
 
 

 پيش به سوي هنر آزاد و انقالبي
 

بي هيچ اغراقي مي توان گفت كه فرهنگ بشري هيچ گاه به اندازه ي امروز در معرض 
پيش از اين نيز اقوام بدوي مجهز به سالح ابتدايي وحشي ها، . خطر و نابودي نبوده است

زه شاهديم كه ولي امرو .را در بخشي از اروپا به نابودي كشاندند) عتيق(فرهنگ باستاني 
اسر جهان به طور همزمان با سرنوشت مشابهي روبرو شده و مورد تهاجم رتمدن در س

منظور ما . عناصر مرتجعي قرار گرفته است كه اين بار به تكنيك مدرن نيز مسلح هستند
تنها جنگ جهاني قريب الوقوع نيست، بلكه در دوران صلح فعلي نيز دانش و هنر در 

                                                 .اند كه ديگر قابل تحمل نيستوضعيتي قرار گرفته 
مكاشفات فلسفي، جامعه شناسانه، علمي و يا هنري ار آنجايي كه فعاليتي فردي بوده و  

نشانگر تبديل استعداد ذهني افراد به اشكال عيني است كه به غني شدن فرهنگ مي 
ضرورتي را كه كم و بيش » درك« بدين معنا كه . هستندانجامد، ثمره ي تصادفي مطلوب 

كه در پي (نه دانش عمومي . به نمايش مي گذارند) ميان فرد و وضعيت جامعه(دو جانبه 
كه در پي (مي تواند بر چنين خالقيتي چشم بپوشد و نه بينش انقالبي ) تفسير جهان است

) اكم بر تحوالت آن داشته باشدتغيير جهان مي بايد برداشت دقيقي از قانونمندي هاي ح
به سخن دقيق تر نمي توان از كنار شرايطي كه . مي تواند نسبت به آن بي اعتنا باشد



خالقيت افراد در آن شكل مي گيرد بي تفاوت گذشت و نبايد از توجه به قانونمندي هاي 
                                              .مشخصي كه بر خالقيت افراد حاكم است غفلت نمود

اما بايد پذيرفت كه در جهان معاصر شرايطي كه خالقيت افراد راممكن مي سازد بيش از 
تنزل سطح آثار هنري به همراه تنزل شخصيت . پيش مورد تهاجم و تخريب واقع شده اند
آلمان را از وجود هنرمنداني كه ر حكومت هيتل. هنرمندان نيز ريشه در همين مسئله دارد

وجود داشته باشد، پاك ) هر چند سطحي(ثارشان كمترين نشاني از گرايش به آزادي در آ
مي كند، كساني را كه مي توانند قلم يا قلم مويي به دست گيرند به كسوت خادمين رژيم 

كه تنها وظيفه شان توجيه نظام و تعريف و تمجيد آن است؛ آن هم با در آورده است 
در اتحاد شوروي نيز وضعيت مشابهي برقرار .  ي هنريبدترين اسلوب هاي زيبا شناسانه

                             .است و ارتجاع ترميدوري به اوج قدرت و سركوب خود رسيده است
شعار ما   " نه فاشيسم و نه كمونيسم"ناگفته پيداست كه شعار رايج اين روزها يعني 

 كار و مرعوب شده اي خوش مي آيد چرا كه اين شعار به مذاق فرومايگان محافظه. نيست
هنر .  باقي مانده است دو دستي چسبيده اند" دموكراتيك"كه هنوز به آنچه از گذشته ي 

حقيقي كه به تكرار الگوهاي پيش ساخته قانع نيست تالش مي كند خواسته هاي دروني 
ي تواند انسان و همه ي انسان هاي امروزي را به تجلي وا دارد، يك چنين هنر حقيقي نم

اما . كه انقالبي نباشد و نمي تواند بازسازي كامل و اساسي جامعه را آماج خود قرار ندهد
زماني در اين راه موفق خواهد شد كه خالقيت افراد را از هر قيد و بندي رها سازد كه از 
اين راه تمامي بشريت را به اوج قله هاي رفيعي خواهد رسانيد كه در گذشته تنها شمار 

كه تنها انقالب از سوي ديگر ما بر اين باوريم . ي از نوابغ بدان دست يافته انداندك
اگر ما امروز نسبت به . سوسياليستي است كه مي تواند راه فرهنگ نوين را هموار سازد

بوروكراسي حاكم بر اتحاد شوروي اندك همبستگي اي از خود نشان نمي دهيم بدين 
 نه نماينده ي كمونيسم كه خائن ترين و خطرناك  كه اين حكومت از نظر ماتخاطر اس

                                                                                    .ترين دشمن آن است
رژيم خودكامه ي شوروي از طريق فعاليت در تشكيالت به اصطالح فرهنگي كه در ساير 

 و بد گماني عليه تمام ارزش هاي معنوي در كشورها به راه انداخته، سايه اي از شك
سايه اي از خون و لجن پراكني كه جمعي در جامه ي هنرمند . سراسر گيتي گسترده است

و روشنفكر نما در آن وول مي خورند، كساني كه نوكر صفتي را حرفه ي خود ساخته اند، 



را طريقي براي ادامه فريبكاري را راه و رسم خود قرار داده اند و پرده پوشي بر جنايات 
هنر دوران استالين بازتاب تالش اين چنين افرادي است . خوشي و تفنن خود يافته اند

براي بر حق جلوه دادن چهره ي مزدورشان، آن هم با هياهويي كه تا كنون در تارخ سابقه 
                                                                                              . نداشته است

دز عالم ) نظام برده داري نيز سابقه نداشته كه در(نفرت و انزجاري كه اين اصلوب هنري 
. هنرمندان برانگيخته است بايد تا حد محكوميت قاطع و آشتي ناپذير آن ارتقاء بخشيد

رسوا كردن اپوزيسيون نويسندگان و هنرمندان در زمره ي نيروهايي است كه مي توانند در 
رژيم هايي كه نه تنها حق پرولتاريا براي . و سرنگوني چنين رژيم هايي فعاالنه شركت كنند

مبارزه در راه جهاني بهتر را زير پا مي گذارند، كه هر نيت پاكي را از ميان بر مي دارند و 
                                   .در اين راه حتي به حرمت و شرافت انساني نيز رحم نمي كنند

انقالب كمونيستي پروايي از هنر ندارد چرا كه به خوبي مي داند نقش هنرمند در جامعه ي 
رو به زوال سرمايه داري را تقابل ميان فرد و اشكال اجتماعي كه با وي به ستيزه بر 

اين حقيقت به تنهايي كافي است تا هنرمند را در صورت . خواسته اند معين مي كند
چنان كه روانكاوان  در اينجا آن. ، در زمره ي مدافعان انقالبيون قرار دهدآگاهي بدان
 فرايند تصعيد به جريان در مي آيد و سعي مي كند كه پيوند هاي گسسته را دريافته اند

اين .  و عناصري از محيط خارجي كه به طرد آنها كوشيده است ترميم نمايد" من"ميان 
 است كه تمام " ايده آل شخصي"اين. يان مي پذيرد پا" ايده آل شخصي"به سودترميم 

 بر عليه واقعيت تحمل نا پذير موجود بسيج مي  است" او"نيروهاي دروني را كه متعلق به
 هماني است كه در ميان همه ي انسان ها مشترك بوده و دائماً در حال " او"و اين . كند

زاد شدن دارد در مجراي كافي است نيازي كه روح شخص به آ. شكوفايي و توسعه است
طبيعي خود بيفتد تا به جريان عظيمي كه از زمان هاي پيش از تاريخ موجوديت و ضرورت 

اين جريان عظيم عبارت است از رها سازي كل . داشته است بپيوندد وبا آنها يكي شود
ن را اگر در اينجا برداشت ماركسِ جوان از فعاليت نويسندگابي فايده نخواهد بود . انسان ها

 نويسنده طبيعتاً براي ادامه ي زندگي و كارش بايد به "او تذكر مي داد كه . يادآور شويم
اما تحت هيچ شرايطي نبايد براي كسب معاش و پول در آوردن، . كسب معاش بپردازد

نويسنده به هيچ روي كار نويسندگي را وسيله نمي ... ادامه ي زندگي دهد و يا بنويسد
اگر هم به ديده ي وسيله در آن بنگرد وسيله اي . اي او نفس هدف استاين كار بر.پندارد



د تا به هنر و كارش هستي خواهد بود براي او و ديگران كه در صورت لزوم خود را فدا كن
مجموعه آثار ماركس جلد  (".شرط اول آزادي مطبوعات غير تجاري بودن آن است. ببخشد

يه كساني است كه فعاليت روشنفكران را در اين سخن بيش از همه عل) 70اول، صفحه ي 
راستاي اهدافي كه با خود آن فعاليت در تناقض است مورد محدوديت قرار مي دهند و به 

براي آن مايه و مضمون مي  بهانه ي مصالح دولت براي هنر تعيين تكليف مي كنند و
حال آنكه انتخاب آزادانه مايه و مضمون اثر هنري و رهايي از هر قيد و بندي در . تراشند

انتخاب مصالحي كه هنرمند به كار مي گيرد حقوق سلب نشدني هنرمند به حساب مي 
 براي آفرينش هنري ضرورت حياتي دارد كه تصورات هنرمند از هر قيد و بندي آزاد. آيند

بدين وسيله ما مخالفت خود . باشد و به هيچ عذر و بهانه اي خود را محدود و مقيد نسازد
و چه در آينده ما را به پذيرش اصل تعبد هنر به ي كساني كه چه در حال حاضر  را با همه

نظام فرا مي خوانند اعالم مي داريم چرا كه آنرا اساساً در تناقض با طبيعت و ذات هنر 
 آزادي "نيم و به اين ترتيب يك بار ديگر پاي بندي راسخ خود را به اصل ارزيابي مي ك

                                                                     . به زبان مي آوريم"كامل براي هنر
ما حتي طبيعت دولت انقالبي مي دانيم كه در برابر تهاجم ضد انقالب بورژوايي به دفاع از 

اما ميان اين . رخيزد حتي اگر بورژوازي با پرچم دانش و هنر به ميدان آمده باشدخود ب
اقدامات موقت دولت انقالبي در دفاع از خود كه از روي ناچاري صورت مي گيرد با برقراري 

اگر انقالب براي توسعه . سلطه ي دولت بر امر آفرينش هنري از زمين تا آسمان فرق هست
 ناگزير از برپايي رژيمي سوسياليستي با كنترل مركزيت، از همان ي نيروهاي مادي توليد

طه جويي، نارشيستي براي آفرينش هنري برآيد، نبايد به سلآآغاز بايد در پي ايجاد رژيم 
محققين و هنرمندان ! ديكته كردن اوامر و هيچ گونه صدور امريه از باال اجازه ي ظهور داد

ه و دور از هر گونه تحميل عقايد است كه قادر خواهند تنها بر پايه ي همكاري هاي رفيقان
بود به وظايف خود عمل كنند و در اين صورت به دستاورد هايي نائل خواهند آمد كه در 

                                                                          .طول تاريخ سابقه نداشته است
داست كه ما با دفاع از آزادي انديشه به هيچ روي در پي از آنچه گفته شد به روشني پي

توجيه بي طرفي سياسي نيستيم و براي لحظه اي هم كه شده انديشه ي احياي هنر به 
را در سر نمي پرورانيم، هنري كه همواره در خدمت مقاصد ارتجاعي بوده  " ناب"اصطالح 

ائل هستيم پر ارزش تر از آن مقامي كه ما براي هنر در مقدرات جامعه ق! و هست، هرگز



برعكس اعتقاد داريم كه تنها وظيفه ي واالي هنر در روزگار ما . است كه بتوان منكر شد
اما هنرمند تنها زماني . عبارت از شركت فعال و آگاهانه در تهيه ي مقدمات انقالب است

ردي را كه ذهن وي مضمون اجتماعي چنين نبمي تواند به نبرد رهايي بخش ياري رساند 
كامالً هضم كرده باشد و معني و واقعيت جاري آن را با رگ و پي خود عميقاً حس كند و 

                                                .در هنرش به طور آزادانه تجسم نمايدرا دنياي خود 
گ در حال حاضر كه سرمايه داري را در هر دو شكل دموكراتيك و فاشيستي آن احتضار مر

فرا گرفته است، هنرمند خود را در موقعيتي مي يابد كه در صورت ادامه ي حرفه اش قادر 
همه ي راه هاي ارتباطي او را، آوار ناشي از فروپاشي سرمايه . به ادامه ي زندگي نخواهد بود

در چنين وضعيتي طبيعي است اگر به سازمانهاي استاليني رو . داري مسدود كرده است
اما اگر او بخواهد از فساد كامل اخالقي .  امكان مي دهند از اين انزوا به در آيدكند، كه به او

بر كنار بماند نمي تواند زياد در آنجا دوام بياورد، چرا كه نه تنها در آنجا قادر به رساندن 
پيامش به دوستداران و خوانندگانش نخواهد بود، بلكه در قبال مزاياي مادي اندكي كه اين 

. ر اختيار او مي گذارند او را وادار مي كنند تا به هر پستي و دنائتي تن در دهدتشكيالت د
جاي او در ميان كساني نيست كه به امر . او بايد دريابد كه به جاي ديگري تعلق دارد

انقالب و انسانيت خيانت كرده اند، جاي او در ميان كساني است كه با عزمي تزلزل ناپذير 
ده اند يعني تنها كساني كه قادرند انقالب را به ثمر برسانند و از اين راه به انقالب وفادار مان

                               .به بيان آزادانه همه ي اشكال نبوغ انساني جامه ي عمل بپوشانند
هدف از اين فراخوان يافتن زمينه اي مشترك است كه بر پايه ي آن همه ي نويسندگان و 

 دگر باره متحد شده و با هنر خويش هر چه بهتر به امر انقالب ياري هنرمندان انقالبي
ما . رسانند و در عين حال به دفاع از آزادي هنر خويش در برابر غاصبان انقالب به پا خيزند

باور داريم كه اين زمينه ي مشترك هر جريان هنري، فلسفي و  سياسي را با هر گرايشي 
ينه ي مشترك، ماركسيست ها دست در دست آنارشيست در اين راه و زم. در بر مي گيرد

ها مي توانند گام بردارند كه بدينسان هر دو حزب از شر روحيه ي پليسي ارتجاع رهايي 
 و يا از سوي مريد خواهند يافت، حال اين روحيه چه از سوي ژوزف استالين ترغيب شود

                                           .باشد) 1(دست به سينه ي وي كه جناب گارسيا اوليور 
نيك آگاهيم كه هزاران هزار انديشمند و هنرمند پراكنده در سطح جهان وجود دارند كه 
جنجال و هياهوي سازمان يافته ي دروغ گويان و اغفال گران، صدايشان را در گلو خفه 



ان خالق را صدها نشريه ي ريز و درشت هستند كه مي كوشند تا نيروهاي جو. كرده است
گرد هم آورند، آنهايي كه نه در پي كسب مزاياي بيشتر، بلكه به دنبال يافتن راه هاي 

اي در هنر از سوي فاشيسم  واين در حالي است كه هر گرايش پيشرو. ارتباط تازه هستند
 " مي خورد و نابود مي شود و آفرينش آزاد هنري از سوي استالينيست ها "انحراف"مهر 

هنر مستقل انقالبي بايد همه ي نيروهاي خود را براي نبرد . لمداد مي شود ق"فاشيستي
عليه اين اختناق و سركوب ارتجاعي متحد كند و حق موجوديت خود را با بانگ رسا به 

فدراسيون بين المللي "دست يابي به چنين اتحادي نخستين هدف . گوش همگان برساند
. در حال حاضر ما تشكيل آنرا ضروري مي دانيم به شمار مي آيد كه"هنر مستقل و انقالبي  

ما به هيچ رو قصد تحميل هيچ يك از انديشه هاي ارائه شده در اين بيانيه را نداريم چرا 
از همه دوستداران و حاميان هنر . كه خود آنرا صرفاً قدم اولي مي دانيم در راستايي جديد

هيم كه نظراتشان را به زبان خودشان نيز كه به ضرورت چنين فراخواني باور دارند، مي خوا
فراخوان ما همه ي سازمان هاي انتشاراتي چپ را نيز مورد خطاب خود قرار مي . بيان كنند

دهد كه خواستار مشاركت در تشكيل فدراسيون بين المللي مزبور و تبادل نظر درباره ي 
                                                                  .وظايف و شيوه ي فعاليت آن هستند

به محض آنكه ارتباط اوليه در سطح بين المللي از طريق مطبوعات و مكاتبات برقرار 
گرديد، به سازماندهي كنگره هاي كوچكتر در كشورهاي مختلف و در سطوح ملي خواهيم 

ه گام نهايي عبارت از برگزاري مجمع عمومي كنگره ي جهاني خواهد بود ك. پرداخت
                         .تأسيس فدراسيون بين المللي مزبور را به طور رسمي اعالم خواهد كرد

:اهداف ما عبارتند از   
.استقالل هنر براي انقالب  

.انقالب براي رهايي كامل هنر  
 لئون تروتسكي

رهبر سنديكاهاي وقت در اسپانيا: گارسيا اوليور (1)  
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