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 سرمقاله

ایرانِ فردایِ انتخابات 
 چگونه است؟!

 امیرحسین محمدی فرد
نمایش " انتخابات " تمام شد و روحانی توانست رقیب 

های دیگر اش را کنار زند و قدرت را دوباره دست 

بگیرد. حاکمیت سیاسی ایران تمام نیرو و امکانات 

اش را به کار گرفت تا تعدادی را پای صندوق های 

رای گیری بکشاند. بی بی سی و صدا وسیما ، 

اصالح طلبان و اصول گرایان ، هم پالگی ها و جا 

ماندگان ، همگی َعرق ریختند و خون دل ها خوردند 

تا از میان چهار گزینه اصلی و از قبل تعیین شده ، 

یکی را بیرون بکشند.  اما این دوره از " انتخابات " 

ریاست جمهوری ، ویژگی های خودش را داشت. دو 

طیِف مقابل یکدیگر را رسوا کردند و گوشه هایی از 

غارِت ثروت جامعه ، جنایت ها و سرکوب ها را 

نشان دادند. از طرفی طیف روحانی ، شعارهای 

چهار سال قبل را کنار گذاشت. وعده های " بهبود " 

اوضاع و " گشایش " در اقتصاد فراموش شد و گویا 

دولت فعلی قرار نیست در آینده دیگر پای بنِد کاهش 

بیکاری ، افزایش دست مزد ها و جبران بی حقوقی 

باشد.  در این دوره مردم آزادی خواه ایران ، زنان 

بی حقوق ، جوانان ، طبقه کارگر و محرومان با 

دولتی که هیچ افقی برای افاقه اوضاع ندارد ، رو به 

رو هستند و مطالبات شان را از همین جایی که 

حاکمیت سیاسی عقب نشینی کرده ، پیگری خواهند 

 کرد.

 

 "انتخابات" و شکستی دیگر!

روحانی پیروز شد و حاکمیِت سیاسِی نظام سرمایه 

داری توانست با تبلیغات گسترده و مغز شویی هاِی 

رسانه ها ، ایجاد ترس و نگرانی در جامعه ، بار 

دیگر "انتخابات" را از سر بگذراند. اما در این بین ، 

در متن هیاهو ها و تنه زدن ها به یکدیگر برای کسب 

قدرت ، برای کسب مشروعیت ، دوباره ، حاکمیت 

سیاسی ، فرهنگ و ایدئولوژِی "انقالبی" اش را زیر 

پا گذاشت. خط قرمز های خودساخته اش از سوی هر 

یک از شرکت کنندگاِن این نمایش رد شد. برای جلب 

توجه جامعه مجبور شدند ، به گوشه هایی از چپاول 

ثروِت تولید شده توسط کارگران و کارکن های بی 

حقوق ، اعتراف کنند. برای فریب جامعه و به ویژه 

طبقه کارگر ، برای رسیدن به جایگاه قدرت ، به هم 

پشت پا زدند و در سبب ساز بودِن مشکالت معیشتی 

، موج فزاینده بیکاری و عدم خدمات عمومی و 

 بهداشت رایگان ، دسِت یکدیگر را رو کردند. 

اگر به کل این مراسم نگاه کنید ، هر دوره ، حاکمیت 

سیاسِی بورژوازی ایران برای جلب توجه طبقه 

کارگر و فریب جامعه ، از شعار ها ، فرهنگ ها و 

ایدئولوژی های اولیه اش عقب نشینی کرده است. پس 

از نمایِش " انتخابات " ، "جشن ملی" اعالم کردند و 

هلهله سر دادند. اما پیروزی از آِن جوانان ، زنان ، 

طبقه کارگر و محرومان جامعه است ، که از امروز 

پی گیِر نا برابری ها و بی حقوقی هایی خواهند بود 

که در متِن این مراسم ، گوشه هایی از آن فاش شد. 

این نقطه آغاِز جدید است. دیگر نمی توان به عقب 

بازگشت. مطمئنا این شکست به دعوا های باالیی ها 

محدود نخواهد ماند و در عرصه های مختلِف 

 اجتماعی و سیاسی ، نقطه آغاِز پیشَروی خواهد بود.

نتیجه کارنواِل انتخاب رییس جمهوِر این دوره ، از 

قبل قابل پیش بینی بود. بورژوازی ، دستگاه سیاسی 

و قدرت دولتی ش را یک بار دیگر به طبقه کارگر و 

کل جامعه تحمیل کرد. روحانی در راس قدرت باقی 

ماند. این پیروزی روی دیگِر سکه شکسِت نظام 

سرمایه داری و مدافعان وضع موجود بود. جناح های 

مختلِف حاکمیت سیاسی ایران در تبلیغات رسانه ها و 

هیاهو های انتخاباتی خود ، یکدیگر را متهم به فساد 

مالی ، زد وبند و دست اندازی به معیشِت اقشار 

محروم کردند. پس آنچه واضح بیان شد ، فساد ، زد 

وبند  و هجوم به معیشت اکثریت کارکن و طبقه 

کارگر است. از زاویه خواست های طبقه کارگر ، 

زنان بی حقوق و مردم آزادی خواه ، جدال برای 

بهبوِد شرایط زیست، کاهش بیکاری، مبارزه بر سِر 

رسیدن به آزادی های اجتماعی و سیاسی، امنیت و 

 آسایش، تشدید خواهد شد.

جامعه رسوایی دولِت فعلی و قبلی را در انفجاِر معدن 

آزاد شهر دید. کل طبقه کارگر و خانواده های شان در 

ایران ، صف بندی کارگران معترض را در برابر 

"رییس جمهور" دیدند. مردم از صدا و سیما شنیدند و 

نگاه کردند که کاندید های انتخابات چگونه خط قرمز 

ها را زیِر پا گذاشتند و غارت های یکدیگر را آشکار 

و بیان کردند. طبقه کارگر و مردم آزادی خواه به امید 

دولِت بی افق و رسوا نمی مانند و پیگیر تر از قبل 

خواست های شان را مطرح خواهند کرد. موج 

 بازگشت اعتراض ها شدید تر خواهد بود.

 
 دوقطبی سازی انتخابات ، ترفند ها یا "تَرک" ها

"انتخابات" در نظام سرمایه داری ایران ، در هیچ 

برهه ای از تاریخ ، روزنه ای برای دخالت جامعه و 

طبقه کارگر نبوده است. این خیمه شب بازی هاِی 

دوره ای ، که بر اساس ممنوعیِت جریان های مترقی 

و احزاِب سوسیالیستی و کارگری  و حتی احزاب 

بورژاویی اجرا می شوند ، سناریویی برای جابجایی 

مهره ها و صف بندی مجدد نیرو های سیاسی ، در 

درون حاکمیت است. در دوره های اخیر ، طیف های 

مختلِف حاکمیت سیاسِی بورژوازِی ایران ، با دو 

قطبی سازی و صف بندی علیه هم ، بساط شان را 

گرم کرده اند. دهه هفتاد به بهانه " اصالحات " در 

مقابل " گروه های فشار" ، در دهه هشتاد با ایجاد 

توهم به طیف سبِز حاکمیت و چهار سال قبل با شعار 

" اعتدال " ، سعی کردند فضای انتخابات را دو قطبی 

 کنند.

هر چهار سال یک بار صندوق می گذارند و رای 

گیری می کنند ، تا از میان آلترناتیو های مجاِز خود ، 

یکی را انتخاب کنند. کمپین برگزار می کنند ، متشکل 

می شوند و برای جمع کردن مردم پای صندوق ، 

مجبور به ساختن دو قطبی می شوند. دوازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری ، عالوه بر توافق 

طیف های مختلِف حاکمیت و جریان های پرو رژیمی 

برسر برجام ، عظمت طلبی ناسیونالیسم ایرانی ، " 

تعامل با غرب " و کاهش تشنج ها با آمریکا ، باز هم 

سعی کردند با دوقطبی سازی ، فضای سوت و کوِر 

قبل از انتخابات را بشکنند. این دوره ، " بد تر شدن " 

اوضاع ، ترس از تقابِل جدی با آمریکا و خطر 

عراقیزه شدن ایران ، وجود آزادی های اجتماعی و 

سیاسی و خطر آمدِن " تند رو ها " ، محور جدال 

روحانی و متحد هایش بود. در مقابل ، طیف رییسی 

قالیباف ، دولت فعلی را متهم به عامِل فقر و   –

بیکاری کرد تا اقشار پاییِن جامعه را با خود همراه 

کند. این دوره نیز روحانی از دل دو قطبِی ترس از " 

بد تر شدن " اوضاع و قدرت گیری " تند رو ها " ، 

پیروز میدان " انتخابات " شد. در هر دوره از 

انتخاِب ریاست جمهوری ، جنگ بیم ها و امید های 

حاکمیت سیاسی ایران شدیدتر می شود. این ویژگی 

 انتخابات در ایران است.

به دنباِل تکاپوی کل حاکمیت بورژوازی ایران و 

جدال جناح ها بر بستر دوقطبی ها در هر " انتخابات 

" ، کل نظام سیاسی سرمایه داری نیز به لرزه در می 

آید. ابقای رو حانی در دولت و برگزارِی انتخابات در 

کل ، باعث خوشحالی اصالح طلبان حکومتی ، توده 

ایست های " ضد امپریالیسم " و چِپ پرو حکومتی 

شد. این جریان ها و باندها و نیرو ها ، مردم را 

ترساندند که شاید جلوی تحرک ها و اعتراض های 

رادیکال گرفته شود. این ها از قدرت عروج طبقه 

کارگر و خطِر سوسیالیسم برای بورژوازی آگاه 

هستند ، و خوب می دانند که جدال های انتخاباتِی 

حاکمیت سیاسی ایران ، با خود تکان های شدید و " 

ترک " در بدنه ساختار قدرت سیاسِی بورژوازی می 

آورد. رییس جمهور با رای اکتسابی خود بر مسند 

قدرت دولتی باقی ماند ، اما فردای این پیروزی ، 

برای کسب اعتماد از مردم باید گدایی کند. روحانی و 

رئیسی ، اصالح طلبان و اصول گرایان و کل جبه 

متحِد توده ایست ها و پادوهای پرو رژیمی ، همگی 

مدافعاِن وضع موجود هستند. این ها صفی در برابر 

توقعات انسانِی جامعه و خواست های بر حِق طبقه 

 کارگر هستند.

هر دوره از انتخابات ، دهانه " ترِک " بزرگی بر 

سطح روبناِی بورژوازی باز تر می شود. از طرفی 

این " ترک " بزرگ در سطح ساختاِر روبنایی ، 

مبنای جدال های درون حکومتی و دوقطبی های 

انتخاباتِی حاکمیت است. اقتصاد نظام سرمایه داری 

ایران در هر مقطع بحران هایی داشته و هم چنان با 

آنها رو به رو است. اما معضل اصلی ، ایدئولوژی ، 

فرهنگ و در کل روبناِی حکومِت سیاسی ایران است 

که موانع اساسی برای سودآوری و جلب سرمایه ، به 

دور از تنش هستند. بیش از سی و هشت سال است که 
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ساختار سیاسی و حکومتی ایران ، ارزش ها ، آدب و 

رسومی را مقابل مردم و طبقه کارگر گرفته ، که با 

جامعه مدرن و سکوالر ایران خوانایی ندارد. این " 

ترک " بزرگ در سطح روبناِی بورژوازی ، در پیچ 

ها و بی ثباتی های سیاسی ، مثل " انتخابات " ، 

جامعه را دچار تالطم می کند و به رادیکالیسم می 

کشاند. مضحکه انتخابات هر چهار سال یک بار 

تکرار می شود و این شکاِف روبنایی نیز بازتر می 

 شود.

نمایندگاِن جناح های طبقه حاکم ، آلترناتیو های 

خودشان را ارایه دادند و "رای" مردم و طبقه کارگر 

را پشتوانه دعوا های درونی شان کردند. اما همچنان 

جدال میان طبقه کارگر و بورژوازی و دولت مدافع 

اش ادامه دارد. حاکمیت سیاسی در این دوره از " 

انتخابات " ، نارضایتی های عمومِی جامعه و 

خواست های ریشه اِی کارگران را دور زد. از زیِر 

بار مسئولیِت بیکاری ،افزایش دستمزد و حق برخور 

داری از زندگی انسانی ، آگاهانه شانه خالی کرد. از 

این پس آنچه برای روحانی و هیئت دولت اش می 

ماند ، بازگشِت جدی تر و شدید تِر مبارزاِت طبقه 

 کارگر و نارضایتی از طبقه حاکم و دولت اش است.

از زاویه سوسیالیست ها ، جنبش طبقه کارگر ، زنان 

و جوانان آزادی خواه ایران ، تا به حال هیچ انتخاباتی 

رفاه و امنیت نیاورده است. پایان جدال های انتخاباتی 

، شروع پیش َروی های دوباره جامعه و سر 

برآوردِن رادیکالیسِم طبقه کارگر است. پس از هر 

دوره از کشمکش های درون حکومتی و دو قطبی ها 

، طبقه کارگر باید متحد تر از قبل باز گردد. طبقه 

کارگر قدرِت تغییر اوضاع را دارد و می تواند از 

پِس این " ترِک " بزرگ ، مبارزه طبقاتی را منسجم 

 تر پیش برد. 

از میان چهره های مجاز و آلترناتیو های موجوِد 

حاکمیت سیاسی ، روحانی را برای بار دوم انتخاب 

کردند. جریان های سیاسِی خودی و لگد خوردگان از 

حکومت ، به نام " اپوزیسیون " و چپ های " ضد 

امپریالیسم " ، چپ های پرو رژیمی ، صدا و سیما 

مدیاهای وابسته ، دویدند تا مردم را به بهانه های 

مختلف پای صندوق ها بیاورند. برای دو قطبی سازی 

، مجبور شدند از ایدئولوژی و شعار های شان عقب 

نشینی کنند و خطوط قرمز را رد کنند. فشاِر مردم 

آزادی خواه ، طبقه کارگر و خطِر سوسیالیسم آن ، 

نامزدهای این دوره را وادار کرد تا یکدیگر را به 

کشتار ، جنایت و سرکوب متهم کنند ، و در فساد های 

مالی و چپاول حاصِل کاِر کارگران و کارکن هاِی 

جامعه ، دست هم را رو کنند. پایان گرفتِن این پروسه 

بی ثباتی ها و تالطم ها ، با قدرِت اتحاِد طبقه کارگر 

و سازمان یافته ممکن است. بورژوازِی بحران زده ، 

ضعیف تر است ، و این فرصتی است که سوسیالیست 

ها و رهبراِن عملی و اجتماعِی طبقه کارگر ، در 

 جهت تعجیل در اتحاد صفوِف خود استفاده کنند. 
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قتل عمد تحت عنوان کدام 

 امنیت؟!
 ساناز اله یاری

اعدام یک قتِل عمد دولتی و حکومتی ، ابزاری که 

حاکمیت ها قرن ها به نادرستی و برای حفظ منافع 

خود با توسل به قدرت به ذهن جوامع خورانده بودند ، 

که ابزاربرقرار کننده ی عدالت اجتماعی و قضایی و 

عامل حفظ امنیت در جامعه است .ولی دیگر جوامع 

به اعدام به این چشم نمی نگرند ، بلکه " اعدام " را 

به معنای واقعی آن یعنی وقوع یک قتِل عمِد کامال 

آگاهانه آن هم با برقراری جلسات قضایی و در کمال 

 خونسردی از جانب حاکمیت درک می کنند. 

در ایران شاید در دورانی مردم ، بهت زده برای 

تماشاِی به دار آویخته شدِن کسی در میدانی جمع می 

شدند ، ولی اکنون دیگر کسی برای دیدن این چنین 

صحنه هایی لباس بر تن نمی کند. جامعه پویاست ، و 

در ذهن اجتماعی خود ابتذال ها و قوانین مرتجع و 

غیر انسانی را حذف می کند و از دل خود سعی می 

کند جنبشی به راه بیاندازد تا مقابل بازتولید این 

هجویات بایستد. اگر جامعه ای به مدنیت انسانی خود 

رسیده باشد دیگر نمی تواند پذیرای این گونه قوانین 

ضد انسانی باشد و جامعه ایران از این امر مستثنی 

نیست .همانطور که مطلع هستید ما نمود عینی این 

جنبش مردمی را در کردستان داریم که خرداد ماه 

همین سال مانع به دار آویخته شدن یک پسر جوان 

شدند.جنبش ضد اعدام جنبشی است که بهای جان 

آدمی را به دولت یادآوری می کند بر این اساس که 

هیچ انسانی حق گرفتن جان هیچ انسان دیگری را 

 ندارد. 

 
 قصاص برای که، برای یک انسان!

در سطح عموم جامعه زمانی که از لغو حکم اعدام 

صحبت می شود جوابی شنیده می شود مبنی بر اینکه 

پس تکلیف کسی که قتلی را انجام داده است چه می 

شود؟ آیا این فرد " قاتل " نباید تقاص عملش را بدهد؟ 

اینکه قصاص یک حکم باطل است نکته ای است که 

در دل خود وقوع قتل قرار دارد . ما دو نوع قتل 

داریم قتِل غیر عمد مانند تصادف رانندگی یا قتلی که 

در نهایت یک مشاجره بدون هیچ برنامه ریزی قبلی 

رخ می دهد ، و قتِل عمد که در نهایت برنامه ریزی 

صورت می گیرد. نتیجه هر دو این قتل ها یکی است 

، " گرفتن جان یک انسان " که در نفِس عمل هیچ 

تفاوتی وجود ندارد. حال اگر جواب یک قتل حکم 

قصاص " اعدام " باشد ،آیا در نفس عمل تغییری 

صورت می گیرد ؟ خیر در واقع اعدام وقوع یک قتِل 

عمد است در برابر یک قتِل عمد یا غیر عمد، در 

حقیقت قصاص ، گرفتِن جان یک انسان به صورت 

عمد است ، هر چند در ظاهرشاید این گونه باشد که 

قاتل ظالم و خانواده ی مقتول مظلوم باشد و خانواده 

مقتول برای آرامش دل شان این کار را انجام می 

دهند. ولی انسانی نیست که بخاطر آرامش یک دل ، 

جان یک انسان گرفته شود. برای آرامش دل کارهای 

انسانی زیادی می شود انجام داد ، نه اینکه متاسفانه 

به این بهانه ساالنه تعداد زیادی از انسان ها با همین 

نوع از قتل یعنی قتل عمد جاِن خود را توسط سیستِم 

قضایی از دست بدهند. این وظیفه حکومت است که با 

برداشتِن حکِم قصاص و آموزش فرهنگی جامعه ، 

انتقام خونی ، خون به ازای خون را از بین ببرد. چرا 

که با قانون خون به ازای خون نمی توان یک 

سالگی مرتکب  31نوجوانی که در یک حادثه در سن 

به قتل غیر عمد شده است را بعد از گذشت چند سال ، 

سالگی اعدام کرد و کل زندگِی یک انسان را  31در 

که می توانست فرصت های بسیاری داشته باشد که به 

اجتماع خدمت کند و از یک زندگی انسانی لذت ببرد 

 را به خاطر یک اشتباه از بین بُرد.

 مجازات اعدام برای که ، برای یک انسان!

حال حکم اعدام را برای دیگر عمل های مخالف با 

قوانین کشور را بررسی می کنیم، مثال مجازات 

اعدامی که برای قاچاِق مواد مخدر صادر می شود. 

اینکه آیا فردی که دست به این عمل می زند و خالف 

قوانین جامعه عمل می کند دلیل اش چیست؟ آیا از 

اجبار شرایِط اقتصادی خود و خانواده اش است یا هر 

دلیل دیگر ، این مواردی است که حکومت قبل تر از 

آن باید دالیل آن را در سطح جامعه بررسی کند و 

پایه های وقوع آن را از بین ببرد. و بعد از آن در پی 

اصالح فرد باشد تا فرد بتواند دوباره به اجتماع 

بازگردد ، نه اینکه فرد را از هستی حذف و اعدام 

کند. چرا که اگر دولت در برابر یک عمل غیر 

قانونی بخواهد حکم اعدام را صادر کند در واقع 

دولت در آن لحظه خود مرتکب یک قتل عمد شده 

 است.

از دیگر موارد صدور حکم اعدام ، حکمی است که 

گاها برای فعالین سیاسی یک جامعه صادر می شود ، 

که این حکم در در دروِن خود نقِض دو قانون پایه ای 

یک جامعه ی انسانی را در بر دارد ، یک آزادی بیان 

 و اندیشه و ترویج آن ، و دوم کشتِن یک انسان.

قانونی بودِن صدورحکم اعدام در یک جامعه برای 

حکومت ، در واقع در جامعه ایجاد رعب و و حشت 

می کند و جامعه را از نظر روانی دچار بیماری می 

کند. اینکه انسان ها در یک جامعه بتوانند در کنار 

یکدیگر با آرامش زندگی کنند و زندگی اجتماعی 

سالمی داشته باشند منوط به این نیست که سایه اعدام 

باالی سرشان باشد . دولت ها و حکومت ها نمی 

توانند برای اینکه می خواهند به هر دلیلی چه 

اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کنترل 

جامعه را داشته باشند دست به کشتن انسان ها بزنند. 

دولت ها می توانند شرایط جامعه را بهبود ببخشند و 

افراد را اصالح کنند و به جامعه امن بازگردانند. لغِو 

مجازاِت اعدام ، لغو یک سیستم قضایی است که 

اساس انسانیت را زیر سوال می برد و ارزشی برای 

آن قائل نمی شود. لغو مجازات اعدام یعنی اینکه 

دیگر قتلی به دست حاکمیت به هر دلیلی صورت 

نگیرد و از این طریق بتوان فرصت دوباره ای برای 

زندگی به انسان ها داد ، حتی شاید انسان هایی که 

 جرم اجتماعی مرتکب نشده باشند.
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 یادداشت

 خالیق هرچه الیق!

 مهران کوشا

هاااای  گاایری برخااای کانال  در ساااعات پایااانی رای

 کردند: تلگرامی طرفدار روحانی اعالم می

 

دقیقه تا پایان رای گایری باقیاست. بعاد از  ۵۵"تنها  

 شود. هیچ رایی گرفته نمی ۲۱ساعت 

نفر در صف منتظار هاستند باه هیاچ  ۵۵اگر بیش از 

وجه در شاورا رای ندهیاد. اجاازه دهیاد مردمای کاه 

 منتظرند بتوانند در ریاست جمهوری رای دهند.

های رای گایری اعاالم کنیاد تاا  این را بلناد در صاف

 مردم آگاهانه انتخاب کنند"

حامیان مستقیم و غیرمستقیم کاندید بنفاش  کاه قارار   

بااود بااا یااک باارگِ رای چهارساااله کااه اوج فعالیاات 

سیاسی ایشان در طاول هرچهاار ساال اسات، آن هام 

برگی که از چندین فیلتر و سانسور عبور کرده باود،  

که حتی به دلیل توجیه عمِل به ظاهر فعاالناه سیاساِی 

خود، زمین و زمان و دوست و دشمن را به هم دوخته 

بودند، و به گماان خااِم خاود کاه تحات تااثیر بمبااران 

تبلیغات و وعده های کاذب قارار گرفتاه بودناد، حتای 

گرمای بهاری هوا را تحمل کنند و   حاضر نشدند کمی

فقاط  یاک روز در هاار چهااار سااال را از تفاریح و 

خوشگذرانی روز جمعه خود بگذرند و زودتر به پای 

های خود بروند تا این داساتان جالاب و خناده  صندوق

دار در ساااعات پایاانی رای گاایری برایااشان بوجااود 

 نیاید.

های میلیونی و خیاباانی اوکاراین کاه باه  در اعتراض

نتیجه انتخابات بود، معترضین چندین روز و شب در 

سرمای استخوان سوز در خیابان ها مانند و باه خاناه 

نرفتند و خواسته خود را مطالبه کردند، اما در ایاران 

طرفداران بنفش، که در روزهاای قبال بارای هماراه 

کردند که در صاورت  ها، چنان القا می کردن تحریمی

پیروز نشدن کاندیادای خاود، آخرالزماان مای شاود و 

شوند، گرمای مالیم بهااری و  مردم ایران قتل عام می

ها، داغای و شاور و هیجاان کااذب  تفریح و دورهمی

روزهای قبل را از آنان ُربود و کارشان در پایان شب 

 به چه کنم چه کنم افتاد و بیخیال شوراهای خود شدند.

مردمی که به قول خودشان از ناچاری بین بد و بدتر  

های خود خوشحالی  انتخاب کردند، اما چنان در عکس

کردند که گویا انتخاب بین ایاده  و احساس شادمانی می

هایشان بوده، در صورتی که زمانی کسی از روی  آل

دهاد، بعاد از آن چنادان  ناچاری حرکتی را انجاام می

آید و شاادمانی  احساس خوشایندی ندارد و به وجد نمی

های خود را در اینستاگرام و تلگارام  نمی کند و عکس

هایشان کجا  منتشر نمی کند. اما آن فیگورها در عکس

 و آن فیگورهای رای استیصالی کجا.

با این روایات نه تنهاا روحاانی برایاشان گزیناه بادی 

شاان، بهتریان  نبود که حتی در راستای مناافع طبقاتی

 گزینه بوده و در شآن آنهاست. خالیق هرچه الیق.
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 زن در گذر از تاریخ 

 نسیم ریگی

اذهان عمومی همواره عرصه ی تاخت وتااِز منفعات 

طلبانی بوده اسات کاه از ضاعِف حافظاه ی تااریخِی 

 مردم به نفعِ منافعِ طبقاتِی خود سود جسته اند.

مردمی که ویژگی های برساخته شاده از دِل اجتمااع 

را ذاِت زن ماای پندارنااد. اجتماااعی کااه بااه انحااا  

گوناگون در طوِل تاریخ ،در کاِر تولیِد ویژگای هایای 

از ایان دساات باوده اسات. تااا باا دور سااختِن زن از 

هویِت انسانی اش از او موجاودی ماسخ شاده باسازد. 

موجودی که  با ویژگیهایی ساخته شده از اجتماع ، به 

گونه ای ظاهر می شود که گویی با آ ن هاا زاده شاده 

 است. 

ویژگی هایی که امروزه زن را به ذهن ها متبادر می  

 سازد .

)گرچه جنبش هاِی فمنیستی در اگاه نمودِن جامعه در 

چند قرِن اخیر نقاِش باسزایی داشاته اناد اماا همچناان 

 بخِش کثیری از اجتماع در نااگاهی بسر میبرند.(

اما کادام شکاسِت تااریخِی بازرگ زن را باه جایگااه 

 امروزی اش سوق داده است؟

چگونه زنانی که روزگاری طوالنی ، در براباری باا 

 مردان می زیستند امروزه کهترِی مردان شده اند؟

کند و کاِش الیه هاِی تاریخی نشان می دهد کاه زناان 

چه در مرحله ی توحش و چه بربریات )کاه البتاه باه 

اشتباه این نام را بر آن ها نهاده اند( که هازاران ساال 

به طول انجامید در وضعیتی برابر با مردان روزگار 

می گذراندند. تا اینکه در اواخِر دوراِن بربریات ، باا 

تغییراتاای در ساااختاِر جامعااه و بااا پیاادایِش مالکیاات 

خصوصی و سازوکارش ، تمام مناسبات جامعه دچاِر 

 تغییرات دهشتناکی شد.

تغییراتی که چنگ بر تمامِی عرصه های زندگِی بشر 

انداخت. عرصه هایی کاه هار روز بیاشتر نفاوِذ ایان 

 چنگال هاِی آهنین را در خود احساس می کنند.

زن و جایگاهش در اجتماع و به زیِر یوغ کشیده شدِن 

زن ،از جملاه عرصاه هاایی باود کااه در ایان تعییاار 

 وتحول دچاِر دگرگونی گشت.

 دوراِن توحش

در دوران توحش ، که  مردمانی کوچ نشین را در دِل 

خود می پروراند ، زنان ومردان در کناِر کودکان در 

دساته هااای کوچااک و باازرگِ انااسانی روزگااار ماای 

 گذراندند.

زنان متناسب باا فایزیولوژِی بادن شاان باه کارهایای 

ماننِد نگه داری از کودکان وجمع آورِی داناه و میاوه 

 براِی خود و فرزندانشان مشغول بودند .

و اما مرداِن این بخاش از تااریخ ، باه نقاِش شاان در 

بوجود آوردِن نطفه واقاف نبودناد. و آن را پدیاده ای 

صاارفن زنانااه ماای پنداشااتند و زن را موجااودی در 

 ارتباط با نیروهاِی ماورایی. 

مردان به دلیل رهایی از زایمان هایی که زنان با آن  

دساات و پنجااه ناارم ماای کردنااد بااه کاااِر شااکار ماای 

پرداختند ، سالح می ساختند و در جناگ هاا شارکت 

 داشتند.

مردِم ایان دوره از تااریخ ، باه دلیاِل کاوچ ناشینی و 

ساااکن نبااودن در یااک منطقااه ، کودکااان را هماننااِد 

مزاحمانی براِی جابه جا یی هاای شاان مای داناستند. 

نبوِد آذوقاه ِی کاافی هام وجاوِد فرزناداِن زیااد را باه 

امری درِدسرساز تبدیل مای کارد. ایان ناوزادان را ، 

پاس از زایماان هااِی دردنااک بارای متعاادل ساااختِن 

 جمعیت به کاِم مرگ می کشاندند.

وضعیِت جسمانِی زن ، که با  این زایمان ها ضاعیف 

تر می گشت و حضورشان در جنگ هاا و شاکار را 

محدود می ساخت باید شرایِط فرودست تری را برای 

زنان رقم زده باشد . اما نگاهی موشکافانه به زنادگِی 

 مردماِن این دوره حقایقی دیگر رااشکار می سازد.

 

این دوران که نزدیک به یاک میلیاون ساال باه طاول 

درصد از کِل تاریخِ بشری را در  99انجامید و حدوِد 

برمی گیرد دورانی است که در آن طبیعت بار اناسان 

حکاام فرماساات و انااسان وابااسته ی طبیعاات اساات. 

دورانی که انسان ها براِی رویارویی باا طبیعاتی کاه 

برایشان سراسر اسرار بود ، دست به داماِن نیروهاِی 

جادویی مای شادند و از آن جاایی کاه زن را همانناِد 

زمیاان کااه بااارور ماای شااود و محااصول میدهااد ماای 

پنداشتند بنابراین بین ِ زن و طبیعت ارتباِط خاصی را 

متصور بودند و زنان را در ارتباط باا ایان نیروهاای  

ماورایی می دانستد و از اودر مقابله با طبیعت یااری 

 می طلبیدند. 

زنان به عنواِن الهه گاِن باروری مورِد پرستش بودند 

و به همین دلیل ، مجاسمه هااِی ایان دوران باه شاکِل 

زنانی بارور بودند. که ایان ناشان از اهمیاِت زن در 

 این دوره از تاریخ را دارد.
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زنان در این دوران جادوگرانی بودند کاه باا خوانادِن 

اَوراد شر را از قبیله دور می گرداندند و پیروزی در 

 جنگ ها و شکار را باعث می شدند.

از جمله کارهایی که به زنان جنبه ای فرا انسانی می  

داد ، این بود که زنان به دلیِل ماشغول باودن باه کااِر 

جمع آورِی دانه ها به مرور با خواِص دارویِی گیاهان 

آشنا می شدند که از آن در درماِن بیماران استفاده می 

کردند ، که این شفادادِن مریضان ، احترامای آمیختاه 

به ترس، در دِل مردان ناسبت باه زن باه وجاود مای 

آورد. زیرا در آن دوران انسان علِت بیماری را ، در 

سحر و جادوِی دشمنان و نیروهااِی فارا اناسانی مای 

دانست و زن با شفاِی بیماران بر این ارتباِط ماورایی 

 صحه می گذاشت.

زنان عالوه بر فعالیت هایی که به ماورا  نسبِت شان 

می دادند ، در کارهایی که باعِث به جلاو راناده شادِن 

 قافله ی بشری می شد هم ، نقِش بسزایی داشتند.

آتش ، کشِف مهِم زنان در این دوران بود که در نتیجه 

ی پخت و پِز گوشت ، تاثیِر مهمی را  در تکامِل مغِز 

 بشر بر عهده داشت.

و در نهایت، کاشِف کاشاورزی  کاه منجار باه یکجاا 

نشینی و گسترِش تمدن هاا گاشت باا آشانایِی زناان باا 

خاصیِت رویِش دانه ها از دِل زمیان هماراه شاد و باا 

این کشف ، قافلاه ی باشر وارد مرحلاه ِی نویانی از 

 تاریخش شد.

اما مساله ای که در این دوره از تااریخ حاائز اهمیات 

است وجوِد برابرِی بین زن و مارد ، باا وجاوِد نقاش 

های متفاوت در اجتماع باود. نقاش هااِی متفااوتی کاه 

هیچ برتری ای را برای ماردان متاضمن نمای شاد و 

زنان هم نقش هایی  که متناسب باشرایِط فایزیولوژی 

کِی شان بود را ، پذیرفته بودند ، اما ایان باعاث نمای 

شد که خود را در شرایطی  فرودسات تار از ماردان 

 ببینند.

 

 دوراِن بربریت

دوراِن بربریت ؛ که از حدوِد هشت هزار سال قبل از 

میالِد مسیح ، با شروعِ یک جانشینی در کناِر مازارع 

، پا به عرصه ی وجود گذاشت ، دورانی متفااوت از 

 توحش را در تاریخِ بشر رقم زد.

در این دوران گروه هاِی انسانی از قبیله هایی تشکیل 

می شدند که خوِد قبیله ها داراِی چنادین طایفاه و هار 

طایفااه داراِی چناادین کااالن بااود. و کااالن هاام از 

خانوارهاِی ابتدایی تشکیل می شد. در کالن ها کودک 

متعلق به تباِر مادر بود و باه بارادر و پادِر زن تعلاق 

 داشتند و درواقع کالن ها مادرتبار بودند. 

در این دوران ، روابِط آزادانه ی جنسی ای ، کاه در 

دوراِن تاوحش معماول بااود دچاااِر تغییراتای گاشت ، 

ارتبااِط جنااسِی مااادر و فرزنااد و پاس از آن ارتباااِط 

خواهر و برادر با محدودیت هایی روبرو گشت. البته 

ایاان محاادودیت هااا، ازنااوعِ محاادودیت هاااِی جنااسِی 

خانواده ی پدر ساالر نبود که به منظاوِر تحاِت تاسلط 

 گرفتِن زن باشد.

در آن دوران به دلیِل ساتیِز دائماِی کاالن هاا و وجاوِد 

نوعی پیونِد بارون کالنای را ، ضاروری مای نماود. 

پیوندی که از کینه ها بکاهد و باعِث کااهِش درگایری 

ها شود. ارتباطی که زن و مارِد دو کاالن را باه هام 

پیوند می داد ، برای مرد قدم گذاشتن به دروِن قلمارِو 

دشمن بود ، به همین دلیل در اوایل ، این رواباط دور 

از دیاِد کاالِن زن و در خفاا انجاام مای گرفات. )ایاان 

مااردان بودنااد کااه بااه کااالِن زن قاادم ماای گذاشااتند ، 

باارخالِف نظاااِم پدرساااالری کااه زن خااانواده اش را 

 ترک میکند.(

این ناوع ارتبااِط پار از تارس و خطار ناشاندهنده ی 

بوجودآمدِن نوعی تناقض در نظااِم کاالن هاا باود کاه 

خبر از شکل گیرِی نطفه ای ، در دِل این نظام را می 

داد. )نظاِم خانواده( که تاا رسایدن باه تکااملش راهای 

 طوالنی را در پیش داشت.

با گذشِت زمان ، مردان براِی ایجاِد دوساتی و ماودِت 

بیشتر هدایایی را به مادر یا دایاِی زن کاه مهام تریان 

اشخاص ، نزِد زن بودند تقدیم می کرد. کاه ایان هیاچ 

گاه به معناِی خریاِد زن نباود ، زیارا بارخالِف نظااِم 

پدرساالری که زن بعد از ازدواج حقای باراِی طاالق 

ندارد و کامال در اختیااِر مارد قارار مای گایرد ، در 

کالن ها زن اگر  تمایلی باراِی اداماه ی رابطاه نمای 

داشت مرد را رها می کرد و رابطه ای جدیدی را از 

سر می گرفت. پس این هدایا فقط براِی ایجاِد دوساتی 

میان کالن ها بود و کارکردی جز ایان نمای تواناست 

 داشته باشد.

با گذشِت زمان در کالن ها خانه هایی در نظر گرفتاه 

شد که زوج ها می توانستند شب را در آن جا و با هم 

بگذرانند. ارتباطاِت بیشتر ، باعث شاکل گایرِی ناوعِ 

جدیادی از ارتباااط کااه دیگار صاارفن جنااسی نباود و 

رابطه هایی عاشقانه را به همراه داشت و ماندن کناِر 

 هم را و براِی مدِت بیشتر اجتناب ناپذیر می ساخت.

بنابراین مردی کاه مای خواسات در کنااِر زِن ماورِد 

عالقه اش بماند صبح ، به کالناش بااز نمای گاشت و 

مادِر زن با مشاهده ِی این امار بار ساکوِی خاناه مای 

نشست و بقیه ی افراِد کالن باا دیادِن زن بار ساکوِی 

خانه از موضوع اطالع می افتند و همگی در اطراِف 

خانه جمع می شدند و منتظِر زن و مرد مای ماندناد ، 

که از خانه بایرون آیناد. البتاه ایان مارد باراِی اثبااِت 

لیاقتش باید مدتی را برای کالِن زن به کاِر باغداری و 

کشاورزی مای پرداخات و پاس از آن در کاالِن زن 

 پذیرفته می شد.

گرچه ارتباِط بیِن زن و مرد بیاشتر شاده باود و مارد 

حتی تا سنی خااص ، از کودکااِن زن نگهاداری مای 

کرد ، اما این کودکان پاس از رسایدن باه ساِن ماورِد 

 نظر، براِی آموزش ، به نزِد دایِی شان می رفتند. 

بنابراین ناِم ازدواج و خاانواده در ایان مرحلاه باراِی 

افراد معنایی را در بر نداشت ، زیارا مارد هناوز باه 

نقش اش در ایجاِد نطفه پی نبرده بود و ماسئولیتی را 

در قباااِل فرزنااداِن زن عهااده دار نبااود . او مااسئوِل 

فرزنداِن خواهرش ، در دروِن کالنش بود.  کالنی که 

هر شخص هویتش را از آن مای گرفات و باا باه هام 

خوردِن ارتباط بین زن و مرد ، مرد دوباره باه کاالِن 

 خویش باز می گشت .

ساختاِر کالن ، که سااختاری اشاتراکی باود و در آن 

همه چیز متعلق به همه ی افراِد کالن باود ماانعی در 

برابااِر شااکل گاایرِی خااانواده ِی پاادر ساااالر بااود. 

ساختاری که به کلی با ساختاِر نظام خانواده که از دِل 

مالکیات خصوصای و باه تباعِ  آن نظاام پدرساااالری 

 بیرون آمد در تضاد بود.

اینکه چگونه مالکیت خصوصی  تواناست نظاام پادر 

سااالری را در جامعااه جااایگزیِن نظاام ماادر تباااری 

سازد و زن را در جایگاهی به مراتب ، پاایین تار از 

مرد قرار دهد را در شاماره ی بعادِی ناشریه منتاشر 

 میکنم.

 

 منابع:
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سرآمد نظریه پردازان اقتصاد سیاسی پیش از مارکس 
با نام آدام اسمیت اسکاتلندی در قرن هجدهم و دیاویاد 
ریکاردوانگلیسی در قرن نوزدهم مایاالدی در مایاان 
اقتصاددانان کالسیک تزئین شده است. جالب آنجاست 

هاای ارزش و ارزش ماباادلاه را   که این دو، نظریه
مبنای کار انسانی بنا گذاشته بودند که باه "تائاوری   بر

کار" معروف بود. آدام اسامایات در کاتااب   –ارزش 
"ثروت ملل" به اهمیت موضوع آزادی تجاارت بایان 
کشورها پرداخته وآن را به عنوان مبنای تقسایام کاار 
جهانی ومزیت هائی که هر کشور در زمینه اقتصادی 
دارد می دانست که سبب می شود از طاریاق ماراوده 
وتجارت آزاد نفع بیشتری عاید کشورها و مالات هاا 
کند. او نتوانست به درک کامل این نکته برسد که ملت 
ها از طبقاتی با منافع متضاد تشکیل شده اند و الاباتاه 
یکی از دالئل آن این بود که هنوز نظام سرمایه داری 
انگلستان دوران استقرار خود را می گاذراناد ومالات 
یعنی طبقات سرمایه دار و کارگر در بارابار ماناافاع 
اشراف و زمایاناداران قارارداشاتاناد. اسامایات بارای 
کارگران ارزش بسیاری قائل باود و اعاتاقااد داشات 
دستمزدهای آنان باید تاا حاد اماکاان بااال رود زیارا 
کارگران نیروی تولید هستند وبخش بزرگی از مالات 
به حساب می آیند. ریکاردو که تاحات تااثایار عاقاایاد 
کشیش مالتوس قرار داشت تاا آناجاا پایاش رفات کاه 
وضعیت بد و فقرکارگران را ناشی از استثاماار آناان 
می دانست. به گفته کارل مارکس، آن دو در مجاماوع 
به مرزهای نظریه ارزش او نزدیک شده باودناد وباه 
همین دلیل شکل گیری ناظارات اقاتاصاادی خاود را 
مرهون دیدگاه های آناان مای دانسات. باحاران هاای 
ادواری نظام سرمایه داری رقابت آزاد که عامادتاا باا 
اضافه تولید کاال، رکود اقاتاصاادی و ورشاکاساتاگای 
بنگاه هاا هاماراه باود بان بساتای در ناتاایاج و افاق 

ها را به نمایش گذاشت که اسااس   های کالسیک  دیدگاه
هاای پایاش از   هاا و کاماونایاسات انتقادات سوسیالیست

 مارکس و همچنین خود او شد.

اما در زمان حیات مارکس، دیادگااه جادیادی درعالام 
اقتصاد سرمایه داری شکل گرفت که به نئوکالسایاک 

ها ضمن حفظ آن دساتاه از   معروف شد. نئوکالسیک
مفاهیم اقتصاد کالسیک که مبتنی بار آزادی تاجاارت، 
 –بازار ومسائل عرضه و تقاضا بود "تئوری ارزش 

هاا باهاره جساتاه باود باه   کار" را که  مارکس از آن
کناری نهاده و با طرح موضوع "تقاضا و مطالاوبایات 
نهائی کاال برای مصرف کننده" این مطالاب را وارد 
علم اقتصاد سرمایه داری کارده باودناد. آناان اعاالم 
کردند در صورت مطلوبیت کاال برای مصرف کننده، 
او هر مبلغی خواهد پرداخت و البته میزان قیمت آن، 
عاملی در تعیین میزان مطلوبیت کاال است. ماارکاس 
در مباحاث کااال باه دو ناوع ارزش اشااره داشات: 
"ارزش مبادله" و "ارزش مصرف" کااال. آناچاه در 
مسائل اقتصاد سیاسی مورد باحاث قارارمای گارفات 
موضوع "ارزش مبادله" بود و مارکس به طرح ایان 
مطلب پرداخته بود که "نیروی کار" در تولید سرمایه 
داری همچون یک کاال است و وقتی سرماایاه دار باا 
دادن دستمزد به کارگر، نیروی او را به تملاک خاود 

می آورد در واقع "ارزش مصرفی" نیروی کار را  در

در اختیار می گایارد تاا ازآن باهاره کشای کاناد. او 
ها پاسخ داده وانتقادات او از   پیشاپیش به نئوکالسیک

نظام سرمایه داری برسرجای خود باقی بود. آناان باا 
طرح مسئله مطلوبیت نهائی کاال، ماوضاوع "ارزش 
مصرف" و ارتباط آن را با قایامات باه شاکالای وارد 

های علم اقاتاصااد رسامای کاردناد اماا ناظارات   بحث
ها  نئوکالسیک ها نه مانعی در راه شکل گیری بحران

ونه توضیحی برای علل آن ها ارائه می داد. آنچه در 
چشم انداز مورد نظر نئوکالاسایاک هاا قارار داشات 
دیگر نه زدودن فقر و برقراری رفاه عمومی، یاعانای 
آنچه که اقتصاددانان پیشرو کالسیک به دنبال ومدعی 
آن بودند بلکه به حداکثر رساندن ساود باناگااه هاا باا 
کمترین هزینه اقتصادی از طریاق تاحالایال رفاتااری 
مصرف کنندگان بود و این سقوطی در تعیین اهاداف 
اجتماعی علم اقتصاد سرمایه داری به حساب می آمد. 
پل ساموئلسن اقتصاددان امریکائی در قارن بایاساتام، 

ها بود. او نیز آن بخش  پیرو اصول مکتب نئوکالسیک
از نظریات کالسیک ها را که بر اقتصااد آزاد تاکایاه 
داشت پذیرفت. پل سااماوئالاسان در کاتااب ماعاروف 
خود،"اصول علم اقتصاد" کاه یاکای از کاتااب هاای 
درسی اصلی برای دانشجویان علم اقتصاد تلاقای مای 
شد به موضوع عرضاه وتاقااضاا، تاعاادل در باازار 
وتثبیت قیمت ها پرداخته و با استفاده از این عاوامال، 
نظریات خود را درباره اقتصااد خارد یاعانای رفاتاار 

، بنگاه تجاری، قیمت و اقاتاصااد کاالن   مصرف کننده
یعنی درآمد وتوزیع ملی، اشتغال و ساطاح عاماومای 
قیمت ها ارائه داده بود. او اعتقاد داشت دست نامرئی 
در بازار، تعادل در عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت ها 
را موجب می شود واین معادالت همیشه با فارض و 
شرط وجود رقابت و اشتغال کامال باررسای مای شاد 
یعنی همان شرائطی که جامعه سرمایه داری عمال از 
آن بی بهره بود. او کوشید با وارد کاردن ماحااساباات 
ریاضی در علم اقتصاد سرمایه داری، به آن اعاتاباار 
بیشتری بخشد. از دوره نائاوکاالاسایاک هاا باه باعاد، 
مااوضااوع تااقاااضااا و مصاارف، ذهاان و اناادیشااه 
اقتصاددانان علم بورژوائی را معطوف خود سااخاتاه 
بود. آنان، حضور دولت را تا حد دستگاهی که مواناع 
انکشاف سرماایاه را باردارد قاباول داشاتاناد وناقاش 
بیشتری برای آن قائل نبودند. گرچاه هامایان حاد هام 
کافی بود که بپذیریم لنین با نوشتان کاتااب "دولات و 
انقالب" حق داشت دستگاه دولات سارماایاه داری را 
دستگاهی بداند که برای سیادت وسلطه یک طبقه )در 
این مورد طبقه سرمایه دار( بر طبقاه دیاگار )طاباقاه 

 کارگر و دستمزدبگیران( برقرار شده است. 

نظر پل ساموئلسن دربااره دسات ناامارئای باازار باه 
عنوان حالل تمام عدم تعادل ها در نظام سرمایه داری 
واینکه این امر تضمین کننده رفااه وبایاشارفات اسات 
باعث نشد که او جذب دیدگاه جان مینارد کینز نشاود. 
کینز بحران بزرگ، رکود،بی حاصل افتادن دساتاگااه 
های تولید و بیکاری عظیم نیاروی کاار را در دهاه 
سوم قرن بیستم در امریکاا واروپاا تاجارباه کارده و 

درباره بی تعادلی در آن نظام و اینکه چگونه می شود 
با ایجاد تقاضای موثر از وقوع بحران جلوگیری کرد 
سخن رانده بود. امری که با مفروضات نظری بانیاان 
اولیه نظریه نائاوکاالاسایاک در تضااد قارار داشات. 
اکنون، این دولت بود که به طور عاماده مای باایسات 
زمینه تقاضای موثر را برای اقتصاد سارماایاه داری 
فراهم آورد. دیگر خبری از دست نامرئای باازار باه 
عنوان عامل حیات بخش در کاار ناباود. ایان عاامال 
حیات بخش، دستگاه دولتی بود واهمایات ناقاشاش در 
اقتصاد سرمایه داری روز به روز بیاشاتار مای شاد. 
حال، چشم های بخش های گوناگون سرمایه به تنظیام 
بودجه دولتی و چگونگی انجام آن دوخاتاه شاده باود. 
علم اقتصاد دانشگاهی و رسمی در غرب باا امضاا  
سوگندنامه ای به تقدیس حضاور دولات در اقاتاصااد 
پرداخته، گرچه پیشاپیش، حضور سهااماداران ماهام، 

هااا و   اقاتاصااادداناان و حاقااوقادانااان مشاااور شاارکات
های بزرگ در پست هاای کالایادی دولات هاا   کمپانی

امری الزم به نظر می رسید که اجرا شده بود. جنگ 
دوم جهانی و رفع آثار خرابی های پس از ان، حمایت 
طبقات گوناگون اجتماعی را می طلبید وبه همان دلیل 
دیدگاه های لیبرال و سوسیال دمکراسی ماجاال پایااده 
کردن یافت و به خالف آن دیدگاه های محافظه کارانه 
اقتصادی فرصت کمتری برای ارائه کردن داشت. در 
عوض در عالم سیاست، در پرتو جنگ سرد، دیادگااه 
های محافظه کارانه دست راستی در غرب و به ویژه 

 وبال گرفت. آمریکا پر

آغاز زمامداری مارگارت تاچر در بریتانیا وروناالاد  
ریگان در آمریکا باه ماعانای پایاروزی دیادگااه هاای 

محافظه کاران بود. پایکوبی وجشان اقاتاصاادداناان   نو
نئولیبرال وسیاستمداران محافظه کاار باا فاروپااشای 
اردوگاه شوروی واروپای شرقی به اوج خود رسایاد. 
تحول بازار مشترک اروپا به اتحادیه اروپائی با پاول 
مشترک وبرقراری حداقل مرزها، تنظیم پیماان هاای 
اقتصادی با حداقل موانع بین ایااالت ماتاحاده، کااناادا، 
مکزیک و سایر کشورهای آمریکای التین که هاماراه 

نظامی در آن منطقه باود و   با برآمدن دولت های غیر
حضور کشورهائی چون چایان باا پاذیارش سارماایاه 
گذاری عظیم در کشور و ورود به باازار جاهاانای و 

، کاره   همچنین ظهور کشورهائی مانند بارزیال، هاناد
جنوبی و سایرین، ماوجاب تاامایان پایاماان نااماه هاا 
ومناسباتی شد که می کوشید ماواناع کاماتار و آزادی 
مراوده اقتصادی بیشتر را برقرار سازد. حجم تولید و 
تجارت جهانی، بی وقفه باالتر مای رفات و باهاشات 
نئولیبرالیسم اقتصادی ظهور می یافت. رشاد باورس 
بازی در بازارهای پولی و سهام که به مدد ایاناتارنات 
سرعت فوق العاده ای یافته بود زمینه نظاارت دولات 
های سرمایه داری را بر روندهای حرکت سرمایه و 
تصمیم گیارنادگاان سارماایاه ماالای کااهاش مای داد. 

های اقتصادی در داخل آمریکا از زماان بایال   راهبرد
کلینتون و جرج بوش پسر، از طریق کاهش مقررات 
نظارت دولتی، سیااسات آزادی اقاتاصاادی ماطالاوب 
نئولیبرال ها رابا شدت بیشتری دنباال مای کارد. ایان 
سیاست در اتحادیه اروپا هم که به دلیل وجاود دولات 
های متعدد نظارت بیشتری را می طلبید اجرا شد اماا 
حباب اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد در آمریکا با چند 
واقعه سیاسی و اقتصادی ترکید. سقوط برج هاای دو 

، شاروع جاناگ هاای آماریاکاا در   قلو در نیویورک
افغانستان و عراق و آغاز رکود در فعالیت شرکت ها 
وتوریسم که شامال هاتالاداری، رساتاوران وخادماات 

وفاروش   هوائی و سفر مای شاد تاا رکاود در خاریاد
انتها عادم پارداخات اقسااط   سقوط قیمت مسکن و در  و

  هاا تاوساط آماریاکاائایاان و  وام خرید مسکن به باناک
ها بانک ها. در دوره اوباما، فقط به مادد   ورشکستگی

پرداخت کمک های عظیم دولتی به بانک ها و صنایع 
بازرگ کاه از ماحال ماالایاات ماردم، چاا  دالر و 
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استقراض دولتی مهیا شد وبرقراری دوباره ناظاارت 
مالی، امکان جلوگیری از فرورفتن کامل باه بااتاالق 
و   اقتصاد نئولیبرالی فاراهام شاد. در اروپاا، رکاود 
اوضاع اقتصادی بسته به موقعیت کشورها ماتافااوت 
بوده است. آلاماان صاناعاتای باه ماثااباه یاک اربااب 
امپریالیست و کشورهای شمال اروپاا در ماوقاعایات 
ممتاز قراردارند اما در جنوب آن چنین نایاسات.گاویاا 
اروپای واحد به دو بخش غنی و فاقایار تاقاسایام شاده 
است. سیاست های نئولیبرالی در سایر مناطق جاهاان 
هم شکاف های بزرگ طبقاتی و اجتماعی را عمیقتر 
کرده و آثار مخرب  خاود را بارجاا گاذاشاتاه اسات. 
مدعیان تجارت آزاد به سبک نئولیبرالی، همواره از 
وابستگی مراوده اقتاصاادی آزاد و دماوکاراسای باه 
یکدیگر واینکه اولی، حتما دومی را به همراه خواهد 
آورد سخن می گویند. در حالیکه کالسیک ها ولیبرال 
ها در قرون هجده ونوزده میالدی در اروپا در مقابال 
اشراف و زمینداران صف آرائی و از طبقه نوظهور 
بورژوا)سرمایه دار(حمایت مای کاردناد و خاواهاان 
استقرار پارلمان بودند نئولیبرال امروزی فقاط ساخان 
گوی آن بخش از طبقه سارماایاه داری اسات کاه باا 
داللی، معاش مای کاناد و خاوب پاول درمای آورد 
وهنری جز ربودن اعتبار و افتخار دیاگاران نادارد. 
کالسیک ها در مورد سود سرمایه دار به ایان ناکاتاه 
اشاره می کردند که سهم او تحت عنوان سود به دلیال 
مدیریتش برعوامل تولید است. وانگهای او در باازار 
رقابت در نبرد با رقاباا اسات و ساود، ساهام او از 
ریسک سرمایه دار است. نئولیبرال امروزی با تهدید 
فریاد برمی آورد که سرمایه در جائی جا خاوش مای 
کند که امنیت برقرار باشد و سرمایه دار، نگرانی از 
بابت بازده سرمایه گذاری خود نداشته باشد. حال می 
توان فرقی بین لیبرال دیروزی و نئولیبرال امروزی 
گذاشت. این دومی می تواند خود را فرزند اولی بنامد 
اما نمی تواند مدعی آن باشد که افتخار و شکاوه پادر 
را به ارث برده است. درحالیکه نئولیبرال اقتاصاادی 
می گوید با سیاست کارندارد اما درعایان حاال نامای 
خواهد افتخار پرچمداری دولت لیبارال را از دسات 
 بدهد حتی اگر به آستان بوسی سلطان سعودی برود.

سیاست های نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران علیرغم 
موانع اقتصادی و سیاسی پیش رو و کشمکش جانااح 
های حاکم پیش رفته است. با پایان جنگ هشت ساالاه 
و روی کار آمدن کابیاناه هااشامای رفساناجاانای ایان 
حرکت آغاز شد. اینکه بنگاه های اقتصادی دولات باه 
روش مزایده های استانادارد و قااناونای خصاوصای 

ها رسید یاا باا روش هاای   سازی نشد و به خودمانی
نظامی، قاراردادهاای پارساود بساتاه شاد و  -امنیتی

برادران مومن به حق و حاقاوق خاود رسایادناد یاک 
طرف قضیه بود و اینکه بنا به آماری بیش از چاهال 
درصد اقتصاد کشور زیر کلید کابینه دولت نیست در 
حالیکه اموالش جز متعلقات عمومی می باشد حکایت 
از چه می کند؟ آیا کافی اسات قاثاط باا باکاارگایاری 
الفاظی چون رانت دولتی و دولت رانتی باه تاوضایاح 
نظام اقتصادی ایران و به سبک نئولیبرال های وطنی 
به انتقاد از آن پرداخت؟ این فرار به جالاو از ساوی 
آنان فقط به مضحکه شدنشان می انجامد. نائاولایابارال 
های وطنی اظهار می دارند وزن باخاش دولاتای در 
اقتصاد کشور سنگین است وبایاد باخاش خصاوصای 
تقویت شود اما اصرار دارند ایان نساخاه را باا باذل 
وبخشش و دست درکیسه کردن بخش اقتصاد عمومی 
تجویز کنند. آیا سرمایه داران ایرانی کاه سااالناه باا 
خروج سرمایه از کشاور باه تاهایاه مالاک واماالک 
وسرمایه گذاری در خارج می پردازند و در حالی که  
مهمترین بخش های سرمایه گذاری هایشان در کشور 
از طریق وام های داخالای تاامایان شاده و ساودهاای 
حاصل از فعالیت هایشان هم در کشور تحقق یافته و 

ها محلی از  به دست آمده در نسخه اقتصادی نئولیبرال

اعااراب ناادارنااد؟ در ایااران بااخااش عااظاایااماای از 
های خصوصی در نظام مبادله وتاوزیاع کااال   سرمایه

درچرخش است. تعداد بیشمار فروشگاه ها و ماغاازه 
ها که سرمایه هنگفتی را تحت عناوان سارقافالای در 
خود بلعیده و طیف گسترده اجاره بگیران را به وجود 
آورده همه به بخش خصوصای تاعالاق دارناد. بادیان 
ترتیب، کشور از لاحااظ جاذب سارماایاه در خارده 
فروشی و تعداد واحدهای صنافای در بااالتاریان رده 

گویند دلیل آن نرخ سود باال  های جهانی قراردارد. می
وگردش چندباره و کوتاه مدت سرمایه در این باخاش 
است هرچند این تنها دلیل آن نیست. این بخش در خال 
ناشی از ناتوانی در ایجاد اشتغال توسط سرمایه داری 
بخش دولتی و خصوصی ایران، مشاغل بسیااری را 
ایجاد کرده است. بعالوه فعالیت های داللی و واسطاه 
گری بدون مکان نیز در کنار باخاش تاجاارت خارده 
فروشی بطور چشمگیری وجود دارد. در بخش تولید 
صنعتی نیز علیرغم ماواناع اداری، ماعاافایات هاای 
بسیاری از جمله معافیت های مالیاتی هاماراه باا وام 
های بانکی موجب تاسیس واحدهای تولیادی بسایااری 
شد. در بخش پیمانکاری، بخش خصوصی به خاوبای 
جا خوش کرد و قراردادهای بسیاری را در طول چند 
دهه گذشتاه باه اجارا درآورده اسات. ماا باه باخاش 
کشاورزی که تقریبا تماما در دست غیر دولتی هاست 
نمی پردازیم. نئولیبرال های وطنی چشم خود را بار 
این واقعیات اقتصادی می بنادناد و فاقاط باه تاکارار 
طوطی وار نسخه ها و تائاوری هاای اقاتاصاادداناان 
نئولیبرال غربی می پردازند. آیا واقعا، موضوع فقاط 
مشکل اقتصاد دولتی در ایران است؟ بی گمان مسئله 
اصلی این نیست. اصل داساتاان باه سااخاتاار قادرت 
سیاسی برمی گردد که تئولیبرال هاای ایارانای نامای 
خواهند مستقیما به آن بپردازند. البته نمی توان منکار 

ماحاور -این امر شد که پیوند مناساب اقاتاصااد باازار
ایران با سارماایاه داری جاهاانای از طاریاق باخاش 
بانکداری وصنایع بزرگ است که معنای جادی پایادا 
می کند و نئولیبرال های وطنی درس خود را در ایان 
مورد خوب خوانده اند. آنچه آنان را نگران مای کاناد 

امنیاتای ساپااه پااساداران   –حضور تشکیالت نظامی 
است که به پشتوانه نفوذ همه جانبه ای کاه در باخاش 
های گوناگون دارد ممکن است خاود را باه عاناوان 
کارفرما و مدعی اصلی در اقتصاد ایران تحمیل کند. 
این نگرانی دلیال دیاگاری هام دارد.ایان تشاکایاالت 
نظامی در رابطه با پروژه اتمی،موضوع ماوشاکای، 
مناقشات منطقه ای و وضعیت نامطلوب حقاوق بشار 
در حکومت اسالمی ممکن است در معرض تاحاریام 
های همه جانبه قرار گیرد و وقوع آن به معنای عادم 
سرمایه گذاری خارجی وناقص ماندن پیوند با سرمایه 
داری جهانی خواهد بود. اگر چنایان تاهادیادی وجاود 
نداشت شاید از ناظار تائاولایابارال وطانای ماوضاوع 
حضاور سااازمااان نااظاااماای پاااسااداران ومااوسااسااات 
ریزودرشتش در اقتصاد قابل تحمل می باود. گارچاه 
در طرف مقابل نیز ادعاهائی مطرح می شاود ماثاال 
فاردی باه ناام رمضاان شاریاف از اعضاای ساپاااه 
پاسداران و سخنگوی آن در مصااحاباه ای کاه در 
شماره روز سه شنبه دوم آذر سال گذشته در روزنامه 
ایران به چاا  رسایاد مادعای شاد"تاا اواساط دولات 
احمدی نژاد بخش عمده ای از طرح های اقتصادی و 
پول ساز کشور در حوزه خودروساازی در اخاتایاار 

 نهضت آزادی بوده است."

پیاده سازی سیاست های نئولیبرالی، حلقه های واسط 
و پیوند اقتصاد ایران با سارماایاه داری جاهاانای را 
مستحکم می کند و موقعیت و امکانات فراوانی برای 
بخش های انحصاری سرمایه در ایاران فاراهام مای 
آورد. ادعاهاای آناان دربااره خصاوصای ساازی و 
رقابت، نه به بازشدن فضای سیاسی در ایران و نه به 
گشایشی در زندگی مردم عادی می انجامد و نه حتای 

بخش های کوچک سرمایه به موقعیتای باهاتار دسات 
خواهند یافت. صاحبان این سرمایه های کوچک مای 
توانند با رویای رقابت عادالنه و فضاای فارهاناگای 
بازتر مشغول شده و دل خوش باشند.هرنوع سرماایاه 
گذاری خارجی ویا سرمایه گاذاری مشاتارک، حاول 
وحوش نقشی که سرمایه انحصاری در ایران توانائی 
انجامش را داشته باشد صورت می گیرد. رقابات در 
سرمایه داری انحصاری، به اندازه دو جنگ جهاانای 
و بیش از یک قرن با سرمایه داری رقابتای فااصالاه 
دارد اما سخنی با نئولیبرال ها و سائاوالای در مایاان 
است. سخن اینکه هرنوع مشارکت وسرمایه گاذاری 
خارجی فی نفسه بد ومحکوم نیست وبسته به این دارد 
که چه کسانی در ایران نفع اصلی را می برناد و چاه 
نوع مشارکتی صورت می گیرد وسئوال ایناکاه اگار 
استانداردسازی سیاست های اقتصاادی کاه ماطالاوب 
نئولیبرال وطنی است و دائام ورد زبااناش مای بااشاد 
الزم است پس طبق الگوهاا و اساتااناداردهاای ناظاام 
سرمایه داری پیشرفته غربی، طاباقاه کاارگار ایاران 
ودستمزدبگیران کشور وخانواده هایشان که بایاش از 
پنجاه میلیون نفر از اهالی را تشکیل می دهند باید حق 
داشته باشند از قانون کار پیشرفاتاه وآزادی تشاکایال 

مدنای و سایااسای خاود بارخاوردار -نهادهای صنفی
باشند. آیا نئولیبرال های ما فقاط در خایاال لایابارال و 

های اقاتاصااد   درعمل بی خاصیتند؟ آیا آنان با ویژگی
سرمایه داری کنونای وتافااوت هاای اسااسای آن باا 
دوران آدام اسمیت آشنائی دارند؟ طبعا آنان و همتایان 
غربی شان از یک جنس هستند و هنگاامای کاه پاای 
اجرای سیاست ها پیش بیاید ناماایانادگاان سارباه راه 
سرمایه های انحصاری خواهناد باود.آناگااه ماجاباور 
خواهیم شد در جایگاه لیبرالیسم بنشینیم وکامای درس 

                                       تاریخ به آنان بیاموزیم
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تزهایی درباره کمون 

 پاریس
نویسندگان : گی دبور، آتیال کوتانی، رائول وانهگم 

 )جنبش انترناسیونال سیتواسنیست(

 مترجم : رهام یگانه

جنبش های کارگری قدیمی و اولیه باید بدون 
هرگونه توهمی مورد بازنگری قرار گیرند، 
باید بدون هرگونه توهمی به تنوع  سیاسی و 
شبه نظری آن ها توجه کنیم، زیرا هر چیزی که 
از آن ها به جا مانده، شکست هایشان است   
موفقیت های مسلم این جنبش قطعا شکست های 
بنیادینشان است )اصالح طلبی یا استقرار یک 
بوروکراسی دولتی(، در حالی که شکست هایش 
)کمون پاریس یا طغیان استوریاسی ها( امیدوار 
کننده ترین موفقیت تا کنون است، برای ما و 

 برای آیندگان.
کمون بزرگترین جشنواره ی قرن نوزدهم بود. 

را می  3183الیه ی زیرین رخداد های بهار 
توان در احساس شورشیانی دید که اربابان 
چیره دست تاریخ خود شده بودند، نه در حد 
سیاست "دولتی" در سطح زندگی روزمره 
شان   )در نظر بگیرید، برای مثال، بازی هایی 
که همه با سالح هایشان می کنند: آن ها در 
حقیقت با قدرت بازی می کردند.( این همچنین 
در این مفهوم که مارکس باید فهمید، زمانی که 
گفت " مهمترین اقدام اجتماعی کمون وجودشان 

 3.در کنش ها بود
آن  --سخن انگلس، " به کمون پاریس نگاه کنید 

دیکتاتوری پرولتاریا بود،" باید جدی گرفته 
شود، به منظور روشن کردن اینکه دیکتاتوری 
پرولتاریا چه چیز نیست ) اشکال گوناگون 
 دیکتاتوری دولتی که به نام پرولتاریا می زنند(.
این آسان بوده است که نقد توجیه کننده ای ساخت 

برای یک فقدان واضح در انسجام ساختارهای 
سازمان دهنده. اما  مشکالت ساختار های 
سیاسی برای امروز ما به مراتب پیچیده تر 
است تا وارثان ساختار بلشویکی، این زمانی 
است که ما کمون را نه به مثابه مثالی کهنه 
برای خشونت/توحش انقالبی بررسی می کنیم، 
همه ی آن مشکالت می تواند به راحتی حل 
شود، اما به مثابه یک تجربه ی مثبت که کل 
حقیقت تا االن دوباره کشف و برآورده شده 

 است...
کمون هیچ رهبری نداشت. و این در زمانی  بود 
که ایده ی ضرورت رهبری به صورت جهان 
شمول بین جنبش های کارگری پذیرفته شده 
بود. این اولین دلیل برای تناقض شکست ها و 
موفقیت هایش است. سازمان دهندگان رسمی 
کمون بی کفایت بودند )در مقایسه با مارکس یا 
لنین، یا حتی بالنکی(. اما از سوی دیگر انواع 
رفتار های "غیر مسئوالنه" آن لحظه دقیقا 
همان چیزی است که برای دوام جنبش انقالبی 
برای زمان خودمان نیاز داریم )حتی اگر 
شرایط محدود بود همه ی آن رفتار ها به سطح 

معروف ترین مثال شورشی  –ناب تخریب 
بودن کسی بود که زمانی  یک بورژوای 
مظنون اصرار داشت که او هرگز تا به حال 
کاری با سیاست نداشت، پاسخ داد، " دقیقا به 

 همین علت می خواهم تو را بکشم"(.
اهمیت حیاتی مسلح کردن عموم مردم، عمال و 
نمادین از آغاز تا پایان جنبش آشکار شد.توسط 
حق تحمیل کردن اراده مردم با زور تسلیم نشده 
و به سوی هرگونه یگان های ویژه جایی را 
ترک نکردند. این خودمختاری گروه های مسلح 
مثال زدنی بود، اما مشکالتی هم در عدم 
هماهنگی داشت:  در هیچ مرحله ای از مبارزه 
تهاجمی یا دفاعی در برابر ورسای نیروی 
مردم به کار اثربخشی نظامی رسید. این را باید 
در ذهن تحمل کرد، گرچه، آن انقالب اسپانیایی 

در تحلیل نهایی خود جنگ ---از دست رفته بود
به نام چنین دگرگونی به "ارتش ---داخلی بود

جمهوری خواه". تضاد بین خودمختاری و 
هماهنگی تا حد زیادی به سطح تکنولوژیکی 

 دوره زمانی مربوط است.
کمون، یگانه اجرای یک شهرسازی انقالبی به 

حمله به موقعیت نشانه  –روز را نمایان می کند 

های برجای خشک شده از تشکیالت 
حکمفرمای زندگی، درک فضای اجتماعی در 
شرایط سیاسی، امتناع از پذیرش پاکی و تقدس 
هر بنای تاریخی.هرکسی که این حمله را به 
عنوان "نهیلیسم لومپن پرولتاریایی" و "عدم 

می داند، باید مشخص  2مسئولیت" پترولئوس ها
کند که به چه چیزی معتقد می باشد که ارزش 
مثبت جامعه ی کنونی است و ارزش محافظت 
دارد ) این به نتیجه مطلوبی می رسد که تقریبا 
همه چیز بشود(. " تمامی فضا از قبل توسط 
دشمن تصرف شده...شهرسازی معتبر زمانی 
تحقق می یابد که عدم وجود این تصرف در 
مناطق خاصی ایجاد می شود. آچه ما ساخت و 
ساز می گوییم از اینجا شروع می شود. این می 
تواند با خال مثبت مفهوم توسط فیزیک مدرن 
بسط داده می شود روشن گردد )برنامه اساسی 

 و بنیادین واحد شهرسازی(
کمون پاریس بیشتر از زور اسلحه، توسط نیروی 
عادت از پای درآمد. افتضاح ترین نمونه به درد 
بخور، عدم استفاده از تو  ها برای به دست 
گرفتن بانک ملی فرانسه بود ، زمانی که پول به 
شدت مورد نیاز بود.در طول تمام زیست کمون 
بانک تحت محاصره ی ورسای در پاریس باقی 
ماند، با چیزی بیشتر از کمی اسلحله و سرقت و 
جذبه ی معنوی.عادت های ایدئولوژیک دیگر 
)قیام ژاکوبنسیم، شکست استراتژی در سنگر 

 (3181ها و مسدود کردن، به یاد 
کمون نشان می دهد که چگونه کسانی که از دنیای 
قدیم دفاع می کردند همیشه از یک راه یا 

به —دیگری از همدستی انقالبیون سود می برند
خصوص از آن انقالبیونی که صرفا درباره 
انقالب فکر می کنند، و کسی که به این نتیجه 
رسیده که هنوز مانند مدافعان فکر کند. به این 
ترتیب دنیای قدیم بنیاد ها را ) ایدئولوژی، 
زبان، آداب و رسوم، سالیق( در میان دشمنان 
خود حفظ می کند، و از آنان برای فتح دوباره 
زمین که از دست داده است، استفاده می کند. 

اعمال طبیعی به پرولتاریای -در-) فقط فکر
انقالبی فرار از این جبران ناشدنی : اداره 
مالیات به آتش کشیده شد.( "ستون پنجم" واقعی 

 در اذهان بسیاری از انقالبیون است.
داستان آتش افروزانی که در واپسین روز های 
کمون به سمت از بین بردن نوتردام رفتند، فقط 
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برای مصون یافتن آن توسظ یک گردان مسلح 
از هنرمندان کمون، یک مثال تحریک کننده 
دموکراسی مستقیم است. این یک ایده از آن 
دسته مشکالتی می دهد که نیازخواهد داشت تا 
در چشم انداز قدرت شورا ها حل و فصل شود. 
آن هنرمندان حق دفاع از یک کلیسای جامع به 

و در —نام ارزش های زیباشناختی ابدی داشتند
در حالی —تحلیل نهایی، به نام فرهنگ موزه

که بقیه مردم می خواستند خود را ابراز کنند و 
آنجا از طریق ساختن این تخریب مخالفت 
مطلق خود را از یک جامعه نمادین کردند که 
در لحظه ی پیروزی اش، در شرف تسلیم 
کردن تمام زندگی خود به سوی سکوت و و 
تسلیم شدن بود؟ پارتیزان های هنرمند کمون، 
فعالیت به مانند متخصصان،پیش از این خود را 
در ستیز با یک فرم افراطی در مبارزه با 
ازخودبیگانگی ساخته بودند. کمونارد ها باید 
برای نداشتن جرات برای برآمدن از عهده ی 
خوف توتالیتری قدرت به وسیله استفاده از تمام 
اسلحه هایشان، مورد انتقاد قرار گیرند.همه 
چیز حاکی از آن است که شاعرانی که در آن 
لحظه عمال شعر ذاتی کمون را ادا کردند، به 
سادگی از بین برده شدند.توده های به قول سن 
ژوست، "کسانی که نمی از راه انقالب را 
ساختند فقط گور خود را کندند،" همچنین 

 1.سکوت خود را معنی کردند

نظریه پردازانی که تاریخ این جنبش را از یک 
دیدگاه االهیاتی دانای کل بازرسی کرده اند 
) مانند آنچه که در رمان های کالسیک پیدا می 
کنیم( می توان به راحتی ثابت کرد که کمون به 
صورت عینی محکوم به شکست بود و نمی 
توانست با موفقیت به سرانجام برسد. آن ها 
فراموش می کنند که برای کسانی که واقعا آن 
را زیست کرده بودند، کمال پیش از این آنجا 

 حضور داشت.
جسارت و ابتکارکمون باید به طور واضح نه در 
ارتباط با زمان ما، بلکه در شرایط سیاسی، 
فکری و اخالقی خاص خودش قیاس شود ، در 
زمان همبستگی تمام انگاشت های مشترک 
است که تکه تکه می شود.اتحاد عمیق فرضیات 
غالب در حال حاضر )چپ و راست( یک ایده 
از ابتکار و نوآوری را می دهد، که امروزه 
 انتظار می رود با یک انفجار مقایسه اش کنیم.
نزاع اجتماعی ای که کمون یک قسمت آن بود تا 
هنوز به مبارزه ادامه می دهد)گرچه شرایط 
سطحی آن به طور قابل توجهی تغییر کرده 
است.( در امر مهم " آگاه ساختن تمایالت 
ناخودآگاه از کمون")انگلس(، هنوز حرف آخر 

 باید گفته شود.
برای تقریبا بیست سال در فرانسه، استالینیست ها 
و مسیحیان چپ ، در حافظه ی ضد جبهه ملِی 
آلمانِی خود، به عنصر اغتشاش ملی و میهن 

پرستی منحرف در کمون پی برده بودند. )با 
توجه به خط استالینستی فعلی، "مردم فرانسه 
برای اداره ی بهتردادخواهی می کردند" و در 
نهایت با خیانت جناح راست بورژوازی  به 
اقدامات نا امید کننده ای رانده شدند.( به منظور 
تکذیب این مذهبِی مزخرف کافیست به نقش 
افراد خارجی اشاره کنیم که آمده بودند تا برای 
کمون مبارزه کنند.همانطور که مارکس گفت، 

سال  21کمون پیکار اجتناب ناپذیری بود، اوج 
 "حزب ما".مبارزه در اروپا توسط 

. نقل قول ها از مارکس و انگلس از کتاب 3
 جنگ داخلی در فرانسه است.

2. pétroleuses زنان کمون که شایعه شد ،
)احتماال به دروغ(  بسیاری از ساختمان های 
پاریسی را در روز های آخر کمون با پرتاب 

 کردن بطری های نفتی سوزانده بودند.

.لویی آنتوان مقدس، یکی از رهبران ژاکوبن 1
در طول انقالب فرانسه بود که همراه با 

 اعدام شد. 3898روبسپیر در سال 

GUY DEBORDو ATTILA KOTÁNYIو 
RAOUL VANEIGEM    ------     

31March – 3962 
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با ، برگزاری یک جشن

 کمترین هزینه 

 اشکان جباری

دوگما   سینمایی  حرف ، دانمارک  ۵۵جنبش  همیشه 

را  این حرف  کند  نمی  فرقی  حاال  دارد.  گفتن  برای 

 تریر بزند یا وینتربگ یا ....

را  فرم  رادیکالشان  با عقاید  آنان  که  عده ای معتقدند 

فرم  زیر سوال برده اند و کارهایشان شلخته و بدون 

سعی ، آنان با شناختن فرماما به نظر می آید که است. 

دارند فرم جدید را به سینما پیشنهاد دهند. طبیعی جلوه  

روی  دوربین  زائد.  های  تزئین  بدون  صحنه  دادن 

 دست و ....

آن   . باشد  الگو  ها  خیلی  برای  تواند  می  جشن  فیلم 

هنگفت  های  هزینه  با  باید  کنند  می  فکر  که  هایی 

فیلم  هالیوودی فیلم ساخت. آن هایی که فکر می کنند 

فقط به ریخت و پاش نیاز دارد. البته طبیعیست که هر  

اما برای بهتر ، فیلمی به هزینه های ابتدایی نیاز دارد

جشن  فیلم  بودجه ی ساخت  فهمیدن حرفم بهتر است 

 را با فیلم های دیگر مقایسه کنید .

فیلم خانواده ای را نشان می دهد که قصد دارند برای 

توصیف  از  شوند.  جمع  هم  دور  پدرشان  تولد 

شخصیت ها پیداست که آن ها مطیع پدرشان هستند و 

این جشن برایشان حائز اهمیت است. این قضیه وقتی 

پایکوبی و  شادی  میان  در  که  رود  می  سوال  ، زیر 

یکی از پسرهای خانواده از جایش بلند می شود و از 

تجاوز پدر گوید. ، خاطره ی  می  و خواهرش  به او 

حضار برای  است  عجیب  آنقدر  در ، این حرف  که 

پیداست  که  همان طور  البته  کنند.  نمی  باورش  ابتدا 

عده ای از آن اتفاق با خبر هستند و برای موقعیتشان 

 یا دلیل دیگری

سعی می کنند این واقعیت تلخ را پنهان کنند . حتی در 

اتفاق این  زدن ، تکرار  هم  بر  قصد  که  را  فردی 

مراسم را دارد از خانه بیرون می کنند . اما او کمی 

( حمایت می شود و  ) هتل  توسط کارکنان محل جشن 

 باز هم برای گفتن واقعیت مصِر می شود .

کم کم در ، این آگاهی رسانی از یک واقعه ی تاریخی

آنان را دچار چالش  ذهن دیگران نفوذ پیدا می کند و 
رها  پدر "  بند "  آن ها از  اینکه باالخره  تا  می کند. 

 می شوند.



کمدی، بزرگ ترین 

 تراژدی

 اشکان جباری

 

افراد زیادی هستند که ما ، در سر تا سر تاریخ سینما

 را

خندانده اند و به همین خاطر دیدن ناراحتیشان دشوار 

 است ...

 مردانی از جنس کمدی.

فرود شالق زمان با ضربه ای محکم روی صورتشان 

است و چهره ی جا افتاده ای را برایشان رقم زده آمده 

است . اما آن ها هنوز هم با همان انرژی به کارشان 

ادامه می دهند و انگار نه انگار که دیگر مثل سابق 

جوان نیستند. هنوز هم همه چیز را به شوخی می 

همه ی تالششان را ، گیرند. هنوز هم برای خنداندنمان

 می کنند .

کمدی  الیم الیت ثابت کرد که چااپالایان در سایاناماای 

 ناطق هم حرف زیادی برای گفتن دارد.

 ناطق از چاپلین.

اگر پیش از تماشای فیلم به اسامی بازیگران نگاه کنی 

توجه تان را جلب می کناد. کیتون  نا خواسته نام باستر

اما با دیدن فیلم متوجه می شوید که حضور او در این 

 فیلم بسیار کمرنگ است.

) کیتون و   حضور این دو اسطوره  زمان ای کاش  

، بیشتر از این حرفا بود و ما عالقاه ( کنار هم  چاپلین 

مندان سینما بیشتر از این می توانستیم از درخشاشاان 

 لذت ببریم. اما به هر حال...

این دو در این فیلم به شکلی زندگی خودشان را بازگو 

می کنند و گویا می خواهند به ما بگویند که دورانشان 

 به آخر رسیده است .

برای همین این بار تالشی برای خنداندن ما نمی 

 کنند .

هیچگاه نمی ، به راستی حرکت در مسیر فراموشی 

 تواند خنده دار باشد .

چاپلین در این فیلم با اینکه فردی را به زندگی بر می 

اما انگار خودش از زندگی بریده است. او ، گرداند

اما ، خانمی را به رفتن به سوی هنر تشویق می کند 

 انگار خودش از ارائه دادن هنرش خسته شده است .

، خیلی باید سنگ دل باشیم که سکانس های پایانی فیلم 

ما را تحت تاثیر قرار ندهد. چاپلین به همراه کیتون 

باالخره توانست مردم را بخنداند و به همراه کیتون از 

یا قاب سینما خداحافظی کرد. چشمان ، صحنه ی تئاتر

غمگین کیتون و چاپلین در این لحظه حرف های 

 بسیاری دارند ...

چاپلین در پشت صحنه می میرد و معشوقه اش بر 
روی صحنه به رقصش ادامه می دهد. هنرمند می 

ه کار خودش ادامه می ، میرد  اما هنر باز هم ب
 دهد .درست مثل زندگی...
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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 داشتن

 پیشنهاد میتوانید مقاالت، نظرات و انتقادات

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

 سردبیر: امیرحسین محمدی فرد
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