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 سرمقاله

تدابیر دست راستی؛ قفل ها 

 و کلیدها
 امیرحسین محمدی فرد

جدالی میان حاامامایاا یایاایای یاایراا و ایایان ا 

یاا  هاا یاا دیا ا  «یحیان هیاهاا او»غیب یی یی

مشید. جدالی ما یا یهانا خطی اهمی اییان،ماضاتا ا 

ا اخه ف هاو ییشا او هی دی خاد داشاا. یایجاا ، 

هاااقاب یااییای ایاجاااد هااا ن  ااااو جادیاد یاا یا اایان 

نظامی دی خاایمیانا ایا. نقاطاا ها  ای ایان -ییایی

هااقب، هامین مناقع ییاایای اا اها اادو طایقایان ایان 

مشمکش هاییخی ایا. یای ایایو هاضااد ، یای ایاا  

شکیا هاو میلیهایییهی آمییکا دی منطقا، یاا ایار  

دی عیاق ا  یا  یاا، ا یان ییاا ایادیاالااریا  ا 

هاانااا تاااا ا ااهاا ااادو یاهاای یااایراا و ایاایان یااا 

اجااادآمااد. حااامااماایااا یاایااایاای یااایراا و ایاایان ا 

دیخاااامایاانااا،  «ثایااا»حتاایش یاا عانااان مااحاای

ییاماایاا یاااقاا ا هاایاایااد شااد. دی مااقاایاا  شاضااایهاااو 

ایایان یاا های ناحاا ا  های  » هحمی  ییاایاا هااو« 

قیامش مید. ایان  » اییان هیها او« طییب ا ادعاو 

هااقب ییایی یاد یا ییداشها شدن ا لی هیین مانع دی 

یا  پیایهن اییان یاا یاا ای جاهاانایا ا پاایاان خاطای 

دخالا آمییکا دی ییناشا جامضا اییان یا یا همیا  

داشا. ماهش اخه ف هااو ایایان اغایب دی  االاب 

ییجا  ا همیاهی  اطضانا جناح میلط اایادیاالااریا  

حاممیا ییایی یایراا و ایایان یاا دالاا اعاهادا ، 

هاا ن  اا یین نییاها ا جاییاان هااو یایاا ا  ا  

یایراا و ایایان یا نایا  یاا دنایاا  داشاا. هادایاا 

میامیاا هایط حاممیا ییایی نظاا  یایماایاا دایو 

اییان ا دی یا  آن دالا یاحاانای، یایاایاا هاا ا 

جای ا  ها منانی جناحهاو ییاایای یاایراا و ایایان 

یا یااا  ااالااش جاادو یایاایا مااید. هااخاا اایااف ایاان 

هااخااا ااماااا، هاامااا  جااییااان هاااو یایااا طاایف دای 

آمیی ، ناییانالییا هاو عاظاماا طالاب ایایانای ا 

 ا  گیایان حامی غیب یا خلع یا ح ماید ا یاخاش 

اعظ  جنیش یایراا لیییا  ا     ااناانای ا اقاادای 

یا یاا خااد  «دماکایاا»یا حاممیا ا دگایانادیشاان 

همیا  میدا ا ییب شد هاا یاحایانای عاظایا  ما   ا  

یایراایی ا حاشیا او یا احاطا مند. ایان دی حاالای 

ایا ما ا   اایا جنیش طیقا ماایگای، یایجاا  پاایاان 

دای  او ا  یاایماااب ا قشااای عاالاایااا اعااهاایاتاااا 

مایگیو، ققی اییکایو ا هجا  یا مضایاشاا خااناااد  

هاو مایگیو یا یهانا دخالا خایجی ا هحیی  ایاا. 

ا  ای  انهظای ایا ما شکیا خایدگاان یا یااماا، 

میهاا، خج  ا اقیید  ییینید. جماعهی ما ناا امایادو 

یا دیایا قیض می منند، اماناان ماایش جانا  مای 

 ناا ند. یا جن  یا مناقع طیقا مایگی می آیند!

 67ما دی دا  خایداد «جنیش ا  حاا»دی حقیقا 

شیاع شد، اعه یش دالا منانی ایا. یاشنا اکایان 

مایهایای ا ما  -شیق  د  ا ناییانالییا هاو ایایانای

جنیش یایراا لیییا ، همیاهان ا اقاادایان قاضالای ا 

هاییخی حاممیا یایاایای یاایراا و ایایان هیاهاناد. 

ملیان دی حمایا ا  یاند مایامایاا دی ماناای دالاا 

 ف می یندد.  «هندیا»یاحانی علیا ا ا  گیایان 
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 «خایااناا»یایا هاو طیف دای آمییکا گلا مند ا  

حقااق »غیب، شاک ی یگی یا هحم  میکنند ا مدا  

ا  دیا یقها دی اییان یا گاش  د می ماناناد.  «یشی

الایاهاا ایان اعاهایاض هاا نااشای ا  ما قا ای پا  ا  

شکیا هاو پی دیپی ایا. پ  ا  ماهش هنش هااو 

اییان ا جامضا جهانی، پایان پیار  هایایایای حاکااماا 

آماییاکاا اشایماا  «دخالا هاو یشیدایهانا»ا  یا  

دی این طیح، م  جییان هایی ما یای ییاهای  «قضا »

شک  گیقها یادند، یی اقاب شادناد.  «هیها او»جدا  

ناییانالییا هاو عظما طلب اییانی ا یایاا هااو 

طایقادای آماییاکاا، یاا نادگااان ا الای پا  ا  یایجااا  

هیهند. یا م  شدن شکاف میان اییان ا غیب، هاایاا 

این جییان ناییانالییا ا یایا پایا غایب نایا  یاا 

 یحیان ا انشقاق یا یا یاشد.

ملیان ا ا  ح طلیان دییا  ا همامی نییا هایی ماا 

یادند، یا دالا اعهادا   «اییان  دیا مند»دیحییا 

یا آیا هایشان یییدند. یاا گشاا یاایراا و ایایان 

ا داغ شادن هاناای ناایایااناالایایا   «جامضا مهمدن»یا 

اییانی دی جامضا اییان ا خااایمایااناا، اماناان یایاو 

این طیف ا  نییاهاو ییاایای ماداقاع ناظاا  یایماایاا 

دایو، هداعی جنیش مالای م ادق ا ااص ا ا حااا 

شاد ا ا  «هاضادیا »ایا. حاممیا ییایی یایراا و 

ماید هایید جامضا جاهاانای ایاا. ما  هااییاه مایاای   

لیییا  هاو اییانی یا پایان خاد نا دیا  شاد  ایاا! 

اما ا  حااا دی  اهاای ااب ناظاا  یایماایاا دایو 

اییان، یا هاجا یا جای ا  اش دینظاا  یایماایاا دایو 

جهانی، ا   اایا من ضا طیقا مایگی ا  حما مشاان 

 جامضا هحمیب یایراا و ایا.

قای ااا هاااو مایهاایاای ا یای ییشااا دی جاامااضااا ایاایان 

اجییان هاو  ا  گیا ما دی انهظای حملا ناظاامای یاا 

منطاقاا « جامضا اییان یادند ها ا  عیا ی   شدن قتا، 

یا یا دیا آایناد، امایا  جاایا ااهای  » او آ اد شد 

دی مااحااایاایاااا یاایااایاای جااامااضااا جااهاااناای نااداینااد. 

گان یهیهاو میهیی ما یایا ا  ه  گییخها ای یانایاان 

هاو جامضا یا ین ایان های ماید  یاادناد، امایا  یای 

پینیی  هی ا  گیشها ه ش می منند ها  ندگی ننا ایان 

شان یا میان شکاف دالا هااو مایهاجاع خااایمایااناا 

ح ظ منند. این جییان یا ظیقایاا یاااو ایهاجااعای ا 

 ایلیا ماجیاجایی، همیشا آماد  هخییب شییا   هااو 

جامضا ایا.  ا  گیایان طیقدای آمییکا نی  یاا دلایا  

، ا یا اعا   »هیها او«حیاا ییایی یی ییهی جدا  

آهش ی  میان دا طیف، هاا اطا ع ثاانااو دی ماضایاد  

مامیایی خااهند شد! یاایراا و ماید   »یری   نج«

ا آییو یا دلی  انه ی  شادن یاا یاایراا و ایایان ا 

ن ای دی حا   هااو یایاایای حاامامایاا یاایراا و، 

ییب شد  ها جنیش ناییانالییهی ماید ا  اا  گایایاان 

آییو یا حاشیا یاند  شاند. هاییه  ام یایان حکایا 

ا   ی  اگ هاو ناشی ا  قی ا طلیی ایان جاییاان 

ها ایا. جاییاان هااو قااشایایاهای یایاو ییایادن یاا 

، «ناجااا مایاهان»اهداف ناییانالییاهای،  یای پای ا  

ییاو هیدی  میدن جامضا اییان یا یاییا ا لایایای ا  

همهایان اییانی جلا می  دند. اما حاا یایخااید  ا  

غیب، یخشی یا آغاش یایراا و یا گشهند ا طیاف 

دی ی هنا  یا دنیا  پیار  او ییاو ناامنای ا جانا  

 دی جامضا ایا.

پ  ا  ییجا  شاید هیچ جییانی یا اندا       اناانای 

ا اقااادای یااا حااامااماایااا یاایااایاای، دگاایاناادیشااان 

هاااو قااضاالاای ا ماا   اا  یااایراایاای  «دمااکاایاا»ا

اتضیا ای ناک ا مهنا تی نداید. جییاانای ماا  ناا 

دااطاالاایااانااا، یاالااکااا یااا  ای ا  حااامااماایااا یاایااایاای 

یایراا و یاند  شد  ایا. این جییان پ  ا  اعا   

هااققاا، یا شای شضف ا ایاها ااد  ا  مالامااهای  اان 

، یا ایهقیا  خایشااندانشان دی حامامایاا «خییندی »

یقهند. اتضیا نمایندگان  ا  یقایمایایا  ا لایایایا  

اییانی این یا ها نشان دهند   اف یانادو دی ماناای 

 »گشایش ا اها اادو«دالا یاحانی ییاو یهایش ا  

ایا. م     ناییاناالایایاا  »اقیاطیان«ا مقایلا یا 

ا لاایاایاایا  ایاایاناای هاا   اادا یااا دالااا اعااهاادا ، 

ا شیما دی اناهاخاایااا یایاو  »دمکیاهیی  ییایی«

یا هیلیغ می مناناد. طایف  »مید  یاایو«یی یایو 

 ا  «دایان  نداق یاو، یا هایاجاان هاحاا عانااان 

ن یانی خاد یا نییاا یاا هایایایای مااهایاا  »دمکیاا

اع   می منند ا  »عی ا جدا «انهخایاا یا عناان 

 هضییف می منند. »یایا هندیا«ییجا  یا تییا یا 

اگی پ  ا  ییجا  انهاقاادهااو ماخاها ایو ا  جاییاان 

   ناییانالییا ا لیییا  اییانی شانادیاد  مای شااد، 

دی یایااهاااو یاانااا دیااییاانااا ماالاای گاایایاای ا ماایهاایاای 

دیاهاا جااا «یاشن کیان شیق  د  ایا. مقایالاا یاا 

 »ا اها ااد  اناضاهای«ا  حاماایاا ا   »یانا خاای 

، امایا  جااو تادیاا »انح ایاا ماالای«دیییایی 

ا همجید ا  یایراایو ملی یا   »امپییالیی «مای یا 

گیقها ایا. اما یا گشا یایراا و ایایان یاا یاا ای 

جهانی خط یط نی یی هاییه مهاه  دی یااب ایاهاقا   

ا  اطاع ااییاها ای یااخاهااییایماایاا دایو ایایان ا  

یاا »دمکیاهیی  یایاایای«امپییالیی  ایا. حام  شدن 

یاایاو  «داخاا »عااناااان ا مااا گاایدش یاایمااایااا دی 

 «هایاص اغایا انیاشا ییمایا االیاا»جلاگییو ا  

مالی، یا یا  شد  ادییاا هاکایایو ا  «یاداگیو»ا

مهنا م     یایراایی ا ملی اییان ایاا. یایماایاا 

یا یا جاو یاییالیی  جا مای  ناناد  « نضهی»دایو 

ا ییاو  یااندن اش یا طیقا مایگی ناظاییاا پایدا و 

می منند. ییاو ایاهاقا   یاخاشای ا  یایماایاا دایو، 

هایا ا ایاد  میهق  طیقاا ماایگای یا ماخاداش مای 

منند ها پیالهاییا یا میهتض انی مضیقی منند ما نایاا  

یا  ی  دایند. آن ه  یا ادییاهی ا  یی قیهن  هاااتاع 

ییامایانا هحا ایا  مایدگاان جاااماع جاهاان یاامای! 

نیخا هاو عاا  قاییایااناا ا  ناقاد یایماایاا دی  االاب 

نظییا هاو آمادمی  ا یی خطی،  ی و ج  مشااای  

 اشهیا  ییاو مدیییا یههی نظا  ییمایا نییهند.

دی اییان پیایا یااخاا ایاا  یایماایاا هاایاضای ا  

مناقع ییمایا دایو امپییالییهی دی م  جاهاان ایاا. 

جامضا ییمایا دایو ایایان دی هاقایایا  یانادو جاهاان 

ییمایا، حاا    ادای یایماایاا یاا اایاطاا هاامایان 

نییاو مای ای ان ایاا.  انایان ماناایایااهای نایاا ماناد 

یایناو ییاایای غایای دماکایاهایا  ایاا. ااییاها ای 

یااخااا ایااا  یااایراا و ایاایان یااا غاایب نااهاایااجااا 

 یخش ییایا نیایااا یالاکاا ا ماا یایاطاا مشاای 

ایاا. یاا ایان  »دیحاا  هاایاضاا«مهیاپ  یا جااماع 

ماا دیپای  »دماکایایای خااا «هیهیب مادمان لجاص 

دی ایاایان هیااهاانااد، یااا یایااا   » اانااضااهاای«ایاهااقاا   

پیدا و مشیا  اند. این جییان ها خایص ا  یایاایاا 

حاماماا ا ییامای یاایراا و  ایایدایناد ماا طایاقاا 

ا  »هاایاضاا ا اها اادو«ماایگای یا ماناهاظای یاایاب 

ناا ااا داشااهااا انااد. دقاااع ا  یااا ای  »مااید  یاااایو«

داخلی دی ییایی یا ای خایجی، ماخاالا اا یاا اایداا 

یای  »خاییاد ماااو ایایانای«مااو خایجی دیمقای  

یاها یخشی ا  ییمایا دایو اییان ایا. ملی مایدن 

یاییالیی  ا مطالیاا طیقا ماایگای االایان یاد یانادو 

یایراا و ا عام  یهنی دی یایایای پایاهایا  طایاقاا 

یاا  »پاایشاا یااایان«مایگی ایا. گاش  د میدن 

نشانا ا ه اد ااییها، همان پی   ناایایااناالایایا   ا  

یایرااو اییان ایا ما هیایایان ایاایای اش خالاع یاد 

غیب ایا. این جییان انایااشاا »انح ایاا«میدن 

ا عاد  »هاایاضاا داخالای«ییمایا یا دی  اهاای ااب 
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مای خاااهاد. اماا جانایاش  » امپییالایایا « ااییه ی یا 

طیقا مایگی  ادیا خااد یا ناا دی دنایاالاا یاو ا  

جنیش هاو یایراایی ا مه کیین غیی ییایی ماا ا  

میلیان ها مایگی مضادن ا ماایخااناا هااو  اناضاهای، 

 ییکایان ا خانااد  هاو شان می گیید.

 هی جنیش ملی ا لیییا  آناقادی ایایاع ایاا ماا ما  

شاخا ها ا قی ا هاو مخهلف    یایراایی، ا اا  

پایا او آن جنیش ا پی   ناییانالایایا  یا ناماایانادگای 

می منند. یا هایجاماان هااو ماخاهالاف ا ماهاضادد، ماثا  

، همان هییایان هاا »هجایو«اییمایا  «ان  »ا ه اد 

ا نظییا هاو میهی یی یایراا و خاب اید، داخالای 

اغییی یا ایایا می دهند. اگی دییا  مضت  ییایای 

   یایراایی ا جهان یامی اییان، یایماایاا دایو 

ا »مااقایاایای«ااییها یاد، حا  دییایایای یاایراا و 

مضهیض ایا. جناح    یایراا و ایایان، »ان  «

ا میای   یا ییمایا یانا  «خادم ا»یا دنیا  ا ه اد 

خاااای ااییااهااا ایااا. یااا هااماایاان دلاایاا  ایااا مااا 

دیگیییهاو داخ  حاممیا ییایی نظا  ییمایا دایو 

اییان ا جدا  جامضا جهانی یا ایایان، ایاا  هاحالایا  

اش ا  شیایط ماجاد هیهند. هیگا  یایاایاا دخاالاا 

گیو ا ییاایاا ای و دی مایاای   طایاقااهای ناادیاد  

گیقها می شاد، طییضی ایا ما پیاهی  طیقاهای نایا  

هحا الشاع میای   ا ه ادو  ایف، امااناامایایا  ا 

 ن ی گیایی  یای گیید. پیایهان ماحااقا  یایاایایاان 

طیقا مایگی یا یکدی ی ما یا نا  پایالاهااییاا قاضاالایاا 

مای ماانانااد، ناامای هااانااد هااضاییااف یاشاانای ا  پاایار  

ا یایخاایاهاا ا  مایاای اا   »قدیاییان یایایایو«

طیقا مایگی یاشد. یای اهامایاا هاییان اها  هااو  ا  

یایراایی ا قی ا هاو پاپالییا حاشیاا او های نایا  

یایماایاا »دی منای همین  ف، ا  نظایا غیب یای 

گااالاااا دایناااد ا خاااااهاااان خااالاااع  ااادیا ا   «مااالااای

 هیهند. »انح ایگیو ییمایا«

یکاایهاو جنیش یایراایی نقطا مقای  طیف دی ای 

این جنیش نییهند، یلکا دا یاو یکا مهاضاایف یاادن 

یا نیادن یاخهای ییایی انظا  ا ها اادو یاایراا و 

اییان اند. مهضایف یادن ی  نظا  یایماایاا دایو یاا 

  ان ی یایطا ا ه اد اییایا پیاند داید. یاا ایان 

مضنا ما هی دیجا ا  این یاایط یا دای ا  هنش ا دی 

جاهااا انایاااشااا یاهایاان یایمااایااا یادان ماااناع یاااشااد، 

مهضایف یادن یاخهای یاایراا و یا  جااماضاا نایا  

ییییی شد  ایا. یا این هیهیاب های جااماضاا او دی 

جهان ییمایا دایو ها اندا   او نامهضایف ایاا. اماا 

ا  جانب    یایراا ا دگیگانی طلب  ایف، ااص 

ا قیاد ا تضف اشادا مایاای   عالایاا هیالاط ناظاا  

ییمایا دایو یا دیجا مهضایف یادن یا نایاادن ناظاا  

 یایرا و ییه ی داید. اگی مهضاایف شانااخاهاا شااد، 

 

می هاان قض  یا مهاب خااناا هاا یقاا ا دی اناهاظاای 

 تاااا هاااییاه دی آیانااد  او دای، دنایاالااا یاو ا  

جنیش خادیا خادو ینیان پیاهی  یاشاد. دی  اایا 

یاا  «شاکایاهان دیااای یایمااب»مهضایف نیادن نایا  

آمییانییا ، ماناایایاا گایایای یاا جااو یاا ماانادهای 

اعما  گایایای  ایف ا یای  «نقد خیایان» ن ی ا 

ثمی ایا  پایاهایا  مای شااد ماا جا  ها یاناا هااو 

ین ین ییاو قضالین این جنیاش، دیاا آایدو ناداید. 

هی دا یاو یکا، پایی یی  یا هیلیغ مای ماناناد.  ا  

یکاای ما هاما اان یایاا پایاغایب،  ماانای ماا 

آماییاکاا دی خااایمایااناا یاا  «دخالا یشی دایاهااناا»

شکیا  طضی مااجا نشد  یاد، طیاقاا ماایگای یا دی 

خیایان می خاایهند، اما دی حا  حاتی آنها ه  گماان 

 میکنند غیب هنهایشان گیاشها ایا!

جااییااان هاااو یاااییاای یایااا طاایف دای غاایب، 

ناییانالییا ها ا  ا  گیایان ا ما   ا  یاایراایای 

اییان، پ  ا  یایجاا  یاا اجاا  مشاهایک دایاای  او 

یییدند ما ییشا دیهاییه عمیب ا مشاهایمشاان داید. 

یایا ا    یاایراا و عااما  شایایاط مااجااد یا 

نظامی میلط یی یااخاهاای یایاایای -جناح ایدیالاری 

یایراا و اییان می داند. یا پی   نااماهاضاایف یاادن 

نظا  ییمایا ا ناییاناالایایا ، هاما اناان یاا یاا گشاا 

ا ه ادو جامضا، یا  یا  ا  هاااقاقااا -ااتاع ییایی

 امید دایند.

دایااای  یااایااد یااادآای شااد مااا دی ایاایان ا دیاا اای 

مشایهاو هحا یلطا ا جهان یا ، ییهی هالید یااد 

انیا  ییاو امپییالیی  محیاب می شاند ماا یای پاایاا 

مای ای ان ا یاا اهاکاا یاا قشاایهااو پالایایای  اتاع 

 اانین ی ا ا یاخاا ،ایاهااای ایاا. طایاقاا ماایگای 

ییاو یهایی ا  ایهثمای  ای  او نداید ج ایناکاا ما  

یایراا و یا یا مثایا ی  طیقا ااحد خالاع یاد ماناد. 

، دالهی ا یاایراا و «ان  »این امی شام  ییمایا 

ا ااییها می شاد. یا این  ایا جادا  یای  «مالی»

یی آیند  طیقا مایگی ا جامضا اییان، میان دا جنیاش 

ا لی ا جییان ییایی ایا. جدا  طایاقاا ماایگای ا 

جنیش یاییالییهی آن یا یایراا و ا جنیش یاایراا 

ناییانالییهی ما دی حا  حاتی هایط دالاا اعاهادا  

ا یاخهای ییایی حااما  ناظاا  یایماایاا دایو ایایان 

 نمایندگی می شاد.

ایدیاالااریا  یاایراا و ایایان دی -ین ییا ییایی

اثی هنا تاا یاهی دیان ییمایاا دایو ایایان ایاجااد 

شد ما عام  ا لی یایاو مایامایاا ا  یااو ایایان 

یاااد. ا  طاایف دیاا اای شااکاایااا یاایااایااا هاااو 

میلیهایییهی آمییکا دی خاایمیااناا اتایایا ثایااا 

ما ضیا محایو اش دی ماناطاقاا، اهای  هااو اجایاای 

ییاو هااققاا یاد. اداما یاند یهیاد هخا ماا ایایان 

اآمییکا یا امنیا ییاو ییماایاا گایایو دی ایایان ا 

جن  دی خااایمایااناا گای  خااید  ایاا. یان ییاا 

ا ه ادو اییان ا نامهضایف یاادن یاایراا و ایایان 

ایهیاط میهقی  یاا هاایاا یایاایای یاایراا و ایایان 

داید. میااهاقاا  ا  ایاانااکاا یاایجاا  ماااقاب ماای شاااد ا 

ا  گشایش ا ها اادو  اایا مای گایاید،  «هایضا»

منای یقهن هحیی  هاو تد انیانی، پایان هایالایایااا ا 

قتاااو جااناا اای یاایاو طاایااقااا مااایگاای ا جااناایااش 

یاییالییهی آن ایا. آغا  دای  او یا دای ا  یهااناا  

هحیی  ا دخالا خایجی، ها ع یهیاد شیایط  ندگی ا 

ا ه اادو ا   «هایضا»یقا  ییاو طیقا مایگی ایا. 

ها ا ملی گیایان مضاانای «دمکیاا» اایا لیییا  ها، 

ا هییین هاو گاناگانی داید. یایراا و اییان ها ش 

ا ها اادو یا  «هایضا»شدن ا  « نضهی»می مند ها 

یا یطح یقا  دی جامضا مهیادف مند. یشاد ا اها اادو 

یا مضناو یاد آایو یایاشاهای ایاا ا الا اماا یقاا  ا 

 یهیاد شیایط  ییا جامضا یا نمی آاید.

اقااب گشااایااش ا هااایااضااا ا ااهاا ااادو هااحااا حااامااماایااا 

دی  «ایااایان  ااادیا ماااناااد»یاااایراا و، پااای ااا  

ایارگای هااو مشاهایک  « نضهی»خاایمیانا، اییان 

جییان ها ا جناح هاو یایراا و اییان اناد. مالایاان 

ا یایا پیاغیب، جنیش ناییانالییهی، لیییا  هاا ا 

م   ا  یاایراایای هاایاط یااخاهاای یایاایای حااما  

یایراا و اییان نمایندگی می شاند. مایاای   جاایو 

پیالهاییا ا یاییالیی  طیقا مایگی یاا یاایراا و ا 

جنیش یایراا ناییانالییا دی دای  مناانای، شایایاط 

 آیند  یا هضیین می مند. 

 

5 



قیمت بنزین، سوزاننده تراز 

 خودش

 

 ساناز اله یاری

روند افزایش قیمت بنزین با شیب تندی از دولت 

خاتمی آغاز شد، در دولت مهرورز احمدی نژاد هم 

زمان با اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه ها به 

اوج رسید و همچنان در دولت یازدهم این روند ادامه 

 دارد.

تغییر قیمت بنزین به عنوان بخش اصلی هزینه در 

حمل و نقل تاثیر بسزایی در سطح هزینه زندگی طبقه 

کارگر دارد. طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین با 

هدف یکسان سازی قیمت سوخت با قیمت جهانی و 

همچنین جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و حفظ 

محیط زیست و مهم تر از همه کسب منبع درآمدی 

 برای دولت وقت اجرایی شد.

اینکه دولت های بورژوایی برای تبیین کدام هدف 

دست به تعیین سیاست های اقتصادی شان می زنند 

مورد اهمیت نیست؛ چیزی که برای ما اهمیت دارد 

تاثیری است که این سیاست ها چه در کوتاه مدت و 

 چه در بلندمدت بر زندگی عموم مردم جامعه دارد.

 

نسبت افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر رفاه عموم 

 مردم جامعه

بر طبق آمارهای اعالم شده در سایت های رسمی 

مانند خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت بنزین با تورم 

نسبتی مستقیم دارد. با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل 

هزینه حمل و انتقال مواد اولیه و کاال ها افزایش می 

یابد ،به همین نسبت بهای تمام شده کاالی تولید شده و 

فروش رفته باال می رود، این افزایش بها در قیمت 

فروش تاثیر می گذارد و باعث باال رفتن قیمت اجناس 

می شود. از آنجا که این افزایش در بازار با 

محدودیت رقابتی مواجه است؛ سرمایه داران برای 

جبران کسری بوجود آمده در سود، اقدام به کاهش 

دستمزد اسمی می نمایند. از آنجا که بخش مهمی از 

این افزایش قیمت کاالها شامل کاالهای ضروری و 

حیاتی مانند لبنیات، گوشت، نان، غالت و... است، در 

واقع دستمزد واقعی که قدرت خرید را نشان می دهد، 

 به نسبت بیشتری کاهش می یابد.

افزایش قیمت بنزین تنها باعث افزایش قیمت کاالها 

نمی شود، بلکه هزینه دریافت خدمات از کرایه 

تاکسی و اتوبوس تا خدمات درمانی  را نیز تحت 

تاثیر قرار می دهد. تمامی این تغییر قیمت ها تاثیرش 

را بر روی رفاه اکثریت جامعه می گذارد، بدون آن 

که هیچ اختاللی در مقدار مصرف و درآمد طبقه 

 بورژوا بوجود آورد.

هجوم به معیشت طبقه کارگر ساده ترین راه دولت 

های بورژوایی برای حل بحران های درونی اش 

است، این اصلی است که تاریخ ثابت کرده است. نمی 

توان به سیاست گذاران،به هر بهانه اجازه داد تا با 

زندگی مردان ، کودکان و زنانی که با زحمت 

امورات معیشتی یشان را می گذرانند این گونه 

دستخوش بازی و ستم قرار بدهند. بحران ها و 

معضالت ناشی از منطق منفعت طلبانه و سودجویانه 

طبقه حاکم هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارد که 

طبقه ی کارگر مسئول دور بخواهد تاوانش را بدهد. 

دورهای شبانه ی اتومبیل های چند صد میلیونی 

 نیست.

طبقه کارگر بارها قبل از توافق طبقاتی برجام! به 

ما در خطر حمله نظامی »، «ما تحریم هستیم»بهانه

توسط استثمارگران مورد تعارض قرار  «هستیم

گرفته است، و در ازای آن وعده دوران طالیی 

گشایش اقتصادی بعد از توافقات را شنیده است. حال 

در دوران پسا برجام هستیم، اما شرایط برای زندگی 

طبقه کارگر هیچ تغییری نکرده است. و سیاست های 

اتخاذ شده از طرف دولت همان سیاست ریاضت 

اقتصادی و مقاومت و جهاد اقتصادی است. رفاه ، 

آسایش و سالمتی حق انسانی تمامی مردم است و 

مواردی است که دولت ها موظفند در تمام زمان ها به 

آن توجه کنند و شرایط را برای زندگی انسانی محیا 

 سازند.
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 گفتگو با رهبران کارگری

 نوید غالمی 

 مقدمه

مصاحبه ی زیرگفت وگویی است با یک کارگرری کره 

درخدمت شرکتی وابسته به جهادسازندگی برود کره بره 

عررلررت عررقررب افررتررادن دسررتررمررزدهررا وشرررایررط فررالکررت 

باراقتصادی کارگران آن قسمت، به هرمرراه کرارگرران 

دیگر دست به اعتراض وتحصرن زدنرد.ایرن مصراحربره 

گفت وگویی است بایکی ازکارگرانی که درصر  اول 

این اعتراض قرارداشرت .نرگراهری دوبراره بره ترجرربره 

کررارگررران مررعررترررض درشرررکررت جررهررادسررازنرردگرری 

وتجاربشان می تواند برای طبقه کرارگررنرکرات خروبری 

داشته باشد.اعتصرا  واعرترراض وترحرصرن کرارگرری 

براستی پدیده ی پیچیده ایری اسرت وآمرادگری وبررنرامره 

ریزی وسازماندهی هوشیارانه ایی می طلبرد. ازنرحروه 

ی برخورد باپلیس سرمایه، تا مذاکره وانتخا  نمایرنرده 

به وسیله کارگرران چرالرش هرایری بره هرمرراه دارد کره 

کارگران درمتن اعتراض واعتصا  با آن آشرنرا شرده 

 .وهمچنین می آموزند

   *** 

اجازه بدید اولین سوال خود را از اینرجرا  نوید غالمی:

شروع کرنرم کره کرارخرانره، یراجرایری کره شرمرا کرارمری 

کردید،کدام شهربود وچه کرارمشرخرصری راانرجرام مری 

دادید؟)تاهمین اول یه آشنایی بامرحریرط کراروحررفره ات 

 داشته باشیم(

جایی که ماکارمی کردیم، کارخانه نربرود. آنرجرا  پاسخ:

کررارفرررمررای مررا ،دراصررل جررهررادسررازنرردگرری بررود. یررک 

شرکت پریرمرانرکراری وابسرتره بره جرهرادسرازنردگری ،کره 

کارکارگران آنجا کندن تونل وریل کشی وهمچنیرن در 

کارهای دیگری که مربوط به احداث راه آهن مشرغرول 

بودند. ماچند کیلومترنرسیده به تبریز، منطقه ایری برود 

به اسم سرچم که حدفاصل بین میانه وتربرریرز،کره آنرجرا 

 .کارمی کردیم

 

شماخودتان کردام برخرش کرارمری کرردی نوید غالمی: 

 ؟آیاشرکت دولتی بود یاخصوصی؟

شره بررداری کرارمری کرردم پاسخ: قر من خودم قسمت نر

وهمان طورکه گفتم شرکت وابسته به جرهرادسرازنردگری 

بود. ودرواقع جهادسرازنردگری پرروژه ی ریرل گرذاری 

رابه یک شرکت پیمانکراری سردررده برود. وایرنرکره بره 

 .نوعی نیمه دولتی بود

 

دستمزدکارگران چه قدربود وشما ازچره  نوید غالمی:

 سالی آنجامشغول به کاربودید؟

دستمزدکارگران طبق قانون کاربرود. ولری مرن  پاسخ:

به خاطرمهارت وکمری کرارترخرصرصری ترر،دسرترمرزدم 

قررارداد نروشرترم ۱۹۳۱بیشتربود.  واینکه مرن ازسرال 

 .ومشغول کارشدم

 

به خاطرشرایط کارتران، سرخرتری کرارهرم  نوید غالمی:

 می گرفتید یا نه؟

نه سختی کارنمی گرفتیم. شرایط جوی طروری پاسخ: 

بود که همیشه نمی توانسرتریرم کرارکرنریرم .در آن هروای 

سرد تبریزکه زمستان وپاییزاکثرروزها بررف وبراران 

می بارد. اگرهوا خررا  مری شرد، کرارمراهرم ترعرطریرل 

میشد. و روزهایی که کارنمی کردیم ،حقوق هرم نرمری 

 .گرفتیم. یعنی عمال روزمزد بودیم

 

محل زندگی خودت هم نزدیکی هرای راه  نوید غالمی:

 آهن بود؟

قره فراصرلره  پاسخ: خانه مان برا راه آهرن پرانرزده دقریر

داشت ونزدیک محل کارم بود. بعدازاینرکره اعرترصرا  

 .واعتراض کردیم ،از آنجا آمدم تهران

 

ازاعتراض کارگران آنجا بگو؟ چری شرد نوید غالمی: 

 که اعتراض کردید؟

ببینید ،شرایط خیلی سختی برود. آنرجرامرعرمروال  پاسخ:

ماه عقب می افتاد.ترازه برعردازپرنر  مراه ۵تا۴دستمزدها 

حقوق یک ماه مان رابه مامی دادند. یعنی شرایرط ایرن 

جوری بود کره هرمریرن طروری دسرترمرزدهرامران دسرت 

 .کارفرما می ماند

 

قررب مرری نووویوود غووالمووی:  قرروق هررا عرر پررس مررعررمرروال حرر

افررترراد.کررارگررران دیررگررر، نسرربررت برره ایررن وضررعرریررت 

چطورنگاه مری کرردنرد وچری فرکررمری کرردنرد؟ براهرم 

 سراین مشکالت بحث هم میکردید؟

برربریررنرریررداصرال روال آن شررکررت ایررن بررود کرره پواسووخ: 

دستمرزد کرارگرر، پرنر  شرش مراه پررداخرت نرمری شرد. 

وهمیشه پن  شش ماه حقوق طلبکاربودیم. ترازه عریردی 

وسنوات ماراهم نمی دادنرد. مرا مررترب   اکرارگرران 

دیگر نماینده می فرستادیم تا این خواست هایمان راذبه 

گوش  پیمان کاراصلی برساند. وهربارکره مری رفرتریرم 

 ...،میگفتند درست می شود. جهاد بودجه نمی دهد و

 

به خاطراینکره جروا  قرانرع کرنرنرده ایری نوید غالمی: 

ازسررمررت کررارفرررمررا نررگرررفررترریررد دسررت ازکررارکشرریرردیررد 

 واعتصا  کردید؟

شررترریررم مرری  پواسووخ: نرره ایررن طررورنرربررود.مررابرراشرررایررط دا

ساختیم. ومدام هم باکارفررمرا ونرمرایرنردگرانرش صرحربرت 

میکردیم وحرفها ومشکالتمران رابرهرشران مری گرفرتریرم. 

ولی بعدازیک سال با اینکه ما شش مراه حرقروق طرلرب 

داشتیم وهمین طورعیدی وسنروات ایرن دوسرال مرا را 

نداده بودند، به همه کارگرها گفرترنرد، شررکرت ترعرطریرل 

است. وبیاید تسویه کنریرد.جرالرب ایرنرجراسرت کره مرابرایرد 

امضررا ی تسررویرره را مرریررزدیررم ولرری برردون حررقرروق 

 .ودستمزدهایمان که عقب افتاده بودند

 

فررت کرره اخررراج ایررد نووویوود غووالمووی:  یررعررنرری کررارفرررمرراگرر

ودستمزدهایی که عقب افتاده بودند راهم نمی خرواسرت 

 پرداخت کند؟

بله! ومی گفت دولت برودجره نرداده وکرارگرران  پاسخ:

بایستی تسویه کنند وشش ماه دیگر بیاند بررای گررفرترن 

مطالباتشان، مثل حقوق ومزایاو... . ما کارگرران بریرن 

خررودمرران گررفررترریررم ، اگررر مررا امضررا کررنرریررم وبررریررم، برره 

خاطراینکه مدرکی دسترمران نرداریرم، نرمری تروانریرم بره 

حقوقمان برسیم .که همره کرارگررهرا براایرن حررف مرن 

موافقت کردند. وتصمیم گرفتیم که نمرایرنرده برفررسرتریرم، 

برررود پرریررش کررارفرررمررا کرره دونررفرررازبرریررن مررا رفررتررنررد 

دفترکارفرما وگفتندعیدی وسنوات ومزایرای دیرگرر را 

!!!همون شش ماه حقوق عرقرب سگ خوردنمیخواهیم! 

افتاده ماروپرداخت کرنریرد.مراراضری مری شرویرم وپرای 

 برگه تسویه هم امضا می زنیم.

 

وقتی که نماینده فرستادید وایرن حررفرهرا نوید غالمی: 

 رازدید ،جوا  کارفرما چی بود؟

ماحتی بعدا زآن هم نماینرده هرایرمران را پریرش  پاسخ:

فرماندارهم فرستادیم وهمه شان می گرفرترنرد 
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که حقوقتان دست ما نیست. دست دولت است. ودولرت 

بودجه نریخته، درصورتی که بودجه دولت را شرکت 

صرف خرید ماشین آالت ودسرترگراهرهرای جردیرد کررده 

 .بود

 

بعدش اعتراضاتتان به کجارسریرد، وچره نوید غالمی: 

 کارکردید؟

ماگفتیم ایرن طروری نرمری شرود! جرمرع شردیرم  پاسخ:

جلوی در  کارفرمایی. وگفتیم که ما نه بررگره تسرویره 

راامضامی کنیم، نه ازمحل کارمان تکان می خروریرم؛ 

تااینرکره بره خرواسرتره هرایرمران رسریردگری کرنریرد. حرتری 

 .فرماندارهم آمد برای ما حرف زد

 

فرمانداردرجوا  به این خواست روشرن نوید غالمی: 

 شما که دستمزدهایمان چی میشود، چه گفت؟

همان حررفرهرای ترکرراری! سرعری داشرت مرارا پاسخ: 

بفرستد خانه. ولی مامصمم شده بودیم کره تراوقرتری کره 

دستمزدهایمان رانگرفته باشیم، نربرایرد مرترفررق بشریرم . 

چندساعت بعد مامورهای انتظامی وبعداش هرم چرنردترا 

لباس شخصی آمدند ویکی شان ازمن که ص  اول هم 

ایستاده بودم، عکس گرفت . کارفرما یک ساعرت برعرد 

گفت، نماینده هاتان رابفرستید تابا هرم صرحربرت کرنریرم. 

تررابرره ترروافررق برررسرریررم. ازآن طرررف، ازدسررت مررا برره 

خاطرشلوغی و برهم زدن نظم وامنیت شکرایرت کررده 

 .بودند ومامور خبرکرده بودند

عرکرس الرعرمرل مرامرورهرای انرترظرامری  نویود غوالموی:

 وامنیتی چه بود؟

مررامرروریررن، مررن ویررکرری دیررگررر ازکررارگرررهررا  پوواسووخ:

رادستگیرکردند. ازهمان اول دنبال این بودند که بدانند 

چه کسانی این اعتراض رابه اصرطرالح راه انرداخرتره، 

چره کسرانری  «عرامرل ایرن شرلروغری»وبه قول خودشان 

بررودنررد. کرره مررادونررفررر را دسررتررگرریرررکررردنررد ،کرره اگررر 

کارگرهای دیگر دخالت نکرده بودند، معلروم نربرود مرا 

 .دونفر را کجا می بردند

 

نماینده هایتان که رفترنرد دفرتررکرارفررمرا، نوید غالمی: 

 چه نتیجه ایی گرفتند؟

برررعررردازایرررن هرررمررره دردسرررر وایرررنرررکررره مرررا پووواسوووخ: 

دونفررراازدسرت مرامرورهرا نرجرات دادیرم ،ودرگریررهرم 

شدیم .نماینده هایمان هم راضی شدند که کارگران یک 

چک برای چهارماه دیگر ازشرکت برگریررنرد، وبررگره 

تسویه حسا  راامضا بزنند. که البته این چرک شرامرل 

سنوات ومزایا نمی شد وفقط دستمزد عقب افرتراده ایرن 

 .مدت راشامل می شد

 

االن فرکررنرمری کرنری کره مری تروانسرتریرد نوید غالمی: 

تمامی مطالبات خودتان رادریافت کنید؟ شرایرط بررای 

 این کارمحیارنبود؟

مامجبورشدیم. همیرن را هرم بره زورگررفرتریرم. پاسخ: 

درثانی کارفرما به کارگرران قرول داد کره درآیرنرده برا 

آنرران دوبرراره قرررارداد برربررنرردد وکررارگررران را دوبرراره 

استخدام کند. که ازهمان اول برای من روشن برود کره 

وعررررده ی کررررارفرررررمرررراسررررت. وهرررریررررچ وقررررت ایررررن 

 .کاررانخواهدکرد

 

درآخرمی خواهم بدرسم که بره نرظررتران نوید غالمی: 

طبقه کارگردرمقابل این همه بی عدالتی وسیاست های 

ضردکرارگرری دولررت وکرارفررمررا، کره مرردام بره ضرررر 

 کارگرقانون وتبصره وضع میکنند چه باید باشد؟

ببینید بستگی به موقعیت دارد. شررایرط بررای  پاسخ:

کارگرها خیلی سخت است. ترا کرارگرربرخرواهرد حررف 

اش رابررزنررد، ومررطررالرربررات اش رابررخررواهرردبررگررویررد، 

مامورامنیتی ودستگاه انتظامی و...مشغول بره کرارمری 

شوند. ولی چاره ایی هم نیسرت. برایسرتری دربررابررایرن 

 نوع سیاستها جامعه بی توجه نباشیم.
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علیه قوم پرستی، علیه 

 ارتجاع
 امیرعباس

عررمررلرریررات ایررذایرر  حررز  دمررحرررات  ررردسررترران جررنرراح 

هرراه  هراه گررذشرتره و ترالش مصرطرفرر  هرجررره در مرراه

مذبوحانه این جریان ناسیونالیست  و قوم پرست برراه 

جلب نرظرر دولرترهراه مرنرطرقره، از جرمرلره اسررایریرل و 

عربستان سعوده، در  نار اظهارات یح  از مرقرامرات 

مسررئررول پرریررشرریررن دولررت سررعرروده در نشررسررت سرراالنرره 

هاه متعدده را در مریران  مجاهدین در پاریس، وا نش

چه  ره در  هاه مختل  اپوزیسیون ایجاد  رد. آن گروه

گریرره  این میان به وضوح مشهود است، تغیریرر جرهرت

جریانات  است  ه هدف  جز پاشاندن جامعه بره قریرمرت 

 ره هرر فررد  سرنگون  ححومت فعل  نردارنرد. حرال آن

اه  ره ترجرربره  آشنای  به سیاست و سرد و گرم چشیده

داند صرف سرنگون  طرلربر ،  را دارد، م  75انقال  

چه  ه تفراوت نریرروهراه  نشانگر هیچ چیزه نیست، آن

 ند پالتفرم سریراسر   سیاس  را از یحدیگر مشخص م 

 .ها است آن

با روه  ار آمدن دولت روحان  و عیان شدن شحسرت 

استراتژه آمریحا در خاورمیانه، جریانات   ه پیش از 

  این براه سنراترورهراه آمرریرحرایر  و غرربر   ررشرمره

آمدند، گی  شدند. ضربه برجام و امحان تبدیل شردن  م 

ترر از نرظرر  جمهوره اسالم  به یك ححومت متعارف

الملل   ه قصرد مشرار رت فرعرال  نهادهاه اقتصاده بین

در سوخت و ساز جهان  سرمایه را دارند، سربرب شرد 

هرا  رود رانره چشرم برر اترفراقرات  تا برخ  از این گرروه

ببندند و به امید  شمحشهاه آت  روزگار خرود را سرر 

 نند. این طی  عرمردترا برخرش نراسریرونرالریرسرت ایررانر  

هوادار غر  بود  ه یك برال آن خرود را  رمرونریرسرت 

داند و بال دیگر آن پان ایرانیست. در سروه دیرگرر  م 

جریانات قوم پرست مانند حز  دمحرات  رردسرتران و 

ب  ریشه مانند مجاهدین خلق، خطیر بودن اوضراع را 

درك  ردند و به دنبال جرایرگرزیرنر  برراه حرمرایرت از 

هراه  خود گشتند. در ایرن رابرطره و برر اثرر  شرمرحرش

اه عربستان سعوده اولین دولت  بود  ه رسرمرا  منطقه

خواهان به دست گرفتن پرچم حمایت از این جریرانرات 

هرا تروانسرتره برود  شد. عربستان  ره در دوران ترحرریرم

مریرلریرون بشرحره در  01فروش نفت خود را به بیش از 

روز افزایش دهد و یح  از رقیبان اوپح  خود، یرعرنر  

ایران، را از میدان به در  ند، از هریرچ ترالرشر  برراه 

ها فروگذار نشد، ولیرحرن نره دیرگرر  مجا   ردن غرب 

غر  توان عراق دیگر ساختن را داشرت و نره دیرگرر 

روسیه و  شورهاه شرق  اجازه چنین روشر  را بره 

دانرنرد. هرمرچرنریرن جرذابریرت ایرران بره عرنروان  ها مر  آن

مرریررلرریررون نررفررره  رره از قضررا برریررسررت و  01بررازاره 

چهارمین  شور جهان از نظرر ترولریرد نراخرالرص مرلر  

ها دست مترحرد دیرریرن خرود  است، موجب شد تا غرب 

را رد  نند و جمهوره اسالم  را پراه مریرز مرذا رره 

 .بدذیرند

در  نار این مسائل با روه  ار آمدن روحرانر ، زبران 

 رده تبدیل بره یرك رشرتره دانشرگراهر  شرد و بررخر  

هاه  رده به مجلس رفتنرد و  نمایندگان مجلس با لباس

آمدند؛ به عبارت دیگر هر آن چیزه  ه ناسیونالیسترهرا 

جنگیدند، به شحل مسالمت آمیز به ارمغان  براه آن م 

به طور ضرمرنر   00آمد. مصطف  هجره  ه در سال 

از  اندیداتوره مهده  روب  دفاع  رده بود، این برار 

پرنرداشرت برایرد از او  به سوه مرترحردانر  رفرت  ره مر 

حمایت  نند. حز  دمحرات براه نشان دادن جردیرترش 

پیشمرگ به  ردستان فرستاد و مجاهد ترجرمرع چرنردیرن 

هزار نفره برگزار  ررد. ولریرحرن در مریران ترمرام ایرن 

چه  ه مفقود است، خواست واقعر  مرردم و  ها آن بحث

 .زحمتحشان ایران و  ردستان است

مردم ایران، در تمام نقاط، پیرش از هرر چریرز صرلرح، 

خرواهرنرد. مرردم  رردسرتران  امنیت، رفراه و آزاده مر 

ایران وقت  وضعیت همزبانان خود در  شور همسرایره 

را  ه تحت حا میت طایفه بارزان  و طالبرانر  گرذران 

خرواهرنرد بره  بریرنرنرد، چرطرور مر   رنرنرد را مر  عمر مر 

فرزندان معنوه همین جریانرات اعرترمراد  رنرنرد. مرردم 

ایران  ه س  و انده سال است تجربه حا مریرت دیرنر  

را از سر گذراندند چطور ممحن است دوباره و در یك 

پروسه سالم تن به ححومت اسالم  این بار دمحرراتریرك 

بردهرنررد؟ ایررن مسرالرره بررراه سرران جرریررانرات سررنراریررو 

سیاهر ، قرابرل فرهرم اسرت و از هرمریرن جرا ضررورت 

هاه الح ، شهید پروره و شلوغ  اره صرد ترا  آشو 

یه غاز به ذهن این رهبران ب  ربط به جامعه خرطرور 

 . ند م 

اه  ه هرر  رس سررنرگرون براد ایرن و آن  گذشته دوره

گفت عزیز بود. تمام شد دوران   ه سیاست همه برا  م 

گررفرت و گرذشرت  هم براه تغییر در دستور قررار مر 

شردنرد. امرروز  ها در  نار هم متحد م  دوران   ه خلق

دوران  است  ه اگر مردم و بره ویرژه طربرقره  رارگرر 

حواس خود را جمع نحنند، داعرش و برو روحررام، قروم 

پرست و فاشیست و انواع جانروران رنرگ و وارنرگ 

داننرد  افتد. این رهبران مدع  م  شان م  به جان هست 

 ه در یك پروسه سالم و در یك تحول اجتماع ، هریرچ 

جایگاه  را در آینده سیاس  این  شور نخواهند داشت 

 وبند  ه در آن هر چره  در نتیجه با سر به دیواره م 

 .هست خون و جنون است

همچنین بر   سحوت و ب  تفاوت  نسبت به این اقدامات،

تفاوت  و منزه طلب  در شرایط فرعرلر ، از جرانرب هرر 

 س   ه باشد، چون لحه ننگ  بر دامانش باق  خرواهرد 

ماند. باید جامعه را نسبت به خطررات قروم پررسرتر  و 

سناریو سیاه آگاه  رد.  رد و ترك و فارس و عر  و 

بلوچ، جز زبان هیچ منفعت مشرترر ر  برا هرم نردارنرد، 

 ه  ارگران در سراسر ایران و جرهران مرنرافرع  حال ان

مشترك بلند مدت با یحدیگر دارند و این را باید خراطرر 

نشان  رد، متحد  ارگر فارس،  ارگر تررك اسرت نره 

بورژواه فارس. باید علیه هرر نروع هرویرت قرومر  و 

ها را افشا  رد و ترالش  ررد  مذهب  به پا خواست، آن

هویت انسان  و طبقات  به عنوان تنها هویرت راسرتریرن 

و واقع  در جهان امرروز بره زمرزمره هرر  رارگرر و 

انسرران آزادیررخررواهرر  ترربرردیررل شررود. بررایررد عررلرریرره حررز  

اه،  زاده دمحرات و مجاهد خلق، مهتده چ  و ایلخرانر 

پرران ترررك و عررر  و ایرررانرریررسررت، اصررالح طررلررب و 

اصولگرایی ایستاد که دید جرامرعره را برا حررف هرای 

غیر واقعی کور می کنند و اجازه نداد بیش از این بذر 

 .تفرقه جامعه را آلوده  ند
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 چرا کینز پاسخ نیست؟ 

 ارنست مندل 

 مترجم امیر مصباحی

 مقدمه

از آن جایی که پیامدهای فاجعه بار سیاست های بازار 

فوق آزاد آشکار میشوند، صداهایی در محافل سرمایره 

داری و سوسیال دموکراسی در حال برلرنرد شردن اسرت 

که دخالت دولت برای احیاء مجدد اقتصاد را خواستار 

است. ولی آیا واقعا این یک بردیرل اسرت و دور جردیرد 

مداخله دولت در اقتصاد و فروش سهام رشد تراثریررات 

سررودمررنرردی برررای کررارگررران دارد؟ در ایررن نرروشررترره، 

ارنست مندل استدالل میکند که سیاست سنتری کریرنرزی 

تورم زائی عمدی باید از سریراسرت هرای کسرر برودجره 

تاچر و ریگان متمرایرز شرود و ایرن کره ترورم عرمردی 

سرمایه داری صرفا مزایائی کوتاه مردت بررای طربرقره 

کارگر به ارمغان میاورد و ناگزیر بره رکرودی جردیرد 

 منتهی میشود. 

*** 

ایده بنیادی کینزیانیسم این است که میتوان از مرخرارج 

دولت، کسر بودجه ملی، بررای مربرارزه برا برحرران و 

 رکود اقتصادی استفاده کرد. 

از دیدگاه تئوریک، باالبردن تقاضا کل در یک کشرور 

معین تا آن جرائری کره ظررفریرت قرابرل عررضره ترولریرد 

) کارگران بیکار، انبوهی از مواد خام و ماشین هرائری 

که زیر ظرفیت کار میکنند(  وجود دارد، برازیرابری را 

آسان خواهدکرد. این منابع استفاده نشده تروسرط قردرت 

خرید اضافه ئری کره برا کسرر برودجره بره وجرود آمرده 

تجهیز میشود و تنها هنگامی کره ایرن ذخرائرر فررسروده 

شررونررد، شررمررا شررروع مصرریرربررت بررار تررورم را در  

 خواهیدکرد. 

اما مانعی وجود دارد. برای آن که کسر برودجره پریرش 

از آن که اشتغال کامرل بره دسرت آیرد ترورم را تشردیرد 

نکند، مالیات های مستقیم بایرد بره نسربرت یرکرسرانری برا 

 درآمد افزایش یابد. 

با توجه به این که بورژوازی ترجیح مریردهرد بره جرای 

پرداخت مالیاْت اوراق قررضره دولرتری برخررد و فررار 

مالیاتی نیز مختص او است، بار مالیاتی بیشتری که با 

 سیاست های کینزی ایجا  شده روی کارگران میافتد. 

چون که بدهی عمومی فزونی میابد، رسیدگری بره ایرن 

بدهْی بخش در حرال رشرد هرزیرنره هرای عرمرومری را 

میبلعد بنابراین گرایشی برای کسر بودجه بره مرنرظرور 

رشد بدون هیچ گونه تأثیرات متناسب سودمنردی روی 

 اشتغال وجوددارد. 

بنابراین توسعه کینزی در پایان تمایل دارد که خود را 

با تورم فزایرنرده و برازده نرزولری حراصرل از   فشرار 

 کسر بودجه اولیه تضعی  کند؛ نتیجه رکرودی جردیرد 

است و بار فزاینده مالیاتی هم متمایل اسرت کره درآمرد 

 را به نفع بورژوازی بازتوزیع کند. 

ترررازنررامرره ترراریررخرری سرریرراسررت کرریررنررزی واضررح اسررت. 

ترین تجربه، نیودیِل روزولت در ایاالت متحده  گسترده

بره شرکرسرت انرجرامریرد و عرلریررغرم  1930طی دهره 

افزایش هزینه های عمومی، هنگامی کره بریرکراری بره 
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تجدید تسلیحات عظیم به لط  جنگ بود کره بریرکراری 

 توده مردم را کاهش داد. 

در شیوه ئی که جزم اندیشان نئولیبرال سیاست های   

جانب عرضه   خود را نسبت به آن سیاست هائری کره 

بر پایره ایرجراد ترقراضرا از طرریرق کسرر برودجره اسرت 

متفاوت جلوه میدهند چیزی نرامرأنروس وجروددارد. در 

حقیقت کسری های بودجه هرگز بیش از دوران سلطه 

 قهرمان نئولیبرال ها رونالد ریگان نبوده است.

این قضیه دربراره حرکرومرت خرانرم تراچرر نریرز بره حرد 

زیادی صادق است. آن دو برنامه های رکوردشکرنرانره 

نئوکینزی خود را در حالی پیاده کردند کره ترمرام مردت 

عکسش را ادعا داشتند.مناقشه واقرعری دربراره مریرزان 

کسر بودجه نبود بلکه در مورد آن چیزی بود که قرار 

 بود این کسر بودجه برایش صرف شود. 

حقائق له خودشان حرف میزنند. نئوکینزیانیسم ریگران 

تاچر ددمنشانه تهاجم ریاضتری را هرمره جرا ترقرویرت  -

کرده اسرت. هرزیرنره هرای اجرترمراعری و هرزیرنره روی 

زیرساخت ها کم شده است و در مقابلش هرزیرنره هرای 

نظامی به گونه عظیمی در آمرریرکرا و برریرترانریرا و بره 

 مقداری کمتر در ژاپن و آلمان افزایش یافته است. 

یارانه های شرکرت هرای خصروصری افرزایرش یرافرتره، 

بیکاری و نابرابری های در حال گسرتررش اجرترمراعری 

سرال گرذشرتره ترعرداد  20برانگیختره شرده اسرت و در 

بیکاران در کشورهای سرازمران هرمرکراری و تروسرعره 

 برابر افزایش یافته است.  4اقتصادی 

تأثیر اجتماعِی کلی  فاجعه بار بوده است. شما در هرر 

دوره دانشگاهی دربرا  تروسرعره اقرترصرادی مریرتروانریرد 

بریرامروزیررد کره برهرره ورترریرن سرررمرایره گرذاری هررای 

بلندمدت در آموزش و پرورش، برهرداشرت عرمرومری و 

 زیرساخت میباشند. 

گرچه جزم اندیشان نئولیبرال هنگامی که به مشکالتری 

که باید به هر قیمتری دوبراره  -از نقطه نظر   تعادل   

میرسند، این حقیقت ابرتردائری را نرادیرده  -برقرار شود 

میگیرند. اهداف مورد عالقه آنان برای کاستن هرا کره 

تررأثرریرررات نرراگرررزیررر مضرررْش برررهررره وری را هرررم 

دربررمرریرگرریررد، دقریررقرا آمروزش و پرررورش، مررراقربررت 

 بهداشتی، امنیت اجتماعی و زیرساخت است. 

آیا این بدان معنا است که سوسیالیست ها کریرنرزیرانریرسرم 

سنتی و دولت رفاه را به ترکیب زهرآلود مکرترب پرول 

گرائی و نرئروکریرنرزیرانریرسرِم حرال در عررضره تررجریرح 

میدهند؟ اگر پاسخ مثبت است، باید بره شردت مشرروط 

 باشد. 

کینزیانیسم سنتی اَشکال گوناگونی از اِعمرال قردرت و 

تقسیم آن را را در چارچو  جامعه برورژوائری ایرجراد 

میکند و این منجر به اَشکرال گرونراگرونری از قرراداد و 

وفاق اجرترمراعری برا آنرانری مریرشرود کره اکرنرون قردرت 

 اقتصادی را در دست دارند.

این وفاقی کامال یک طرفه است و ضرد مرنرافرع طربرقره 

کارگر عمرل مریرکرنرد. کریرنرزیرانریرسرم سرنرتری صررفرا ترا 

بدانجائی که کراهرش فروری و سرریرع بریرکراری را بره 

همراه دارد در قیاس با سیاست ضدتورمْی شر اصرغرر 

 است.

گرچه در شرایط کنونْی نئوکینزیانیسم دارد به افزایرش 

بیکاری و به حاشیه راندن برخرش هرای در حرال رشرد 

 جمعیت با هر نوع پیامد مرتجعانه اش منجر میشود. 

عالوه بر آن، مدافرعران سریراسرت هرای سرنرتری کریرنرزی 

مجبورند که با یک حقیقت بنیادی ناخوشایند نیز کرنرار 

آیند؛ با رشد قدرت سازمان های چندملیتی اثر برخرشری 

رویکرد آنها به شدت در حال کراهرش اسرت. اگرر چره 

گفتن ایرن کره امرروزه مرداخرلره دولرت ضرعریر  اسرت 

مضحک است ولی حتما  ضعی  تر از بین دهره هرای 

 میباشد.  1950تا  1930

دولت ملی که با رشد شرکت هرای تررامرلریرتری روبررو 

شده دیگر یک ابزار کافی اقتصادی برای جرنراح هرای 

حاکم بورژوازی نیست و از ایرن رو دائرمرا کروشریرده 

میشود تا نهادهای فراملی جایگزین آن شرود و نرمرونره 

 برجسته آن، نهاد های گوناگون اتحادیه اروپا است. 

اما اگر نهادهای فراملی قرار اسرت کره خصروصریرات 

را بردرذیررنرد،  -برای نمونه در اروپرا  -دولتی فراملی 

 باید بر موانع بسیاری غلبه شود. 

یکدارچگی اروپا بیرن هرم پریرمرانری مربرهرم دولرت هرای 

مستقل و فدارسیون اروپا برا بررخری از خصروصریرات 

یک دولت، با یک پرول واحرد، یرک برانرک مررکرزی، 

یک سیاست مشتر  صنعتی و کشاورزی، نریرروهرای 

مشتر  ارتش و پلیس و باالخرره یرک مررجرع دولرتری 

 مرکزی معلق باقی میماند.

در فرایند یرکردرارچرگری سررمرایره داری اروپرا، برمربری 

ساعتی وجروددارد کره در حرال آغراز بره انرفرجرار در 

اعتصابات ایتالیا و یونان است و آن بمب، این حقریرقرت 

ساده است که   ترثربریرت برودجره   مرورد نریراز بررای 

اتحادیه پولْی تأثیر ضدترورمری و ریراضرتری عرظریرمری 

خواهد داشت و این به خودی خود برایرد بررای جرنربرش 

کارگران دلیل کافری براشرد ترا پریرمران مراسرترریرخرت را 

 ندذیرند. 

ماستریخت چیزی بیش از یرک برهرانره بررای ترداوم و 

سفت و سرخرت شردن سریراسرت هرای ریراضرتری ارائره 

نمیدهد. ادامه مبارزه علیه آن حریراتری ترر از هرمریرشره 

 است.
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مهرماه مردم مریوان دراعتراض به غیراستانداردبودن جاده سنندج مریوان دست به برپایی ترجرمرع اعرترراضری زدنرد. جراده ۱۵و۱۹درروزهای 

مریوان سنندج که یکی ازغیراستانداردترین وشلوغ ترین جاده های کشورمحسو  میشود. این جاده به علت ترانزیت عظیم نفت کش های ایرران 

وعراق ازمرزباشماق مریوان ،به شدت ناامن وخطرنا  است. بطوری انسانهای زیادی درایرن جراده کشرتره ومرجرروح شرده ،یرادچرارضرایرعرات 

نخاعی وآسیب های جسمی دیگری میشوند.هرازچندگاهی یکی ازتانکرهای حامل نفت درجاده منفجرشده وتعدادی ازرهگذران زنده دراترش مری 

سوزند.البته دولت درچندسال اخیردست به ایجاد جاده جردیردزده اسرت ،مرنرترهری بره قرول مرردم مرریروان ایرن پرروژه ی ابردی مسرئرولریرن اسرت. 

وفراترازحرف وکلنگ زدن نخواهدرفت.مردم مریوان دراین چندساله به خراطررایرن وضرعریرت اسرفرنرا  اعرترراضرات زیرادی انرجرام دادنرد، کره 

هرباردرمقابل خواست صریح وروشن وانسانی شان ازمسئولین شهری واستانی پاسخ الزم ودرخوررا از نگرفتند. اعتراضاتی که مردم مریروان 

هربار به اشکال وروشهای مختل  ازبیانیه دادن تاامضاجمع کردن و...انجام دادند.ولی باعدم پاسخگویی وبی توجهی مسریرولریرن شرهرری مرواجره 

شدند.درهمین چندهفته گذشته یک ماشین تانکرحامل نفت درشب منفجرشدوحدودهشت ماشین درپی انفجارکشتره شردنرد،کره پرنر  نرفررازمسرافرریرن 

درجاکشته شدند.مردم مریوان نیز دراعتراض به این وضعیت که عمال هستی شان درخطربود، دست بره بررپرایری ایرن ترجرمرع زدنرد، کره نرمرونره 

مهربود که خانواده قربانیان واهالی شهردرمقابل فرمانداری دست به اعتراض زدند.فرماندارودیگرمسئولیرن شرهررنریرزدرمرقرابرل ایرن ۱۹بارزآن، 

خواست ابتدایی مردم که خواهان یک جاده امن برای تردد بودند،جوا  قانع کرنرنرده ایری نرداشرترنرد. وصررفراوعرده و وعریردهرای هرمریرشرگری شران 

راتکرارکردند.اما مردم مریوان در واکنش به بی توجهی مسئولین و دراعتراض به وضعیت زندگی شان به سمت جاده حرکت کرده، وبره مردت 

 یک ساعت اجازه ی تردد وسایل نقلیه را ندادند.دراین اعتراضات بیانیه های مختلفی نیزتوسط مردم خوانده شد که بیشترحول مطالبرات اسراسری،

مثل نبود بیمارستان مجهزوقابل دسترس، ونبودامکانات اولیه برای انتقال مجروحین و...بود. نیرروهرای امرنریرتری نریرزکره ازابرتردای حضرورمرردم 

درخیابان جو پلیسی راحاکم کرده بودند.چهارنفرازسازماندهندگان این تجرمرع رادسرترگریررکرردنرد.مرردم مرریروان نریرزدراعرترراض بره دسرترگریرری 

 .مهرماه به خیابان آمده وخواهان آزادی فوری دستگیرشدگان شدند۱۹معترضین درروزپن  شنبه 
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 گزارش ارسالی از اعتراضات مردم مریوان به وضعیت جاده ها!



چندی پیش در حین گفتگو با یکی از دوستان 

ی  دربا  ادبیات مین استریم بودم که متوجه نکته

: بدیل عجیبی  هایش شدم، نکته جالبی در سخن

بود که او به جای ادبیات جریان اصلی به من 

داد؛ ادبیات ژانری که در منطق وی با  ارائه 

شد، من هم از  زن یکی شمرده می  ادبیات گمانه

ی  این رو به دنبال تعاری ، منابع و حتی مطالعه

آثار این ادبیات رفتم و امروز تصمیم گرفتم تا 

یک بار برای همیشه به سوال که:  آیا آلترناتیو 

ی مقابل ادبیات جریان اصلی ادبیات  و نقطه

گمانه زن است؟ اگر خیر پس این بدیل چیست؟  

 پاسخ بدهم.

بگذارید از اینجا شروع کنیم که تعری  ادبیات 

گمانه زن چیست؟ وقتی به ویکی پدیای ادبیات 

کنید، از لحن و  گمانه زن در این باره مراجعه می

شوید که توسط  متوجه می  توضیحات این صفحه 

مدافعین این ایده که ادبیات گمانه زن بدیلی برای 

جریان اصلیست برای جریان اصلی ادبیات، پر 

شده است و در همین صفحه شما شاهد این 

تعری  از ادبیات گمانه زن خواهید بود:  به 

زن  طور کلی با این تعری  ادبیات گمانه

تخیلی، فانتزی و وحشت و -علمیهای  سبک

گیرد  بنابراین  ها را در برمی آن های زیرسبک

هایی  ما باید طبق این منطق بدذیریم که کتا 

ها بیش از هرچیز  پاتر که کارکرد آن چون هری

ی سینمایی آن  بازاری و تجاریست و حتی نسخه

شود و  در قلب سینمای جریان اصلی ساخته می

سود تجاری آن به چیزی حدود پانزده میلیارد 

رسد، بدیلیست دربرابر ادبیات جریان  دالر می

گویند  اصلی که این دوستان به آن عامه پسند می

ی  و قاعدتا کارهای امثال فهیمه رحیمی نماینده

هم در شیوه و   کار  آن هست در صورتی که آن

هدف اصلی تولید که فروش تجاریست، دست 

ی اولی ندارد و حتی در طی   کمی از نمونه

مخاطب و مصرف کننده هر دو کتا ، در طی  

های به اصطالح بفروش بازار قرار دارند،  کتا 

تنها تفاوت این است که یکی از این دو به 

تر نوشته شده است و در بازاری  ای ماهرانه شیوه

 شود! تر قرار توضیع می گسترده

اما وقتی به اصطالح نخستین این دوستان یعنی 

کنیم، نکته مهمتری نمایان  )ژانری( رجوع می

شود؛ از ژانر در ترجمه لفظی به عنوان گونه  می

ای برای  شود، اما سوال اینجاست که گونه یاد می

چه چیزی؟ جوا  این نکته از زبان این دوستان 

هایی برای  ساده و البته بسیار کلیدیست:  گونه

بینیم؛ وقتی  مصرف  در همین نقطه است که می

این دوستان با ادبیات رئالیسم جادوئی یا حتی 

شوند، گهگاه دچار اختالف  سورئالیسم مواجه می

شوند و حتی برخی از این دوستان گاه  نظر می

خوانند و  رئالیسم جادوئی را همان فانتزی می

اساسا رئالیسم جادوئی را لفظی اشتباه که دارای 

دانند! البته گفتنیست  عنصر تکینه ساز نیست می

دهد که  که این واقعه در آنسوی قضیه هم رخ می

هواداران رئالیسم جادوئی گهگاه گاردی در 

گیرند که آنهم ناشی از  برابر فانتزی بودن می

همین عدم در  طرفین از تعری  طرف 

 شود. روبرویی مسئله حاصل می

ی سرشار  هارا نگفتم تا به این نقطه اما تمام این

ها تنها  از سردرگمی و ابهام برسم، این

ی  توضیحیست برای روشنگری دربا  نکته

دهم، اینکه چرا و  پیش رو که آن را توضیح می

ای  بندی بندی اشتباه است، دسته در کجا این دسته

که به ادبیات به عنوان کاالیی مصرفی نگاه 

هایی مصرفی  آن را در دسته بندی  کند و می

پاتری که  کند، در اینجاست که هری تعری  می

اثری تجاریست و اتفاقا در اوج عامه پسندی و 

در بطن جریان اصلیست به عنوان آلترناتیو 

شود، این اتفاق تا حدی  جایگاه خود توضیع می

ی گفتمانی که در  ی مصادره شبیه به پدیده

شود است،  ی مطالعات فرهنگی تعری  می رشته

اما اینبار به جای آن که آلترناتیوی موجود 

مصادره شود، مفهوم آلترناتیو خود توسط وهمی 

شود، در  دروغین از جایگاه خود مصادره می

این جا مفهوم جریان اصلی همچون دشمنیست که 

برای ذهن دوئالیست این دوستان بیشتر کارکرد 

بخش برای وجودیت کلیت چیزی به نام   معنایی

زن به عنوان بدیلی برای  جریان ادبی گمانه

جریان اصلی و مین استریم ادبیات دارد.اما در 

بندی یک اثر ادبی و هنری باید  واقع در دسته

دقت کنیم،   تولید آن  ابتدا به نسبت شیوه و هدف

ی  درست است که این جلوه خود را در پروسه

دهد اما نظام  مصرف یا مواجهه با اثر نشان می

تواند در  سرمایه و بازار نشان داده است که می

ی هر چیزی  از لحاظ مصرفی  راستای مصادره

کند، بدیل ادبیات جریان اصلی  را بازتولید می

تنها و تنها در ادبیات آماتور است، ادبیاتی که 

هر چیز دیگری   تواند واقعگرا، فانتزی یا می

باشد اما برای صرف فروش و مصرف نوشته 

نشده است، محصول جریان ادبی آماتور ممکن 

است که حتی روزی موجب به درآمدزایی بشود، 

اما این درآمد هیچگاه در هدف تولید این ادبیات 

نیست، با این همه این بدان معنی نیست که ما 

بیاییم و تمام آنچه که در ادبیات جریان اصلی 

هایمان بریزیم، نه  دان شود را به زباله تعری  می

این بدان معناست که یادمان باشد ادبیات جریان 

ای تنها برای  اصلی توسط یک تکنسین حرفه

شده است و توسط   کسب درآمد نوشته

  های خصوصی و یا دولتی نشر داده دار سرمایه

های ادبیات آماتوری که  شود. کم نیستند نمونه می

ها و کیفیتی بد باشند حتی گاهی این  دارای ضع 

ها  شدن توسط انتشاراتی  آثار بعد از خو  نوشته

شوند اما همچنان  و یا... به درآمد زایی منجر می

بسیارند نویسندگانی که حتی بعد از این موضوع 

ای نویسی و تکنسین شدن در  هم حاضر به حرفه

 اند. راستای کاالیی شدن ادبیاتشان نشده

  

 5931پائیز 
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 ادبیات جریان اصلی و بدیل آن

 ها و تمام آنان که همواره آماتور ماندن اما حاضر به کاالشدگی آثارشان نشدند( )تقدیم به استاکیست

 م.کاز



از سطح تا عمق؛ یادداشتی 

 بر سینمای ترکیه

 اشکان جباری

وقتی صحبت فیلم های ترکی مری شرود، خریرلری هرا نرا 

خواسته یاد سریال های سطحی شبکه ی  جم  میفتنرد. 

سریال هایی که فرارغ از کریرفریرت، مرحرتروای درسرتری 

ندارند. از سکس و رابطه و خیانت و... حرف میزنرنرد 

اما نه از لکان چیرزی مری دانرنرد نره از فررویرد. و نره 

جهان بینی درستی دارند. که متاسفانه ایرن سرریرال هرا 

در ایران طرفداران زیادی دارند و از آنجایی که هرنرر 

و رسانه همیشه قدرت زیرادی دارنرد، ایرن سرریرال هرا 

ذهن آدم را تخریب مری کرنرنرد و از تره مرانرده ی ایرن 

 .زیان، هیچ سودی نصیب انسان نمی شود

اما بر خالف باور عموم سینرمرای تررکریره فرقرط شرامرل 

سریال های جم نمی شود و ابعاد وسیع ترری دارد کره 

شاید از آن ابعراد کرمرترر حررفری بره مریران آمرده براشرد. 

سینمایی که در دورانی،  پایگاهی بود برای پرارتریرزان 

ها.  ییلماز گونی  کارگردان کرد تبار کشرور تررکریره 

که فیلم هایش مورد پسند جشنرواره هرای مرعرتربرر دنریرا 

قرار کرفته است، زمانی در همین کشور ترکریره فریرلرم 

میساخت. او به زندان میفتد و بعد از مردتری از زنردان 

  .فرار می کند و به کشور فرانسه می رود

سمیچ کاپالن اوغلو دیگر کارکردان تر  که سه گانره 

ی  شیر ،   ترخرم مررغ  و عسرل  در جشرنرواره ی 

برلین و  جراهرای دیرگرری درخشریرد هرنروز هرم بررای 

سینمای ترکیه فیلم میسازد و فیلم هایس همیرشره پرر از 

 .مفهوم و معناست

نوری بیلرگره جریرالن  کرارگرردان تررکری کره برارهرا  

جایزه کن را گرفته است. خیلی ها او را از مهم ترریرن 

فیلمسازانی می دانند که در قید حیات هستند. همرچرنریرن 

او با  عباس کیارستمی  رفیق بوده است و خودش را 

 .از طرفداران سینمای او می داند

فاتح آکین  که در آلمان به دنریرا آمرده اسرت اصرالرتری  

تر  دارد و خودش را هرمریرشره برخرشری از سریرنرمرای 

ترکیه می داند. او یکی از کرارگرردانران زنرده ی مرهرم 

دنیاست که بیشتر فیلمهایش در ژانر کمدی ساخته مری 

 .شود

حال نگاهی کوتاه داشته باشیم به دو فیلم مهم سریرنرمرای 

 :ترکیه

 دوردست اثر نوری بیلکه جیالن  -5

 امید اثر ییلماز گونی   -2

 

 فیلم دوردست

فیلم آرام و روان دوردست جدا از همه ه خوب  های  

در شخصیت پردازه بسیار موفق است. هر ،  ه دارد

) دوشخصیت   چه از فیلم بیشتر م  گذرد شخصیت ها  

( بیشتر جا م  افتند و بیشتر براه ما پذیرفته    لیده  

 .م  شوند

جیالن  ه  ارش را با عحاس  شروع  رده است و 

حاال به ، تصویر  ارهایش همیشه ب  نظیر بوده است 

مخاطبانش ثابت م   ند  ه در فیلم نامه نویس  هم 

مهارت دارد. فیلم نامه ه خو  فقط شامل داستان 

ز   خو    ف  ا ل عاری  مخت ها ت د خیل   ) هر چن

( نم  شود. فیلم نامه ه خو    داستانارائه داده اند  

یعن  دیدن چیز هاه ریز. یعن  داشتن ظرافت. فیلم 

نامه خو  یعن  شخصیت هاه خو  . شخصیت هاه 

خوب   ه به درست  در بستر داستان جا م  افتند و 

 .داستان را جلو م  برند

 ارگر جوان   ه سابقه ه آن را در فیلم  شهر   

دیده ایم .او از همان ابتدا رویای   اولین فیلم بلند جیالن 

، در سر دارد و فحر م   ند  ه اگر به شهر برود 

میتواند این رویا را به حقیقت تبدیل  ند .حاال او به 

دوردست م  رود و از همین جا این فیلم  لید م  

 .خورد

او  ه از قبل با یح  از آشنایانش براه اسحان موقت  

به خاطر اینحه ، در خانه اش هماهنگ  رده است 

مجبور م  شود تا مدت ، صاحب خانه موبایل ندارد 

ها منتظر او بماند .تعاری  اولیه ه شخصیت ها از 

همین جا شروع م  شود و به ما  دهای  داده م  

شود. شخصیت   ه موبایل ندارد . شخصیت   ه به 

خاطر موفقیتش مجبور است بسازد و ساعت ها پشت 

در منتظر بماند. قابل این دو شخصیت درام آرام  را 

براه ما م  سازد و الزاما این دو تا همیشه ضد هم 

 ( ) ار جاعبه عانصر درام ارسطوی   نیستند 

آشناه این پسر فردیست تنها  ه گاه  فاحشه به خانه 

م  آورد. او از زنش جدا شده است و گهگاه  فیلم 

پورن م  بیند .در دوران  دوست داشت  ه مثل 

تار فسح  فیلم بسازد اما حاال تبدیل شده است به یك 

ن طور  ه آعحاس تجاره. او فردیست مغرور  ه  

از زنش جدا شده است .او به ،پیداست به همین خاطر 

صورت پنهان  به فرودگاه م  رود تا براه آخرین 

بار زنش را  ه براه همیشه شهر را ترك م  

 .ببیند، ند

 : اما در مقابل فامیلش  ه از روستا آمده است

به خاطر سن و محدودیت های   ه در روستا داشته 

به دخترها وا نش بیش از حد نشان م  دهد .و ، است

همین باعث م  شود  ه در رابطه با جنس مخال  

 .لنگ بزند

وقت  در نمای  استانبول را میبینیم  ه از برف سفید 

شخصیت عحاس  ه از نظر مال  ، پوش شده است 

وضعش خو  است بر روه تختش دراز  شیده و 

شخصیت  ارگر ما در آن هواه سرد به دنبال  ار 
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 ! م  رود

در مورد صفات شخصیت ها بیشتر از این ها م  

توان حرف زد و این یعن  اینحه شخصیت ها به 

وا اوه شده اند و صفات  منحصر به فرده ی  درست

( براه   )  ه از صفات  ل  هم وام گرفته شده است    

آن ها تعری  شده است. ظاهر شخصیت ها باطن 

)شاید از تیپ به   شخصیت ها را  امل م   ند  

(. مثال شخصیت  ارگر زمخت   شخصیت م  رسیم  

د ظری  و درهواه سر ، است اما شخصیت عحاس 

استانبول در خود جمع م  شود.  ارگر لباسهاه 

ما عحاس لباس هاه خاصم  ، اساده اه م  پوشد 

اما ن مررررری کشرررررد. پوشد.  ارگر سیگار ارزا 

عحاسحاضر نیست حت  یك پك به آن سیگار ارزان 

 .بزند

 

 فیلم امید 

جبار افندی قهرمانی نیست که ما انتظار کار خارق 

العاده ای از او داشته باشیم . او یک درشکه چی ساده 

بیشترین ، است که شنیدن صدای شیهه ی اسب هایش 

دارایی اش است. هر چند این اسب ها هم زیر چکمه 

ی قدرتمند فقر له شده اند و دیگر مثل سابق چابک 

الغر تر شده ، نیستند و چون خو  غذا نخورده اند 

 .اند

سعی می ، وقتی در حال غرق شدن در دریا باشی 

کنی با یک تکه چو  هم که شده خودت را به ساحل 

برسانی. وضعیت اقتصادی افندی خرا  است و کلی 

قرض باال آورده است. نگرانی او زیاد است مثال 

اینکه شهرداری گفته به زودی درشکه را جمع خواهد 

کرد و خو  این اتفاق به زندگی جبار آسیب می زند. 

او حاال سعی می کند به احمقانه ترین چیزها هم امید 

داشته باشد. در قرعه کشی شرکت می کند. اما شانس 

در خانه اش را نمی زند. او به پیشنهاد دوستش با 

به محله ی ، اسلحه ی بدون فشنگی که در دست دارند 

دی کردن را یاد زآمریکایی ها می رود اما چون د 

مرد آمریکایی آن دو را با لگد از آن جا ، نگرفته اند 

دور می کند. او حاال همه چیز را از دست داده. 

اسبش در تصادف با ماشینی مرده است و قانون مثل 

را را گرفته و خسارت اسب  وتمندان همیشه طرف ثر 

به او نداده است. آن قدر قرض باال آورده است که آن 

یکی اسب را به همراه درشکه میفروشد .حاال فقط به 

فکر گن  است. گنجی که دوستش به او وعده داده 

 .است

او باید سمت گن  برود و کاری کند تا زن و بچه اش 

 .در استخر اسکناس شنا کنند، بتوانند در آینده

آن ها رمالی را انتخا  می کنند و با هزار بدبختی به 

او کلی پول میدهند تا جای دقیق گن  را به آن ها 

بگوید . رمال هم هر بار حرف تازه ای می دهد و هر 

بار نشانه ی عجیبی از گن  می دهد یک بار می گوید 

ممکن است گن  تبدیل به مار شود. بار دیگر می گوید 

ممکن است تبدیل شود یه یک پرنده. آن دو آنقدر ساده 

هستند که حرف رمال را باور می کنند. هر چند شاید 

حرف مرد فال ، چون فکر می کنند چاره ای ندارند 

 .گیر را باور می کنند

انتهای فیلم بیش از اندازه جالب است. نمای النگ 

شات جبار را می بینیم که به حرف رمال گوش 

کردهاست و چون می خواهد شیاطینی را از خود دور 

با چشمانی بسته دور خودش می چرخد ! این ، کند 

 .کلفیلم را پوشش می دهد، نما
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 من از روزهايى سرود مى خوانم

 كه گردبادهاى آن هنوز مى پيچد

 بر فراز جهان

 و آفتاب سرخ اش

 ...مى درخشد بر سينه هاى خونين كارگران

 )سرتوك(

 !زنده باد كمون پاريس



 

حقيقت تاريخ در تضاد طبقاتی اش نهفته است. اين نشريه گامی در 

جهت همراهی با طبقه ی بزرگِ تحت ستم در برابرنظام طبقه ی 

 كوچکِ صاحب سرمايه است .

 در صورت تمایل به همکاری و یا داشتن

 پیشنهاد میتوانید مقاالت، نظرات و انتقادات

 ارسال نمایید.  n.gam1395@gmail.comخود را به آدرس ایمیل 

 : امیرحسین محمدی فردسردبیر

 )زیر نظر هیئت تحریریه(  

 امیر مصباحی، م.کاز، شکان اجباری همکاران این شماره:    


