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سال  هدف گام پس از يك

 انتشار چيست؟
گام دریچه ای برای نشان دادِن سوسیالیسِم 

 طبقه کارگر است

دشمنان آگاهي سوسیالیستي رفرمیسم ، 

ناسیونالیسم ، قوم پرستی و باورهاِی عقب 

 مانده هستند

 گزارش : امیرعباس

سوسياليسم؛ اين نام ديگر در هيچ كجاي جهان نامي 

عجيب نيست، بلكه كليد حل مشكالت جامعه در عصر 

پسافروپاشي است. كمتر ايدئولوگ بورژوايي پس از 

كرد باز هم نام  فروپاشي بلوك شرق تصور مي

ماركس را خواهد شنيد و دوباره انديشه هاي او به 

عنوان رهايي بخش جامعه در مقابل كاپيتاليسم مطرح 

شود، اما چنين شد. اين امر تنها به كشورهاي توسعه 

هاي سياسي دمكراتيك خود را نمايان  يافته، با نظام

هاي گذشته  نكرده است، بلكه در ايران نيز ظرف ماه

 88تحركات سوسياليستي افزايش يافته است. سال 

كه بخشي از حاكميت به خيابان آمد و به  زماني

پشتوانه طبقه متوسط شهري قصد سهم خواهي بيشتر 

 06را داشت، جنبش چپ ايران كه پس از فجايع دهه 

اي خود را  آمد، چندپاره شد. عده نوپا به حساب مي

حامي تام و تمام آن جنبش خواندند، برخي پرچم سرخ 

خود را با دستمال سبز سيدي عوض كردند و ديگران 

هم با تعجب و حتي تحير وقايع را نگريستند. با اين 

هايي كه  همه تنها چهار سال زمان الزم بود تا آن توده

كردند، دستمال سبز خود  روزي انقالبي خطابشان مي

اي بنفش عوض كنند تا باز طيف  را با پارچه

همان   سوسياليست جامعه را به فكر فرو ببرد. پرسش

بازيم و بورژوازي  قديمي است؛ چرا ما مي  پرسش

كه چگونه مي توان به  برد؟ ايراد از كجاست؟ اين مي

گنجد ولي  اين پرسش پاسخ داد در اين بحث نمي

دهد تحوالتي در راه است. در  تحركات اخير نشان مي

اي شد تا با  همين رابطه يكسالگي نشريه گام بهانه

فرد گفتگويي شود و از  سردبير آن، اميرحسين محمدي

او در مورد يك سال گذشته و اهداف آينده اين نشريه 

تر  سوال شود. گام يكي از نشريات و به بيان دقيق

هايي است كه در يكي دو سال گذشته پا به  جمع

شماره اخير خود صراحتا از  06عرصه گذاشته و در 

سوسياليسم و ماركسيسم حمايت كرده است. مشروح 

 مصاحبه در زير آمده است: 

 

گذرد. تجربه این دوره را  . یكسال از انتشار گام مي1

 چطور ارزیابي مي كنید؟

بله يکسال از انتشار گام می گذرد و در اين يک سال 

شماره از اين نشريه منتشر شده است. هر شماره   06

تجربه ای بود برای اعضای هيئت تحريه و همکاران 

آن و حتی مخاطبان آن ، چرا که گام با تالش براي 

توليد ادبيات راديکال و موضع گيری مشخص در 

برابر مسائلی که مربوط به زيست طبقه ی کارگر 

است خواسته تجربه ای از منظر رسانه ای کارگری 

و سوسياليستی باشد و اين تجربه ای است که نه فقط 

برای اعضای گام  بلکه برای جنبش سوسياليستی نيز 

 تواند حائز اهميت باشد. مي

. دستاوردهاي تاكنوني نشریه چه بوده و براي 2

 اي دارید؟ ها چه برنامه جبران كاستي

توان از ايجاد شبکه  از دستاوردهای ابتدايی نشريه مي

ای از نويسندگان وفعاالن سياسی و اجتماعی حول 

خود نشريه گفت. در ادامه ارتباط گيری با رهبران و 

فعاالن طبقه ی کارگر و جنبش زنان ازدست 

آوردهای  مهم اين نشريه است. اينکه فعاالن کارگری 

و سياسی و زنان با اين نشريه تماس می گيرند نشان 

می دهد که گام توانسته تاثير گذار باشد و درراه هدف 

هايي برداشته است و ارتباطی از  خود تاکنون گام

جنس سوسياليستی با مخاطبانش برقرار کند. همچنين 

انتشار يک نشريه داخلی با گفتماِن راديکال 

وکارگری، قبح توليد اين گونه ادبيات را شکست. 

عالوه بر توليد ادبيات سوسياليستی ، راديکال و 

کارگری ، سعی کرديم نوعی از ارتباِط اجتماعی 

ايجاد کنيم. در اين راستا امکان ديگری که نشريه گام 

فراهم کرده ، دادن تريبون به افرادی است که دغدغه 

جنبش سوسياليستی را دارند. همان طور که اشاره 

کرديد حتما اين نشريه کاستی هايی دارد. اينکه گام 

تنها در فضای مجازی منتشر شده، و هنوز نتوانسته 

 -جز در مواردی خاص و پراکنده  –نسخه چاپی 

داشته باشد و به شکل ديگری در دسترس مخاطبان 

در فضاهای مختلف اجتماعی مانند دانشگاه و يا 

محيط کار قرار بگيرد، از نظر تحريريه  کاستی 

محسوب می شود.اما اين کاستی موردی است که بايد 

ديد در آينده براساس شرايط چه می توان کرد ،آيا می 

توان به شکل چاپی در دسترس مخاطبان قرار داد يا 

 خير؟

. در عصر ارتباطات و با رشد فضای مجازی و 3

انتقال سریع و ارزان اطالعات و در عصري كه 

مدیاها و کمپانی های بزرگ سرمایه های کالن از 

داران حمایت می کنند، به نظر شما یک  سرمایه

نشریه چند صفحه ای چگونه می تواند تاثیرگذار 

 باشد؟

انقالب انفورماتيک در جهان سبب شده که مديا ها و 

در کل اطالع رسانی و ارتباط گيری از طريق 

ابزارهای ارتباط جمعی ، از انحصار دولت ها و 

قدرت ها تا حدود زيادی خارج شوند. تبادل ارزان 

اطالعات و ارتباط گيری سريع ، اين اجازه را می 

دهد که حرف مان را به گوش مخاطبان برسانيم. اما 

يک نکته مهم در مورد رويکرد گام در انتشار 

نشرياتی از اين دست بايد يادآوری شود. نشريه گام 

صرف "آگاه گری" منتشر نمی شود! اگر هدف از 

انتشار گام صرفا "آگاهی" بخشی باشد، خوب همان 

طور که گفتيد در مقابل اين حجِم عظيم از رسانه های 

وابسته و دست راستی، نمی تواند ادبيات و گفتمان مد 

نظر را غالب کند. هدف اصلی گام ، مخاطب قرار 

دادِن رهبران و فعاالن طبقه کارگر و سوسياليست 

های جامعه ايران است. گفتم که اگر اين نشريه در 

جامعه ای منشر می شد ، که از آزادی بيان نسبی و 

آزادی های اجتماعی و سياسی برخورد دار بود، می 

توانست روی گيشه های مطبوعات ، روی ميز های 

کتاب دانشگاه ها توزيع شود. می توانست به محيط 

های کار و زندگی طبقه کارگر وارد شود. اما شرايط 

منحصر به فرد ايران ، نوع کار سياسی و اجتماعی و 

چگونگی نحوه انتشار نشريه ای مثل گام را با 

پيچيدگی هايی روبه رو می کند و عملکرد نشريه را 

 نيز با روند معمولی که سراغ داريم، متفاوت می کند.

. تجارب پیشین و انتشار نشریاتی از این دست را 4

چگونه ارزیابی می کنید؟ به دلیل عدم گردش آزاد 

اطالعات و نبود فضای باز سیاسی، اکثر فعاالن 

سیاسی چپ به انتشار نشریه و تاسیس وب سایت 

خورشیدی.  ۰۸اقدام کردند، به خصوص در دهه 

برخی از آن ها ماندند و برخی دیگر رفتند. شما فکر 

 می کنید گام کدام مسیر را طی خواهد کرد؟

رويکرد ما نسبت به انتشار نشريه در هر شکلی ، چه 

به صورت مجازی و چه در قالب چاپی ، ايجاد ابزار 

برای ارتباط با جامعه است. حجمی از ادبيات ، 

نظرها و تحليل ها را به مخاطب ارائه می دهد ، که " 

آگاه گری" آغاز اين کار است و هدف اصلی 

تاثيرگذاری بر محيط پيرامون نشريه است. همان 

طور که در باال هم اشاره کردم اگر فقط خود را 

محدود به گفتن "حقايق" كنيم ، تالشی مذبوحانه 

کرديم. به قول شما با اين سطح از گستردگِی رسانه 

های بين المللی راست و وابسته به جريان های اصلی 

، و خفقاِن موجود در جامعه ايران ، صرِف بيان 

حقيقت ، انجام کاری عام المنفعه است. اما کار  گام 

تاثيرگذاری و دخالت گری در امور اجتماعی و 

مسايِل جارِی سياسی است. " گام " گفتمانی است که 

توليدکنندگان اش معتقدند می توانند در برابر سدهای 

ذهنی که در مسير دگرگونی قرار دارند، بايستند. می 

توانند سايه و روشن ها و گرد و خاک هايی که توسط 

جريان های ضد کارگری ايجاد شده را کنار بزند. گام 

در اين راه می تواند برای جنبش سوسياليستی کمک 

 بزرگی باشد.

اما در مورد تجارب قبلی ، به ويژه نشريات 

دانشجويی دهه هشتاد ، بايد اشاره کنم که باز هم دو 

بينيم. در  نوع رويکرد در انتشار نشريات آن زمان می

دهه هشتاد ، در محيط دانشگاه ها نشرياتی به صورت 

قانونی توزيع می شدند، نشريه هايی بودند که عالوه 

بر توليد گفتمان چپ يا سوسياليستی ، بر محيط 

پيرامون شان نيز تاثيرگذار بودند و سعی کردند 

سياست های شان را در اجتماع عملی کنند. اما نشريه 

گام با نشريات موفق و ادامه داِر آن زمان يک تفاوت 

عمده دارد. اينکه گام به يک اجتماع مشخص مثل 

دانشگاه، يا جمع خاص و کانون صنفی مثل سنديکا ، 

محدود نيست. نشريه ای است که طيف مخاطبان اش 

از سوسياليست ها ، فعاالن جنبش زنان تا رهبران 

عملی و اجتماعی طبقه کارگر را در بر می گيرد. 

چنين موقعيتی ، روند گسترده کردِن دامنه اثرگذاری 

و دخالت گری را سخت می کند و هم پيچيده و 

متفاوت. با توجه به اين رويکرد ، مطمئنا تا جايی 

ادامه خواهيم داد که دخالت گری و تاثيرگذاری داشته 
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باشيم. از طرفی نشرياتی از اين دست با در نظر گرفتِن 

توازن قواِی موجود ادامه می دهند. منظورم اين نيست 

که جمهوری اسالمی "دمکرات" شده ، بلکه جنبش 

طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی پذيرای اين سطح از 

فعاليت است. شايد روزی اين توازن برهم بخورد و 

مجبور شويم کار ديگری مناسب با شرايط انجام دهيم. 

گام هم تجربه های قبلی را با خود دارد و بنا به اوضاعِ 

 جارِی امروز وظابف جديدی بر عهده گرفته است.

 . هدف گذاري شما براي یكسال آینده چیسست؟5

نمی توان گفت  که هدف گذاری برای يک سال آينده 

چطور است . اين چيزی است که به شرايط سياسی 

بستگی دارد .گام تا زمانی که تاثير گذار باشد ، 

استمرار و پايبندی اش در نشِر ادبيات کارگری و 

سوسياليستی را حفظ می کند ، و سعی می کند در حوزه 

های مختلف اقتصادی، سياسی و اجتماعی ، و عرصه 

های زنان و دانشجويی ابراز نظر کند و حضور داشته 

 باشد.

. در زمینه افزایش آگاهي سوسیالیستي چه موانعي 6

 به طور خاص وجود دارد؟

اين موانع در جوامع و در برهه های تاريخی ابعاد و 

شدت وضعف مختلف و متفاوت دارد. عوامل اصلی و 

موانع مهم بر سر راه تغيير شرايط موجود ، ذهنی 

هستند. . عامل ذهنی می تواند مبارزه کارگری را 

منحرف کند. رفرميسم ، ناسيوناليسم ، قوم پرستی و 

خرافه و باورهاِی عقب مانده ، و درکل تمام تولدات 

فرهنگی و سياسی بورژوازی ، عوامل ذهنی ای هستند 

که سد راه مبارزات طبقه کارگر و سوسياليست های آن 

شده اند. همگی اين عوامل برای عقب راندن مبارزه 

 طبقاتی به کار می روند.

. گام خود را بخشي از جنبش سوسیالیستي جامعه 7

داند، ارزیابي شما از این جنبش چیست و گام قصد  مي

 دارد كدام موانع را از سر راه بردارد؟

گام در واقع به عنوان بخشی از جنبش سوساليستی ، و 

در کنار ابزارهای ديگر اين جنبش ، تالشی است برای 

کنار زدِن موانع ذهنی و گفتماِن غيِر کارگری و ضد 

سوسياليستی ، و دريچه ای برای نشان دادِن تصويری 

روشن از سوسياليسِم طبقه کارگر باشد. در واقع يکی 

از شاخص هاِی مهِم دخالت گری و تاثيرگذاری گام ، 

تالش برای کنار زدِن اين موانع است. روشن کردن 

مرز بين جنبش طبقه کارگر و جنبش های ديگر 

بورژوايی ، تاکيد برتفاوت های سوسياليسِم طبقه کارگر 

با ديگر جريان هاِی سياسِی بورژوايی ، رويکردی 

است که تحريريه برای امِر دخالت گری و تاثيرگذاری 

در نظر دارد. از انتشاِر نشرياِت مشابه ديگر استقبال 

می کنيم و برای راه اندازی شان کمک خواهيم کرد. 

چرا که نشرياتی با اين سبک کار هميشه با موانعی که 

 در مقابل اتحاد طبقه کارگر قرار دارند ، مقابله کردند.
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 برجام ، توافقی طبقاتی

 ساناز الهیاری

مذاکراتی که بعد از يک دهه کشمکش، تحريم و 

تهديد به دخالت نظامی و رژيم چنج، با توافق بر سر 

ايجاد منافع برای هر دو طرف پرونده اش به حالت 

بسته در می آيد، بطوری که اگر هر يک از طرفين 

کوتاهی در اجرای مفاد قرارداد نمايند قرارداد فسق 

می گردد. اين قرارداد تا زمانی که سران ذينفع از 

آن بهره مند هستند ادامه خواهد يافت. بعد از امضاء 

توافق نامه ژنو، از اين توافق طبقاتی بين سران 

و ايران، از طرف ايران  5+0دولتهای سرمايه داری

به عنوان پيروزی ياد می شود. توافقی که در بازی 

باخت  -اقتصادی و سياسی سرمايه داری حالت برد

برد برای هر دو طرف سران تبديل کرد.   –را برد 

بعد از فروپاشی ديوار برلين آمريکا به عنوان ابر 

قدرت جهانی و سر کرده ی بورژوازی غرب سعی 

در تعيين مسير سود حاصل از انباشت سرمايه 

و در اين راه از تئوری  .جهانی به سمت خودش کرد

اقتصاد نوليبراليسم تا به راه انداختن جنگ و به 

وجود آوردن گروه های تروريستی مثل القاعده، 

نورالدين و داعش برای غالب کردن ايدئولوژی و 

قدرت سياسی اش استفاده کرد و در هر جايی که 

نمی توانست از طريق ديپلماسی مدنی! به هدفش 

برسد از طريق ايجاد هرج و مرج و تفرقه افکنی  

در داخل آن کشور سعی در بدست آوردن هدفش چه 

در کوتاه مدت و چه در بلند مدت  می کرد و اين 

تاکتيک در خاورميانه همان طور که شاهد آن هستيم 

جواب داد. و بازی اقتصادی و سياسی در سوريه و 

باخت می شود ولی  -عراق و افغانستان برايش برد

 -در مورد ايران با رسيدن به توافق توانست به برد

برد برسد و اين يک پيروزی دراتحاد طبقه ی 

 سرمايه داری جهانی است.

برد اين است،  -نکته حائز اهميت در بازی برد

مذاکراتی که در جهان سرمايه داری صورت 

گيرد با انگيزه ی سود و منفعت طبقه کارگر  می

شکل نمی گيرد. اين توافقات به دليل تضاد منفعتی 

طبقاتی در نهايت برای طبقه کارگر همان سود و 

منفعتی را نخواهد داشت که برای سرمايه داری 

 جهانی به ارمغان خواهد آورد.

ار مغان برجام در اقتصاد بازار آزاد رفع تحريم 

های اقتصادی ايران، ورود سرمايه گذاری های 

خارجی به ايران، به رسميت شناختن قدرت سياسی 

ايران در خاورميانه و دست کشيدن دولتهای غربی 

و آمريکا از تحت فشار قرار دادن دولت ايران، از 

طريق رژيم چنج و تهديد و گزينه های نظامی و 

کمک به اپوزيسيون های بورژوايی و کمپين های 

، و ايجاد 5+0حقوق بشر از جانب سران دولت های 

يک فضای سياسی خارجی ايمن و عاری از هرگونه 

شعار جنگ طلبانه و مداخله جويانه در خاورميانه و 

مانورهای نظامی به رخ کشيدن قدرت نظامی 

ايران، با کنترل و نظارت آمريکا، و محيا کردن 

يک فضای اقتصادی سياسی رام شده با نيروی کار 

ارزان و سرکوب شده و خاموش از جانب ايران، که 

هم بازار مصرف بزرگ و هم نيروی کار ارزان 

دارد يعنی  ايجاد سود و انباشت سرمايه بيشتر برای 

سران طرفين توافق در اقتصاد جهانی ايجاد کردن 

است. اين ماحصل توافق برای سران مذاکره کننده 

اش است. ماحصل اين توافق برای عموم مردم 

 جامعه و طبقه کارگر چه خواهد بود؟! 

در هيچ جای توافق از افزايش رفاه اجتماعی ،ارائه 

بهداشت و درمان رايگان ،آموزش رايگان و حمل و 

نقل عمومی به صورت رايگان و افزايش حقوق و 

دستمزد نمی بينيم. برداشته شدن تحريم های 

اقتصادی و آسان تر شدن تجارت بين الملل و ورود 

سرمايه گذاری های ايرانی و خارجی به داخل ايران 

تا حدودی باعث کاهش بيکاری و کاهش قيمت ها و 

باال رفتن سطح معيشت عموم مردم و طبقه کارگر 

می شود، ولی آيا اين باال رفتن سطح معيشت جبران 

خالی بودن سبد زندگی انسانی طبقه کارگر در طی 

اين سال ها که به بهانه ی " ما تحريم هستيم" را 

 خواهد کرد؟!

برداشته شدن سوبسيت ها برای کاالها و خدمات 

 055666ضروری و جايگزين پرداخت اندک نقدی 

لایر برای هر فرد به عنوان يارانه، پايين نگه داشتن 

سطح حقوق و دستمزد نسبت به تورم و عدم 

پرداخت حقوق معوقه کارگران بويژه در بخش توليد 

و تعديل نيروی کار و ايجاد يک ارتش عظيم 

بيکاران و رشد بی رويه قيمت کاالهای ضروری و 

تعرفه های بهداشتی و درمانی و اجاره بها مسکن 

در طی اين سال ها و ايجاد يک فضای خفقان زده 

که در آن هر اعتراض و اعتصاب در جامعه 

کارگری و کارمندان معلمان و پرستاران و ... نسبت 

به شرايط موجود ،که با زندان ،شالق و سرکوب 

روبرو می شد ودر مقابل ،دولت که با شعار ايران 

عظيم و تقويت ناسيوناليسم سعی در آرام نگه داشتن 

جو موجود داشت، آيا در"پسا برجام "شرايط به 

گونه ای خواهد بود که به نفع طبقه کارگر و عموم 

 مردم بچرخد؟!

با ورود سرمايه گذاری های خارجی و سرمايه های 

بلوکه شده ايران و بازگشت آن به چرخه اقتصادی، 

و ورود تکنولوژی ميزان توليد ناخالص ملی افزايش 

خواهد يافت .در بازار نيروی کار که عرضه بسيار 

است تقاضا به وجو می آيد و سطح اشتغال باال می 

رود . اما در بخش حقوق و دستمزد که در طی 

 55ساليان گذشته نرخ افزايش دستمزد ساليانه از 

کاهش يافت و اين  55درصد در سال  00درصد به 

ايجاد عادی سازی شرايط بود،در دوره پسا برجام به 

بهانه عدم تناسب عرضه و تقاضای نيروی کار و 

باال نگه داشتن سود ناخالص و پر سود بودن سرمايه 

گذاری در ايران ، افزايش چندانی نسبت به رشد 

در واقع سود بیشتر اقتصادی شاهد نخواهيم بود. 

حاصل نمی گردد مگر با استثمار بیشتر کارگران 

اما سرعت  )تولید کنندگان واقعی ارزش اضافی(.

ورود سرمايه گذاری به ايران تا چه حدی خواهد 

بود؟ آيا همانقدر که دولت ايران راغب به شتاب اين 

ورود سرمايه است شرکت های خارجی هم با 
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درنظر گرفتن سرمايه داری نامتعارف ايران و 

شرايط پر از هرج و مرج حاکم بر خاورميانه می 

تواند بدون ريسک اقدام به سرمايه گذاری در ايران 

 کند؟

سرمايه داری جهانی چين را به دليل تعداد زياد 

نيروی کار که بسيار ارزان بود و همچنين ثبات 

سياسی و اقتصادی داشت مناسب برای شروع سرمايه 

گذاری ديد. به همين دليل چين توانست جايگاهی در 

اقتصاد سرمايه داری جهانی پيدا کند، ولی قضيه 

برای ايران به اين سادگی نخواهد بود. نظام سياسی 

با تناقضات  55حاکم بر ايران بعد از انقالب 

ساختاری و بنيادی و شعارهای ضد امپرياليستی و 

بسيج نيروهای مستضعف شکل گرفت و رشد کرد و 

از آمريکا به عنوان شيطان بزرگ و استکبار جهانی 

و از انگليس برادر خلف آمريکا ياد کرد، که اين امر 

يکی از موانع رشد اقتصادی سرمايه داری به 

صورت متعارف در ايران و پيوستن آن به سيستم 

جهانی سرمايه داری که حاکمش آمريکا است، می 

 شود.

يکی ديگر از موانع که دولت اعتدال همچون دولت 

های سابق با آن روبرو است طبقه کارگر آگاه جامعه 

است. طبقه کارگر که چندين دهه به بهانه جنگ با 

عراق و تحريم و تهديد دخالت نظامی آمريکا سرکوب 

شده بود و مورد  حمالت زيادی به معيشت اش قرار 

گرفته بود ، اينک منتظر بهبود شرايط زندگی اش به 

صورت زندگی انسانی در قرن بيستم است و اين امر 

يک توهم است برای طبقه کارگری که آگاهی اش را 

در طی اين چند سال اعتراض و اعتصاب نشان داده 

است.وسرکوب هرگونه اعتراضات صنفی، دستگيری 

و زندانی رهبران وفعاالن کارگری  اشاره به اين امر 

دارد که اتحاد در صفوف طبقه کارگر و متشکل شدن 

راهی است که می توان يک زندگی انسانی  به دور 

از توهم و وعده وعيد را داشت. يک صف مستقل 

،متحد و قدرتمند می تواند جلوی هر وعده و حرکات 

عوام فريبانه را بگيرد و در راستای مطالبات برحق 

جامعه کارگری ،کارمندان و معلمان و پرستاران 

 و...گام بردارد.
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 سرمقاله

تدابير دست راستی؛ قفل ها 

 و کليدها

 امیرحسین محمدی فرد

جدالی ميان حاکميت سياسی بورژوازی ايران و 

سال ها به درازا  «بحران هسته ای»غرب بر سر

کشيد. جدالی که به بهانه خطر اتمی ايران،معضالت 

و اختالف های ريشه ای تر در خود داشت. برجام، 

توافق برسر ايجاد توازن قوای جديد بازيگران سياسی

نظامی در خاورميانه است. نقطه تالقی اين توافق، -

تامين منافع سياسی واقتصادی طرفين اين کشمکش 

تاريخی است. برقراری تعادل، بر اساس شکست های 

ميليتاريستی آمريکا در منطقه، به ويژه در عراق از 

يک سو، و بن بست ايدئولوژيک و تناقضات 

اقتصادی ذاتی بورژوازی ايران به وجودآمد. حاکميت 

سياسی بورژوازی ايران و حضورش به عنوان 

درخاورميانه، رسميت يافت و تاييد شد.  «ثبات»محور

ايران به  »تحميل سياست های«در مقابل شعارهای 

 »ايران هسته ای«هر نحو و از هر طريق و ادعای 

فروکش کرد. اين توافق برابر بود با برداشته شدن 

اصلی ترين مانع در راه پيوستن ايران به بازار 

جهانی؛ و پايان خطر دخالت آمريکا در سرنوشت 

جامعه ايران را به همراه داشت. کاهش اختالف های 

ايران وغرب در قالب برجام و همراهی قاطعانه جناح 

مسلط وايدئولوژيک حاکميت سياسی بورژوازی 

ايران با دولت اعتدال، توازن قوا بين نيروها و جريان 

های راست و چپ بورژوازی ايران را نيز به دنبال 

داشت. هدايت مذاکرات توسط حاکميت سياسی نظام 

سرمايه داری ايران و در راس آن دولت روحانی، 

سياست ها و جايگاه تا کنونی جناحهای سياسی 

بورژوازی ايران را با چالش جدی روبرو کرد. 

تخفيف اين تخاصمات، تمام جريان های راست طرف 

دار آمريکا، ناسيوناليست های عظمت طلب ايرانی و 

قوم گرايان حامی غرب را خلع سالح کرد و بخش 

اعظم جنبش بورژوا ليبرال و چپ قانونی و وفادار به 

را با خود همراه  «دمکرات»حاکميت و دگرانديشان 

کرد؛ و سبب شد تا بحرانی عظيم کل چپ بورژوايی 

و حاشيه ای را احاطه کند. اين در حالی است که از 

زاويه جنبش طبقه کارگر، برجام پايان دوره ای از 

سرکوب و فشار عليه اعتراضات کارگری، فقر 

وبيکاری و هجوم به معيشت خانواده های کارگری به 

بهانه دخالت خارجی و تحريم است. و قابل انتظار 

است که شکست خوردگان را ساکت، مبهوت، خجل 

و افسرده ببينيد. جماعتی که نا اميدی را درايت فرض 

می کنند، اکنون مارش جنگ می نوازند. به جنگ با 

 منافع طبقه کارگر می آيند!

 50که در دوم خرداد «جنبش اصالحات»در حقيقت 

شروع شد، اعتاليش دولت کنونی است. روشنفکران 

مذهبی و کل -شرق زده و ناسيوناليست های ايرانی

جنبش بورژوا ليبرال، همراهان و وفاداران فعلی و 

تاريخی حاکميت سياسی بورژوازی ايران هستند. 

مليون در حمايت از روند مذاکرات در کنار دولت 

صف می بندند.  «تندرو»روحانی عليه اصول گرايان 

 «خيانت»راست های طرف دار آمريکا گله مند از 

حقوق »غرب، شوک بزرگی را تحمل ميکنند و مدام 

از دست رفته در ايران را گوش زد می کنند.  «بشر

البته اين اعتراض ها ناشی از کالفگی پس از شکست 

های پی درپی است. پس از کاهش تنش های ايران و 

جامعه جهانی، پايان پروژه تغيير حکومت از راه 

 «فعال»آمريکا وشرکت  «دخالت های بشردوستانه»

در اين طرح، کل جريان هايی که بر بستر جدال 

شکل گرفته بودند، بی افق شدند.  «هسته ای»

ناسيوناليست های عظمت طلب ايرانی و راست های 

طرفدار آمريکا، بازندگان اصلی پس از برجام هستند. 

با کم شدن شکاف ميان ايران و غرب، هويت اين 

جريان ناسيوناليست و راست پرو غرب نيز با بحران 

 و انشقاق رو به روشد.

مليون و اصالح طلبان ديروز و تمامی نيروهايی که 

بودند، با دولت اعتدال  «ايران قدرت مند»درحسرت 

به آروزهايشان رسيدند. بازگشت بورژوازی ايران به 

و داغ شدن تنور ناسيوناليسم ايرانی  «جامعه متمدن»

در جامعه ايران و خاورميانه، اکنون برای اين طيف 

از نيروهای سياسی مدافع نظام سرمايه داری، تداعی 

جنبش ملی مصدق و اوج اصالحات است. حاکميت 

شده؛ و مورد تاييد جامعه  «تعديل»سياسی بورژوازی 

جهانی است. کل تاريخ مبارزه ليبرال های ايرانی به 

پايان خود نزديک شده است! اما اصالحات در 

چهارچوب نظام سرمايه داری ايران، با توجه به 

جايگاه اش درنظام سرمايه داری جهانی، از زاويه 

منفعت طبقه کارگر و زحمت کشان جامعه تحميق 

 بورژوازی است.

فرقه های مذهبی و بی ريشه در جامعه ايران وجريان 

های قوم گرا که در انتظار حمله نظامی به جامعه 

منطقه ای آزاد «ايران بودند تا از عراقيزه شدن فضا، 

را به دست آورند، امروز جايگاهی در  »شده

محاسبات سياسی جامعه جهانی ندارند. گانگسترهای 

مذهبی که سايه از هم گسيختگی بنيان های جامعه را 
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سنگين تر کرده بودند، امروز بی پرنسيپ تر از 

گذشته تالش می کنند تا زندگی ننگين شان را ميان 

شکاف دولت های مرتجع خاورميانه حفظ کنند. اين 

جريان با ظرفيت باالی ارتجاعی و قابليت 

ماجراجويی، هميشه آماده تخريب شيرازه های جامعه 

است. قوم گرايان طرفدار آمريکا نيز به دليل حيات 

، و با اعالم آتش «هسته ای»سياسی بر بستر جدال 

رژيم »بس ميان دو طرف، تا اطالع ثانوی در معبد 

موميايی خواهند شد! بورژوازی کرد و آذری  «چنج

به دليل انتگره شدن با بورژوازی ايران و نفوذ در 

حوزه های سياسی حاکميت بورژوازی، سبب شده تا 

جنبش ناسيوناليستی کرد و قوم گرايان آذری به حاشيه 

رانده شوند. تاريخ قومگرايان حکايت از زيگزاگ 

های ناشی از فرصت طلبی اين جريان ها است. 

جريان های فاشيستی برای رسيدن به اهداف 

، برای تبديل «نجات ميهن»ناسيوناليستی، زير پرچم 

کردن جامعه ايران به سوريه و ليبی از همتايان 

ايرانی جلو می زدند. اما حاال سرخورده از غرب، 

بخشی به آغوش بورژوازی بازگشتند و طيف ديگر 

هنوز به دنبال پروژه ای برای ناامنی و جنگ در 

 جامعه است.

پس از برجام شايد هيچ جريانی به اندازه چپ قانونی 

و وفادار به حاکميت سياسی، دگرانديشان 

های فعلی و کل چپ بورژوايی  «دمکرات»و

وضعيت اسفناک و متناقضی ندارد. جريانی که  نه 

داوطلبانه، بلکه به زور از حاکميت سياسی 

بورژوازی رانده شده است. اين جريان پس از اعالم 

توافقات، با شورو شعف و استفاده از کلماتی چون 

، به استقبال خويشاوندانشان در حاکميت «خرسنديم»

رفتند. وضعيت نمايندگان چپ رفرميسم و ليبرال 

ايرانی اين روزها نشان دهنده صف بندی در کنار 

و  «گشايش اقتصادی»دولت روحانی برای ستايش از 

است. کل چپ ناسيوناليست و  «افراطيون»مقابله با 

دمکراتيسم »ليبرال ايرانی هم صدا با دولت اعتدال، 

و شرکت در انتخابات برای برقراری  «سياسی

را تبليغ می کنند. طرف داران  «مردم ساالری»

 «چپ دمکرات»صندوق رای، با هيجان تحت عنوان 

نگرانی خود را نسبت به تغيير ماهيت انتخابات به 

اعالم می کنند و برجام را  «عرصه جدال»عنوان 

 تعريف می کنند. «راست تندرو»ضربه به 

اگر پس از برجام انتقادهای مختصری از جريان چپ 

ناسيوناليست و ليبرال ايرانی شنديده می شود، در 

راستای سنت ديرينه ملی گرايی و مذهبی روشنفکران 

و  «دسته جات رانت خوار»شرق زده است. مقابله با 

انحصارات »دربرابر  «اقتصاد صنعتی»حمايت از 

و  «امپرياليسم»، امروز جای ضديت کور با «مالی

تمجيد از بورژواری ملی را گرفته است. اما بازگشت 

بورژوازی ايران به بازار جهانی خط بطالنی بر 

تاريخ متوهم در باب استقالل و قطع وابستگی 

ساختارسرمايه داری ايران از امپرياليسم است. حاکم 

به عنوان الزمه گردش  «دمکراتيسم سياسی»شدن 

تاراج »برای جلوگيری از  «داخل»سرمايه در 

مالی،  «سوداگری»و «وغارت انباشت سرمايه اوليه

به روز شده ادبيات تکراری و کهنه کل چپ 

بورژوايی و ملی ايران است. سرمايه داری 

را به جای سوسياليسم جا می زنند و برای  «صنعتی»

قبوالندن اش به طبقه کارگر نظريه پردازی می کنند. 

برای استقالل بخشی از سرمايه داری، هويت و اراده 

مستقل طبقه کارگر را مخدوش می کنند تا پرولتاريا 

را مستضعفانی معرفی کنند که نياز به قيم دارند. آن 

هم با ادبياتی از سر فرهنگ تواضع رياکارانه 

تحصيل کردگان جوامع جهان سومی! نسخه های 

عوام فريبانه از نقد سرمايه در قالب نظريه های 

آکادميک و بی خطر، چيزی جز مشاوره اشتباه برای 

 مديريت بهتر نظام سرمايه نيستند.

در ايران پروسه سوخت وساز سرمايه تابعی از منافع 

سرمايه داری امپرياليستی در کل جهان است. جامعه 

سرمايه داری ايران در تقسيم بندی جهان سرمايه، 

حوزه صدور سرمايه به واسطه تامين نيروی کار 

ارزان است. چنين مناسباتی نيازمند روبنای سياسی 

غير دمکراتيک است. وابستگی سوخت وساز 

بورژوازی ايران به غرب نتيجه چرخش سياست 

نيست؛ بلکه الزمه رابطه کشور متروپل با جوامع 

است. به اين ترتيب کودکان لجوج  «درحال توسعه»

در  «صنعتی»که درپی استقالل  «دمکراسی خواه»

ايران هستند، به رويا پردازی مشغول اند. اين جريان 

ها خارج از سياست حاکمه و رسمی بورژوازی 

توسعه »قراردارند که طبقه کارگر را منتظر سراب 

نگه داشته اند. دفاع از  «مردم ساالری»و  «اقتصادی

بازار داخلی در برابر بازار خارجی، مخالفت با 

خريد کاالی »واردات کاالی خارجی درمقابل 

بی راهه بخشی از سرمايه داری ايران است.  «ايرانی

ملی کردن سوسياليسم و مطالبات طبقه کارگر اولين 

سد بندی بورژوازی و عامل ذهنی در برابر پراتيک 

 «پورشه سواران»طبقه کارگر است. گوش زد کردن 

به نشانه اقتصاد وابسته، همان پرچم ناسيوناليسم چپ 

بورژوايی ايران است که تبيين اساسی اش خلع يد 

غرب است. اين جريان انباشت  «انحصارات»کردن 

و عدم  «توسعه داخلی»سرمايه را در چهارچوب 

می خواهد. اما جنبش طبقه  »امپرياليسم«وابستگی به 

کارگر قدرت خود را نه در دنباله روی از جنبش های 

بورژوايی و متفکرين غير سياسی که از ميليون ها 

کارگر معادن و کارخانه های صنعتی، بيکاران و 

 خانواده های شان می گيرد.

چتر جنبش ملی و ليبرال آنقدر وسيع است که کل 

شاخه ها و فرقه های مختلف چپ بورژوايی، اصول 

پايه ای آن جنبش و پرچم ناسيوناليسم را نمايندگی می 

کنند. با ترجمان های مختلف و متعدد، مثل اقتصاد 

، همان تبيين ها و نظريه »تجاری«وسرمايه  «انگل»

های مبتنی بر بورژوازی خوب وبد، داخلی وغربی 

را ارايه می دهند. اگر ديروز معضل سياسی چپ 

بورژوايی و جهان سومی ايران، سرمايه داری 

و  «مافيايی»وابسته بود، حال دربرابر بورژوازی 

معترض است. جناح چپ بورژوازی ايران،  «انگل»

و مبارزه با سرمايه رانت  «خودکفا»به دنبال اقتصاد 

خوار وابسته است. به همين دليل است که درگيريهای 

داخل حاکميت سياسی نظام سرمايه داری ايران و 

جدال جامعه جهانی با ايران، اساس تحليل اش از 

شرايط موجود هستند. هرگاه سياست دخالت گری و 

سياست ورزی در مبارزه طبقاتی ناديده گرفته می 

شود، طبيعی است که پراتيک طبقاتی نيز تحت 

الشعاع مبارزه اقتصادی صرف، اکونوميسم و صنفی 

گرايی قرار گيرد. پيوستن محافل سياسيون طبقه 

کارگر به يکديگر که به نام پرولتاريا فعاليت می کنند، 

فدراسيون »نمی تواند تعريف روشنی از پروژه 

و برخاسته از مبارزات طبقه کارگر باشد.  «سراسری

بی اهميت ترين اتم های چپ بورژوايی و فرقه های 

پوپوليست حاشيه ای تر نيز در کنار همين صف، از 

گله دارند و خواهان  «سرمايه ملی»نظارت غرب بر 

 هستند. »انحصارگری سرمايه«خلع قدرت از 

سکوالرهای جنبش بورژوايی نقطه مقابل طيف ديگر 

اين جنبش نيستند، بلکه دو روی سکه متعارف بودن 

يا نبودن ساختار سياسی ونظام اقتصادی بورژوازی 

ايران اند. متعارف بودن يک نظام سرمايه داری با 

چگونگی رابطه اقتصاد وسياست پيوند دارد. به اين 

معنا که هر درجه از اين روابط به دور از تنش و در 

جهت انباشت روتين سرمايه بدون مانع باشد، متعارف 

بودن ساختار بورژوازی يک جامعه نيز بررسی شده 

است. به اين ترتيب هر جامعه ای در جهان سرمايه 

داری تا اندازه ای نامتعارف است. اما از جانب چپ 

بورژوا و دگرگونی طلب صرف، اوج و فرود و 

ضعف وشدت مبارزه عليه تسلط نظام سرمايه داری 

به درجه متعارف بودن يا نبودن نظام بورژازی 

بستگی دارد. اگر متعارف شناخته شود، می توان فعال 

به کتاب خانه ها رفت و در انتظار قضاوت تاريخ در 

آينده ای دور، دنباله روی از جنبش خودبه خودی 

بنيان پراتيک باشد. در صورت متعارف نبودن نيز 

با آکسيونيسم، مناسبت  «شکستن ديوار سرکوب»

 «نقد خيابان»گرايی به جای سازماندهی صنفی و 

وعمل گرايی صرف و بی ثمر اساس پراتيک می 

شود که جز هزينه های سنگين برای فعالين اين 

جنبش، دست آوردی ندارد. هر دو روی سکه، 

پاسيفيسم را تبليغ می کنند. چپ سکوالر که همچون 

 «دخالت بشر دوستانه»راست پروغرب، زمانی که 

آمريکا در خاورميانه با شکست قطعی مواجه نشده 

بود، طبقه کارگر را در خيابان می خواست، اما در 

حال حاضر آنها هم گمان ميکنند غرب تنهايشان 

 گذاشته است!

جريان های سايسی راست طرف دار غرب، 

ناسيوناليست ها و قوم گرايان و کل چپ بورژوايی 

ايران، پس از برجام به وجوه مشترک دوباره ای 

رسيدند که ريشه درتاريخ عميق و مشترکشان دارد. 

راست و چپ بورژوازی عامل شرايط موجود را 

نظامی مسلط بر ساختار سياسی -جناح ايدئولوژيک

بورژوازی ايران می دانند. با پرچم نامتعارف بودن 

نظام سرمايه و ناسيوناليسم، همچنان به بازگشت 

اقتصادی جامعه، به قبل از توافقات -اوضاع سياسی

 اميد دارند.

دوباره بايد يادآور شد که در ايران و ديگر کشورهای 

تحت سلطه و جهان سوم، بستر توليد سود انبوه برای 

امپرياليسم محسوب می شوند که بر پايه کار ارزان و 

با اتکا به فشارهای پليسی ، وضع قوانين سفت و 

سخت استوار است. طبقه کارگر برای رهايی از 

استثمار چاره ای ندارد جزاينکه کل بورژوازی را به 

مثابه يک طبقه واحد خلع يد کند. اين امر شامل 
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و  »مالی«، دولتی و بورژوازی «انگل»سرمايه 

وابسته می شود. به اين صورت جدال بر سر آينده 

طبقه کارگر و جامعه ايران، ميان دو جنبش اصلی و 

جريان سياسی است. جدال طبقه کارگر و جنبش 

سوسياليستی آن با بورژوازی و جنبش بورژوا 

ناسيوناليستی که در حال حاضر توسط دولت اعتدال 

و ساختار سياسی حاکم نظام سرمايه داری ايران 

 نمايندگی می شود.

ايدئولوژيک بورژوازی ايران در -بن بست سياسی

اثر تناقضات ذاتی درون سرمايه داری ايران ايجاد 

شد که عامل اصلی برای مذاکرات از سوی ايران 

بود. از طرف ديگر شکست سياست های ميليتاريستی 

آمريکا در خاورميانه وضرورت ثبات موقعيت 

محوری اش در منطقه، اهرم های اجبار برای 

توافقات بودند. ادامه روند بهبود تخاصمات ايران 

وآمريکا با امنيت برای سرمايه گذاری در ايران و 

جنگ در خاورميانه گره خورده است. بن بست 

اقتصادی ايران و نامتعارف بودن بورژوازی ايران 

ارتباط مستقيم با هويت سياسی بورژوازی ايران 

دارد. مستقل از اينکه برجام موفق می شود و 

و گشايش اقتصادی صورت می گيرد، کنار  «توسعه»

رفتن تحريم های ضد انسانی، پايان تبليغات و فضای 

جنگی برای طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی آن 

است. آغاز دوره ای به دور از بهانه  تحريم و دخالت 

خارجی، توقع بهبود شرايط زندگی و رفاه برای طبقه 

اقتصادی از زاويه ليبرال ها،  «توسعه»کارگر است. 

ها و ملی گرايان معانی و تبيين های «دمکرات»

گوناگونی دارد. بورژوازی ايران تالش می کند تا 

اقتصادی را با سطح  «توسعه»شدن و  «صنعتی»

رفاه در جامعه مترادف کند. رشد اقتصادی به معنای 

سود آوری بيشتر است و الزاما رفاه و بهبود شرايط 

 زيست جامعه را نمی آورد.

افق گشايش و توسعه اقتصادی تحت حاکميت 

در خاورميانه،  «ايران قدرت مند»بورژوازی، پرچم 

ويژگی های مشترک جريان ها و  «صنعتی»ايران 

جناح های بورژوازی ايران اند. مليون و راست 

پروغرب، جنبش ناسيوناليستی، ليبرال ها و کل چپ 

بورژوايی توسط ساختار سياسی حاکم بورژوازی 

ايران نمايندگی می شوند. مبارزه جاری پرولتاريا و 

سوسياليسم طبقه کارگر با بورژوازی و جنبش 

بورژوا ناسيوناليست در دوره کنونی، شرايط آينده را 

 تعيين می کند. 
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عليه قوم پرستی، عليه 

 ارتجاع
 امیرعباس

عمليات ايذايي حزب دمكرات كردستان جناح 

هاي  هاي گذشته و تالش مصطفي هجري در ماه

مذبوحانه اين جريان ناسيوناليستي و قوم پرست براي 

جلب نظر دولتهاي منطقه، از جمله اسراييل و 

عربستان سعودي، در كنار اظهارات يكي از مقامات 

مسئول پيشين دولت سعودي در نشست ساالنه 

هاي متعددي را در ميان  مجاهدين در پاريس، واكنش

چه كه در  هاي مختلف اپوزيسيون ايجاد كرد. آن گروه

گيري  اين ميان به وضوح مشهود است، تغيير جهت

جرياناتي است كه هدفي جز پاشاندن جامعه به قيمت 

كه هر فرد  سرنگوني حكومت فعلي ندارند. حال آن

اي كه تجربه  آشنايي به سياست و سرد و گرم چشيده

داند صرف سرنگوني طلبي،  را دارد، مي 55انقالب 

چه كه تفاوت نيروهاي  نشانگر هيچ چيزي نيست، آن

كند پالتفرم سياسي  سياسي را از يكديگر مشخص مي

 .ها است آن

با روي كار آمدن دولت روحاني و عيان شدن شكست 

استراتژي آمريكا در خاورميانه، جرياناتي كه پيش از 

  اين براي سناتورهاي آمريكايي و غربي كرشمه

آمدند، گيج شدند. ضربه برجام و امكان تبديل شدن  مي

تر از نظر  جمهوري اسالمي به يك حكومت متعارف

المللي كه قصد مشاركت فعال  نهادهاي اقتصادي بين

در سوخت و ساز جهاني سرمايه را دارند، سبب شد 

ها كودكانه چشم بر اتفاقات  تا برخي از اين گروه

ببندند و به اميد كشمكشهاي آتي روزگار خود را سر 

كنند. اين طيف عمدتا بخش ناسيوناليست ايراني 

هوادار غرب بود كه يك بال آن خود را كمونيست 

داند و بال ديگر آن پان ايرانيست. در سوي ديگر  مي

جريانات قوم پرست مانند حزب دمكرات كردستان و 

بي ريشه مانند مجاهدين خلق، خطير بودن اوضاع را 

درك كردند و به دنبال جايگزيني براي حمايت از 

هاي  خود گشتند. در اين رابطه و بر اثر كشمكش

اي عربستان سعودي اولين دولتي بود كه رسما  منطقه

خواهان به دست گرفتن پرچم حمايت از اين جريانات 

ها توانسته بود  شد. عربستان كه در دوران تحريم

ميليون بشكه در  06فروش نفت خود را به بيش از 

روز افزايش دهد و يكي از رقيبان اوپكي خود، يعني 

ايران، را از ميدان به در كند، از هيچ تالشي براي 

ها فروگذار نشد، وليكن نه ديگر  مجاب كردن غربي

غرب توان عراق ديگر ساختن را داشت و نه ديگر 

روسيه و كشورهاي شرقي اجازه چنين روشي را به 

دانند. همچنين جذابيت ايران به عنوان  ها مي آن

ميليون نفري كه از قضا بيست و  86بازاري 

چهارمين كشور جهان از نظر توليد ناخالص ملي 

ها دست متحد ديرين خود  است، موجب شد تا غربي

را رد كنند و جمهوري اسالمي را پاي ميز مذاكره 

 .بپذيرند

در كنار اين مسائل با روي كار آمدن روحاني، زبان 

كردي تبديل به يك رشته دانشگاهي شد و برخي 

هاي كردي به مجلس رفتند و  نمايندگان مجلس با لباس

آمدند؛ به عبارت ديگر هر آن چيزي كه ناسيوناليستها 

جنگيدند، به شكل مسالمت آميز به ارمغان  براي آن مي

به طور ضمني  88آمد. مصطفي هجري كه در سال 

از كانديداتوري مهدي كروبي دفاع كرده بود، اين بار 

پنداشت بايد از او  به سوي متحداني رفت كه مي

حمايت كنند. حزب دمكرات براي نشان دادن جديتش 

پيشمرگ به كردستان فرستاد و مجاهد تجمع چندين 

هزار نفره برگزار كرد. وليكن در ميان تمام اين 

چه كه مفقود است، خواست واقعي مردم و  ها آن بحث

 .زحمتكشان ايران و كردستان است

مردم ايران، در تمام نقاط، پيش از هر چيز صلح، 

خواهند. مردم كردستان  امنيت، رفاه و آزادي مي

ايران وقتي وضعيت همزبانان خود در كشور همسايه 

را كه تحت حاكميت طايفه بارزاني و طالباني گذران 

خواهند به  بينند، چطور مي كنند را مي عمر مي

فرزندان معنوي همين جريانات اعتماد كنند. مردم 

ايران كه سي و اندي سال است تجربه حاكميت ديني 

را از سر گذراندند چطور ممكن است دوباره و در يك 

پروسه سالم تن به حكومت اسالمي اين بار دمكراتيك 

بدهند؟ اين مساله براي سران جريانات سناريو 

سياهي، قابل فهم است و از همين جا ضرورت 

هاي الكي، شهيد پروري و شلوغ كاري صد تا  آشوب

يه غاز به ذهن اين رهبران بي ربط به جامعه خطور 

 .كند مي

اي كه هر كس سرنگون باد اين و آن  گذشته دوره

گفت عزيز بود. تمام شد دوراني كه سياست همه با  مي

گرفت و گذشت  هم براي تغيير در دستور قرار مي

شدند. امروز  ها در كنار هم متحد مي دوراني كه خلق

دوراني است كه اگر مردم و به ويژه طبقه كارگر 

حواس خود را جمع نكنند، داعش و بوكوحرام، قوم 

پرست و فاشيست و انواع جانوران رنگ و وارنگ 

دانند  افتد. اين رهبران مدعي مي شان مي به جان هستي

كه در يك پروسه سالم و در يك تحول اجتماعي، هيچ 

جايگاهي را در آينده سياسي اين كشور نخواهند داشت 

كوبند كه در آن هر چه  در نتيجه با سر به ديواري مي

 .هست خون و جنون است

همچنين بي  سكوت و بي تفاوتي نسبت به اين اقدامات،
تفاوتي و منزه طلبي در شرايط فعلي، از جانب هر 
كسي كه باشد، چون لكه ننگي بر دامانش باقي خواهد 

ماند. بايد جامعه را نسبت به خطرات قوم پرستي و 
سناريو سياه آگاه كرد. كرد و ترك و فارس و عرب و 

بلوچ، جز زبان هيچ منفعت مشتركي با هم ندارند، 
كه كارگران در سراسر ايران و جهان منافع  حال ان

مشترك بلند مدت با يكديگر دارند و اين را بايد خاطر 
نشان كرد، متحد كارگر فارس، كارگر ترك است نه 
بورژواي فارس. بايد عليه هر نوع هويت قومي و 

ها را افشا كرد و تالش كرد  مذهبي به پا خواست، آن
هويت انساني و طبقاتي به عنوان تنها هويت راستين 

و واقعي در جهان امروز به زمزمه هر كارگر و 
انسان آزاديخواهي تبديل شود. بايد عليه حزب 

اي،  زاده دمكرات و مجاهد خلق، مهتدي چي و ايلخاني
پان ترك و عرب و ايرانيست، اصالح طلب و 

اصولگرايی ايستاد که ديد جامعه را با حرف های 
غير واقعی کور می کنند و اجازه نداد بيش از اين بذر 

 .تفرقه جامعه را آلوده كند
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 (1فاشيسمِ آکادميك )
 برهان بقایی

نفی وناچيز شمردن ديگری و يا فاقد حقوقی خاص 

قلمداد کردن آنان حتی در داشتن گذشته و تاريخ را 

می توان شکلی نظری از فاشيسم و تجاوز و تعدی 

دانست.هرچند که در قامت نظر باشد. هرپديده ی 

سياسی الجرم بايد اساسی تئوريک هم داشته باشد.بی 

اعتبار کردن ديگری هم جنبه ی عملی دارد و هم 

 جنبه نظری.

امروز در خاورميانه کمتر کشوری می توان يافت که 

نشان و زخمی از سياست ميليتاريستی اياالت متحده 

نداشته باشد و داغ اين صادر کننده بزرگ دموکراسی 

 و حقوق بشر بر دل مردمانش ننشسته باشد.

اما مساله به همان ميزان مهم تبديل شدن اين سياست 

به يک الگو ميان کشور های خود منطقه است. 

 درست است که ارتش  

آمريکا در فاز حضور فيزيکی نظامی  عمال در 

شکست خورده، اما   -خصوصا عراق-منطقه  

الگويش را به بورژوازی های حاکم بر منطقه تحميل 

کرده است؛ آن الگو اين است که منفعت آنها از طريق 

 دخالت های نظامی و ويرانی جوامع می گذرد.

فروپاشی کشورهای افغانستان و عراق و سوريه به 

يُمِن حضور ارتش آمريکا و متحدانش، پاشيده شدن 

سوخت وساز اين جوامع چنان که مشهود است و 

سوريه ای که يک پالن از سرنوشت مردمانش برای 

شرمندگی تاريخِی کال جامعه ی به اصالح متمدن 

کافيست. اما ظاهرا برای برخی آکادميست های 

ايرانی موهبتی بوده تا ترم های جديدی را در پهنه ی 

ايران شناسی و علوم سياسی بومی تدوين کنند. 

هرسياست در غالب عمل به يک هسته نظری احتياج 

دارد اما اينجا ما به تاخير نظريه نسبت به  اجرای 

 سياست دچاريم.

به رياست  «سياست نامه»چندی است که ماهنامه ی 

دکتر جواد طبابايی منتشر شده که در اولين شماره ی 

بازگشت به »خود به عنوان درشتی مزين شده 

طباطبايی چهره ای آشنا است که   .«ايرانشهر

پژوهش های مفصل و مطول ايشان در رابطه با 

تاريخ انديشه سياسی در ايران، نزديک به دو دهه 

است امتداد يافته. جدا از سنجيدن نظرات ايشان در 

اين پژوهش ها، اينجا فقط نگاهی به همکاری وی با 

ماهنامه ی سياست نامه  که يکی ديگر از نشريات هم 

خانواده مهرنامه، به سردبيری آقای قوچانی است می 

پردازيم . طباطبايی در مانيفست سياست نامه اش می 

نويسد ايران بزرگ فرهنگی در صورت های متنوع 

ادب آن نظريه هايی در سياست را تدوين کرده که از 

 »ويژگی های اين فرهنگ ديرپا و چند وجهی است.

اما اين ايران بزرگِ فرهنگی از لحاظ جغرافی 

 کجاست؟

وی در کتاب ديباچه ای بر نظريه انحطاط ايران می 

اصطالح ايران زمين را من به معنی دقيق »نويسد: 

آن به کار برده ام، و منظور از آن ايران بزرگ و 

حوزه ای از تمدن و فرهنگی است که بيست و پنج 

سده پيش در آن سرزمين ايجاد شد، که هگل آن را 

نخستين دولت در تاريخ جهانی خوانده است و من به 

تبع تاريخ نويسان آن را شاهنشاهی نه به معنای 

صورت فرمانروايی شاهی در تلقی عاميانه بلکه 

شيوه ای از فرمانروايی در سرزمينی گسترده با اقوام 

گوناگون زبانها وآداب و رسوم متنوع خوانده    و پی 

آمده های آن رادر دگرگونی های تاريخی باز گفته 

 »ام.

ظاهرا به استناد حکومت هخامنشی در دوهزار و 

پانصد سال قبل که با کشور گشايی های کوروش 

آغاز شد، امروز نيز فقط همين کشور ايران شايستگی 

عنوان دولت وملت را داراست و فرمانروايی بر 

ديگر کشورهای منطقه پشت قباله شان است. ديگر 

کشورهای منطقه در شمار ملت و آدم نيستند و حقی 

فرمانروايی »بر تعيين سرنوشتشان ندارند، جز اينکه

را بپذيرند و خراج گذار فرزندان  «شاهانه ايران

 کوروش باشند.

بخوانيد اين نقل شيرين و آکادميک را از طباطبايی 

کشورهايی در »:  «سياست نامه»در ماهنامه 

همسايگی ايران، که تاريخ آنها منابعی جز منابع 

تاريخ ايران ندارد، برای نوشتن تاريخ خود ناچار بايد 

مقوالت  علوم اجتماعی و علم سياست جديد را وام 

بسياری از کشورهای همسايه ايران به لحاظ بگيرند. 

و تاريخ انها جزيی از تاريخ  تاريخی کشور نيستند* 

ايران است اما از خالف آمد عادت با توجه به 

مقوالت علم سياست جديد کشور به شمار 

ميروند...عراق و افغانستان اگر بخواهند تاريخ و 

وحدت قومی خود را بفهمند نمی توانند از مقوالت 

جديد علوم اجتماعی و علم سياست بی نياز باشند اما 

تاريخ مليت و دولت ايران موادی فراهم آورده است 

که بدون ارجاع به نظام مفاهيم جديد نيز ميتوان تاريخ 

 «ايران را فهميد.

واقعيت اين است اين نوع اظهار نظرها در همين 

جوامع بورژوايی وغربی جرم محسوب می شود،در 

همين کشورهای ريز و درشت اروپايی که تاريخ و 

فرهنگ دو هزار و پانصد ساله ندارند صاحبان چنين 

آرايی را فاشيست ميدانند و حبس و زندانی ميکنند. 

يک تناقض اساسی در امتداد تفکرات وی وجود دارد. 

اين که طباطبايی در پژوهشهای گذشته خود  نبود 

خرد ورزی و عقالنی گری در پهنه ی سياسی ايران 

آنطور که در غرب رايج بود و عدم اشنايی ايرانيان 

با مفاهيم علوم جديد را مايه افسوس می دانست. حتی 

مثال اولويت دادن به مصالح ملی از طرف شاه عباس 

-صفوی را نه به دليل آشنايی ايشان با سياست جديد 

،بلکه يک کنش غريزی -طبق انديشه ماکيوولی

بعد از شاه عباس پی گيری نشد.  متاسفانهميدانست که 

در آن  «تعطيل فلسفه»يا ايجاد مدارس نظاميه و

مدارس را يکی از علل انحطاط انديشهو الجرم ايران 

زمين می دانست . طباطبايی نوشته های غزالی ها را 

باعث تعطيل و امتناع فکرمی خواند، اما در کشف 

جديد ايشان آرای فکری برآمده از همين نگرشها به 

ابزار و «خدای نامه ها »و «اندرزنامه ها »عناوين 

مصالح علم سياست بومی ايرانی اسالمی است.اما 

مساله اصلی همان تئوريزه کردن ناسيوناليسم ايرانی 

و ريختن آب بر همان آسياب کهنه است.همان برتری 

 نژادی به روشی جديد تراست.

در روزگاری که ميديای غربی و به اصطالح جهان 

متمدن هربار که به توصيف از خودشان می رسند، 

از شهروند و حقوق آن دم می زنند، اما تا پای مردم 

خاورميانه می رسد، آنان را به انواع و اقسام گروه 

های قومی و قبيله ای و عشيره و اقليت دينی و 

مذهبی تقسيم می کنند و برای هرگروه ظرفيتی خاص 

تعيين کرده وسرنوشتی جداگانه می پيچند. اما اين 

آشفته بازار خاورميانه امروزی، برای نشريه وزين 

فرصتی  حاصل آورده ،تا ترم جديدی  «سياست نامه»

 «تکثر قومی»با  «ايران بزرگ فرهنگی»به اسم 

رسم کنند و از اين آب نه گل الود که گنديده ،مدالی به 

 قامت آکادميک شان بدوزند. 

نابودی عراق و دانشگاه بغداد و ترور روشنفکران و 

اساتيدش توسط شرکت پيمانکاری آدم کشی بلک 

واتر، امروز اين اجازه را به استاد طباطبايی داده که 

عراق را نه کشور بداند و نه مردمش را شايسته 

عنوان ملت. اگر عراق و افغانستان و سوريه دولت و 

ملت نيستند، تقصير هگل هست يا نيست، زير فرش 

کردن تاريخ تمدن بين النهرين يا  آن سوی 

ماورالنهر،و گزينشی برخورد کردن با تاريخی دور 

و دراز از انواع و اقسام سلسه های متفاوت، توسط 

استاد و فيلسوف آقای طباطبايی، راهی است تا در 

مقام نظر حمله ی جديدی را عليه کشورهای منطقه 

 سازمان دهی کند.

چطور است که اين تاريخ می تواند همانطور که 

مصالحی برای تدوين علم »طباطبايی می گويد 

اما سده ها فرمانروايی  «سياست ايرانی فراهم آورد

شاهنشاهی مغولی و ترکی نمی تواند مصالحی برای 

پژوهشگران جوان مغولستان برای تدوين علم سياست 

 مغولی باشد؟

نهايتا می توان گفت از آنجا که چندين سال است 

وضع خاورميانه وبازيگرانش همچون کابوسی در 

حال اجراست، شفافيت     نظرات  جناب طباطبايی و 

دار و دسته اش دراين ماهنامه چيزی جز توجيه 

 نظری همين سناريوی خونبار خاورميانه نيست.

 

 *توضيح: تاکيد از نويسنده است.

 (اين مقاله اولين بار درنشريه گام منتشر شده است.0)
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اعتراض به نشريه طرح نو و 

 ناسيوناليسم در آذربايجان
 

 نوید غالمی

به دنباال درج ياک ماطالاب در نشارياه طارح ناو در 

روزهای اخير، و باادرج ياک شاعار از شااهانااماه ی 

فردوسيدر شماره آخر خود، باعاث باراه افاتاادن ماوج 

ديگری از اعتراضات در شهرهای آذربايجان و ديگر 

شهرهای ترک نشين ايران شده است. اعتراضاتای کاه 

چندين بار نيز در سال های گذشته نيز بارها به باهااناه 

های مختلفی از قبيل انتشار يک کارتون در روزنااماه 

تا برنامه طنز کودکانه تلويزيونی به راه افتاده بود. در 

اين يادداشت سهی مرده ام به ريشاه هاای واقاعای ايان 

حمايت ها و اعتراضاتی که به دنباال آن راه افاتااد، و 

علی الخصوص به آنچه، که بعنوان ستم ملی باه ماردم 

 ترک زبان در ايران معروف است، بپردازم.

 

 هویت تراشی قومی

يکی از اولين نمودهای اين اعتراضات که باه راحاتای 

می توان از شعارهای افراد معاتارض بارداشات کارد، 

هويت تراشی قومی و نژادی، و نفرت پراکنای نسابات 

به مردمی است که به زبان های ديگر تکلم می کاناناد. 

ناسيوناليسم ترک که پرچم ستم ملی علياه ماردم تارک 

زبان در ايران را برداشته، و مدام به اين تاوهام دامان 

ميزنند که بی حقوقی، فقر و ستم روا داشته شده عالاياه 

کارگران و مردم محروم در آذربايجان باه دلايال ساتام 

ملی و استياالی باه اصاطاالح قاوم فاارس اسات! ايان 

نگرش و توهم پراکنی ناسيوناليست ها در آذربااياجاان 

ايران خود عامل مهمای بار دامان زدن باه ايان قابايال 

نفرت پراکنی ها و تافارقاه انادازی هاا در ماياان آحااد 

مردم و کارگران است. ناسيوناليستی که باه عالات کام 

اثار بااودن، و چااه بسااا غااايااب بااودن يااک آلااتاارناااتاايااو 

کارگری و مترقی مهر خود را به تمامی حرکت هاای 

اعتراضی در استان های ترک نشين ايران زده اسات. 

مردم در شهرهای ترک نشين ايران، بايد اين را بدانند 

که ريشه های واقعی ستم و بی حقوقی کارگر و ماردم 

محروم و زحمت کش در آذرباياجاان اياران ريشاه در 

مناسبات سرمايه داری در اياران داردو در واقاع ايان 

بی حقوقی و استثمار مختص اين مناطق هم نياسات. و 

اين اصاال اسااسای اسات کاه نااساياوناالاياسام تارک در 

آذربايجاان اياران مانافاعات اش اياجااب نامای کاناد کاه 

اوضاع را نگاه کند. بلکه حتی مدام و سازمان يافته به 

کمک مديای اجتماعی در رسانه هاو ... به اين حقيقات 

 سرپوش می گذارد 

 

 ناسیونالیسم ترک ارتجاع خالص:

هيچ جريان ناسيوناالاياساتای باه ايان درجاه از خاودش 

عقب ماندگی و گاذشاتاه پارساتای نشاان ناداده باود کاه 

ناااساايااونااالاايااساام تاارک کااه از خااودش نشااان داد. 

ناسيوناليستی که گوی سبقت را از ديگار هام قاطااران 

خويش از قبيل ناسيوناالاياسام ايارانای و کارد و عارب 

ربوده است. ناسيوناليستای کاه پارچام اعاتاراضاش در 

دستان نادر قاضی پور نماينده مجلس ايران است کاگاه 

در اجتماع تبليغات انتخاباتی، در شهار اروماياه چاناان 

صحبت های توهايان آماياز و زن ساتايازاناه ای اياراد 

فرمود که حتی داد جاماعايات هاای اساالمای زناان در 

اروميه نيز درآمد و حاتای بارخای ناماايانادگاان زن در 

مجلس ايران نيز نسبت به صحبات هاای ناادر قااضای 

 پور اعتراض کردند.

 ستم ملی عليه مردم ترک زبانذ و توهمی ديگر:

باارخااالف تااماااماای ادعاااهااا و تااباالاايااغااات مااکاارر 

ناسيوناليستيهای آذرباياجاان در هاياچ ياک از قاوانايان 

 کشور ماده و تبصره ای 

)چه قوانين استخدامی و شغلی و چه قوانين قضاايای و 

حقوقی( عليه افرادی که به زبان ترکی تکالام ماياکاناناد 

نيست و کسی بخاطر گويش خويش در کشور شهروند 

محسوب نمی شود و حتی نشانه هاای حايااتای  5درجه 

اقتصاد ايران در دساتاان سارمااياه داران تارک زباان 

است که برای نمونه می توان به صنايع خودروساازی  

کشور و بازار تهران و ... اشااره کارد. و ايان ناکاتاه 

نشان دهنده ی اين است که در طاول تاارياخ ماعااصار 

سرمايه داری آذربايجان پيوند عميقی با مارکاز داشاتاه 

است. و امروز نيز شهرهای بزرگ ترک نشين اياران 

مثل تبريز جز شهرهای مهم صنعتی کشور ماحاساوب 

می شود. در مقابل اگر واقعا بخواهيم مثالی واقاعای و 

ملموس از نابرابری و تبعيض در جامعه بياوريم بااياد 

در  5به زنان کاه عاماال باه عاناوان شاهاروناد درجاه 

جامعه محسوب می شوند نگاهی بيانادازيام از قاوانايان 

قضايی گرفته تا قوانين حقوقای و سارپارساتای کاودک 

حق طالق و شهادت در دادگااه هاا مای تاوان اساتانااد 

آورد که نيامای از جاماعايات کشاور عاماال باه عاناوان 

شهروند درجه دو محسوب می شوند . و از برخای از 

ابتدايی ترين حقوق خويش محروم هستند و هاماچانايان 

می توان  مثال کارگاران افاغاان در اياران را زد کاه 

عمال طاباق قاوانايان کشاور از اباتادايای تاريان حاقاوق 

اجتماعی خويش محروم هستند. از حق اشتغال گارفاتاه 

که طبق قانون  محدوديت هايی در زمياناه ی اشاتاغاال 

در برخی مراکزی که مستقيما با بهداشت عمومی سار 

و کاردارد)آخر فاشيستی تر از اين هم مگر می شاود( 

تا ماحارومايات از ثابات قارارداد کااری و زيسات در 

شرايط سخت و محروميت های اجتمااعای بساياار مای 

 توان مثال آورد.

در واقع ستم ملی عليه مردم ترک زبان کالاياد واژه ی 
جريانات ناسيونال فاشيستای تارک بارای ايافاای ناقاش 

سياسی خويش است. نقش هايی که در تاريخ ماعااصار 
ناسيوناليست های رنگارنگ از ناسيوناليست عارب و 

کرد و ... ايفا کرده اند. پاکسازی ها و جدا سازی های 
قومی و نژادی که در حافظه ی تاريخ جامعه و طاباقاه 

 کارگر باقی مانده است.
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 یادداشت

 !خاليق هرچه اليق
 مهران کوشا

هااای  گاايااری باارخاای کااانااال  در ساااعااات پاااياااناای رای

 :کردند تلگرامی طرفدار روحانی اعالم می

دقيقه تا پايان رای گيری بااقاياسات. باعاد از   ۵۵تنها " 

 .شود هيچ رايی گرفته نمی ۲۱ساعت 

نفر در صف منتظر هساتاناد باه هاياچ   ۵۵اگر بيش از 

وجه در شورا رای نادهاياد. اجاازه دهاياد ماردمای کاه 

 .منتظرند بتوانند در رياست جمهوری رای دهند

هاای رای گاياری اعاالم کاناياد تاا  اين را بلند در صف

 "مردم آگاهانه انتخاب کنند

حاميان مستقيم و غيرمستقيم کانديد بنفش! که قرار بود 

با يک برگِ رای چهارساله که اوج فاعاالايات سايااسای 

ايشان در طول هرچهار سال است، آن هام بارگای کاه 

از چندين فيلتر و سانسور عبور کرده بود،  کاه حاتای 

به دليل توجيه عمِل به ظااهار فاعااالناه سايااساِی خاود، 

زمين و زمان و دوسات و دشامان را باه هام دوخاتاه 

بودند، و به گمان خاِم خود کاه تاحات تااثايار بامابااران 

تبليغات و وعده های کذب قرار گارفاتاه باودناد، حاتای 

گرمای بهاری هوا را تحمل کنند و   حاضر نشدند کمی

فقط  ياک روز در هار چاهاار ساال را از تافارياح و 

خوشگذرانی روز جمعه خود بگذرند و زودتر به پاای 

های خود بروند تا اين داستاان جاالاب و خاناده  صندوق

دار در ساعات پااياانای رای گاياری بارايشاان باوجاود 

 .نيايد

های ميليونی و خيااباانای اوکارايان کاه باه  در اعتراض

نتيجه انتخابات بود، معترضين چندين روز و شاب در 

سرمای استخوان سوز در خيابان ها مانند و باه خااناه 

نرفتند و خواسته خود را مطالبه کردند، اماا در اياران 

طرفداران بنفش، که در روزهاای قابال بارای هاماراه 

کردند کاه در صاورت  ها، چنان القا می کردن تحريمی

پيروز نشدن کانديدای خاود، آخارالازماان مای شاود و 

شوند، گرمای ماليم باهااری و  مردم ايران قتل عام می

ها، داغی و شاور و هاياجاان کااذب  تفريح و دورهمی

روزهای قبل را از آنان ُربود و کارشان در پايان شب 

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

مردمی که به قول خودشان از ناچاری بين بد و بادتار  

های خود خوشحالی  انتخاب کردند، اما چنان در عکس

کردند که گويا انتخاب بيان اياده  و احساس شادمانی می

هايشان بوده، در صورتی که زمانی کسای از روی  آل

دهاد، باعاد از آن چانادان  ناچاری حرکتی را انجام مای

آيد و شاادماانای  احساس خوشايندی ندارد و به وجد نمی

های خود را در اينستاگرام و تالاگارام  نمی کند و عکس

هايشان کجاا  منتشر نمی کند. اما آن فيگورها در عکس

 .و آن فيگورهای رای استيصالی کجا

با اين روايات نه تنها روحاانای بارايشاان گازياناه بادی 

شاان، باهاتاريان  نبود که حتی در راستای منافع طبقااتای
 .گزينه بوده و در شآن آنهاست. خاليق هرچه اليق

  يونان به کدام سو می رود؟

 علی ایران پور

های حزب سيريزا بعد از   درباره ماهيت سياست

پيروزی نسبی در آخرين انتخابات يونان که تا حدودی 

به ثبات سياسی در آن کشور انجاميد سئواالتی پيش 

آمد از جمله اينکه اين حزب در رابطه با اوضاع 

ای را به   اقتصادی و بدهِی خارجی يونان چه برنامه

برد. )نوشتم پيروزی نسبی زيرا حزب   پيش می

سيريزا برای تشکيل کابينه دولت با يک حزب دست 

راستی که مخالف اعمال سياست رياضت اقتصادی 

بود ائتالف کرد.( پاسخ به اين پرسش با توجه به 

پيچيدگی وضعيت موجود در مناسبات کشورهای 

حوزه يورو در آن زمان به سادگی ميسر نبود زيرا 

های مقتدر   نحوه برخورد و اتخاذ سياست توسط دولت

های   اتحاديه اروپا مانند آلمان و فرانسه درباره بدهی

گيری احزاب   آن کشور و برآمدن واحتمال قدرت

توانست   مشابه سيريزا وچپ در اسپانيا و پرتغال می

تغييرات بسياری را در اوضاع منطقه يورو سبب 

شود اما با توجه به آنچه تاکنون روی داده 

های حزب سيريزا در مقابل دولت آلمان   نشينی  وعقب

رسد   توان گفت به نظر می  و بانکداران اروپائی می

های نسبتا راديکال   توانست به سياست  اين حزب می

اما ممکن و قابل اجرا برای تغيير وضعيت به نفع 

 های فقير دست يازد. يونانی

حزب سيريزا راهبرد استراتژيکی به دست آوردن 

صندلی های پارلمان و کابينه را از طريق آراء 

عمومی برگزيده بود. در انتخابات ماقبل آخر از 

که  «سوسياليست»همکاری با حزب چپ ميانه 

خواهان اجرای برنامه رياضت اقتصادی بود امتناع 

کرد تا اينکه در آخرين رجوع به آراء عمومی برای 

دهندگان   تشکيل پارلمان وکابينه با اقبال اکثريت رای

روبرو شد. در مورد اين وقايع چند نکته قابل توجه 

 است: 

اول، حزب مزبور برای پيروزی در انتخابات 

اهداف،برنامه وشعارهائی با محوريت مخالفت با 

اعمال سياست رياضت اقتصادی را تدوين وارائه 

 کرده بود.

گيری چنين احزابی   دوم، اهداف و فرآيندهای  شکل

که در قالب نظام موجود سياسی به دنبال تغييرات 

شود تا   نسبتا راديکال هستند، به اين منطق منجر می

در ميدان قانونی به فعاليت سياسی خودادامه ادامه 

و    های قانونی  دهند. مانند حزب سيريزا که چارچوب

عرفی را در قالب يونانی وهمچنين اروپائی آن 

 پذيرفته بود.

سوم، حزب حاکم برای پيروزی دوباره و جلوگيری 

ها   از شکست در انتخابات بعدی بايد برنامه

وشعارهای خود را تا حد قابل قبولی از نظر 

 دهندگان پياده و اجرا کند. رای

چهارم، درست است که برای حزب سيريزا پيروزی 

در انتخابات يک هدف محدود ومشخص به حساب 

آمد اما، از آن مهمتر پايبندی به مطالبات و   می

دهنگانی است   های اجتماعی واقتصادی رای  خواسته

که به پشتوانه آن، حزب توانست پيروز شود. برای 

کوشند   احزاب غيرمعمولی چون حزب سيريزا که می

با احزاب سوسيال دمکرات مرزبندی خود را حفظ 

های پارلمان به سادگی قابل دستيابی   کنند، صندلی

نيست اما از دست دادن آن سهل وساده است ودليل آن 

گذاری طبقه حاکم در احزاب سنتی است که   سرمايه

 اند. امتحان خود را در وفاداری پس داده

زند و   وزير الکسی سيپراس کراوات نمی  اينکه نخست

بعد از پيروزی در انتخابات بر سر مزار 

باخته در جنگ دوم   های کمونيست جان  پارتيزان

جهانی و انقالبيون دوران حکومت سرهنگان رفت و 

سوگند شروع به کارش را با متن مورد قبول خود ادا 

کرد و يا اولين وزير ماليه او که پيراهنش را بر روی 

انداخت وباعث دلخوری همتايان اروپائی   شلوار می

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

رود؟   داشت اما اين تغيير به کدام سو وتا کجا پيش می

حزب سيريزا سياستهای رياضتی تحميل شده از سوی 

دولت آلمان، بانکداران اروپائی و بانک جهانی را به 

ها، اساسا   درستی قبول نداشت. منشاء اين بدهی

داران مالی و سياستمداران نئوليبرال يونانی   سرمايه

های دريافتی از بانک   بودند که وجوه ناشی از وام

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

رسيد به بازيگران اصلی صحنه سياست و   به نظر می

اقتصاد يونان پرداخته شد، تا مردم آن کشور را برای 
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پيوستن و ماندن در منطقه پولی يورو راضی کنند. 

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

بازپرداخت آن از توان اقتصاد ضعيف يونان و آن هم 

با توجه به رکود طوالنی در اروپا ميسر نبود 

بانکداران بزرگ را به وحشت انداخت وطبق معمول 

نسخه برنامه رياضت اقتصادی پيچيده شد تا 

کارگران، کشاورزان وبازنشستگان مسن و ناتوان 

ها را بپردازند. تاکنون   يونانی بهای بازپرداخت بدهی

نتيجه اين دعوا تحميل رياضت اقتصادی بوده که با 

شدت و حدت کمتری از قبل به مردم آن کشورتحميل 

شده و اتحاديه اروپا را به نرمش واداشته است. دولت 

حزب سيريزا بطور کجدارومريز و با کش و قوسهای 

ها   فراوان و با اميد به بخشودگی بخشی از بدهی

 زنی با آنان است. درحال چانه

وظيفه حزب سيريزا قبل از هر چيز ايستادگی برسر 

قول و قرارهای انتخاباتيش بوده وهست. اگر چنين کند 

دهد به عکس احزاب سوسيال دمکرات،   نشان می

اند و حاضر   د  دستگاه دولتی را اموال و ارثيه خود نمی

است بار ديگر به عنوان حزب اپوزيسيون ظاهر شود 

حال اگر بتواند اکنون که در قدرت است به   با اين

بخشی از قول و قرارهای خود با حاميانش دست يابد 

نقطه شروع مناسبتری برای مبارزه دور آتی مردم 

يونان برای رهائی از اوضاع وخيم موجود فراهم 

تری از مردم درپشت سر   خواهد شد و بخش گسترده

آن حزب قرار خواهند گرفت. کشورهای کوچک 

حوزه يورو در حاليکه در شرائط سختی به سر 

برند به سادگی قادر نخواهند بود به کاستن از   می

که    پيوندهای خود با اتحاديه اروپا دست يابند مگر آن

در آن منطقه تحوالت بزرگی همانند خروج بريتانيا و 

برای اجرای    حتی از آن شديدتر روی دهد ويا مبارزه

های مخالف نئوليبرالی در قاره گسترش يابد. با   سياست

برای ايجاد شرائط    اين حال حزب سيريزا چند گزينه

 بهتر در مقابل خود دارد:

تواند با همکاری با احزاب و جناح   اين حزب می -

های چپ وراديکال برای تغييراتی دمکراتيک در 

 قوانين کشور اقدام کند.

تواند،جنبش تشکيل شوراهای مردمی رابه   حزب می -

انداخته و    عنوان منبع اصلی قدرت اجتماعی به راه

 هدايت کند.

حزب ضمن ماندن در اتحاديه اروپا و منطقه يورو  -

المللی خود را بسط داده و مناسبات   تواند روابط بين  می

های اقتصادی خود را با خارج حوزه يورو   و گزينه

 توسعه دهد.

هايی را مد نظر قرار   آيا حزب سيريزا چنين گزينه

گذارد؟ شايد پاسخ در اين   دهد و وقعی به آن می  می

شرائط باشد که اگر جناح چپ و انقالبی  در يونان 

متشکل شود وافکار عمومی را جلب کند آن گاه فشار 

از پائين بر اين حزب، آقای الکسی سيپراس را وادار 

ها را بيشتر جدی بگيرد و کمتر به فکر   کند اين  گزينه

داری، بانکداران   های سرمايه  الس زدن با سران دولت

اروپائی و شرکای يونانی آنان بيافتد يعنی همان کسانی 

که در صورتی که حزب سريزا سربه راه نباشد آماده 

رسد   خواهند بود آن را در هم بکوبند. به نظر می

اگرقدرت اجتماعی در يونان شکل بگيرد از فرصت 

 برداری را کرد. توان بهترين بهره کنونی می

تعرض عليه بشريت، از 

 موصل تا ادلب*
 خطوط یک نقد سوسیالیستی 

 امیرحسین محمدی فرد

ماه ها است که جنگی به نام مبارزه با داعش، گريبان 

مردم موصل را فشار می دهد. عملياتی به نام "آزاد 

سازی موصل" آغاز شده است. ائتالفی از نظاميان 

آمريکا، ناسيوناليست های کرد، سنی های مورد 

حمايت ترکيه، دولت عراق و ميليشيای طرف دار 

ايران، نبردی را در اين جغرافيا عليه داعش آغاز 

کردند. موصل را از هر جهت بمب باران کرده و 

محله به محله جنگ را به زور به مردِم شهر موصل 

تحميل می کنند. جنگ موصل در اين جبهه، به 

داعش شکست سنگينی وارد کرده، اما به اعتراف 

رسانه های غربی، اختالف های قومی و تعصب 

های ارتجاعی، پس از عقب رفتن داعش شديد تر می 

( جنگی که از قبل چنين نتايج شومی در پی 0شوند.)

خواهد داشت را آغاز کردند، و هزاران انساِن 

محاصره شده در اين شهر هر روز کشته می شوند. 

به گفته عبادی و گزارش رسانه های غربی، داعش 

( 5از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.)

در مقابل، دولت عراق با متحدين غربی و نظاميان 

حامی ايران، مردم محاصره شده موصل را قربانی 

می کنند. قطب های امپرياليستی، دولت های مرتجع 

منطقه و متحدهايشان، هر يک به نوعی در تولد و 

پرورش داعش و تروريسم سهيم اند. آنچه ائتالف 

ضد داعش را شکل داده، سهم خواهی نيروها و 

محورهای حاضر در جداِل توازن قوا در خاورميانه 

است. عمليات موصل نه برای "آزادی" مردم عراق، 

که ادامه پروژه های قديمِی توازن قواِی قدرت های 

بورژوايی است. دراين برهه کمپ های امپرياليستی 

جدی تر از قبل جدال ها را پيگيری خواهند کرد. 

چنانچه کشتار مردم موصل ادامه دارد، و در جبهه 

ای ديگر مردم را شيميايی می کنند. حمالت انتحاری 

داعش در سوريه شديد تر شده و مردم بيشتری در 

جدال های بورژوازی جان شان را از دست می 

دهند. از طرفی موج بازگشِت گسترش تفرقه های 

قومی و مذهبی، بيش از پيش کل منطقه را تهديد می 

 کند.

 "آزادی موصل"،  پروژه ای قدیمی!

، آمريکا وغرب به بهانه از بين بردن 5662سال 

سالح های کشتار جمعِی صدام، و زير سايه هجوِم 

همه جانبه تبليغاِت رسانه هايشان مبنی بر "رهايی" 

مردم عراق از ديکتاتوری از راه "دخالت بشر 

دوستانه"، جنگ خونينی را در اين جغرافيا سامان 

دادند. در سوريه نيز سناريويی تقريبا مشابه با نام 

مبارزه عليه استبداد بشار اسد و تنگ تر کردن دايره 

نفوذ ايراِن پيشا برجام به مثابه "محور شرارت" در 

منطقه، اجرا شد. آمريکا و غرب برای اعتراض 

های مردمی تازه شکل گرفته در سوريه، "رهبر" و 

سازمان َعلَم کردند تا اعتراض ها را به زير 

مجموعه سياست های پروژه " رژيم چنج" ناتويی 

تبديل کنند. طرحی که حاصل اش پرورش يافتن ده 

ها گروه و فرقه تروريست، جنگ و ويرانِی جامعه و 

کشتار مردم بی گناه سوريه بود. باز اگر کمی از 

حال به گذشته برگرديم، بيش از دو سال پيش، 

موصل که اکنون محل مناقشه قطب های امپرياليستی 

و سهم خواهی دول منطقه و متحدين مرتجع شان 

است، جلوی چشمان نيروهای نظامی آمريکا و دولت 

عراق به داعش تحويل داده شد. اکنون با گذشت بيش 

از دو سال از سيطره جانيان داعش و محاصره 

نيروهای نظامی آمريکا، کردهای ناسيوناليست، 

حکومت شيعه عراق و ميليشيای متحِد حکومت 

بورژوازی ايران بر اين شهر، با برنامه ای 

تکراری، تحت پوشش مبارزه با "تروريسم" ،جهنم 

را به مردم مصيبت زده موصل تحميل کردند. بيش 

از شش ماه از اين عمليات که طبق گفته همان رسانه 

های وابسته در "مراحل پايانی" است، می گذرد و 

مردم هر روز به فجيع ترين شکل آزار می بينند. 

کودکاِن کشته شده در خيابان ها و کوچه ها رها 

شدند. ترس و گرسنگی بر اين شهر چيره شد. مردم 

سپر انسانِی جنگ تروريست ها شدند و جنگ 

 تروريست ها ادامه دارد.

در پی "مبارزه با تروريسم" ،ائتالفی برای عقب  

راندن داعش از موصل شکل گرفت. بيش از شش 

ماه پيش، ارتش دولت عبادی، احزاب ناسيوناليست، 

دولت اقليم کردستان، شبه نظاميان شيعه و تانک های 

ترکيه عليه داعش متحد شدند. اين اتحاد عليه 

سرطانی که نتيجه طرحِ "دخالت بشر دوستانه" 
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است، موقت شکل گرفت. هر يک از نيروها و قطب 

ها به بهانه مبارزه با داعش، در اين جنگ ويران گر 

دخالت دارند. هر کدام به دنبال سهم خواهی بيشتر در 

جدال های آتی بورژوازِی چند قطبِی جهان در 

خاورميانه هستند. حاصِل عقب رفتن داعش از 

موصل نيز تراژدی غم انگيزتری از سقوط صدام 

حسين خواهد آفريد. به بهانه "آزادی موصل" ويرانی 

و کشتار مردم را رقم زدند و مطمئنا بارديگر، 

بربريت و تعرض عليه بشريت در نقطه ای ديگر از 

عراق و خاورميانه فوران می کند. چنانچه دوازده 

سال پيش نيز با تلفيِق ميليتاريسم و تبليغاِت مسموم، به 

جای "آزادی" نکبت را برای مردم عراق ارمغان 

آوردند. چرا که نزديک به پنج سال پيش نيز آوارگی 

را به مردم سوريه تحميل کردند و به تفرقه و تعصب 

 های کور دامن زدند.

با توجه به توازن قوا در جوامع مختلِف منطقه، ميان 

سوسياليست ها، طبقه کارگر، مردم آزادی خواه، 

سکوالر و نظام سرمايه داری، می توان جريان های 

اجتماعی را در برابر يورش بورژوازی متحد کرد. 

دفاع از ارزش های انسانی، جدا از قوم و مليت و... ، 

نيازمند مقابله همه جانبه عليه جريان ها و حاکميت 

هايی است، که تفرقه های واهی را پرورش می دهند. 

تا کنون بر همه ثابت شده که بهبود شرايط با راه حل 

های نظام سرمايه داری محال است. اما در مقابل، 

مبارزه جنبش های اجتماعی و جريان های 

سوسياليستی در سراسر منطقه می توانند شرايط را به 

نفع انسان ها عوض کنند. دفاع از مدنيت، آزادی های 

سياسی و اجتماعی، پيش برد مطالبه رسيدن به رفاه 

اجتماعی، عرصه نبرِد امروز با توحش سرمايه داری 

 است.

آمريکا و غرب در اجرای پروژه های شان درعراق 

و سوريه شکست های متعددی خوردند. در ادامه اين 

شکست ها، تقويت و حمايت مستقيم داعش توسط 

دولت های مرتجع منطقه مانند عربستان و ترکيه، که 

هم پيمانان بلوک غرب محسوب می شوند، شرايط را 

برای گسترش جغرافيای تحت نفوذ حاکميت سياسی 

بورژوازی ايران مساعد کرد. روسيه نيز در پی 

ناکامی های آمريکا و غرب، با قدرت بيشتری در 

عرصه جنگ خاورميانه وارد شد. به اين ترتيب 

موصل محلی مناسب و "مبارزه با داعش" توجيه 

سياسی برای بلوک غرب، به منظور راهی برای 

بازگشت دوباره و تمام قد به اين جدال خونين 

محسوب می شد. در نتيجه جنگ ارتجاعی و خانمان 

سوزی بر سر برقراری توازن قوا ميان قطب های 

امپرياليستی و سهم خواهی بيشتِر متحدهای محلی 

 شان آغاز شد، و در جريان است.

هدف آمريکا در عمليات "آزاد سازی موصل" ، 

چيزی جز تالش برای تثبيِت فراقدرت نظامی اش در 

منطقه و جهان، و محدود کردِن دايره نفوذ رقبا و 

دولت های مخالف اش نيست. نيروهای نظامِی دولت 

اقليم کردستان نيز قصد دارند تا با دخالت در اين 

پروژه، مناطق بيشتری را به ضميمه اقليم کردستان 

اضافه کنند. دولت عبادی و نظامياِن مورد حمايت 

حاکميت سياسی ايران نيز در جنگ موصل، به دنبال 

تثبيت حکومت عبادی در عراق اند. در پی اين جدال 

های تازه بر سر توازن قوا در موصل، قطب مقابِل 

غرب به رهبری روسيه و شراکت ايران وارتش اسد، 

پيگيرانه تر ومصم تر از قبل در جنگ سوريه دخالت 

می کنند. اما در حقيقت به دنبال برقراری حکومت 

اسد و بدست گرفتن اوضاع سوريه به نفع کمپ 

خودی اند. در سوريه هم قطب های بورژوازی و 

جريان های مختلِف مرتجع، تحت نام "مبارزه با 

تروريسم" ،غوغايی از تعرض عليه بشِر امروز بر پا 

کردند. بدين ترتيب به دنبال حمله به موصل، جنگ 

در سوريه نيز وارد فاز شديد تر و پيچيده تری شده 

است. مردم بی گناِه بيشتری در سوريه کشته می 

شوند. دامنه شعله های جنگ و تفرقه در منطقه 

گسترده تر می شوند، و جهان چند قطبِی سرمايه 

داری سرگردان تر از قبل، برای بقا به تعرض عليه 

 انسان های خاورميانه ادامه می دهد.

به  مساله موصل باز گرديم، زير سايه سنگين 

سانسوِر رسانه های وابسته، دور تازه ای از رنج، 

گرسنگی و مرگ را به مردم موصل اجبار کردند. 

امکانات زيرساختِی حمل و نقل، پل ها وجاده ها، 

مراکز صنعتی و پزشکی و هرگونه آثاری از وجود 

و تاثير بشر در اين شهر را با بمباران و جنگِ کوچه 

به کوچه نابود کردند. داعش در حال حاضر در 

موصل شکست خورد و از مواضع اش عقب خواهد 

رفت، اما نابود نخواهد شد! چرا که ائتالف شکل 

گرفته نه می خواهد و نه قدرت آن را دارد که داعش 

را از بين ببرد. نابودی ماشين آدم کشی داعش به 

عنوان جريانی مخرب و فوق مرتجع، که مهندسی 

شده آمريکا و دول عقب مانده محلی است، دروغی به 

بزرگی جنايت در خاورميانه است. منافع مشترک 

محورها و نيروهای سياسی و نظامی در اين ائتالف، 

با خاورميانه قومی و مذهبی شده تامين می شود. 

خاورميانه ای که تقسيم شده به شيعه و سنی و مسلمان 

و يهودی و ايزدی و مسيحی و کرد و عرب و .. ، 

بستر مناسبی برای پرورش انواع باند های سياه چون 

داعش و جببه النصر و امثال آنها است. هر يک از 

حاضرين در جنگ موصل، آمال و انگيزه های 

متفاوت و متناقضی دارند. عمليات "آزاد سازی 

موصل" ،جنگی برای تعادل يافتن قطب های 

بورژوازی برای سلطه بر جهان است. کشمکشی 

است برای محدود کردن يکديگر و گسترش نفوذ 

خود. مطمئنا سهم مردم اين شهر از جنگِ ترورسيت 

های رسمی و غير قانونی، آزادی و رفاه و برابری 

نيست، و کماکان تهديد و ناامنی باالی سرشان سايه 

افکنده است. بهايی که خارج از اراده مردم اين شهر 

پرداخت می شود! عمليات "آزاد سازی موصل"، به 

جهت آزادی مردم شهر نبود، و پروژه عقب راندن 

داعش از موصل، فصل جديد از جدال های قطب 

های سرمايه داری جهان و دول مرتجع محلی باز 

کرده است. چرا که در ادامه ی سياست های دولت 

های منطقه، قطب های اصلی و متحدهای محلی، 

برای پايدار کردِن جايگاه شان در خاورميانه و جهان 

است. خاورميانه اکنون عرصه ای است که مردم 

 اش، قربانيان بی گناه جنگ هستند.

 موصل، سر فصِل جنگ های خونیِن جدید

داعش از موصل عقب خواهد رفت و در شکل کنونی 

اش ضعيف خواهد شد. اما وجود اين ماشين کشتار، 

بهانه مناسبی برای دخالِت انواع دولت های مرتجعِ 

منطقه و قطب های امپرياليستی در جنگ خاورميانه 

است. آنچه روشن است، آينده موصل بهتر از عراق 

پس از سقوط صدام نخواهد بود. چه بسا که داعِش 

امروزی اين قابليت را دارد و برايش امکانات فراهم 

است که در قالب ها وفرقه های ديگر باز توليد شود. 

بدون شک داعش دست از گريبان مردم عراق 

وخاورميانه بر نخواهد داشت. ائتالف ضد داعش 

هنوز در موصل با آن کلنجار می رود و مردم اين 

شهر با مرگِ هر روزه دست و پنجه نرم می کنند، که 

در سوريه ده ها تن از مردم بی گناِه ادلب بر اثر 

شيميايی شدن به قتل رسيدند و صدها نفر مسموم 

شدند. اين فاجعه انسانی در کنار سناريوی خونين 

موصل، گواه جدال ميليتاريستی ائتالف غرب زير 

نقاب "مبارزه با تروريسم" و رقابت با جناح روسيه و 

حاکميت سياسی ايران است، که افق زندگی امن و 

 آزاد را در خاورميانه تاريک کرده است. 

دولت های اروپايی و رسانه های رسمی، حمله 

شيميايی به ادلب را از سوی اسد معرفی کردند. از 

طرفی روسيه و دولت بشار اسد نيز اپوزيسيون را 

متهم به عامل کشتار مردِم مستاصل و محاصره شده 

می داند. فارغ از هرگونه "تحقيق" وقضاوت برای 

تشخيص امپرياليسِم خوب از بد، تميِز شياطين از 

"فرشته های مقاومت" ، اين جنايت در ادامه ی آغاِز 

فصل جديِد جدال های ارتجاعی معنی دارد. آنچه 

مسلم است، قابل دسترس بودِن سالح های شيميايی و 

کشتار جمعی برای تروريست های قانونی، هم پيماناِن 

محلی وفرقه های قومی ومذهبی است. تکليف جنگ 

موصل نامعلوم است و دولت های بورژوايی توسط 

لشکر پياده نظاِم تئورسين ها و رسانه های شان در 

حال پاک کردن ردپای خود در کشتار مردم سوريه 

اند، که کشته شدگاِن ادلب دست مايه تعرِض 

ميليتاريستی چندباره آمريکا می شوند. سوريه از 

سوی آمريکا موشک باران می شود. ترامپ برای 

تثبيت موقعيِت برتر نظامی نسبت به کمپ رقيب، 

پاسخ به سرگشتگی در اجرای پروژه های سياِه سلطه 

طلبانه در خاورميانه و به مثابه تنها راه خروج 

بورژوازی آمريکا از بن بست سياسی و اقتصادی، 

قتل و ارعاب را در گوشه ديگری از سوريه رقم زد. 

به رخ کشيدن قدرت وحشيگرِی نظامی از سوی 

آمريکا، ميراث جهان دو قطبی است، اما امروز 

کارکرد دست و پا زدن در باتالق را دارد! موشک 

باران سوريه عليرغم محدوديت های بين المللی، و از 

 سر ناچاری آمريکا انجام شد.

آمريکا تالش می کند تا در پی تشديد کشمکش های 

خاورميانه، توازن قوا را به ضرر کمپ مخالف و در 

عربستان بر هم بزند.  –اسراييل  –جهت محور ترکيه 

اين سياست به قيمت قتل عام مردم بی گناه در 

خاورميانه اجرا می شود. در ظاهر کشتار مردم ادلب 

بهانه ای برای حمله نظامی آمريکا به سوريه 

محسوب می شد. اينکه عامل مستقيِم کشتار مردم 

ادلب، "فرشته های مقاومت"، جنگده های روسی يا 

اپوزيسيون جنايت کاِر اسد بودند، روزی مشخص 

خواهد شد. اما بدون ترديد آمريکا بی رقيب در 

بکارگيرِی سالح های شيميايی و کشتار جمعی است. 

قلدری نظامی آمريکا، شيميايی شدن مردم ادلب و 

موج جديد حمالت انتحاری در سوريه، همگی در 

ادامه سياست های امپرياليستی و دخالت های دول 

منطقه است. موصل، آغاز دور تازه ای از جنگ 

های خونين در خاورميانه بود. اين سناريو مطمئنا 
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آزادی و رفاه نخواهد آورد. آنچه روشن است موج 

تازه تعرِض وسيع عليه مردم خاورميانه، نتيجه 

 سياست هاِی قدرت های بورژوايی است.

جنگ موصل، موشک باران و شيميايی کردن سوريه 

و شدت يافتن عمليات های انتحاری در اردوگاه 

آوارگان سوری را بايد در کنار افغانستاِن پس از 

و ليبِی امروز بررسی کرد.  5662طالبان، عراِق سال

در اکثر نقاط خاورميانه، ناتو و ارتجاع منطقه 

شيرازه های آن جوامع را شخم زدند. هيچ کدام جز 

تباهی و آوارگی مردم پاسخی دريافت نکردند. 

سرنوشتی که برای سوريه، عراق، افغانستان و ليبی 

رقم زدند، يک انقالب اجتماعی عليه ديکتاتورهای 

منطقه، يا صف بندی مردم مترقی برای پاک کردن 

تروريسم قرار نبود باشد! يک جنگ ارتجاعی است 

که حتی با جنگ های کالسيک تاکنونِی بورژوازی 

نيز تفاوت های عظيمی دارد. زير بمب و موشک و 

تعرض عليه ابتدايی ترين دست آوردهای انسانی، 

هيچ انقالبی به نفع مردم ُرخ نخواهد داد. اين 

سناريويی است که مردم در آن محکوم به نابودی اند. 

تحولی در جهت عقب راندن دست آوردها و 

سنگرهای فتح شده پرولتاريا و جامعه آزادی خواه 

 است.

درمقابل، صف بندی عليه جريان های قوم پرست و  

مرتجع، و مقابله با دولت های بورژوايی، به منظور 

بسط دادِن جنبش های اجتماعی و جريان های مترقی 

در جوامع خاورميانه، می تواند توازن قوا را به نفع 

انسانيت و برابری طلبی تغيير دهد. مساله همواره بر 

سر تغيير اوضاع بوده، پس اتحاد سوسياليست ها، 

مردِم سکوالر، انسان های متمدن و جنبش طبقه 

کارگر در خاورميانه، سدی محکم در برابر اين هجوم 

 خواهد بود.

 امپریالیسِم "سیاه و سفید" وجود ندارد!

نبردهای فرقه های عقب مانده قومی و مذهبی، دولت 

های جنگ جوی منطقه و قدرت های امپرياليستی 

دنيا، خطر تروريسم را از بين نمی برند. خاورميانه 

به ميدان قدرت نمايِی نيروهای ارتجاعی تبديل شده، 

و بورژوازی در حاِل تحميِل خودش به عنوان تنها 

ناجی است. سرنوشتی که برای خاورميانه تاکنون در 

نظر داشتند، فقط جنگ و خون ريزی بوده است. 

توجيه دخالتگری نظامی وسياسِی کمپ های 

بورژوايی و دولت های مرتجع در منطقه، کور کردِن 

افق بهبود اوضاع ،توسط پايين جامعه است. انتظار 

برای بهبود يافتِن اوضاع خاورميانه به دست مسببان 

و حاميان تروريسم، خوش خيالی است. حلب، موصل 

و ديگر شهرهای خاورميانه با دخالت های نظامِی 

قدرت های امپرياليستی و بورژوايی، ويرانه می 

شوند و مبارزه با داعش ادامه دارد. چرا که "مبارزه 

با داعش"، رياکاری سازندگاِن آن است. داعش را 

بايد نابود کرد، اما جدال تروريست ها با باند جنايت 

کار داعش، تناقض بزرگی با وجود هميشگِی "خطر 

تروريسم" در خاورميانه و جهان دارد. حيات داعش 

و در کل تروريسم در اشکال گوناگون، محمل دخالت 

های سياسی و نظامی قطب های سرمايه داری و 

متحد های شان محسوب می شود. همان طور که 

طالبان و القاعده از بين نرفتند، داعش نيز در انواع 

ديگرباز توليد خواهد شد. جنايت های ناتو در سوريه 

و حمايت های دولت های ترکيه و عربستان از فرقه 

های تعصب زده تروريست، سرمنشا حيات داعش ها 

ترکيه با پشتيبانی نظامی و   –هستند. محور عربستان 

رسانه ای ناتو، آشوبی عليه اسد سازمان دادند تا 

دخالت گری حاکميت سياسی ايران و روسيه را عقب 

برانند. داعش گسترش يافت و حاال کل نيروهای 

درگير، شديد تر از گذشته جنگ را دنبال می کنند. 

هيچ جريان سياسِی مترقی و غير حاشيه ای از اين 

 فاجعه انسانی، "انقالب" يا "مقاومت" نمی سازد.

برخی از جريان های چپ و راست بورژوايی ايران، 

هم گام با راست تريِن رسانه های غربی، جنايت های 

آمريکا در موصل را توجيه کردند. جريان های 

مختلِف پرو ناتو از چپ بورژوايی تا سياه ترين فرقه 

های ناسيوناليست، تئوری های مندرسی را تکرار 

کردند. گويا با جنگ افروزی ها و "دخالت های بشر 

دوستانه" ناتو، "حکومت سياسی ايران تضعيف می 

شود" و تروريسم مذهبِی داعش پايان می گيرد. از 

طرفی کمپ روسيه و دخالت گری حاکميت سياسی 

ايران، با شرمنده ترين ادبيات و پاسيو ترين خطوِط 

سياسی، از جانب چپ های ناسيوناليسِت خارج از 

ليست اعتماِد حاکميِت بورژازی ايران تا روشنفکران 

هميشه غرب گريِز وطن دوست، به عنوان نيروهاِی 

 "خوش خيم" تاييد می شود. 

با توجه به اينکه عمليات موصل و موشک باران های 

سوريه در راستای توازن قوای محورهای متخاصم 

در جنگ خاورميانه است، پس هيچگاه آزادی و رفاه 

نمی آورند. حمايت از جنگ های خونين امپرياليست 

ها و ُشرکای شان، به بهانه تضعيف جناح مقابل، 

سياستی خارج از سوخت و ساز جامعه است. دل 

بستن به ناتو، به اميد "تضعيف" حکومت سياسی 

بورژوازی ايران، کارکردش توجيه جنايت عليه 

بشريت و بی قيدی به خطر عراقيزه شدِن ديگر 

جوامع منطقه از جمله ايران است. بی مسئوليتی هر 

جريان سياسی نسبت به آينده جوامع درگيِر جنگ 

خاورميانه و حمايت از جناح های امپرياليستی، 

برگرفته از سياست های منحط خطوطی است که 

فروپاشی های اجتماعی را جای تحول های توده ای 

جا می زنند. الزم به ذکر است که در گذشته های نه 

چندان دور، در ليبی و سوريه نيز تفرقه های قومی و 

خرافه پرستی های قرون وسطايی را "انقالب" 

ناميدند. ديديم که حاصل اش استيصال و آوراگی و 

کشتار مردم آن جوامع شد. امپرياليسم "خطر ناک و 

کم خطر" وجود ندارد و تمامی اين بلواها بر سر 

منافعِ به خطر افتاده بورژوازی است. آمريکا و 

روسيه، تروريسم داعش، ترکيه و ميليشيای طرف 

دار دولت عبادی، همگی سهام داران جنگ های 

خونيِن چندين ساله خاورميانه هستند. مردم منطقه 

محکوم به انتخاب ميان جنايت کاران، ديکتاتورها و 

امپرياليست ها نيستند. مفهوم "مقاومت" نيز در برابر 

تروريست ها زمانی معنی دارد، که جنبش مردمی در 

برابر اوضاع کنونی صف ببندد. حضور متشکل بشِر 

آزادی خواِه امروز و پرولتاريای ميدان ديده اين قرن، 

می تواند آرايش صحنه را به نفع مردم تغيير دهد. 

آرامش طلبی پاسيفيست ها يا خط منکسِر دل بستگان 

ناتو، مهجورتر و شيداتر از آن هستند که افقی خارج 

 از محاسبات بورژوازی متصور شوند.

حاکميت سياسی بورژوازی ايران، يکی از بازيگران 

جداِل توازن قوای امپرياليست ها در منطقه است. داغ 

کردن تنور ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی به مثابه 

نياز بورژوازی ايران برای دخالت در جنگ منطقه، 

سايه خطر قوم پرستی و راسيسم را در کِل منطقه و 

ايران سنگين تر می کند. در اين بين فضا برای 

ماجراجويی های سياِه جريان های قوم پرست و فرقه 

های قومی و مذهبی مساعدتر می شود. داعش را بايد 

نابود کرد و تروريسم در هر شکل را بايد عقب نشاند. 

مهار کردن تروريست های رسمی و قانونی، قطع 

کردن روابط اقتصادی و نظامی با داعش، نيازی به 

ويران کردن شهرهای خاورميانه ندارد. رابطه در هم 

تنيده حضوِر محورهای بورژوايی و مرتجع در 

منطقه، با ادامه يافتن حيات داعش، دليل تعرض به 

ارزش های انسانی در خاورميانه است. دامنه 

گسترِش جنايت های حاصل از اين رابطه را، بايد از 

پس سم پاشی های رسانه های دست راستی، گرد و 

خاک های جريان های راست و چپ بورژوازی نشان 

داد. برآمدن عليه انواع تروريسم، تفرقه افکنی های 

ملی و قومی، دفاع از هم سرنوشتی پرولتاريای 

خاورميانه، کار سوسياليست ها و مردم آزادی خواه 

ايران و ديگر کشورهای جهان است. ايجاد صف 

مستقل عليه ناسيوناليسم، جنگ طلبی امپرياليست ها و 

سهم خواهی دولت های منطقه، سياست های دخالت 

گرِی سوسياليسم پرولتری و اجتماعی است. کوچک 

ترين توهم به قطب های مرتجع بورژوايی، به مثابه 

عوامل اصلی و غير مستقيم جنگِ خاورميانه، مسير 

 بهبود شرايط را باريک تر از قبل می کند.

جنگ موصل ضربه شديدی به جبه داعش در آن 

جغرافيا وارد کرد. موصل يک دسِت ديگر ميان 

امپرياليست ها و داعش جا به جا می شود و فاش 

شدن گوشه ای از فاجعه جارِی انسانی در اين شهر، 

وجدان هر انسان آزادی خواهی را دگرگون می کند. 

موج جديد ترورهای اپوزيسيوِن جنايت کار اسد در 

ميان آوارگاِن بی دفاع سوری، قتل عام مردم بی خبِر 

ادلب و گردن کشی نظامی آمريکا، يادآور آينده 

مخدوش افغانستان و ليبی است. خطر تفرقه های 

قومی و مذهبی بر کل منطقه سايه افکنده است. در 

غياب سوسياليسم دخالتگر، بدون مقابله صف متحِد 

مردم متمدن و تاکيد بر هم سرنوشتی محرومان، 

امنيت و رفاه در کل خاورميانه، سنگرهای فتح شده 

ی پرولتاريا و جنبش های مترقی در طول تاريخ، در 

برابر عقب مانده ترين نيروها و جريان های 

 بورژوايی و امپرياليستی از دست خواهند رفت.

 0250فروردين

*توضيح : اين مقاله اولين بار در شماره هشتم نشريه 

 گام منتشر شده است.
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 کمربندها را سفت کنيد؛

خواهند کمر کارگران  می

 را بشكنند!
 امیرعباس

سياستگذاري اقتصادي در جمهوري اسالمي، پس از 

پايان جنگ هشت ساله روي دور اصلي خود افتاد و 

هاشمي فعلي  -به طور كلي با برآمدن رفسنجاني سابق

گذاري اقتصاد ايران به سمت يك اقتصاد  ريل

هاي بانك جهاني و  داري منطبق با سياست سرمايه

 58المللي پول انجام شد. در فاصله اين  صندوق بين

سال تفاوتي نداشته دولت از جناح اصولگرايان است 

هاي  چه كه پيش رفته سياست يا اصالح طلبان، آن

ها  تعديل ساختاري يا نوليبرالي بوده است. اين سياست

فراي تمام دعواهاي جناحي، پيش از هر چيز قصد 

داشت اقتصاد ايران را به سمت متعارف شدن ببرد، 

تعميق اين متعارف سازي،  «افتخار»هر چند كه 

براي محمود احمدي نژاد است اما ريل گذاري آن در 

هاي پيش از او انجام شد و پس از وي نيز اين  دولت

طور مثال در دولت محمد خاتمي  مسير ادامه يافت. به

بود كه اجازه تاسيس بانك خصوصي  58و در سال 

داده شد، مناطق آزاد گسترش يافتند و درنهايت با 

 56نفر را )كه  06هاي زير  تغيير قانون كار، كارگاه

درصد توليد در ايران را به خود اختصاص دادند( از 

 شمول قانون كار خارج كرد.

حال دولت روحاني قصد دارد در اين راه مساله 

حداقل دستمزد را هم براي كارفرمايان حل كند. در 

محمدرضا كارگر، همين رابطه چند هفته قبل، 

مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار، در 

اي كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد وعده  جلسه

سازي  دولت آماده است تا پتانسيل ارزان»داد: 

كارگران را در اختيار كارفرمايان بگذارد، زيرا 

التحصيالن دانشگاهي به  اساس كار اين است كه فارغ

دنبال جمع كردن رزومه هستند و كارفرمايان 

توانند بدون صرف هزينه براي حقوق و دستمزد  مي

دهد  ها نشان مي اين گفته ».آنها را به خدمت بگيرند

حكومتي كه با شعار مستضعفين روي كار آمد و در 

زد، با چه سرعت و وقاحتي به  ابتدا راهنماي چپ مي

راست پيچيده است و ديگر كسي را ياراي مقابله با آن 

هاي گذشته خبر شالق زدن  كه در هفته  نيست؛ حال آن

كارگران معترض يكي از معادن طال، همگان را به 

بهت و حيرت فرو برد اما وزير كار دولت تنها با 

نوشتن يادداشتي عواقب اين رويكرد را به قوه قضاييه 

 خاطر نشان كرد. 

 تضعیف كارگران راهكاري باطل براي متعارف شدن

دهد كه از ابتداي سال تاكنون  ها در حالي رخ مي اين

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هر نوشته يا 

گذارد كه از زمان روي  اي بر اين نكته صحه مي بيانيه

كار امدن دولت يازدهم قدرت خريد كارگران افزايش 

هاي  داشته است. اين گفته به طور كلي با واقعيت

اقتصادي در ايران ناخوانا است. جدول زير نشان 

دهد كه هر چند در سه سال گذشته دستمزد  مي

درصد افزايش داشته ولي از  50كارگران ايران 

كه نرخ تورم در مدت  سوي ديگر و با توجه به اين

درصد افزايش داشته، نرخ مزد واقعي  05.5مشابه 

درصد از زمان احمدي نژاد هم كمتر شده است.  0.5

عالوه بر اين هر چند كه براساس گزارشات بانك 

مركزي و مركز آمار ايران نرخ تورم از ارديبهشت 

ماه سال جاري، تك رقمي شده است اما نرخ تورم در 

اقالم اوليه زندگي همچنان دو رقمي است و تنها قلم از 

كاالهاي حياتي زندگي كه نرخ تورم تك رقمي دارند 

مسكن است ولي نرخ غذا، دارو، آموزش، پوشاك و 

درمان كماكان دو رقمي هستند. اين امر حاكي از اين 

است كه تورم براي كارگران و فرودستان جامعه تك 

رقمي نشده است، چرا كه اين بخش از جامعه درگير 

نيازهاي اوليه زندگي هستند و مثال تك رقمي شدن 

نرخ تورم مسافرت، هتل، رستوران، توليد و... 

 تاثيري بر زندگي اين بخش از جامعه ندارد. 

 
 

البته شنيده ها بيانگر اين است كه ربيعي به سختي 

تواند كابينه روحاني را تا پايان دوره يازدهم  مي

رياست جمهوري ياري كند و اگر او تا خرداد سال 

آينده هم در دولت باشد، در دولت بعدي حتي اگر 

روحاني هم انتخاب شود، جايي نخواهد داشت. طنز 

ماجرا اين است كه اگر ربيعي هم بركنار شود، 

تر است. مرتضي  جانشين او فردي به مراتب راست

دانند از  بانك كه همگان او را وزير كار بعدي مي

اعضاي حزب توسعه و اعتدال است كه حسن 

روحاني دبير آن است و از قضا خود بانك هم يكي از 

 ترين حاميان نوليبراليسم است. مهم

از سوي ديگر گزارش اخير مركز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده نرخ بيكاري 

التحصيالن دانشگاه ظرف يك دهه گذشته صد در  فارغ

 0280صد افزايش داشته است. به بيان ديگر در سال 

درصد بود  56التحصيالن دانشگاه  نرخ بيكاري فارغ

درصد رسيده است.  06و اين نرخ در سال جاري به 

اين امر حاكي از آن است كه بيكاري پيش از هر چيز 

زنانه و نسلي شده است. متاسفانه برخي از نيروهاي 

خود چپ پندار به جاي توجه كافي به اين امر و 

اهميت اعتراضات دانشجويي در دفاع از جنبش 

كارگري و همچنين حق اشتغال انسانها در حال تقسيم 

بندي دانشگاه ميان دانشجويان كارگر و بورژوا 

اي بي نمك و تلخ  هستند. بدبختانه اين طنز به اندازه

است كه حتي تمايلي براي پرداختن به چنين ترهات 

 ماند. مستضعف پناهي باقي نمي

 یا كار یا بیمه بیكاري

توان  با كنار گذاشتن موارد متعددي از اين دست، مي

كه دولت  ادعا كرد كه آينده براي كارگران، جدا از اين

در دست كيست، تيره و تارتر از وضع كنوني خواهد 

هاي گذشته بيش از هر  شد. كارگراني كه در سال

بخش ديگري در جامعه، به اعتراض دست زدند كه 

ماحصل آن اخراج دهها كارگر، زنداني شدن عده 

كارگر معدن است. اين  05ديگري و شالق خوردن 

موارد ضرورت برخوردي مناسب با وضعيت را در 

 دهد. آينده مورد تاكيد قرار مي

جناح چپ جنبش كارگري و فعاالن سوسياليست 

اجتماعي پيش از هر كس ديگري بايد سنگر مقاومت 

طبقه كارگر را از حاال آماده كنند. بخش سوسياليست 

جنبش كارگري در ايران، الزم است كه هسته 

سكتاريست و محفلي خود را بشكند و مقاومت را از 

محافل به محيط هاي كار ببرد. بخش چپ جنبش 

هاي دانشگاه، جنبش زنان و  كارگري  و سوسياليست

توانند دنياي  فعاالن كودك، تنها فعاالني هستند كه مي

كه  بهتر را براي جامعه به ارمغان بياورند به شرط آن

حداقل در كارخانه و در ميان كارگران، سوسياليستها 

گيري و حاشيه نشيني، اين بار بايد متن  به جاي گوشه

را بگيرند و در مركز تحوالت قرار بگيرند. تاريخ 

نشان داده هر جا كه تضاد و نارضايتي هست، 

كشمكش هم به وجود خواهد آمد و اگر جامعه پرچمي 

روشن براي تحوالت آتي خود نداشته باشد، به جايي 

جز قهقرا نخواهد رسيد. اتفاقات سوريه و ليبي و 

تواند  مصر مويد همين نكته هستند كه نه همه با هم مي

 گيري.  اينده خوبي را رقم بزند و نه گوشه

اكنون بايد به دانشجويان خاطرنشان كرد كه ديگر 

شما متخصصان آتي ايران نخواهيد بود، بخش وسيعي 

درصد به گفته مركز پژوهشها  06از شما )حداقل 

مجلس( حتي امكان راه پيدا كردن به بازار رسمي كار 

را نخواهيد داشت و مابقي هم اگر راهي به اين 

هم پيدا كنند بعيد است به زودي  »سرزمين عجايب«

اي  جايگاه در خوري دست پيدا كنند. در اين ميان عده

هاي دارا هستند با اين  از دانشجويان هم كه از خانواده

مشكل مواجه نخواهند شد. دانشجوان بايد از امروز 

را آغاز كنند،  «يا شغل يا بيمه بيكاري»مبارزه 

س هم با انوگرنه فرداي فارغ التحصيلي، اگر ش

ها يار باشد، بايد به عنوان نيروي كارآموز چندين  آن

توان  سال خود را هم رايگان استثمار شوند. اكنون مي

تر ساخت و تعلل امروز، آينده  اي بهتر و امن آينده

 هولناك فردا را خواهد ساخت.

 سال
افزایش 

مزد/  حداقل
 درصد

نرخ تورم/ 
 درصد

تفاضل/ 
 درصد

۲۱۳۱ ۱۵ ۱/1۳ ۳1۳-  

۲۱۳/ ۲۳ ۲۵1۱ ۲1/+  

۲۱۳۵ ۲/ ۲۲1۳ ۱1۲+  
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قتل عمد تحت عنوان کدام 

 امنيت؟!

 ساناز اله یاری

اعدام يک قتِل عمد دولتی و حکومتی ، ابزاری که 

حاکميت 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 قضايی و 

عامل حفظ امنيت در جامعه است .ولی ديگر جوامع 

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

به معنای واقعی آن يعنی وقوع يک قتِل عمِد کامال 

آگاهانه آن هم با برقراری جلسات قضايی و در کمال 

 خونسردی از جانب حاکميت درک می کنند. 

در ايران شايد در دورانی مردم ، بهت زده برای 

تماشاِی به دار آويخته شدِن کسی در ميدانی جمع می 

شدند ، ولی اکنون ديگر کسی برای ديدن اين چنين 

صحنه هايی لباس بر تن نمی کند. جامعه پوياست ، و 

در ذهن اجتماعی خود ابتذال ها و قوانين مرتجع و 

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

کند جنبشی به راه بياندازد تا مقابل بازتوليد اين 

هجويات بايستد. اگر جامعه ای به مدنيت انسانی خود 

رسيده باشد ديگر نمی تواند پذيرای اين گونه قوانين 

ضد انسانی باشد و جامعه ايران از اين امر مستثنی 

نيست .همانطور که مطلع هستيد ما نمود عينی اين 

جنبش مردمی را در کردستان داريم که خرداد ماه 

همين سال مانع به دار آويخته شدن يک پسر جوان 

شدند.جنبش ضد اعدام جنبشی است که بهای جان 

آدمی را به دولت يادآوری می کند بر اين اساس که 

هيچ انسانی حق گرفتن جان هيچ انسان ديگری را 

 ندارد. 

 

 قصاص برای که، برای یک انسان!

در سطح عموم جامعه زمانی که از لغو حکم اعدام 

صحبت می شود جوابی شنيده می شود مبنی بر اينکه 

پس تکليف کسی که قتلی را انجام داده است چه می 

شود؟ آيا اين فرد " قاتل " نبايد تقاص عملش را بدهد؟ 

اينکه قصاص يک حکم باطل است نکته ای است که 

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

داريم قتِل غير عمد مانند تصادف رانندگی يا قتلی که 

در نهايت يک مشاجره بدون هيچ برنامه ريزی قبلی 

رخ می دهد ، و قتِل عمد که در نهايت برنامه ريزی 

صورت می گيرد. نتيجه هر دو اين قتل ها يکی است 

، " گرفتن جان يک انسان " که در نفِس عمل هيچ 

تفاوتی وجود ندارد. حال اگر جواب يک قتل حکم 

قصاص " اعدام " باشد ،آيا در نفس عمل تغييری 

صورت می گيرد ؟ خير در واقع اعدام وقوع يک قتِل 

عمد است در برابر يک قتِل عمد يا غير عمد، در 

حقيقت قصاص ، گرفتِن جان يک انسان به صورت 

عمد است ، هر چند در ظاهرشايد اين گونه باشد که 

قاتل ظالم و خانواده ی مقتول مظلوم باشد و خانواده 

مقتول برای آرامش دل شان اين کار را انجام می 

دهند. ولی انسانی نيست که بخاطر آرامش يک دل ، 

جان يک انسان گرفته شود. برای آرامش دل کارهای 

انسانی زيادی می شود انجام داد ، نه اينکه متاسفانه 

به اين بهانه ساالنه تعداد زيادی از انسان ها با همين 

نوع از قتل يعنی قتل عمد جاِن خود را توسط سيستِم 

قضايی از دست بدهند. اين وظيفه حکومت است که با 

برداشتِن حکِم قصاص و آموزش فرهنگی جامعه ، 

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

که با قانون خون به ازای خون نمی توان يک 

سالگی مرتکب  02نوجوانی که در يک حادثه در سن 

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

سالگی اعدام کرد و کل زندگِی يک انسان را  08در 

که می توانست فرصت های بسياری داشته باشد که به 

اجتماع خدمت کند و از يک زندگی انسانی لذت ببرد 

 را به خاطر يک اشتباه از بين بُرد.

 

 مجازات اعدام برای که ، برای یک انسان!

حال حکم اعدام را برای ديگر عمل های مخالف با 

قوانين کشور را بررسی می کنيم، مثال مجازات 

اعدامی که برای قاچاِق مواد مخدر صادر می شود. 

اينکه آيا فردی که دست به اين عمل می زند و خالف 

قوانين جامعه عمل می کند دليل اش چيست؟ آيا از 

اجبار شرايِط اقتصادی خود و خانواده اش است يا هر 

دليل ديگر ، اين مواردی است که حکومت قبل تر از 

آن بايد داليل آن را در سطح جامعه بررسی کند و 

پايه های وقوع آن را از بين ببرد. و بعد از آن در پی 

اصالح فرد باشد تا فرد بتواند دوباره به اجتماع 

بازگردد ، نه اينکه فرد را از هستی حذف و اعدام 

کند. چرا که اگر دولت در برابر يک عمل غير 

قانونی بخواهد حکم اعدام را صادر کند در واقع 

دولت در آن لحظه خود مرتکب يک قتل عمد شده 

 است.

از ديگر موارد صدور حکم اعدام ، حکمی است که 

گاها برای فعالين سياسی يک جامعه صادر می شود ، 

که اين حکم در در دروِن خود نقِض دو قانون پايه ای 

يک جامعه ی انسانی را در بر دارد ، يک آزادی بيان 

 و انديشه و ترويج آن ، و دوم کشتِن يک انسان.

قانونی بودِن صدورحکم اعدام در يک جامعه برای 

حکومت ، در واقع در جامعه ايجاد رعب و و حشت 

می کند و جامعه را از نظر روانی دچار بيماری می 

کند. اينکه انسان ها در يک جامعه بتوانند در کنار 

يکديگر با آرامش زندگی کنند و زندگی اجتماعی 

سالمی داشته باشند منوط به اين نيست که سايه اعدام 

باالی سرشان باشد . دولت ها و حکومت ها نمی 

توانند برای اينکه می خواهند به هر دليلی چه 

اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی کنترل 

جامعه را داشته باشند دست به کشتن انسان ها بزنند. 

دولت ها می توانند شرايط جامعه را بهبود ببخشند و 

افراد را اصالح کنند و به جامعه امن بازگردانند. لغِو 

مجازاِت اعدام ، لغو يک سيستم قضايی است که 

اساس انسانيت را زير سوال می برد و ارزشی برای 

آن قائل نمی شود. لغو مجازات اعدام يعنی اينکه 

ديگر قتلی به دست حاکميت به هر دليلی صورت 

نگيرد و از اين طريق بتوان فرصت دوباره ای برای 

زندگی به انسان ها داد ، حتی شايد انسان هايی که 

 جرم اجتماعی مرتکب نشده باشند.
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ايرانِ فردایِ انتخابات 

 چگونه است؟!

 امیرحسین محمدی فرد

نمايش " انتخابات " تمام شد و روحانی توانست رقيب 

های ديگر اش را کنار زند و قدرت را دوباره دست 

بگيرد. حاکميت سياسی ايران تمام نيرو و امکانات 

اش را به کار گرفت تا تعدادی را پای صندوق های 

رای گيری بکشاند. بی بی سی و صدا وسيما ، 

اصالح طلبان و اصول گرايان ، هم پالکی ها و جا 

ماندگان ، همگی َعرق ريختند و خون دل ها خوردند 

تا از ميان چهار گزينه اصلی و از قبل تعيين شده ، 

يکی را بيرون بکشند.  اما اين دوره از " انتخابات " 

رياست جمهوری ، ويژگی های خودش را داشت. دو 

طيِف مقابل يکديگر را رسوا کردند و گوشه هايی از 

غارِت ثروت جامعه ، جنايت ها و سرکوب ها را 

نشان دادند. از طرفی طيف روحانی ، شعارهای 

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

اوضاع و " گشايش " در اقتصاد فراموش شد و گويا 

دولت فعلی قرار نيست در آينده ديگر پای بنِد کاهش 

بيکاری ، افزايش دست مزد ها و جبران بی حقوقی 

باشد.  در اين دوره مردم آزادی خواه ايران ، زنان 

بی حقوق ، جوانان ، طبقه کارگر و محرومان با 

دولتی که هيچ افقی برای افاقه اوضاع ندارد ، رو به 

رو هستند و مطالبات شان را از همين جايی که 

حاکميت سياسی عقب نشينی کرده ، پيگری خواهند 

 کرد.

 "انتخابات" و شکستی دیگر!

روحانی پيروز شد و حاکميِت سياسِی نظام سرمايه 

داری توانست با تبليغات گسترده و مغز شويی هاِی 

رسانه ها ، ايجاد ترس و نگرانی در جامعه ، بار 

ديگر " انتخابات " را از سر بگذراند. اما در اين بين 

، در متن هياهو ها و تنه زدن ها به يکديگر برای 

کسب قدرت ، برای کسب مشروعيت ، دوباره ، 

حاکميت سياسی ، فرهنگ و ايدئولوژِی "انقالبی" اش 

را زير پا گذاشت. خط قرمز های خودساخته اش از 

سوی هر يک از شرکت کنندگاِن اين نمايش رد شد. 

برای جلب توجه جامعه مجبور شدند ، به گوشه هايی 

از چپاول ثروِت توليد شده توسط کارگران و کارکن 

های بی حقوق ، اعتراف کنند. برای فريب جامعه و 

به ويژه طبقه کارگر ، برای رسيدن به جايگاه قدرت 

، به هم پشت پا زدند و در سبب ساز بودِن مشکالت 

معيشتی ، موج فزاينده بيکاری و عدم خدمات عمومی 

 و بهداشت رايگان ، دسِت يکديگر را رو کردند. 

اگر به کل اين مراسم نگاه کنيد ، هر دوره ، حاکميت 

سياسِی بورژوازی ايران برای جلب توجه طبقه 

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

ايدئولوژی های اوليه اش عقب نشينی کرده است. پس 

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

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

طبقه کارگر و محرومان جامعه است ، که از امروز 

پی گيِر نا برابری ها و بی حقوقی هايی خواهند بود 

که در متِن اين مراسم ، گوشه هايی از آن فاش شد. 

اين نقطه آغاِز جديد است. ديگر نمی توان به عقب 

بازگشت. مطمئنا اين شکست به دعوا های بااليی ها 

محدود نخواهد ماند و در عرصه های مختلِف 

 اجتماعی و سياسی ، نقطه آغاِز پيشَروی خواهد بود.

نتيجه کارنواِل انتخاب رييس جمهوِر اين دوره ، از 

قبل قابل پيش بينی بود. بورژوازی ، دستگاه سياسی 

و قدرت دولتی ش را يک بار ديگر به طبقه کارگر و 

کل جامعه تحميل کرد. روحانی در راس قدرت باقی 

ماند. اين پيروزی روی ديگِر سکه شکسِت نظام 

سرمايه داری و مدافعان وضع موجود بود. جناح های 

مختلِف حاکميت سياسی ايران در تبليغات رسانه ها و 

هياهو های انتخاباتی خود ، يکديگر را متهم به فساد 

مالی ، زد وبند و دست اندازی به معيشِت اقشار 

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

وبند  و هجوم به معيشت اکثريت کارکن و طبقه 

کارگر است. از زاويه خواست های طبقه کارگر ، 

زنان بی حقوق و مردم آزادی خواه ، جدال برای 

بهبوِد شرايط زيست، کاهش بيکاری، مبارزه بر سِر 

رسيدن به آزادی های اجتماعی و سياسی، امنيت و 

 آسايش، تشديد خواهد شد.

جامعه رسوايی دولِت فعلی و قبلی را در انفجاِر معدن 

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

ايران ، صف بندی کارگران معترض را در برابر 

"رييس جمهور" ديدند. مردم از صدا و سيما شنيدند و 

نگاه کردند که کانديد های انتخابات چگونه خط قرمز 

ها را زيِر پا گذاشتند و غارت های يکديگر را آشکار 

و بيان کردند. طبقه کارگر و مردم آزادی خواه به اميد 

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

خواست های شان را مطرح خواهند کرد. موج 

 بازگشت اعتراض ها شديد تر خواهد بود.

 دوقطبی سازی انتخابات ، ترفند ها یا "تَرک" ها

"انتخابات" در نظام سرمايه داری ايران ، در هيچ 

برهه ای از تاريخ ، روزنه ای برای دخالت جامعه و 

طبقه کارگر نبوده است. اين خيمه شب بازی هاِی 

دوره ای ، که بر اساس ممنوعيِت جريان های مترقی 

و احزاِب سوسياليستی و کارگری  و حتی احزاب 

بورژاويی اجرا می شوند ، سناريويی برای جابجايی 

مهره ها و صف بندی مجدد نيرو های سياسی ، در 

درون حاکميت است. در دوره های اخير ، طيف های 

مختلِف حاکميت سياسِی بورژوازِی ايران ، با دو 

قطبی سازی و صف بندی عليه هم ، بساط شان را 

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

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

توهم به طيف سبِز حاکميت و چهار سال قبل با شعار 

" اعتدال " ، سعی کردند فضای انتخابات را دو قطبی 

 کنند.

هر چهار سال يک بار صندوق می گذارند و رای 

گيری می کنند ، تا از ميان آلترناتيو های مجاِز خود ، 

يکی را انتخاب کنند. کمپين برگزار می کنند ، متشکل 

می شوند و برای جمع کردن مردم پای صندوق ، 

مجبور به ساختن دو قطبی می شوند. دوازدهمين 

دوره انتخابات رياست جمهوری ، عالوه بر توافق 

طيف های مختلِف حاکميت و جريان های پرو رژيمی 

برسر برجام ، عظمت طلبی ناسيوناليسم ايرانی ، " 

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

سعی کردند با دوقطبی سازی ، فضای سوت و کوِر 

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

اوضاع ، ترس از تقابِل جدی با آمريکا و خطر 

عراقيزه شدن ايران ، وجود آزادی های اجتماعی و 

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

روحانی و متحد هايش بود. در مقابل ، طيف رييسی 

قاليباف ، دولت فعلی را متهم به عامِل فقر و   –

بيکاری کرد تا اقشار پاييِن جامعه را با خود همراه 

کند. اين دوره نيز روحانی از دل دو قطبِی ترس از " 

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

پيروز ميدان " انتخابات " شد. در هر دوره از 

انتخاِب رياست جمهوری ، جنگ بيم ها و اميد های 

حاکميت سياسی ايران شديدتر می شود. اين ويژگی 

 انتخابات در ايران است.

به دنباِل تکاپوی کل حاکميت بورژوازی ايران و 

جدال جناح ها بر بستر دوقطبی ها در هر " انتخابات 

" ، کل نظام سياسی سرمايه داری نيز به لرزه در می 

آيد. ابقای رو حانی در دولت و برگزارِی انتخابات در 

کل ، باعث خوشحالی اصالح طلبان حکومتی ، توده 

ايست های " ضد امپرياليسم " و چِپ پرو حکومتی 

شد. اين جريان ها و باندها و نيرو ها ، مردم را 

ترساندند که شايد جلوی تحرک ها و اعتراض های 

راديکال گرفته شود. اين ها از قدرت عروج طبقه 

کارگر و خطِر سوسياليسم برای بورژوازی آگاه 

هستند ، و خوب می دانند که جدال های انتخاباتِی 

حاکميت سياسی ايران ، با خود تکان های شديد و " 

ترک " در بدنه ساختار قدرت سياسِی بورژوازی می 

آورد. رييس جمهور با رای اکتسابی خود بر مسند 

قدرت دولتی باقی ماند ، اما فردای اين پيروزی ، 

برای کسب اعتماد از مردم بايد گدايی کند. روحانی و 

رئيسی ، اصالح طلبان و اصول گرايان و کل جبه 

متحِد توده ايست ها و پادوهای پرو رژيمی ، همگی 

مدافعاِن وضع موجود هستند. اين 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 

اين " ترک " بزرگ در سطح ساختاِر روبنايی ، 

مبنای جدال های درون حکومتی و دوقطبی های 
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انتخاباتِی حاکميت است. اقتصاد نظام سرمايه داری 

ايران در هر مقطع بحران هايی داشته و هم چنان با 

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

فرهنگ و در کل روبناِی حکومِت سياسی ايران است 

که موانع اساسی برای سودآوری و جلب سرمايه ، به 

دور از تنش هستند. بيش از سی و هشت سال است که 

ساختار سياسی و حکومتی ايران ، ارزش ها ، آداب و 

رسومی را مقابل مردم و طبقه کارگر گرفته ، که با 

جامعه مدرن و سکوالر ايران خوانايی ندارد. اين " 

ترک " بزرگ در سطح روبناِی بورژوازی ، در پيچ 

ها و بی ثباتی های سياسی ، مثل " انتخابات " ، جامعه 

را دچار تالطم می کند و به راديکاليسم می کشاند. 

مضحکه انتخابات هر چهار سال يک بار تکرار می 

 شود و اين شکاِف روبنايی نيز بازتر می شود.

نمايندگاِن جناح های طبقه حاکم ، آلترناتيو های 

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

را پشتوانه دعوا های درونی شان کردند. اما همچنان 

جدال ميان طبقه کارگر و بورژوازی و دولت مدافع اش 

ادامه دارد. حاکميت سياسی در اين دوره از " انتخابات 

" ، نارضايتی های عمومِی جامعه و خواست های 

ريشه اِی کارگران را دور زد. از زيِر بار مسئوليِت 

بيکاری ، افزايش دستمزد و حق برخور داری از 

زندگی انسانی ، آگاهانه شانه خالی کرد. از اين پس 

آنچه برای روحانی و هيئت دولت اش می ماند ، 

بازگشِت جدی تر و شديد تِر مبارزاِت طبقه کارگر و 

 نارضايتی از طبقه حاکم و دولت اش است.

از زاويه سوسياليست ها ، جنبش طبقه کارگر ، زنان و 

جوانان آزادی خواه ايران ، تا به حال هيچ انتخاباتی 

رفاه و امنيت نياورده است. پايان جدال های انتخاباتی ، 

شروع پيش َروی های دوباره جامعه و سر برآوردِن 

راديکاليسِم طبقه کارگر است. پس از هر دوره از 

کشمکش های درون حکومتی و دو قطبی ها ، طبقه 

کارگر بايد متحد تر از قبل باز گردد. طبقه کارگر 

قدرِت تغيير اوضاع را دارد و می تواند از پِس اين " 

 ترِک " بزرگ ، مبارزه طبقاتی را منسجم تر پيش برد. 

از ميان چهره های مجاز و آلترناتيو های موجوِد 

حاکميت سياسی ، روحانی را برای بار دوم انتخاب 

کردند. جريان های سياسِی خودی و لگد خوردگان از 

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

امپرياليسم " ، چپ های پرو رژيمی ، صدا و سيما و 

مدياهای وابسته ، دويدند تا مردم را به بهانه های 

مختلف پای صندوق ها بياورند. برای دو قطبی سازی ، 

مجبور شدند از ايدئولوژی و شعار های شان عقب 

نشينی کنند و خطوط قرمز را رد کنند. فشاِر مردم 

آزادی خواه ، طبقه کارگر و خطِر سوسياليسم آن ، 

نامزدهای اين دوره را وادار کرد تا يکديگر را به 

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

مالی و چپاول حاصِل کاِر کارگران و کارکن هاِی 

جامعه ، دست هم را رو کنند. پايان گرفتِن اين پروسه 

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

سازمان يافته ممکن است. بورژوازِی بحران زده ، 

ضعيف تر است ، و اين فرصتی است که سوسياليست 

ها و رهبراِن عملی و اجتماعِی طبقه کارگر ، در جهت 

 تعجيل در اتحاد صفوِف خود استفاده کنند.
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دامنه ی تعارض سيستم سرمايه داری به حقوق زنان 

و جايگاه زنان در جامعه به صورت کامال 

سيستماتيک است. به صورتی که حتی ريزترين اين 

تعارضات نيز به صورت پيوسته، هدف رسيدن 

سرمايه داری به سود حداکثری و انباشت سرمايه را 

دنبال می کند. يکی از اين تعارضات که به صورت 

عرفی و نه قانونی به زنان می شود، دستمزد نابرابر 

زن و مرد در مقابل کار برابر است. و ديگر 

تعارض محدود کردن فرصت های شغلی و منابع 

درآمد زايی برای زنان است. که همين تعارضات سد 

مادی است برای دستيابی زنان به برخی  ازحقوق 

اجتماعی و فرهنگی شان و هم چنين تن دادن زنان به 

بسياری از ستم هايی که در جامعه و خانواده به آنان 

 می شود.

سرمايه داری در کشورهای مختلف ، بنا به شرايط  

اجتماعی و ميزان موفقيت جنبش های کارگری و 

اجتماعی برای احقاق هر گونه حقوق، در مورد 

زنان به گونه ای عمل می کند، که گاها شرايط  کار 

و محيط  کار را برای زنان سخت می کنند، به نحوی 

که مثال در کشور ايران پوشش اجباری زنان باعث 

شده است که زنان فرصت های شغلی در بعضی از 

مشاغل را نداشته باشند و يا شرايط برايشان برای 

تصدی شغل سخت تر شود.همچنين  برای حضور 

زنان در جامعه کاری اجازه همسر را مالک قرار 

می دهند. و يا با هدف محدود کردن حضور زنان در 

جامعه کاری، در رسانه ها ، برنامه های آماری و 

آموزشی و تبليغاتی را به عنوان تکريم زن در 

خانواده و جامعه را نمايش می دهند. تمامی اين 

تعارضات و ديگر تعارضات اجتماعی و فرهنگی 

اقتصادی و سياسی در راستای منفعت سرمايه داری 

 است.

سود بیشترسرمایه در نابرابری دستمزد زن و مرد 

 در مقابل کار برابر

حضور زنان در خانه برای سرمايه داری منفعت 

غير مستقيمی دارد. بدين گونه که، کار خانگی زنان 

هم از نظر " کيفی"، نيروی بدنی و جسمی کل 

حفظ وزنده نگاه می دارد، و  ٬خانواده ی کارگری را

آن را بازتوليد می کند.و هم از نظر " کمی" باعث 

بازتوليد نسل بعد طبقه ی کارگر " بازتوليد نيروی 

کار " می شود .و همه ی اين کارها با هزينه ی خود 

طبقه ی کارگر صورت می گيرد .و همچنين کار 

خانگی زنان از حاکميت سلب مسئوليت می کند ، 

تاسيس   برای بعضی از مسئوليت های اجتماعی مانند

نگه داری از کودکان و آموزش و    مراکز عمومی

تربيت آنان و همچنين تاسيس آشپزخانه های عمومی 

برای تهيه غذا و نيزمراکز لباس شويی عمومی و 

مراکز پرستاری و درمانی عمومی به صورت 

رايگان و يا با هزينه  خيلی کم. بله حضور زنان در 

خانه ،بدون هيچ هزينه ای برای دولت باعث انباشت 

سرمايه ی بيشتر می شود. بدون اينکه دولت خود را 

موظف بداند تا آنان را مشمول دريافت بيمه بيکاری 

 و بيمه ی درمانی و بازنشستگی نمايد.

حال با پيشرفت سرمايه داری و نياز روز افزون آن 

به نيروی کار ارزان " کارگر ارزان" حضور زنان 

در بازار کار بيشتر می شود. و زنان خانواده های 

کارگری برای تامين معاش خانواده  به عنوان نيروی 

کار ارزانتر و نه به عنوان کارگری که نقش تامين 

معيشت خانواده را دارد "سرپرست خانواده " در 

 جامعه کاری سرمايه داری پذيرفته می شود.

سرمايه داری از تقسيم جامعه انسانی به زن و مرد و 

تعيين مرد به عنوان سرپرست خانواده و تامين کننده 

مخارج زندگی برای خانواده، در واقع اين فرصت 

را برای خود ايجاد کرده است ، که اگر زنی وارد 

جامعه کاری بيرون از خانه شد ، از همين نهايت 

استفاده ببرد، و به اين بهانه دستمزد کمتری را 

بپردازد و سود بيشتری را انباشت کند. برای مثال 

در يک کارخانه بسته بندی در يک خط توليد هم 

کارگران زن حضور دارند و هم کارگران مرد 

مشغول کار هستند . ولی به صورت عرفی چون 

کارگر مرد به عنوان سرپرست خانواده محسوب می 

شود حقوق بيشتری از کارگر زن دريافت می کند، 

وکارفرما دقيقا از همين تفاوت در پرداخت دستمزد، 

 ارزش افزوده بيشتری را نصيب خود می کند.

اگر آموزه های فرهنگی که در اين زمينه  به افراد  

جامعه داده می شود را کامال دنبال کنيم، دقيقا به 

همين جا می رسيم که پرداخت دستمزد نا برابر زن 

و مرد در مقابل کار برابر امری بديهی و انسانی به 

نظر بيايد. اما در واقع سرمايه داری از اين طريق 

کارگر مرد را تکريم نمی کند و آن را به عنوان يک 

انسان توانا و قدرتمند نمی بيند. بلکه از اين آموزه 
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سهم بيشتری از ارزش افزوده  توليد شده  را می برد 

و هم با استفاده از اين آموزه که مرد رئيس خانواده 

است، رياست خودش يعنی  سرمايه داری را به 

جامعه امری بديهی جلوه می دهد. به بيان ديگر 

سيستم حاکم به خانواده که کوچکترين بخش اجتماع 

است، می قبوالند که مرد چون سرمايه و منابع 

درآمدِی بيشتری در خانواده دارد، پس رئيس خانواده 

است. در واقع اين را به کل جامعه قبوالنده است که 

سرمايه داری چون صاحب سرمايه توليد است، پس 

صاحب حکومت و زندگی کارگران آن جامعه است. 

حتی با اينکه کارگران آن جامعه بدانند که سرمايه ای 

که سرمايه داران از آن صحبت می کنند ، حاصل 

 توليد و کار همان کارگران است.  

بله سرمايه داری جز اينکه خواستاراين است زن در 

خانه حضور داشته باشد و مسئوليت های اجتماعِی 

حاکميت را بر عهده بگيرد، بلکه خواستار آن هم 

است که کارگر ارزان تر در بازار کار سرمايه داری 

نيز باشد. اين واقعيتی که برای افراد جامعه نهفته 

است، وبايد آشکار شود که خانواده های کارگری، 

اگر زن در خانه کار می کند ، بنابراين حاکميت 

موظف است در قبال کار زن که بخش اعظمی از 

مسئوليت های دولت را انجام می دهد، آن را مشمول 

دريافت  بيمه بيکاری و بازنشستگی و درمانی کند. و 

اگر بيرون از خانه کار می کند بايد دستمزد برابر 

داشته باشد. اين مناسباِت غلطی که در جامعه حاکم 

است و مناسبات سرمايه داری است، که برای کسب 

منفعت بيشتر حاکم است. و طبقه کارگر مناسبات خود 

را دارد . طبقه کارگر اگر زن و مردش حقوق برابر 

در مقابل کار برابر بگيرند و کار زن در خانه 

مشمول دريافت بيمه شود، به نفع پويايی شان است. و 

جنبش کارگری بايد اين را جزء مطالبات کارگری 

خود قرار دهد که در طبقه کارگر زن و مرد با هم 

برابرند چون مناسبات آنان مناسباتی نيست که بر پايه 

 سود و منفعت باشد.

 ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای زن و مرد

سرمايه داری در هر جامعه ای بنا به شرايط و 

قدرتش در اجتماع شرايط را برای سودآوری خود 

بيشتر مهيا می کند، به اين صورت که در بخش زنانه 

و مردانه کردن کارها و ظرفيت پذيرش نيروی کاربه 

شکل تعداد متفاوت  از دو جنس، سود بيشتری ببرد و 

از اين طريق بتواند کنترل جامعه را بيشتر داشته 

باشد. به نحوی که فرصت های شغلی زنان را کمتر 

از مردان می کند و در بعضی مشاغل کار را کامال 

مردانه معرفی می کنند. و با تبليغات سو ، ورود زنان 

به بعضی از مشاغل را از طريق آموزه های غلط 

جنسی به جامعه کاری مفسدانه می انگارانند. تمامی 

اين عملکرد در مناسبات اشتغال در سيستم سرمايه 

داری بر پايه ی اين امر صورت می گيرد که زن 

بيشتر در خانه حضور داشته باشد و مسئوليت های 

اجتماعی دولت را انجام دهد و با اين عمل قدرت 

درآمدزايی زنان  نيز کمتر شود و از اين طريق نيمی 

از جامعه که زنان هستند را بيشتر کنترل کنند 

وهمچنين  با آموزهای جنسی کردن کار از طريق 

مردان که قبال حکم رياستشان در خانه را صادر کرده 

اند بتوانند از ورود زنان به اين مشاغل خود داری 

 نمايند.

حاکميت با وضع قوانينی مانند تعيين پوشش اجباری 

و اجازه همسر برای اشتغال زنان وديگر تعارض ها 

به حقوق زنان به عنوان انسان، با جنسی کردن جامعه 

توانسته است قدرت تصدی مشاغل را برای زنان 

کمتر کند و يا بعضا کامال از بين ببرد. مثال ما در 

بيشتر مراکز دولتی شاهد آن هستيم که تعداد مردان 

شاغل بيشتر از زنان شاغل است و يا با تبليغات کامال 

جنسی می بينيم که زنان را از پذيرفتن بعضی مشاغل 

مانند شغل دفتر داری " منشی" منع می کنند. و يا با 

اين تبليغات که فضای کارخانه فضای زمخت و 

خشنی است از پذيرش زنان به تعداد مساوی با مردان 

 نهی می کنند.

تمامی اين عوامل و ديگر عوامل دست به دست هم 

می دهند تا حضور زنان در اجتماع خارج از خانه 

کمتر شود و به صورت کامال اتوماتيک کنترل نيمی 

 از جامعه، آسان ترشود.

مطالبه ی دستمزد برابر زن و مرد و مطالبه فرصت 

های شغلی برابر زن و مرد، مطالبه ای است که 

بسياری از سدهای عرفی حقوق زنان را بر دارد، و 

وابستگی اقتصادی زنان به مردان را کمتر می کند. 

اگر زن و مرد دستمزد برابر بگيرند و اگر زن و مرد 

فرصت های شغلی برابری داشته باشند آنگاه زنانی 

که در خانواده ها تحت ستم هستند با آسودگی بيشتری 

زندگی می کنند و شرايط برای احقاق حقوق از دست 

رفته شان بيشتر می شود. به عنوان مثال زنی که در 

يک خانواده به هر شکلی تحت ستم است به اين دليل 

که شرايط مادی برای پذيرش او در جامعه تا حدی 

آماده است، راحت تر می تواند آن فضای پر از ستم 

 را رها کند و ديگر تن به ذلت ندهد. 

طبقه کارگر طبقه ای است متشکل از زنان ومردان و 

فرزندان کارگر، که اکثريت جامعه را تشکيل می 

دهند. هرگونه احقاق حقوق برای هر يک از 

متشکالن آن يعنی احقاق حقوق برای کل طبقه ی 

کارگر. سرمايه داری اين را به خوبی می داند و به 

همين دليل با ايجاد اختالف در هر سطحی بين طبقه 

کارگر از جدا کردن زن و مرد و از بين بردن اين 

مفهموم که قبل از اين که زن  يا مرد باشيم انسان 

هستيم ، و يا با ايجاد اختالف بين طبقه ی کارگر به 

شکل قومی، نژادی ، مليتی و...سود خود را تضمين 

می کند. حال آنکه منفعت و برد طبقاتی برای طبقه ی 

کارگر اين است که منافع خود را در گرواتحاد ببيند، 

ونگذارد جنبش مترقی کارگری که در دل خود 

برابری زن و مرد را دارد و برابری اجتماعی ، 

اقتصادی و فرهنگی برای همه ی افراد جامعه با هر 

مليت و نژاد و قوميت و جنسيت را می خواهد، با 

تفکيک سازی ها و تفرقه افکنی های بورژوازی به 

بخش های مختلف تبديل شود. قدرت طبقه ی کارگر 

در گرو اتحادش است. و اتحاد رمز عروج جنبش 

 کارگری است.  

  توضيح : اين مقاله اولين باار در شامااره هشاتام

 نشريه گام منتشر شده است.
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نقره داغ کردن بورژوازی 

 ايرانی*
 برهان بقایی

ايران داشت نفس های آخر را می کشيد و در حال «

فروپاشی بود تا اينکه امريکا با طناب نجاتی در قالب 

0توافق هسته ای به مددش رسيد: 5 ميليارد  6

دالر...ايران به سرعت قسمتهای بيشتر و بيشتری 

ازعراق را تحت کنترل می گيرد بعد از اينکه امريکا 

 «سه تريليون دالر انجا هزينه کرد

اين آخرين توييت های ترامپ پس از فرمان منع 

ورود اتباع هفت کشور به امريکا است.  پس از روی 

 -کار آمدن روحانی با حمايت بورژوازی ايران 

منظور از بورژوازی ايران صرفا سرمايه داران 

داخل کشور نيست، بلکه عمدتا چهره های نخبه ی 

فرهنگی خارج از ايران  -اقتصادی و علمی-تجاری

دولت روحانی توانست با توافق  -را هم مد نظر داريم

هسته ای جواب اين اقبال و حمايت را بدهد و پايگاه 

خويش را در اين ميان مستحکم تر کند. جدا از 

وضعيت خاورميانه که حل معضل آن از توان يک 

کشور به تنهايی خارج است، اما در داخل دولت 

روحانی توانست علی رغم مشکالت و دعوی های 

جناحی اکثريت بورژوازی را نمايندگی کند و 

بورژوازی بين المللی ايرانی نيز او را حامی و 

نماينده منافع خود بدانند. مذاکرات اقتصادی ايران و 

نمايندگان کشورهای صنعتی اروپا هرچند در حد 

حرف و روی کاغذ مانده است، اما نويد يک گشايش 

و انکشاف اقتصادی را برای بورژوازی ايرانی می 

داد.اما تاجايی که به امريکا برمی گردد کشمکش 

های سياسِی حول مسائل هسته ای قبل از توافق بر 

سر آن ، يک تنبيه هميشگی داشت و آن هم ليستی 

جديد از تحريم کاالهای کليدی بود که با شامل شدن 

کاالهای پزشکی و صنايع هوايی و خودرو، در کوتاه 

مدت و بلند مدت تاثير زيادی بر جامعه ايران می 

 گذاشت. 

، «تروريسم»با قرار دادن هفت کشور در ليست سياه 

وممانعت از ورد پناهندگان ودرماندگاِن کشورهاِی 

دخالت »آشوب زده ای که نتيجه مستقيم دمکراسی و

است، ذره ای از بی شرمی آمريکا کم  «بشر دوستانه

نمی کند. کما اينکه مطمئنا اين قانون مشمول حاکميت 

 سياسی بورژوازی ايران نخواهد شد.

اما حاال کدام کارگر از فرمان منع ورود به امريکا 

متضرر می شود؟ اصال کدام کارگر توان مسافرت 

خارجی دارد؟ بنابراين به نظر می رسد اين بار 

ترامپ بورژوازی ايرانی ساکن آمريکا را نقره داغ 

 کرده است.

توضيح: مقاله فوق به صورت ياداشت منتشر شده 

 بود. برای شماره ششم گام ويرايش شده است.
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 چرا کينز پاسخ نيست؟ 

 ارنست مندل 

 مترجم: امیر مصباحی

 مقدمه

از آن جايی که پيامدهای فاجعه بار سياست های بازار 

فوق آزاد آشکار ميشوند، صداهايی در محافل سرماياه 

داری و سوسيال دموکراسی در حال بالاناد شادن اسات 

که دخالت دولت برای احياء مجدد اقتصاد را خواستار 

است. ولی آيا واقعا اين يک باديال اسات و دور جادياد 

مداخله دولت در اقتصاد و فروش سهام رشد تااثايارات 

سااودمااناادی باارای کااارگااران دارد؟ در اياان نااوشااتااه، 

ارنست مندل استدالل ميکند که سياست سنتای کايانازی 

تورم زائی عمدی بايد از سايااسات هاای کسار باودجاه 

تاچر و ريگان متمااياز شاود و ايان کاه تاورم عامادی 

سرمايه داری صرفا مزايائی کوتاه مادت بارای طاباقاه 

کارگر به ارمغان مياورد و ناگزير باه رکاودی جادياد 

 منتهی ميشود. 

*** 

ايده بنيادی کينزيانيسم اين است که ميتوان از ماخاارج 

دولت، کسر بودجه ملی، بارای ماباارزه باا باحاران و 

 رکود اقتصادی استفاده کرد. 

از ديدگاه تئوريک، باالبردن تقاضا کل در يک کشاور 

معين تا آن جاائای کاه ظارفايات قاابال عارضاه تاولاياد 

) کارگران بيکار، انبوهی از مواد خام و ماشين هاائای 

که زير ظرفيت کار ميکنند(  وجود دارد، باازياابای را 

آسان خواهدکرد. اين منابع استفاده نشده تاوساط قادرت 

خريد اضافه ئای کاه باا کسار باودجاه باه وجاود آماده 

تجهيز ميشود و تنها هنگامی کاه ايان ذخاائار فارساوده 

شااونااد، شاامااا شااروع مصاايااباات بااار تااورم را درک 

 خواهيدکرد. 

اما مانعی وجود دارد. برای آن که کسر باودجاه پاياش 

از آن که اشتغال کامال باه دسات آياد تاورم را تشادياد 

نکند، ماليات های مستقيم باياد باه نسابات ياکاساانای باا 

 درآمد افزايش يابد. 

با توجه به اين که بورژوازی ترجيح مايادهاد باه جاای 

پرداخت مالياْت اوراق قارضاه دولاتای باخارد و فارار 

مالياتی نيز مختص او است، بار مالياتی بيشتری که با 

 سياست های کينزی ايجاب شده روی کارگران ميافتد. 

چون که بدهی عمومی فزونی ميابد، رسيدگای باه ايان 

بدهْی بخش در حاال رشاد هازياناه هاای عاماومای را 

ميبلعد بنابراين گرايشی برای کسر بودجه باه ماناظاور 

رشد بدون هيچ گونه تأثيرات متناسب سودمنادی روی 

 اشتغال وجوددارد. 

بنابراين توسعه کينزی در پايان تمايل دارد که خود را 

با تورم فزاياناده و باازده نازولای حااصال از " فشاار 

"کسر بودجه اوليه تضعيف کند؛ نتيجه رکاودی جادياد 

است و بار فزاينده مالياتی هم متمايل اسات کاه درآماد 

 را به نفع بورژوازی بازتوزيع کند. 

تاارازنااامااه تاااريااخاای سااياااساات کاايااناازی واضااح اساات. 

ترين تجربه، نيوديِل روزولت در اياالت متحده  گسترده

به شکست انجاميد و عليرغم افزايش  1930طی دهه 

 10هزينه های عمومی، هاناگاامای کاه باياکااری باه 

منتهی شد. ايان تاجادياد  1938ميليون رسيد به بحران 

تسليحات عظيم به لطف جنگ باود کاه باياکااری تاوده 

 مردم را کاهش داد. 

در شيوه ئی که جزم انديشان نئوليبرال سياست های " 

جانب عرضه " خود را نسبت به آن سياست هائای کاه 

بر پاياه اياجااد تاقااضاا از طارياق کسار باودجاه اسات 

متفاوت جلوه ميدهند چيزی نااماأناوس وجاوددارد. در 

حقيقت کسری های بودجه هرگز بيش از دوران سلطه 

 قهرمان نئوليبرال ها رونالد ريگان نبوده است.

اين قضيه دربااره حاکاومات خاانام تااچار ناياز باه حاد 

زيادی صادق است. آن دو برنامه های رکوردشکانااناه 

نئوکينزی خود را در حالی پياده کردند کاه تاماام مادت 

عکسش را ادعا داشتند.مناقشه واقاعای دربااره مايازان 

کسر بودجه نبود بلکه در مورد آن چيزی بود که قرار 

 بود اين کسر بودجه برايش صرف شود. 

حقائق له خودشان حرف ميزنند. نئوکينزيانيسم ريگاان 

تاچر ددمنشانه تهاجم رياضتای را هاماه جاا تاقاويات  -

کرده اسات. هازياناه هاای اجاتامااعای و هازياناه روی 

زيرساخت ها کم شده است و در مقابلش هازياناه هاای 

نظامی به گونه عظيمی در آمارياکاا و بارياتااناياا و باه 

 مقداری کمتر در ژاپن و آلمان افزايش يافته است. 

يارانه های شرکات هاای خصاوصای افازاياش ياافاتاه، 

بيکاری و نابرابری های در حال گساتارش اجاتامااعای 

ساال گاذشاتاه تاعاداد  20برانگيختاه شاده اسات و در 

بيکاران در کشورهای ساازماان هاماکااری و تاوساعاه 

 برابر افزايش يافته است.  4اقتصادی 

تأثير اجتماعِی کلی  فاجعه بار بوده است. شما در هار 

دوره دانشگاهی دربااب تاوساعاه اقاتاصاادی ماياتاواناياد 

بايااماوزيااد کاه باهاره ورتاريان ساارمااياه گاذاری هااای 

بلندمدت در آموزش و پرورش، باهاداشات عاماومای و 

 زيرساخت ميباشند. 

گرچه جزم انديشان نئوليبرال هنگامی که به مشکالتای 

که بايد به هر قيمتای دوبااره  -از نقطه نظر " تعادل " 

ميرسند، اين حقيقت اباتادائای را ناادياده  -برقرار شود 

ميگيرند. اهداف مورد عالقه آنان برای کاستن هاا کاه 

تااأثااياارات ناااگااازياار مضاارْش باااهااره وری را هااام 

دربارمااياگاايارد، دقايااقاا آماوزش و پاارورش، مااراقاباات 

 بهداشتی، امنيت اجتماعی و زيرساخت است. 

آيا اين بدان معنا است که سوسياليست ها کايانازيااناياسام 

سنتی و دولت رفاه را به ترکيب زهرآلود مکاتاب پاول 

گرائی و نائاوکايانازيااناياساِم حاال در عارضاه تارجاياح 

ميدهند؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد باه شادت مشاروط 

 باشد. 

کينزيانيسم سنتی اَشکال گوناگونی از اِعماال قادرت و 

تقسيم آن را را در چارچوب جامعه باورژوائای اياجااد 

ميکند و اين منجر به اَشکاال گاونااگاونای از قاراداد و 

وفاق اجاتامااعای باا آناانای ماياشاود کاه اکاناون قادرت 

 اقتصادی را در دست دارند.

اين وفاقی کامال يک طرفه است و ضاد ماناافاع طاباقاه 

کارگر عمال ماياکاناد. کايانازيااناياسام ساناتای صارفاا تاا 

بدانجائی که کااهاش فاوری و سارياع باياکااری را باه 

همراه دارد در قياس با سياست ضدتورمْی شر اصاغار 

 است.

گرچه در شرايط کنونْی نئوکينزيانيسم دارد به افزاياش 

بيکاری و به حاشيه راندن باخاش هاای در حاال رشاد 

 جمعيت با هر نوع پيامد مرتجعانه اش منجر ميشود. 

عالوه بر آن، مدافاعاان سايااسات هاای ساناتای کايانازی 

مجبورند که با يک حقيقت بنيادی ناخوشايند نيز کاناار 

آيند؛ با رشد قدرت سازمان های چندمليتی اثر باخاشای 

رويکرد آنها به شدت در حال کااهاش اسات. اگار چاه 

گفتن ايان کاه اماروزه ماداخالاه دولات ضاعاياف اسات 

مضحک است ولی حتما  ضعيف تر از بين دهاه هاای 

 ميباشد.  1950تا  1930

دولت ملی که با رشد شرکت هاای تارامالاياتای روبارو 

شده ديگر يک ابزار کافی اقتصادی برای جانااح هاای 

حاکم بورژوازی نيست و از ايان رو دائاماا کاوشاياده 

ميشود تا نهادهای فراملی جايگزين آن شاود و ناماوناه 

 برجسته آن، نهاد های گوناگون اتحاديه اروپا است. 

اما اگر نهادهای فراملی قرار اسات کاه خصاوصاياات 

را باپاذيارناد،  -برای نمونه در اروپاا  -دولتی فراملی 

 بايد بر موانع بسياری غلبه شود. 

يکپارچگی اروپا بيان هام پاياماانای ماباهام دولات هاای 

مستقل و فدارسيون اروپا باا بارخای از خصاوصاياات 

يک دولت، با يک پاول واحاد، ياک بااناک مارکازی، 

يک سياست مشترک صنعتی و کشاورزی، ناياروهاای 

مشترک ارتش و پليس و باالخاره ياک مارجاع دولاتای 

 مرکزی معلق باقی ميماند.

در فرايند ياکاپاارچاگای سارمااياه داری اروپاا، بامابای 

ساعتی وجاوددارد کاه در حاال آغااز باه انافاجاار در 

اعتصابات ايتاليا و يونان است و آن بمب، اين حقاياقات 

ساده است که " تاثابايات باودجاه " ماورد نايااز بارای 

اتحاديه پولْی تأثير ضدتاورمای و ريااضاتای عاظايامای 

خواهد داشت و اين به خودی خود بااياد بارای جاناباش 

کارگران دليل کافای بااشاد تاا پاياماان مااساتارياخات را 

 نپذيرند. 

ماستريخت چيزی بيش از ياک باهااناه بارای تاداوم و 

سفت و ساخات شادن سايااسات هاای ريااضاتای ارائاه 

نميدهد. ادامه مبارزه عليه آن حايااتای تار از هاماياشاه 

 است.
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مارکس و حداقل سطح 

معيشت ، وزارت کار و 

 ميزان حداقل دستمزد
 علی ایرانپور

کارل مارکس پيامبر نبود اما يک نابغه بود.او به 

داری را   های اساسی نظام سرمايه  خوبی مکانيسم

درک وتشريح کرد. با توجه به اينکه در پايان اسفند 

سال جاری با آشی که وزارت کار کابينه روحانی در 

اش تحت عنوان "بخشنامه دستمزد"  برای   آشپزخانه

دستمزد سال آينده در دست تهيه دارد روبرو خواهيم 

شد الزم بود به يکی از مبانی نظری مارکس که کامال 

با مسئله تعيين دستمزد طبقه کارگر وحقوق بگيران 

های   ايران ارتباط دارد پرداخت و همچنين به کوشش

های گذشته وکنونی حکومت اسالمی در شکل   دولت

بگير ومردم کشور   روزی کارکنان حقوق  دادن به تيره

 اشاره کرد.

مارکس درفصل هشتم جلد اول کتاب سرمايه به 

موضوع "کار روزانه"پرداخته است.او که کار 

روزانه را به دو بخش"کار الزم" و"کار 

کند در فصولی ديگر در همان جلد   اضافی"تقسيم می

دهد که کارگران، دستمزدی را که   توضيح می

کنند وحاصل   گيرند بابت"کار الزم" دريافت می  می

دار سرازير   "کار اضافی"آنان به جيب سرمايه

دار در افزايش سهم "کار   شود.تمامی تالش سرمايه  می

اضافی" و کاهش سهم"کار الزم"و به پيروی از آن 

باشد که نيروی   کاهش سهم دستمزد در کل ثروتی می

کار خلق کرده است.البته اعداد و نسبت اين دو بخش 

يکسان نيستند وعوامل گوناگونی در تغيير آن نقش 

ساختاری و عوامل -کنند.عوامل تاريخی  بازی می

اجتماعی. کار روزانه به مدد مبارزات بزرگ -سياسی

کارگران جهان نسبت به قرون گذشته بسيار محدود 

شده اما اين امر در همه کشورها به يکسان صورت 

های گوناگون طبقه   نگرفته وهمچنين بسياری از اليه

ترين شکلی استثمار   کارگر چون گذشته به وحشيانه

شوند.سقف باالئی کار روزانه به توانائی جسمانی   می

شود.بخشی از بيست   آدمی محدود ومشروط می

روز به تمديد قوای جسمانی   وچهار ساعت شبانه

وروحی نيروی کار به مانند هر موجود زنده طبيعی 

 يابد. اختصاص می

های صرفا جسمانی،گسترش کار   "عالوه بر محدوده

روزانه با موانع اخالقی روبرواست.کارگر نياز به 

اش را   وقتی دارد تا نيازهای ذهنی و اجتماعی

برآورده کند و گستره و شمار اين نيازها را وضعيت 

کند.بنابراين،تغييرات کار   عمومی)فرهنگ(محدود می

های جسمانی و اجنماعی   روزانه در چارچوب محدوده

کند.اما اين شرائط محدودکننده ماهيتی   نوسان می

پذير دارند و آزادی عمل باالئی را ممکن   انعطاف

های متفاوتی از زمان   سازند.بنابراين ما با مدت  می

کارروزانه مثال 

هشت،ده،دوازده،چهارده،شانزده،هجده ساعت روبرو 

 هستيم"

،ترجمه 500)سرمايه،جلد اول،فصل هشتم،صفحه

 حسن مرتضوی،انتشارات آگاه(

بدين ترتيب مارکس به روشنی عوامل طبيعی و 

اجتماعی از جمله موانع اخالقی را در تعيين کار 

روزانه و تقسيم آن به "کار الزم"و "کار اضافی "و 

به دنبال آن در موضوع حداقل سطح معيشت 

ودستمزد مورد توجه قرار داده است.اين درعين حال 

پاسخی به آن دسته از منتقدان نظريه او است که 

کنند حال آنکه   گرائی متهم می  جانبه  مارکس را به يک

ای نظريه خود بر تاثير   او در همين مفاهيم اوليه و پايه

 عوامل متعدد بر مقدار کار روزانه تاکيد کرده است.

حال نگاهی به دستپخت وزارت کار يعنی بخشنامه 

تحت  5510510250که به تاريخ  0255دستمزد 

ابالغ شد بياندازيم. حداقل دستمزد  505566شماره 

لایر که با احتساب حق مسکن  556،555روزانه 

لایر  0،066،666لایر و بن ماهانه  066،666ماهانه 

لایر  5،050،006ای به مبلغ   جمعا حقوق ماهانه

آورد.کدام خانواده يک   شود سئوالی را پيش می  می

تواند با چنين حقوقی در تهران حتی يک   ای می  نفره

اتاق را اجاره کند؟در ابتدا و مقدمه بخشنامه دستمزد 

قانون کار  00مربوط به سال جاری، از اجرای ماده 

و در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه 

بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين 

های توليدی و کارفرمايان و شرائط   ه  مقتضيات بنگا

اقتصادی جامعه سخن به ميان آمده است. الطائالتی 

که وزير کار"علی ربيعی"آن را امضاء کرده است.از 

شرائط اقتصادی جامعه ياد شده اما مگر مسبب اين 

شرائط ، کارگران ايران هستند که بايد تاوان آن را هم 

های توليدی و کارفرمايان   طور بنگاه  بپردازند. همين

های صاحبان و مديرانشان و يا   گيری  بر اساس تصميم

های اقتصادی و سياسی حکومت به   بسته به برنامه

اند و وزير کار به نمايندگی از دولت،   روز سياه افتاده

کند و درهمان حال از حفظ   نيروی کار را قربانی می

زند.هديه بزرگ دولت   مصالح آنان دم می

های اقتصادی زيرمجموعه خود   داری به بنگاه  سرمايه

و بخش خصوصی که بهای آن را جمعيتی با بيش از 

اند.بدين   پنجاه ميليون نفر از مردم ايران پرداخته

ترتيب تمام نيروی کار ايران، يک نهاد را در مقابل 

خود دارند،کابينه دولت وتمام نيروهای نظام اسالمی 

که درپشت سر يا کنار آن قراردارند. چيز ديگری 

ای بر اين واقعيت عريان   وجود ندارد که پرده

بکشد.آيا زمان تغيير فرا نرسيده است؟ کارگران 

 ايران متحد شويد!
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زمان کار به مثابه يك 
 قانون اقتصادی فراتاريخی

 Stavrosاستاوروس تومبازوس 

Tombazos 

 مترجم: امیرمصباحی

زير ميخوانيد، ترجمه ئی که در  مقاله :مقدمه مترجم

فصل نخسِت بخش اول  از قسمت يک کتاب زمان در 

اين کتاب   . است (Time in Marx  ) مارکس

نوشته استاوروس تومبازوس استاديار يونانی تبار 

وی در  .سياسی است   دانشگاه قبرس در رشته اقتصاد

های  بندی اين کتاب به بررسی مفهوم زمان و تقسيم

زمانی در آثار مارکس و به خصوص کتاب سرمايه 

پرداخته و مسائلی از قبيل زمان توليد، زمان گردش، 

را به شکلی مبسوط مورد ...  زمان ارگانيک و

اصل اين کتاب به زبان فرانسه  .است داده بررسی قرار

منتشر شده و اين ترجمه از روی  /۲۳۳و در سال 

توسط انتشارات  /۱۵۲ترجمه انگليسی آن که در سال 

 .است گرفته بريل منتشر شد انجام
شروع تحليل  نه کار و نه زمان کار نمی توانند نقطه

دهی  زمان کار، سازمان .داری باشند توليد سرمايه  شيوه

های گوناگون توليدی در  و تخصيص آن در فعاليت

در  "قانون اقتصادی  "مارکس به عنوان   [آثار ]

 :های اجتماعی پديدار ميشود بندی متفاوت ترين صورت
بر پايه توليد همگانی، تعيين زمان به طور حتم 

ئی به زمان کمتری  هر چه جامعه .ميمانَد ضروری باقی

باشد، زمان  برای توليد گندم، دام و غيره نياز داشته

به  بيشتری را برای ديگر محصوالت مادی و ذهنی

درست به مانند يک فرد، تنوع توسعه،  .دست می آوَرد

مندی و  مندی و فعاليت جامعه، تنوع توسعه، بهره بهره

 .فعاليت جامعه به صرفه جوئی در زمان بستگی دارد
کل اقتصاد در نهايت خود را به صرفه جوئی در زمان 

درست همان گونه که يک فرد بايد  .تنزل می دهد

زمان خود را به شکلی مناسب تقسيم کند تا به نيازهای 

گوناگون خود بر مبنای فعاليتش پاسخ دهد، جامعه نيز 

بايد زمان خود را هدف مندانه تقسيم کند تا به توليد 

از اين رو  .کافی متناسب با نيازهای کلی خود برسد

صرفه جوئی در زمان به همراه تقسيم برنامه ريزی 

شده زمان کار ميان شاخه های گوناگون توليد، نخستين 

در  .قانون اقتصادی بر پايه توليد همگانی باقی می مانَد

. آن جا اهميت اين قانون حتی بيشتر هم ميشود

 ( ۲۳۱-۲۳۱ :۲۳۳۱مارکس  )

  (نيز )عبارت برجسته شده را ميتوان به صورت مقابل 

هر صرفه جوئی ئی در آخر يک  »: ترجمه کرد 

ترجمه ئی که به همان  «. صرفه جوئی در زمان است

  .ميزان با متن اصلی مطابقت دارد

در اين جا صرفا به  »صرفه جوئی «واضح است که 

 «نيست بلکه بيشتر معنای  »سازی  ذخيره «معنی 

دهی  بنابراين هر سازمان  .می دهد »دهی  سازمان

 .دهی زمان است اقتصادی در نهايت يک سازمان

مارکس در بخش چهارِم فصِل نخست سرمايه متذکر 

می شود که خانواده پدرساالر زمان کار خويش را به 

به نسبتی متناسب  ۲هدف توليد وسائل امرار معاش

تخصيص می دهد و اين تخصيص را با شرايط طبيعی 

اين  .که با تغيير فصل دگرگون می شود وفق ميدهد

کار بنا بر روابط سلسله مراتبی مبتنی بر تفاوت در 

او همچنين متذکر  .سن، جنسيت و غيره انجام می شود

می شود که در صورت بندی های اجتماعِی خاصی، 

گيری زمين استفاده  از زمان کار به عنوان معيار اندازه

برای نمونه ژرمن های باستان اندازه  .شده است

زمين را بر پايه  arpent ۱يک آرپنت    (مساحت )

کار يک روز محاسبه ميکردند و اين قضيه به زبان هم 

t  : وارد شد  ag we r k ،   ( يک روزکار)   

tagwanne  (يک حجم روز)  پديده ئی  .و غيره

 journal de "مشابه همان گونه که در عبارت 

terre "  ميتوان مشاهده کرد بايد در فرانسه نيز

  ۱.وجود داشته باشد

اگر هر صرفه جوئی، صرفه جوئی در زمان باشد، در 

دهی مشخصی  اين صورت هر صرفه جوئی سازمان

مارکس در يکی از نامه هايش درباره  .از زمان است

  :کتاب سرمايه چنين می نويسد 
اين که اين ضرورت به تقسيم کار اجتماعی به نسبتی 

معين را نمی توان با شکل مخصوصی از توليد 

اجتماعی کنار زد بلکه صرفا می تواند شکلی را که به 

هيچ  .خود گرفته تغيير دهد، مبرهن و بديهی است

آن چه را که  .قانون طبيعی ئی را نميتوان متوقف کرد

در شرايط متفاوت تاريخی می توان تغيير داد، شکلی 

مارکس . )است که اين قوانين در آن عمل می کنند

۲۳۱/: ۳۱)  

نامه ئی که از آْن نقل قول باال برگرفته شده، نامه ئی 

به   Kugelmannمشهور خطاب به کوگلمان 

است که به سبب دالئل بسيار  ۲۱۱۱جوالی  ۲۲تاريخ 

مارکس  .متفاوتی به شکلی گسترده شناخته شده است

در اين دانه نياز به ايجاد شالوده ئی برای مفهوم ارزش 

می نامد زيرا بنا بر  "وراجی بيهوده  "را به عنوان 

که هيچ صورت  »هر کودکی می داند «ديدگاه وی 

بندی اجتماعی ئی نمی تواند بدون کارکردن دوام 

  .بياورد
پس آيا بايد چنين نتيجه گيری کرد که قانون ارزش آن 

چنان واضح است که به هيچ شالوده محکمی نياز 

ندارد؟ اين همان چيزی است که توسط همه 

نويسندگانی که اين جمالت را بدون مشخص نمودن 

کافی  .درون مايه آن نقل ميکنند تلويحا گفته ميشود

است به آنان يادآوری کرد که مارکس جوان به هيچ 

گرچه خود  .عنوان طرفدار نظريه ارزش کار نبود

  (جدلی )مارکس درون مايه اين نوشته های پلميکی 

علم دقيقا مبتنی "  :را در همان نامه مشخص می سازد

در  .است بر فهميدن چگونگی عملکرد قانون ارزش

نتيجه اگر کسی بر اين بود که در همان ابتدا تمام پديده 

هائی را که ظاهرا آن قانون را نقض می کنند توضيح 

  .دهد، مجبور بود که علم را در مقابل علم آوَرد
از اين رو بچگانه و ساده لوحی است که در نخستين 

صفحات سرمايه به دنبال شالوده های نظريه ارزش 

قانون ارزش خود را به ناگاه پی نميافکنَد بلکه  .بگرديم

نشان داده،  [متعددی  ]به عکس خود را طی صفحات 

 .می پرورانَد و توجيه می کند
ارزش نه در نخستين فصل سرمايه بلکه در تمام آن 

مجبور است نشان دهد که چيست و ارزشمندی آن با 

ارزش فقط نقطه شروع  .نتايجش سنجيده می شود

تحليل نيست بلکه نقطه ورود به آن هم محسوب می 

  .شود

اين حقيقت  .نيست »ارزش  «زمان کار لزوما همان 

که ارزش دقيقا همان زمان کار نيست بدين معنا است 

،الزم است که نه با  »بسط مفهوم سرمايه  «که برای 

کار بلکه با ارزش و دقيق تر ارزش مبادله در حرکت 

گذار مستقيم  .پيشتر گسترش يافته گردش شروع کرد

از کار به سرمايه درست همان اندازه ناممکن است که 

از نژادهای متفاوت انسان مستقيما به بانکدار يا از 

. طبيعت به طور مستقيم به موتور بخار برويم

 (۱۵۳ :۲۳۳۱مارکس  )
اگر رابطه بين زمان کار و ارزش مبادله يا سرمايه 

باشد،  »طبيعت و موتور بخار«مشابه با رابطه بين 

بنابراين واضح است که نمی توان ارزش را به عقل 

نه کار مترادف ارزش است و نه زمان  .سليم وانهاد

آن ها شکل ارزش را  .هم معنی کار با ميزان ارزش

 –يعنی نظام بازار  -در نظام اجتماعی ويژه ئی 
درنظرمی گيرند که در آن، دارای درون مايه ها و 

اين زمان کار و شکل مادی  .های خاصی هستند ويژگی

 .آن هدف فصل بعدی است
 

 توضیحات :

۲. means of subsistence  

متر و همين  ۳/.۵۱واحد اندازه طول برابر با  .۱

 .متر مربع ۱/۲۳طور مساحت برابر با تقريبا 

اشاره نويسنده به عباراتی است که مارکس در . ۱

فصل نخست سرمايه نوشته است : در  ۱۱پانويس 

ميان ژرمن های عهد باستان مساحت زمين بر حسب 

مقدار کاری که در يک روز بر زمين قابل انجام بود 

به  - Acreسنجيده ميشد. بدين ترتيب يک ايکر ] 

، معادل تقريبا چهار هزار متر Morgenآلمانی 

] يک روز کار [ ، يا  Tagwerkمربع [ را 

T a g w a n n e  j u r n a l i e ,  t e r r a 
( jurnalis يا ,Mannwerk, dornalis

] يک مرد  Mannskraft) ] يک مرد کار [ ، 

درو [ ،  -] يک مرد  Mannsmaadقوه [ ، 

Mannshauet  برداشت [ و امثال آن  -] يک مرد

 -ميناميدند. رجوع کنيد به گئورگ لودويگ فون مارا 

Georg Ludwig von Maurer -  ،مونيخ

 (/۱: ۲۱۱۳و بعد از آن. ) مارکس  ۲۱۳، ص /۲۱۵
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دموکراسی صوری؛ مقايسه 

ديدگاه های وبر و ميك 

 سينزوود 
 هیراد پیر بداقی

پس از سقوط دولت شهرهای يونان باستان، بيش از 

دو هزار سال گذشت تا سرانجام در قرن هجدهم 

جوامعی پديد آمد که می توان دموکراتيک خواند. 

 0550نخستيِن آنها اياالت متحده آمريکا بود که در 

ايجاد شد. سپس سيزده سال بيشتر نگذشته بود که 

نيروی محرک کامال تازه  0585انقالب فرانسه در 

ای شد تا آرمان های مشابهی در سراسر اروپا اشاعه 

يابد. انديشه ها و از همه مهم تر انديشه ی تلفيق 

آزادی فردی و برابری اجتماعی نقش پيشتازی در 

اين تحوالت ايفا کردند. دوران دموکراتيک پايان 

عصر استبداد را مشخص می کرد و دموکراسی با 

دادن اقتدار به شهروندان، اين وضعيت را تغيير داد. 

در قرن نوزدهم دموکراسی در کشورهای اروپای 

غربی و آمريکای شمالی که شاهد ظهور جامعه ی 

سرمايه دارِی صنعتی بودند، ريشه گرفت و گسترش 

يافت. در قرن بيستم، آرمان های دموکراتيک آن قدر 

مستحکم بودند که حتی رژيم های غير دموکراتيک 

ادعا می کردند دموکراتيک هستند. با اين وجود، 

دموکراسی در بعضی جاها مانند آلمان نازی به دست 

نيروهای ضد آن تضعيف شد. تاريخ سياسی دو قرن 

گذشته جامعه شناسان را واداشته است پيش شرط های 

استقرار دموکراسی را تعيين کنند و خطرهای عمده 

ای که نظام های دموکراتيک را تهديد می کنند کشف 

کنند. بر اين اساس در اين مقاله مختصرا از دو جبهه 

ی آزادی خواه، اما متفاوت پيرامون دموکراسی می 

 پردازيم و با هم مقايسه شان می کنيم.  

دگرگونی های اواخر قرن بيستم نظير سقوط ديوار 

برلين و نابودی اتحاد شوروی، برخی محققان مانند 

را بر آن داشته است که استدالل  0فرانسيس فوکوياما

کنند ما وارد عصر جديدی شده ايم که در آن 

ايدئولوژی های قديمی جذابيت خود را از دست داده 

اند و نبرد بر سر آنها به پايان رسيده است. به طور 

خالصه او معتقد است که دموکراسی نمايندگی و 

سرمايه داری الگوهای بی رقيبی هستند که برای 

نظام های سياسی و اقتصادی در جهان معاصر ظهور 

، درباره 5کرده اند. برخی نيز از جمله بنجامين باربر

ی خصلت محدود و ضعيف دموکراسی های امروزی 

ابراز نگرانی کرده اند و در زمينه ی نياز به يافتن 

شيوه های گسترش مشارکت شهروندان استدالل کرده 

 اند. 

، انديشمند مشهور 2ماکس وبردر اين ميان، آرای 

آلمانی، درباره ی دموکراسی دشوارتر از باقيست. 

زيرا برای درک آن بايد دانست که ديدگاه های او با 

درک وی از توسعه ی سرمايه داری و رشد 

بوروکراسی ها چگونه در ارتباط است. وبر 

دموکراسی را فقط وسيله ای برای دستيابی به هدف، 

و نه هدفی مستقل، می دانست. بنابراين طرفداری او 

از دموکراسی هميشه طرفداری معتدلی بوده است. 

يادآور شده است، وبر از  0همان گونه که آنتونی گيدنز

دموکراسی چيزی کسالت آور و «اين می ترسيد که 

فاقد بُعد قهرمانانه باشد و ميان حالی يکدست به وجود 

با وجود اين، کامال آشکار است که وبر می  «آورد.

کوشيد آن دسته از تحوالت سياسی را در آلمان ترويج 

دهد که هدف شان بيشتر پيشرفت دموکراسی بود تا 

تضعيف آن. درباره ی تعريف او از دموکراسی بايد 

گفت که او معتقد بود دموکراسی به نظامی سياسی 

گفته می شود که در آن مردم مشارکت کننده در نظام 

حکومتی به شمار می آيند و نه افراد منفعل؛ و کليد 

مفهوم مشارکت درک معنای شهروند بودن است. در 

ديدگاه وبر، شهروند بودن به معنای توانايی مشارکت 

در تصميم گيری و تنظيم سياست ها و نيز شرکت 

داشتن در انتخاب رهبران بود. او مسلم ميدانست که 

فرايند دموکراتيک شدن يکی از روندهای اصلی 

توسعه ی جهان مدرن است که مثال در جنبش حق 

رأی، تقاضا برای برپايی نظام های سياسی 

چندحزبی، درخواست انتخاب منصفانه و گسترش 

نقش مجامع قانون گذار انتخابی مشاهده می شود. در 

چنين زمينه ای، تنها شکل عملی دموکراسی، 

است که در آن شهروندان قدرت  دموکراسی نمایندگی

تصميم گيری درخور توجهی به مقامات رسمی 

انتخابی می دهند. در نتيجه، يکی از نگرانی های 

مربوط می  رهبری سیاسیعمده ی وبر به موضوع 

شد. زيرا موفقيت يا شکست دموکراسی در هر کشور 

تا اندازه ی زيادی با توانايی رهبران سياسی آن 

 کشور تعيين می گردد. 

يکی از مشخصه های افکار ماکس وبر آنجاست که 

نسبت خود را با مارکسيست هايی مشخص می کند که 

به درآميختن آرزوهای دموکراتيک با دگرگونی 

سوسياليستی اقتصاد گرايش داشتند. وبر نسبت به 

آرزوی آنان برای بهبود شرايط زندگی طبقه ی 

کارگر از طريق جنبش اتحاديه ی کارگری عالقه ای 

نشان می داد و حتی بر حمايت از حزب سوسيال 

دموکرات ميانه رو در انتخابات پافشاری می کرد. با 

اين همه، او در انتقادهايش از متفکران چپ راديکال 

لحن بسيار تند و خصمانه ای داشت. عباراتی چون 

بينش های تخيلی، نسخه های کژانديشانه و در 

مواردی توهين آميز، يا زمانيکه می گويد رزا 

لوکزامبورگ جايش در باغ وحش است! دليل اين 

ارزيابی تند اين بود که وبر معتقد بود اينگونه 

مارکسيست ها نمی توانند درک کنند که دگرگونی 

نابودی سرمايه داری و جانشينی  –انقالبی جامعه 

برخی از مسايل اصلی ذاتی را در  –سوسياليسم 

جهانی صنعتی و بوروکراتيک حل نخواهد کرد. 

تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت عمومی برای 

بيشتر کارگران صنعتی اهميت چندانی ندارد. وبر در 

که طی جنگ  5مقاله ای تحت عنوان "سوسياليسم"

جهانی اول منتشر گرديد، چنين اظهار عقيده کرد: 

زيرا کارگران خيلی زود پی خواهند برد که چه ...»

معدن در مالکيت خصوصی باشد چه عمومی، 

وبر  «سرنوشت کارگر معدن ذره ای تفاوت نمی کند.

فکر می کرد که برنامه ی سوسياليستی که اساسا آن 

را درخواستی برای ايجاد دولت رفاه می دانست، تنها 

در صورتی اهميت عملی می يابد که در چهارچوب 

پارامترهای سرمايه داری مطرح گردد و خواستار 

اصالحات سياسی به سود آن دسته از اعضای جامعه 

باشد که از نظر اقتصادی از همه محروم ترند. برای 

هرگونه امکان دست يابی به چنين هدف هايی الزم 

است نظام دموکراتيک چند حزبی ای وجود داشته 

نظريه ی  "مدل آرمانی"باشد. برای شناخت بيشتر 

سياسی وبر، که مدت هاست در تقابل با کارل مارکس 

در ميان برخی از دانشگاهيان محبوبيت خاصی پيدا 

در  0"هرشافت"کرده است، ابتدا بايد با اصطالح 

جامعه شناسی سياسی وبر آشنا شويم. اين اصطالح 

ترجمه می شود و با  "سلطه"يا  "اقتدار"معموال 

يا "قدرت"  5اصطالح اساسی ديگری يعنی "ماخت"

ارتباط دارد. "قدرت" به توانايی به انجام رساندن 

هدف، به رغم هرگونه مقاومت، و وادار کردن 

ديگران به انجام دادن آنچه ما می خواهيم اشاره دارد. 

"اقتدار" به وضعيتی اشاره دارد که در آن افراد از 

نظر عموم مردم دارندگان به حق يا مشروع قدرت 

پنداشته می شوند. به ديگر سخن، قدرت به توانايی 

کاربرد زور اطالق می شود، اقتدار ويژگی اضافی 

رضايت را نيز در بر دارد. وبر هرشافت را ويژگی 

تغييرناپذير جهان سياست می دانست. اين هم در 

مورد رژيم های دموکراتيک صدق می کرد و هم 
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رژيم های غير دموکراتيک، و از اين واقعيت گريزی 

نيست که در قلمرو سياسی، هميشه با مبارزه بر سر 

قدرت رو به رو می شويم. به همين دليل در ميان 

برخی چپ های راديکال متهم به ارائه ی تصويری 

تسليم شده و بازنده است. وبر در "اقتصاد و جامعه"، 

يکی از الگوهای مفهومِی نوع آرمانی "سلطه ی 

تشخيص می  قانونی-عقالنیمشروع" را سلطه ی 

دهد که اطاعت از حاکميت غير شخصِی قانون است. 

در جهان معاصر اين نوع اقتدار، نوعی است که با 

بوروکراسی ارتباط دارد. وبر معتقد بود که رژيم 

های دموکراتيک ناگزير شامل گروه های بزرگ 

کارکنان اداری متخصصی هستند که بر اساس 

تخصصشان به مشاغل خود منصوب می شوند و 

بوروکراسی های نيرومند جزء ذاتی دموکراسی های 

مدرن هستند. آنها را نميتوان از ميان برد زيرا برای 

تامين کارکرد عقالنی سازمان های بزرگ ضروری 

اند. وبر گمان می کرد که يگانه پادزهر اثرهای 

تحميق کننده ی سلطه ی بوروکراسی، نظامی سياسی 

 8است که آن را "دموکراسی مبتنی بر آرای عمومی"

ناميده است. راه حل پيشنهادی وبر برای کاهش 

پيامدهای منفی سلطه ی بوروکراتيک، که به 

اليگارشی مبدل نشود، استفاده از دموکراسی در برابر 

 5بوروکراسی است. به طوريکه در تقابلی سازنده

ميان اين دو، پارلمان کارآمد در برابر بوروکراسی 

دولتی، بوروکراسی دولتی در برابر رهبری سياسی، 

رهبری سياسِی گزينش شده با آرای عمومی در برابر 

بوروکراسی حزبی، و بوروکراسی حزبی در برابر 

 جمعيت به هيجان آمده قرار گيرند. 

نهايتا در آرای وبر، آرزومندی های برابری خواهانه 

ی سوسياليسم به دليل ضرورت بوروکراسی در هر 

جامعه ی صنعتی، ممکن نيست تحقق يابد. اين جمع 

بندی را از عقايد وبر ميتوان کرد که در حقيقت 

تعريف از خود مختارِی قدرت سياسی در مقابل 

قدرت اقتصادی، آنگونه که او درک می کند، به تعميم 

برداشتی از قدرت اقتصادی وابسته است که مختص 

به يک شکل اجتماعی ويژه، يعنی سرمايه داری، 

بوده و از پيش، جدايی مشخصی را ميان قدرت 

اقتصادی و قدرت سياسی قرار می دهد. در ميان 

، جايگاه 06الن میک سینزوودمنتقدان نظريات وبر، 

پيچيدگِی »ويژه ای دارد. جايی که ادعا می کند: 

نظريه ی عليت اجتماعِی وبر تا حد زيادی بی پايه 

است و برداشت او از قدرت اقتصادی، تنها با واقعيت 

های اقتصاد سرمايه داری متناسب است. چارچوب 

مفهومی وبر برای درک قدرت اقتصادِی جوامعی که 

در آن مالکيِت ايجاد شده به صورت سياسی، نقش 

مسلطی را ايفا می کند و در آن، مناسبات ميان 

سرمايه داران و توليد کنندگاِن مستقيم، از لحاظ 

 «حقوقی و سياسی تعريف شده، نامناسب است.

حال برای تحليل و نقد بهتر و دقيق تِر آنچه از وبر 

مرور کرديم، سراغ بخشی از آرای الن ميک 

سينزوود می رويم تا در بحث های غالبا ثابتی که وبر 

را چماق مناسبی برای کوبيدن بر سر متفکران تحول 

می بينند،  –از جمله خود مارکس  –خواه و راديکال 

شريک شويم و نقطه نظرات اين متفکر معاصر را 

بررسی کنيم. او در دموکراسِی سرمایه داری در باب 

اثر مشهور خود "دموکراسی در برابر سرمايه 

داری" پس از بررسی تاريخِی حقوِق سياسِی 

شهروندی از زمان يونان باستان و چگونگی ايجاد 

مالکيت سياسی در جوامع پيشاسرمايه داری، عنوان 

در دموکراسِی سرمايه دارِی مدرن، »ميکند که 

اقتصادی و بهره کشی با آزادی و  -نابرابری اجتماعی

اين درست است که  «برابری مدنی هم زيستی دارد.

توليد کنندگان اصلی از نظر حقوقی وابسته يا از لحاظ 

سياسی محروم از حق رأی نيستند، اما قدرت سرمايه 

داری برای تصاحب ارزِش اضافِی کاِر کارگران، به 

جايگاه حقوقی يا مدنی ثروتمندان وابسته نيست بلکه 

ناشی از عدم مالکيت کارگرانی است که آنان را 

ناگزير می سازد تا نيروی کار خود را به ازای مزد 

مبادله کنند تا به ابزارهای کار و گذران زندگی 

دسترسی داشته باشند. ميک سينزوود نشان داد که 

سرمايه داری با تغيير محل قدرت از سلطه ی ارباب 

به مالکيت، از اهميت جايگاه مدنی کاست، زيرا 

مزايای ناشی از امتياز سياسی جای خود را به مزيت 

ناب اقتصادی داد )نکته ای که وبر چندان عالقه ای 

به آن نداشت(. اين امر نهايتا شکل جديدی از 

دموکراسی را امکان پذير کرد. ميک سينزوود گمان 

ميکند در دموکراسی سرمايه داری، جدايی ميان 

جايگاه مدنی و وضعيت طبقاتی در دو جهت عمل می 

اقتصادی حق -کند: يکی اينکه وضعيت اجتماعی

شهروندی را تعيين نمی کند و اين همان چيزی است 

که در دموکراسی سرمايه داری، "دموکراتيک" 

است. اما جهت دوم اينکه چون قدرت سرمايه دار 

برای تصاحب کاِر مازاِد کارگران به جايگاه مدنی يا 

حقوقی ممتازی وابسته نيست، برابری مدنی تاثيری 

مستقيم بر نابرابری طبقاتی نمی گذارد يا آن را به 

نحو چشمگيری تعديل نمی کند، و اين آن چيزی است 

که دموکراسی را در سرمايه داری محدود می کند. 

در حقيقت، مناسبات طبقاتی ميان سرمايه و کار می 

تواند حتی به رغم برابری حقوقی و حق رأی همگانی 

وجود داشته باشد. به اين معنا، برابری سياسی در 

دموکراسی سرمايه داری نه تنها با نابرابری اجتماعی

اقتصادی هم زيستی دارد بلکه اساسا دست به آن -

نمی زند. اينجاست که ميک سينزوود به کشف 

مفهومی تازه می رسد. اينکه سرمايه داری اين امر 

پرورانده  "دموکراسِی صوری"را ممکن ساخت تا 

شود، يعنی شکلی از برابری مدنی که با نابرابری 

 اجتماعی می تواند هم زيستی داشته باشد. 

ايده ی دموکراسی ليبرالی تنها با ظهور مناسبات 

مالکيِت اجتماعِی سرمايه داری قابل تصور شد. 

سرمايه داری امکان بازتعريِف دموکراسی و تقليل آن 

را به ليبراليسم فراهم آورد. از يک سو اکنون يک 

قلمرو سياسی مجزا وجود داشت که در آن جايگاه 

سياسی و حقوقی هيچ پيامِد مستقيمی برای قدرت 

اقتصادی، قدرت تصاحب، استثمار و توزيع نداشت. 

از سوی ديگر اکنون قلمرو اقتصادی با مناسباِت 

قدرتِی از آِن خود وجود داشت که به امتيازات حقوقی 

يا سياسی وابسته نبود. بنابراين، همين شرايط، که 

موجب شد دموکراسی ليبرالی امکان پذير شود، در 

تحليل نهايی ميک سينزوود، دامنه ی پاسخ گويی 

دموکراتيک را نيز محدودتر کرد. او برخالف تصور 

وبر ميدانست دموکراسِی ليبرالی کل قلمرو جديد 

سلطه و قهر آفريده شده توسط سرمايه داری، انتقال 

قدرت های اصلی از دولت به جامعه مدنی، مالکيت 

خصوصی و قيد و بندهای بازار را دست نخورده 

باقی می گذارد و عمال چيزی تحت عنوان دموکراسی 

در برابر بوروکراسی فاقد کارايی مناسب است. 

چراکه اين نوع دموکراسی )دموکراسی صوری(، 

حوزه های گسترده ی زندگی روزمره ی ما را در 

محل کار، در توزيع کار و منابع دست نخورده می 

گذارد. حوزه هايی که تابع پاسخ گويِی دموکراتيک 

نيستند بلکه قدرت های مالکيت، قوانين بازار و سود 

بر آن حاکم است. شرايطی که موجب می شود تا 

دموکراسی را به عنوان شيوه ی جوامع سرمايه دارِی 

ليبرالِی مدرن تعريف کنيم، "جدايی و محصور بودن 

قلمرو اقتصادی و مصونيت آن در مقابل قدرت 

دموکراتيک است." اين تعريف سبب می شود تا عليه 

قدرت گيری مردم در قلمرو اقتصادی، به دموکراسی 

متوسل شوند. قلمرو قدرت اقتصادی در سرمايه داری 

فراتر از توانايی مقابله ی دموکراسی با آن گسترش 

يافته است. و دموکراسی ليبرالی، برای دسترسی به 

آن حوزه طرح ريزی نشده است. همچنين از آرای 

ميک سينزوود در مورد بحران کنونی دموکراسی، 

تکامل تاريخی بعدی »اين بر می آيد که با اين همه، 

ممکن است به سنت ديگری از دموکراسی يعنی ايده 

ی دموکراسی در معنای واقعِی خود به عنوان قدرت 

، سنتی که دموکراسی «مردمی تعلق داشته باشد

 ليبرالی آن را تحت الشعاع خود قرار داد. 

بنابراين کافی نيست بگوييم با جداکردن اصول 

"دموکراسی صوری" از هر نوع رابطه با سرمايه 

داری، می توان دموکراسی را گسترش داد. هم چنين 

کافی نيست بگوييم دموکراسی سرمايه داری ناقص و 

يک مرحله از تکاملی آشکارا مترقی است که می 

بايست با سوسياليسم تکامل داده شود و به فراسوی 

محدوديت های دموکراسی صوری رود. نکته اين 

است که پيوند سرمايه داری با دموکراسی صوری 

بيانگر وحدتی تضادمند از پيشرفت و پسرفت، و ارتقا 

و تنزل دموکراسی است. يقينا دموکراسی صوری 

پيشرفتی در آن اشکال سياسی است که فاقد آزادی 

های مدنی، حکومت قانون و اصول نمايندگی هستند. 

اما، به همان اندازه و هم زمان، يک کاستی در جوهر 

ايده ی دموکراتيک به شمار می رود و از لحاظ 

تاريخی و ساختاری با سرمايه داری پيوند خورده 

 است. 
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2.Karl Emil Maximilian Weber 
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5.Socialism 

0.Herrschaft 

5.Macht 

8.plebicitary democracy 

5.Constructive Opposition 

06.Ellen Meiksins Wood 

 

References: 

Peter Kivisto. “Key ideas in sociology” 

Max Weber. “Economy and society” 

Ellen Meiksins Wood. “Democracy 

against capitalism” 

23 
1396مرداد  -شماره یازدهم   



 افغانستان پيروز نمی شود
تهيه شده است. اينک  0250اين گزارش در اسفند ماه 

که با ويرايشی مجدد برای بار دوم چاپ می شود، من 

تا حد زيادی به محدوديت های اساسی اين روش در 

درک و شناخت وضعيت اجتماعی زنان در افغانستان 

های ام. به فرض مثال، يکی از محدوديتواقف شده

ست که در های ايدئولوژيکیاساسی اين کار، داده

های متناقض با يکديگر وجود دارد. در واقع گفته

برای معرفت به هر موضوع اجتماعی ديگری نيز، 

چنين روش هايی تنها به يک جنبه از تحقيق پوشش 

می دهند. بنابراين اميدوارم در آينده بتوانم مساله 

تاريخی موقعيت اجتماعی زنان در افغانستان را به 

 تر دنبال کنم.ای جدیشيوه

 روستای "د..."، کرج

بنای کاهگلی متروک و بزرگی که در دو سمت  

های به هم فشرده شده کنار هم داخلی آن، آلونک

های چولهاند و زمين محوطه با چالهقرار گرفته

ايم فراوانش، محيط زندگی آنهاست. بيرون در ايستاده

گذرانيم. و با يک چشم تمام حياط را از نظر می

مردان و زنان در دو گروه جداگانه روی زمين نشسته

اند و هر کدام مشغول انجام کاری هستند. مردان 

کنند. کشند و زنان برنج و حبوبات پاک میقليان می

ها که ما را کنار در نيمه باز حياط ديده يکی از زن

شناسد، به استقبالمان میاست و کناری من را می

شويم. آيد. از در قرمز رنگ کوچکی وارد می

گذرند و با تعجب، کودکان پابرهنه از جلوی ما می

ای میهای از راه رسيدهدست به دهان، به غريبه

نگرند که شباهتی با محيط زندگيشان ندارند. اما 

مردان و زنان که دوست معلم من را که زمانی به 

شناسند، با گرمی فرزندانشان سواد آموخته بوده می

و لبخند به ما خوشآمد می گويند و تعارف می کنند 

ها بشويم. برای وارد شدن به وارد يکی از آلونک

آلونک، بايد از سطح زمين چند سانتيمتر پايينتر 

برويم. شايد به اين علت که در سطحی پايينتر زمين 

کنند تا برای زندگی مناسب باشد. در را هموارتر می

درون اين پستوها، اشيای کهنه که ديوارها را زينت 

خورده که  زمين  را اند و رواندازهای سالداده

اند، هياتی نيمه انسانی به محيط میمفروش کرده

شود بخشند. هر دری به دو پستوی تو در تو باز می

ای در آن ساکن است. اين بنا به تنهايی، که خانواده

در پهنه بيابانی وسيع قرار گرفته و زمين نابارور 

بيابان، کوره آجرپزی را مثل زهر چشمی از درون 

های انسانی اين منطقه نامزد کرده زمين به سايه

پزی در زمستان به حالت تعطيل در است. کار آجر

آيد و " ارباب" کارگران را به حال خود رها میمی

ها هم در فصل رود. خانوادهکند و به شهر می

زمستان، بيشتر به فکر شوهر دادن دخترانشان می 

افتند. آنها دختران را در قبال دريافت مقدار پولی 

مشخص که نرخش از قبل تعيين شده است، به 

سپارند. کودکان در پهنه اين بيابان خانواده شوهر می

داغ به سوی تنها تپه مرتفع دهکوره می دوند. بر 

های آن، چشم انداز اندوهناک زمين بهتر ديده بلندی

های کاهگلیشود.  رو به سوی دهکوره و خانهمی

ای به کند و زمين در نقطهاش، تا چشم کار می

چسبد،  زمين باير است و پرفراز و نشيب. آسمان می

خون در حالی که با پريده و بیهای رنگچهره

گويند، فراز و نشيب مرزها و يکديگر سخن می

هايشان پنهان است و شکل اندامها در چهرهخشکی

ها به هر بيابانی در سطح زمين  که ها و لباس

اند، آوارگان به شکل دست جمعی در آن جای گرفته

 اشارت دارد. 

پيدا و يک پايدار، گلايم در کنار گلدر اتاقی نشسته

زن سالديده که نامش در يادم باقی نمانده است. تمام 

ای از زمان به صورت غير اين افراد در برهه

قانونی به ايران پناهنده شدند. از بين همه آنها، فقط 

دانم، چرا که او خودش پايدار را میسرگذشت گل

پايدار زن جوانی که امروز بيشتر حرف می زند. گل

سال پيش مجبور به فرار از  06ساله است،  26

افغانستان شد. جنگ، ناامنی و گرسنگی در 

افغانستان، او را به سر حدات مرز کشورهای مختلف 

رساند. ابتدا به پاکستان رفت تا از آنجا به سمت کشور 

ترها به ايران آمده و به ايران بيايد. همسر او پيش

های کشاورزی انواع مشاغل از کار روی زمين

ها تن داده بود. در گرفته تا ساخت و ساز ساختمان

ای پناه گرفته، در کنار ساير انتها، در کوره

ها و پناهندگان غير قانونی منازل خود را در حاشيه

های پيرامون کوره آجر پزی بنا کردند. گلزاغه

هايی که از مرز پايدار نيز همراه ساير افغانستانی

آمدند، به اين کشور وارد شد تا پاکستان به ايران می

نيروی آماده به کارش را در ازای پناه گرفتن در اين 

يی که کشور، به حکومت ايران بفروشد. معامله

های ساکن ايران، دو سر هميشه برای افغانستانی

باخت بود، هم در صورت ماندن در افغانستان، هم در 

صورت پناهنده شدن به کشوری ديگر. از ميزبانان 

در باره وضعيت زندگی تحت جنگ و کشتار و 

پايدار بالفاصله پاسخ آشوب افغانستان می پرسيم. گل

دهد:" آمريکا در افغانستان از پشت منافع خود می

است، وگرنه چرا به افغانستان بيايد ؟" او همواره 

سعی ميکند به ما ثابت کند تبليغات ماهواره دروغ

گذاری و انتحاری کار طالبان پراکنی است. "بمب

ها بدست آمريکاست. پيش گذارینيست. همه بمب

ها و قبايل از اشغال در افغانستان اگر آدمها يا گروه

کردند، طالبان مداخله و هر دو با هم بگير و نمان می

کرد، اما آمريکا بعد از حمله به طرف را تنبيه می

ای در افغانستان، صد و شصت نفر از اهالی منطقه

پايدار  جا قتل عام کرد". سپس گلقندهار را يک

دهد که آمريکا چگونه منابع برای ما توضيح می

کند. "در گذشته بين افغانستان را غصب و غارت می

اختالفات وجود داشت، ولی آمريکا تفرقه  هاقوميت

ها را در بين آنها بيشتر کرده است، که اندازی

موجب جنگ و خونريزی بيشتری هم شده است، 

درست در بين اين فجايع، منابع افغانستان را غارت 

می کند". زن پشتون و بيسواد که در سن هفت سالگی 

فروخته شده و ازدواج کرده بود، در حين بحث بارها 

برد و به ما می گويد: اش را باال  میانگشت اشاره

شود. افغانستان پيروز نمی"افغانستان پيروز نمی

شود." در آخر هم چشمشود. افغانستان پيروز نمی

گيرد و با اش را باال میهای به اشک نشسته

احساس تاسفی عميق نسبت به وضع کشورش می

 گويد: " ما شبيه مردم فلسطين هستيم."

در حالی که در اتاق نيمه تاريک دهکوره با زنان 

گرم صحبت بوديم، متوجه شدم که نظرات آنها درباره 

افغانستان پيش از اشغال با همديگر تفاوت دارد. اين 

يی مهمتر شد که دريافتم تفاوت وقتی برای من مساله

زنانی که از دو قوميت متفاوت هستند، چنين اختالف 

نظری دارند. برای من بديهی بود که وقتی يک 

گذارد از تمام حکومت اشغالگر به منطقه ای پا می

های قوميتی، مليتی، جنسيتی و مذهبی بهره شکاف

گيرد تا بتواند به تمامی آن منطقه را تسخير کند و می

هايی از قبيل تحت فرمان در بياورد. مثال سياست

کند برخی از اقوام به قدرت سياسی اينکه کمک می

های قوميتی هايی شکافدست بيابند. چنين سياست

کند و يک سويه جنگ، به جنگ بين تر میرا عميق

خود اقوام و مذاهب تبديل می شود. اما گفتگوی من با 

پيدا، زن متعلق به قوم ازبک، اختالفات را به گل

دوران پيش از اشغال افغانستان توسط آمريکا، به 

گويد پبدا میحاکميت طالبان بر کشور برد. گل

طالبان که متعلق به قوم پشتون بود، کشور را نابود 

کرده بود. به خصوص به زنان ستم زيادی رواداشته، 

آمد آنها را در وآنها را از تحصيل بازداشته و رفت

اماکن عمومی قدغن کرده بود. زن سالديده متعلق به 

دود و پيدا میقوم پشتون، ناگهان به ميان حرف گل

های خودم ديدم که ها پيش با چشمگويد: :" سالمی

هايی را به جهت آموزش آمريکا در افغانستان، پايگاه

 تعليمات مذهبی افراطی برای مردان افغان تاسيس

کرد. طالبان حاصل همان تعليمات است." بعد از 

صحبت با همه آنها بود که متوجه شدم حقيقت آنطور 

که واقعا وجود داشته است، بر زبان فرودستان و 

 شود. محکومان جاری نمی

تمامی نظرات درباره دوران پيش و بعد از اشغال 

افغانستان، حائز اهميت بودند برای رسيدن به پرسشی 

پيدا بحثش را به ميان آورد، اينکه: ريشه ستم که گل

پايدار و تبعيض عليه زنان در افغانستان چيست؟ گل

نظرش را راجع به اين مساله و به طور خاص، راجع 

گويد. " در دوران پيش از به فروش دختران می
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ها و گوسفندهايمان امرار ها، گلهاشغال با زمين

کرديم. مثال وظيفه من اين بود که گوسفندها معاش می

گفت که اين کار را را به چرا ببرم. پدرم به من می

ها عادی شده بود که به بعد انجام بدهم. برای ما زن

از هر اتفاقی، از جانب پدر يا همسر کتک بخوريم. 

من هم سر هر خطای خرد و ريزی  در انجام کارهايم 

سالگی هم پدرم  5از پدر کتک می خوردم. در سن 

مرا به عقد مردی در آورد. اغلب دختران را در سنين 

پايين به مردان می فروختند. رسم ازدواج به اين 

پرسيم که پول پايدار نمیصورت بود." از گل

رود. بايد اين حاصل از اين نوع ازدواج به کجا می

پرسيديم چرا که مهم بود و ممکن بود سوال را می

ای از مناسبات اجتماعی پيش از اشغال کنار پرده

بزند. همچنين رابطه زنان را با درآمدهای زمين و 

پرسيم مالکيت بر آنها در دوران قبل از اشغال نمی

گرچه به موقعيت اجتماعی زنان در آن دوران وضوح 

پايدار بحثش را به اين بخشد. گلبيشتری می

دهد که: "بعد از اشغال از سوی صورت ادامه می

تر و بيشتر شد. حمله آمريکا، اين رسم جا افتاده

آمريکا آنقدر آوارگی، فقر، بيکاری و ناامنی شديد را 

بر مردم تحميل کرد که اين رسم و رواج به تنها منبع 

ها در آمد بيشتر مردم تبديل شد. از آن به بعد خانواده

بيشتر به خاطر بيکاری، فقر و گرسنگی مجبور می

شدند به سرعت دخترانشان را به هر کسی بفروشند، 

دخترانی که هنوز دندان جديدی به جای دندان شيری 

درنياوردند. مادرانشان بعد از فروش آنها هميشه گريه 

کند کنند". گل پايدار به اين هم اشاره میو ماتم می

که مردان افغانستانی، در شرايط بعد از جنگ و 

اشغال، همدست شرايط موجود، نه تنها هيچ پرهيز و 

مقاومتی نسبت به فروش دختران در سنين پايين نمی

کنند، برعکس تمايل آنها به انجام اين کار، به فروش 

دختران خودشان، بسيار بيش از زن هاست. گل پايدار 

 0از مقاومتش در برابر همسر، نسبت به فروش دختر 

ساله شان می گويد. تهديد دائمی همسر به فروش 

ساله خانواده، اظطراب دائمی زندگی گل 0دختر 

پايدار، آنطور که خودش می گويد است.  دو زن ديگر 

پايدار را که " زن ها در افغانستان، اين جمله گل

وضعيتشان از همه گروه های ديگر بدتر است." ، 

کنند. پس از گفتگو در مورد وضعيت زنان تاييد می

در افغانستان، اطمينان يافتم که مساله فروش دختران 

در افغانستان و تبديل شدن آنها به کااليی برای 

فروش، که بعد از اشغال افغانستان از سوی آمريکا به 

شکل فراگيری انجام شد، همچنين حضور چند کشور 

منطقه ديگر از جمله ايران در افغانستان در اين دوره 

ها و مردان سو و نقش مردان خانوادهزمانی از يک

های اجتماعی ديگر از سوی ديگر، تحقيقی گروه

 کند.تر طلب میگسترده

در دهکوره محل سکونت فرودستان افغانستانی در 

يکی از حواشی شهر کرج، زنان، مردان و کودکان 

همگی ناس را از گياهان خودروی بيابان جمع می

های جوند. انسانکنند و صبح تا شب زير دندان می

افغانستانی در اين دهکوره در چند کوره آجرپزی 

داری ايران زنان، اند. حکومت سرمايهتقسيم شده

مردان و کودکان را از صبح تا غروب در اين کوره

ها گمارد . خستگی مفرط افغانیها به کار می

موجب روانه شدن شالق ارباب بر پيکرهای بی

 دفاعشان است.
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 گفتگو با رهبران کارگری

 نوید غالمی 

 مقدمه

مصاحبه ی زيرگفت وگويی است با يک کارگری کاه 

درخدمت شرکتی وابسته به جهادسازندگی بود کاه باه 

عاالاات عااقااب افااتااادن دسااتااماازدهااا وشاارايااط فااالکاات 

باراقتصادی کارگران آن قسمت، به هماراه کاارگاران 

ديگر دست به اعتراض وتحصن زدناد.ايان مصااحاباه 

گفت وگويی است بااياکای ازکاارگارانای کاه درصاف 

اول اياان اعااتااراض قاارارداشاات .نااگاااهاای دوباااره بااه 

تجربه کارگران معترض درشارکات جاهاادساازنادگای 

وتجاربشان می تواند برای طبقه کارگرناکاات خاوبای 

داشته باشد.اعتصاب واعاتاراض وتاحاصان کاارگاری 

براستی پديده ی پيچيده ايی اسات وآماادگای وبارنااماه 

ريزی وسازماندهی هوشيارانه ايی می طلبد. ازناحاوه 

ی برخورد بااپالاياس سارمااياه، تاا ماذاکاره واناتاخااب 

نماينده به وسيله کارگران چالش هايی به هاماراه دارد 

که کارگران درمتن اعتراض واعتاصااب باا آن آشاناا 

 .شده وهمچنين می آموزند

    *** 

نويد غالمی: اجازه بديد اولين سوال خود را از اياناجاا 

شروع کنم کاه کاارخااناه، يااجاايای کاه شاماا کاارمای 

کرديد،کدام شهربود وچه کارمشاخاصای رااناجاام مای 

داديد؟)تاهمين اول يه آشنايی بامحياط کااروحارفاه ات 

 داشته باشيم(

پاسخ: جايی که ماکارمی کرديم، کارخانه ناباود. آناجاا 

کاارفاارماای ماا ،دراصاال جااهاادسااازناادگای باود. يااک 

شرکت پيمااناکااری وابساتاه باه جاهاادساازنادگای ،کاه 

کارکارگران آنجا کندن تونل وريل کشی وهمچنين در 

کااارهااای ديااگااری کااه مااربااوط بااه احااداث راه آهاان 

مشغول بودند. ماچند کيلومترنرسيده به تبريز، منطاقاه 

ايای بااود بااه اساام ساارچاام کاه حاادفاااصاال بااياان ماايااانااه 

 .وتبريز،که آنجا کارمی کرديم

 نويد غالمی:

شماخودتاان کادام باخاش کاارمای کاردی ؟آيااشارکات 

 دولتی بود ياخصوصی؟

پاسخ:من خودم قسمت ناقاشاه بارداری کاارمای کاردم 

وهمان طورکه گفتم شرکت وابسته به جهاادساازنادگای 

بود. ودرواقع جهادسازندگای پاروژه ی ريال گاذاری 

رابه يک شرکت پيمانکاری ساپارده باود. واياناکاه باه 

 .نوعی نيمه دولتی بود

 نويد غالمی:

دسااتااماازدکااارگااران چااه قاادربااود وشاامااا ازچااه سااالاای 

 آنجامشغول به کاربوديد؟

پاسخ: دستمزدکارگران طبق قانون کاربود. ولای مان 

به خاطرمهارت وکمی کاارتاخاصاصای تار،دساتامازدم 

قارارداد ناوشاتام ۲۱۳۲بيشتربود.  واينکه من ازساال 

 .ومشغول کارشدم

 نويد غالمی:

به خاطرشرايط کارتان، سختی کارهم می گرفاتاياد ياا 

 نه؟

پاسخ: نه سختی کارنمی گرفتيم. شرايط جوی طاوری 

بود که هميشه نمی توانستيام کاارکانايام .در آن هاوای 

سرد تبريزکه زمستان وپاييزاکثرروزها برف وبااران 

می بارد. اگرهوا خراب مای شاد، کاارمااهام تاعاطايال 

ميشد. و روزهايی که کارنمی کرديم ،حقوق هم نامای 

 .گرفتيم. يعنی عمال روزمزد بوديم

 نويد غالمی:

 محل زندگی خودت هم نزديکی های راه آهن بود؟

پاسخ: خانه مان با راه آهن پانزده دقيقه فاصلاه داشات 

وناازديااک مااحاال کااارم بااود. بااعاادازاياانااکااه اعااتااصاااب 

 .واعتراض کرديم ،از آنجا آمدم تهران

 نويد غالمی:

ازاعتراض کارگران آنجا بگو؟ چی شد که اعاتاراض 

 کرديد؟

پاسخ: ببينيد ،شرايط خيلی سخاتای باود. آناجااماعاماوال 

ماه عقب می افتاد.تازه باعادازپاناج مااه ۵تا/دستمزدها 

حقوق يک ماه مان رابه مامی دادند. يعنی شرايط ايان 

جوری بود که هامايان طاوری دساتامازدهااماان دسات 

 .کارفرما می ماند

 نويد غالمی:

پس معموال حقوق ها عقب می افتاد.کارگاران دياگار، 

نسبت به اين وضعيت چطاورناگااه مای کاردناد وچای 

فاکارمای کاردناد؟ بااهام سارايان مشاکاالت باحاث هاام 

 ميکرديد؟

پااسااخ: باابااياانايااداصااال روال آن شاارکات اياان بااود کااه 

دستمزد کاارگار، پاناج شاش مااه پارداخات نامای شاد. 

وهميشه پنج شش ماه حقوق طلبکاربوديم. تازه عايادی 

وسنوات ماراهام نامای دادناد. ماا مارتاب بااکاارگاران 

ديگر نماينده می فرستاديم تا اين خواست هايمان راباه 

گوش  پيمان کاراصلی برساند. وهربارکه مای رفاتايام 

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

 نويد غالمی:

به خاطراينکه جواب قانع کننده ايی ازسمت کاارفارماا 

 نگرفتيد دست ازکارکشيديد واعتصاب کرديد؟

پاسخ: نه اين طورنبود.ماباشرايط داشتيم می ساختايام. 

ومدام هم باکارفرما ونمايندگاناش صاحابات ماياکارديام 

وحارفاهاا ومشاکااالتاماان راباهااشاان مای گاافاتايام. ولاای 

بعدازيک سال با اينکه ما شش ماه حقوق طلب داشتيام 

وهمين طورعيدی وسناوات ايان دوساال ماا را ناداده 

بودند، به همه کارگرها گفتند، شرکت تاعاطايال اسات. 

وبيايد تسويه کنيد.جالب اينجاست که ماابااياد امضاا ی 

تسويه را ميزديم ولی بدون حقوق ودستمزدهايمان که 

 .عقب افتاده بودند

 نويد غالمی:
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يعنی کارفرما گفت که اخراج اياد ودساتامازدهاايای کاه 

 عقب افتاده بودند راهم نمی خواست پرداخت کند؟

پاسخ: بله! ومی گفت دولات باودجاه ناداده وکاارگاران 

بايستی تسويه کنند وشش ماه ديگر بياند بارای گارفاتان 

مطالباتشان، مثل حقوق ومزاياو... . ما کارگاران بايان 

خااودمااان گاافااتااياام ، اگاار مااا امضااا کاانااياام وباارياام، بااه 

خاطراينکه مدرکی دستاماان ناداريام، نامای تاوانايام باه 

حقوقمان برسيم .که هماه کاارگارهاا بااايان حارف مان 

موافقت کردند. وتصميم گرفتيم که نمااياناده بافارساتايام، 

باارود پاايااش کااارفاارمااا کااه دوناافاارازبااياان مااا رفااتاانااد 

دفترکارفرما وگفتندعيدی وسنوات ومزاياای دياگار را 

!!!همون شش ماه حقوق عاقاب سگ خوردنميخواهيم! 

افتاده ماروپرداخت کاناياد.مااراضای مای شاويام وپاای 

 برگه تسويه هم امضا می زنيم.

 نويد غالمی:

وقتی که نماينده فرستاديد واين حرفها رازدياد ،جاواب 

 کارفرما چی بود؟

پاسخ: ماحتی بعد ازآن هام نامااياناده هااياماان را پاياش 

فرماندارهم فرستاديم وهمه شان می گفتند که حقوقاتاان 

دست ما ناياسات. دسات دولات اسات. ودولات باودجاه 

ناريااخاتااه، درصااورتای کااه بااودجاه دولات را شاارکاات 

صرف خريد ماشين آالت ودساتاگااهاهاای جادياد کارده 

 .بود

 نويد غالمی:

 بعدش اعتراضاتتان به کجارسيد، وچه کارکرديد؟

پاسخ:ماگفتيم اين طوری نمی شود! جمع شديام جالاوی 

درب کاارفارمااايای. وگافااتايام کاه ماا ناه بارگااه تساويااه 

راامضامی کنيم، نه ازمحل کارمان تکان می خاوريام؛ 

تاايناکاه باه خاواساتاه هااياماان رسايادگای کاناياد. حاتای 

 .فرماندارهم آمد برای ما حرف زد

 نويد غالمی:

فرمااناداردرجاواب باه ايان خاواسات روشان شاماا کاه 

 دستمزدهايمان چی ميشود، چه گفت؟

پاسخ: هماان حارفاهاای تاکاراری! ساعای داشات ماارا 

بفرستد خانه. ولی مامصمم شده بوديم کاه تااوقاتای کاه 

دستمزدهايمان رانگرفته باشيم، نابااياد ماتافارق بشايام . 

چندساعت بعد مامورهای انتظامی وبعداش هام چانادتاا 

لباس شخصی آمدند ويکی شان ازمن که صف اول هم 

ايستاده بودم، عکس گرفت . کارفرما يک ساعات باعاد 

گفت، نماينده هاتان رابفرستيد تابا هام صاحابات کانايام. 

تااابااه تااوافااق باارسااياام. ازآن طاارف، ازدساات مااا بااه 

خاطرشلوغی و برهم زدن نظم وامنيت شکاايات کارده 

 .بودند ومامور خبرکرده بودند

 نويد غالمی:

 عکس العمل مامورهای انتظامی وامنيتی چه بود؟

پاااسااخ:مااامااورياان، ماان ويااکاای ديااگاار ازکااارگاارهااا 

رادستگيرکردند. ازهمان اول دنبال اين بودند که بدانند 

چه کسانی اين اعتراض رابه اصاطاالح راه اناداخاتاه، 

چاه کساانای  «عاامال ايان شالاوغای»وبه قول خودشان 

بااودنااد. کااه مااادوناافاار را دسااتااگااياارکااردنااد ،کااه اگاار 

کارگرهای ديگر دخالت نکرده بودند، معلاوم ناباود ماا 

 .دونفر را کجا می بردند

 نويد غالمی:

نماينده هايتان که رفتند دفترکارفرما، چاه ناتاياجاه ايای 

 گرفتند؟

پاسخ: بعدازاين همه دردسر واينکه ما دونفرراازدست 

مامورها نجات داديم ،ودرگيرهم شديم .نماينده هاياماان 

هم راضی شدند که کارگران يک چک برای چهارمااه 

ديگر ازشرکت بگيرند، وبرگه تسويه حسااب راامضاا 

بزنند. که البته اين چک شامل سنوات ومزايا نمای شاد 

 .وفقط دستمزد عقب افتاده اين مدت راشامل می شد

 نويد غالمی:

االن فکرنمی کنی که می توانستاياد تاماامای ماطاالاباات 

خاااودتاااان رادرياااافااات کاااناااياااد؟ شاااراياااط بااارای ايااان 

 کارمحيارنبود؟

پاسخ: مامجبورشديم. هامايان را هام باه زورگارفاتايام. 

درثانی کارفرما به کارگاران قاول داد کاه درآياناده باا 

آنااان دوباااره قاارارداد باابااناادد وکااارگااران را دوباااره 

استخدام کند. که ازهمان اول برای من روشن باود کاه 

وعااااده ی کااااارفاااارماااااساااات. وهاااايااااچ وقاااات اياااان 

 .کاررانخواهدکرد

 نويد غالمی:

درآخاارماای خااواهاام بااپاارساام کااه بااه نااظاارتااان طاابااقااه 

کارگردرمقابل اين هاماه بای عادالاتای وسايااسات هاای 

ضادکاارگاری دولاات وکاارفارمااا، کاه ماادام باه ضاارر 

 کارگرقانون وتبصره وضع ميکنند چه بايد باشد؟

پاسخ :ببينيد بستگی به ماوقاعايات دارد. شاراياط بارای 

کارگرها خيلی سخت است. تاا کاارگارباخاواهاد حارف 

اش راباازنااد، ومااطااالاابااات اش رابااخااواهاادبااگااويااد، 

مامورامنيتی ودستگاه انتظامی و...مشغول باه کاارمای 

شوند. ولی چاره ايی هم نيسات. باايساتای دربارابارايان 

 نوع سياستها جامعه بی توجه نباشيم.
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 یادداشت

قهرمان کيست و مقصر 

 کجاست؟

 نسیم ریگی

فاجعه ای ديگر؛ اما اين بار دور از پايتخت، دور از 

هياهوی شهر و در تاريکِی مطلق، جايی در خارج از 

شهر.  جايی که حتی با نبوِد سلفی بگيراِن مانع از 

رساندِن امدادرسانِی درست،  باز هم اين خوِد 

کارگران بودند که به يارِی هم شتافتند و باز هم با 

گذشِت چند روز همچنان امدادرسانی با مشکالتی 

 مواجه شده است.

جايی که دور از غوغای شهر ، کارگرانی محبوس 

در زيِر زمين ، در فضايی آکنده از گاز ، چشم از اين 

جهان فرو بستند تا با رفتنشان غوغايی ديگر را 

 آغازکنند.

 اما این بار قهرمان کیست و مقصر کجاست؟

در هر جايی که پای کارگر و منافعِ طبقه ی کارگر 

در ميان است بايد دنبال رِد پاِی کسانی بود که همواره 

در طول تاريخ و به روش های گوناگون سعی در به 

انقياد کشاندِن قشِر رنجبر داشته اند. همان هايی که با 

انباشِت سرمايه، هر روز بر قدرت شان افزوده می 

شود و در اين جنگِ قدرت ها ، اين طبقه ی رنجبر 

است که هر روز بيشتر از ديروز به سمِت نابودی 

 سوق داده می شود. 

رنجبرانی که صداِی فريادشان هر روز بيش از 

ديروز ، بلندتر می شود. اما اين صداها در ميان 

هياهو وجنجال شومن هايی که پس از وقوع هر 

فاجعه ای اين چنينی، سعی در هدايت احساسات مردم 

در مسيِر دلخواه خودشان را دارند، گم می شود. 

شومن هايی که با سو استفاده از احساساِت مردم و با 

پيام های تسليت و به روش های گوناگون سعی در 

 پاک کردن صورت مسئله دارند. 

همان کارگرانی که تا قبل از اين حادثه صداِی  

اعتراضشان به خاطر عقب افتادِن ماه ها حقوق شان 

به گوش هيچ کس نرسيد، تبديل به قهرمان می شوند، 

قهرمانانی که در واقع قربانی اند. قربانِی استثمار و 

 بهره کشی.

اين سناريو با معرفِی چند مقصِر صوری به سرانجاِم 

خود می رسد ودر پايان  مهر سکوت بر آن زده می 

شود. سکوتی که با فاجعه ای ديگر دوباره به هياهو 

 تبديل می شود...

اين دوِر تسلسل سالياِن سال ادامه داشته و سال ها 

ادامه خواهد داشت ، تا زمانی که آگاهِی اقشار زحمت 

 کش و بی حقوق جامعه ،مانعی در برابِر آن شود.
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منافع طبقه کارگر، جهان 

 شمول است!
 هیئت تحریریه نشریه گام

 1336اردیبهشت  6

اول ماه می، روز طبقه کارگر، روز بيان هويت 

متمايز از طبقات و قشرهای ديگر جامعه، و روز 

اعالم منافع مشترک و مطالبات سراسری و جهانی 

است. در اين روز جامعه به وجود آن آگاه می شود، 

چرا که يک می بيان گر وجود امکان تغيير و قدرت 

اراده تغيير به دست پرولتاريا است. در اين روز 

جامعه اميد وار می شود که زندگی بهتر، در رفاه و 

امنيت ممکن است. طبقه کارگر در اين روز در نقاط 

مختلف جهان، از تهران و سنندج، تا آنکارا و پاريس 

و ديگر شهر های کوچک و بزرگ به ميدان می آيد و 

اعالم همبستگی می کند. اول ماه می روزی است که 

پرولتار فارغ از ملت و مرز و قوم، مراسم می گيرد. 

پذيرد و ثابت می کند که به نام  ای را نمی هيچ تفرقه

توانند اتحاد وهم سرنوشتی  دين و ملت و قوم نمی

جهانی را از بين ببرند. امسال طبقه کارگر ايران، 

خاورميانه و آمريکا و اروپا در شرايطی پيمان مجدد 

می بندد که جنگ و کشتار، تعرض بورژوازی به 

دست آوردهای پرولتاريا و ارزش های انسانی، ترور 

و نا امنی و هجوم همه جانبه به معيشت طبقه کارگر 

 و محرومان، گسترده تر و شديد تر شده است.

سالی که پشت سر گذاشتيم، ساِل جنگ های ويران گر 

و کشتارمردم در خاورميانه، ترور و ناامنی در نقاط 

مختلف جهان و تجاوز به ارزش های انسانِی بشِر 

امروز بود. به برکت سياست های دولت هاِی سرمايه 

داری، درکنار جنگ های خونيِن ارتجاعی در منطقه، 

تعرِض وسيع و وقيحانه ای عليه دست آوردهای 

پرولتاريای جهان تحميل شد. از بن بسِت اقتصادی 

بورژوازی در سطح جهانی و روی کار آمدن منحط 

ترين نيروها و شخصيت های سياسی در آمريکا و 

اروپا، که هميشه اول از همه گريباِن کارگران و 

محرومان را می گيرد، تا تمام رذالت هاِی 

بورژوازی در خاورميانه، آينده انسان های منطقه و 

جهان را تهديد می کند. يک مِی امسال در سراسر 

جهان در حالی برگزار می شود، که به طبقه کارگر 

در ليبی، سوريه و عراق سخت ترين شرايِط زندگی 

را تحميل کردند. امروز طبقه کارگر در آمريکا با 

پديده ترامپ و در اروپا با راست ترين جريان هاِی 

سياسی حاکم رو به رو است. سردرگمی و بی پاسخی 

بورژوازی در سطح جهانی، جداِل قطب های 

امپرياليستی بر سر توازن قوا و سهم خواهی دولت 

های متحدشان در خاورميانه، فقر و ناامنی را در 

چهار گوشه دنيا گسترش داده است. گردن کشی های 

ناسيوناليستِی دولت های بورژوازی، ايجاد هويت 

های کاذب و دامن زدن به اختالف های قومی و 

مذهبی، همگی برای بر هم زدن صفوف متحد طبقه 

کارگر در جهان است. عروج ناسيوناليسم، سونامی 

قوم گرايی و خرافه پرستی ابزارهايی برای تفرقه 

افکنی ميان پرولتاريا هستند. کارگر زن يا مرد، ُکرد 

و تُرک، عرب و ايرانی، سنی مذهب يا مسيحی زاده، 

تقسيم بندی های دروغين بورژاوازی به منظوِر بر 

هم زدن اتحاِد پرولتاريا به مثابه يک طبقه جهانی 

است. بی راهه ای برای دور کردِن طبقه کارگر از 

 خودآگاهی نسبت به هم سرنوشتی اش است.

بورژوازی، دنياِی ساخته شده به دست پرولتاريا را 

پر از رمز و رازهای واهِی قومی وجنسی و ملی 

کرده، تا کارگر واقعيت ساده استثمار شدن را نبيند. 

کارگر با هر زبانی که حرف می زند، هر جنسيتی که 

دارد و مستقل از جغرافياِی محل زيست اش، نياز به 

دانش عجيبی برای کشف نهان های ناشناخته ندارد تا 

آگاه شود نيروی رهايی بشر است. سرمايه داری از 

 لحظه تولد گورکن اش را هم آفريده است!

در يک سال گذشته کارگران در ايران اگر با موشک  

و بمب شيميايی رو به رو نبودند، اما نظام سرمايه 

داری ايران نيز جنگ همه جانبه ای را عليه شان 

ترتيب داد. يک سال به بهانه "گشايش اقتصادی"، فقر 

و محروميت  بيشتری به کل طبقه کارگر تعميم دادند. 

به بهانه جلب سرمايه های خارجی با کودکان کار 

برخورد کردند تا چهره شهرها "تميز" شود، اما در 

گوشه ای ديگر از جامعه، گورخوابی چهره کثيِف 

بورژوازی را رسوا تر کرد. حداقل دست مزد سال 

را با تمام تبليغات پوچِ اميدواری به برجام، به  50

مراتب پايين تر از سطح معيشت تعيين کردند. 

بورژوازی يک سال ديگر را هم با توسل به سرکوب 

اعتراض های کارگری و برخورد با فعالين آن، از 

سر گذراند. بن بست های اقتصادی بورژوازی هميشه 

با هجوم به سفره کارگران و محرومان همراه بوده 

اند. هرگاه سرمايه داری حيران تر از قبل شده، 

بيکاری، گرانی و فقر و بی حقوقی را هم افزايش داده 

است. راه حل هايی که بورژوازی ناگزير به 

انتخابشان است ، بر اساس استثماِر بيشتر و ايجاد نا 

امنی در زندگی اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر 

استوار هستند. کارگران ايران به دليل جنگ افروزی 

های بورژوازی در خاورميانه و خطر عروج 

ناسيوناليسم و سر برآوردِن اختالف های قومی، در 

 شرايط ويژه ای به استقبال يک مِی امسال می روند. 

روزجهانی کارگر به مثابه روز اعالم همبستگِی 

سراسری پرولتاريای جهان، ترس و واهمه را به جان 

بورژوازی می اندازد. يک مِی امسال، هم زمان با 

تدارک يابِی نمايِش سياسی بورژوازی به نام " 

انتخابات " است. بورژوازی و جريان های سياسی 

اش تالش می کنند تا عده ای بيشتری از جامعه را 

درگير مشروعيت يابی نظام سرمايه داری کنند. 

تشکل های خود خوانده کارگری و دولتی مثل خانه 

کارگر و ديگر خوش خياالن به اصالحات از باال، 

تمام زور شان را می زنند تا کارگران را وارد بازِی 

بی رونق شان کنند. وظيفه چنين " تشکل" هايی 

بازتوليد انقياد و استثمار است. ارگان های دولتی مثل 

خانه کارگر می خواهند با يک می امسال، بساط 

 انتخاب بورژوازی را گرم کنند.

نمايش "دمکراسی" بورژوازی ايران و خطر عروج 

ناسيوناليسم در جامعه، شدت گرفتن انشقاق های 

قومی و مذهبی و شرايط جنگی و کشتار مردم 

خاورميانه از يک سو، هجوم به معيشت طبقه کارگر 

و محرومان ايران و به ميدان آمدن مرتجع ترين 

جريان های سياسی بورژوايی در آمريکا و اروپا از 

طرف ديگر، يک می امسال را با وضعيت متفاوتی 

روبرو کرده است. روز جهانی کارگر و اعالم 

همبستگی پرولتاريا در اين دوره از اين جهت اهميت 

دارد ، که در برابر جدال های ويران گِر قطب های 

امپرياليستی و دولت های منطقه و گروه های جنايت 

کار، صفی از اتحاد طبقه کارگر در سراسر جهان 

شکل بگيرد. طبقه کارگر به مثابه يک طبقه جهانی، 

منافع و مطالبات مشترک و جهان شمولی را دنبال 

می کند. هم سرنوشتی پرولتاريای منطقه و کل جهان، 

امری بديهی است. يک می امسال " نه " بزرگی 

است در مقياس جهانی به نابرابری، محروميت، نا 

امنی و جنگ و کشتاری که بورژوازی در چهار 

 گوشه جهان تحميل کرده است.

کارگران، فعالين آگاه و رهبران طبقه کارگر ايران، 

در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که 

همبستگی طبقاتی بيش از پيش ضرورت دارد. اکنون 

پس از گذشت يک سال از هياهوی بورژوازی مبنی 

بر "گشايش اقتصادی" ، بهبود شرايط زندگی از باال 

و به وسيله بورژوازی رنگ باخته است.  بورژوازی 

در اين مسير هم شکست خورده و به بن بست رسيده 

است. با توجه به اين شرايط  اتحاد طبقه کارگر عليه 

توهم های ذهنی بورژوازی و کل سيستم توليد 

فرهنگ و ايدئولوژی اش، عليه تقسيم بندی های 

ساختگی جنسی و قومی و مذهبی، راه به دست گرفتِن 

سرنوشت آينده را نشان می دهد. بورژوازی ايران و 

حاکميت سياسی اش در اين دوره از نمايش دمکراسی 

دست شان خالی است. " دمکراسی" حتی در ميان 

دولت های مدعی اش ، بی آبرو تر از آن است که 

افقی را ترسيم کند. " نه "  بزرگ در يک می به راه 

حل های بورژوايی برای خالصی از اين وضعيت، 

اعتماد به نفِس دوباره را به طبقه کارگر باز می 

گرداند. پرولتاريا ايران به عنوان جمعيت عظيمی از 

يک طبقه جهانی، در اين روز با اعالم هم سرنوشتی 

خود با کارگران منطقه، می تواند يک می را به روز 

همبستگی طبقاتی تبديل کند. کارگران و محرومان 

ايران می توانند در مقابل کسادی و بی افقی اقتصادی 

و سياسی بورژوازی، هم قسم شوند تا اميد به 

برقراری برابری، رسيدن به جامعه انسانی و رهايی 

 يافتن از چنگال سرمايه داری را زنده کنند.
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همراه نشدن با ادبيات 

ستمگران توقع زيادی 

 !نيست
کوشندگان و آغازگران بيانيه فراگير دانشجويان اياران 

آذر صدای منتقدين بياناياه و اطاالعاياه هاای  00برای 

  .پيرامون آن را شنيدند و به آن پاسخ گفتند

رفقا قبل از هر گاليه ای و تبادل نظری بااياد باه شاماا 

خسته نباشيد گفت که توانستيد بعد از ساال هاا دوبااره 

از فضای دعوت از شخصيت های سيااسای حااکامايات 

)از اصالح طلبان تا اصول گرايان( بارای ساخانارانای 

در روز دانشجو و نيز ابراز نگرانی در ماورد حصار 

و حذف خاتمی از ماياديااهاا عاباور کاناياد و باا طارح 

مطالبات و خواسته ها، رنگ اعتراض را باار دياگار 

  .در سنگفرش های دانشگاه بيفشانيد

اما اصرار و پافشاری زياد بر تاکارار ادباياات باخاش 

امنيتی حاکميت خود می تواند باياش از ايان ضارباات 

جبران ناپذيری بر اعتراضات دانشجويی راديکاال در 

  .آينده بزند

 !رفقا

دانشگاه و اعتاراضاات آن هاياچ پادرخاواناده و قايامای 

ندارد و هر فردی در جامعه حق دارد بر اساس درجاه 

مسئاولاياتاش در ماورد اعاتاراض هاای دانشاجاويای و 

مسائل پيرامون آن اظهارنظر کند. صرف اظهاارناظار 

 .نمی تواند کسی را قيم و يا پدرخوانده جريانی کند

 !رفقا

بازگرداندن سياست به عرصه فعالايات دانشاجاويای باه 

اين معنا نيست که شاماا از ماقاوالت سايااسای صارف 

صحبت کنيد و آنگاه ادعا کنيد که جنباش تاان سايااسای 

است. اعتراض وقتی سيااسای مای شاود کاه از قاالاب 

های پيرامونی و درون خود بيرون آيد و در داياره ای 

کالن تر دست به ريشه ببرد. تمام حرف منتقدين بيانيه 

اين است که حل کوچک ترين مساله صانافای دانشاجاو 

به اين پيکار سياسی گره خورده است. وقتی کاه فاعاال 

کارگری آن جااماعاه در زنادان اسات، نامای تاوان از 

دانشگاه انتظار داشت که با صعاه صادر و در قاالابای 

دموکراتيک به حل مسائل صنفی بپردازد. مگار خااناه 

 کارگر در اين زمينه کم تالش نکرده است؟ 

  !رفقا

ما خود در فضای خفقان آور ايران با اتهام زدن هاا و 

برچسپ های امنيتی رو به رو بوده ايم و در کنار شما 

در مقابل هرگونه برچسپ زدن امنيتی به اعاتاراضاات 

 .دانشجويی خواهيم ايستاد

 !رفقا

مطالبه "زندانی سايااسای آزاد بااياد گاردد"، "کاارگار 

جايش در زندان نيست"، "رهايی زن، رهايی جامعه" 

نه شعار دهن پر کن سياسی است و ناه خاودارضاايای 

سياسی. اين همان مطالبه ای است که اگر محقاق شاود 

شما را به اين سمت نخواهد برد کاه از ادباياات باخاش 

 .امنيتی حاکميت در اطالعيه هايتان استفاده کنيد

 !و در پايان رفقا

 .همراه نشدن با ادبيات ستمگران توقع زيادی نيست

 ۵۹۳۱آذر-جمعی از فعاالن سابق دانشجویی
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ادبيات جريان اصلی و 
 بديل آن

ها و تمام آنان که همواره آماتور  )تقدیم به استاکیست

 ماندن اما حاضر به کاالشدگی آثارشان نشدند(

 م.کاز

چندی پيش در حين گفتگو با يکی از دوستان درباب 

ی جالبی در  ادبيات مين استريم بودم که متوجه نکته

: بديل عجيبی بود که او به جای  هايش شدم، نکته سخن

داد؛ ادبيات ژانری  ادبيات جريان اصلی به من ارائه 

زن يکی شمرده   که در منطق وی با ادبيات گمانه

شد، من هم از اين رو به دنبال تعاريف، منابع و  می

ی آثار اين ادبيات رفتم و امروز تصميم  حتی مطالعه

گرفتم تا يک بار برای هميشه به سوال که: "آيا 

ی مقابل ادبيات جريان اصلی ادبيات  آلترناتيو و نقطه

گمانه زن است؟ اگر خير پس اين بديل چيست؟" پاسخ 

 بدهم.

بگذاريد از اينجا شروع کنيم که تعريف ادبيات گمانه 

زن چيست؟ وقتی به ويکی پديای ادبيات گمانه زن در 

کنيد، از لحن و توضيحات اين  اين باره مراجعه می

شويد که توسط مدافعين اين ايده که  متوجه می  صفحه 

ادبيات گمانه زن بديلی برای جريان اصليست برای 

جريان اصلی ادبيات، پر شده است و در همين صفحه 

شما شاهد اين تعريف از ادبيات گمانه زن خواهيد 

زن  بود: "به طور کلی با اين تعريف ادبيات گمانه

تخيلی، فانتزی و وحشت و -علمیهای  سبک

گيرد" بنابراين ما بايد  ها را در برمی آن های زيرسبک

پاتر  هايی چون هری طبق اين منطق بپذيريم که کتاب

ها بيش از هرچيز بازاری و تجاريست  که کارکرد آن

ی سينمايی آن در قلب سينمای جريان  و حتی نسخه

شود و سود تجاری آن به چيزی  اصلی ساخته می

رسد، بديليست دربرابر  حدود پانزده ميليارد دالر می

ادبيات جريان اصلی که اين دوستان به آن عامه پسند 

گويند و قاعدتا کارهای امثال فهيمه رحيمی  می

هم در شيوه   کار  ی آن هست در صورتی که آن نماينده

و هدف اصلی توليد که فروش تجاريست، دست کمی 

ی اولی ندارد و حتی در طيف مخاطب و  از نمونه

های به  مصرف کننده هر دو کتاب، در طيف کتاب

اصطالح بفروش بازار قرار دارند، تنها تفاوت اين 

تر نوشته  ای ماهرانه است که يکی از اين دو به شيوه

تر قرار توضيع  شده است و در بازاری گسترده

 شود! می

اما وقتی به اصطالح نخستين اين دوستان يعنی 

کنيم، نکته مهمتری نمايان  )ژانری( رجوع می

شود؛ از ژانر در ترجمه لفظی به عنوان گونه ياد  می

ای برای چه  شود، اما سوال اينجاست که گونه می

چيزی؟ جواب اين نکته از زبان اين دوستان ساده و 

هايی برای مصرف" در  البته بسيار کليديست: "گونه

بينيم؛ وقتی اين دوستان با  همين نقطه است که می

ادبيات رئاليسم جادوئی يا حتی سورئاليسم مواجه 

شوند و حتی  شوند، گهگاه دچار اختالف نظر می می

برخی از اين دوستان گاه رئاليسم جادوئی را همان 

خوانند و اساسا رئاليسم جادوئی را لفظی  فانتزی می

دانند!  اشتباه که دارای عنصر تکينه ساز نيست می

البته گفتنيست که اين واقعه در آنسوی قضيه هم رخ 

دهد که هواداران رئاليسم جادوئی گهگاه گاردی  می

گيرند که آنهم ناشی از  در برابر فانتزی بودن می

همين عدم درک طرفين از تعريف طرف روبرويی 

 شود. مسئله حاصل می

ی سرشار از  هارا نگفتم تا به اين نقطه اما تمام اين

ها تنها توضيحيست  سردرگمی و ابهام برسم، اين

ی پيش رو که آن را  برای روشنگری درباب نکته

بندی  دهم، اينکه چرا و در کجا اين دسته توضيح می

ای که به ادبيات به عنوان  بندی اشتباه است، دسته

آن را در دسته   کند و کااليی مصرفی نگاه می

کند، در اينجاست که  هايی مصرفی تعريف می بندی

پاتری که اثری تجاريست و اتفاقا در اوج عامه  هری

پسندی و در بطن جريان اصليست به عنوان آلترناتيو 

شود، اين اتفاق تا حدی شبيه  جايگاه خود توضيع می

ی مطالعات  ی گفتمانی که در رشته ی مصادره به پديده

شود است، اما اينبار به جای آن  فرهنگی تعريف می

که آلترناتيوی موجود مصادره شود، مفهوم آلترناتيو 

خود توسط وهمی دروغين از جايگاه خود مصادره 

شود، در اين جا مفهوم جريان اصلی همچون  می

دشمنيست که برای ذهن دوئاليست اين دوستان بيشتر 

بخش برای وجوديت کليت چيزی به   کارکرد معنايی

زن به عنوان بديلی برای جريان  نام جريان ادبی گمانه

اصلی و مين استريم ادبيات دارد.اما در واقع در 

بندی يک اثر ادبی و هنری بايد ابتدا به نسبت  دسته

دقت کنيم، درست است که اين   توليد آن  شيوه و هدف

ی مصرف يا مواجهه با اثر  جلوه خود را در پروسه

دهد اما نظام سرمايه و بازار نشان داده است  نشان می

ی هر چيزی  از  تواند در راستای مصادره که می

کند، بديل ادبيات جريان  لحاظ مصرفی را بازتوليد می

اصلی تنها و تنها در ادبيات آماتور است، ادبياتی که 

هر چيز ديگری باشد اما   تواند واقعگرا، فانتزی يا می

برای صرف فروش و مصرف نوشته نشده است، 

محصول جريان ادبی آماتور ممکن است که حتی 

روزی موجب به درآمدزايی بشود، اما اين درآمد 

هيچگاه در هدف توليد اين ادبيات نيست، با اين همه 

اين بدان معنی نيست که ما بياييم و تمام آنچه که در 

شود را به  ادبيات جريان اصلی تعريف می

هايمان بريزيم، نه اين بدان معناست که  دان زباله

يادمان باشد ادبيات جريان اصلی توسط يک تکنسين 

شده است و   ای تنها برای کسب درآمد نوشته حرفه

  های خصوصی و يا دولتی نشر داده دار توسط سرمايه

های ادبيات آماتوری که  شود. کم نيستند نمونه می

ها و کيفيتی بد باشند حتی گاهی اين آثار  دارای ضعف

ها و يا... به  شدن توسط انتشاراتی  بعد از خوب نوشته

شوند اما همچنان بسيارند  درآمد زايی منجر می

نويسندگانی که حتی بعد از اين موضوع هم حاضر به 

ای نويسی و تکنسين شدن در راستای کااليی  حرفه

 اند. شدن ادبياتشان نشده
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 نكات 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 اين اصطالح 
بااه سااال هااای پيااش از اخااتراع سااينما ، بااه عرصااه 

 صنعت در ربع آخر قرن نوزدهم می رسد.

مونتاژ در فيلم های آوانگارد فرانسوی ، پس از جناگ 
جهااانی اول و فيلاام هااای روساای مکتااب مونتاااژ دهااه 

نظريه پردازی ، و از جنبه ی هانری تايياد شاد  0556
، کاااااه در مقابااااال شااااايوه هاااااای تااااادوين هااااااليوودی 
است.مونتاژ معنا را با ابهام و پيچيدگی انتقال می دهاد 

 که در مقابل اديتينگِ آسان و واضح قرار می گيرد.

مونتاژ به تعبير فيلمسازان آمريکاايی مای شاود رابطاه 
ی "کات" تصوير دوربيان در موقاع فيلمابرداری ، باه 
فرماااان کاااارگردان و "کاااات" نماااا هاااا در مرحلاااه ی 
"اديتيناگ" ، هنگاام بارش آنهاا در اتاااق تاادوين توسااط 
تدوينگر.اين روش بيشتر با دکوپاژ )تقطيع نماها( سار 

 و کار دارد.

اديتينگ به تداوم بين نماها و روايت پايبناد است.اصال 
اساسی کاربرد نما در فيلم های آمريکايی ، پيش باردن 

 داستان بود.

خصوصااايت عماااده دارد : يکااای تحااارک  5مونتااااژ 
 ريتمی و ديگری خلق تحرک ذهنی –تقطيعی 

 اصول نظری مونتاژ :

اصل مجاورت )همنشينی( نما ها: کااربرد ساينمايی 
يک نماا بارای خلاق اندياشه )معناا( زماانی معلاوم 
مای شااود کااه در فرآينااد مجااورت يااا همنااشينی بااا 

 نماهای ديگر قرار بگيرد.

اصل ترتياب تادوينی نماهاا : شايوه ی مجاسم کاردن 
 –انديشه )شکل بيان( ، همچنين خلق تاثير فکری 

عاااطفی در تماشاااگر )القااای ذهاانی( ، منااوط بااه 
ترتيااب نمااايش نماهااا يااا آرايااش تاادوينی آنهاساات. 

 شکل مونتاژ = انديشه

مجاورت عناصر نا متجاناس  -0اصل تداعی معنا : 
مجاااورت دو نمااا بااه خلااق  -5موجااود در دو نمااا 

 اليه سومی از 

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

مونتااژ بااه مراحاال خلااق ايماااژ گفتااه ماای شااود ، چااون 
ذهاان تماشاااگر جايگاااه خلااق معناساات ، بنابراياان 

 جايگاه مونتاژ نيز ذهن تماشاگر است.

پايه گاذاران نظرياه مونتااژ ، لاف کولاشوف و سارگی 
 آيزنشتاين بوده اند.

ساارگی آيزنااشتاين در يکاای از مقاااالت خااود در سااال 

با عنوان "اصل سينما و ايدوگرام" ، فيلم را  0555
همچون يک ماشين ، و هر قطعه يا هر نمای آن را 
مثاال يااک قطعااه مکااانيکی در نظاار گرفتااه اساات. 
عالوه بر اين ، او مونتاژ را همچون زنجيره ای از 
انفجااارات دروناای يااک موتااور بااه شاامار آورده کااه 

 می تواند تراکتور يا خودرو را به حرکت درآورد.

از نظاار آيزنااشتاين ، مونتاااژ مراحلاای اساات کااه هنااوز 
جلاوی دوربيان تحقااق نيافتااه نااد ، بااه اضاافه تماماای 

 نتايجی که از آن ناشی می شود.

باارای کولااشوف ، نمااا حکاام آجاار را در ساااختمان يااا 
معماری فيلم داشت و برای آيزنشتاين ، نما ، سالول 

 يک ارگانيسم بود.

لااف کولااشوف در مقالااه ی "خالقياات بااا نااور" کااه در 
نوشاات ، گفاات : مونتاااژ مااترادف بااا  0505سااال 

ترکيب رنگ ها در نقاشی يا هارمونی صدای سااز 
 ها در هنر موسيقی است.

در همااان زمااان کااه کااارگردان ، فيلمنامااه ی خااود را 
دکوپاژ می کند ، در واقع دارد نقشه ی مونتااژ فيلام 
خود را ، پيش از فيلمابرداری ، طارح ريازی کناد. 
به عبارت ديگر ، فيلم ، پياش از اينکاه فيلمابرداری 

 شود ، روی کاغذ مونتاژ شده است.

پودوفکين : فيلم ، فيلمبرداری نمی شود ، بلکاه سااخته 
مااای شاااود ، از مونتااااژ تکاااه هاااای جداگاناااه ناااوار 
سلولوييد ، که مواد خام به شامار مای آيناد ، سااخته 

 می شود.

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

همچنين در باره ی رابطاه ی ميزاناسن و مونتااژ مای 
گويااد : مونتاااژ پيااش از هاار چاايز ، بخااش الينفااک 
ميزانسن است  جدا کردن يکای از ديگاری ، باالقوه 
خطرنااااک اسااات . مثااال اينکاااه در موسااايقی کاااسی 
بخواهد ريتم را از ملودی جادا کناد ....ممکان اسات 
کااه يکاای تااصور خااود را در مکااان و ديگااری در 

 زمان بيان کند . 

در سااينمای مونتاااژ ، ميزانااسن بااه تاادريج بااا توالاای 
نماهای صحنه به دست می آياد و ميزاناسن نتيجاه 

 ی تلفيق ميزانشات ها يا ميزانکادر ها است.

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

مونتااااژ تاااشبيهی : مجاااسم کاااردن ياااا نماااايش دادن 
هماننادی هاا بيان دو ياا چناد چايز. بارای مثاال در 
فيلم اعتصاب ، چهره ی جاسوساان باا هام آمايزی 
به نمای جغد ، روباه ، ميمون و خرس تشبيه شاده 

 است.

مونتاژ استعاری : قياس در تاشبيه هادف اسات و در 
استعاره ، وسيله ای برای ورود و انتقال به ذهان. 
آيزنشتاين در رزمناو پوتمکين ، قياام ماردم را باا 
خيزش يک شير سنگی خفته قياس نموده و مفهوم 
بيداری سياسی يا قيام شجاعانه ی مردم را تداعای 

 می کند.

مونتاژ تضاد : اين ويژگی اصالی مونتااژ آيزناشتاين 
است. او تاضاد دو نماا را شارط الزم بارای خلاق 
معنا می داند و مفهاوم برخاورد را از آن اساتنباط 
می کند و آن را در زنجيره ای از روابط علات باا 
معلااول قاارار ماای دهد.درخااشان تاارين اسااتفاده از 
روش مونتاااژ تااضاد ، در فااصل پلکااان ادسااا در 

 رزمناو پوتمکين است.

حااال قااصد دارم بااه يکاای از مهمااترين پااروژه هااای 
مونتاااژی اشاااره کناام کااه باارای بااسياری از فيلااسوفان 
معاصاار )ژياال دلوز،جورجااو آگااامبن،آلن بااديو ، ژک 
رانسير و...( مهمترين اثر سينمايی است . تاريخ هاای 

 سينما اثر ژان لوک گدار

 اضطرار حال و رستگاری گذشته –تاريخ های سينما 

اين رابطه به دنبال تااريخی اسات کاه اياده ی پياشرفت 
مداوم را کنار می نهاد و سااختاری را بکاار مای بنادد 
کااه باار شااکاف هااا تاکيااد دارد و در صاادد رهااا کااردن 
نيرو های تحقاق نيافتاه موجاود در گذشاته اسات.تاريخ 
های سينما فرمی است که می انديشد و مخاطاب را باه 
انديشيدن وا ميدارد.همه ی اين تاريخ ها ، تااريخ هاای 
شخاااصی گااادار هاااستند ، ساااوبژکتيويته ای کاااه خاااود 
حاصل اين تااريخ اسات.گويی اقتباسای از پاسااژ هاای 

 والتر بنيامين است!

تاريخ های سينما شامل هشت فصل اسات.مجموعه ای 
از نقاال قااول هااا ، تااصاوير نقاشاای ، فيلاام و انيميااشن 

 و....تصاوير قرن و همزمان سينما

گدار اعتقاد دارد که تنها سينما می تواند تاريخ خود را 
بيان کند و هر تااريخی دربااره ی ساينما باياد ساينمايی 
باشااد.او از چااشم هااا و گااوش هااايش باارای مطالعااه ی 

 تاريخ استفاده کرد ...

در اين پروژه ی عظيام مونتااژ وسايله ای اسات بارای 
رها کردن تصاوير از نفرين شای وارگای ، هماانطور 
که به قول آگاامبن ، گای دباور در فيلام هاايش ، هميان 
کاااار را مااای کااارد. آن هااام ناااه هااار مونتااااژی! بلکاااه 
مونتاژی که در تاريخ های ساينما و در فيلام هاای گای 
دبور استفاده شده است که بر دو اصال اساتوار اسات : 

 تکرار و توقف

تکرار باه هماان معناای نيچاه ای اش در صادد بالفعال 
کردن آن نيروهايی است که بار اول بالفعال ناشده اناد. 
و توقف را با يک مثال ساده توضيح مای دهم...فارض 
کنيد قطاری در حال حرکت است، ناگهان کسی ترماز 
اضطراری اش را می کشد . حال همه چيز به هم مای 
ريااازد، تماااامی وساااايل پااارت مااای شاااوند و وضاااعيت 
بحرانی می شود. اين هماان کااری اسات کاه ايان ناوع 

 مونتاژ با ))روايت(( و عناصر فيلم می کند.

اگر که زبان اصلی سیینما ، مونتیاژ اسیت ... سیینمای 
رادیکال و انقالبی بدون مونتاژ، به تمامی قابل تحقیق 

 می شود؟!

و اگر قبول کنیم وجود مونتاژ ضروری است ، آیا هیر 
 مونتاژی رادیکال است؟

.... 

باید طرح جدید و منسجیمیی بیرای نیظیرییه ی میونیتیاژ 
رادیییکییال انییداخییت ، تییا سییییینییمییا را از اییین بییحییران 

 رادیکالیسم و سیاست زدایی نجات دهیم.

بییه قییول لنییین : بییدون نظریییه ی انقالبییی نمییی تییوان 
 جنبش انقالبی داشت.

 ما هم نباید فراموش کنیم که :

نمییی تییوان مونتاژ/سییینمای  نظریییه ی انقالبیییبییدون 
 انقالبی داشت.

 نویسنده : رهام یگانه

زیبیییایی شناسییی ، تیییاریه و نظریییه هیییای  -منییابع : 
تیییدوین فیلیییم در دوره صیییامت ، نوشیییته دکیییتر احمییید 

 انتشارات دانشگاه صدا و سیما -ضابطی جهرمی  

 انتشارات رخداد نو-مازیار اسالمی – Iکتاب سینما  -

گفت و گیو هیای گیدار ، نوشیته ی دیویید اسیتریت ،  -
 انتشارات کتابکده کسری 

باستان شناسی سینما و خاطره ییک قیرن ، گفیت و   –
 –گیییوی یوسیییف اسیییحاا پیییور و ژان لیییوک گیییدار 

 انتشارات حرفه نویسنده
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 آيزنشتاين و انقالب اکتبر

 اشکان جباری

اگر بخواهيم در مورد رابطه ی انقالب اکتبر روسيه 

و سينما حرف بزنيم، ناخودآگاه به ياد سينماگر مهم 

اين کشور)آيزشنشتاين( ميفتيم. آيزشنشتاين، 

ماياکوفسکی، ماکسيم گورکی و.... از جمله 

هنرمندانی بودند که از طرفداران لنين و انقالب 

به حساب می آيند که برای اين جنبش فعاليت  0505

 .های گسترده ای را انجام دادند

سرگی آيزنشتاين به مناسب ده سالگی انقالب روسيه 

فيلمی ساخت که چه از نظر تاريخی و چه از نظر 

 .سينمايی از اهميت زيادی برخوردار است

او بر اين عقيده بود که آنچه مردم و انقالب از تئاتر 

های سنتی  خواهند آن چيزی است که در نمايش می

خواست که تئاتر  شود يعنی در سيرک. او می يافت می

ً باشد و پيوسته  مونتاژی )ملغمه» ای( از جذابيت ها

نمايش" در هر مرد خردمند  «تماشاگر را شوکه کند.

در تور   ۲۳۱۱به قدر کفايت سادگی هست؟" که در 

نمايشی ايزنشتين به اجرا درآمد بازيگرانش تعداد 

زيادی آکروباتيست، و بندباز و دلقک بودند. اما بعد 

از فعاليت های تئاتر وارد عرصه ی سينما شد. 

اولين فيلم بلند خود را  «اعتصاب»آيزشنشتاين  فيلم 

ساخت. اين فيلم از سوی روزنامه پراوادا   /۲۳۱در 

توصيف شد. يکی از  «اولين اثر انقالبی سينمای ما»

خصوصيات بارز فيلم اعتصاب و در ضمن از 

فرد سينمای ايزنشتين اين است  خصوصيات منحصربه

که او به جای روايت کردن ماجرای قهرمانهای 

فردی، سبک و سياقی که چه در آن زمان و چه همين 

حاال بر سينما مسلط است، تالش داشت تا با 

های تيپيک و قهرمانان جمعی کار کند و اين  شخصيت

در هماهنگی کامل با مضمون فيلمهای او يعنی 

رخدادهای تاريخ انقالب روسيه بود. اما در ضمن او 

های جديدی برای فيلمبرداری و تدوين  به دنبال شيوه

فيلم بود. تئوری مونتاژ او که اهميت و شهرت جهانی 

برای »گفت:  يافت محصول همين تالش هاست. او می

ً به هم چسباندن صحنه های  من مونتاژ صرفا

فيلمبرداری شده متوالی نيست بلکه همجوار کردن دو 

صحنه مستقل از هم هست تا به اين ترتيب معنای 

جديدی از مجموع دو صحنه در ذهن بيننده حاصل 

او اين ايده را از شيوه خط نويسی ژاپنی و  «شود

مندی به تئاتر ژاپن مشغول  زمانی که به خاطر عالقه

 يادگيری زبان ژاپنی بود الهام گرفته بود.

فيلم"اکتبر"را به مناسبت دهمين سالگرد   ۲۳۱۳در 

است با  انقالب ساخت. در اين فيلم ايزنشتين توانسته

تکنيک خاص خود در مونتاژ از ترکيب نمايش 

های پرتحرک زد  مبارزات جمعی کارگران و صحنه

و خورد و تظاهرات با اشيا و عناصر نمادين مثل 

مجسمه ناپلئون، صليب، ... يک شاهکار بسازد. وی 

پيش از ساخت اين فيلم بارها و بارها 

فيلم"تعصب"گريفيث فيلمساز آمريکايی را تماشا کرد، 

مندی ايزنشتين به سينما با تماشای آثار  کسی که عالقه

او آغاز شد. اما نمايش فيلم انتقادات فراوانی به دنبال 

داشت. جو انقالبی در حال شکسته شدن بود. پيش از 

آغاز نمايش فيلم تروتسکی از قدرت کنار گذاشته شد 

و بسياری از ارجاعات به او در فيلم اجباراً حذف شد. 

 است. به فيلم ايراد گرفته شد که روشنفکرانه

آيزنشتاين مدتی در شوروی نبود و سپس به اين 

کشور بازگشت که اين باعث بدگمانی هايی شد. اما 

ايوان مخوف را می توان آخرين پروژه ی سينمايی او 

دانست. که اين فيلم تريلوژی) سه گانه( است. قسمت 

نمايش داده شد. و مورد  0500اول فيلم در سال 

 .تحسين استالين قرار گرفت

تا سالها پس از مرگ (  ۲۳/۱اما قسمت دوم آن )

ايزنشتين اجازه پخش پيدا نکرد. ظاهراً استالين در 

قسمت اول فيلم با شخصيت ايوان مخوف همذات 

پنداری کرده اما قسمت دوم انتظارات او را برآورده 

کرد. ايزنشتين در دفترچه شرحی از مالقاتی که  نمی

در پی ايرادات استالين به قسمت دوم فيلم در کرملين 

است. يکی از شاگردان ايزنشتين  انجام شد ارائه کرده

گويد که وی خطر کرده و در قسمت دوم فيلم  می

تصويری از زوال حکومت استالين ارائه کرده بود که 

ممکن بود در آن زمان به قيمت جانش تمام شود. در 

های  پی ممنوعيت پخش قسمت دوم فيلم، صحنه

فيلمبرداری شده قسمت سوم نيز از بين رفت. در اين 

دوران ايزنشتين به مکتوب کردن نظرات سينمايی و 

شکل »نيز خاطراتش پرداخت. حاصل آن چهار کتاب 

های يک کارگردان  يادداشت»معنای سينماً،  «سينماً،

است. کار بر روی اين  «خاطرات فناناپذير»و  «فيلم

آثار با چند بار سکته قلبی همزمان شد که باعث شد او 

پس از يک   ۲۳/۱به کارش سرعت بيشتری دهد. در 

 سالگی درگذشت. ۵۵سکته قلبی در 
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با ، برگزاری يك جشن

 کمترين هزينه 

 اشکان جباری

دوگما   سينمايی  حرف ، دانمارک  ۳۵جنبش  هميشه 

را  حرف  اين  کند  نمی  فرقی  حاال  دارد.  گفتن  برای 

 ترير بزند يا وينتربگ يا ....

را  فرم  راديکالشان  عقايد  با  آنان  که  معتقدند  ای  عده 

فرم  بدون  و  کارهايشان شلخته  و  اند  برده  زير سوال 

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

دارند فرم جديد را به سينما پيشنهاد دهند. طبيعی جلوه 

روی  دوربين  زائد.  های  تزئين  بدون  صحنه  دادن 

 دست و ....

آن   . باشد  الگو  ها  خيلی  برای  تواند  می  جشن  فيلم 

هنگفت  های  هزينه  با  بايد  کنند  می  فکر  که  هايی 

فيلم  کنند  آن هايی که فکر می  فيلم ساخت.  هاليوودی 

فقط به ريخت و پاش نياز دارد. البته طبيعيست که هر 

اما برای بهتر ، فيلمی به هزينه های ابتدايی نياز دارد

فهميدن حرفم بهتر است بودجه ی ساخت فيلم جشن را 

 با فيلم های ديگر مقايسه کنيد .

فيلم خانواده ای را نشان می دهد که قصد دارند برای 

توصيف  از  شوند.  جمع  هم  دور  پدرشان  تولد 

شخصيت ها پيداست که آن ها مطيع پدرشان هستند و 

اين جشن برايشان حائز اهميت است. اين قضيه وقتی 

پايکوبی و  شادی  ميان  در  که  رود  می  سوال  ، زير 

يکی از پسرهای خانواده از جايش بلند می شود و از 

به او و خواهرش می گويد. اين ، خاطره ی تجاوز پدر

حضار برای  است  عجيب  آنقدر  ابتدا ، حرف  در  که 

باورش نمی کنند. البته همان طور که پيداست عده ای 

يا دليل  با خبر هستند و برای موقعيتشان  اتفاق  از آن 

 ديگری

سعی می کنند اين واقعيت تلخ را پنهان کنند . حتی در 

فردی را که قصد بر هم زدن مراسم ، تکرار اين اتفاق

او کمی توسط  اما   . کنند  را دارد از خانه بيرون می 

( حمايت می شود و باز هم   ) هتل   کارکنان محل جشن 

 برای گفتن واقعيت مصِر می شود .

کم کم در ، اين آگاهی رسانی از يک واقعه ی تاريخی

ذهن ديگران نفوذ پيدا می کند و آنان را دچار چالش 

می کند. تا اينکه باالخره آن ها از بند " پدر " رها می 

 شوند.
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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
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