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 سرمقاله

وتاریخ نگاران  75نقالبا

 جاعل!

 امیرحسین محمدی فرد

ایران، دگرگونی عمیق و تاثیرگذاری در  75انقالب

تاریخ این جامعه محسوب می شود. بیش از سه دهه 

پیش مردم ایران علیه استبداد و خفقان رژیم سلطنت و 

برای رسیدن به آزدی و رفاه قیام کردند. شرکت 

گسترده طبقه کارگر در انقالب، خصلتی پرولتری به 

آن بخشید و کل جامعه و جریان های سیاسی درگیر 

را تحت تاثیر حضور مستقل خود قرار داد. بخشی از 

ائتالف بزرگ جنبش ملی و اسالمی درنهایت پیروز 

تا کنون،  75شد. شرایط فعلی و مسیر تاریخ از انقالب

، »دیپلماتیک«نه در سکوت و آرامش و گفتگوهای 

که با سرکوب گسترده جنبش طبقه کارگر و 

سوسیالیست های آن، و از تقابل گاه خونین طیف های 

مختلف این جنبش رقم خورده است. این شرایط نه 

محصول خود انقالب، که نتیجه پیروزی جنبش 

 ناسیونالیسِت ایران است.  -اجتماعِی مذهبی

، سبب می 75این بُعد از گستردگِی تاثیرگذارِی انقالب

شود تا جریان های مختلف سیاسی، اعم از طیف های 

متعدد جریان اسالمی، انقالبیون قبلی وشرمندگاِن 

فعلی، در چنین روزهایی انبوهی از ادبیات تولید 

کنند. از فاتحین تا شکست خوردگان و رانده شدگان، 

همگی در جعل وجمود آن تاریخ شرکت دارند. این 

سهام داراِن ائتالف بزرگ بورژوازی، هیچ کدام 

مسئولیت شرایط زیست اجتماعی حال حاضر جامعه 

را قبول نمی کنند. اصالح طلبان امروزی و دوم 

خردادی های تاریخ گذشته، به عنوان طیفی ازجنبش 

مذهبی و ناسیونالیست شرایط  فعلی را ناشی 

در انقالب می دانند، یا رانده شدگان  »انحراف ها«از

عرضه  «انقالبی گری»آن را به مثابه حاصل نفس 

 (1می کنند.)

هاشم آقاجری در نشستی  همراه با همکار آکادمیک 

اش حاتم قادری، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران پس 

ِ  »از انقالب را با  انحراف از ایدئولوژی اسالمی

ما گاهي امروز وقتي  »توضیح می دهد.  «مدرن

كنیم، خودمان را به  صحبت مي ٧٥راجع به سال 

ساله اخیر  ٧٥توانیم از زیر بار تاریخ  سختي مي

خالص كنیم. ... در تولید این سرمایه، همه 

روشنفكران از طریق تالیف و ترجمه، فیلمسازي، 

رمان، ادبیات و شعر مداخله داشتند و بعد دكتر 

شریعتي آمد. كاري كه او كرد این بود كه بر اساس 

این سرمایه فرهنگي، سرمایه فرهنگي دیگري را بر 

اساس بازسازي اسالم و تزهایي مثل رنسانس اسالمي 

بندي كه او  و پروتستانیزم اسالمي ساخت زیرا با جمع

های گذشته  داشت معتقد بود كه علت شكست انقالب

ها ایدئولوژي نداشتند  ایراني این بوده كه این انقالب

 -خواست یك ایدئولوژي اسالمي  لذا دكتر شریعتي مي

»)انقالبي مدرن بر اساس معرفت و شناخت بسازد.

2) 

و وضعیت زندگی فعلی مردم وطبقه  75تاریخ انقالب

ها  برخي انحراف »کارگر ایران را نمی توان با 

جعل و مصادره کرد. تاریخ جامعه ای که »  درانقالب

پس از ناکامی در انقالب، بر پایه ارعاب، خرافه 

وفقر بناشد، جامعه ای را که علیه زنان قانون به 

های بنجِل  «تئوری»تصویب رساند را نمی توان با 

 زیر فرش زد.  «پروتستانیسم اسالمی»دور شدن از 

 

 و آلترناتیوها 75انقالب

ایراِن امروز البته فاصله زیادی با جامعه آرمانی 

شریعتی، موسوی، یزدی و شعارهای جنبش 

ناسیونالیست اسالمی دارد. خبری از اشغال سفارت 

آمریکا و درگیری ها در کردستان نیست! البته نه به 

(3)«شعارهای شریعتی منحرف شده»این دلیل که از 

، یا فرماندهان سابِق سرکوب آزادی خواه شده اند، 

شان برای رسیدن به  «انقالبی گری»بلکه تمام

موقعیت سیاسی و بین المللی امروز بود. آشتی با 

غرب پس از سال ها تقابل رو دررو با آمریکا، و 

پرده برداری از پایان پروژه ناکام گذاشتن انقالب در 

محقق شدن مطالبات اش، نیاز به بازگویی دوباره این 

تاریخ را برای امثال آقاجری ضروری می کند. اما 

آنچه که دراین بازار مکاره غایب است، تاثیر حضور 

طبقه کارگردر انقالب بر جامعه و نقش جنبش ملی 

 اسالمی است.
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بورژوازی و پرولتاریا به مثابه طبقات اجتماعی، به 

واسطه جنبش های اجتماعی شان در سیاست شرکت 

می کنند. جریان ها و احزاب سیاسی نیز از طریق 

پایگاه های اجتماعی شان در دگرگونی های ژرف 

اجتماعی دخالت می کنند. جنبشی که افقی ملموس و 

روشن تری ترسیم کند، می تواند جامعه را پشت خود 

 بسیج کند. 

، طیف وسیع اسالمی، از طرف 75قبل از قیام بهمن

داران شریعتی و روشنفکران شرق زده مثل آل احمد، 

تا مذهبیون سنتی و نهضت آزادی، برای دست به 

دست شدن قدرت بین نیروهای سیاسی موجود 

بورژوازی، خیز برداشته بودند. در سایه تبلیغات 

رسانه های بورژوازی غربی و در شرایط اجتماعِی 

، برای 75رژیم شاه در دهه «فضای باز سیاسیِ »

تقابل با جریان ناسیونال رفرمیست اردوگاهی، به 

عنوان یکی از آلترناتیوهای بورژاوزی متحد شده 

بودند. هم زمان با اصالحات ارضی و رهبری آن 

توسط شاه و ارتباط تنگاتنگ رژیم سلطنتی با سرمایه 

داری غرب، جنبش بورژوایی متولد می شود که 

نقدش به شرایط موجود، سیطره تولیدات صنایع 

مونتاژغربی، و مخالفت اش با شاه از سر 

به امپریالیسم است. جنبشی که بخش به  «وابستگی»

حاشیه رانده شده بورژوازی محلی را نمایندگی می 

کرد. بخشی از طبقه سرمایه دار که موقعیت بومی 

خود را در بازتولید مناسبات بورژوایی در بازار، 

کارگاه های خانگی و روستاها جستجو می کرد، ادامه 

حیات اش را در خطر می دید. آینده روبه رشد 

بورژوازی عظمت طلب ایرانی پرو غرب، این بخش 

را به مخالفت با شاه وسیاست های اقتصادی حاکم 

کشانده بود. یک دهه قبل از انقالب، به بهانه تقابل با 

خطر سوسیالیسم، طیفی از فعالین مذهبی، در 

نهادهایی مثل حسینه ارشاد وفرقه های میلیتانت، حول 

چهره های فکری و سیاسی ای چون شریعتی و 

بازرگان شکل گرفته بودند. این طیف پایگاه اجتماعی 

اش از مساجد تهران تا محافل تحصیل کردگان را در 

برمی گرفت. طیفی که اعتبار اجتماعی زیادی به 

جنبش ملی ومذهبی در کل و بخش پیروز آن بخشید. 

در  «فرهنگ دمکراسی»جناح پیروز نه بر پایه نبود 

جامعه، که بر بسترسنت عقب مانده جریان های ملی 

و روشن فکران ناراضی شرق زده و ضد 

 وارد میدان شد.   «امپریالیسم»

جنبش ناسیونال رفرمیست که تحت رهبری سیاسی 

جریان توده ایستی وطرف داران مصدق متشکل شده 

بود، پس از اصالحات بورژوایی شاه، عمال ادعایی 

برای عرضه نداشت. ژورنالیست ها وقلم به دستان 

غرب گریِز آن زمان تا نمایندگان مجلس و 

دانشگاهیان، شبکه های گسترده اجتماعی این جریان 

شکل می دادند. جریانی پرو روس و  75را تا سال 

متکی به سیاست های اردوگاهی، که ماهیت اش 

مترقی دانستن سرمایه ملی بود. مخالف شاه بود از آن 

جهت که بلوک غرب را تقویت می کرد. افق دیدش تا 

حمایت از تولیدات وطنی وبورژوازی عقب مانده و 

حاشیه ای روستاها و کارگاه های کوچِک بی رونِق 

محدود فراتر نمی رفت. سنتی واپس گرا، که نا آگاهی 

روستاییانی که نسل جدید طبقه کارگربودند را پرستش 

می کرد. جامعه بزرگی از هنرمندان و روشنفکران 

گذشته پرست و مردساالری که بستر شکل گیری 

شبکه های اجتماعی جوانان و دانشجویان معترض 

 بود. 

از نقد بی عملی وبی افقی جبهه ملی و حزب توده پس 

میلیتانت  «چپ»از اصالحات ارضی، جریان های 

متولد شدند. این جریان های چریکی با نقد کار 

سیاسی، رجوع به مبارزه مسلحانه علیه شاه و سرمایه 

شناخته می شدند. چپی که هدف  «کمپرادور»داری 

نهایی اش سرنگونی حکومت پهلوی و وابسته به 

امپریالیسم بود. این ادبیات و شیوه مبارزه قهرآمیز، 

شباهت های اساسی با دیگر گروه ها وسازمان های 

مسلح مذهبی داشت. همگی در مخالفت با شاهی که 

امپریالیسم بود، و پراتیک مسلحانه  «سگ زنجیری»

وغیر سیاسی اشتراک داشتند. کل جریان هایی که با 

عنوان چپ در جامعه شناخته می شدند، شاه را یک 

نیروی خارجی می دانستند. دلبسته تولیدات ملی بودند 

ودشمنی شان با چگونگی مالکیت بورژوازی بود ونه 

مناسبات تولید. کاالی خارجی دوست نداشت چون 

توسط صنایع وابسته تولید شده بود، ولی با سرمایه 

دار محلی، متحد محسوب می شد. جبهه خلق علیه 

 ضد خلق!

بر این اساس که رابطه جریان ها و احزاب سیاسی با 

طبقات جامعه از طریق جنبش های اجتماعی برقرار 

می شود، سرمایه داری به مثابه یک طبقه، جنبش 

های اجتماعی، و به تبع آن نیروهای سیاسی خودش 

را دارد. انقالب های خودش را سازمان می دهد. 

ائتالف بزرگی زیر پرچم ضد آمریکایی، استبداد 

پهلوی ومخالفت با وابستگی ایران به وجود آمد. در 

راس این ائتالف جریان اسالمی قرار داشت که از 

حمایت همه جانبه سیاسی توده ایست ها بهره میُ برد. 

بخش اعظم جریان های چریکی چپ نیز در افِق 

سرنگونی رژیم پهلوی و وابستگی به آمریکا، 

نمایندگی سیاسی جریان اسالمی را پذیرفتند. به این 

ترتیب اپوزیسیون بورژوایی چشم اندازها و منافع 

خودش را به بخش اعظم جریان های چپ انتقال داد. 

علیه دیکتاتوری و اختناق،  75با این اوصاف انقالب

وبرای رسیدن به زندگی بهتر آغاز شد. ائتالف 

بزرگِ اپوزیسیون بورژوایی علیه شاه صف می بندد. 

اما به میدان آمدن طبقه کارگر صنعتی ایران و 

شوراهای کارگری، محصول هیچ کدام از این 

های فکری و سنت های سیاسی نیست.  «سرمایه»

حضور گسترده طبقه کارگر سبب شد تا توجه 

آن زمان را به »  چپ«نیروهای سیاسی درگیر و 

 اهمیت نقش تاریخی اش جلب کند. 

 

 و انقالب طبقه کارگر 75انقالب

، اعتصاب های طبقه 75قسمت مخفی تاریخ انقالب

کارگر و به ویژه بخش صنعت نفت است. تاریخ 

نگاری جاعالن، روایت نادرستی از چگونگی سقوط 

پهلوی و در هم شکستن ماشین دولت بورژازی ارایه 

می دهد. اعتصاب کارگران نفت، ماشین سرکوب 

دولتی را متوقف کرد. حکومت سلطنتی را نه 

اعتراض های خیابانی و آکسیون های شبانه، که 

ایستادِن چرخ اقتصاد سرمایه داری و شرکت طبقه 

 کارگر در انقالب، سرنگون کرد.

، به حاکمیت سرمایه 75خصلت کارگری انقالب

داری و فرهنگ جامعه، علیه سرمایه دار بودن را 

 75تحمیل کرد. فاتحین و شکست خوردگاِن انقالب

 «مستضعف»ایران مجبور شدند تا واژه هایی از قبیل 

و محرومین را به ادبیات شان اضافه کنند. شوراهای 

کارگری که به منظور کنترل تولید و ادامه زیست 

کارگران پس از انقالب ایجاد شده بودند، سرمایه دار 

بودن را به عنوان یک هویت اجتماعی دچار بحران 

کردند. تا جایی که هر کس بخواهد خودش را 

دوست معرفی کند، حتما سراغ کارگر را »  محروم«

 خواهد گرفت. 

انقالب ناکام ماند نه از آن جهت که جریان توده ایستی 

و چپ مکتبی از قدرت سیاسی رانده شدند، یا به قول 

شعارهای »اصالح طلبان و دوم خردادی ها از 

منحرف شدند، بلکه به مفهوم محقق شدن  «شریعتی

مطالبات عقب رفت. شرایط حال حاضر ایران نه 

محصول خود انقالب، که نتیجه سنت های اپوزیسیون 

 بورژوایی است.

اکنون برای طبقه کارگر با سابقه ایران روشن است 

که هدف از دگرگونی های عمیق اجتماعی، صرفا از 

کار انداختن ساختار سیاسی نظام سرمایه داری 

نیست. پرولتاریای ایران و جنبش سوسیالیستی آن، با 

دگرگونی به رفاه و آزادی خواهد رسید، اما هر مدل 

انقالبی در جهان تا کنون تجربه شده است. طبقات 

جامعه و جریان های سیاسی مختلف، معانی متفاوت 

و تفاسیر گوناگونی برای انقالب به کار می برند. 

امروز بخشی از چپ بورژوایی ایران، فروپاشیدن 

شیرازه های جامعه سوریه را انقالب می نامد. از 

سبز و سیاه  «انقالب»، تا «سفید شاه وملت»انقالب 

 نیز در حافظه تاریخی این جامعه مرور شده است. 

انقالب طبقات دیگر برای پرولتاریا منفعتی ندارد، 

همان طور که دگرگونی در جهت قدرت گیری طبقه 

کارگر، کل مناسبات نظام سرمایه داری را هدف می 

گیرد. حاکمیت سیاسی نظام سرمایه داری ایران می 

تواند دل طرد کردگانش را بجوید، یا دوباره درجمع 

خانواده جهانی پذیرفته شود، اما این سیاست ها چاره 

گشای زیست طبقه کارگر نیستند. نتیجه تحوالت 

احتمالی وآتی در هر جامعه ای رابطه مستقیمی با 

نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی دارند. 

حضور طبقه کارگر در هر دگرگونی بدون داشتن 

برنامه برای اجرا وادامه سوسیالیستی، محتوم به 

شکست است. فقدان جنبش سیاسی اجتماعی 

سوسیالیستی در تحوالت گذشته، و پیروزی جنبش 

های بورژوایی و جریان های سیاسی راست در کش 

مکش های اجتماعی، سند گویایی برای ضرورِت 

 طبقه کارگِر متحد وجنبش سوسیالیستی متشکل است.

( نشست هاشم آقاجری با استاد علوم سیاسي 1)

روزنامه اعتماد | شماره دانشگاه تربیت مدرس 

 ٥بهمن | صفحه  ۵۱پنج شنبه  ۵٧۳۱|  ٧٥٧۳

 همان-(هاشم آقاجری2)

 (همان3)
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محیط کارِ ناامن حادثه 

 نیست!

 ساناز اله یاری

روزانه تعداد زیادی از کارگران در بخش های 

صنعتی، تولیدی و خدماتی دچار آسیب جسمی می 

شوند و حتی جان خود را از دست می دهند.توجه به 

برای دولت های  «امنیت در محیط کار»این مسئله

سرمایه داری تنها زمانی است که در بعضی از 

موارد که بازتاب رسانه ای از طریق شبکه های 

اجتماعی یا غیره پیدا می کند. در تلویزیون که 

مهمترین رسانه ی سیستم حاکم است، شویی راه 

انداخته می شود، با این هدف که اهمیت و واقعیت این 

موضوع را در حادثه جلوه دادن آن گم کنند. تا عوامل 

اصلی این ناامنی در محیط های کار که بعضا به 

 جامعه نیز کشیده می شود، عیان نشود.

امنیت در «اما واقعیت این است که نمی توان از کنار

که به وسعت تمامی کارخانه ها ،کارگاه »محیط کار

ها، پاالیشگاه ها  و بنادر و معادن است، به سادگی 

گذشت. نادیده گرفتن این مهم و حادثه جلوه دادن آن 

فقط و فقط یعنی در نظر نگرفتن سالمت و امنیت 

کارگران و کارمندان بخش های مختلف، و حتی در 

نظر نگرفتن زندگی خانواده های آنهاست. به 

 .»امنیت برای اکثریت جامعه«عبارتی

 محیط کار ناامن و کسب سود حداکثری به هر قیمتی

هر مکانی که در آن فعل تولید یا ارائه خدمات و یا 

استخراج منابع صورت می گیرد، جدا از مساحت آن 

محیط کار محسوب می شود. برقراری امنیت اعم از 

استاندارد بودن تکنولوژی و ماشین آالت و ساختمان 

و هوای سالم آن مکان، بعالوه ی تجهیزات ایمنی 

فردِی کارگران و تجهیزات دیگر مانند سیستم اطفای 

حریق و کمک های اولیه درمانی  و آموزش، هائز 

اهمیت است. احمال در هریک از این موارد، یعنی 

ایجاد محیط کاری که استاندارد  الزم  برای ادامه 

 فعالیت را ندارد.

سرمایه دار برای ایجاد امنیت در محیط کار باید 

هزینه کند و مقداری از سودش را برای به روز 

کردن این تجهیزات و بازسازی آن مصرف نماید. 

ولی از آنجا که منطق آن چیزی به جزء کسب 

حداکثری سود، در هر شرایطی را نمی پذیرد در 

برقراری آن به صورت کامل و روزانه به عمد 

قصور می کند. چرا که با وجود ارتش عظیم بیکاران 

برای سرمایه دار از دست ندادن نیروی کار ولو 

ماهر چیزی نیست که دغدغه اش باشد و بخاطرش 

 هزینه کند.

 محیط کار ناامن و مدافعان سرمایه

دولت به مثابه ضامن اجرایی و قضایی و قانونی، 

قوانین سرمایه داری در نقش محافظ سرمایه و در 

عین حال، برای داشتن مهر مشروعیت مردمی در 

 این میان همانند یک ماله عمل می کند.

در قوانین مربوط به کار، قوانینی تصویب می شود 

که بایستی محیط کار امن باشد و شعاری سر داده می 

شود که اول ایمنی بعد کار. اما چیزی که تنها کارکرد 

این قوانین در محیط های کار بر طبق  آمارهای 

مصدومان و جان باختگان نشان می دهد، این است که 

در مراحل قضایی از مسببین سلب مسئولیت مدنی 

 شود. 

وزارت کار با عدم بازرسی های منظم از محیط های 

کار در جهت اجرایی شدن این قوانین که کارفرما 

مسئولیت برقراری ایمنی محیط کار رادارد، در واقع 

فرصت به کارفرما می دهد تا از اجرایی نکردن این 

قانون تا زمانی که حادثه ای رخ نداده است استفاده 

مالی ببرد. به همین دلیل بیشتر بازرسی ها، اگر 

گزارشی داد ه شود! بعد از اعالم مصدومیت انجام 

نوش دارو بعد از مرگ »می شود. در واقع 

 .«سهراب

همچنین وزارت کار قوانینی تصویب می کند که اتباع 

خارجی حق کار ندارند، مگر اینکه دارای ویزای 

ورود و برگه حق کار باشند. همان طور که می دانیم 

بخش های ساختمانی بیشترین آمار مصدومین کاری 

را دارد و بیشتر کارگران این بخش ها کارگران 

افغان هستند. که به دلیل شرایط ضد انسانی اکثر آنان 

بدون  برخورداری از حقوق بیمه و شهروندی 

این سرمایه »مشغول به کار می شوند و سازندگان 

به همین دلیل از آنان استفاده می کنند.  «داران بتونی

چرا که بهره کشی از آنان به دلیل نبود هیچ قانون 

دفاعی از حقوق آنان آسان تر و سودمند تر است . در 

ازای این شرایط که بیشتر به برده داری می ماند، 

وزارت کار به جای رعایت حقوق شهروندی این 

کارگران افغانی، کارگران ایرانی را علیه آنان می 

 شوراند و بحث فرصت شغلی را مطرح می کند.

وجود محیط های کار ناامن و عدم بازرسی های 

وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی در جهت بیمه 

بودن تمامی کارگران، شرایطی را مهیا می کند که 

اگر کارگری مصدوم شد نتواند شکایت کند و از 

مزایای بیمه ای برخوردار شود. چرا که اگر فردی 

بیمه نباشد سازمان تامین اجتماعی هیچ مسئولیتی در 

پرداخت هزینه درمانی و حق کارافتادگی و مستمری 

 به بازماندگان را ندارد.

با وجود این آمارها از مصدومان و آسیب دیدگان و 

جان باختگان در محیط کار چیزی که عیان می شود 

این است که نمی توان به این بی مسئولیتی های هدف 

دار، حادثه گفت. نمی توان در رسانه ها برای فرار 

از این واقعیت که همه بی مسئو لیتی ها در در قبال 

ایجاد امنیت در محیط کارو اجتماع و زندگی مردم که 

در جهت کسب حداکثر سود است ، چهره ی دلسوزانه 

 و شهادت طلبانه بخشید.

 محیط کار امن، مطالبه ی کارگری است

کار در محیطی که امنیت جانی و روانی داشته باشد 

حق مسلم تمامی کارگران است. برخورداری از 

حقوق و مزایای بیمه اعم از درمانی حقوق بیکاری و 

مستمری بازماندگان به صورت مادام العمر در 

صورت مصدومیت و یا جان باختن به هر دلیلی  

بدون فوت وقت از همان لحظه حق همه کارگران می 

باشد. ایجاد مراکز درمانگاهی و آتش نشانی در 

شهرک های صنعتی برای پیشیگیری از آسیب بیشتر 

و ضریب خطر مرگ و یا نقص عضو حق همه 

کارگران می باشد. تعطیلی فوری محیط های کاری 

که قوانین ایمنی را رعایت نمی کنند و پرداخت حقوق 

بیکاری در ایام تعطیلی حق همه کارگران است. 

داشتن نمایندگان کارگری واقعی برخواسته از خود 

کارگران در احقاق حقوق کارگران و نظارت بر 

مسائل حقوقی ودستمزدی و ایمنی حق همه ی 

کارگران است. تشکیل شوراهای کارگری برای 

نظارت بر مسائل صنفی ، ایمنی و بهداشت  هر 

محیط کاری اعم از کارخانه ،کارگاه و معدن و غیره 

 با داشتن قدرت اجرایی حق همه کارگران است.

کارگران به عنوان گردانندگان واقعی چرخ اقتصادی 

هر جامعه جدا از ملیتشان به عنوان طبقه ای که 

قدرت تولید را دارد باید قدرت زندگی انسانی را 

 داشته باشد.
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ای برای  بی بی سی، رسانه

  تمام فصول

 علی ایران پور

های همسو باا نظاام سیاسای در کاشورهای   نقش رسانه

-انتقااااد»داری غربااای درقالاااب خاااط ماااشی   سااارمایه

باااا توجااه باااه حااضور احزابااای ازراسااات  «همکاااری

افراطاای تااا چااپ رفرمیااست در چااارچوب قااانونی آن 

شااود و اگاار بااه تجربیااات عملاای   هااا تعریااف ماای  نظااام

هاا باه   خودمان که با دقت در کردار خبری ایان رساانه

دست آمده نگاهی بیاندازیم به معنا و محتاوای سیاسات 

 بریم. های غربی پی می ای در دموکراسی رسانه

ها با منابع مالی دولتهاای  سازمان بخشی از این رسانه

چرخد یا مورد حمایات احازاب ،محافال   متبوعشان می

اجتمااعی و بنیادهاای قدرتمناد هاستند وبخاشی از آنهااا 

ضمن دریافت هدایا از همیان محافل،مناابع ماالی خاود 

های کاالهای موسسات   را از طریق کسب درآمد آگهی

نمایناد و از ایان بابات باه نظاام   داری تامین می  سرمایه

هااائی کااه در ایاان   وابااسته هااستند و درنهایاات رسااانه

گنجند اماا باه لحاای سیاسای متعهاد باه  ها نمی بندی  طبقه

رعایت چارچوب قاانونی هاستند و معماوال درآمدشاان 

را از طریاااق حاااق اشاااتراک ماااشترکان شاااان کاااسب 

کنند، بنابراین بسته به گرایشات فکری گرداننادگان   می

در  «همکاااری-انتقاااد»اصاالی هررسااانه، خااط مااشی 

شاود.  بادین ترتیاب، نقاش   مقابل جناح حااکم اجارا مای

ای درسات باه مانناد ساایر نهادهاای   دموکراسی رساانه

داری غرباای   قااانونی وعرفاای جامعااه درنظااام ساارمایه

بخااشی بااه مناساابات اقتااصادی   چاایزی جااز مااشروعیت

 وسیاسی موجود نیست.

هرگاه روند وقاایع سیاسای و مباارزه طبقااتی حادشاده 

هائی از زیرپاگذاشتن ایان ماشروعیت باه چاشم   ونشانه

ها باه تقبیاح آنچاه اتفااق افتااده و باه   بخورد، این رسانه

بیانی آن   تادبیری جنااح حااکم درعادم پیاش  انتقااد از باای

را در دعااوت وپرسااش و پاسااخ    پرداختااه و راه چاااره

جویناد وبادین ترتیاب باه   خیل کارشناساان باورژوا مای

 بخشند. کسب خود نیز رونق می

پراکاانی تمامااا دولااتی کااه بااا   باای باای ساای، بنگاااه سااخن

شاود و هیاچ منباع مالای   بودجه دولت بریتانیا اداره می

دیگری ندارد مدعی است بزرگترین نهااد خابری دنیاا 

طرفای کامال   بوده و اخباار را بادون ساناسور و باا بای

ارائاااااه مااااای کناااااد.این بنگااااااه رادیوئااااای در ساااااال 

شمااسی( تاساایس شااد و 1351یااا1357میااالدی )1225

شمااسی 1312بخاش فارسای زباان آن دردی مااه ساال 

در گرماااگرم جنااگ جهااانی دوم در رقاباات بااا رادیااو 

اندازی شاد و از بادو کاار در جهات   برلین هیتلری راه

پیاااشبرد مناااافع دولااات امپریالیاااستی بریتانیاااا ماااشغول 

خدمات خبررساانی و صاد البتاه تبلیاک تفکارات ماورد 

طرفای سیاسای ایان بنگااه   نظر آنان باوده اسات. از بای

خبری در جریان ملی شدن صانعت نفات ایاران کاه باا 

انااواع اخبااار جعلاای وتااوهین نااسبت بااه دکااتر مااصدق 

وهمکارانش همراه بود، همه بااخبریم. باه طاوری کاه 

طرفی یک طرفاه باه نفاع شارکت نفات انگلیاس   این بی

موجب اعاتراض کارکناان ایرانای برناماه فارسای بای 

بی سی واعتاصاب آناان در هماان ایاام شاد. باد نیاست 

ای هم به این مطلب باشود کاه درهنگاام کودتاای   اشاره

برعلیه دولت دکاتر ماصدق،  1332مرداد در سال 22

وزیاارآن کااشور بااود. ایاان   وینااستون چرچیاال نخااست

یااادآوری از آن جهاات الزم اساات کااه گاااه در افاااواه 

وگفتاااار ناااسل گذشاااته از چرچیااال باااه عناااوان یاااک 

سیاستمدار بزرگ یاد شده و ازنقاش مخارب او در آن 

 آید. کودتا سخنی به میان نمی

کانال تلویزیونی بی بی سی در ایاام مرباوط باه مارگ 

هاشاامی رفااسنجانی از خااود بااسیار مایااه گذاشاات. ایاان 

کارداِر خابری کاه باه بهاناه اهمیات موضاوعِ از میااان 

هااای حکوماات   تاارین شخااصیت  رفتااِن یکاای از اصاالی

شاد، چناان از پوشاش خابری   اسالمی ایران توجیه مای

هااا متمااایز بااود کااه باارای بااسیاری شاابهه   دیگاار رسااانه

برانگیز شد. تمامی تالش بی بی سی، چایزی بیاش از   

تلطیاااااف چهاااااره رفاااااسنجانی و حمایااااات از جنااااااح 

طلبااان حکومااتی نبااود. بااه ویااژه کااه در پخااش   اصااالح

آرای اصاالی   هااا عواماال ایاان جریااان ،صااحنه  مااصاحبه

بودند. یاهرا گردانندگان آن رسانه، نگران سرنوشات 

ایاان جناااح حکومااتی هااستند کااه اکنااون در موقعیاات 

 است.  ضعیف تری قرار گرفته

امپریالیااسم بریتانیااا بااه بنگاااه باای باای ساای نیاااز دارد. 

بازی با افکارعمومی وشکل دادن باه آن اماری اسات 

برای تاثیرگذاری بر جریان سیاساِت رواباط انگلاستان 

وایران. حال هر حکومتی کاه در تهاران باشاد، رژیام 

پهلوی یا حکومت اسالمی. هنگامی کاه از امپریالیاسم 

آوریام باا واکناش منفای و   ای سخن باه میاان مای  رسانه

انکار بسیاری افراد از جریان راست افراطای تاا چاپ 

 شویم. رفرمیست روبه رو می

و ماااروری بااار پوشاااش اخباااار    کاااافی اسااات مقایاااسه

گزینشی بی بی سی درباره مرگ رفسنجانی و خابری 

کاه درباااره گاازارش آکااسفام از شااکاف عظیاام طبقاتاای 

درجهااان داد بکنیاام، تااا مااوردی از کردارامپریالیااسِم 

ای در مقابل ماا قارار گیرد.آکاسفام در گازارش   رسانه

خاااود از مقایاااسه و براباااری ثاااروت هاااشت نفااار از 

میلیاردرهای دنیا از جملاه صااحبان و مادیران اصالی 

های مایکروسافت و فیاسبوک یعانی بیال گیتاس   شرکت

و مارک زاکربرگ، با نیمی از مردم جهاان کاه جازء 

فقیرترین انسانها هستند خبر داد. این گازارش در چناد 

نوبات در یااک روز و جمعااا در چناد دقیقاه پخاش شااد 

وباادین ترتیااب ایاان رسااانه وییفااه خااود را بااه انجااام 

 رساند.

نظایری کاه   شک نیاست کاه بای بای سای باا تجرباه بای

کناد و باه   ای عمل مای  دارد به عنوان یک رسانه حرفه

ای بارای   همین دلیال شایاسته آن اسات تاا آن را رساانه

فکااری خواهااد بااود اگاار   تمااام فااصول بنااامیم. امااا کوتااه

کناد چایزی   تصور کنیام سیاساتی کاه آن را هادایت مای

غیر از منافع سرمایه انحصاری در پادشااهی بریتانیاا 

 باشد.
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نقره داغ کردن بورژوازی 

 ایرانی*
 برهان بقایی

ایران داشت نفس های آخر را می کشایاد و در حاال « 
فروپاشی بود تا اینکه امریکا با طناب نجاتی در قاالاب 

ماایاالاایااارد  175تااوافااق هسااتااه ای بااه مااددش رساایااد 
دالر...ایران به سرعت قسمتهای بایاشاتار و بایاشاتاری 
ازعراق را تحت کنترل می گیرد بعد از اینکه امریکاا 

 «سه تریلیون دالر انجا هزینه کرد

این آخرین توییات هاای تاراماپ پاس از فارماان ماناع 
ورود اتباع هفت کشور به امریکا است.  پس از روی 

 -کار آمادن روحاانای باا حاماایات باورژوازی ایاران 
منظور از باورژوازی ایاران صارفاا سارماایاه داران 
داخل کشور نیست، بلکه عمدتا چاهاره هاای ناخاباه ی 

فرهناگای خاارج از ایاران  -اقتصادی و علمی-تجاری
دولت روحانی توانست با تاوافاق  -را هم مد نظر داریم

هسته ای جواب این اقبال و حمایت را بدهاد و پاایاگااه 
خویش را در ایان مایاان مساتاحاکام تار کاناد. جادا از 
وضعیت خاورمیانه که حل ماعاضال آن از تاوان یاک 
کشور به تاناهاایای خاارج اسات، اماا در داخال دولات 
روحانی توانست علی رغام مشاکاالت و دعاوی هاای 
جااناااحاای اکااثااریاات بااورژوازی را ناامااایااناادگاای کاانااد و 
بورژوازی بین الامالالای ایارانای نایاز او را حاامای و 
نماینده منافع خود بدانند. مذاکرات اقاتاصاادی ایاران و 
نمایندگان کشورهای صاناعاتای اروپاا هارچاناد در حاد 
حرف و روی کاغذ مانده است، اما نوید یاک گشاایاش 
و انکشاف اقتصادی را برای باورژوازی ایارانای مای 
داد.اما تاجایی که به امریکا برمی گردد کشمکش های 
سیاسِی حول مسائل هسته ای قبل از توافق بار سار آن 
، یک تنبیه همیشگی داشت و آن هم لایاساتای جادیاد از 
تحریم کاالهای کلیدی بود که با شاامال شادن کااالهاای 
پزشکی و صنایع هوایی و خودرو، در کاوتااه مادت و 

 بلند مدت تاثیر زیادی بر جامعه ایران می گذاشت. 

، «تاروریسام»با قرار دادن هفت کشور در لیست سیاه 
وممانعت از ورد پناهنادگاان ودرماانادگااِن کشاورهااِی 

دخاالات »آشوب زده ای که نتیجه مستقیم دماکاراسای و
است، ذره ای از بی شرمی آمریکاا کام  «بشر دوستانه

نمی کند. کما اینکه مطمئنا این قانون مشمول حاکمایات 
 سیاسی بورژوازی ایران نخواهد شد.

اما حاال کدام کارگر از فرمان مناع ورود باه اماریاکاا 
متضرر می شود؟ اصال کدام کاارگار تاوان مساافارت 
خارجی دارد؟ باناابارایان باه ناظار مای رساد ایان باار 
ترامپ بورژوازی ایرانی ساکن آمریکاا را ناقاره داغ 

 کرده است.

توضیح  مقاله فوق به صاورت یااداشات ماناتاشار شاده 
 بود.برای شماره ششم گام ویرایش شده است.
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ریزی و نئولیبرالیسم؛  برنامه

ریزان  چالشی برای برنامه

 رادیکال 
 

 واردنا نوشته کانیشکا گون
 مترجم: امیر مصباحی

 

 مقدمه مترجم 

ریزی  واردنا، دانشیار دپارتمان برنامه کانیشکا گون 

فضا، »دانشگاه تورنتو و یکی از نویسندگان کتاب 

 «تفاوت و زندگی روزمره   خوانش هانری لوفور

های  است. او در این مقاله به یکی از مهم ترین چالش

ریزان که بیشتر مردم جهان یعنی  نه فقط برنامه

نئولیبرالیسم پرداخته، و سعی کرده ماهیت حقیقی آن 

که چیزی جز حالتی بی نهایت لگام گسیخته 

داری نیست را برمال کند. او در این مقاله به  سرمایه

فر، جهانی سازی و  مسائلی مهم و کلیدی نظیر لسه

وارگِی نئولیبرالیسم از اقتصاد که همگی از نتایج  شئ

است. شاید مهم ترین نکته در  داری اند پرداخته سرمایه

این مقاله را بتوان همان پاسخ وی به استاد خود 

دانست که می گوید قوانین سیاسی و اقتصادی 

ها را مانند  اند و نمی توان آن های انسانی برساخته

اند دانست. از  قوانین فیزیک که ناشی از جبر طبیعی

ریزی و  های برنامه جایی که عموما نگاه دانشکده آن

ریزی، نگاهی کامال    شهرسازی به مقوله برنامه

سازی و ارائه یک  نئولیبرالی مبتنی بر غیرسیاسی

روایت فنی و مهندسی )نگاهی که در آن شهرسازی 

مانند برق و مکانیک و عمران  ئی مهندسی به رشته

ریزی  تلقی می شود( از فرایند کامال سیاسی برنامه

است، ترجمه مقاالتی از این دست که نگاهی انتقادی 

 به مقوله نئولیبرالیسم دارند ضروری و الزم است.

*** 

ریز رادیکال  باید یک برنامه «واقعی»ریز  برنامه

باشد و برای عدالت و دگرگونی های اجتماعی 

ریزی کند. امروزه برای انجام این نوع  برنامه

ریزی باید با هژمونی نئولیبرالیسم مبارزه کرد  برنامه

 و بر آن چیره شد.

 -اما نئولیبرالیسم چیست؟ نئولیبرالیسم اندیشه سیاسی 

سازی  اقتصادی حاکم بر دوران ما و فلسفه جهانی

سازمان یافته است و در نتیجه رمز واژه ای برای 

فر محسوب می  دارِی لسه عمومیت بخشیدن به سرمایه

شود. اصل اخالقِی مقدس نئولیبرالیسم، یعنی حداکثر 

سود به هر قیمتی فوق العاده روشن است اما به ندرت 

به آن اذعان شده و تقریبا هیچ گاه زیر سوال نمی 

رود. چیزی که این امر مطلق بدان می انجامد، 

اقتصادی که در آن  -واضح است   یک محیط سیاسی 

داِر خصوصی اجازه  تعداد انگشت شماری سرمایه

میابند زندگی اجتماعی را کنترل کنند تا سود 

 خود را به حداکثر برسانند.  شخصی

ریزان نه تنها در سطح کاربستی که در سطح  برنامه

های  نظری هم با نئولیبرالیسم مواجه می شوند. دوره

ریزی  های برنامه آموزشی متعددی که ما در دانشکده

با آن سروکار داریم پیرامون مفروضات و انتزاعیات 

علم اقتصاد نئوکالسیک میگردد ؛ از این رو، همه ما 

به ایمانی مذهبی به برتری قابل اطمینان بازار فاقد 

ئیم و نسبت به هر آنچه بر سر  تنظیم مفتخر گشته

داری فاقد  راهش قرار گیرد، مشکوکیم. اما سرمایه

داری  ئی بیش نیست. بازارهای سرمایه تنظیم افسانه

فر  ویژه هنگامی که با لفظ لسه به -اند  هرگز آزاد نبوده
 «دولت بزرگ»اند. بدون  همراه شده(  1)

ئی وجود نخواهد داشت و به همین علت  داری سرمایه

است که ماکس وبر در کتاب برجسته خود تاریخ 

را  «دارِی سیاسی سرمایه»عمومی اقتصاد، اصطالح 

ابداع کرد و تاریخ نگار اقتصادی، کارل پوالنی، نیز 

فر برنامه ریزی شده بود  لسه»ایهار داشت که 

 «] ولی [ برنامه ریزی برنامه ریزی نشده بود.

معنی لغوی نئولیبرالیسم یک چیز است و واقعیتش 

چیزی دیگر . نظریه قرن نوزدهمی نئولیبرالیسم 

) علم اقتصاد نئوکالسیک ( به بازار آزاد جنبه آرمانی 

سازی (  اش ) جهانی یکمی و داد ؛ کاربست قرن بیست

جهانی را آشکار ساخت که به نفع طبقات  اقتصادی

های  به هنگام هزینه -های چندملیتی  حاکم و شرکت

ها و فالکت زمین در دوران  طاقت فرسای توده

  ۰۸ایجادشده است. از آن هنگام که در دهه -پسامدرن 

نئولیبرالیسم هژمونیک شد، عمال جهان برای عده 

تر شده  تر و برای عده معدودی بهشتی بسیاری جهنمی

است. آمارهای مربوط، همان گونه که مایک دیویس 

کمونیست را  متذکر میشود، حتی نویسندگان مانیفست

 ۱۸۸در اواخر دهه نود »نیز بهت زده میکند . 

خانواده ثروتمند آمریکا ثروت خالص خود را به 

ازای هر کدام تقریبا یک میلیارد دالر افزایش دادند، 

تنزل  ۰۸۴زیرین جامعه  ۱۸۴در حالی که سهم 

 ۳۸داشت؛ در سطح جهانی، دهه به اصطالح ثروت 

کشور قاره  ۰۸منجر شد به روند منفی درآمد برای 

ارباب  ۰۸۸آفریقا و آمریکا التین ، در حالی که 

ئی برابر با  جهان به رهبری بیل گیتس ثروت شخصی

   .«میلیارد فقیر جهان اندوختند ۰.۱مجموع درآمد 

های اصلی نئولیبرالیسم  های کنونی و گرایش نشانه

رانی  ها در حقیقت حکم چندان بیسابقه نیستند. آن

انحصار فروش امپریالیستی را در اقتصاد جهانی از 

داری از  ابتدای قرن پیش طی موج بلند رشد سرمایه

به ما یادآوری می کنند که به بحران  ۵۳۵۱تا  ۵۰۳٧

ساختاری و سرانجام جنگ جهانی اول انجامید . آن 

بحراْن امروزه آموزنده است چون که ثابت میکند که 

ریزی ناپایدار است. اگر  سرمایه داری بدون برنامه

های بی قیدوبند سرمایه جهانی به زیر  ماجراجوئی

کنترل سیاسی آورده نشود و تابع نیازهای عدالت 

اجتماعی نشود، همه دالئل موجود است تا انتظار 
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گونه که  همان -داشته باشیم که نئولیبرالیسم 

به سوی بحرانی سیستماتیک با ابعاد  -میشناسیمش 

جهانی رهسپار است. شک و تردید آن جا است که آیا 

ئی  داری با فاجعه مرحله کنونِی پیشرفت سرمایه

اجتماعی به پایان می رسد یا مصیبتی زیست بومی؟ 

به سهم خود ، به عنوان فردی خوشبین درباره این 

مسائل امیدوارم که بحران بیشتر اجتماعی باشد تا 

چنان وجود داشته باشند که طرف  تعدادی از ما هم

 دیگر آن را به نتیجه برسانند .

حال اگر یک بحران جهانی در زمره مقدراِت تاریخِی 

جا و  ریزان در این مدت ، این جهان باشد، برنامه

-اکنون ، چه می توانند بکنند؟ نویسندگان این مجله 

پیشتر جنبه های   -ریزی نشریه اینترنتی شبکه برنامه

فراوان این مسئله را برحسب عدالت اجتماعی و با 

درنظرگرفتن موضوعاتی از قبیل طبقه، جنسیت، 

اند . من در این جا  گرایش جنسی و نژاد مطرح کرده

ئی درمورد طبیعِت نهاِد  به سهم خود می توانم اندیشه

سیاسِی ما در رویاروئی با نئولیبرالیسم پیشنهاد دهم. 

های نئولیبرالیسم نبرد کنیم نه  اندیشی ما باید با جزم

اند بلکه بدان خاطر که  ها درست بدین سبب که آن

اقتصادی دنیای  -تاثیرگذارترین ایدئولوژی سیاسی 

ند؛ چون که نه فقط آن چه برنامه ریزان انجام  امروز

می دهند، بلکه آن چه آنان گمان می کنند می توانند 

انجام دهند را نیز محدود می کنند. بنابراین برای 

هائی که  رهانیدن کاربسِت برنامه ریزی از محدودیت

کرده  اقتصادی نئولیبرالیسم ایجاد -های سیاسی  واقعیت

ضروری خواهد بود که اندیشه برنامه ریزی را نیز 

از قیدوبند های ایدئولوژی نئولیبرال رها سازیم. 

برنامه ریزان نمی توانند به رادیکال بودن امید داشته 

باشند مگر آن که هشیارانه با تمام نمودهای این 

 دهند .  کرده شکستش ایدئولوژی رقابت

برای شروع اجازه دهید شی وارگی نئولیبرالیسم از 

وارگی در  اقتصاد را مورد بررسی قرار دهم . شئ

ها، روابط و اعمال انسانی  جا به دگردیسی خصلت این

به موجودیتی که مستقل از نهاد انسان است 

دارد. نئولیبرالیسم در انجام این کار عینیت را  اشاره

های کار و  بر ذهنیت برتری میبخشد؛ یعنی فراورده

روابط بین آن را ) کاال و بازار ( بر مردمی که 

تولیدش می کنند )کارگران( و نیز ماهیت انسانی آن 

)فرآیند کار( تفوق می دهد. مفهوم اقتصاد درعلم 

اقتصاد نئوکالسیک در حقیقت بهترین نمونه چنین 

ئی را فراهم می آورد. اما چگونه؟ ما همه  وارگی شئ

می دانیم که این مردم هستند که اقتصاد را شکل می 

دهند. اقتصاد بعنوان یک ساخت اجتماعْی مستقل 

ئی که آن را تولید و بازتولید می کنند  ازعوامل ذهنی

وجود خارجی ندارد . گرچه، اگر به کتب مرجعِ 

متداوِل اقتصاد نگاهی بیاندازیم، اقتصاد به ناگاه خود 

را مانند یک موجودیت کامال خودمختار نشان می 

اش اداره می شود.  دهد که صرفا توسط قوانین عینی

یازی های مکرر به این قوانین همراه با  دست

پنهان آدام اسمیت مسلما  بازانه به دستِ  ارجاعاتی زبان

می  تصویر نیروی توانمند مطلقی را به ذهن تداعی

کند که بسیار هم فراتر از کنترل انسان است. این 

برداشت از اقتصاد هیچ اثری را از عامل انسانی نمی 

پذیرد و در نتیجه نسبت به امور سیاسی نفوذناپذیر 

های انسانی که در ابتدا  می شود. از این رو، آن سوژه

اقتصاد را شکل دادند حال از هر گونه عامل سیاسی 

می رود که صرفا با پیروی از  شده و گمان پاکسازی

گر،  قوانین عینی بازاِر از قرار معلوم خودتنظیم

 «ابلهان خردمند»رفتار خواهند کرد )  «خردمندانه»

همان گونه که یک بار آمارتیا سن مطرح کرد (. در 

این ماجرا ، اقتصاد به مثابه یک نیروی بیگانه درست 

اند بازمیگردد. در این  به همان کسانی که آن را آفریده

ئی را از آن  ما نمونه ویژه -وارگی اقتصاد  شئ -جا 

 چه مارکس ازخودبیگانگی نامید دراختیارداریم . 

آن هنگام که دانشجوی فوق لیسانس بودم، یک استاد 

ریز )که  ریزی به من گفت که برنامه نئولیبرال برنامه

مستغالت را توسعه می دهد( باید از قوانین بازار 

گونه که مهندس عمران ) که  پیروی کند درست همان

پل میسازد ( از قوانین جاذبه پیروی می کند ولی این 

قیاس عمیقا باطل بود. استاد من درباره مهندس 

ریز اشتباه می  درست می گفت اما درمورد برنامه

ئی اجتماعی و  کرد. قوانین جاذبه بدون شک به شیوه

ها را  اند و مهندس نمی تواند آن سیاسی به وجود نیامده

اند؛ در مقابل، اما  تغییر دهد و از آن نظر کامال عینی

همان گونه که پوالنی در کتابش  -گر  بازار خودتنظیم

از لحای سیاسی و  -دگردیسی بزرگ شرح می دهد 

اجتماعی و در حقیقت توسط برنامه ریزانی با ویایف 

اند؛ به خودی خود این نه  گوناگون به وجود آمده

طبیعی است و نه عینی. اگر ما در گام اول اقتصاد را 

شکل دادیم، پس چرا نتوانیم عملکردش را تغییر داده 

آن را از نو بسازیم ؟ ما می توانیم و باید بدین کار 

مبادرت ورزیم چون که نئولیبرالیسم شرایط 

ئی را موجه جلوه می دهد که در آن اقتصاْد  تاریخی

زندگی انسانی را با قوانین خودمختارانه خود  و 

اغلب همراه با پیامدهائی غیرانسانی به زیر سلطه 

باید به روش  «برنامه ریزان واقعی»خود درمیاورد. 

دموکراتیِک رادیکالی درست در جهت عکس آن 

 یعنی راهبری اقتصاد بنابر اهداف انسانی بکوشند.

 توضیحات

.لودویگ فون میزس در کتاب کنش انسانی درباره ۵

فر یعنی بگذار تا انسان عادی  فر مینویسد   لسه لسه

خود انتخاب و عمل کند و وادارش مکن به خواست 

 دیکتاتور گردن نهد.
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 یونان به کدام سو می رود؟  

 علی ایران پور

های حزب سیریزا بعد از   درباره ماهیت سیاست

پیروزی نسبی در آخرین انتخابات یونان که تا 

حدودی به ثبات سیاسی در آن کشور انجامید 

سئواالتی پیش آمد از جمله اینکه این حزب در رابطه 

با اوضاع اقتصادی و بدهِی خارجی یونان چه 

برد. )نوشتم پیروزی نسبی   ای را به پیش می  برنامه

زیرا حزب سیریزا برای تشکیل کابینه دولت با یک 

حزب دست راستی که مخالف اعمال سیاست ریاضت 

اقتصادی بود ائتالف کرد.( پاسخ به این پرسش با 

توجه به پیچیدگی وضعیت موجود در مناسبات 

کشورهای حوزه یورو در آن زمان به سادگی میسر 

نبود زیرا نحوه برخورد و اتخاذ سیاست توسط 

های مقتدر اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه   دولت

های آن کشور و برآمدن واحتمال   درباره بدهی

گیری احزاب مشابه سیریزا وچپ در اسپانیا و   قدرت

توانست تغییرات بسیاری را در اوضاع   پرتغال می

منطقه یورو سبب شود اما با توجه به آنچه تاکنون 

های حزب سیریزا در مقابل   نشینی  روی داده وعقب

توان گفت به   دولت آلمان و بانکداران اروپائی می

های   توانست به سیاست  رسد این حزب می  نظر می

نسبتا رادیکال اما ممکن و قابل اجرا برای تغییر 

 های فقیر دست یازد. وضعیت به نفع یونانی

حزب سیریزا راهبرد استراتژیکی به دست آوردن 

صندلی های پارلمان و کابینه را از طریق آراء 

عمومی برگزیده بود. در انتخابات ماقبل آخر از 

که  «سوسیالیست»همکاری با حزب چپ میانه 

خواهان اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بود امتناع 

کرد تا اینکه در آخرین رجوع به آراء عمومی برای 

دهندگان   تشکیل پارلمان وکابینه با اقبال اکثریت رای

روبرو شد. در مورد این وقایع چند نکته قابل توجه 

 است  

اول، حزب مزبور برای پیروزی در انتخابات 

اهداف،برنامه وشعارهائی با محوریت مخالفت با 

اعمال سیاست ریاضت اقتصادی را تدوین وارائه 

 کرده بود.

گیری چنین احزابی   دوم، اهداف و فرآیندهای  شکل

که در قالب نظام موجود سیاسی به دنبال تغییرات 

شود تا   نسبتا رادیکال هستند، به این منطق منجر می

در میدان قانونی به فعالیت سیاسی خودادامه ادامه 

و    های قانونی  دهند. مانند حزب سیریزا که چارچوب

عرفی را در قالب یونانی وهمچنین اروپائی آن 

 پذیرفته بود.

سوم، حزب حاکم برای پیروزی دوباره و جلوگیری 

ها   از شکست در انتخابات بعدی باید برنامه

وشعارهای خود را تا حد قابل قبولی از نظر 

 دهندگان پیاده و اجرا کند. رای

چهارم، درست است که برای حزب سیریزا پیروزی 

در انتخابات یک هدف محدود ومشخص به حساب 

آمد اما، از آن مهمتر پایبندی به مطالبات و   می

دهنگانی است   های اجتماعی واقتصادی رای  خواسته

که به پشتوانه آن، حزب توانست پیروز شود. برای 

کوشند   احزاب غیرمعمولی چون حزب سیریزا که می

با احزاب سوسیال دمکرات مرزبندی خود را حفظ 

های پارلمان به سادگی قابل دستیابی   کنند، صندلی

نیست اما از دست دادن آن سهل وساده است ودلیل آن 

گذاری طبقه حاکم در احزاب سنتی است که   سرمایه

 اند. امتحان خود را در وفاداری پس داده

زند و   وزیر الکسی سیپراس کراوات نمی  اینکه نخست

بعد از پیروزی در انتخابات بر سر مزار 

باخته در جنگ دوم   های کمونیست جان  پارتیزان

جهانی و انقالبیون دوران حکومت سرهنگان رفت و 

سوگند شروع به کارش را با متن مورد قبول خود ادا 

کرد و یا اولین وزیر مالیه او که پیراهنش را بر روی 

انداخت وباعث دلخوری همتایان اروپائی   شلوار می

هائی از تغییر را با خود   خود و بانکداران بود، نشانه

رود؟   داشت اما این تغییر به کدام سو وتا کجا پیش می

حزب سیریزا سیاستهای ریاضتی تحمیل شده از سوی 

دولت آلمان، بانکداران اروپائی و بانک جهانی را به 

ها، اساسا   درستی قبول نداشت. منشاء این بدهی

داران مالی و سیاستمداران نئولیبرال یونانی   سرمایه

های دریافتی از بانک   بودند که وجوه ناشی از وام

ند. حق و حسابی که   های عمدتا آلمانی را به جیب زد

رسید به بازیگران اصلی صحنه سیاست و   به نظر می

اقتصاد یونان پرداخته شد، تا مردم آن کشور را برای 

پیوستن و ماندن در منطقه پولی یورو راضی کنند. 

های آن، که   ها با محاسبه بهره  باال رفتن میزان بدهی

بازپرداخت آن از توان اقتصاد ضعیف یونان و آن هم 

با توجه به رکود طوالنی در اروپا میسر نبود 

بانکداران بزرگ را به وحشت انداخت وطبق معمول 

نسخه برنامه ریاضت اقتصادی پیچیده شد تا 

کارگران، کشاورزان وبازنشستگان مسن و ناتوان 

ها را بپردازند. تاکنون   یونانی بهای بازپرداخت بدهی

نتیجه این دعوا تحمیل ریاضت اقتصادی بوده که با 

شدت و حدت کمتری از قبل به مردم آن کشورتحمیل 

شده و اتحادیه اروپا را به نرمش واداشته است. دولت 

حزب سیریزا بطور کجدارومریز و با کش و قوسهای 

ها   فراوان و با امید به بخشودگی بخشی از بدهی

 زنی با آنان است. درحال چانه

وییفه حزب سیریزا قبل از هر چیز ایستادگی برسر 

قول و قرارهای انتخاباتیش بوده وهست. اگر چنین 

دهد به عکس احزاب سوسیال دمکرات،   کند نشان می

اند و   د  دستگاه دولتی را اموال و ارثیه خود نمی

حاضر است بار دیگر به عنوان حزب اپوزیسیون 

حال اگر بتواند اکنون که در قدرت   یاهر شود با این

است به بخشی از قول و قرارهای خود با حامیانش 

دست یابد نقطه شروع مناسبتری برای مبارزه دور 

آتی مردم یونان برای رهائی از اوضاع وخیم موجود 

تری از مردم   فراهم خواهد شد و بخش گسترده

درپشت سر آن حزب قرار خواهند گرفت. کشورهای 

کوچک حوزه یورو در حالیکه در شرائط سختی به 

برند به سادگی قادر نخواهند بود به کاستن از   سر می

که    پیوندهای خود با اتحادیه اروپا دست یابند مگر آن

در آن منطقه تحوالت بزرگی همانند خروج بریتانیا و 

برای اجرای    حتی از آن شدیدتر روی دهد ویا مبارزه

های مخالف نئولیبرالی در قاره گسترش یابد.   سیاست

برای ایجاد    با این حال حزب سیریزا چند گزینه

 شرائط بهتر در مقابل خود دارد 

تواند با همکاری با احزاب و جناح   این حزب می -

های چپ ورادیکال برای تغییراتی دمکراتیک در 

 قوانین کشور اقدام کند.

تواند،جنبش تشکیل شوراهای مردمی رابه   حزب می -

انداخته و    عنوان منبع اصلی قدرت اجتماعی به راه

 هدایت کند.

حزب ضمن ماندن در اتحادیه اروپا و منطقه یورو  -

المللی خود را بسط داده و   تواند روابط بین  می

های اقتصادی خود را با خارج   مناسبات و گزینه

 حوزه یورو توسعه دهد.

هایی را مد نظر قرار   آیا حزب سیریزا چنین گزینه

گذارد؟ شاید پاسخ در این   دهد و وقعی به آن می  می

شرائط باشد که اگر جناح چپ و انقالبی  در یونان 

متشکل شود وافکار عمومی را جلب کند آن گاه فشار 

از پائین بر این حزب، آقای الکسی سیپراس را وادار 

ها را بیشتر جدی بگیرد و کمتر به   کند این  گزینه

داری،   های سرمایه  فکر الس زدن با سران دولت

بانکداران اروپائی و شرکای یونانی آنان بیافتد یعنی 

همان کسانی که در صورتی که حزب سریزا سربه 

راه نباشد آماده خواهند بود آن را در هم بکوبند. به 

رسد اگرقدرت اجتماعی در یونان شکل   نظر می

برداری   توان بهترین بهره  بگیرد از فرصت کنونی می

 را کرد.
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انتخابات و صف بندی های 

 جدید
 امیرحسین محمدی فرد

انتخابات دیگری در راه است و صف بندی های جدیِد 

جناح های دروِن حاکمیت بورژوازی نیز در حال 

شکل گیری است. روابط سیاسی، دوباره تعریف می 

شوند. انتخابات ریاست جمهورِی پیش رو هم، مانند 

انتخابات قبلی، صحنه هیاهوی ناشی از بازتولید 

آرایِش درونی حاکمیت سیاسی بورژوازی است. 

پروسه ای که بر اساس چگونگی روابط بین المللی و 

موانع داخلی ناشی از تناقضاِت درونی سرمایه داری 

ایران، طی می شود. دوستی های تازه آغاز می 

شوند. تهدیدها و افشاگری ها علیه یکدیگر اوج می 

گیرند. کل این روند داخلی، نیازمند توجه وتایید 

 جامعه است.

رای گیری ها برای حاکمیت نظام سرمایه داری 

ایران، ارایه تصویری است به مردم، که علیرغم فقر 

وبیکاری، وفشار بر اعتراض ها و اعتصاب های 

کارگری، شرکت در نمایش بورژوازی، راه گشای 

مسایل معیشتی وجود دارند ولی »شرایط کنونی است. 

اصالح ساختار کالن « )1(«رو به بهبودی است.

 )2(«اقتصادی ضرورت دارد.

چهره های ورشکسته اصالح طلب و کمدین های 

معتدل، با تاکید بر برجام و سیاست های خارجی 

دولت اعتدال، روحانی را بدون رقیب می پندارند. از 

طرفی نیز مرگ هاشمی رفسنجانی انگیزه ای برای 

تحریک بخش هایی از جامعه، برای دوجناح درگیر 

طبیعي است كه در این مقطع »محسوب می شود. 

تر  طلبان و نیروهاي اعتدالي باید هر چه سریع اصالح

ریزي كنند كه هم باعث شركت هر چه بیشتر  برنامه

مردم در انتخابات شوند و هم اینكه كاري كنند كه آرا 

تقسیم نشود. به طور نسبي فردي كه در حال حاضر 

طلبان هم  اصلح است آقاي روحاني است و اصالح

( زیبا 3»)ریزند. آراي خودشان را به سبد ایشان مي 

کالم با غروری کودکانه که ناشی رسیدن به 

آرزوهای دیریِن لیبرالی است، بهانه کهنه ی خطِر 

فقداِن شوالیه ها را برای این کارناوال تازه انتخاب 

رقابت چندانی در انتخابات سال آینده به  »کرده است. 

وجود نخواهد آمد و روحانی با دست و پای بسته هم 

هللا  رقبایش را شکست خواهد داد... قطعا فقدان آیت

طلبان و  رفسنجانی برای اردوگاه اصالح هاشمی

روها یک خأل جدی است اما نباید تشییع  میانه

(. در طرف 4»)انگیز پیکر او را فراموش کرد شگفت

مقابل این صف بندی، درباالی سر مردم، سراِن 

 «رهپویان انقالب»و «جان بازان انقالب اسالمی»

جبهه مردمی نیروهای انقالب »نیز در قالب 

، موجی از تقال و تکاپو به راه انداخته اند. «اسالمی

اگرهمه گروه های سیاسی اصولگرا تحت جبهه «

مردمی نیروهای انقالب با یک کاندیدا بیایند و فرد 

مقبولی را معرفی کنند، شانس باالیی برای پیروزی 

دارند... مدل جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی، 

های مردمی  تواند یرفیت مدلی است که به نوعی می

ها و  سازی را به عنوان یک قدرت بالنده در تصمیم

ها مشارکت دهد و این نقطه مثبت کار  گیری تصمیم

 (7»)است

مردم جامعه ایران برای نجات از فقر و بی حقوقی، 

نیازی به این بلواها ندارند. مستقل از یورش نظام 

سرمایه داری به معیشت مردم به امیِد آغاز فصلی 

جدید از سودآوری، و فشار بر فعاالن مدنی و 

 «دمکراسیِ »اعتراض های طبقه کارگر، کل نمایش 

بورژوازی به سیرکی آزار دهنده بدل شده است. 

رییس دولت وقت تهدید به رد صالحیت می شود.! 

مبارزات پارلمانی و جدال های انتخاباتی در نظام 

سرمایه داری ایران سرابی بیش نیست. برقراری 

آزادی در جامعه و بهبود زیست اکثریت محروم 

جامعه، نه کاِر چهره های منقضی دوم خردادی و نه 

سراِن اصول گرا، که کار جنبش دیگری است. از این 

جهت شرکت در رای گیری ها، برای مردم جامعه 

پوچ و بی معنا است. از سوی دیگر، سیاست های 

نظام پارلمانِی غربی نیز رنگ باخته تر از آن است 

که بتواند افق روشنی را ترسیم کند. این روزها مردم 

جهان شاهد دمکراسی در لیبی، عراق و سوریه 

هستند.! ترامپ آخرین نمونه از صندوق رای است. 

انتخابات بورژوازی ربطی به منافع طبقه کارگر و 

زندگی بهتر انسان ها ندارد. هر صف بندی که دوباره 

از نو تعریف شود، تامین سود از طریق استثمار 

 انسان ها هدف نهایی اش خواهد بود.

رسیدن به آزدی های سیاسی واجتماعی، وبرقراری 

رفاه وآسایش، از پایین جامعه و با فشاِر جنبش های 

مترقی وآزادی خواهان ممکن خواهد شد. الزمه ایجاد 

چنین شرایطی، تغییر مناسبات اقتصادی حاکم است. 

بهبود زیست جامعه ایران در گرو بدست گرفتن امور 

جامعه توسط طبقه کارگر و اکثریت محروم است. 

کور شدن روزنه های بهبود اقتصادی در چهارچوب 

 نظام سرمایه داری ایران گواه این واقعیت است.

 27بهمن

 (معین1)

الواقع  فی »(جبه مردمی نیروهای انقالب اسالمی2)

سال مسندنشینی دولت  ۱پس از رؤیت کارنامه 

خواهند در عرصه  اعتدال، مردم اکنون می

های کالن اقتصادی شاهد اتمسفری جدید  شاخص

های داخلی، در اولویت  باشند که در توجه به یرفیت

قرار داشتن اقتصاد مقاومتی، برخورداری از غیرت 

دینی و ملی و مدیریت جهادی موفق باشد و نمره قابل 
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 نکات کلی درباره ی مونتاژ
مونتاژ واژه ی فرانسوی است و به معنای برپاا کاردن 
، نصب کردن ، متصل کردن ، سر هم کاردن و روی 
هم سوار کردن است.سابقه ی استفاده از این اصطالح 
بااه سااال هااای پیااش از اخااتراع سااینما ، بااه عرصااه 

 صنعت در ربع آخر قرن نوزدهم می رسد.

مونتاژ در فیلم های آوانگارد فرانسوی ، پس از جنگ 
جهااانی اول و فیلاام هااای روساای مکتااب مونتاااژ دهااه 

نظریه پردازی ، و از جنبه ی هانری تاییاد شاد  1225
، کااااه در مقابااااال شااااایوه هااااای تااااادوین هاااااالیوودی 
است.مونتاژ معنا را با ابهام و پیچیدگی انتقال می دهاد 

 که در مقابل ادیتینگِ آسان و واضح قرار می گیرد.

مونتاژ به تعبیر فیلمسازان آمریکایی مای شاود رابطاه 
ی "کات" تصویر دوربین در موقاع فیلمابرداری ، باه 
فرماااان کاااارگردان و "کاااات" نماااا هاااا در مرحلاااه ی 
"ادیتیناگ" ، هنگاام بارش آنهااا در اتااق تادوین توسااط 
تدوینگر.این روش بیشتر با دکوپاژ )تقطیع نماها( سار 

 و کار دارد.

ادیتینگ به تداوم بین نماها و روایت پایبناد است.اصال 
اساسی کاربرد نما در فیلم های آمریکایی ، پیش بردن 

 داستان بود.

خصوصااایت عماااده دارد   یکااای تحااارک  2مونتااااژ 
 ریتمی و دیگری خلق تحرک ذهنی –تقطیعی 

 اصول نظری مونتاژ  

اصل مجاورت )همنشینی( نما ها  کااربرد ساینمایی 
یک نماا بارای خلاق اندیاشه )معناا( زماانی معلاوم 
مای شاود کاه در فرآیناد مجااورت یاا همناشینی بااا 

 نماهای دیگر قرار بگیرد.

اصل ترتیاب تادوینی نماهاا   شایوه ی مجاسم کاردن 
 –اندیشه )شکل بیان( ، همچنین خلق تاثیر فکری 

عاااطفی در تماشاااگر )القااای ذهاانی( ، منااوط بااه 
ترتیااب نمااایش نماهااا یااا آرایااش تاادوینی آنهاساات. 

 شکل مونتاژ = اندیشه

مجاورت عناصر نا متجاناس  -1اصل تداعی معنا   
مجاااورت دو نمااا بااه خلااق  -2موجااود در دو نمااا 

 الیه سومی از 

معنا می انجامد که در هر یاک از آن نماا هاا وجاود 
 ندارد.

مونتااژ بااه مراحال خلاق ایماااژ گفتاه مای شااود ، چااون 
ذهاان تماشاااگر جایگاااه خلااق معناساات ، بنابرایاان 

 جایگاه مونتاژ نیز ذهن تماشاگر است.

پایه گاذاران نظریاه مونتااژ ، لاف کولاشوف و سارگی 
 آیزنشتاین بوده اند.

ساارگی آیزنااشتاین در یکاای از مقاااالت خااود در سااال 

با عنوان "اصل سینما و ایدوگرام" ، فیلم را  1222
همچون یک ماشین ، و هار قطعاه یاا هار نماای آن 
را مثل یک قطعاه مکاانیکی در نظار گرفتاه اسات. 
عالوه بار ایان ، او مونتااژ را همچاون زنجایره ای 
از انفجارات درونی یک موتور به شمار آورده کاه 
 می تواند تراکتور یا خودرو را به حرکت درآورد.

از نظار آیزناشتاین ، مونتااژ مراحلاای اساات کااه هنااوز 
جلاوی دوربیان تحقاق نیافتاه ناد ، بااه اضاافه تماماای 

 نتایجی که از آن ناشی می شود.

باارای کولااشوف ، نمااا حکاام آجاار را در ساااختمان یااا 
معماری فیلم داشت و برای آیزنشتاین ، نما ، سلول 

 یک ارگانیسم بود.

لااف کولااشوف در مقالااه ی "خالقیاات بااا نااور" کااه در 
نوشاات ، گفاات   مونتاااژ مااترادف بااا  1215سااال 

ترکیب رنگ ها در نقاشی یا هارمونی صدای سااز 
 ها در هنر موسیقی است.

در همااان زمااان کااه کااارگردان ، فیلمنامااه ی خااود را 
دکوپاژ می کند ، در واقع دارد نقشه ی مونتاژ فیلام 
خود را ، پیش از فیلمابرداری ، طارح ریازی کناد. 
به عبارت دیگر ، فیلم ، پیش از اینکاه فیلمابرداری 

 شود ، روی کاغذ مونتاژ شده است.

پودوفکین   فیلم ، فیلمبرداری نمی شود ، بلکه سااخته 
مااای شاااود ، از مونتااااژ تکاااه هاااای جداگاناااه ناااوار 
سلولویید ، که مواد خام به شامار مای آیناد ، سااخته 

 می شود.

از نظر ژان لوک گدار ، مونتاژ تنهاا آن کااری را در 
 زمان می کند که میزانسن در مکان انجام می دهد.

همچنین در باره ی رابطاه ی میزاناسن و مونتااژ مای 
گویااد   مونتاااژ پیااش از هاار چاایز ، بخااش الینفااک 
میزانسن است  جدا کردن یکی از دیگاری ، باالقوه 
خطرناااک اسااات . مثااال اینکاااه در موسااایقی کاااسی 
بخواهد ریتم را از ملودی جادا کناد ....ممکان اسات 
کااه یکاای تااصور خااود را در مکااان و دیگااری در 

 زمان بیان کند . 

در سااینمای مونتاااژ ، میزانااسن بااه تاادریج بااا توالاای 
نماهای صحنه به دست می آیاد و میزاناسن نتیجاه 

 ی تلفیق میزانشات ها یا میزانکادر ها است.

روش هااا و ساااختار هااا کلاای مونتاااژی کااه فیلمااسازان 
 مکتب مونتاژ از آن ها استفاده می کردند.

مونتااااژ تاااشبیهی   مجاااسم کاااردن یاااا نماااایش دادن 
همانندی هاا بیان دو یاا چناد چایز. بارای مثاال در 
فیلم اعتصاب ، چهره ی جاسوساان باا هام آمایزی 
به نمای جغد ، روباه ، میمون و خرس تشبیه شده 

 است.

مونتاژ استعاری   قیاس در تشبیه هادف اسات و در 
استعاره ، وسیله ای برای ورود و انتقال به ذهان. 
آیزنشتاین در رزمناو پوتمکین ، قیاام ماردم را باا 
خیزش یک شیر سنگی خفته قیاس نموده و مفهوم 
بیداری سیاسی یا قیام شجاعانه ی مردم را تداعی 

 می کند.

مونتاژ تضاد   این ویژگی اصلی مونتااژ آیزناشتاین 
است. او تاضاد دو نماا را شارط الزم بارای خلاق 
معنا می داند و مفهوم برخاورد را از آن اساتنباط 
می کند و آن را در زنجیره ای از روابط علت باا 
معلااول قاارار ماای دهد.درخااشان تاارین اسااتفاده از 
روش مونتاااژ تااضاد ، در فااصل پلکااان ادسااا در 

 رزمناو پوتمکین است.

حااال قااصد دارم بااه یکاای از مهمااترین پااروژه هااای 
مونتاااژی اشاااره کناام کااه باارای بااسیاری از فیلااسوفان 
معاصاار )ژیاال دلوز،جورجااو آگااامبن،آلن باادیو ، ژک 
رانسیر و...( مهمترین اثر سینمایی است . تاریخ هاای 

 سینما اثر ژان لوک گدار

 اضطرار حال و رستگاری گذشته –تاریخ های سینما 

این رابطه به دنبال تاریخی اسات کاه ایاده ی پیاشرفت 
مداوم را کنار می نهاد و سااختاری را بکاار مای بنادد 
کااه باار شااکاف هااا تاکیااد دارد و در صاادد رهااا کااردن 
نیرو های تحقاق نیافتاه موجاود در گذشاته اسات.تاریخ 
های سینما فرمی است که می اندیشد و مخاطب را باه 
اندیشیدن وا میدارد.همه ی این تاریخ ها ، تااریخ هاای 
شخاااصی گااادار هاااستند ، ساااوبژکتیویته ای کاااه خاااود 
حاصل این تااریخ اسات.گویی اقتباسای از پاسااژ هاای 

 والتر بنیامین است!

تاریخ های سینما شامل هشت فصل اسات.مجموعه ای 
از نقاال قااول هااا ، تااصاویر نقاشاای ، فیلاام و انیمیااشن 

 و....تصاویر قرن و همزمان سینما

گدار اعتقاد دارد که تنهاا ساینما مای تواناد تااریخ خاود 
را بیاااان کناااد و هااار تااااریخی دربااااره ی ساااینما بایاااد 
سااینمایی باشااد.او از چااشم هااا و گااوش هااایش باارای 

 مطالعه ی تاریخ استفاده کرد ...

در این پروژه ی عظیم مونتااژ وسایله ای اسات بارای 
رها کردن تصاویر از نفرین شای وارگای ، هماانطور 
که به قول آگاامبن ، گای دباور در فیلام هاایش ، همیان 
کاااار را مااای کااارد. آن هااام ناااه هااار مونتااااژی! بلکاااه 
مونتاژی که در تاریخ های ساینما و در فیلام هاای گای 
دبور استفاده شده است که بر دو اصل اساتوار اسات   

 تکرار و توقف

تکرار باه هماان معناای نیچاه ای اش در صادد بالفعال 
کردن آن نیروهایی است که بار اول بالفعال ناشده اناد. 
و توقف را با یک مثال ساده توضیح می دهم...فارض 
کنید قطاری در حال حرکت است، ناگهان کسی ترماز 
اضطراری اش را می کشد . حال همه چیز به هم مای 
ریااازد، تماااامی وساااایل پااارت مااای شاااوند و وضاااعیت 
بحرانی می شود. این هماان کااری اسات کاه ایان ناوع 

 مونتاژ با ))روایت(( و عناصر فیلم می کند.

اگر که زبان اصلی سینما ، مونتاا  اسات ... ساینمای 
رادیکال و انقالبی بدون مونتا ، به تمامی قابل تحقق 

 می شود؟!

و اگر قبول کنیم وجود مونتا  ضروری است ، آیا هر 
 مونتا ی رادیکال است؟

.... 

باید طرح جدید و منسجمای بارای ناهاریاه ی ماوناتاا  
رادیااکااال انااداااات ، تااا ساایااناامااا را از ایاان بااحااران 

 رادیکالیسم و سیاست زدایی نجات دهیم.

بااه قااول لنیاان   باادون نهریااه ی انقالباای نماای تااوان 
 جنبش انقالبی داشت.

 ما هم نباید فراموش کنیم که  

نماای تااوان مونتا مسااینمای  نهریااه ی انقالباایباادون 
 انقالبی داشت.

 نویسنده   رهام یگانه

زیبااایی شناساای ، تاااریر و نهریااه هااای  -مناااب:   
تاادوین فیلاام در دوره صاااامت ، نوشااته دکااتر احماااد 

 انتشارات دانشگاه صدا و سیما -ضابطی جهرمی  

 انتشارات راداد نو-مازیار اسالمی – Iکتاب سینما  -

گفت و گو هاای گادار ، نوشاته ی دیویاد اساتریت ،  -
 انتشارات کتابکده کسری 

باستان شناسی سینما و ااطره یک قارن ، گفات و   –
 –گاااوی یوساااق اساااحاا  اااور و  ان لاااو  گااادار 

 انتشارات حرفه نویسنده
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حقیقت تاریخ در تضاد طبقاتی اش نهفته است. این نشریه گامی در 

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

 کوچکِ صاحب سرمایه است .

 در صورت تمایل به همکاری و یا داشت   

 پیشنهاد میتوانید مقاالت، نظرات و انتقادات
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