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 سرمقاله

رقص مومیایی ها در معبدِ 

 “!رژیم چنج”

 امیر حسین محمدی فرد

زمان زیادی از ادبیاِت تهدید آمیز رییس دولت آمریکاا 

علیه ایران، مبنی بر "رژیم چنج"، اشاره باه "زازیاناه 

ی دخالت نظامی" و تحریم های جدید نمی زاررد  اماا 

فضایی ساخته که علیرغم سرزشتگی طاالننای، شاالر 

و شالقی در میان طایا ای از ایاالزی ایاالن راسات یارو 

غرب، جریان های سیاسی ناسیالنالیا ات و نایاروهاای 

قالمی و فرقه های مرهبی ایجاد شده است  تنازع میاان 

قدرت های امپریالی تی و متحدهاای مانا ایاه ای شاان 

در خاورمیانه، ان ان های زیادی را آواره کارده  باه 

واس ه سربرآوردن جریان های مرتجع قالمای، اناالاع 

باندهای م لحِ مرهبی و زانگ ترهای نظامی، آیاناده ی 

تاریکی در میابا  ماردم مانا ایاه قارار زارفاتاه اسات  

بالرژوازی در س ح جهانی برای یایاشابارد اماالر بای 

یاسخ است  تالازن قالای میان ق باهاای اماپاریاالایا اتای 

یس از فرویاشی دیالار برلین به هام ریاهاتاه و دنایاای 

"تک قب ِی" یس از جنگ سرد به جاهاان تاهااِامااِت 

ق بهای متعدِد بالرژوازی تبدی  شده اسات  در چانایان 

شرای ای بایاز از یایاز دنایاا را ناا امانای و جاالاماع 

خاورمیانه را آینده ای از بحران ها و کشاماکاز هاای 

قالمی و ارتجاعی تهدید می کند  در ایان بایان عارو  

ترامپ به سبک و سیاق میلیتااری اتای، اماا بای روناِ  

امروزِی آمریکا و فشاار عالایاه جاماهاالری اسا مای، 

جریان های قالم یرست، ناسیالنالی ت هاای یاروغارب 

و فرقه های مرهبی را به تکایال انداخته است  مالمیایی 

های معبد "رژیم چنج"، از سل نت طلبان تا جاباهاه ی 

متحد ناسیالنالی ت های کرد و فرقاه ماجااهادیان را باه 

 نمایز رقابت و رفاقت کشانده است!

 

 رضا پهلوی، مردی برای تمام فصول!

حاکمیت سیاسی ایران در جایگاه یکی از بازیگران 

سناریالی جاری در خاورمیانه، به دنبال سهم بری و 

خالاهان شرکت در بازی تالازن قالای ق ب های 

امپریالی تی است  آمدن ترامپ و در یی آن تشدید 

جدال های آمریکا و جمهالری اس می به منظالر 

تیالیت کمپ رقبای ایران در خاورمیانه، به نیرو های 

دست راستی و ایالزی یالن مرتجع ای که مدت ها از 

سردرزمِی یس از کاهز کشمکز های ایران و غرب 

رنج می بردند، زالیا جانی تازه بهشیده است  ادبیات 

میلیتاری تی آمریکا و تحریم ها علیه ایران، جریان 

هایی که یس از برجام، به حاشیه رانده شده و 

سرشک ته شده بالدند را به ترامپ و قلدری هایز 

 امیدوار کرده است 

مدتی یس از شاخ و شانه کشیدن های ترامپ، رضا 

یهلالی طی ییامی به وزارت خارجه و نامه نگاری با 

کنگره آمریکا، برای یروژه ی دخالت غرب در 

سرنالشت مردم ایران به عنالان "ایالزی یالن 

دمکرات" ، برای چندمین بار اع م آمادزی کرد  

سل نت طلبان در این راستا از "تحریم های هدف 

مند" و محدود کردن دایره ی ن الذ ایران حمایت می 

کنند  رضا یهلالی خالدش را نماینده ی " تمامیت 

ارضی" ایران می داند و با انتهاب ززینه ی خالش 

خیم در یروژه "رژیم چنج" برای خالدش، ت ش می 

 کند ییز جامعه میباللیت ییدا کند 

رضا یهلالی آرزوی دیرنه ای دارد که "کرزای" 

ایران شالد  اما فع  می داند که "دخالت نظامی" و 

جنگ نیابتی علیه ایران، ب یار فاجعه بارتر از 

سناریال های مشابه در عراق، افغان تان و سالریه 

است  از طرفی فرامالش می کند که یرونده ی 

حکالمت "یدری" اش خیلی وقت ییز تالسط ان ان 

های آزادی خالاه و طبیه کارزر ب ته شده است  اما 

اینکه رضا یهلالی این قلدری های بی مایه ی ترامپ 

را جدی زرفته است، دقییا نشان از بی افیی سیاسی او 

است  بهز وسیعی از بالرژوازی ناسیالنالی ت و 

عظمت طلب ایرانی، تالسط جمهالری اس می 

نمایندزی می شالد، یس چاره ای جز امید ب تن  به 

شکاف های آمریکا و ایران ندارد  اما ِرف همین 

سیاست امیدواری به دخالت های "بشر دوستانه" 

آمریکا در آینده ی ایران، بی رب ِی رضا یهلالی و 

جریان م بالع اش به دخالت زری ان ان ها در تعیین 

 سرنالشت شان را اثبات می کند 
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 "رژیم چنج" و صفوف انتحاری ها!

آمریکا ز ته سیاست هایز را در من یه تغییر خالاهد 

داد و ترامپ یس از قدرت زیری، کنار زراشتِن 

سیاست های "ح  م المت آمیِز" مناقشات از سالی 

آمریکا را زمزمه می کند  جریان های قالمی و فرقه 

های مرهبی، باندهای م لح و میلیشیای مرتجع مانند 

احزاب ناسیالنالی ت کرد و زنگ رجالی، برای بازی 

در نیز "ارتز آزاد سالریه" و جبهه النصر، خالش 

 باورانه دور خیز کرده اند 

"اقلیم کردستان" و چگالنگی قدرت زیری احزاب 

ناسیالنالی ت کرد در من یه مانند حزب بارزانی، 

الگالیی برای به قدرت رسیدن جریان های 

ناسیالنالی ت و نیروهای قالم یرست ُکرد در جبهه ای 

متحد است  دفاع از حمله نظامی تالسط دول مرتجعِ 

من یه مانند عرب تان و اسرایی ، تا حمایت یرویا 

قرص از یروژه "رژیم چنج"، سیاست این دوره آنها 

است  این جریان ها وظی ه ی قالمی کردن جامعه 

ایران و ن اق افکنی و هالیت سازی های کاذِب قالمی 

و ملی را با کمال می  یریرفته اند و برای ش زمینه 

سازی می کنند  واقعیت "م اله ُکرد" بهانه ای شده 

برای ناسیالنالی ت های کرد که در جبهه ای متحد، 

بار دیگر شانس خالدشان را به امید اجرای یروژه 

"رژیم چنج" آزمایز کنند  از سالی دیگر چنین 

روندی با تالجه به نیز حکالمت سیاسِی بالرژوازِی 

ایران به عنالان یکی از عالام  و نیروهای دخی  در 

کشکمز های قالمی و مرهبی در خاورمیانه، 

مبارزات طبیه کارزر و آینده ی جامعه ی ایران را 

 تحت تاثیر قرار خالاهد داد 

کالچک ترین اشاره ی ترامپ به این سیاست کافی  

بالد که این جریان های قالم یرست و مرتجعِ 

ناسیالنالی تی جان بگیرند  ناسیالنالی ت های کرد 

همیشه در یی تالاف  با حاکمیت سیاسِی بالرژوازِی 

ایران و یریرفته شدن از سالی جمهالری اس می، در 

جایگاه نماینده ی سیاسی بالرژوازی ُکرد بالده اند  از 

طرفی هر زمان که اخت ف های آمریکا و ایران 

شدید تر شده، از سیاست های آمریکا ییروی کرده 

اند  در این دوره نیز قرار است در ِالرت احتماِل 

اجرای سناریالِی قالمی شدن و فرویاشی جامعه ی 

ایران، این جریان های ناسیالنالی ت و قالم یرست 

ُکرد، زالیا به قدرت برسند! چنان سر از یا نمی 

شناسند که ازر تغییر رژیمی از سالی آمریکا در کار 

باشد، حتما به عنالان یکی از بازیگران نیز "ارتز 

 آزاد سالریه" و جبهه النصر انتهاب خالاهند شد!

در این بین فرقه ی رجالی نیز روی بحران های 

ویرانگر در خاورمیانه و شکاف میان آمریکا و 

جمهالری اس می سرمایه زراری کرده است  این 

دارودسته نظامی مدت ها است که برای سالریه ای 

شدن ایران، به امید "زرفتن من یه ای آزاد" در کمین 

نش ته اند و بار دیگر روی قلدری های آمریکا و 

"رژیم چنجِ" تالخالی ترامپ ح اب باز کرده اند  اینها 

خالد مشغالل تر از آن ه تند که ذره ای برای جامعه 

ایران قاب  اعتنا باشند  از همین رو برای قدرت یابی 

آماده اند که دست به هر نالع ماجراجالیی بزنند و هیچ 

 ابایی از فرویاشی شیرازه های جامعه ندارند 

ریشه ی تمام تحرک های ایالزی یالن دست راستِی 

مرتجع، ناسیالنالی ت و قالم زرای امروز در بی افیی 

و سردرزمی سیاسی و بی رب ی شان به جامعه است  

به خالبی می دانند که ان ان های جامعه ی ایران، 

طراحان سناریالی سیاِه قالمی و مرهبی در من یه را 

می شناسند  در این سال ها مردم ایران دیدند که 

"دخالت های بشر دوستانه" و رژیم چنج های آمریکا 

و غرب، به واس ه ی ت رقه افکنی های ملی، قالمی و 

 دینی چه فجایع ان انی را به بار آورده است 

 

 بازندنگاِن بازی "رژیم چنج"!

نا امنی در سراسر جهان و ویرانی در خاورمیانه، 

حاِ  دو دهه قلدری نظامی آمریکا زیر سایه ی 

تبلیغات رسانه های واب ته مبنی بر "مبارزه با 

دیکتاتالر ها"، "رژیم چنج" و "جنگ با تروری م" 

است  یس از جنگ سرد، سیاست جنگ افروزی 

آمریکا برای برقراری جهان "تک ق بی"، ش کت 

ها یی در یی خالرده و امروز شاهد جهان چند ق بی 

با قدرت های متعدد سیاسی، نظامی و اقتصادی 

ه تیم  باززشت ترامپ به سیاست های میلیتاری تی، 

از سر ح ظ مالقعیت از دست رفته ی آمریکا است  

بحران های اقتصادی و سیاسی در داخ  آمریکا، جا 

ماندن در رقابت با کمپ های اقتصادِی رقیب، علت 

اِلی ژست های نظامی و شاخ و شانه کشیدن های 

ترامپ در جهان و من یه و علیه جمهالری اس می 

 است 

امروز اما این سیاست آمریکا و ترامپ رنگ و رو 

باخته تر از آن است که جز طی ی از ایالزی یالن 

ناسیالنالی ت و دست راستی که به بن ب ت سیاسی 

رسیده را دنبال خالد راه بیاندازد  ییامدهای ابتدایِی 

چنین سیاستی، باززراشتن دست حاکمیت سیاسی ایران 

در عیب راندن اعتراض های آزادی خالاهانه و 

مبارزات طبیه کارزر است  ترامپ در این دوره 

تالانایی ساختن سالریه ای دیگر و فاجعه ای دیگر را 

ندارد  جریان هایی که برای قدرت یابی از راه "رژیم 

چنج" و با الگال برداری از همتایان قالمی و مرهبی 

شان در خاورمیانه به دخالت های آمریکا در 

سرنالشت ایران، دل ب ته اند و ت ش می کنند، نامه 

نگاری می کنند و کن رانس برززار می کنند، شک ت 

 شان قاب  ییز بینی است 

نه حمله ی نظامی در کار خالاهد بالد و نه رژیم 

چنجی ات اق خالاهد افتاد  شرای ی که به واس ه ی 

تاللید ادبیات جنگی، تهدید های میلیتاری تی و ِدور 

تحریم های اقتصادی علیه جامعه ی ایران به وجالد 

می آید، باعث می شالد در ابتدا تالجیهی برای تحت 

فشار قرار دادِن مبارزات طبیاتی و اعتراض های 

آزادی خالاهانه تالسط حاکمیت سیاسی ایران باشد  

یس از تحریم های اقتصادی نیز حمله به معیشت 

کارزران و مزدبگیران و م البات آنها شدت می 

زیرد  نمایز های جریان های طرفدار رژیم چنج و 

تحرکات نظامی و سیاسی قالم زرایان و فرقه های 

نظامی، جامعه ایران را از ترس سالریه ای شدن و 

عراقیزه شدن به سکالت مجبالر می کند  در یی این 

شرایط هر نالع اعتراض و ح  طلبی ان ان های 

متمدن و سکالنر و مبارزات جنبز طبیه کارزر به 

بهانه دخالت نظامی آمریکا، تحریم ها و جنگ نیابتی، 

با سرکالب و ییگرد قضایی روبه رو خالاهد شد  به 

تبع دنباله روی از سیاست های نظامی آمریکا، 

حمایت از دخالت های نظامی از سالی دولت های 

مرتجع دیگر در من یه و شرکت در یروژه ی 

شک ت خالرده رژیم چنج، به ضرر مردم آزادی 

 خالاه و جنبز طبیه کارزر در ایران است 

سیاست های جنگی آمریکا و دخالت در سرنالشت 

مردِم جالامع مهتلف دنیا، از ویتنام و آفرییا تا عراق 

و لیبی، تاکنالن تالحز و عیب زرد از ارزش های 

ان انی به همراه داشته است  این قلدر منشِی ویرانگر 

آمریکا باید مهار شالد و م مئنا بهبالد شرایط زندزی 

در ایران در زرو دزرزالنی بنیادی و کنار زدِن قدرِت 

سیاسی بالرژوازی است  از این رو، مردم رنج کشیده 

و محروم، جالانان معترض به آینده نامشهص در کار 

و معیشت، زنان آزادی خالاه و ِ الف طبیه کارزر و 

جنبز سالسیالی تی، در برابر تحمی  سرنالشِت سیاِه 

قالمی و مرهبی علیه جامعه ایران سدی محکم خالاهد 

ب ت  مردم متمدن و سکالنر ایران و طبیه کارزر 

اجازه نهالاهند داد از نارضایتی عمالمی علیه حاکمیت 

سیاسی بالرژاوازی ایران و مبارزات طبیاتی برای 

رسیدن به رفاه و امنیت و علیه تمام ابعاد نظام سرمایه 

 داری، سالء است اده شالد 

ِف بندی در برابر خ ر عرو  ت رقه های قالمی و 

هالیت های کاذب ملی، ناسیالنالی تی و مرهبی، و راه 

ح  های ارتجاعی و ضد ان انی برای آینده ی جامعه 

ی ایران، عرِه ی ییز روی مبارزه ی سالسیالی ت 

های طبیه کارزر است  مبارزه ی روزمره ی طبیه 

کارزر، زنان و جالانان آزادی خالاه برای بهبالد 

زندزی، علیه نابرابری و بی حیالقی و برای 

برخالرداری از امنیت و رفاه اجتماعی، باید م تی  از 

 سیاست های ارتجاعی و ضد ان انی ییگیری شالد 

بالرژوازی در س ح جهانی برای اداره ی امالر با بن 

ب ت های عظیم اقتصادی و سیاسی مالاجه است  از 

طرفی بی یاسهی آمریکا برای ح  بحران های بین 

المللی و داخلی اش، سربرآوردن مالجالدی به نام 

ترامپ و در یی آن تشدید اخت ف های آمریکا و 

جمهالری اس می، بهشی از نیروهای دست راستِی 

یروغرب، جبهه ی متحد از جریان های ناسیالنالی ت 

کرد و باند مرهبِی مییم فران ه را به تکایال انداخته 

است  برای انتهاب شدن از سالی ترامپ به یکدیگر 

هم یشت یا می زنند و هم زه زاهی ک ه شان را برای 

یکدیگر تکان می دهند  چنین شرای ی حضالر 

متشک  جنبز سالسیالی تی و یرولتاریای متحد و 

 م تی  را نیازمند است 

 

 6931شهریور 
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حمله به معیشت، از 

برچسب کاال تا کارخانه 

 هِل!

 ساناز اله یاری

در روزهای آخر کار دولت یازدهم وزیار ِاناعات و 

معدن طرح حرف برچ ب قیمت کاان را ما ارح مای 

کند و از اجرایی شدن این طارح با االر آزماایشای از 

مهر ماه سال جااری بار روی بارخای کاانهاای غایار 

اساسی خبر مای دهاد  چایازی کاه ماهام اسات روشان 

کردن فجایع این طرح برای قشر حیالق بگیار جااماعاه 

است  اینکه قیمت کانهای مصارفای آزاد شاالد و در 

بازار رقابتی تالسط دست نامرئی سرمایه داری تعییان 

شالد امری نی ت که بهالاهد به ن ع معیاشات طابایاه ی 

کارزر باشد  حرف قیامات مصارف کاناناده باه ماعاناای 

بانتر رفتن قیمت کاانهاا اسات  هار چاناد دولات مای 

زالید این طرح بدین معنا نی ات  ولای چایازی کاه در 

واقعیت ات اق خالاهد افاتااد دقایایاا افازایاز تاالرم و باه 

عبارتی یایین تر آمدن س ح معیشتی طابایاه کاارزار و 

مزدبگیر جامعه است  دولت در راساتاای حاماایات از 

تاللید کنندزان  و سر ریز کردن سالد بیشتر در خازاناه 

ی خالد و طبایاه ی ما اباالعاز هار روز طارح هاای 

جدیدی می دهد که ازر طبیه ی کارزر جامعاه باه ایان 

طرح ها در مرحله مصالبات ح اس نباشاد زاریابااناز 

را خالاهد زرفت و این چیز جدیدی نهالاهاد باالد  چارا 

که ما ب یار در این جامعه شاهد عایاب رانادن حایاالق 

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبیه کارزر باالده ایام  

کارخانه چ ب ها  یاک ناماالناه ی کاالچاکای از ایان 

 شرایط تحمی  شده است  

حرف شدن برچ ب قایامات کاانهاا ایان آزادی را باه 

تاللید کنندزان و تالزیع کنندزان عمده و خارد مای دهاد 

که خالد قیمت را تاعایایان کاناناد و باه مصارف کاناناده 

ب روشند  این یعنی هر  و مر  افزایز قیمت،  که از 

این به بعد در سالیر مارکت های هر خیابان و یاا هار 

محله ای شااهاد خاالاهایام باالد  دولات هاما اناان بارای 

تالجیه این طرح  سی تم عرضه و تایااضاای باازار را 

بیان می کند و می زالید که قیامات کاانهاا در سایا اتام 

بازار رقابتی اینگالنه واقعی خالاهناد شاد و از قایامات 

اسمی و دستالری دور خالاهند شاد! دولات آنایادر دور 

از جامعه است که حتی  برای تالجیه می زالیاد" چاالن 

تعداد عرضه کنندزان و تاالزیاع کانانادزاان افاروشاگااه 

های زنجیره ای و ساالیار ماارکات هاا ا ب ایاار اسات 

بنابراین مردم می تالانند خالد مح  تامین مایحاتااجشاان 

را انتهاب کنند بنابراین تالزیع کنندزان با قرار داشاتان 

در فضای رقابتی نمی تاالاناناد خایالای افازایاز قایامات 

داشته باشند"   دولت اِ  به این نکته تالجه نادارد یاا 

نمی خالاهد داشته باشد که در بعاضای از ماحالاه هاای 

شهرها و یا روستاها شاید یک مغازه به زور ییدا شالد 

که خالد این عام  سبب می شالد که تالزیع کاناناده هار 

قیمتی را تعیین کند و مصرف کننده به ناچار متیاضای 

آن باشد  می تاالان ایان وضاعایات را مایاای اه کارد و 

همانند دان ت با وضعیت بازار م کن در بهز خریاد 

و اجاره که چگالنه به دلی  عدم کنترل قیمت مصرفی، 

نرخ اجاره اف ار ز یهته بان می رود  دولات تاماامای 

این آسیب ها و تمامی این کماباالدهاا را مای داناد ولای 

چیزی که هدف آن است جالاب رضاایات طابایاه حااکام 

برای سالد آور بالدن اقتصاد است   چرا که بایاای هار 

 دو در زرو هم دیگر است  

تالرمی اسات کاه -اقتصاد ایران دچار  بحرانی رکالدی

تمامی بهز های آن را فارا زارفاتاه اسات دولات هام 

برای ح  این بحران اقتصادی، بدون در نظر زارفاتان 

آسیب های وارده  که به بهز مزد بگیرجامعه باا هار 

طرحی که م رح می کند سعی می کند از این بحاران 

رهایی یابد  ما انالاع زالنازالنی از این طرح ها را در 

بهز های مهتلف، مانند حالزه ی اشاتاغاال داریام  باه 

عنالان مثال طرح کارورزی که کاما  ضاد کاارزاری 

است، با اجرایی شدن اش شارایا ای را  باالجاالد مای 

آورد، که س ح حیالق و دساتامازد یاایایان ناگاه داشاتاه 

 شالد 

نمی تاالان باه دولات اجاازه داد کاه بارای رهاایای از 

بحرانی که خالد تناقضات  سایا اتام اقاتاصااد سارماایاه 

داری بالجالد آورنده آن است زندزی و معیاشات طابایاه 

ی کااارزاار را هاادف بااگاایاارد " مااال بااد باایااخ ریااز 

ِاحبز"   طبیه ی کارزر باید آزاه باشد که ماناافاعاز 

به دور از تمامی این طرح ها محی  خاالاهاد شاد  ایان 

نمی تالاند اقتصاد سرماایاه داری  حتیطرح ها نه تنها 

بیمارزالنه ایران را نجات بدهد بالاکاه تاناهاا م ایار را 

برای استثمار بیشتر طبیه ی کارزر همالارتر می کاناد 

و باعث قانالنی شدن خی  عظیمی از بای حایاالقای هاا 

می شالد   این عین واقعیت است در غایار ایاناصاالرت 

ما شاهد قانالن های خالدخالاندهی ماحایاط کااری ماثا  

چ ب ه   نمی شدیم  سرمایه داری و ضاامانایان بایااء 

آن باید هر لحظه به این مهم تالجه داشته بااشاناد کاه باا 

طبیه ای روبرو ه تند که به منافعشان آزاهی دارناد و 

نمی تالانند هر بی قانالنی را قااناالن ناماایاناد  طابایاه ی 

کارزر می تالاند با تشکی  ِف م تی  و ماتاحاد خاالد 

به سرمایه داری و دولتز این را یاد آوری کند  که ناه 

تنها شاهد عیب زارد نابااشاد بالاکاه در م ایاری قارار 

بااگاایاارد تااا تااماااماای حاایااالق از دساات رفااتااه ی خااالد 

 بازب تاند 
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واژگونی تمایالت غریزی 

در بازتولیدِ روانیِ سرمایه 

 و سرکوب

 هیراد پیربداقی

ازر کارل مارکس نیدی رادیکال از سازماندهی کار 

به عم  آورد ، زیگمالند  فروید هم نیدی رادیکال از 

کار و   سازماندهی تمای  جن ی به عم  آورده است

سکس باید از اسارت یدر شاهی و سرمایه داری آزاد 

ترکیب مارکس و فروید  به این دلی  همالاره    شالند

مالرد تالجه بالده که  هر دو مت کر تماما دیالکتیکی 

به ع وه تاریخ شیاله ی تاللید  با شیاله ی تمای    بالدند

آزاهی از یکی   جن ی همراستا و هماهنگ بالدند

تحالل در اقتصاد   آزاهی از دیگری را افزایز می داد

و تحالل در سازماندهی کار با تحالنت تمای ت 

داستان با هجالم    جن ی همزمان و هم جهت رخ داد

سرمایه داری آغاز می شالد که مشهصه ی آن 

افزایز س ح سرکالب جن ی است  سرمایه داری 

است که از  سرکوب فوق اقتصادیم تعِد انتهاب هر 

لحاظ تاریهی و فرهنگی در یک وضعیت معین و 

معلالم در دسترس است   سرمایه داری از سرکالب 

جن یتی به دو شیاله است اده می کند: یکی در اشتراک 

با سایر هالیت های فالق اقتصادی مانند نژاد و سن و 

غیره، و به این معنا که تا حدی به عنالان وسیله ی 

یالشز ایدئاللالژیک با آنها جایگزین می شالد و 

کاربرد دوم که مهتص جن یت است هم الن شیاله ای 

برای سازمان دهِی بازتاللیِد اجتماعی به خدمت در 

می آید  از نی ه نظر سرمایه ، این هزینه ی اجتماعِی 

خاص ت اوتی با سایر هزینه ها ندارد  ا از این لحاظ 

سرمایه داری همان قدر که قادر به تحم  برابری 

جن یتی و آزادی های جن ی نی ت ، نمیتالاند مث  

خدمات بهداشتی دولتی یا بیمه های اجتماعی را 

بپریردا   وقتی بالرژوازی کنترل نظام اجتماعی را به 

دست می زیرد ، رژیم ، انکار جن ی را بنیان می 

نهد  بالرژواِی ِاحب قدرت، تمای  به ذخیره و 

انباشت را از قلمروی کار به قلمروی اتاق خالاب 

ب ط می دهد   تالِیف فروید درباره جامعه سرمایه 

داری معاِر به عنالان زالاهی بر سرکالب جن ی ، 

نتیجه م تییم حاکمیت بالرژوازی  است  ازرچه 

بالژوازی می تالاند از سرکالب جن ی است اده ی 

ایدئاللالژیک و اقتصادی و فالق اقتصادی ببرد و می 

برد، اما ضروری است به این حیییت واقف بمانیم که 

این سرکالب جایگاه ممتازی در ساختار سرمایه داری 

ندارد و هیچ ضرورِت ساختارِی خاِی در این 

سرکالب وجالد ندارد   زرایشی در سرمایه داری 

وجالد دارد که هالیت هایی مبتنی بر جن یت را س ت 

کند چرا که سرمایه می کالشد تا مردم را در بازار 

کار جرب کرده و آن ها را به واحدهای مبادله یریر 

کار که از هر هالیت مشهص جدا شده اند، بدل نماید  

اما این شمشیری دو لبه است   ییامدهای ضمنی آن 

این است که مبارزاتی که برای ک ب آزادی های 

بیشتر جن ی درک میشالد ، به مانند ریشه کنی 

استثماِر طبیاتی خ ری مرزبار برای سرمایه داری 

نی تند اما ازر جدا از مبارزه ی ضدسرمایه داری 

 باقی بمانند ، احتمال مالفییت آنها نمی رود   

مارکس و فروید دریافتند نید اجتماعی در نیازهای 

طبیعی ان ان ریشه دارد و ریشه ی نیازهای مهم 

ان ان در ج مز نی ت بلکه به ز ته ی فروید نیروی 

اساسی و محرِک هیجانات و آرزوهای ان ان در 

است  نی ه  لیبیدوحیات روانی و کلید منظالر در 

وِِ  زرایز هالیت زدای سرمایه داری با تحلی  

روانِی فروید آنجاست که این هالیت زدایِی جن ی از 

امِر این هم فراتر می رود   از نظرزاه فروید، 

از ایگالی آزاه به ناخالدآزاه منتی  شده  سرکوب شده

است و یادآورِی آن تحت تاثیِر ت  یِر مجدِد آزاهانه ای 

است که اطمینان بهز نی ت  تکرار امر سرکالب 

شده ، بازتاللید نیه های بانتر ذهن و در واقع م بب 

سرکالب را نشان می دهد  درست مانند سرمایه داری 

که بیای خالد را در چرخه ی روانِی استثمار می بیند 

و سرکالب شدزان را اجبار به تکرار یریرش و 

اجبار به تکرار سازش می کند   فروید نشان داد که 

باید به ناخالدآزاِه سرکالب شده منت ب شالد  ولی از 

آنجاییکه ناخالدآزاه دائما تمای  به شک تن مالانع به 

سالی رها سازِی آزاهانه دارد، چگالنه است که این 

اجبار به تکرار که تجلی قدرت سرکالب است ، از 

اصل رهایی جلالزیری می کند و در عین حال م اب  

عم  میکند ؟ چرا که تکرار به اجبار باید م بب  لذت

امر غیر لرت بهز شالد   فروید به زیبایی روشن 

ساخت این عدم لرت با اِ  لرت در تضاد نی ت : 

"عدم لذت برای یک سیستم و در عین حال ارضا 

، که هالیت زدایِی ناشی از برای سیستمی دیگر " 

سرکالب رشد جن ی را تالضیح می دهد   عدم لرت 

برای فرآیند ییدایز امر آزاه در سهتار روان ، و 

ارضا برای سی تمی که بازتاللیِد میاِِد فرهنگ تالده 

ای را تبلیغ می کند   اجبار به تکرار ، بدون هالیِت 

خاِی از سالی لیبیدو ، با زریز از نیاِز به الیای هیچ 

تغییری ، بر ضرورت این بازتاللید مهر تایید می 

تغییر نایریر تلیی   وضعیت موجودزند   چراکه ازر 

شالد ، یکی شدن با آن و دستیابی به حدی از رضایت 

از این طری  ، ت ش کمتری ن بت به درک آن می 

طلبد  درکی که نشان می دهد این واژزالنیِ  تمای ت 

غریزی است که امر مالجالد را م روض و عی نی 

می یندارد   و این را مارکس و فروید همالاره در 

شدیدترین نید ها به هژمالنی سرمایه و سرکالب بیان 

داشتند  سرمایه داری در ز ترش ایده های خالد 

ناززیر است با تحی  بالیاله ی آزادی های فالق 

اقتصادی نظیر آزادی های جن ی ، مبارزه کند و باز 

از طری  تداومِ  تکرار اجباری ، ناخالدآزاه اجتماعی 

 را تصاحب کند  

ع وه بر این ، فروید بر این باور بالد ماهیت ییالند 

خالردِن افراد در یک جماعت تالده ای ، بی شک 

ماهیتی شهالانی است   ک انی که بهشی از هالیت 

خالد را زم کرده اند، نمیتالانند مرزهای فردیِت خالیز 

را حس کنند و جرب تالده زشته ، تا تجربه ای لرت 

بهز از ت لیم شدن به عالام  جمعِی قدرتمند و 

بیرونی را رقم بزنند   ضمن اینکه هدف این تمای ت 

شهالانی ، ایجاد وحدت است که سبب از بین رفتن 
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تدریجِی مالازین شهصیت نیز ه ت   ان انی که 

تحت تاثیر این تمای ت است عم  تابع دیگران می 

شالد و به جای اینکه خالد را تکام  بهشد به ک انی 

دلب تگی ییدا می کند که به آنان ت لیم یا بر آنان 

م لط شده است   ت ش فروید برای معرفی لیبیدو 

حاکی از آن است غرایز  روانشناسِی گروهدر 

خاِص تالده ای شرای ی فراهم میکند تا سرکالِب 

غرایز ناخالدآزاه کنار نرود   سعادت غیرواقعی 

زروه ، بر اثر سکس زدایِی سل ه ی سرمایه سر بر 

می آورد و جالهِر آن را ن ی شکاف بین ارضای 

حیییی و سعادت جعلی تشکی  می دهد   نالعی 

معیارسازِی شبه طبیعی را جایگزین می کند که 

فروید همین م اله را از دیدزاهی دیگر درباره ی 

کارکرد شهالانی این جایگزینی بیان کرد   عل  این 

تعل  دارد    رشد دهانینالع سل ه ، به نیاز مرحله 

کالشز جن ِی ان ان در اولین مرحله رشد شهالانی 

با اِرار به مکیدن ، زرچه سرمنشا آن تغریه شدن 

است ، اما کالششی برای ک ب لرت و به همین 

سبب کالششی جن ی است   در طی آن ایگال انرژی 

ذهنی را با نیروی شهالانی بر روی مصداقی بیرون 

از خالد متمرکز می کند  او با تحیی  بر روی 

نهادهایی چالن کلی ا و ارتز متالجه شد ییالند 

شهالانِی اعضای تالده به عالاط ی بدل می شالد که 

ضامن زردهمایی جماعت تالده است   هم الن 

تصالیر یا چهره ی دینی که اعضا در عش  به او با 

هم متحد و متّبع ه تند   زیرا وقتی ک ی عاش  می 

شالد بهز عمده ی لیبیدو به مصداقی بیرونی انتیال 

می یابد   در تالده های فاشی تی ، اتحاد بدون 

ارجاع به عش  ییز می رود   هیتلر نه یک یدر 

سنتِی مهربان که حاکمی میتدر بالد   زیرا که یک 

رهبر فاشی ت برای نی  به اهداف سیاسی ، نیاز 

دارد لیبیدو را در س ح ناخالدآزاه نگه دارد   

آدورنال باور داشت : "الگالی شهالانی فاشی م و ک  

تکنیک عالام فریبان فاشی ت، ماهیتی اقتدارزرا 

دارد  در اینجاست که تکنیک های فرد عالام فریب 

و هیپنالتی ت با آن مکانی م روانشناختی ت بی  می 

یابد که به ل ف آن افراد وادار به تحم  انالاع یس 

روی هایی می شالند که آنان را به حد اعضای 

ِرف یک زروه تنزل می دهد" ا نظریه ی 

ت آدورنال   –فرویدی و الگالی تبلیغات فاشی تی 

ترجمه م فرهادیالر ا   درست است که ان ان می 

تالاند با اطاعت از یک فرد یا زروه واب ته به جهان 

زردد، اما به این ترتیب جدایِی فردِی خالد را از 

طری  اتحاد با فرد یا زروهی که از او بزرزترند 

برطرف می کند و هالیت او واب ته به قدرتی می 

شالد که ت لیم آن شده است   منافع سرمایه داری در 

این است که تمای ت جن ی تالده ها را اسیر کند، به 

احیای مجدد برساند و در نهایت با یس روِی 

مصنالعِی سازمان یافته ، مانع تجلِی خالدجالِش 

غرایز و تمای ت شالد   عالام زرایی شدید سرمایه 

داری قرن نالزدهم به شهالانیت زرایِی آتشی مزا  

سرمایه داری ییشرفته تبدی  شده است   این یس 

روی در ذات خالد از میاومت ایگال ناشی می شالد 

و رد یای آن در جنبز های ضد انی بی در است اده 

 از تالان بالیاله ی میاومت تالده ای نمایان است   

در طالل یک قرن تمای  جن ی به کلی تغییر کرده 

است یا این الر به نظر می رسد " مبادله هم ر" ، 

میهمانی ها ، درمان های جن ی ، ِنعت یالرن یا 

فیلم ها ، کتابها و مج ت شهالانی ، انالاع کمک 

های جن ی و غیره زالاه این ماجرا ه تند  جامعه 

سرمایه داری که دیگر قادر به ح ظ اِالل برده 

داری زرشته نی ت ، با جریان دادن تمای ت جن ی 

در مجاری قاب  قبالل ، با آزادسازی جن ی مبارزه 

می کند   نیازهای عاط ی تیلی  می یابند و سپس 

از نال تعریف می  واقعیت موجودتحت حمایت 

مشارکت ، عش  و دوستی که مغایر با   زردند

سرمایه داری است ، با محصالنت مصرفی 

تبلیغات آمیهته شده و آنها را خریدنی می کنند  فرد 

با است اده از مصرف زرایی می تالاند خشنالدی و 

ارضای ب واس ه را به جای مبارزه برای ک ب 

طب    اشکال تیلی  یافته ی لرت به دست آورد

الگالي راب ه ي مصرف کننده و کان، مصرف 

کنندزان براي ارضاي امیال و نیازهاي خالد به 

دنبال کانیی می روند و آن را می خرند  اما تا ابد 

به این کان وفادار نی تند، و تنها تا وقتی به است اده 

از آن ادامه می دهند که انتظارات شان را بر آورده 

سازد یا تا وقتی که با کاني دیگري روبه رو شالند 

که وعده می دهد همان امیال را بهتر از کاني قبلی 

ارضا کند  به ز ته ی زیگمالند باومن ،  در فرهنگ 

مصرف زرا هرچه لرت ناشی از مالکیت ابژه های 

مصرف از لرت ناشی از کاربرد آنها بیشتر شالد، 

فاِله میان تعالیض دوباره ی آن کاهز می یابد  

هرچه این ابژه ها سریع تر ما را ارضا کنند او 

بنابراین براي مدت کالتاه تري خالاستنی بمانندا، 

طالل عمر است اده از آن ها کالتاه تر می شالد   از 

"سهولت گذار آن طرفی یکی از ویژزی های لیبیدو 

   از یک مصداق امیال به مصداقی دیگر است"

بدین سان نگرش مصرف زرا چنین اخت نتی را با 

شهالانیت زرایِی آتشی مزا  در حی ه ی ارضای 

 نیازها یدید می آورد  

سازماندهی کار نیازمند استثماراست  

استثمارشالندزان باید لیبیدوی خالد را سرکالب کرده 
، لرتهای خالد را انکار نمالده و یالل و انرژی 

ظرفیت تاللیدی امروزین آنیدر زیاد   ذخیره نمایند
است که اقتصاد نیازمند مصرف مداوم است تا 
سرمایه بتالاند دوباره در حجمی بیشتر و بیشتر 

نتیجه   دوباره به چرخه سرمایه زراری باز زردد
ظهالر شهصیت جدیدی است که وجه مشهصه ی 

فرد باید   آن انگیزش های مرحله رشد دهانی است
لحظه به لحظه مصرف کند ، باید خر  خالد کند ، 

مدام به خالد یاداش بدهد و محصالنتی که او را 
فرهنگ   ارضا خالاهند کرد را همین اکنالن بهرد

کانیی همه ی مشارکین جن ی را برابر می کند 

درست همان الر که تمامی محصالنت مصرفی از 
ارزش های یاللی یک انی برخالردار اند   فروید 

نشان داد ارضای نیازهای مرحله رشد دهانی که 
کالششی جن ی برای ک ب لرت است، در ذاتز 

اِرار سرسهتانه ای به این مالضالع دارد که 
زالیی همه فعالیت های روانی مع الف به ارضای 

 این نیازهاست  
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صندوق های قرض الحسنه و 

 دزدی آشکار
 علی ایران پور

زمانی برتاللت برشت نمایشنامه نالیس ونالی نده 

مارک ی ت ومعروف آلمانی در قرن بی تم می دی ز ت 

"دزدی از بانک کار دزدهای تازه کار است  دزدهای 

حرفه ای بانک تاسیس می کنند " امروز، این ز ته اوبه 

 طالر آشکاری به حیییت ییالسته است 

بانک ها در بدو تاسیس خالد در قرون زرشته در ارویا یا 

جای یای ِرافان و رهن زیران زراشتند تا قادر باشند 

سپرده های ط  ونیره مردم را از دستان و جیب هایشان 

جمع آوری کنند و با ضرب یالل و سکه فلزی و سپس 

حالاله های کاغری، مالجب ایجاد نظام اعتباری ز ترده 

ودر یاسهگالئی به رشد تجارت سرمایه داری و داد وستد 

مردم شالند و از این رهگرر به عنالان مالس ات مالی 

واس ه، سالدی عاید هیئت مالس ان بانک ها و 

سهامدارانشان کنند  این مالس ات به زودی به نهادهای 

ضروری و نزم ساز وکار زردش مالی و اعتباری در 

نظام سرمایه داری تبدی  شدند اما هر  ومر  اقتصادی 

در سی تم سرمایه داری رقابتی اآزادا یا ورشک تگی ها 

و ک هبرداری ها در سی تم بانکی مالجب بحران های 

یاللی، اقتصادی و سیاسی ب یاری در این جالامع زردید و 

زمامداران هر کشالر را وادار کرد تا به تنظیم میررات 

در سیاست های یاللی یرداخته و برای این کار ن بت به 

مالی دولتی که انجام این وظی ه را -تاسیس یک نهاد یاللی

بر عهده زیرد و بر کار مالس ات و بانک های خصالِی 

نظارت کند اقدام نمایند  بدین ترتیب نهادی که معمالن از 

آن با نام "بانک مرکزی" یاد می شالد ظهالر یافت و اولین 

آن در اواسط قرن ه دهم می دی در انگل تان ایجاد شد  با 

تالسعه سرمایه داری م ئاللیت های این نهاد هم ز ترش 

یافت هم الن م ئاللیت میزان چاپ یالل در زردش، 

مدیریت کلی بر سیاست های یاللی و هم نین نظارت بر 

یرداخت و دریافت بین المللی کشالر ودولت ها  همانگالنه 

که ییز از این آمد این تشکی ت می کالشید با نظارت بر 

نهادها و روندهای جریانات یاللی مانند عملیات بانکی 

سایر بانک ها و نیازهای داد و ستد در راب ه با حجم 

اسکناس در زردش و تثبیت قیمت ها و چاپ یالل که تا 

حدودی بر اساس میزان ذخیره ط ی دولتی استالار بالد و 

تنظیم میررات یاللی مث  نرخ بهره و نرخ ت عیر ارز

انرخ تبدی  یالل ملی به ارز خارجیا حی ه مدیریت بر 

 این روندها را کام  کند 

یس از وقالع انی ب سال ینجاه و ه ت در ایران، طی ی از 

اس مگرایان به قدرت رسیدند که میانشان بر سر نیز 

بانک ها در اقتصاد کشالر اخت ف نظر وجالد داشت زیرا 

بعضی از آنان خالاهان حرف نیز بانک ها بالدند به همین 

دلی  و البته شرائط دیگر، تمام بانک های خصالِی از 

جمله بانک های از نالع سهامی عام که سهامشان در 

بالرس اوراق بهادار تالسط مردم خرید وفروش می شد و 

بانک های تهصصی دولتی در هم ادغام شده و با عناوین 

جدید اما تماما دولتی وارد ِحنه اقتصاد کشالر شدند و 

بدین ترتیب نظام بانکی تا حدود ب یاری زرفتار تیغ دیدزاه 

های عیب مانده و ارتجاعی این زمامداران شد  محاف  
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قدرت که می خالاستند نظام مالکیت خصالِی بر 

ابزار تاللید و سرمایه داری را ح ظ کنند و به بازار و 

سرمایه تجاری قدرت بیشتری بهشند در عین حال در 

این ذهنیت خام و نایایدار قرار داشتند تا بانک ها را 

از مالس ات مالی انت اعی و سالدآور و بهره زیر و 

بهره ده به مالس ات عام المن عه و خیراتی تبدی  کنند  

البته آنان با سدی روبرو شدند و آن کارشناسان و 

متهصصان مالی و اقتصادی درون شبکه دولتی 

بالدند که درک می کردند بانک ها مهمترین نهادهای 

یاللی سرمایه داری ه تند و این مالس ات نمی تالانند 

بدون نظام یرداخت سالد به سپرده زراران، به جرب 

یالل ها و یس اندازهای آنان مبادرت کنند و با 

یرداخت وام وت هی ت به متیاضیان و دریافت بهره 

از آنان به حیات خالد ادامه دهند  این بانک های تماما 

دولتی کالشیدند با ایجاد نالعی از ح اب های بدون 

بهره به نام یس انداز قرض الح نه در کنار ح اب 

های یس انداز کالتاه مدت و جاری از انتیادهای جناح 

های فناتیک درون حاکمیت بکاهند اما با استیبال 

چندانی از طرف مردم رویرو نشدند و به همین دلی  

برای دارندزان ح اب های یس انداز قرض الح نه، 

انالاع قرعه کشی ها و جالائز دوره ای را در نظر 

زرفتتند تا به امیال سالدازرانه و سالدی ندانه یس 

اندازکنندزان یاسهی دهند وآنان را به سپرده زراری 

بیشتر تشالی  کنند  در این زمینه بانک ها در رقابت 

با یکدیگر طرح های زالنازالنی را ارائه دادند اما 

آن ه خنده بر لب می آورد آزهی های روزنامه ای و 

تلالیزیالنی آنان و تبلیغ در خصالص آثار معنالی و 

 بهشتی افتتاح چنین ح اب هائی بالد 

در همان اوائ  دوره حکالمت اس می بریایه همان 

اتالییای اس می نالعی نهادهای مالی به نام ِندوق 

های قرض الح نه ز ترش یافت تا مث  نمالنه ای از 

بانکداری اس می را به عنالان جایگزین در برابر 

نظام بانکی سرمایه داری قرار دهند  ِندوق های 

قرض الح نه هرچند سابیه ای طالننی تر از 

حکالمت اس می ایران دارند و به عصر و دوره 

یهلالی ها بازمی زردند لیکن هی گاه نتالان تند 

جانشینی برای بانک ها باشند و این عم  به معنی 

شک ت اتالییای اس می بانکداری بدون بهره بالده 

است با این حال یدیده قاب  بررسی و جالب، رشد این 

ِندوق ها در دوره کابینه هاشمی و دولت های بعدی 

بالده که علیرغم هشدارهای یی دریی بانک مرکزی 

در مالرد زیان های ز ترش چنین نهادهائی، این 

مالس ات به تاسیس و رشد خالد ادامه دادند تا آنکه در 

دوره دولت احمدی نژاد و فشار او بر بانک ها جهت 

کاهز نرخ سالدهای بانکی، این ِندوق ها بالدند که 

نرخ های سالدهای خالد را افزایز دادند تا به رقابت 

با بانک ها برای جرب سپرده های مردم بپردازند  

دنئ  این امر هر چه باشد یک نکته قاب  تالجه است 

و آن تغییر عملکرد این ِندوق ها از نهادهای مالی 

بدون ربا و در واقع با بهره یائین و به اِ  ح 

اس می به نهادهای مالی سرمایه دارانه بالده که 

ز تره عملکردشان از حالزه های محلی و من یه ای 

به س ح کشالری تالسعه یافته است  هم نین در 

حالیکه ییز از این اغلب مالس ین ِندوق ها را 

اشهاص حیییی یا نهادهای مرهبی ِاحب ن الذ محلی 

تشکی  می دادند اکنالن نهادهای بزرگ مرهبی، 

نهادهای نظامی و انتظامی و عالام  یرن الذ حکالمتی 

مبادرت به تاسیس این ِندوق ها می کنند  این دسته 

های اخیر در سایه ن الذ و قدرت سیاسی از هر نالع 

یاسهگالئی و نظارت بانک مرکزی آزاد بالده اند و 

مالس ات مالی واب ته به اینان می تالانند بدون رعایت 

ضالابط یاللی و مالی به فعالیت بپردازند و ازر در اثر 

ندانم کاری مالی و اقتصادی به ورشک تگی نی تند به 

دلی  اخت س ودزدی آشکار مدیرانشان از یالل 

ِندوق ها به اف س می افتند  به ع وه این ِندوق 

ها می تالانند به عنالان کانالن های یاللشالئی یالل های 

 غیر قانالنی عم  کنند 

درک این نکته یی یده نی ت که سرنالشت وعالارض 

بد فرجام اقتصادی، یعنی تغییر کارکرد ِندوق های 

قرض الح نه و مالس ات مالی غیربانکی از نهادهای 

ارائه دهنده کمک مالی بدون بهره یا کم بهره به 

متیاضیان به نهادهائی که بیشترین سالدازری و 

یرداخت سالد را شک  داده اند بیز از هر چیز اثبات 

می کند میتضیات سالدمحالری و سالدازری در نظام 

سرمایه داری تمام خاکریزها را به ن ع خالد مصادره 

به م لالب می کند و مالس ات مالی اس می هم باید با 

ضرورت های نظام سرمایه داری همراه باشند  اما 

چیزی که مایه حیرت است غارت بدون تعارف و 

بدون یرده یالشی منابع مالی این ِندوق ها تالسط 

میامات عالیه حکالمت و دست یروردزان آنان است 

که با امالال مردم مانند ثروت شهصی خالد رفتار می 

 کنند 

روایت خیال یردازانه و خالش باورانه واجب الالجالب 

بالدن بانک ها و مالس ات مالی با کارکرد کنالنی آن، 

روایتی است که کارشناسان اقتصادی و مالی نظام 

سرمایه داری ایران به خالرد مردم می دهند در 

حالیکه بانک ها ونهادهای مالی در نظام مردم 

سانرانه و ان انی سالسیالی تی می تالانند به کار خالد 

ادامه دهند وهزینه های تاسیس و اداری آنها از 

سرمایه عمالمی و اجتماعی یرداخت شالد بدون آنکه 

مردم جامعه دغدغه آن را داشته باشند که چیدر سالد 

می زیرند و یا در قبال سالدی که می زیرند فردائی را 

هم خالاهند دید که مدیران این مالس ات به دزدی از 

یالل آنان بپردازند  بدین ترتیب بانک ها به مالس اتی 

تبدی  می شالند تا هرزاه ِاحب یس انداز نزم می 

یابد یالل خالد را برداشت وِرف رفاه خالد یا کمک 

به دیگران می کند اما در آن جامعه ان انی این 

مالس ات، نهادهائی خالاهند بالد که با نظارت و 

 کنترل نمایندزان م تییم مردم اداره خالاهند شد 
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 مردگانِ زنده در برابر ما

 رهام یگانه

ایاان حاارف هااا کااه دوران ایاادئاااللااالژی و تاائااالری و 

مااناایاا اا اات تاامااام شااده و یاارولااتاااریاا و بااالرژوازی و 

کمالنی م و انی ب واژزانای کاهاناه و تااریاخ مصارف 

زرشته است، را از زبان ی ات مادرنایا ات هاایای مای 

شنالیم که فع  "مد فل ا اییسایااسای" حاال حااضار را 

انتهاب کرده اند تا ت اسایار خاالد را از جاهاان هارچاه 

بیشتر غیر یراتیکی تر کنند و "حیییت" را با آن تکثار 

زرایی مضحکشان در حد یک شالرت یا م االاک، باه 

 یک م ئله ی ِرفا شهصییفردی تیلی  دهند 

این دسته از مرتجعاِن ناال ظاهاالر هامایاشاه از ماا مای 

 یرسند :

هنر انی بی میهالاد ایدئاللالژی کمالنی تی را تبلیغ کاناه 

 یس مضهرفه!

در جالاب باید ز ت م ئله نه تبلیغ کردن یا انتیاال یایاام 

در س ح یک تیزر تبلیغاتی، بلکه تاللید اثر هاناری باه 

شیاله ی انی بی است   همانا االر کاه زماانای زادار و 

 زالرن ازروه ژیگاورتفا ز تند:

م ئله نه تاللید فیلم هایی درباره سیاست، بلاکاه تااللایاد  

 فیلم به شیاله ی سیاسی است 

این هنر انی بی از درون انی ب مداوم بار هار زاالناه 

سبک زرایی و ساختان تصاالیار ایادئاالایا اتای از یاک 

سبک، شیاله های یهز بالرژوایی، شایااله هاای تااللایاد 

بالرژوایی، نظام فرماال و ایادئااللاالژیاک باالرژوایای، 

 خالد را باز می آفریند 

این هنر بر ضد هر زالنه نمایشگاهی شدن و مالزه ای 

شدِن هنر است و در برابر قبرستاِن هنار، ساعای دارد 

تا مرز هنر و زندزی روزمره را یاک کند و هانار را 

 در خیابان ها و کارخانه ها و     ببرد 

 ی ت مدرنی ت ها به ما می زالیند:

شما همه چیز را طبیاتی می بینید در حالی که هانار و 

 سیاست دو چیز جدا ه تن 

 جالاب ساده است!

در مناسبات طبیاتی، قاعدتا هنر هم خصالات طابایااتای 

دارد  نمی تالان اثر هنری را جدا از مناسبات تااللایادی 

و ایدئاللالژی ا که خصلت طبیاتی داردا حااکام بار آن 

نید کرد  کالچک ترین عناِر اثر هنری باه مایااناجای 

فرم عم  می کنند و این فرم، خالد زاده ی ماحاتاالاسات 

ا یا فرم رسالب محتالاستا و هاماالاره فارم و ماحاتاالا 

دیالکتیک دارند  دقییا مانند راب ه ی زیر بنا و روبناا  

روبنا از زیربنا باه وجاالد مای آیاد اماا ن ابات باه آن 

مااناا ااعاا  ناایاا اات و هاامااالاره طاای روابااط یاایاا اایااده ای 

دیالکتیک دارند و جدا شمردن ماحاتاالایفارم یاا روباناای

 زیربنا به نحال مکانیکی، اساسا نادرست است 

فرار از ِحنه ی سیاست حایایایای، چایازی اسات کاه 

بالرژوازی نایاازماناد باالد آن را تاحات عاناالان ی ات 

مدرنی م تئالریزه کند! آن ها فکر می کنند که ما تاالهام 

داریم با سینما میشالد انی ب کارد! ناه چانایان تاالهامای 

وجالد ندارد اما ق عا هنِر انی بی در راستاای ماباارزه 

طبیاتی و تغییر انی بی جهان نیز فعال و ساازناده ای 

دارد  در تیاب  با آن تئالری ای که می زالید هنر آیایاناه 

ی واقعیت است! ما می زالییم هنار انایا بای، سا حای 

 است برای مبارزه ایدئاللالژیک  

نید مارک یا اتای بایاشاتار از هارچایاز ساعای دارد تاا  

کارکرد ایدئااللاالژی را در اثار هاناری بار ما  کاناد، 

شرایط تاریهی اثر و مالضع طبایااتاییسایااسای اش را 

ن بت به شیاله تاللید و در ک  "وضع ماالجاالد" نایاد و 

 تحلی  کند 

به یک معناا بارای یاک ماارک ایا ات کاناز اناتایاادی 

چیزی جدا از مبارزه طبیاتی نی ات و اسااس اقادامای 

رادیکال است، اما برای ی ت مدرنی ت ها کاناز نایاد 

به مثابه ت  یر نشانگاان و فارم اثار هاناری اسات  باه 

نااحااالی کااه زااالیاای اثاار هاانااری در خاا  و خااار  از 

مناسبات اجتماعی مالجالد خل  می شالد! هامایان اسات 

که آن ها محتالا را در س ح مالضالعِ اثر هنری تیلایا  

می دهند اما برای یک مارک ی ت، محتالا ماهام تاریان 

م ئله است زیرا به معنای کلای باا فارم، ایادئااللاالژی، 

شرایط تاریهی، مالضع سیاسییطبیاتی آن اثار یایاالناد 

 می خالرد نه ِرفا با مالضالعِ اثر!

اما نید مارک ی تی همالاره درون ماندزاری نایاد خاالد 

را ن بت به اثر هنری ح ظ می کند زیرا این م ئله که 

فرم و محتالا در اثر هنری، تاماایاز ماکاانایاکای باا هام 

ندارند، کلیدی است  یعنی قرار نایا ات باه کاماک اثار 

هنری، اندیشه ی ف ن مت کر یا ف ن دساتاگااه فاکاری 

 را تالضیح داد!

زیبایی شناسی حاکم امناسبات اجتامااعای ماالجاالدا را 

باید تهریب کرد و آزاهی و سی تم ادراک ماهااطابایان 

حیییی را تغییر داد   باید با تغایایار نایاروهاای ماالجاالد 

تاللید هنری، روابط اجتماعی تازه ای میان هنارماناد و 

مهاطاب خالا  کارد  ماا تامااشاازاراِن ایان جااماعاه ی 

تماشایی را تبدی  به مهاطبیِن فعاِل تاریخ می کنیم  ماا 

در برابر سرکالِب خ قایاِت ناال و باازتااللایاد خا قایات 

 مالجالد، خالاهیم ای تاد و مبارزه را ادامه خالاهیم داد 
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