادپرستانۀ های 

  ترین مهمشاید یکی از    عنوانبه نادیده گرفته شد، تا زمانی که دومنیکو لوسوردو    آریستوکراتیک او تا حدودی  "نظریات"

به  را    " چپ"توانست موج نیچه گرای    " نیچه، شورشی آریستوکرات"،  اش فیلسوف مارکسیست معاصر با کتاب دو جلدی 

توکراتیک تفکرات نیچه را نشان سر جای خود بنشاند و با استناد به آثار خود نیچه ماهیت نژادپرستانه و آریسشکل مستدل  

 دهد.

نیچه در  .  آورم تا روشن شود که نیچه کیستاز نیچه می   هاییقولنقل اگر بخواهیم از زبان خود نیچه صحبت کنیم اینجا  

، چون ما برخالف دیگر  "ها هگلیست هستیم، حتی اگر هگلی وجود نداشتما آلمانی"نویسد:  حکمت )دانش( شادان می 

 ذاتی و غریزی است.   پروسۀشدن برای ما یک  پروسۀ  مردمان التینی 
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رادیکالیسمش در انتزاع، عمالً در دامن    رغمعلی که    دیالکتیکی و منطق هگلی اشاره دارد  اندیشۀ  شیوۀنیچه در اینجا به  

 کند.شود و با سلطنت مطلقه آشتی می رفورمیسم غرق می 

های ای بود که زمینه منطق ضدعقالنی   نمایندۀ گیرد،  عنوان کسی که بعضاً از خوانش دیالکتیکی بهره می نیچه هم خودش به 

های سراپا فاشیستی خود، یهودستیزی، کارگر ستیزی،  ه فکری فاشیسم را فراهم کرد. نیچه همچون معماری بود که در نوشت

کرد و از رفورمیسم و سازش با آریستوکراسی  ضدیت با سوسیالیسم و انقالب را بر روی کاغذ طراحی و با تمام قدرت تبلیغ می 

از آنان به نام    های فقیر و حقیر که او نباید با انسان   گاههیچ گفت یک اریستوکرات  کرد. او می و سلطنت مطلقه دفاع می 

زندگی اوباش )بخوانید    دایرۀزندگی خود را از    دایرۀداشته باشد و باید همیشه سعی کند   سروکاربرد،  نام می   واوباش اراذل 

 نامید دور نگه دارد. ( که او برده هم میکشانستم

این شعر کوتاه کل   برشت در  و    فلسفۀبرتولت  ناامیدی  آمیزجنون دپرسیو  اوضاع    نیچه که چیزی جز  از  و سرخوردگی 

شوند را  نوشته می   " فیلسوف" مردم و    تودۀ اجتماعی را که در زبانی پیچیده و بیانی آریستوکراتیک برای ایجاد فاصله بین  

 .کند نقد کشیده و آن را با حبابی که روی کثافت امواج دریا در حرکت است و عمری ندارد مقایسه می به 

 ات کند دچار گیجی   وقالقیل تو ای جان لطیف، نگذار 

 که ای، ازآنجا هایت به عرش رفته تو که با گفته 

 .روی کسی ندارد تأثیری هایت برای همگان نوشته نشده است، گفته 

 .در بیرون این بازار باشد، چیزی جز جنون نیست هرآنچه 

 !امواج خروشان و چرکین دریا به هوا رفت سفیدروی یک حباب 

 !کوبد آخ، یک زندانی بر دیوارهای رو به بیرون می 

 بازدها( رنگ می شادمانی )میان اشیاء و انسان 

 .شوددر عدم )هیچی(، ناشتایی بدل به مخدر می 

 یک جوهر دو بستر   ، اورینتالیستی یا کلونیالیستی   ؛ چپ و راست  مدرنیسم پست 

از   شناسیمعرفت سیاسی و   نظرنقطه شود، از می شناخته  مدرنپست " مارکسیسم" ۀنمایند  عنوانبه فریدریک جیمسن که 

خاستگاه لیبرالیسم و یونیورسالیسم غربی با چاشنی ترحم به نسبت مردمان کشورهای موسوم به جهان سوم به جهان نگاه 

توانم تصور کنم که  می من ن"که نویسد  می مالتی ناسیونال  داریسرمایه ادبیات جهان در عصر  "  ۀ کند. جیمسن در مقالمی 

یا فرض یک اتحاد یکپارچگی واقعی جهان سخن بگویند، بدون    شرطپیش توانند بدون  می چگونه روشنفکران جهان اول  

)ترجمه از انگلیسی از من    ")انسان دوستی( لیبرالی مراجعه کند   اومانیسم   و   یعموم لیبرالی در سطح    هایاینکه به ارزش 

 است( 

"I don't see how a first-world intellectual can avoid this operatiton  without falling back into 

some general liberal and humanistic univeralism"  
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طبقاتی بین    امانبی طبقات در یک جنگ    گیریشکل   ۀجهان هرگز یکپارچه نبوده است، همیشه جهان حداقل از دور  اوالً

کردن    دستیک لیبرالیسم و یونیورسالیسم غربی چیزی جز تالشی امپریالیستی برای    طبقات دارا و ندار بوده است. دوماً

  داری سرمایه ارتشی از بردگان مدرن در خدمت    عنوانبه کارگر جهان    ۀ برای دیسپلینزه کردن طبق   ای پروسه مردمان جهان و  

  سیستمی جز نویسد،  می و سیاهان    کشانستم دید    ۀ که لوسوردو تاریخش را از زاوی   طورهماننبوده و نیست. لیبرالیسم  

مارکسیست اسرائیلی ایشای الندا استاد و شاگرد )استاد منظور    ۀنبود و نیست. لیبرالیسم به قول نویسند   داری برده امتداد  

یونیورسالیستی لیبرالی    هایوقتی کسی از ارزش   نی؛ بنابرالیبرالیسم است و شاگرد فاشیسم( پدر معنوی فاشیسم است

اینقدر  می صحبت   باید  و    جرئتکند،  فاشیسم  جنایات  که  باشد  سک  عنوانبه فاشیسم    ستیزیعقل داشته  دیگر    ۀ روی 

 . لیبرالیسم را هم بپذیرد

،  اش الکتیکیدیمارکس در ماتریالیسم تاریخی و متد    شناسیروش مارکسیستی و    شناسیمعرفتدر سیستم    که   نیسوم ا

کنند آن را با واقعیت منطبق کنند، بلکه واقعیت اجتماعی را  میکنند و تالش نمی و امیال خود شروع ن  هاایدهاز    هاانسان

طبقاتی را تعین    هایاجتماعی، خاستگاه و دیدگاه   هایو جایگاه طبقات و جنبش   کنند می شکل ممکن تحلیل    تربه دقیق 

از جایگاه طبقاتی شکل بگیرد. جٌرج لوکاچ    آگاهی تا پراکسیس انقالبی واقعی از درون   کنند میروشن    هاتوده کرده و برای  

نویسد، در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی تمام این مسائل را یک قرن  می و کتاب    نوشتارکسی که جیمسن در رابطه با او  

طبقاتی،    آگاهی ،  لوکزامبورگیک متد تا مارکسیسم رزا    عنوانبه مارکسیسم ارتدکس گرفته  پیش توضیح داده است، از  

ابزار    مثابۀبه ماتریالیسم تاریخی    ۀدوگان  کارکردوارگی و  ءکارگر، شی  ۀخاستگاه طبقاتی طبق   مسئلۀتعارضات عقل بورژوایی،  

  عنوان به طریق انقالب رادیکال اجتماعی. جیمسن    کارگر و تغیر این جایگاه از  ۀ و متدی برای شناخت جایگاه طبقاتی طبق

  ۀ و راست غربی اطالع دقیقی از پروس   " چپ"  " روشنفکران "از آنجایی که از یک طرف بسان بسیاری از    مدرنپست یک  

دارد و  می از دهانش بر    تربزرگ   ۀتاریخی در کشورهای موسوم به جهان سوم ندارد، لقم  هایتکامل اندیشه و ادبیات و رمان

که    کند می صحبت    "ملی "  های"تمثیل"و    "ادبیات جهان سوم"،  "کشورهای جهان سوم "از طرف دیگر طوری در مورد  

واحدی با خاستگاه و جایگاه   "امت"و    " ملت"اندیشیم و همه به  می   جوریک همه    ایمآمده   "جهان سوم"انگار ماهایی که از  

در برخورد با جهان بیرون به نسبت جهان بیرون ما، به نسبت    "جهالت"اجتماعی یکسان تعلق داریم. این میزان از ابتذال و  

در اندونزی    هانیستکمودر ایران، قتل عام میلیونی   هافاشیستفاشیسم اسالمی، به نسبت کشتار زندانیان سیاسی توسط 

از جانب نیروهای مرتجع بورژوایی و آدمکش و    " وابسته"   داریسرمایه و جنایاتی که به با پرچم رهایی ملی و مبارزه با  

آن    منشأاست، تنها ناشی از جهالت و حماقت نیست، بلکه    گرفته صورت   " جهان سوم"مذهبی در کشورهای  می فاشیست قو

که جهان است  ای  ایدئولوژی  فیلم   در  حد  در  تنها  را  ایدئولوژی  می درک   Fiction تخیلی  هایبیرونی  این  اسم  کند. 

  " شناسیشرق "خود را در شکل ارتجاع مطلق پرو فاشیستی جریاناتی که از    باریک ه  کمیاست. پست مدرنیس  مدرنیسمپست

بردگی مزدی در جهان است، خود    ۀبه نفع امپریالیسم جهانی و ادام   مطلقاًکه    ایشناسیشرق،  کنند می ادوارد سعید پیروی  

ندارد و امپریالیسم را تا    داریسرمایه به    "نقد اقتصاد سیاسی"  ۀ از زاوی   ای ریشه هیچ نقد    اوالًگذارد، چون  می را به نمایش  

و دوما این نقد به   دهد می ل تقلی  "جهان سوم"در مورد مردمان کشورهای  هاغربی  "سازیداستان" حد یک امر فرهنگی و 

کند، اما تا مغز  می حمله    "اورپامداری"اینکه در فرم به    رغمعلیتواند در آپارات دولتی بورژوازی انتگره شود و  می راحتی  

تنفر تمام دول غربی از مبارزات مردم فلسطین و ساپورت    رغمعلی ماند. چرا آثار ادوارد سعید  می استخوان اروپامدار باقی  

اروپا در صدر    هایزیادی در دانشگاه  هایاسرائیل توسط دول امپریالیستی جهانی، در سطح وسیع برای دهه   ۀ جانب  همه
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آلترناتیو فاشیستی    ترراحت است، چون بورژوازی لیبرال غرب فاشیستی  سؤالدرسی بودند؟ جواب به این    هایاصلی کتاب 

 . (Ahmad 2022, 136ff) دهد می جریان سوسیالیستی ترجیح   به یکرا  

اشت و صدای آنان را  اگر ادوارد سعیدی وجود ند  شدند،می جیمسن معتقد است که فلسطینیان برای همیشه در تاریخ گم  

ن جهانیان  گوش  مهر  می به  که  است  مبتذل  حدی  تا  پوچ  ادعای  این  مورد    تأیید رساند.  در  من  آنچه  بر  است  دیگری 

در   وجههیچبه غیرماتریالیستی و غیر ایدئالیستی )جیمسن  ۀاو در باال نقل کردم. معرف شناسی وارون ۀوارون شناسیمعرفت 

خواهد به  می خود را    هایو فانتزی   هاایده کند، بلکه  می راستای ایدئالیسم هگلی یا حتی ایدئالیسم پوزیتیویستی صحبت ن

شدند، در سطح میلیونی به تبعید    ولورده له توسط امپریالیسم    مردمی که   ۀ تود  ۀواقعیت تحمیل کند(، مبارزات قهرمانان

  های خود رانده شدند، ترور و شکنجه شدند و نکبت فاشیسم صهیونیستی را دهه محکوم شدند، به زور تروریسم از کشور  

آسمیالسیون فاشیستی تن    هایبه سیاست  هااین تمام    رغمعلیو    اند کرده طوالنی با گوشت و پوست و استخوان تجربه  

 .یک نفر تقلیل دادند، حماقت نیست، تبهکاری است هایندادند، را تا حد نوشته و روایت

مبارزات احزاب   اش ارتجاعی موضع    خاطربه   گونه این اشک تمساح بریزد،    " جهان سوم"سن که قرار بود برای مردمان  جیم

سیاسی چپ و کمونیست، کارگران و زحمتکشان این کشورها علیه عاشقان استعمار و بردگی یعنی بورژوازی خودی را  

کند. جنبش چپ و  می قلمداد    "ملت"یک    "فرهنگی   هایثیلتم"، بلکه آن را بخشی از  دهد می تا حد صفر تقلیل    تنهانه 

ارتجاعی موسوم به چپ و پرو امپریالیسم شرق و غرب   دمکراسیسوسیال کمونیستی کشورهای موسوم به جهان سوم و نه 

و هدفشان  اند کرده خود را جزوی از یک ملت قلمداد ن هاکمونیستهرگز برای ساخت دولت ملت تالش نکرده است، هرگز 

  خواندن   "ملت" از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده است.    دوربه نابودی دولت ملت و ساختن یک جهان سوسیالیستی  

 ,Ahmad 2022) است  گرفتهصورتمتمادی علیه ارتجاع ملی    هایاست که سال   ایآنان تحقیر مبارزات کمونیستی

150ff) . 

متفاوت    هایمتفاوت فرم   های"فرهنگ"در کشورها و    داریسرمایهیکی از روبناهای ایدئولوژیک نظام    عنوانبه  مدرنیسمپست

  "اورینتالیسم"به اسم    هاغربی   هایو فانتزی   "فرهنگ غربی" در ظاهر ضد غرب و    هامدرنپستبه خود گرفته است. بخشی از  

، بخش دیگری از همان ابتدا بر اصالت فرهنگ غربی و پاپ کالچر  اند بوده در مورد مردمان کشورهای موسوم به جهان سوم  

لیبرالی را نمایندگی کردند، اگرچه ممکن است با   ۀمنطق اروپامداران  کی  شه یهمداشتند و    تأکید )آدورنو و هورکهایمر(  

 .کارتیسم مشکل پیدا کرده باشند لیبرالیسم سیاسی و م

یک نوع از یونیورسالیسم عام و مدرنیسم غربی،    ۀدر چپ ایرانی هم منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری ایران نمایند 

. کدام انسان، این انسان چه  "اساس سوسیالیسم انسان است"گوید می وارونه و لیبرالی )برای نمونه حکمت  شناسیمعرفت 

و    هاانسانانسان مدرن( و امپریالیستی است که به دنبال یکدست کردن    که یکی دارد. جواب حکمت این است  هایویژگی 

هنر و ادبیات و    ۀ سبک زندگی اصیل به دیگر مردمان است. حتی حکمت که در حوز  عنوانبه تحمیل سبک زندگی غربی  

حسن زیرک    جایبه و حزب کمونیست کارگری  عض  کورد حکمتی نداشت، معتقد بود که اگر دوستان    ترینکوچک فلسفه  

در اروپا به نازیسم انجامید! آیا  "مٌدرنیسم" شوند! این تصورات آتاتورکیستی از می بٌب مارلی گوش بدهند، اتوماتیک مٌدرن 

امپریالیسم حاضر است به اسم مبارزه با ناسیونالیسم    لیسچکمهیک حزب    عنوانبه فعلی    "کارگری"  " کمونیست"   "حزب"

  ۀ روحی  گیری شکل گوید که تدریس زبان مادری باعث  می زبان مادری )علی جوادی از اعضای اخراجی این حزب جایی    و

جریان فاشیستی    به یکشود، پس باید تدریس زبان اول یا مادری در ایران ممنوع شود(،  می   "فدرالیستی "و    "طلبانهتجزیه "
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که لوکاچ و صدها متفکر دیگر    طورهمانن فاشیست تبدیل شده است.  جریا  به یکتبدیل شود و آیا این حزب    "مٌدرن"

بورژوازی   ۀبورژوایی و رساندن این جامعه به نوک قل ۀ، فاشیسم بدون مٌدرنیسم ممکن نبود و فاشیسم اشباع جامعاند گفته 

 .و نوعی ابرکاپیتالیسم مٌدرن است

برای همیشه اسم خود را تغیر دهد و    باریک   زادهنیحسرحمان    ۀآیا زمان آن نرسیده است که حزب حکمتیست شاخ

که    مدرنیستیپستخزعبالت   یک    منشأمنصور حکمت  انسان   گرایانهغرب   ۀستیزان انسان  شناسیمعرفت در  که  داشت 

م در سراسر و از اصالت کمونیسم، از اصالت دفاع از طبقات تحت ست  بیندازند کرد، به زباله  میغیرغربی را از انسانیت تهی  

 .جهان و از خاستگاه طبقاتی کارگر دفاع کنند 

 تبهکاری تبهکاری هاست؟ و فاشیسم    " کمونیسم"   ۀ چرا مقایس 

از   تنهانه موجود با فاشیسم هیتلری،    واقعاًسوسیالیستی و ناسیونالیسم   شبه  هایحتی دولت  "کمونیسم "  ۀهرگونه مقایس

  دقیقاً اجتماعی ابتذال و شارالتانیسم است، بلکه    های، صداقت در برخورد به واقعیت نگاریتاریخلحاظ علمی، متدولوژیک،  

ست. در  اتفاقاتی است که در کشورهای موسوم به سوسیالیستی افتاده اتوجیه تبهکاری و بربریت فاشیستی و تقلیل آن به 

، مخالفین سیاسی، منتقدین  هاکمونیستموجود هم حقوق کارگران و    واقعاًیسم  یا ناسوسیال  "اردوگاهی"  "سوسیالیسم"

شوند. اما ابعاد جنایاتی که در شوروی دوران استالین  ضایع شده است و باید این جنایات با تمام قدرت نقد    هاسیستماین  

انقالبیون واقعی و کمونیست بود،    با  حسابتسویه و ایدئولوژی پشت این جنایات که    است  گرفته صورت تا سقوط این نظام  

، یهودیان،  هاکمونیست، نابودی  بردگی کشیدن کل بشر  بهبردگی فاشیسم و ساختار دولتی فاشیستی که کمر  با ایدئولوژی  

ان اروپا را قتل عام کرد با کمونیسم و ناسوسیالیسم  درصد از کل یهودی  74باالی    مردمان اسالو و اروپایی شرقی بسته بود و 

از    تأیید توجیه و    واقعاًموجود،    واقعاً تنفر و حقارت است،  ایدئولوژی  ایدئولوژی ضدبشری فاشیسم است. فاشیسم سراپا 

مقابل    "ناانسان"  مفاهیمی چون فاشیسم هیتلری  می صحبت    اینیچه   "فراانسان"در  برای  ی هاینانساافر  هاآلمانیکند. 

در هیچ نقطه از    فیزیکی از بین ببرند.  صورتبه یهودی و اسالو را به بردگی بگیرند و    های"ناانسان"بودند که الزم است  

و  موجود یهودکشی، دیگری کشی، راسیسم و نژادپرستی سیستماتیک، به بردگی گرفتن انسان    واقعاً تاریخ ناسوسیالیسم  

 شدیداً تمام نقدهایی که به آن وارد است و باید    رغمعلی موجود در شوروی    واقعاًیالیسم  ناسوس   اتفاقاًغیره تبلیغ نشده است.  

  ۀ ملی، جبه  هایبرای دفاع از حقوق زن، اقلیت   ایجبهه و ضدنژادپرستی و  ،  یضد استعمارآنتی فاشیستی،    ۀ نقد شود، جبه

تحت ستم از کلونیالیسم و آپارتاید تشکیل داده بود و به بیشتر    هایتحت ستم ملیت   هایبرای دفاع از رهایی ملی انسان

به سرانجام  رهایی از استعمار و استثمار زودتر    ۀ کرد، تا پروس میلجستیکی کمک    صورتبه تحت ستم    هایمردمان ملت 

بل امپریالیسم  در جنگ ویتنام در مقا  هاکمونیستمالی و لجستیکی شوروی پیروزی    هایبدون حمایت  اتفاقاًخود برسد.  

توانست می شد. بدون حمایت شوروی سابق از کوبا انقالب کوبا  میآمریکا در جنگ ویتنام غیرممکن    زانودرآمدنبه آمریکا و  

نباید    دیریازود  هم  این  در  بخورد.  ملی  شکست  بورژوازی  از  دفاع  بعد خط  به  استالین  دوران  از  که  کرد    عنوان به شک 

  سرکاراحمقانه باعث    هایارتجاعی در کشورهای استعمار شده انجامید و همین تئوری   روند کی به    "بخشرهایی بورژوازی  "

ی همچون  های" تئوری" شد.    استعمارزدهفاشیستی و ضد کارگر در بسیاری از کشورهای    هایو دیکتاتوری   ترآمدن ارتجاعی 

کارگر ملل تحت    ۀ ارتجاعی و غیرسوسیالیستی بودند و چیزی جز بردگی برای طبق  شدتبه   " داریسرمایه راه رشد غیر"

چپ و کمونیسم    ایهتوان گفت، در هیچ کشور استعمارزده و نیمه مستعمر می ویتنام  ستم به بار نیاورند و به جز مورد کوبا و  

 هژمونی را به دست نیاورد و قدرت سیاسی را به دست نگرفت. 
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  اتفاقاً و    اند داشتهفاشیستی شباهت    هایبا رژیمبخشاً  که ممکن است در فرم  سوسیالیستی    هاینظام   رتماندهعقب حتی  

، هرگز راسیسم و نژادپرستی، مالکیت خصوصی بر  اند داده انقالبی و رادیکال را تحت سرکوب و تعقیب قرار    هایکمونیست

  عنوان به ، اما لیبرالیسم  اند کرده را تبلیغ ن  طلبیجنگ از طریق    کشینسل ، صدور تروریسم و  داریبرده ابزار تولید، استعمار و  

 پدر معنوی فاشیسم تمام این کارها را کرده است و در تئوری هم توجیه کرده است. 

  - ا فاشیستی مبتنی بر یک رئال پولیتیک انقالبی در مقابل رئال پولیتیک بورژو هایف سیاستسیاست مارکسیستی برخال

 امپریالیستی است 

 مارکسیسم و رئال پولیتیک انقالبی 

شود که  می ی گفته  هایسیاسی، ایدئولوژیک، استراتژیک و تاکتیک   هایرئال پولیتیک یا سیاست جاری به مجموعه فعالیت 

در سطح محلی و جهانی   هاحکومتدر چارچوب واقعیت اجتماعی و سیاسی موجود است و در کلیت خود تقابلی با سیاست  

امپریالیستی چیزی جز همسویی و همراهی با سیاست استثمارگرانه، غارتگرانه،    داریسرمایه ندارد. رئال پولیتیک در جهان  

نژادپرستانه،   ایدئولوژی    کردننمایندگی و در کلیت چیزی جز    ستیزانهزنامپریالیستی،  از  یا آن بخش    داری سرمایه این 

 نیست.

جهان   در  حاکم  سیاست  یعنی  بورژوایی  پولیتیک  رئال  با  تقابل  منافع  داریسرمایه در  خود  کلیت  در  که  سیاستی   ،

 هایآن را در ارتباط با اندیشه   لوکزامبورگکند، ما یک رئال پولیتیک دیگری داریم که رزا  می استثمارگران را بازنمایی  

تاکتیک و اخالق ضمن اینکه تنها جریان سیاسی که    ۀجٌرج لوکاچ در مقال     .  نامد می سیاسی مارکس رئال پولیتیک انقالبی  

خواند که هر طبقه و هر  می خواند، تاکتیک را ابزاری می جریان و جنبش سوسیالیستی  درستیبهعلیه رئال پولیتیک باشد 

گیرد. لوکاچ در  می از آن بهره    و تحقق اهداف نهایی و غایی خود   مدتمیان ،  مدتکوتاه اهداف    پیوندزدنی برای  تشکیالت

گوید که احزابی که در چارچوب رئال پولیتیک قرار دارند و علیه رئال پولیتیک نیستند،  می تاکتیک و اخالق به درست    ۀ مقال

گیرند  میقرار    هادولت   ترطلبجنگی همچون شروع جنگ در کنار  هایکه داشته باشند، در لحظه   ایهر ادعای اخالقی 

(Lukács 1967b, S. 1–44) . 

  لوکزامبورگ است. رزا    " اجتماعی یا انقالب  رفورم "   ۀ در جزو  لوکزامبورگرزا    هایبحث   ۀ این بحث لوکاچ در واقع تکرار و ادام 

است برای رسیدن به هدف و مبارزه برای رفورم نباید   ایوسیله  "22دمکراسی سوسیال"معتقد بود که رفورم اجتماعی برای  

طبقاتی و استثمار باشد، اما از آنجایی    ۀ رسیدن به جهانی بدون سلط  دمکراسیسوسیال به رفورمیسم منجر شود. هدف غایی  

شوند، از یک طرف  می زندگی خود برای بهبود اوضاع و شرایط زندگی خود وارد مبارزه    ۀکه کارگران باالجبار در پروس 

ند و  روزمره را نادیده گرفت و از طرف دیگر باید مبارزه برای رفورم را باید به شکل انقالبی به پیش ببر  ۀ توان این مبارزمین

و بردگی مزدی را برچینند. این بحث رزا    برای رسیدن به هدف نهایی وارد میدان شوند، تا بتوانند در نهایت شرایط کار

 
دمکراسی بعد از    سوسیال دمکراسی مورد نظر رزا لوگزمبورگ در واقع با سوسیال دمکراسی متعفن جنگ طلب ، ناسیونالیست و امپریالیست بعد از پیوستن سوسیال 22

به عنوان یک جریان علیه رئال  ارتجاع بورژوایی قرار داشته و ا  ۀچهارده تا امروز رسما در جبه   1914چهار آگوست   نوزدهم  ز کانتکس تاریخی سوسیال دمکراسی قرن 

است، زمانی که    1899رفورم اجتماعی و انقالب رزا لوگزمبورگ مربوط به سال    ۀ سوسیالیستی ندارد. جزو  های پولیتیک به کلی خارج شده است و هیچ ربطی به اندیشه

ارتجاعی ادوارد برنشتاین    هایو امپریالیست تبدیل نشده بود و در کثافت مطلق غرق نشده بود. نقد رزا لوگزامبورگ بر اندیشه  به یک جریان ناسیونالیستیسوسیال دمکراسی  

 از مدافعین سوسیالیسم مبتذل، عامیانه و رفورمیستی نوشته شده است.  
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موضع کالسیک مارکسیستی در مورد برخورد به رفورم و مقابله با رفورمیسم تبدیل شده است،   به یککه    لوکزامبورگ

 بی یا امتداد سیاست مارکس و مارکسیستم در کلیت خودش نیست.چیزی جز تئوریزه کردن رئال پولیتیک انقال

جزو   لوکزامبورگ رزا   انقالب"   ۀدر  یا  اجتماعی  تئوری   " رفورم  نقد  کتاب   هایبه  در  برنشتاین  ادوراد  اولوسیونیستی 

مقال   "سوسیالیسم   هایشرطپیش" نقد  نشری   "معضالت سوسیالیسم"  ۀو  یع  دمکرات سوسیالحزب    ۀاو که در  نی  آلمان 

معتقد است که تمام تئوری    لوکزامبورگ پردازد. رزا  می منتشر شده بود    1897/98( در سال  Neue Zeit)   " عصر نو"

 دمکراسی سوسیال  ۀاید   عنوانبه انقالب    ۀاید   کنارگذاشتنابزار به هدف و    رفورم اجتماعی از   کردنتبدیلبرنشتاین حول  

 .  (Luxemburg 1970, 7f)چرخد می 

ت تولید  اپورتونیست نه عقالنی کردن مناسبا  بورژوازیخرده هدف جنبش سوسیالیستی و کمونیستی برخالف رویزیونیسم و  

تولیدی به نفع صاحبان سرمایه در چارچوب دمکراسی بورژوایی، بلکه فراتر رفتن از    ۀسرمایی و راسیونالیزه کردن پروس 

ابزار تولید، لغو اشکال مختلف بردگی طبقاتی، جنسی، ملی    یمالکیت خصوصی برا  کوبیدندرهمچارچوب منطق سرمایه و  

 کردن شالق بردگی. و غیره است، نه تالش برای کاهش و بهتر 

  گیری بهرهبا    " حقوق کاری برای شوراهای کارگری محیط کار" و کتاب    "23؟ سازی چیست  اجتماعی"  ۀ کارل کٌرش در جوز

و    اشتراکی کردن تولید در سوسیالیسم را از مسائلی مانند سندیکالیسم  مسئلۀدر نقد برنشتاین    لوکزامبورگ از نظریات رزا  

و نه    داریسرمایه به نظام  دادن پایانسوسیالیسم و رهایی کارگران را به  گیری شکل کند و می کنترل کارگری بر تولید جدا  

،  سازی اشتراکی کارل کرش تفاوت بنیادینی بین    .زند می پیوند    " دادن حقوق بیشتر به کارگران"یا    "دولتی  داریسرمایه "

با اشتراکی کردن سوسیالیستی و لغو  و حتی سهم بردن بیشتر کارگران از طریق پرداخت دستمزد بیشتر    کردناجتماعی

 مالکیت خصوصی بر ابزار تولید قائل هست.  

این    نمایندۀ" از  اصلی  دوم  »اجتماعی»شکل  او،  نظر  مطابق  است.  برنشتاین  ادوارد  امروزه  بنیادین    مسئلۀ سازی«، 

 (Allgemeinheit)می سازی این است که ما بتوانیم تولید، یعنی حیات اقتصادی، را تحت کنترل سعادت عمواجتماعی

  هرچه بیشترمک قوانین و مقررات بتواند ک با ی عمومشود که »بخش سازی زمانی میسر می درآوریم«. در نظر او، اجتماعی

کند که  همچون بیش از بیست سال پیش، چنین ادعا می عالوه، او کماکان  آورد«. به   به دستکنترل حیات اقتصادی را  

سازی چند صد شرکت و بنگاه تواند سوسیالیسم بیشتری را به ارمغان بیاورد، تا ملیها، می »قانونی مناسب برای کارخانه 

 .«یتولید 

 .سازی« استرفاه اجتماعی« و »اجتماعی  انگاری کامل »سیاست و دال بر یگانه   بندیدیدگاه برنشتاین عبارت از این صورت 

مالکان خصوصی،    ویژۀهای رفاهی بر امتیازهای  قدمِ محدودیت به رفاه اجتماعی از طریق اِعمال قدم  شود که سیاستتصور می 

  رفاه اجتماعی   سیاست شود. اما در حقیقت،    عمومی مبدلتدریج مالکیت خصوصی را دگرگون سازد و به مالکیت  تواند به می 

قصد دارد که تعارض بین حقوق    صرفاًگیرد و  فرض می داری را پیش صوصی سرمایه ــ که بنا به مفهوم خود وجود مالکیت خ

 
و توهم به مدرنیزاسیون است، را دلشاد عبادی به فارسی ترجمه کرده است. ترجمۀ   العاده مهم که نقد سرمایه داری دولتی، سوسیال دمکراسی برنشتاینیاین جزوۀ فوق 23

تواند در یک سطح باشد. مترجم فارسی از متن انگلیسی استفاده کرده است. در سایت نقد  فارسی اگرچه درست، اما از لحاظ قدرت انتقال مفاهیم با متن اصلی آلمانی نمی

 ترجمۀ مقالۀ کرش را بخوانید.توانید در لینک زیر می

https://naghd.com/2018/12/30/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%

B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ 
 

https://naghd.com/2018/12/30/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://naghd.com/2018/12/30/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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ـ بدون    ورجوع رفع گری   از طریق میانجی   را   یعموم داران و مطالبات مربوط به ]حقوق[  فردیِ سرمایه  جهش و چرخشی  کندـ 

داری  های تفکر سرمایه که شیوه غم اینرحقیقی بدل شود. برداشت برنشتاین، به   سازیِ اجتماعی تواند به  ، هرگز نمی رادیکال

سازیِ حقیقی است که در بخش بعدی بررسی خواهد بحث اجتماعی  مهمی برای عنصر    دربردارندۀپذیرد، اما کماکان  را می 

 .شد 

 ه یکبارمالک خصوصی از فرآیند تولید اجتماعی، به   کامل سازیِ وسایل تولید بدون حذف  گیریم: اجتماعیتا اینجا، نتیجه می 

 . (1919 ، بند هفت.کارل کٌرش، اجتماعی سازی(Korsch 1980) )   "به تدریج، میسر نخواهد بود نه و

با   کٌرش  مارکس   گیری بهره کارل  نظریات  کارگران    از  آموزش  برای  را  جزوه  تفاوت می این  طرف  یک  از  تا    هاینویسد، 

و کنترل کارگری در چارچوب مناسبات تولید بورژوایی  ون بورژوایی، سندیکالیسم  از مدرنیزسی  را  یعلمسوسیالیسم عملی و  

اثباتی قابل فهم برای نظام سوسیالیستی را بنویسد. جزوه که از بیست و یک بند    ۀنشان دهد و از طرف دیگر یک برنام

و محتوای واقعی سوسیالیسم را که چیزی   دهد می سوسیالیستی را توضیح   هایسیاستساده   صورتبه تشکیل شده است، 

 کند. می جز اشتراکی کردن تولید نیست، برای کارگران روشن 

سازیِ وسایل تولید، معادلِ آزادسازیِ کار  وسایل تولید با مالکیت اجتماعی، یعنی اجتماعیجایگزینی مالکیت خصوصی بر  "

داری، در طول  دارانه دارد، تسلط و استثماری که کار، در اقتصاد سرمایه از تسلط و استثمارِ غیر است که خصلتی سرمایه 

تقابل   بردن ازبین وسایل تولید، به همان اندازه که معادلِ  سازیِ، اجتماعینی؛ بنابراآید فرایندهای تولید به تابعیت آن درمی 

خود درآورده است، به همان اندازه    سلطۀداریِ حاضر را تحت  بین سرمایه و کارمزدی است، تقابلی که نظم اقتصادی سرمایه

ه از تقابل بین سرمایه  ای است که برخاستطبقاتی   مبارزۀطبقاتی و    سلطۀ طبقاتیِ اجتماعی،    بندیتقسیم   بردنازبین معادل  

 (.از بند پنج ی بخش 1919کرش، (Korsch 1980) ) "و کار است

 کمونیسم چیست؟ 

کمونیسم مارکس را با   "تصور مارکس از کمونیسم"  ۀت معاصر در مقالمارکسیس برجستۀ هایبرتل المن یکی از شخصیت 

 کند.می مراجعه به آثار خود مارکس به دو مرحله تقسیم 

  کنند می اشاره   «»دیکتاتوری پرولتاریا  منزلۀاول عموماً به    مرحلۀ کند، به  کمونیستی را به دو نیمه تقسیم می   آیندۀمارکس  "

شود که »میان  اول با این ادعا تعیین می   مرحلۀنامند. مرزهای تاریخی  و دومین مرحله را معموالً »کمونیسم کامل« می 

گذار سیاسی با این    دورۀ ای از دگرگونی انقالبی یکی به دیگری قرار دارد. یک  داری و سوسیالیستی، دوره سرمایه   جامعۀ

 [6]«.تواند باشد آن دولت چیزی دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمیدگرگونی انقالبی متناظر است که در  دورۀ

ای است کمونیستی،  شود که آنچه در اینجا باید به آن بپردازیم جامعه کل سرشت این دوره با این عبارت مارکس مشخص می 

داری ظهور کرده است: سرمایه   جامعۀاز    گونه که تازه باشد، بلکه برعکس، آن   یافتهتکامل گونه که بر بنیادهای خویش  نه آن 

 آورد، بر آن نقش بسته است.جدید سر بر می   جامعۀ که از رحم آن    کهنه   جامعۀ، از هر لحاظ هنوز زادنشانِ  ترتیباینبه 

داری را  هایی که سرمایه بالیدن ضروری برای کمونیسم کامل است: زمانی است که انسان   دورۀاول همانا    مرحلۀ[ این  7]

داری  هایی را هم با سرمایه و سازمان زندگی ویژگی   شیوه   مثابه بازسازی کامل هستند. این دوره به   وظیفۀ ند درگیر  انابود کرده 

کشد ــ نخستین کند که این دوره چقدر به درازا می و هم با کمونیسم کامل شریک است و مارکس هرگز مشخص نمی 

 .دهد می دوم    مرحلۀمرحله به نحو نامحسوسی تدریجاً جای خود را به 
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جنگ  و    گوتا  برنامۀ ، نقد  مانیفست کمونیستاز    عبارت استدیکتاتوری پرولتاریا    دربارۀ نظرات مارکس    دربارۀ منبع اصلی ما  
، ده اقدام وجود  مانیفست کمونیستپردازد. در اصالحات کمون پاریس می  دربارۀ که در آن مارکس به بحث  داخلی فرانسه 

داران به اجرا گذاشته شود. با این دید که این  شود بالفاصله پس از پیروزی بر سرمایه دارد که از احزاب کارگری خواسته می 

 .اول داریم استفاده کنیم مرحلۀای برای تصویری که از عنوان پایه توانیم این فهرست را به شود، میانجام می  قبالًاقدامات 

 از: عبارت استکند  مطالبه می  آنچه مارکس 

 های زمین برای تأمین مقاصد عمومی.  اجاره  همۀلغای مالکیت ارضی و استفاده از ا .1

 مالیات تصاعدی یا تدریجی سنگین بر درآمد. .2

 الغای هرگونه حق وراثت.  .3

 مهاجران و شورشیان.  همۀ مصادره اموال  .4

 دولتی و برخورداری از انحصار مطلق.   ایۀسرمتمرکز اعتبارات در دست دولت از طریق یک بانک ملی با   .5

 ونقل در دست دولت.تمرکز وسایل ارتباطی و حمل .6

های بایر و بهسازی اراضی براساس  تملک دولت، کشت و آبادانی زمین ها و ابزارهای تولید تحت  گسترش کارخانه  .7

 ای عمومی. برنامه 

 ویژه برای کشاورزی.  های صنعتی به اجبار یکسان همگان به کارکردن. تشکیل ارتش  .8

 تر جمعیت در سراسر کشور تلفیق کشاورزی با صنایع تولیدی؛ الغای تدریجی تمایز شهر و روستا با توزیع یکنواخت  .9

برای تمام کودکان در مدارس دولتی. ممنوعیت کار کودکان در کارخانه  .10 اش. ر شکل کنونی ها دآموزش رایگان 

 " .[8].تلفیق آموزش با تولید صنعتی و غیره و غیره 

برای رهایی   کشانستم جنبش طبقاتی  طبقاتی، هایبه نظام  دادنپایاننفی بردگی انسان و تالش برای  کمونیسم جنبشی 

به مناسبات   دادنپایان،  نسانانسان بر ا  ۀاعمال سلط  ،بردگی مزدی  ،و مناسبات طبقاتی  داریسرمایه از مناسبات تولید  

، نفی مالکیت خصوصی  داریسرمایه   ۀ کمونیسم چیزی جز نفی جامع   کالم یک در    است.  و روابط کاالیی بین انسان  کاالیی

جامعه استفاده  نیازش از امکانات    ۀرسیدن به موقعیتی که هر کس به انداز و    به مالکیت اشتراکی   دادن شکلبر ابزار تولید و  

کافی    ۀ حرص بخورد که به اندازتوانش کار کند، بدون اینکه کسی به دیگری حسودی کند و    ۀکند و هر کس به انداز

  دقیقاً ، بلکه  امکانات در اختیار ندارد. کمونیسم یک حالت ایدئال نیست که واقعیت اجتماعی خود را با آن منطبق کند 

بشر برای رهای را باید عینیت ببخشد. ایدئولوژی کمونیستی یا    هایایدئال   داریسرمایه از طریق نفی  جنبشی است که  

فاشیستی،   ایدئولوژی  برخالف  و    دقیقاًمارکسیسم  نژادپرستی  از  رهایی  جنسی،  و  طبقاتی  ستم  از  رهایی  بشر،  رهایی 

 کند.می و ناسیونالیسم را تبلیغ   پرستیقوم 

،  مصرفی  شناسیزیبایی   ۀیک وعد   مثابۀ به ، فاشیسم  از حاکمیت بورژوایییک ایدئولوژی بورژوایی، شکلی    عنوانبه   فاشیسم

و    قدرت سیاسی  انطباق کامل   راستاییک    دقیقاً   ، امادهد می سوسیالیستی    ظاهربه   هایسوسیالیسم، وعده  شبه   نوع  یک

، تروریسم و  کشینسل و    داریبرده ل با ستم و استثمار، راسیسم و نژادپرستی،  با مالکیت خصوصی، انطباق کام  حاکمیت

  ستیزعقلیک ایدئولوژی    مثابۀبه   ایدئولوژی فاشیستی  کند.می رود و عمل  می پیش    توحش، اقتدارگرایی افراطی، تحقیر بشر

همجنسگراستیزی،    ،کشیضعیف تحت ستم،    هایمبلغ به بردگی کشیدن انسان  ،تباهی شعور، برخالف کمونیسم  ۀو نمایند 

دشمنی  مدافع  ،  کشانستم علیه    ضدانقالبی  خشونت  مدافع   سروری انسان بر انسان،  و مبلغ  معلول ستیزی، دیگری ستیزی،
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فردی و اجتماعی،   هایکنسرو کردن گذشته و دشمنی با آزادی پایبند به  ،  داریسرمایهبا انقالب و تغیر رادیکال مناسبات  

  . کند یم و ترویج    تبلیغ کند و تمام مسائل فوق ذکر را  می مل  ع  سنتی   بورژوایی و   ۀ ناسبات جنسی، تقدیس خانواد آزادی م

  داری سرمایه تولید  ۀ شکل از شیو تر، خشن داری سرمایه و مناسبات تولید جریانی در راستای وایرانی عقل  عنوانبه فاشیسم 

  ۀ و جامع  انه دارسرمایه فاشیسم هرگز در عمل چیزی علیه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، منطق  گذارد.  می را به نمایش  

عیان این نظام    ۀو چهر بورژوایی    ۀجامع   ۀ فاشیسم چیزی نیست جز نوک قل  اتفاقاًگیرد و  میبورژوایی در پیش نگرفته و ن 

کردن   مدرنیزه  جز  نیست  چیزی  فاشیسم  برده   داری برده ظالمانه،  فاشیسم  دو  بورژوایی.  مدرنیسم  کردن    دقیقاً ارانه 

است. بین    کاریمحافظه واقعی و معلم اصلی فاشیسم لیبرالیسم و  کلمه کمتر و نه بیشتر. پدر    ک ینه  است    داری سرمایه

سیاسی  کاری محافظه  و  اجتماعی  اقتصادی،  بحران  هر  با  و  است  فاصله  مو  یک  فاشیسم  هر  ایو  لیبرال    کارمحافظه ،  و 

 تواند یک فاشیست جالد شود. می افراطی   " دمکرات"

که جنگ را به مردمان دیگر کشورها تحمیل کرد و بیست و هفت میلیون نفر از   ند بود هافاشیسمهیتلری و دیگر  فاشیسم 

شوروی و ارتش    پایبه مردم شوروی به دست نازیسم و فاشیسم هیتلری سالخی شدند. نوشتن جنایات فاشیسم هیتلری  

تبهکاری تبهکاری    ۀ زمر  ، در کنند می  "نعل اسب"  " تئوری"سرخ، کاری که طرفداران تئوری توطئه و توتالیتاریسم آرنتی و  

س، لنین و دیگر  گلشود و بازخوانی آثار مارکس، انمی خوانده   "علم"آکادمیک بورژوایی در سیستم  هاتبهکاری این  هاست.

   ."ایدئولوژی " هامارکسیست

روشنی با  کسانی که مرزبندی    سیاسی و تمام  هایو، روشنفکران سنتی، احزاب و سازمان اولترا کنسرواتی  هایحاال لیبرال

دوران استالین    سرکوب مخالفین سیاسی در   بینمی فر  هایبر اساس شباهت  صرفاًکمونیسم را با فاشیسم    ندارند،  هافاشیست

، سوسیالیسم و فاشیسم را از یک جنس فاشیسم هیتلری مخالفین سیاسی در    های سرکوباتحاد جماهیر شوروی با    در 

  کامالً   ۀبرای دو پدید     یک ذات  ،  معتقدند   " خشونت"هر دو به    هافاشیستو    هاکمونیست  ا این بهانه که ب  و   کنند می قلمداد  

قائل   بلکه در هم شکستن خشونت   اوالًشوند.  میمتضاد و مخالف هم  نیست،  و کارگری خشونت  انقالب سوسیالیستی 

را   تاریخ  ۀ، نقشل قابل گوید می که مارکس    طورهمان است، دوما قهر انقالبی خشونت مقطعی است و  سیستماتیک دولتی  

  هروقت و    ته است وجود داش   داری سرمایه و سوما خشونت پلیسی و دولتی، یا خشونت قانونی بورژوایی در کل تاریخ    دارد 

 و   اند بوده شکل ممکن حقوق خود را خواسته اند، با خشونت تروریستی دولتی روبرو    " صلح آمیزترین"مظلومان تاریخ به  

نرمالیزه و توجیه    تنهانه اولتراکنسرواتیو به شکل ایدئولوژیک این آپارت تروریستی و خشونت دولتی را    ۀ دوآتش   هایلیبرال 

انه  دارسرمایه   داری برده و حاضرند برای حفظ مناسبات    کنند می ، تبلیغش  ، بلکه با تمام قدرت پشت آن ایستاده اند کنند می 

، چون مشروعیت دولتی  شودمی آنان خشونت قلمداد ن  ضدبشریولوژی در ایدئ  کشینسل و این   بیندازند راه  هم    کشینسل

چهارما قهر انقالبی برخالف  .  کند میزار سرکوب دفاع  ین خشونت دولتی از مالکیت خصوصی بر ابپشت آن است، چون ا

علیه ظالمان و    است و قهر انقالبی   و پایدارمی و نه خشونت دائ  خشونت دولتی لیبرالی یا فاشیستی یک خشونت مقطعی 

نه علیه شهروندان ستمگران و  بروکراسی  و  ارتش  دولتی،  آپارات  تروریسم دولتی    ، علیه  اما خشونت ضدانقالبی و  است، 

انسانخشونت مداوم و   از طرف ظالمان و ستمگران علیه  کارگران و  تحت ستم و بی دفاع است. پنجما    هایهمیشگی 

یر از قهر انقالبی برای ساقط کردن بورژوازی و رسیدن به قدرت سیاسی ندارند و بورژوازی هم  زحمتکشان راه دیگری غ

وقتی بین دو    نی؛ بنابراآید و خلع ید از ستمگران بدون اجبار ممکن نیستمیبدون قهر انقالبی از صندلی قدرت پایین ن

، بر سر  بر سر حقیقت و سوژگیرحق دارند، درگیری  نیروی که تخاصم طبقاتی، مادی و ایدئولوژیک دارند و هر دو خود را ب

منافع   در چارچوبگیردمی صورت  پیشبرد  ابدالدهر  تا  درگیری  این  ن  قانونی  های،  و  میباقی  چارچوب    از  دیریازودماند 
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شود و یا اگر سرکوب شود،  می گیرد و منجر به انقالب اجتماعی  می ، فرمت قهر مادی به خودش  رودمی گفتمانی فراتر  

، این قهر است که تعین کننده خواهد بود. وقتی پرولتاریا وارد جنگ  سوژگی ظالمان ادامه دهد   ۀ قدرت به ادامتواند به  می 

ان ندارد. اگر به اسارت جز کشتن یا به اسارت و بردگی گرفتن ستمگر  ایهشود، قاعدتا چارمیمرگ و زندگی با بورژوازی  

فاشیسم   است.  انسانی  و  اخالقی  عقالنی،  ضروری،  کردنشان  خالص  نیست،  ممکن  جالدان  این    همچون   دقیقاًگرفتن 

انقالبیون    کشینسل و    سازیپاک لیبرالیسم علیه قهر انقالبی است و در تالش است بستر انقالب را به بستر ضد انقالب و  

فاشیستی وارد اتحاد شوند، تا روند انقالبی    هایسیستم   ترهم حاضر اند با فاشیست  کاریمحافظه تبدیل کند. لیبرالیسم و  

 را به میدان کشتار ضدانقالبی و خشونت ضدانقالبی تبدیل کنند.

 بندی جمع 

به من    این کار را   ۀ توانست یک کتاب جامع و حتی فراتر از آن باشد، اگر زمان و مکان اجازمی این مطلب که    بندیجمع

بخشاً وقتی ما با انواع مختلف تفکر کویرفرونت و التفاطی طرف هستیم که    ویژهبه   ،برای من بسیار سخت است  ،دادمی 

و   کویرفرونت  تشکیل  بخشاً  جناح چپ  را  آن  راست  دیگر    دهند.می جناح  تعبیر  که  هایتوان چپ می به  کرد  پیدا  را  ی 

توان  میدفاع کنند و یا    هاتئوری اولتراکنسرواتیو و فاشیستی را جذاب قلمداد کنند و یا به شکلی از اشکال از این    هایتئوری 

  دفاع قابل را جذاب و    هاتئوری مارکسیستی و آنارشیستی یا حداقل بخشی از این    هایی را پیدا کرد که تئوری هایفاشیست

  عنوان به   به هم فاشیسم و سوسیالیسم    پیوندزدن ریان زیادی را دید که خواهان  متفکران و ج  توانمی قلمداد کنند. همچنین  

، سوسیالیسم و کمونیسم را با فاشیسم از یک  دشمنی با سوسیالیسم  ۀ جنبش همه با هم هستند و یا کسانی که از زاوی 

ویرانی  از    ترگسترده   راتبمبه آن تحقیقی  . بررسی جزئی تمام این جریانات و نمایندگان متفکران  کنند می جنس قلمداد  

دانش کافی که بتواند تمام    این سطور نه وقت چنین کار بزرگی را دارد و نه   ۀطلبد. از آنجایی که نگارند می عقل لوکاچ  

قرار دهد، تالش   بررسی  و  نقد  اثر چند جلدی مورد  را در یک  این حوزه  این    امکرده متفکران  از    یکی  نوشتار از طریق 

 ۀ . پدید امداده گذرا مورد ارزیابی قرار    صورتبه   هرچند داشته باشند را    مدنظر باید  ی که مارکسیست  هایپدیده   ترینمهم

است که عمری به درازای کل تاریخ بشر دارد،    ای همختص آلمان و جمهوری وایمار نیست، پدید   ۀید کویرفرونت یک پد 

توان  می   ایران و سطح منطقه نمایندگانی دارد.   ۀ و در جامع  دهد میهمواره در اشکال مختلف خود را بروز  است که    ایهپدید 

کسانی   آثارچپ آن در    ظاهربه فاشیست پیدا کرد یا در شکل    هایاین تفکر را در شکل عیان آن در آثار ایرانشهری   هایرگه 

انه که به شکلی از  ستیزعقلنمایندگان این تفکرات    ایریشه بدون یک بررسی انتقادی و    همچون اوجاالن جستجو کرد.

انقالب جلوه   اما در ذامی اشکال خود را شبه  ارتجاعی و کنسرواتیو هستند، ندهند،  مبارزاتی    هایتوان روش می ت خود 

و احمد   احمد آل امثال علی شریعتی، جالل    درگذشته پیرو این جریانات کویر فرونت را پیدا کرد.    هایدرستی با جنبش 

کردند و مورد سوم  می وصل    ینیخم  ی اسالمدر مورد دو نفر اول را به فاشیسم    ویژه به و رتوریک چپ    گری انقالبی فردید  

برای    دگریها  یستیفاش   سمیالیستانسیاگز استفاده  را  ایران  در  فاشیستی  رهبر  میضدانقالب  طباطبایی  جواد  سید  کرد. 

از نمایندگان راست جدید   راست جدید ایرانی و نئوفاشیسم آریایی و مبلغ تئوری ایرانشهری، اگرچه مثل خیلی  شدۀفوت 

فاشیستی و    هایی تئوریک موسوم به ایرانشهری مرز تئوری   "توطئه "آمد، اما با طرح  می سوسیالیستی    زمینۀپیش از یک  

را نمایندگی کند و جریانات ی از حاکمیت  هاینازیستی غربی را هم پشت سر گذاشت. طباطبایی اگرچه در تالش بود بخش 

  عنوان به آن را مثلث فاشیسم خواند و از طرف حاکمیت هم  مجموعه ی  توان  می که    جریاناتی ، مختلف را به هم پیوند بزند 

  " ملی"  به اسم انقالب   موهوم   یمفهوممدافع    باریک به  قیام اخیر  شد، اما با شروع  می مورد ستایش قرار داده    " تئوریسین"

و پیرو موری بوکچین قلمداد   "آنارشیست" اوجاالن هم که خود را  داد.  می فاشیست دم تکان    طلبانسلطنت شد و برای  
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به دنبال  می  اما    ۀ جامع  به یک   دادن شکل کند،  جوامع ماقبل فئودالی و  به اسالم و    زمان هم او  اکولوژیک و غیره هست، 

و    خواند  می  دهقانی و فئودالی را آلترناتیو مدرنیزاسیون بورژوایی   ، این جوامع گذاردمی فئودالی هم احترام    ۀ سیستم ادار 

یون ایران  یسوزدر اپنت  یرفروطرف دیگر این جریان کو کند. می چراغ راه آینده قلمداد  عنوانبه  نوعی بازگشت به گذشته را 

و منصور حکمت    حزب کمونیست بودرهبر  کارگری  این جریان  و هستند کهفکری  به مدرنیزاسیون،    ه  به خاطر عشق 

کرد   رمیانه قلمداد می کشور خاو "رینت   ک دمکراتی"  و   "ن ترینمدر "  ژیم اشغالگر و نئوفاشیستی را به عنوان این ر سرائیل  ا

کشتی امپریالیستی در قلب  از اسرائیل به عنوان یک    اشغالگران فاشیست و صهیونیست بود که همکاری با این  و خواهان  

یک   و  گذشته    یه ماهوارخاورمیانه  از  غربی  امپریالیستی  های  رژیم  استاطالعاتی  کرده  عمل  کنتاکنون  در  زب  حار  . 

آنتی دویچ  "بق با چپ یونالیستی منطاس ن هر آنتی به ظا "ناسیونالیستی"منطق   ه ازبه عنوان جریانی ک کمونیست کارگری 

نت به ظاهر چپ  واسم برد که به عنوان یک جریان کویرفر توان از جریان فاشیستی محور مقاومت  دارد، میو پرواسرائیل   "

  دنیای رئال پولیتیک دارد.انی در  ی نمایندگان و طرفداراما مدافع فاشیسم اسالم

 

 حسن معارفی پور  

2023مارس    
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