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 با روشنفکران و متخصصان  تیضد ایآ
 خوب است؟ یدموکراس یبرا

 

حکومت  یبه عنوان مرد یروزیکرد و حاال پس از پ نیکمپ یجمهور استیبه مقام ر دنیرس یترمپ برا دونالد

 201۶سال  یکارزار انتخابات انیترمپ در جر ،یاست. بار قتیو حق تیضد واقع ،یکه ضد روشنفکر دینمای م

همه متخصص به  نیبد اند. ما با ا یلیمتخصصان خ»گفت:  کرد،یم یسخنران یخارج استیس یکه رو یالدیم

 «.میاافتاده ختهیبهم ر تیوضع نیا

 کایامر یاسیس اتیروشنفکران در ح یهازهیسوء ظن نسبت به نقش و انگ یرپایسنت د کیمتعلق به  ترمپ

با  تیضد نیا ای: آسازدیمطرح م زیرا ن یازانندهیدشوار و برانگ یها سنت پرسش نیاز ا یو تیاست. اما روا

روشنفکران با  ایرا رد کرد که گو تاتهاما نیا دیبا شهیهم ایقابل دفاع و موجه است؟ آ یطیدر شرا یروشنفکر

 کنند؟یتفکر مسلط محافظت م یهاوهیاز ش ایو  اند گانهیب یمردم عاد

« متحده االتیدر ا یبا روشنفکر تیضد»کتاب  ،ییکایامر نگار خیهافستدر، تار چاردیر ،یالدیم 19۶۳سال  در

کرده  یریکشور  را ردگ استیتفکر غالب در مذهب، اقتصاد، آموزش و س یها شهیکه در آن ررا منتشر کرد 

 نیبدل کرده است. در ا شیک کیاست که نفرت را به  یتیما ذهن نیزم بنا به تجربه، در سر»بود. او نوشت: 

« از جوامع مدرن است. یدر برخ یطبقات ۀآن مبارز ریوجود دارد که نظ استیها در س نفرت از گروه ت،یذهن

 ان،یهودیها، مورمون ها،کیکاتول ،یدار داران لغو بردهها، طرفمورد تنفر فراماسون یهادر فهرست گروه

 و البته روشنفکران قرار دارند یالمللنیبداران  مهاجران، بانک اهپوستان،یس

در »: میتوانیم دهید یجمالت به خوب نیرا در ا -در جناح چپ و راست -هاهافستدر نسبت به افکار توده سوظن

 یخارج استیدر س گرا، ضیتبع یپرست هنیدر م ادگرا،یکه اغلب در مذهب بن کنند یم یگزند یمردم کایقلب امر

 نیجوش، در مقابل تمام ا درون ضاتعترازمان با امکه ه یطلب و در اقتصاد محافظه کار اند. کشور انزوا

کلمات در عصر ترمپ آشنا به گوش  نیکه تمام ا ستیتصادف ن« مدرن ساخته است. یایآور دن مظاهر عذاب

 .دانندیم زیخود ن ونیاما آن را مد نگرند،یم دیترد یدهیبا د کایامر نیکه به ا نیبا ا ها برالی. لندیآیم

مشکل در روشنفکران  ،یو فرهنگ یاسیبا هوش س نگار خیلش، شاگرد هافستدر و تار ستوفریاز نظر کر یول

مشتاقانه سهم « هاگان با توده در تقابل نخبه»و  کردند یموجود دفاع م تیچون استادش بود که از وضع یبرالیل

و  نندیب یم« حمله ریز تیک اقلیاز  یعضو». لش نوشت که روشنفکران روز تا روز خودشان را گرفتندیم
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، انتقاد کرد که خودشان را «روشنفکران یروشنفکر ضد»اند. او از  کرده دایرا پ «زیمتما ۀطبق» کیحس 

 .اند رفتهیاند، پذ ها گفتهآن ۀشان دربار چه را که منتقدانو آن کنند،یفرض م« سخت جان و مبارز یجماعت»

 ۀدر ده ونسنیاست یادال  اش یاسیو شکست قهرمان س سمیکارت هافستدر در برابر مک عکس العملدر واقع  نیا

 ییهااستیمعماران س یکه از نظر و دادینشان م ییگرا بود. لش جوان در برابر روشنفکران نخبه یالدیپنجاه م

روشنفکران به  یشدند. هافستدر رو تنامیو غالمنجر به اش یا رحمانه یجنگ سرد بودند که به طور ب انیدر جر

 نفرت یهااستیس گانکنند هی. اما لش روشنفکران را توجکردیحساب م یبخرد ملت از شر نا انیان ناجعنو

 .دانستیم زیانگ

 یبا روشنفکر تیاند. انواع ضد را از نظر انداخته ینکته مهم کیشان  خود یوهیبه ش نگار خیدو تار نیا یول

 یشوند، اشتباه خطرناک یتلق یخردمند ضد کیدموکرات یاهزشیخود را دارد و اگر تمام خ یها اهداف و خاستگاه

 انیدر تضاد با ب یسبک روشنفکر یگاه واند گریگان متکبّر در برابر طبقات دروشنفکران نخبه یاست. گاه

 .ردیگیقرار م کیدموکرات یهاارزش

ضد  یهاعکس العمل ینمونه قابل توجه از سودمند کی ستمیقرن ب لیاواخر قرن نوزدهم و اوا یستیپوپول جنبش

[ به عنوان کای]امریغربروشنفکران آقامنش شمال یاز سو یابه طور گسترده هاستیپوپول نیروشنفکرانه است. ا

آن روز  یهااریوجه نه با مع چیآنان به ه یهادگاهیاز د یو البته برخ شدند،یعناصر عقب مانده و خطرناک رد م

مبارزه کردند از  شیو برا شنهادیها پرا که آن یاز اصالحات یهم برخ یاز جانب ینبود. ول رینشا خو نه امروز م

روزولت  «نیطرح نو»قرار گرفت و دفاع شد که با حرارت تمام از  رشیمورد پذ یهمان روشنفکران یسو

 میها( در تنظپوهنتوندر  ایمشاوران روزولت و  ی)چه در چارچوب حلقه یدیکردند و نقش کل یبانیپشت

اند و قطعاً داشته کایامر استیکردن س زهیدر دموکرات یاسهم عمده هاستینمودند. پوپول یباز یو یهااستیس

 .روشنفکر را ناراحت ساخته بودند یاز طبقه یاریبس

در برابر  یکنون یهاعکس العملست که ا زین تیواقع نیا رشیپذ ازمندیمشروع روشنفکران ن یاز ادعاها دفاع

از  یبخش یاتوده یهاالعملرد کرد. عکس یخرد یاز ب ینام استقبال عموم ریز یگبه ساد توان یآنان را نم

 نیاست. ا یبرابر نا شیو افزا عیناص فیتضع ،یسازیدهه جهان نیگان پس از چنداز نخب یعموم یگسرخورد

 خواه یدموکرات و جمهور مداران استیو س یقاتیها، مراکز تحقتکنوکرات یفوق، از سو جیبا نتا هااستیس

موضوع نه تنها در  نی. ادندید بیکه در اثر آن اجتماعات در سرتاسر کشور آس دیگرد یم بیو ترغ یبانیپشت

داشتند، بلکه  یاساس ریتاث یالدیم 201۶ یجمهور استیانتخابات ر یجهینت یکه باال انهیغرب م یهاالتیمورد ا

ً یعم یهاالتیا  .ناکام مانده است شیهاکه اغلب در تحقق وعده یصادق است، حزب زیدار حزب دموکرات نطرف قا

گرفت  دهیرا ناد تیواقع نیا شود یتجارت آزاد وجود دارد، نم یهااستیس ۀدربار یکه چه تصورات نیاز ا فارغ

کرده است.  لیتحم گرانیرا بر د یا و ناعادالنه یاساس مصارف کیتکنولوژ راتییکه تجارت آزاد همراه با تغ

و  یشهر درون ریاست که در مناطق فق شدهگذاشته  یبر دوش مردم یا رمنصفانهیبه شکل غ مصارف نیا

 کنند،یم یگزند ست،ین انهیغرب م یهالتایکوچک ا یتر از شهرهاوجه کم چیشان به ه ها  که مشکالتحومه

ً از روند تصم  ژهیگان روشنفکر به و مند، نخبهمند و قدرتثروت یهامحدود به شرکت ایکه گو یریگ میو عمدتا

 .اند رانده شده رونیاقتصاددانان بوده است، ب
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ً ناش ضد نخبه اناتیب اکنون، کم امکان بوده و در خود دست یگسرخورد نیاز ا یگان و روشنفکران قسما

در  یگ حوصلهیاند. ب شده یگماند و عقب تیرا دارد که متحمل محروم یبه مردم یگوتر ساختن دموکراسپاسخ

 تواندیم یگ حوصلهیآن باست.  زیروشنفکرانه متما یهادهیها و ابا پروژه حیبرابر روشنفکران از مخالفت صر

است.  یاسیس ینسبت به هر دو الگو یدیتهد گریمورد د نیکمک کند اما ا الیو سوس برالیل یدموکراس تیبه تقو

سالم نسبت به روشنفکران)چه راست و چه چپ( فرق دارد که از مشتقات  دیکامالً با ترد انیب یحمله بر آزاد

 گرید یطبقه مانند هر کس کیها ندارند. روشنفکران به مثابه مذهب و فرهنگ آن از یمردم به دور بوده و درک

 .ستندیآزاد از نقد مصون ن ۀدر جامع

را  لیمسا نیدرک درست ا تیاهم پوهنتون ها در یاسیس زیآم  ضیتبع یدارو جانب انیب یبه آزاد ریاخ توجهات

ها پوهنتون در  نینش گان برج عاج روشنفکران و نخبه تیانتقاد از ذهن یبرا یادیز لیبرجسته ساخته است. دال

در  ییشده است. فعاالن دانشجو کیاکادم فلاز محا رونیب یبا افراد محصلینوجود دارد که مانع از تعامل 

 نهیشیکار را با ب نیها ارا هدف قرار دادند. آن یروشنفکر ییانزواگرا نیا ،یالدیم 19۷0و  19۶0 یهاسال

 ،ییکایامر-ییقایمانند مطالعات افر یمطالعات دیجد یهاحوزه جادیها  و اپوهنتوناقشار محروم به  یدسترس یساز

گرفته  دهیناد محصلین یرا مطرح ساختند که قبالً از سو ییاندازهاو چشم هاخیکه  تار ییهاهانجام دادند؛ رشت

 جیکمک کرده است تا ترو رونیو جهان ب پوهنتون انیم وارهایبرداشتن د یمعاصر برا یها. تالششدندیم

 ینیادیبن تیاز اهم کارا یدموکراس کی یباشد که برا یشمول و همه یبرابر یهاارزش یدر راستا یروشنفکر

 .برخوردار است

 قیضرورت به تحق یبه طور متناقض یضد روشنفکر یانواع و اهداف رفتارها و گفتارها انیشدن م لیقا زیتما

 نیا یبرا دیتهد نیترگ. بزرفیو نه تضع دینمایم تیرا تقو یعلم یهاو استفاده از داده یآزاد، تخصص واقع

نفرت کور  ایانتقاد هافستدر( و  داز نکات بزرگ مور یکی) ادگرایبن یمذهب یهاناپخته توده عکس العملسه، 

 یشان با تخصص علمذاست که منافع یاز جانب نهادها و افراد یاصل دیبلکه تهد ست،یفهمان ن زیچ هیعل ،یبرخ

که  یرا انکار کنند، آنان یمیاقل راتییتغ خواهندینفت و گاز که م عی. مثالً صناگرددیم دیتهد یواقع یهاو داده

 ایو  سازندیدرآمد[ را مطرح م اقشار کم ی]برا اتیکاهش مال یاجتماع یایرد مزا راثبات ناشده د یادعاها

 نیکه هدف ا رندیبپذ خواهندیکه نم یمنیبهداشت و ا ست،یز طیگان، محکنندهمخالفان مقررات مربوط به مصرف

 .است آور نهیهز یرفتارهامشهود و  یهاانیاز ز یریمقررات جلوگ

. در برندیم شیروشنفکران و متخصصان را به پ هیکه نبرد عل ستندین« مردم» نیا یادیعصر ما تا حد ز در

شان محدود خواهند که اقدامات یو نم ترسند،یقرار دارند که از کاهش منافع خودشان م یکشاکش کسان نیعقب ا

با  تیضد یکنون یاسیس یدر فضا بزرگداشته باشد. خطر  زین یاجتماع بار انیز یهاآمدیگردد، حتا اگر پ

است: نفوذ  گریتر دک مهل یادهیبلکه پد ست،یمتوسط ن یکارگر و طبقه ر،یاز جانب طبقات فق ییدانش و دانا

ما  یاسینظام س ییباال یهاکه از رده یعموم یوگوها در گفت یهیبد یهاتیآشکار و انکار واقع یها دروغ

 سییمحافظه کار و ر یو اقتصاد یاسیگان س نخبه یعمده یهاتوسط بخش قتیاز حق زیپره نی. اشود یآغاز م

 بیآس کایکارگر را در امر ،ۀاند که منافع طبق یکیولوژیدیا یپروژه کیکه متعهد به  گرددیم بیترغ یجمهور

 .زندیم
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 ستولیاز روشنفکران و متخصصان آموزنده است. کر ،یکار پدر نومحافظه ستول،یکر نگیرویجا انتقاد ا نیا در

 هیعل -و بازار هیصاحبان سرما -گان گروه نخبه کیامکان دفاع از  یالدیهفتاد م یخود در دهه یهادر نوشته

 .ساختیمطرح م گرفت،یرا در بر م یعیوس فیو ط نمودیخطاب م «دیجد یطبقه»را که به آن  گرید یگروه

در  هیآموزش و پرورش، خبرنگاران و بق رانیجا به دانشمندان، معلمان و مد نیاشاره ما در ا»نوشت:  ستولیکر

کارمندان  ،یشهر زانیر برنامه ،یوکال و پزشکان بخش عموم ،یبخش ارتباطات، روانشناسان، مددکاران اجتماع

 «.است رهیدولت و غ یساالروانید یقانفو یهاهیبزرگ، ال یادهایبن

ً یبه پول ندارند و عم یادیز یها عالقهآن»: سدینویم ستولیکر ست؟یبه دنبال چ دیجد ۀطبق نیا چشم به قدرت  قا

در دست بازار آزاد  یستیبا یدار هینظام سرما کیکه در  یقدرت دهد،یکه به تمدن ما شکل م یاند. قدرتدوخته

 «…ردیقرار بگ زیحکومت ن اریاخت رقدرت د نیاز ا یبخش دخواهیم ”دیجد ۀطبق“ نیباشد. ا

ما مهم  استیضد روشنفکران و متخصصان باز کرد که اکنون در س یبازار یروهاین یراه را برا ستولیکر

که روشنفکران و متخصصان  ی. تا زمانندیموضوع توجه نما نیبه ا دیو روشنفکران با یمترق یروهایهستند. ن

 نیدفاع کنند، بر ا ژهیو یهاتیمستحق حما یارهیاتحاد ایو  نفعیگروه ذ کیطبقه،  کیاز خود به عنوان 

است. روشنفکران  شان گاهیشان قدرت، نفوذ و جا عمده تیمشغول ایکه گو گذارندیصحه م ستولیکر یهااستدالل

 ریبه عنوان تنها مس دینبا «یمحورو تخصص یروشنفکر»و  ستندین خاص ازاتیو متخصصان مستحق امت

دولت و  یفارغ از فشارها قتیوجو و فهم حق که همانا جست یفکرروشن ۀشود. اما از پروژ دهید یگزند یمتعال

 وستهیپروژه پ نیندارند، به ا یمقام زین یپوهنتونو  یقاتیکه در مراکز تحق یمردمدفاع شود.  دیبازار است، با

 .توانندیم

کار کنند که  یکیدموکرات التیاز تشک یچون بخشهم دیها باکذب اند، اما آن هینبرد عل نفکیجز ال روشنفکران

به عنوان ابزار  قیحقا کیستماتیس یاعتبارسازیمختلف در آن حضور دارند و نسبت به ب یها نهیزم با پس مردم

شکل  یبرا ییجادو یاسیس یاستراتژ چیجا ه نیا راند. دنگران شیترمپ و رفقاما، از جانب  یدموکراس یاتیح

 .ستین یمرکز هیداع کی زین یمترق یروهاین یبندتیموضوع در اولو نیوجود ندارد، و ا تالفیا نیدادن به ا

 گذاراناستیو س انیپوهنتوناز  یاریتر است: بسمشکل بزرگ کیبا روشنفکران و متخصصان نشانه  تیضد اما

 یزمان کیاند. مردم را از دست داده یروزانه یپر تقال یگبا زند شانیو کارها هادهیزدن ا وندیحس تعهد به پ

مباحث با  یآموزش و راه انداز یفهیکه وظ یرکارگ یهاهیروشنفکران و اتحاد انیو پر دادوستد م یروابط غن

 نامهشیهنرمندان و نما گان،سندینو «نیطرح نو» یفرهنگ یهاکارگران را به عهده داشتند، برقرار بود. در برنامه

به  یقیاحترام عم  یدهنده داشتند که بازتاب یبا اجتماعات محل کینزد اریبودند و روابط بس لیدخ سانینو

در واشنگتن به نام  «یچهره نگار یمل ینگارخانه» ریاخ شگاهیموضوع در نما نیبود. هم کایکارگران امر

 .بود افتهیبازتاب  «کایکارگران امر ینگار شان: چهرهصورت یعرق رو»

را در خدمت هنر، فرهنگ و علوم  شان یدفترها کنند،یم دایدست پ یاسیکه به قدرت س یزمان یمترق یروهاین

را  یو فرهنگ یآثار هنر دیشده و مشارکت گسترده در تول تر یروشنفکران خودمان یقرار دهند تا کارها یانسان

گردد. اما  ایفرهنگ اح یدر حوزه یستیالیسوس ییگراکه واقع ستین نی. بدون شک، منظور اندینما قیتشو

 یو فرهنگ یاجتماع لیکه جناح راست با استفاده از مسا توانندیموضوع را انکار کرده نم نیا یمترق یروهاین

به  یابرنامه «یعلوم انسان یبرا یمل یموقفه» ادی. بنندازدیکه کارگران و روشنفکران را به جان هم ب کوشدیم
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 کندیکمک م ییکایبه شهروندان امر هااستیس نی. چنکردیم یمال تیحما یعموم یگمرتبط با زنده یپوهنتون

 .کنند یگذارهیآن سرما یاحساس کرده و باال کینزد یروشنفکر یهاکه خودشان را با پروژه

ها پوهنتوناز  یاریکنند. بس یترش یتالش ب دیبا رونیو جهان ب پوهنتون انیکردن فاصله م کم یبرا روشنفکران

در  پوهنتونکه مباحثات داخل  خواهندیاند و مزده نیو آنال گانیرا یصنوف درس یبرگزار یدست به تجربه

که دانش  اندطرفه کی یآموزش یبه الگو یها متکبرنامه نی. اما اغلب اردیقرار گ یترشیمخاطبان ب اریاخت

دروس با مشکل  نیا هیحال ارا نیو در ع شودیم هیارا یرونیبه مخاطبان ب دیجد یبندبسته کیدر  کیاکادم

 تالفیخودشان را در درون ا دیدرآمد و کارگر به انترنت مواجه است. روشنفکران باکم یهاگروه یدسترس

 .دبدهن یجا یطبقات انیم یریفراگ

هدف فراهم ساخته است.  نیا ترشیتحقق هر چه ب یرا برا یفرصت یاجتماع یمترق یهامجدد جنبش یگسرزنده

و  سیخشونت پول هیعل ییکایامر اهانیس ند،ینمایمزد بهتر اعتصاب متن به خاطر دسکه معلما طیشرا نیدر ا

در قانون سالح را در  لیتعد یبرا تمطالبا یو جوانان رهبر کنندیتظاهرات م یگروه نژاد کی یحبس گسترده

ها را مطالعه کنند بلکه در آن شرکت جنبش نیدارند تا نه تنها ا فهیوظ زیاند، روشنفکران همنوا ندست گرفته

زنده و چه به صورت موضوع  تیواقع کیرا چه به عنوان  یعدالتینسبت به ب شان یدغدغه دیها بان. آندینما

 .بگذارند شیبه نما ،یفکر یهاپژوهش

ً یهان  یطبقه کیاست و نه  یفکر اتیدفاع شود ح یبا روشنفکر تیآکنده با دروغ و ضد تیوضع نیچه در اآن تا

گروه خاص  کیحفظ شود حق اعتراض است و نه حق  دی. آن چه باندیبگو« روشنفکر»به آن  دیخاص که شا

توأم با احترام  یعموم یهابحث ددتنومند و فراخ گر دیچه بادارد. آن یپوهنتون یمعترض که از قضا مدارک عال

محروم  یهاییکایدرآمد و کارگر، و تمام امرکم یهاانسان ،یزنان، دگرباشان جنس ،یو مذهب ینژاد یهاتیبه اقل

از  رونیو چه در ب پوهنتون طیافکار چه در مح یشود تبادله تیتقو دیاز فرصت و قدرت است. آن چه با

 .استآن  یوارهاید

از  یریتعامل و درگ نیاز اثر ا دیهم شا یو حتا زمان اند، یکار روشنفکران عناصر اساس نیا یشک، برا بدون

طرح  مردم ریبا سا یگتشان را در همبس حال، روشنفکران بهتر است که ادعاها و مطالبات نی. با افتندیها بچشم

همان قدر  ان،یب یآزاد نیفراموش کرد که ا دیاند. نبا رابراز نظر برخوردا یبرا یکه از حق مساو ندیو دفاع نما

 .با روشنفکران ندارند مانهیصم ۀاست که رابط مردمانیحق 

 

 

  

 
 


