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مکاتبات آدورنو و مارکوزه؛ نامهی ششم
هربرت مارکوزه
برگردان میثاق نعمت گرگانی

 ۲۱جوالی ۱۹۶۹
تدی عزیز
بعد از بازگشتتتمان از ایتالیا ،نامهای به تاریخ  ۱۹جون به دستتتر رستید .بحث و جدال با کوهن
بندیت عمالً چیز بامزهای شتتدن نه ط چ چون مدیریت کردم تا جار و جنجال گروه و حامیانش
را ستتاکت کنر و بنا بر برنامهی زمانبندیشتتده ستترنرانیام را به پایان برستتانر زگزار های
روزنامهها اشتتتهاه هستتتند  ،بل ه بابت این ه بحث با دانشتتجویان ایتالیایی دربارهی این حادثه
نشتان داد که کوهن بندیت و شتیوههای او کامالً از هستتهی جنهش دانشتجویی جدا شتده و دور
اطتادهاند .دوستانر در برلین نیز نظری مشابه دارند.
مهاحثه به او باعث شتد تا متوجهی آنچه بشتوم که آن را گرهی اصتلی بحث و اختالف نظرمان
نتامیتدی .قطعتاً بتاور دارم کته جنهش دانشتتتجویی دربردارنتدهی دورنمتای «اثربرشتتتی متداخلتهای
اجتماعی استتت  .مشتتر تاً بیش ازهر چیز در ارتهاط با آمری ا ،طرانستته زحرتتورم در پاریس
مجتدداً این بتاور را ت ویتت کرد و آمری تای جنوبی اینطور ط ر میکنر .الهتته عللی کته طراینتدهتا
را موجب میشتتوند ،متفاوت از هر هستتتند ،اما برخالف هابرما  ،بهنظرم علیرغر تمام این
تفاوتها ،انگیزهی محرکشان رو به سوی هدطی واحد دارد .و اکنون این هدف ،اعتراضی علیه
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سترمایهداری استت .سترمایهداریای که از ریشتههای وجودی خود گستستته و علیه پیروانش در
جهان ستوم ،طرهنگش و اصتول اخالقی خود

شتده استت .الهته که من بازگوکنندهی این ایدهی

مزخرف نیستتر که جنهش دانشتجویی در ذات خود ان البی استت .اما قویترین و احتماالً تنها
پیشبرندهی س وط نظام سلطه امروز است .جنهش دانشجویی در آمری ا کامالً به ش لی کارا به
عنوان چنین پیشبرنتدهای متداخلته میکنتد :در گستتتتر

آگتاهی ستتتیتاستتتی ،در برانگیرتن

حاشتیهنشتینان ،در گستستت رادی ال اقشتاری که پیشتتر در ستیستتر ادغام شتده بودند و مهرتر از
همه در بستیج حل ههای بیشتتری از مردم علیه امپریالیستر آمری ا زواقعاً هیچ دلیلی نمیبینر که
نستهت به استتفاده از این مفاهیر ،آلرژی داشتته باشتر  .شتاید همه اینها چندان به چشتر نیایند،
ولی در قریب به اتفاق پیشترطتهترین کشتورهای صتنعتی ،هیچ وضتعیت ان البیای وجود ندارد و
میزان انتگراستیون به حدی استت که به ستادگی هر طرم مرالفت رادی ال جدید و غیرارتدکس
را محدود میکند .همچون همیشتته ،حاکمان ،ارزیابی ستتنجیدهتری از اپوزوس تیون دانشتتجویی
نستهت به خود آن دارند .سترکود در ایالت متحده طوراً علیه دانشتگاهها و مدار

ستازماندهی

میشتتتود .وقتی وادار کردن بته هم تاری و ادغتام در ستتتیستتتتر نتیجتهای نمیدهتد ،پلیس وارد
میشود.
امروز جنهش دانشتتتجویی نتاامیتدانته در جستتتتجوی یتک نظریته و یتک کنشمنتدی استتتت .در
جستتجوی طرمهایی از ستازماندهی استت که ام ان تطاب و ت اب با جوام سترمایهداری متأخر
را داشتتته باشتتند .جنهشتتی که تحت نفوذ و تحریک طتنهگران ،یا آنها که اهداف طتنه را پیش
میبرند ،در خود

چاک چاک میشتود .کنایهها و مزهپرانیهایی ت رار میشتوند ،مانند آن چه

از طران فورت و هامهورگ شتتنیدم ،که همانند گفتههای تو قاب توبیخ هستتتند .من به اندازهی
کاطی همواره علیه شتعار «دانشتگاه را نابود کنیر جنگیدهام ،شتعاری که آن را کنشتی انتحاری
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قلمداد میکنر .باور دارم که دقی اً در موقعیتی به سر میبریر که وظیفه ما همانقدر کمک کردن
به جنهش از منظر تئوریک استت ،که تعریف بازتعریف آن در برابر سترکود و بی انگیزیگی و
پاپَسکشیدن.
پرستش من از امروزِ مؤستسته واقعاً همان پرستش پیشتین استتن پرستشتی نه از کتادهای منتشتر
شتده بل ه از غیاد مؤستسته در موقعیتهای ستیاستی .بگذار دوباره بگویر :تحت هیچ شترایطی
مفهوم میانجیگری را مطرود نمیدانر ،اما موقعیتهایی ستادهای هستتند که دقی اً به درستتی خود
را طا

میستتازند .تاریخ و پویایی مؤستتستته ،آن را ناگزیر از اتراذ موضتتعی شتتفاف علیه

امپریالیستر آمری ا توأم با نهرد آزادیخواهی برای ویتنام می کندن قرتیه به این سادگی نیست که
ستن

«چینیهای راین را به ستینه بزنی وقتی هنوز بهرهکشتی سترمایهداری مستلچ استت .همانند

اوای ستال  ،۱۹۶5شتنیدهام که تعیین هویت مؤستسته بر مهنای ستیاستتهای آمری ا در آلمان
است.
و حتاال نتاخوشتتتاینتدترین برش نتامتهی من :بنتابر حستتتب اتفتاق دیتدیر کته متاکس نیز بته زمرهی
حملهکنندگان به من پیوستته استت[ .تا به امروز] به هر دردستری بود از باز شتدن اختالطمان به
ستط عمومی اجتنهاد کردم .اکنون باید پاسترگوی جراید باشتر .به نظرم غیر عادی استت که
م س مجتدداً ادعتای متال یتت ایتدههتایی را مطر کرد کته متا در بحثی جمعی و اشتتتتراکی بته آن
رست تیده بودیرن من کامالً با گشتتتادگی میپذیرم که این ایدهها در کار من «خامتر و ستتتادهتر
شتدهاند .من معت دم که این ستادگی و خام بودن موجب میشتوند که جوهر رادی ال مستتتر و
ناپیدای این مفاهیر ،مجدداً مشتتهود و هویدا شتتوند .گذشتتته از این ،هابرما
م دمهی ویرایش جدید مجموعه م االتی در دهه  ۳۰زبرایر طرستتاده نشتدهاند ن

این جمله را از
کرده استتن

«تفاوت در میزان دغدغه و حستتاستتیت راج به نیرویی استتت که در زمان ضتتعف به خدمت
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مرالفان در میآید .برای پاستتداری از ح ی ت ،به نظرم الزم استتت که به صتتراحت بگویر که
علیرغر تمام ایراداتش ،دموکراستی نیربند همواره از دی تاتوری بهتر استت[ ،دی تاتوریای] که
ست وط [ستیستتر] به آن منجر خواهد شتد  .آیا میتوان ت تویر کرد که هورکهایمر دههی ،۳۰
امروز اینطور غیر دیال تی ی و غیرتئوریک بنویستتتد این جمله بهنظرم دقی اً نستتترهی پیش
پااطتادهای از انتخاب میان بد و بدتر استتت .اما آیا حتی همین هر در کار هستتت دموکراس تی
منتزع شتده استت ،از باطت واقعی خود

جدا شتده استت :طرم ستلطهی سترمایهداری متأخر .این

انتزاع اجازه مطر شتدن این پرستش را سترکود میکندن بهتر برای کی [چه کستانی] برای
ویتنام بیاطرا مردمان برده در آمری ای جنوبی ستاکنین گتوها این نظام [سترماهداری] جهانی
استت و این دموکراستیِ همین نظام استت ،با تمام اشتتهاهاتش ،منجر و بهعم آورندهی ارتش
نئواستتعمار و نئوطاشتیستر استت و مان آزادی میشتود .انتزاعی مرتاعف :نئوطاشتیستر و این
دموکراسی ،آلترنیتو ی دیگر نیستند :این دموکراسی ،به عنوان یک دموکراسی سرمایهمدارانه ،در
تناظر با پویایی ذاتیا

به ستتتوی رژیر زور پیش میرود و چرا طروپاشتتتی آن باید منجر به

ایجاد دی تاتوریای شتود که از وضتعیت طعلی بدتر استت آیا این دقی اً وظیفه زرستالت جنهش
اعتراضتی امروز ،به ویژه جنهش دانشتجویی نیستت که مان چنین استتحالهای شتود و چگونه
میتوانیر از چتارچود بیرونی این جنهش را بته دلیت نیروی کر ت هی کنیر وقتی کته در آغتاز
خود این به غایت مورد تردید بود که آیا ام ان صتحهت آگاهانه از زور و جور ستیستتر وجود
دارد وقتی کته حتاکمتان ترتیتب کتارهتا را معین میکننتد چته چیزی بهتر بته مرتالفتان «ختدمتت
میدهد تعهد به ناتوان ساختن این جنهش یا ت ویت کردن آن
دانشتجویان به خوبی از همهی محدودیتهای اهداف اعتراضتشتان آگاه هستتند ،نیازی ندارند که
ما این را به آنها گوشتتزد کنیرن ولی شتتاید به کمک ما نیاز دارند تا از این محدودیتها طراتر
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روند« .زور « ،کارگزاران خشتونت  ،همه و همه در ستمت دیگر استتادهاند ،در اردوگاه رقیبن و
ما باید در به کارگیری این دستتهبندیها و برچستب زدنشان به جنهش اعتراضی محتاط باشیر .و
دی تاتوری پس از س ت وط ما باید این شتتجاعت نظر را داشتتته باش تیر که [ماهیت] خشتتونت
رهایی را با خشتونت سترکود ی ی نه انگاریر و همه را در زیرمجموعه کلی «دی تاتوری یک
کاسته ن نیر .این به همان مستررگی استت که برواهیر خشتونت ده انی ویتنامی را علیه مالک
زمین با خشتونت مالک زمین علیه ده انان شتورشتی ی ی بدانیرن بدون این ه برواهیر شت نجه و
استثمار ده ان از سوی مالک را در نظر بگیریر.
بدون شتتک باید از مؤستتستتههای دموکراتیک-پارلمانی دطاع کرد ،بهویژه که هنوز ضتتامن ح
آزادی و م ابله با عمی تر شدن اطسردگی و ناامیدیاند .نه جنهشهای دانشجویی بل ه این طه ه
حاکر مستتلچ استتت که این مؤستتستتات را بیم تترف کرده استتت .امروز در آمری ا ،مجلس
قانونگذاری ،محور و کانون تشتدید اطستردگی استت و ت ترف اخیر دادگاه عالی بهوستیلهی
نی سون نشان میدهد که جهت حرکت سیاست به کدام سو است.
این تعداد محدودی از مستاللی بود که نیاز استت راج به آنها بحث کنیر .شتاید هنوز ام انش
باشتد .از زرمت به پونترستینا قطار مستت یر استت زگلیستیر اکستپر ِ طوقالعاده و از پونترستینا به
زرمت دقی اً همانقدر طاصله است که از زرمت به پونترسینا .امیدوارم بتوانر اواسچ آگوست در
زوریخ با هابرما

مالقات کنر .تا  ۱4آگوستت اینجا هستتیر :شتنای روزانه در مدیترانه و غذای

طرانسوی رم تازه به رو و تنمان میدهد.
سالم گرم به هر دوی شما.
هربرت.
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