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یاد ماندگار شاهرخ

email: atash1917@gmail.com

در این شماره:
نوکری سرمایۀ جهانی
دولت فاشیست ترکیه و سرکوب کردستان
آنان که باد می کارند
موقعیت تحصیالت عالی و اشتغال زنان
دربارۀ پراتیک اجتماعی و مسئلۀ تئوری
پشت خنده های »خندوانه«
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ادامه در صفحۀ بعد

را  پلیدی  پروژۀ  اسالمی،  جمهوری 
جدیِد  دور  نشانه های  است.  زده  کلید 
پیگرد و سرکوب و جنایت آشکار است. 
زمانی  قتل شاهرخ  از  فاصلۀ کوتاهی  در 
در زندان گوهردشت، حکم 9 سال حبس 
شناخته شدۀ  رهبر  صالحی  محمود  برای 
جنبش کارگری صادر شد. سپس نوبت به 
دستگیری علی نجاتی یکی از سخنگویان 
و  هفت تپه  نیشکر  کارگران  سندیکای 
از کنشگران جنبش های مدنی  تن  چند 
در اندیمشک و چندین فعال دانشجویی 
رسید.  شهرها  دیگر  و  کرج  و  تهران  در 
جوانان  سرکوب  رویدادها،  این  ادامۀ 
با  »مبارزه  عنوان  و محروم تحت  عاصی 
اراذل و اوباش« و تشدید فعالیت گشت 
ارشاد برای سرکوب زنان است. پیشروان 
و سازماندهان و فعاالنی که در صف مقدم 
جنبش ها قرار دارند آماج اصلی حمالت 

رژیم اند. 
نتیجۀ  گستاخانه،  حرکت  این 
مستقیم بند و بست های اخیر جمهوری 

قدرت های  دیگر  و  آمریکا  با  اسالمی 
اینک  است.  شرق  و  غرب  سرمایه داری 
در  که  می کند  احساس  حاکم  طبقۀ 
معترضان  و  مخالفان  آشکار  سرکوب 
لب  به  جان  توده های  کلی  طور  به  و 
باور  این  بر  است.  بازتر  دستش  رسیده، 
است که جنایاتش با سکوت رضایتمندانه 
روبرو  جهانی«  »جامعۀ  چشم پوشی  و 
حاکم  طبقۀ  دیگر،  از طرف  شد.  خواهد 
بست ها  و  بند  کردن  محکم  که  می داند 
امنیت  تضمین  و  جهان  اربابان  با 
برقراری  گرو  در  ضدمردمی اش  نظام 
برای  بی خطر  و  ثبات  با  و  آرام  شرایط 
است.  امپریالیستی  سرمایه گذاری های 
در شرایطی که نظام جهانی سرمایه داری 
ادامه دار  بحران  گرفتار  امپریالیستی 
بیشتر  سودهای  کسب  است،  اقتصادی 
ریاضت  برنامه های  اجرای  به  سریع تر  و 
کشی در کشورهای مختلف گره خورده 
از  شدیدتر  بهره کشی  یعنی  این  است. 

امسال روزهای پایانی شهریور ماه که 
 1367 سال  در  سیاسی  زندانیان  کشتار 
جنایتی  ُمهر  می کند،  زنده  یادها  در  را 
دیگر خورد. صبح 22 شهریور، هم بندان 
شاهرخ زمانی در زندان گوهردشت کرج با 
پیکر بی جان این مبارز آگاه و سخنگوی 
جنبش  فعاالن  و  چپ  زندانیان  بیباک 
سرعت  به  خبر  شدند.  روبرو  کارگری 
در  را  خشم  و  اندوه  از  موجی  و  پیچید 
میان بستگان و رفقا و یاران دیده و نادیدۀ 
پیکر  تدفین  مراسم  برانگیخت.  شاهرخ 
اعتراض  نخستین  به  تبریز  در  شاهرخ 
جمعی در واکنش به این جنایت تبدیل 
شد. و این تازه آغاز کاری است که باید 

انجام شود.
برای  زمانی  شاهرخ  مرگ  و  زندگی 
و  کشی  بهره  تحمل  که  کسانی  همۀ 
ستم را ندارند و خواهان دگرگونی واقعی 

ش
ضرورت عاجل واکن

به  دارد.  درس ها  جامعه اند،  ریشه ای  و 
و  انگیزه  و  شور  که  جوانانی  برای  ویژه 
توان شان زیر چکمۀ رژیم مذهبی لگدمال 
می شود و جمهوری اسالمی جز بیکاری و 
بی آیندگی و بی هویتی چیزی نصیب شان 
نکرده است. در زندگی نامه هایی که این 
این  روی  بسیاری  می شود  منتشر  روزها 
یک  شاهرخ  که  می گذارند  تاکید  نکته 
اما  ساختمان.  نقاش  کارگر  بود؛  کارگر 
شغل  با  که  آن  از  پیش  شاهرخ  جایگاه 
با  شود  تعریف  طبقاتی اش  موقعیت  و 
اندیشه و عمل مبارزاتیش رقم خورد. او 
شد  آشنا  سیاسی  مسائل  با  کودکی  از 
در سنین  انقالب 57  زمان  از  ویژه  به  و 
و  شد  مبارزاتی  فعالیت  درگیر  نوجوانی 
تا پایان بر این مسیر باقی ماند. در دهۀ 
رهبران  از  یکی  مثابه  به  1380، شاهرخ 
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کارگران و زحمتکشان؛ یعنی محرومیت 
بیشتر توده های مردم از امکانات اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی؛ یعنی تشدید فقر 
و  استیصال  شدن  انباشته  و  فالکت  و 

نارضایتی در الیه های زیرین جامعه. 
که  نیروهایی  وجود  اوضاع،  این  در 
ضدمردمی  اهداف  و  عملکرد  و  ماهیت 
امپریالیستش  اربابان  و  حاکم  طبقۀ 
را  سیاسی  آگاهی  و  می کنند  افشا  را 
اسالمی  جمهوری  برای  می گسترانند 
غیر تحمل می شود. فعالیت نیروهایی که 
توده ها را به اتحاد و تشکل، به مقاومت و 
اعتراض علیه وضع موجود فرا می خوانند 
خطرآفرین  اسالمی  جمهوری  برای 
نیروهای  کردن  خنثی  و  مهار  می شود. 
و  آگاه  کارگران  و  چپ  و  کمونیست 
ندارند در  با رژیم  پیشرو که سر سازش 
دستور روز قرار می گیرد. نه فقط این ما، 
که آن گروه از کنشگران جنبش رهایی 
زنان و روشنفکران و هنرمندان تأثیرگذار 
تطمیع  و  تهدید  سیاست  تسلیم  که 
حکومت نمی شوند نیز زیر ضرب می روند.

را  سرکوبگری  این  ذهنی  پشتوانۀ 
چپ  ضد  و  ضدکمونیستی  تبلیغات 
فراهم  رسمی  مطبوعات  و  رسانه ها 
دوباره  روزها  این  که  تبلیغاتی  می کند. 
اوج گرفته است. مخاطبان این رسانه ما، 
دانشگاهی اند.  و  روشنفکری  بخش های 
یعنی همان ها که می توانند شاخک های 
آغازگر  مواردی  در  و  جامعه  حساس 
روشنگری ها و اعتراضات سیاسی باشند. 
امثال  تاریخ سازی های  و  دروغ پردازی ها 
تئوریک  جدل  یک  قوچانی،  محمد 
نیست.  عام  بورژوایی  و  ضدکمونیستی 
روشنفکران  و  جوانان  به  می خواهند 
که  بباورانند  را  دروغ  این  جدید  نسل 
قدرت  به  اگر  چپی ها  و  کمونیست ها 
و  اقتصادی  زمینه های  در  می رسیدند 
جهنمی  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
ایران  کنونی  وضعیت  که  می ساختند 
برابرش  در  اسالمی  جمهوری  تحت 
فقط  نه  و  می آمد.  حساب  به  بهشت 
این، که حتی قبل از کسب قدرت یعنی 
زمانی که در اپوزیسیون هستند نیز جز 
جنایت و توطئه و خیانت و دزدی و ترور 

کاری نمی کنند. می خواهند کاری کنند 
نیروهای  و  سرکوب  مقابل  در  که کسی 
مردمی  و  ترقی خواه  و  کمونیست 
حساسیتی از خود نشان ندهد. مخالفت 
و اعتراضی ابراز نکنند. هدفشان این است 
که به ویژه جوانان به جنایات گذشته و 
حال جمهوری اسالمی به عنوان ماجرایی 
فرعی نگاه کنند که ربطی به سرنوشتشان 
ضدکمونیست،  رسانه های  نقش  ندارد. 

راحت تر کردن کار جالدان است.   
جدید  دور  برابر  در  متحدانه  باید 
باید  دهیم.  نشان  واکنش  سرکوب ها 
مقاومت  به  را  مردم  مختلف  بخش های 
و اعتراض علیه نظام سرکوبگر برانگیزیم. 
سکوت، تعلل و یا توهم به اینکه »موجی 
خواهد  ما  سر  از  شکلی  به  و  آمده 
از  یکی  قول  به  نیست.  جایز  گذشت« 
انقالبیون آمریکای التین در دهۀ 1960 
هیچ مرگی زبونانه تر از در سنگر نشستن 
قتل های  تجربۀ  نیست.  نکردن  و شلیک 
زنجیره ای در پایان دهۀ 1360 و انفعال و 
هراس فلج کنندۀ بخش بزرگی از جامعۀ 
روشنفکری را که خود آماج آن جنایات 
بودند به یاد آوریم. روشنفکران بی اصول 
و بی آبرویی که برای روحانی ها و سردار 
همزمان  و  می کشند  هورا  سلیمانی ها 
خود را در صف دگراندیشان جا می زنند 
طرد کنیم. این موج سرکوب و جنایت را 
فقط با افشاگری و انتشار آگاهی و مبارزۀ 
مستقیم می توان عقب راند و فرو نشاند. 
این  حول  مشخص  مبارزۀ  سازماندهی 
بدون  است.  عاجل  ضرورت  یک  مسئله 
مشخص  موضوعات  این  به  پرداختن 
عزم  و  آگاهی  ارتقاء  و  مبارزاتی  مهم  و 
چنین  جریان  در  مردم  انقالبی  توان  و 
نمی توان  اعتراض هایی  و  مقاومت ها 
کرد  جنبشی  ساختن  درگیر  را  توده ها 
که هدفش انجام انقالب قهرآمیز و ایجاد 
دورنمای  با  سوسیالیستی  جامعه ای 
برای  و  است  کمونیستی  دنیایی  تحقق 
و  سیاست  و  اقتصاد  ریشه ای  دگرگونی 
از هر چیز قدرت سیاسی  فرهنگ پیش 

n  .حاکم را نشانه می گیرد
     

دوست دارید کسی پیدا اگر 
وابستگی  معنی  و  شود 
و خطوط  امپریالیسم  به 
اصلی اقتصاد ایران در دورۀ بعد از توافق 
تان  مقابل  راست  و  رک  را  هسته ای 
)خبرگزاری  »ایرنا«  سایت  به  بگذارد 
روز  چند  همین  کنید.  رجوع  دولت( 
پیش )25 شهریور( مقاله ای تحت عنوان 
به  استقالل  مفهوم  از  نادرست  ادراک 
پژوهش  گروه  از  داوودی  اسماعیل  قلم 
سایت  این  روی  ایرنا  خبری  تحلیل  و 
قرار گرفت. این مقاله را می توان نظرگاه 
و جهت گیری دولت روحانی به حساب 
می کند  تالش  آغاز  در  نویسنده  آورد. 
شعارهای  و  درک ها  با  را  خود  تکلیف 
استقالل  زمینۀ  در   57 انقالب  دوران 

روشن کند. او می نویسد: 
»استقالل یا همان ادارۀ کشور بدون 
مداخلۀ دولت های بیگانه را خودانزوایی و 
کردند.  تعریف  دور کشور  دیوار  کشیدن 
نتیجۀ این تفکر پیگیری تولید "الف" تا 
عنوان  زیر  و خدمات کشور  "ی" کاالها 
خودکفایی در تولید گندم، برنج، بنزین، 

خودرو و... بود.« 
به  نویسنده  اشارۀ  که  نیست  معلوم 
کدام جریان ها است. روشن است که هیچ 
یک از دولتمردان و جناح های جمهوری 
اسالمی )از همان روز اول استقرار رژیم 
حتی  و  نداشتند  تفکری  چنین  جدید( 
اگر گهگاه شعاری می دادند هرگز دنبال 
کشور  اقتصادی  خودکفایی  و  استقالل 
آنان  اقتصادی  سیاست  راستای  نبودند. 
فروش  و  عرضه  و  استخراج  ادامۀ  را 
نفت در بازارهای جهانی تعیین می کرد. 
محور  نفت  اقتصاد  همان  از  غیر  الگویی 
قابل  برای شان  بازار جهانی  به  وابسته  و 
تا  می بینیم  که  همانطور  و  نبود.  تصور 
مانده اند.  وفادار  الگو  همان  به  نیز  امروز 
از  بخشی  فقط  که  است  این  واقعیت 
نیروهای کمونیست و چپ انقالبی بودند 
جهانی  نظام  از  جامعه  رهایی  ایدۀ  که 
سرمایه داری امپریالیستی و تبدیل کردن 
انقالب  پیشروی  برای  پایگاهی  به  ایران 
جهانی کمونیستی را در سر داشتند و در 
راستای این هدف، خواهان قطع بندهای 
در  جمله  از  امپریالیسم  به  وابستگی 

زمینۀ اقتصاد بودند.
که  را  سیاستی  نویسنده  ادامه،  در 

خود با آن توافق دارد جلو می گذارد:
»باید کاالهای اساسی و راهبردی را 
در داخل تولید کرد و در دیگر زمینه ها 
باید بر بخش هایی متمرکز شد که در آن 

مزیت اقتصادی وجود دارد.«
نزده  روشنی  حرف  هیچ  او  اینجا  تا 
کاالهای  که  کرده  مشخص  نه  است. 
اساسی و راهبردی از نظر او چه چیزهایی 
هستند و نه از بخش هایی که به اصطالح 
مزیت اقتصادی دارند یا به زبان بازاری و 

ضرورِت عاجل...
تشکل های  ایجاد  برای  پیگیری  »کمیتۀ 
بازگشایی  »هیئت  و  کارگری«  مستقل 
نقاش«  و  ساختمانی  کارگران  سندیکای 
شد.  شناخته  کارگری  عرصۀ جنبش  در 
مقابل  کرد  تالش  شاهرخ  عرصه  این  در 
در  سازشکار  و  رفرمیستی  خطوط  نفوذ 
فرصت  هر  در  او  بایستد.  جنبش  این 
میان  از  به  خود  عمیق  آرزوی  و  اعتقاد 
رهایی  و  خصوصی  مالکیت  نظام  بردن 
استثمار  بند  از  زحمتکشان  و  کارگران 

سرمایه داری را اعالم می کرد. 
بخش موثر دیگری از فعالیت مبارزاتی 
شاهرخ به دوران اسارت مربوط می شود. 
او در سال 1390 به جرم »تشکیل گروه 
راهی  ملی«  امنیت  زدن  هم  بر  برای 
زندان شد. روزهای آزار و فشار؛ مقاومت 
زندان  از  جایی  به  جا  غذا؛  اعتصاب  و 
آن  به  بند  این  از  آن شهر؛  به  این شهر 
زندان  در  شدن  ماندگار  سرانجام  و  بند؛ 
می دانست  زمانی  شاهرخ  گوهردشت. 
خاردار  سیم  و  دیوار  طبقاتی  مبارزۀ  که 
رهبر  یک  عنوان  به  او  و  نمی شناسد 
باید  نیز  زندان  در  چپ،  شدۀ  شناخته 
ستمدیدگان  و  محرومان  انقالب  تریبون 
پرچم  سرکوب  دستگاه  برابر  در  باشد؛ 
مقاومت را برافراشته نگاه دارد؛ لحظه ای 
زندان ها  در  که  جنایاتی  افشای  از 
می گذرد  عادی  و  سیاسی  اسیران  بر 
و  فشارها  همۀ  علیرغم  و  نایستد؛  باز 
و  رویکردها  نیز  )و  دژخیمان  تهدیدهای 
در  بورژوایی  و  سازشکارانه  سیاست های 
فضای  یک  زندانیان(  بندی های  گروه 
ناپذیر  سازش  مبارزاتی  سیاسی  کلکتیو 
بسازد. شاهرخ زمانی همۀ تالش خود را 
به کار بست تا ارتباط فکریش با جمع ها 
جنبش  به  مربوط  مبارزاتی  مسائل  و 
کارگری و چپ خارج از زندان قطع نشود 

و در مباحثات جاری نقش بازی کند. 
اینک جمهوری اسالمی، شاهرخ را از 
ما ربوده است. این صدای رسای افشاگر، 
این پیام آور اتحاد و تشکل برای توده های 
کارگر و زحمتکش را خاموش کرده است. 
او  که  تعهدی  و  شور  روحیه،  پیام،  ولی 
انتشار می داد زنده و شاداب و متین باقی 

n  !است. یادش گرامی باد

یاِد ماندگار...

شما را به همکاری دعوت می کنیم 
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، با اظهار نظر 
نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عکس و آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به 

وسیع ترین شکل ممکن و به شیوه های مناسب کمک کنید. 
email: atash1917@gmail.com 

 weblog: n-atash.blogspot.com



3
47

رۀ 
ما

 ش
w
ش 

آت

بورژوایی »فعالیت در آن ها صرفه دارد« 
چیزی گفته است. البته اگر به جزوه های 
دستورالعمل صندوق بین المللی پول در 
با  دقیقا  کنید  رجوع   1990 دهۀ  آغاز 
کرده  استفاده  ایرنا  تحلیلگر  که  عباراتی 
نهادهای  فرمان  این  می شوید.  روبرو 
جهانی  نظام  در  گذار  سیاست  مالی 
کشورهای  به  امپریالیستی  سرمایه داری 
کار  تقسیم  در  که  است  سلطه  تحت 
حول  را  خود  اقتصاد  باید  بین المللی 
محور یکی دو کاال که می توانید در بازار 
جهانی برایش مشتری پیدا کنید سازمان 
دهید. در مورد ایران مشخصا نفت و گاز. 
غیر از این ها اگر در طرح های اقتصادی 
ارزان  کاالهایی  شدید  موفق  منطقه ای 
تولید شده در  با کاالهای  رقابت  قابل  و 
کنید،  تولید  حوش  و  حول  کشورهای 
رشته ها  این  توسعۀ  برای  را  خود  بخت 
بیازمایید. اگر بحران و رکود باال گرفت، 
بندی های  صف  و  کتاب  و  حساب  یا 
سیاسی باعث شد که بازارهای منطقه ای 
به رویتان بسته شود، یا اصال به هر علت 
و  ضرر  شدید،  اقتصادی  تحریم  گرفتار 
برای هیچکس  است.  پای خودتان  زیان 
هم مهم نیست که این وسط چه بالیی 
بر سر نیروی کاری که از گردونۀ تولید به 
بیرون پرتاب می شود و به خیل بیکاران 

و فقیران می پیوندد می آید.
نویسنده  بعد،  به  مقاله  اینجای  از 
همه  از  اول  می زند.  حرف  روشن تر 
روشن می کند که صنعت خودرو سازی 
دیگر نمی تواند یا نباید به شکلی که در 
دهد.  ادامه  رفته  جلو  گذشته  سال  سی 
و  کیفیت  بی  خودروهای  »تولید  از  او 
و  مالی«  »هزینه های  و  قیمت«  گران 
آورده  بار  به  که  جانی«  »خسارت های 
مزیت  حساب،  این  با  می کند.  انتقاد 
در  را  نویسنده  نظر  مورد  اقتصادی 
کرد.  جو  و  جست  نباید  خودروسازی ها 

او تاکید می کند که:
»سیاست گذاران اقتصادی باید قبول 
کنند ما در همۀ حوزه ها مزیت اقتصادی 
نداریم و باید به تولید کاالهایی بپردازیم 
برخوردار  اقتصادی  مزیت  از  آن  در  که 
هستیم و کاالهای دیگر را از کشورهای 

دیگر تامین کنیم.«
مزیت  دارای  حوزه های  محدودۀ  اما 
»کاالهای  آن  و  کجاست  اقتصادی 
دیگر« )یعنی کاالهای وارداتی( کدامند؟ 
کاغذ  روی  را  سیاستی  همان  نویسنده 
زیاد در جلسات  احتمال  به  می آورد که 
هیئت های  بین  متعدد  مشترک 
نمایندگی و مشاوران اقتصادی کشورهای 

امپریالیستی به مقامات جمهوری اسالمی 
تفهیم و تدوین شده است:

»با توجه به دسترسی به منابع غنی 
رقابتی  قیمت  با  نفتی  میعانات  و  گاز 
مناسب  ساحل های  بودن  دارا  مناسب، 
قرار  صادراتی،  بندرهای  ساخت  برای 
پتروشیمی  خوراک  گازی  منابع  گرفتن 
موقعیت  فارس،  خلیج  کرانۀ  در 
به  نزدیکی  لحاظ  به  مناسب  جغرافیایی 
و  هند  و  چین  جمله  از  آسیا  بازارهای 
همچنین اروپا، فراوانی جمعیت کشور به 
رژیم  داخل،  تقاضای  ظرفیت های  لحاظ 
صادرات  برای  سازگار  و  مناسب  مالیاتی 
و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده، 
صنعت  در  می توانیم  ما  ارزان،  و  جوان 

پتروشیمی موفق باشیم.«
در  که  می شود  این  اش  خالصه 
حاکمۀ  طبقۀ  برای  امکان  این  ایران 
سرمایه دار وجود دارد که با بهره کشی 
از  ارزان  استفادۀ  و  ارزان  کار  نیروی  از 
بهره  و  نیاز  مواد خام مورد  منابع عظیم 
و  فنی  دانش  و  فن آوری  از  شدن  مند 
صنعت  امپریالیستی،  سرمایه گذاری های 
بازارهای  به  و  داده  رونق  را  پتروشیمی 
گستردۀ بین المللی و داخلی تکیه کند و 

سودهای کالن استخراج کند.
اقتصاد  شمای  کار،  اینجای  تا  پس 
عنوان  به  گاز  و  نفت  می شود:  ایران 
کاالهای اساسی و راهبردی و پتروشیمی 
به مثابه عرصۀ دارای مزیت اقتصادی. اما 
بخش های  کدام  ایرنا،  تحلیلگر  نظر  از 
و  با صرفه نیست  اقتصاد است که  دیگر 

باید درشان را تخته کرد:
اقتصادی  برخی کاالها صرفۀ  »تولید 
ندارد. این که قطعه ای در صنعت نفت را 
تنها دو یا سه شرکت تولید می کنند به 
این معنا نیست که دیگران قادر به تولید 
مفهوم  این  به  می تواند  بلکه  نیستند  آن 
باشد که تولید این قطعه ها برای بسیاری 
از این کشورها صرفۀ اقتصادی ندارد. اگر 
در یکی از صنایع، تعدادی محدود از یک 
نیاز است الزم نیست  قطعۀ خاص مورد 
خط تولید آن قطعه را در کشور راه اندازی 
کنیم و به این ترتیب خرسند باشیم که 
در آن صنعت به خودکفایی دست یافته 
ایم. این به معنای نادیده گرفتن تقسیم 
کار بین المللی است که در تولید جهانی 

اصلی مهم به شمار می آید.«
رک تر از این نمی شود خط وابستگی 
را جلو گذاشت. قطعه سازی یا به قولی 
از  گسترده ای  بخش  که  تکمیلی  صنایع 
متوسط  کارگاه های  در  ایران  در  آن ها 
مرتبط  شاخه ای  عنوان  به  یا  و  )بیرون 

می شود  انجام  بزرگ(  و  اصلی  صنایع  با 
حکمتی  حتما  شود.  گذاشته  کنار  باید 
مراکز  دنیا،  این  در  که  است  کار  در 
دارد.  وجود  تولیدشان  برای  معدودی 
آن  انحصار  اعمال  جز  چیزی  حکمتش 
و  بازار  کنترل  و  معدود  شرکت  چند 
و  تکمیلی  کاالهای  مصرف کنندگان 
واقعیت  نیست.  درازمدت  در  ترمیمی 
در  که  ایران  در  فقط  نه  که  است  این 
سطح دنیا، طی شرایط سیاسی مشخص 
گسیختگی های  هم  از  و  بحران ها  با  که 
منطقه ای در سه دهۀ اخیر رقم خورده، 
کارگاه  و  کوچک  کارخانۀ  زیادی  تعداد 
برای  ساز  قطعه  و  کار«  »ُکپی  متوسط 
تکمیل یا ترمیم تجهیزات صنعتی کهنه 
انحصاری  بازارهای  در  گران  و  شده 
تشدید  شرایط  در  این ها  شده اند.  ایجاد 
بازارهای  انقباض  و  اقتصاد جهانی  رکود 
برای کاالهای مصرفی  را  بین المللی، جا 
بزرگ  شرکت های  طرف  از  شده  عرضه 
)و مشخصا صنایع یدکی ساز و تکمیلی 
تنگ  امپریالیستی(  بنگاه های  به  وابسته 
کرده اند. به نظر می آید که یکی از شروط 
سرمایه گذاری های خارجی و فعالیت این 
بازار  گشودن  ایران  اقتصاد  در  بنگاه ها 
مصرفی  کاالهای  این  روی  به  داخلی 
که  است  به همین خاطر  است.  وارداتی 
نویسندۀ سایت خبرگزاری دولت هشدار 
می دهد »تقسیم کار بین المللی« را نباید 
قدرت  ساز  به  باید  یعنی  گرفت.  نادیده 
را  بین المللی  کار  تقسیم  این  که  هایی 
تاکید  رقصید.  می کنند  هدایت  و  حفظ 
بین المللی«  کار  تقسیم  مهم  »اصل  بر 
درجۀ  جایگاه  به  گذاشتن  گردن  یعنی 
جهانی  نظام  که  سلطه ای  تحت  و  دوم 
اقتصاد  در  ایران  برای  امپریالیستی 

بین المللی در نظر گرفته است.
از  چیزی  وسط  این  می کنید  فکر 
زدید:  حدس  درست  است؟  افتاده  قلم 
محصوالت  که  عرصه ای  کشاورزی. 
اساسی مورد نیاز مردم را تولید می کند 
یا  اساسی  بخش  یک  باید  قاعدتا  و 
از  اما  آید.  حساب  به  اقتصاد  راهبردی 
چون  نیست  چنین  ایرنا  نویسندۀ  نظر 
صرفۀ  عینک  پشت  از  چیز  همه  به 
اقتصادی و سود و قانون ارزش و تقسیم 

کار بین المللی نگاه می کند:
حوزه ها  برخی  در  »خودکفایی 
حوزۀ  در  ما  کشور  است.  غیرممکن 
کشاورزی با کم آبی شدید و چالش های 
با  و  است  روبرو  زیادی  محیطی  زیست 
توجه به میزان بهره وری پایین و کمبود 
نظر  از  کشاورزی  در  خودکفایی  آب، 

ناممکن شده است. همچنان که  عقالنی 
داد،  رخ   1383  1384 زراعی  سال  در 
می توان در تولید یک محصول نظیر گندم 
ناگزیر در ده ها محصول  اما  خودکفا شد 

دیگر وابسته تر از قبل خواهیم شد.«
حرفی نیست. در چارچوب عقالنیت 
است.  درست  حرف ها  این  سرمایه داری 
از زاویۀ منافع  اما عقالنیت سرمایه داری 
در  گسترده  مادی  ظرفیت های  و  مردم 
و  است؛ هرج  بشر عین جنون  نوع  برابر 
دائمی  گسترش  و  است  تولید  در  مرج 
سود برای اقلیت جامعه که خود اسیر و 
بردۀ حیات و حرکت سرمایه اند؛ تخریب 
و  جنگ ها  در  تولیدی  نیروهای  مکرر 
بحران ها است. در این عقالنیت، انسان ها 
و  تولید سودند  ماشین  مهره های  و  پیچ 
بس. سرمایه زنده و ارزش آفرین اند اما 
تابع و در چنگال سرمایۀ مرده. بر مبنای 
حرکت کوری که همین عقالنیت جنون 
اقتصاد کشاورزی در  آمیز سازمان داده، 
ایران و در بخش های بزرگی از دنیا به این 
روز افتاده است. تازه ایران جزء آن دسته 
کشورها است که هنوز تولید محصوالت 
باغی )به خاطر سودی که سرمایه داران 
داخلی  بازارهای  در  تجار  و  کشاورزی 
می کنند(  کسب  آن  از  منطقه ای  و 
از  اما  راکد نشده است.  گسترده است و 
ایرنا می توان حدس  نویسندۀ  حرف های 
بخش  آب  زیر  است  قرار  بزودی  که  زد 
بازار  و  بزنند  کلی  طور  به  را  کشاورزی 
وارداتی  کشاورزی  کاالهای  از  را  داخلی 
بر مبنای اصل مهم تقسیم کار جهانی و 

مزیت اقتصادی پر کنند.
همه  به  ایرنا  تحلیلگر  پایان،  در 
جا  بر  پا  برای  که  می دهد  اطمینان 
تضعیف  از  جلوگیری  و  نظام  ماندن 
چه  هر  وابستگی  و  ادغام  راه  تنها  آن، 
سرمایه داری  جهانی  نظام  به  بیشتر 
امپریالیستی است. به بیان خودش »هر 
چه روابط اقتصادی ما با دنیا محکم تر، 
ساختار اقتصاد ما قوی تر و به دنبال آن 
اثرگذاری ما بر اقتصاد بین الملل بیشتر 
و  ناپذیر  امکان  کشور  انزوای  هم  باشد، 
شد.«  خواهد  دشوارتر  بسیار  تحریم  هم 
و محصوالت  گاز  و  نفت  است:  این  پیام 
امپریالیست ها  برای  را  ارزان  پتروشیمی 
کنیم،  تامین  بین المللی  بازارهای  و 
سرمایه های  منافع  با  که  را  هایی  بخش 
امپریالیستی در تضاد می افتند را تعطیل 
روی  به  کشور  دروازه های  و  کنیم 
کاالهای وارداتی مورد نظر امپریالیست ها 

n  .می گشاییم
حمید محصص 

نوکری سرمایۀ جهانی شاخ و ُدم ندارد
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ارتش آت و  پ ک ک  میان  درگیری های 
ترکیه باال گرفته است. جمهوري فاشیستي 
ترکیه بار دیگر چهره سرکوبگرانه و برتري 
نمایش  به  کرد  ملت  علیه  را  اش  طلبانه 
می گذارد. هواپیماهاي ارتش دولت ترکیه 
در  پ ک ک  سلطه  تحت  مناطق  مدام 
و  می کنند  بمباران  را  کردستان  شمال 
دنبال  به  دیاربکر  و  جزیره  شهرهاي  در 
شورش جوانان حکومت نظامي اعالم شده 
است. تعداد زیادي از هواداران پ ک ک و 
نیروهاي چپ و هواداران حزب دمکراتیک 
خلق ها دستگیر شده اند. دفاتر این حزب 
در چند شهر به آتش کشیده شده است. 
ترکیه  حکومت  کوتاهي  مدت  ظرف  در 
اهداف واقعی اش را که با عبارت پردازی در 
مورد »صلح« و »دمکراسي« پیش می برد 

نمایان کرده است.
مورد  در  آمریکا  دولت  سخنگوي 
اصلی  مقصر  را  درگیری ها، پ ک ک  این 
دانسته و از طرفین خواسته که پاي میز 

مذاکره برگردند.
به  دستیابي  توهم  به  رویدادها  این 
سرنوشتشان  تعیین  و  کرد  ملت  حقوق 
سیستم  چارچوب  در  خود  دست  به 
بورژوا کمپرادوري ترکیه ضربه زده است. 
از  تعدادي  راه یابی  دنبال  به  که  توهمي 
به  خلق ها  دمکراتیک  حزب  نمایندگان 
پارلمان به رهبري دمیرتاش فراگیر شده 
و حتی به بیرون از مرزهای ترکیه رسوخ 

کرده بود. 
طي چند ساله اخیر، عبداهلل اوجالن 
ترکیه  دولت  و  پ ک ک  زنداني  رهبر 
اقداماتي براي مصالحه و خاتمۀ جنگ بر 
پایۀ ادغام پ ک ک )و در واقع بورژوازي 
داده  انجام  حاکم  سیستم  در  کرد( 
از  صحبت هایی  حتی  اواخر  این  بودند. 
میان  به  تاریخي  یک سازش  به  رسیدن 
در  دمکراتیک خلق ها  و حزب  بود  آمده 
نقش  تاریخي  سازش  این  روند  پیشبرد 
مهمی به عهده گرفته بود. البته حکومت 
به  را  مذاکرات  رسمي  طور  به  ترکیه 
واسطه  از طریق  و  نمی شناخت  رسمیت 
خلع  هدفش  می کرد.  مذاکره  اوجالن  با 
سالح نیروهای مسلح پ ک ک و پایان 
دادن به بیش از سه دهه مبارزۀ مسلحانۀ 
در  که  بود. حکومت می گفت  این حزب 
مقابل حاضر است وجود کردها به مثابه 
یک ملت را به رسمیت بشناسد و برخی 
برایشان  اجتماعی  و  فرهنگی  امتیازهای 

قائل شود.
دمکراتیک  حزب  قسمي  پیروزي 
خلق ها در انتخابات )و پیش از آن پیروزی 
به  داعش(  بر  کوبانی  در  کرد  نیروهای 
میان  در  ناسیونالیستی  روحیۀ  تقویت 

 دولت فاشیست ترکیه بر طبل سرکوب کردستان می کوبد

ک  پ  نیروهای  انجامید.  کرد  توده های 
ک نیز بر حفظ سالح در کوه های قندیل 
شرایطی،  چنین  در  کردند.  پافشاری 
کشتار وحشیانۀ جوانان چپ در سوروچ، 
ساختن  برای  ترکیه  ارتش  تحرکات 
بمباران  و  جدید  نظامی  پایگاه های 
کردستان  در  گ«  پ  »ی  نیروهای 
سوریه توسط ترکیه، جرقۀ درگیری های 
پ ک ک  نیروهای  زد.  را  نظامی  جدید 
تالفی جویانه  نظامی  اقدام  به  دست 
افراطي  راست گرایان  مقابل،  در  زدند. 
)ادامۀ  ترک  ناسیونالیست  فاشیست 
علیه  نیز  خاکستري(  گرگ های  جریان 
گروه های  و  کردستان  جنبش  نیروهای 
شدند.  عمل  وارد  ترکیه  انقالبی  و  چپ 
از سیاست سرکوب  ترکیه بخشی  دولت 
جنبش را به این جریان سپرد و بار دیگر 
سیاست سرکوب قهري جنبش کردستان 

را شدت بخشید. 
صحنۀ  در  خیزها  و  افت  این  همۀ 
سیاسی ترکیه و منطقۀ کردستان بار دیگر 
جزئی  ملي  ستمگری  که  می دهد  نشان 
الینفک از سیستم حاکم بر ترکیه است و 
هدف دولت طبقۀ حاکم چیزی جز قبول 
شدن  جنایت  همدست  و  بردگی  رسمی 
دمکراتیک  حزب  مانند  احزابي  جانب  از 
خلق ها نیست. سرکوب وحشیانۀ جنبش 
برای  ضدمردمی  دولت  اهرم  کردستان، 
رسیدن به این هدف است. در عین حال، 
موافق  ترکیه  حکومت  جناح های  برخي 
آخر پ ک ک  به  تا  و  بی وقفه  سرکوب 
کاري  بتوان  شاید  می گویند  و  نیستند 
کرد که اوجالن مانند نلسون ماندال نقش 
محلل بزرگ را میان دولت ستمگر ترکیه 

با ملت ستمدیدۀ کرد بازي کند. 

حزب  که  شاهدیم  مقابل  در 
ادامه  بر  کماکان  خلق ها  دمکراتیک 
در  شرکت  یعني  خود  روش  به  مبارزه 
بازی های پارلمانتاریستي پاي می فشرد و 
امتیازات چانه زنی می کند.  بر سر برخي 
این حرکات نشان می دهد که بورژوازي 
طبقاتی اش  منافع  و  ماهیت  بر  بنا  کرد 
مورد  روند  به  حدودي  تا  است  حاضر 
زمانی  نه  اما  بگذارد؛  گردن  دولت  نظر 
که امتیازات واقعی و قابل توجه در میان 

نیست. 
در این صحنه اما یک گرایش دیگر 
کماکان  که  گرایشی  است.  حاضر  هم 
از  و  ندارد  سیاسی  ایدئولوژیک  انسجام 
نیز محروم  انقالبی  ستاد رهبری کنندۀ 
در  مبارز  جوانان  را  گرایش  این  است. 
نمایندگی  کردستان  مختلف  شهرهاي 
مختلف  راه های  از  امروز  که  می کنند 
به  نیستند  حاضر  و  شده اند  مسلح 
امثال  سازشکارانۀ  رهنمودهاي  راحتی 
کنار  بر  مبني  خلق ها  دمکراتیک  حزب 
را  مبارزه  قهرآمیز  روش های  گذاشتن 

بپذیرند.

بازتاب این اوضاع در کردستان ایران

امکان  از  کرد  فعالین سیاسي  برخي 
ترکیه  انتخابات  سناریوی  تکرار  لزوم  و 
ایران  کردستان  در  دمیرتاش  پیروزی  و 

صحبت می کنند.
جدیدی  سیاسي  خط  این  البته 
واقع همان خط سیاسي  این در  نیست. 
اصالح طلبان  و  کرد«  متحد  »جبهه 
رفرمیستی  فعالیت  بر  که  است  کرد 
برای  دارد.  تکیه  قانونی  و  مسالمت آمیز 
نمونه بازتاب این خط را در شمارۀ آخر 

می بینیم.  سنندج  چاپ  »آمانج«  نشریه 
درگیري  تقبیح  در  مقاله  چند  »آمانج« 
کامیاران  منطقه  در  پژاک  و  سپاه  میان 
راه  از  خود  طرفداری  و  کرده  منتشر 
طریق  از  امتیازات  کسب  و  مسالمت 
شرکت در انتخابات را اعالم کرده است. 
این  کردستان  مبارز  جوانان  از  بسیاری 
می دانند.  خائنانه  و  نادرست  را  خط 
ابراز  برای  رفرمیستی  خط  سخنگویان 
نظام  ارزش های  و  اصول  به  خود  تعهد 
رسمی  اظهارات  در  اسالمی  جمهوری 
از  دفاع  راه  »شهدای  از  صحبت  خود 
میهن« می کنند که اشاره شان به جنگ 
اینان  است.  عراق  و  ایران  ارتجاعی 
می دانند که یکی از ملزومات شرکت در 
بازی انتخابات با آرزوی شریک شدن در 
قدرت، التزام به والیت فقیه و به رسمیت 
البته  است.  اسالمي  جمهوري  شناختن 
مشکل اصلی شان این است که نهادهای 
فعاًل  اسالمی  جمهوری  در  قدرت  اصلی 
تازه  که  جریانی  هر  به  دادن  راه  قصد 
حتی  این ها  ندارند.  را  رسیده  راه  از 
اصالح طلبان  از  بخش هایی  نمی خواهند 
باز گردانند.  دایرۀ قدرت  به  را  حکومتی 
مورد  در  که  همانطور  این،  وجود  با 
نیروهای  می بینیم،  ترکیه هم  کردستان 
سیاسی نمایندۀ بورژوازي کرد به شراکت 
عنوان  به  انتخابات  طریق  از  قدرت  در 
یک راه حل می نگرد. این خط یک بار در 
انتخابات شوراهاي اسالمي در کردستان 
نرسید.  جایي  به  و  آزمود  را  خود  بخت 
جمهوري  ریاست  انتخابات  در  سپس 
خجوالنه به دفاع از روحاني پرداخت اما 

n  .باز هم سرش بی کاله ماند
کاوه اردالن

- کردستان ترکیه
دیاربکر 



5
47

رۀ 
ما

 ش
w
ش 

آت سوری نوار  سالۀ  سه  آالن  مرگ 
کامیون  مهاجر   17 جنازۀ  و 
مهاجر  هزاران  راه  رنج  و  اتریشی 
نقاط  به  بازگردانی  عقب  به  که  را 
خاورمیانه،  می رسی:  زیادی  مشترک 
و  منافع  اسالمی،  بنیادگرایی  نفت، 
جهانی،  قدرت های  بده بستان های 
فقر،  بمباران،  خشونت،  آوارگی،  جنگ، 
مردم  خفقان  و  بی کاری  و  بی پناهی 
از دست  را  بی آینده ای که همه چیزشان 
حال  در  چاره ای  نه  که  مردمی  داده اند. 
می بینند و نه امیدی به آینده، به دریا و 
ناامیدی از  جاده می زنند به امید بهبود. 
زیستن در دنیایی که سرنوشت انسان ها 
در گروکشی های رنگارنگ رهبران از هم، 
که  است  این  مهم  ندارد.  ارزشی  هیچ 
کارگران، کار کنند و نفت استخراج شود 

و چرخ ها بچرخد و سود به دست آید.
بساطی  اروپا  در  اما  اینان  فالکت  از 
پهن است، نیروی کار آمادۀ جمعیت جوان 
تازه از راه رسیده  و نسل آینده ای که این 
مهاجران جوان با خود می برند تا بیشترشان 
بپیوندند به ارتش بزرگ بیکاران و بشوند 
نیروی ارزان و بی حقوق در بازار کار سیاه.  
اروپا  دولت های  از  بعضی  حاال،  همین  از 
باز  پذیرش  دفاتر  مرزهای شان  بیرون  در 
نیروهای  پناهجویان،  میان  از  تا  کرده اند 
و  کنند  را دست چین  متخصص  و  ماهر 
از دست هم بربایند به بهایی ارزان. و تمام 
این کار ها پنهان شده است پشت ژست های 
انسان دوستانۀ رهبران غرب. رهبرانی که از 
خاورمیانه  جهنم  آسیاب  در  آب  یک سو، 
آمادگی  ابراز  دیگر  ازسوی  و  می کنند 

می کنند برای کمک!
انزجار مردم  از بشکۀ باروت خشم و 
خاورمیانه هر چیزی می تواند بیرون آید، 
سودآورترین  و  کم هزینه ترین  از  یکی 
پذیرفتن  دنیا  قدرت های  برای  گزینه ها 
پناهندگی و ادغام دوباره شان در سیستم 
ضرورت  فجایع،  عمق  است.  جهانی 
خواست و امکان دنیایی متفاوت از این را 
چهارچوب  در  اندیشیدن  می دهد.  نشان 
را  مهاجران  کنونی،  دنیای  مناسبات 
برای  و  ماندن  زنده  برای  که  وامی دارد 
گذشتن از مرزهای اروپا  بجنگند. درحالی 
گذشت،  آن  از  باید  که  مرزهایی  که 
مرزهای سرمایه داری است نه این کشور 
اروپای  جان  به  آتشی  چه  کشور.  آن  و 
خواهد  پوسیده  نظام  این  و  امپریالیست 
افتاد اگر بتوان این درک را به این سیل 

عظیم دردکشیدگان، انتقال داد.
می خوانید،  ادامه  در  که  متنی 
جوان  دو  با  صحبت  از  است  چکیده ای 
که در پی خوشبختی عازم اروپا هستند. 
شریف  و  است  کرد  و  ساله  سی  حسن، 

افغان است و بیست ساله.

کجا می خواین برین؟

کجاش.  نمی کنه  فرقی  اروپا.  حسن: 
فقط می خوام برم.

شریف: آره فرقی نمی کنه کجا. هر جا 
باشه از این جا بهتره.

چرا بهتره؟

بهتره دیگه. برسیم اون جا بهمون کار 
می دن.. خونه می دن. دولت بهمون کمک 

می کنه. حقوق از این جا بیشتره...

چه جوری می خواین برین؟

استانبول.  می ریم  این جا  از  حسن: 
رو  آدما  که  گروه  یه  آشنا  یه  طریق  از 
قاچاقی می بره یونان پیدا کردیم. اون جا 

منتظرمونن.

چقدر پول قراره ازتون بگیرن؟

بستگی داره که چه جور بخوای بری. 
اگه با کشتی و قایق بری کم تر می گیرن 
ازشون  قالبی  پاسپورت  بخوای  اگه  ولی 
اون جا  که  جایی  بری  وخودت  بگیری 
 10 حدود  بدهی،  پناهندگی  درخواست 

هزار دالر می شه.

مگه پاسپورت جعلی هم می دن؟

آره اینا حرفه ای هستن.

10 هزار دالر دارین؟

آنان که باد می کارند...

حسن: نه ندارم.
شریف: منم ندارم. از راه دریا می رم.

می دونین دریا چقدر خطرناکه؟

به  بریم  بتونیم  اگه  ولی  آره  شریف: 
پاسپورت  یه  خطرش می ارزه. تصور کن 
شاه  مثل  می تونی  باشی.  داشته  اروپایی 
زندگی کنی. تازه اگه نشه، من به زندگی 

قاچاقی توی اروپا هم راضیم.
االن  ندارم.  چاره ای  ولی  آره  حسن: 
به  امیدی  هیچ  این جا  و  سالمه  سی 
رد  و  می رم  یا  ندارم.  آینده  و  زندگی 
می شم یا برمی گردم توی همین بدبختی. 
همین جوری  که  می دونم  )باخنده( 

منتظرم می مونه.

مرگتون  احتمال  که  می دونین  حتما 
هم هست؟

)با سکوتی نسبتا طوالنی( بله ولی در 
در  بار  یه  شانس  می رم.  من  صورت  هر 
بگذره  اینم  اگه  می زنه.  رو  آدم  خونه ی 
دوباره حتی نمی تونیم به اروپا فکر کنیم.
افغانستان  به  امیدی  نه  من  شریف: 

دارم نه به ایران.
و  برسم  من  این که  به محض  حسن: 
بفهمم اوضاع چطوره، برادرم با زن و دو 

تا بچه ش میان.

در  چی  اون جا  می کنید  فکر 
انتظارتونه؟

هم  اون جا  که  می دونم  من  حسن: 
می دونم  ولی  نداریم  راحتی  زندگی 
هم  چی  هر  بگیرم،  اقامت  بتونم  اگه 
من  بهتره.  این جا  از  باز  باشه  که سخت 
باید معتاد بشم  توی کردستان بمونم یا 
اون جا  من  مسافرکش.  یا  موادفروش  یا 
شهر  یه  مگه  ولی  بودم  مسافرکش 
این  با  تازه  داره؟  مسافر  چقدر  کوچیک 
بنزین اصال خرج خود ماشین هم  وضع 

در نمی آد چه برسه به زندگی.
کار ساختمانی  یا  این جا  من  شریف: 
فکر  می کنم.  جمع  ضایعات  یا  می کنم 
بهم  بدتر  اینا  از  کاری  اون جا  نمی کنم 

بدن.

تخصصی دارین که اون جا به دردتون 
بخوره؟

شریف: نه
حسن: من کار با چوب بلدم. چندسال 

زندان بودم. اون جا یاد گرفتم.

چرا زندان؟

بودم  رفته  کار  برای  قاچاق.  به خاطر 
دریا می آوردیم،  راه  از  کاال  اون جا  قشم. 
گرفتنم  یه شب  چتربازی.  می گن  بهش 
و چند سال رفتم زندان. به خاطر همون 
تجربه از دریا نمی ترسم. من شب تو دریا 

بوده ام.

ادامه در صفحۀ بعد

درگیری مهاجران با پلیس مجارستان
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جمعیت وسیعی از جنگ های خونین 
خاورمیانه می گریزد و اگر زنده بماند در 
خاردارها  سیم  پشت  و  مرزها  حاشیه 
مالی  شرکت های  می شود.  سرگردان 
چه  هر  را  خود  چنگال  امپریالیستی 
می کنند.  فرو  دنیا  مردم  تن  به  عمیق تر 
خشکسالی، سیل و طوفان مردم بسیاری 
فقر می فرستد.  قعر  به  را  نقاط جهان  از 
دریاچه ها خشک می شود. آب رودخانه ها 
باغ ها  و  می میرند  زنبورها  می شود.  شور 
جنوب  کودکان  نمی شود.  بارور  مراتع  و 
در زباله های آلودۀ صنعتی به دنبال نان 
جوان(  مردان  )و  زنان  می گردند.  شب 
می شوند.  سکس  صنعت  طعمۀ  روز  هر 
جا  همه  از  اذان  و  آتش  و  بمب  صدای 
به گوش می رسد. این وضعیت غیر قابل 
تحمل بی شک مقاومت و اعتراض را هم 
رهبری،  بی  دورنما،  بی  اما  برمی انگیزد 
پیروزمند.  استراتژی  و  نقشه  بدون 
محدودنگری  توهم،  و  کج اندیشی  امروز 
است  اصالح طلبی  و  التقاط، کم توقعی  و 
اعتراض ها  سوی  و  سمت  نهایت  در  که 
تعیین  را  ستمدیدگان  حق طلبی های  و 
می کند؛ هر قدر هم که رادیکال و خونین 
بروز کنند. بحران کماکان بخش بزرگی 
جنبش  با  مرتبط  و  برآمده  نیروهای  از 
زنجیر  به  را  کمونیستی  بین المللی 
با  مخالفت  و  بی توجهی  است.  کشیده 
که  کمونیستی  تئوری  انقالبی  تئوری 
انقالبی  جنبش  آن  بدون  لنین،  قول  به 
این  ذهن  باشد  داشته  وجود  نمی تواند 
به  را تسخیر کرده است. گروهی  نیروها 
نام ایستادگی بر اصول، وظیفه و رسالت 
پرداختن به تئوری کمونیستی و تکامل 
علمی  و  عمیق  جمعبندی  پایۀ  بر  آن 
را  آن  صحیح  سنتز  و  تاکنونی  تجارب 
این  سکۀ  دیگر  روی  می برند.  سؤال  زیر 
جزم گرایی سترون و قهقرایی، دنباله روی 
و  مقاومت ها  خودی  به  خود  سیر  از 
بیماری  همان  است.  اعتراض های جاری 
خاست  پا  به  علیه اش  لنین  زمانی  که 
را  نیروها  این  از  بسیاری  گریبان  امروز 
هدف  چیز،  همه  »جنبش  است:  گرفته 

نهایی هیچ چیز«. 
در  نادرست  رویکرد  این  البته 

تحصیلی  سال 
فرا  شرایطی  در   94-95
رسیده که 58 درصد از شرکت 
کنندگان در آزمون سراسری، 51 
درصد از پذیرفته شدگان در آزمون 
کارشناسی ارشد و 43 درصد از پذیرفته 
تشکیل  زنان  را  دکتری  آزمون  شدگان 
تمامی  وجود  با  که  است  واضح  دادند. 
بندی  سهمیه  شامل  که  محدودیت ها 
جنسیتی و بومی گزینی است، حضور زنان به 

طور متوسط بیش از 50 درصد است.
اما دخترانی که پا به دانشگاه می گذارند با چه 
مکانی  به  بتوانند  اگر  آنان  روبرو هستند؟  مشکالتی 
پذیرش در  بروند در صورت  زندگی خود  از محل  متفاوت 
می شوند.  مواجه  خوابگاه  معضل  با  روزانه،  غیر  رشته های 
دانشجویان  به  را  خوابگاه  از  استفاده  اولویت  سراسری  دانشگاه ها ی 
روزانه می دهند. دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور، خوابگاه ندارند. کرایه 
کردن خانه دانشجویی هم به خاطر مجرد بودن کار آسانی نیست. معضالت دیگری 
هم هست که بعد از اتمام دورۀ تحصیل انتظار دختران را می کشد. اگر بخواهند 
در همان شهر محل دانشگاه خود بمانند و کاری پیدا کنند، البته در صورتی که با 
مخالفت خانواده روبرو نشوند، تازه با معضل بیکاری گسترده که قربانی اصلی اش 
در  شاغل  زنان  جایگاه  تثبیت  اندک،  دستمزد  شد.  خواهند  روبرو  هستند  زنان 
و  مدیران  جانب  از  تعدی ها  و  تحقیرها  اقسام  و  انواع  میانی،  و  پایین  رتبه های 

کارفرمایان و همکاران مرد، جزء ثابت تصویر اشتغال زنان است. 
اخیرا موالوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده در نشستی با خبرنگاران 
و  زنان  کار  نیروی  ارزان  بودن  و  زنانه شده  اشتغاِل  غیررسمی  »بخش  که:  گفت 
اجبار آنها به پذیرش شغل در هر شرایطی آنها را تبدیل به گزینه ای مناسب برای 
کارفرمایان کرده است«. او در نشستی دیگر با موضوع تعاون به آمار بیکاری باالی 

40 درصد در میان زنان با تحصیالت دانشگاهی هم اشاره کرد. 
یکی از مختصات نظام سرمایه داری وجود ارتش ذخیره بیکاران و بهره برداری 
از کار زنان با دستمزدی کمتر از مردان در شرایط برابر کار است. این ساختار در 
مواقع بحران با استفاده از فشار نیروی کار مازاد، شدیدتر از قبل از نیروی شاغل 
بهره کشی می کند و در دوران رونق هم برای توسعه  و گسترش فعالیتش، نیروی 
آماده ای دارد که به کار بگیرد. آنچه در اقتصاد ایران که یک کشور تحت سلطه 
امپریالیسم است می بینیم نیز جز این نیست. بر طبق آمار سال 1392 نرخ بیکاری 
زنان و دختران جوان بیش از 2 برابر نرخ بیکاری مردان جوان بوده است. حرف های 
معاون روحانی در امور زنان و خانواده نشان می دهد که با گذشت دو سال از سر 
کار آمدن »دولت تدبیر و امید« هم نه تنها وضع تغییر نکرده بلکه اوضاع آشفته تر 

از پیش هم شده است. 
وضعیت فوق نتیجه ای جز تشدید فرودستی و قید و بندهای سنتی و خانوادگی 
برای زنان، باال  بردن آمار اعتیاد و تن فروشی، عکس العمل های فردی گسترده به 
شکل پدیدۀ دختران فراری و سایر معضالت اجتماعی در حوزه زنان نخواهد داشت. 
اینگونه معضالت به ویژه در جامعه ای که عالوه بر زنجیرهای مناسبات سرمایه داری، 
آغشته به مناسبات مردساالری، پدرساالری و خرافات و عقاید عقب مانده مذهبی نیز 
هست، ابعاد گسترده ای به خود می گیرد. وضعیت ساختار اقتصادی اجتماعی ایران، 

موقعیت زنان را در حوزۀ اشتغال زنان به شدت شکننده کرده است. 
جامعۀ ایران برای رهایی از انواع ستم هایی که قشرهای مختلف جامعه با آن 
نیازمند حرکت رادیکال جوانان پیشرو به خصوص زنان است.  دست به گریبانند 
نگهداری  و  تربیت  وظیفه  آوری«،  »نان  و  خانه  از  خارج  کار  بر  عالوه  که  زنانی 
فرزندان و کار خانگی را نیز به دوش می کشند. زنانی که در معرض انواع تبعیض ها 
و خشونت های ناشی از ستمگری دولت و مناسبات مردساالرانه حاکم بر جامعه و 
خانواده قرار دارند. فقط از طریق اتحاد در تشکل های مبارزاتی گوناگون بر اساس 
حق  جنبشی  توانست  خواهند  زنان  که  است  ناپذیر  سازش  و  رادیکال  خط  یک 
اندازند. خیل  راه  به  بر کل فضای جامعه  تاثیرگذار  و  دار  ادامه  طلبانه، قدرتمند، 
دختران دانشجو این ظرفیت را دارند که به شعله های سرکش یک آتش عظیم برای 
دگرگونی ریشه ای جامعه تبدیل شوند.   n                      نسیم ستوده

دربارۀ 
پراتیک 
اجتماعی 
و مسئلۀ 
تئوری

ت؟
چیس

ـم 
کمونیس

ت 
واقعی

چی قاچاق می کردین؟

که  چی  هر  مشروب.  چای،  پارچه، 
هوای  اون  تو  اونم  زندان،  آورد.  می شد 

جنوب، دمار از روزگار آدم در می آره. 

اگه بهتون بگن که یه دنیا و زندگی 
همین  با  و  همین جا  می شه  رو  بهتر 
مردم ساخت چی می گین؟ یه چیزی 

که اروپا قابل قیاس باهاش نباشه؟

شریف: بهتر از اروپا؟ چه جوری؟ آخه 
اروپا همه چی داره. ثروت، رفاه، احترام...

گذاشتن  احترام  برای  که  دنیایی  یه 
تحقیرت  نکنن.  نگاه  جیبت  به  بهت 
پولدار  آدمای  دست  جامعه  نکنن. 

نباشه.

چه جوری؟

از  برای  جنگیدن  با  کردن  مبارزه  با 
بین بردن این نظام جهانی.

سیاسی!  حرفای  )باخنده(  حسن: 
سیاست برای ما آب و نون نمی شه.

سیاست، آب و نونتون رو که گرفته! 
بی پولی،  بی کاری،  از  داری  وقتی  تو 
یعنی  می کنی  صحبت  ناامیدی  فقر، 

داری از سیاست حرف می زنی.

ما توی دردای خودمون موندیم. شما 
دلت  می زنی.  حرف  جهانی  سیستم  از 

خوشه خانم.

مسأله همینه. دردای ما، فقط دردای 
ما نیست. دردای اجتماعه و با رهبری 

درست، می شه حلش کرد.

چی  نبود،   88 اون  مگه  چه جوری؟ 
شد؟

هدف  نبود.  درست  رهبری   88
درست نبود.

شدنی  ولی  قشنگیه  حرفای  شریف: 
نیست. من ترجیح می دم نقد رو بچسبم 

و راهی اروپا شم.

باشه  یادت  ولی  بری  می تونی  تو 
چی گفتم: راه های دیگه ای هم برای 

n .نجات از این شرایط هست

ستاره ُمهری

موقعیت آنان که...
تحصیالت 

عالی و 
اشتغال 

زنان
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است.  پراتیک  این  به  بخشیدن  ملی« 
تئوری  از  ناسیونالیستی  تبیین  ارائۀ 
از خود  و  مبارزۀ طبقاتی  از  کمونیستی، 
طبقۀ پرولتاریا، نتیجۀ ناگزیر این دیدگاه 
مثال  که  بکنید  را  تصورش  فقط  است. 
بورژوا  سیاست های  با  مواجهه  در  لنین 
دمکرات  سوسیال  حزب  شووینیستی 
یا  و  اول  جهانی  جنگ  دوران  در  آلمان 
رویزیونیستی  تئوری های  مقابل  در  مائو 
دهۀ  میانۀ  در  شوروی  کمونیست  حزب 
می کردند  حرکت  موضع  این  از   1950
»پرولتاریای  هر  اجتماعی  پراتیک  که 
این  با  است.  خودش  به  متعلق  ملی« 
چنین  از  جمعبندی  و  ارزیابی  حساب 
قرار  کسانی  دوش  به  قاعدتا  پراتیکی 
دارد که درگیر آن پراتیک هستند. و در 
که  تئوری هایی  و  جمعبندی ها  ادامه، 
کشور مشخص  یک  در  انقالب  مورد  در 
در  جنبش«  »دست اندرکاران  سوی  از 
و  ارزش  می شود  تولید  کشور  همان 
اعتبار بیشتری دارد نسبت به جمعبندی 
روشن بین  تئوریسین  یک  سنتز  و 
کمونیست که هزاران کیلومتر دور از این 

سرزمین زندگی می کند. 
پراتیک  با  ما  عینی،  واقعیت  در  اما 
جهانی  طبقۀ  یک  جهانی  تئوری(  )و 
تجربۀ  مهمترینش  که  روبروئیم 
شوروی  در  سوسیالیستی  انقالب های 
جنبش  که  غنی  تجاربی  است.  چین  و 
می تواند  هنوز  کمونیستی  بین المللی 
سنتز  و  جمعبندی  تعمیق  با  می باید  و 
تغییر  چگونگی  از  را  خود  درک  آن ها 
این  از  شدن  دور  دهد.  تکامل  جهان 
از  گرفتن  فاصله  جز  معنایی  واقعیت 
تئوری روشن کنندۀ مسیر انقالب جهانی 
انترناسیونالیستی  پراتیک  و  کمونیستی 

برای تحقق این هدف ندارد. 
تئوری  که  است  این  واقعیت 
اجتماعی  پراتیک  از  فقط  کمونیستی 
پرولتاریا، در یک کشور خاص و در یک 
دورۀ معین ناشی نمی شود. منابع دانش 
به این تجربه حتی اگر بسیار گسترده و 
نمی شود.  محدود  باشد  هم  گذار  تاثیر 
و  تئوری های صحیح  تدوین  مثال،  برای 
و  اکتشافات  و  طبیعی  علوم  در  راهگشا 

صورت  عرصه  این  در  که  پیشروی هایی 
انقالبی  گرفته به شکل گیری جهان بینی 
کمونیستی بسیار خدمت کرده و خواهد 
قطعیت  عدم  اصل  درک  مثاًل،  یا  کرد. 
جدیدی  پیشرفت های  یا  و  فیزیک  در 
که در ریاضیات انجام گرفته به تصحیح 
رویکردهای  و  تک خطی  جهت گیری 
کمک  مکانیکی  ماتریالیسم  از  برخاسته 
درک  می دهد  امکان  ما  به  می کند. 
از  و علمی تری  دیالکتیکی تر  و  صحیح تر 
قوانین طبیعت و جامعه داشته باشیم و 
مشخصاً رابطۀ میان ضرورت و تصادف را 

بهتر بفهمیم.
خود  ظهور  و  شکل گیری  به 
مارکسیسم  کنید.  نگاه  مارکسیسم 
در  شده  انباشت  عظیم  دانش  محصول 
عرصه های مختلف فعالیت نوع بشر و نیز 
پیدا شدن فاکت های جدید و گسست ها 
برخی رشته های  در  نظری  و جهش های 
از  خالصه ای  بود.  نوزدهم  قرن  در  علوم 
فرایند شکل گیری مارکسیسم را لنین در 
اثر خود »سه منبع و سه جزء مارکسیسم« 
ارائه کرده است. در آن مقاله هیچ کالمی 
بلکه  نیست  مارکس  مستقیم  تجربۀ  از 
مکاتب  با  مارکس  میان  اتصال  بر  تأکید 
سوسیالیسم  و  سیاسی  اقتصاد  فلسفی، 
قرن نوزدهمی است. در واقع، مارکسیسم 
یا همان سنتزی که مارکس به آن دست 
یافت قالب ریزی مجدد درک و طرح های 
ذهنی و دورنماهای متفکران دیگر بود: از 
ریکاردو گرفته تا داروین و هگل و غیره. 
این سنتز برآمده از تحلیل ها و مشاهدات 
مورد  در  مارکس  شخص  پیگیرانۀ 
مبارزۀ  آن  موازات  به  و  سیاسی  تحوالت 
در  مارکس  مستقیم  تجربۀ  بود.  طبقاتی 
نخستین  یعنی  اول  انترناسیونال  ایجاد 
سازمان هایی  کردن  متحد  برای  تالش 
و  ستمدیدگان  و  کارگران  خاطر  به  که 
مختلف  کشورهای  در  سوسیالیسم  امر 
پراتیک  از  جزئی  نیز  می کردند  مبارزه 
مارکس محسوب می شد که نقشی کاماًل 
تبعی در انجام این سنتز داشت. فراموش 
نکنیم که مارکس به مثابه تنها کسی که 
تجربۀ  از  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  ضرورت 
کمون پاریس بیرون کشید و کوشید این 
مقولۀ تعیین کننده در انقالب کمونیستی 
را تعریف سازی کند، خودش در پراتیک 
مدعی  کسی  اگر  نداشت.  شرکت  کمون 
شود »پراتیک مستقیم« مارکس و انگلس 
نقش مرکزی را در کار تئوریک آن ها بازی 
کرد، آشکارا تاریخ را تحریف کرده است. 
واقعیت تاریخی این است که مارکس چند 
دهه از مبارزۀ طبقاتی کمونیستی خود را 
پشت میز کار تئوریکش در کتابخانۀ موزۀ 
و  مارکس  اینکه  مهم تر  گذراند.  بریتانیا 
مبارزۀ  را در جریان  تئوری خود  انگلس، 
فلسفه،  عرصۀ  صاحب نظران  با  تئوریک 
علمی  سوسیالیسم  و  سیاسی  اقتصاد 

زمخت  و  آشکار  چنین  موارد،  بسیاری 
به چشم نمی آید؛ بلکه در پشت بحث ها 
و استدالل های به ظاهر پیچیده و متکی 
این حرف مائو  به تجربه سنگر می گیرد. 
تسه دون که »پراتیک تنها محک حقیقت 
»تئوری  که  لنین  این جملۀ  یا  و  است« 
خاکستری است دوست من. سبز، درخت 
همیشه بارور زندگی است« )جمله ای که 
آورده  میان  به  بود(  گرفته  وام  گوته  از 
ضرورت  )و  انقالبی  تئوری  تا  می شود 
آن(  دائمی  تصحیح  و  تکامل  و  بازبینی 

کم اهمیت یا بیهوده جلوه داده شود. 
شبه  بحث های  جریان  در 
تصویر  با  مرتباً  روزها،  این  مارکسیستی 
وارونه و نادرستی از دو مقوله )یکم معنا 
رابطۀ  دوم  و  اجتماعی  پراتیک  مفهوم  و 
میان تئوری و پراتیک( روبرو می شویم. با 
درک محدود و یک جانبه ای که پراتیک را 
صرفاً همین تجربه های مستقیم و فوری 
افراد معرفی می کند. و تئوری  و روزمرۀ 
را نیز چیزی فراتر از یک چارچوب »قابل 

تعمیم« از همین پراتیک نمی داند. 
به تجربۀ  اجتماعی صرفاً  پراتیک  اما 
فوری و فردی )یا گروهی( که هر شخص 
مبارزه  جریان  در  تشکیالت(  یک  )یا 
کسب می کند محدود نمی شود. پراتیک 
اجتماعی در عام ترین مفهوم خود یعنی 
ارتباط  در  بشری  جامعۀ  فعالیت  کل 
در  و  انسانی  گروه های  متقابل  عمل  و 
ویژه  به  بیرونی.  با طبیعت  متقابل  عمل 
توسعۀ  واسطۀ  به  که  امروز  دنیای  در 
سرمایه داری )خاصه در عصر امپریالیسم( 
بیش از پیش در هم ادغام شده، پراتیک 
تأثیری  و  خصوصیت  مفهوم،  اجتماعی 
بیش از پیش جهانی دارد. هر چند این 
تخاصمات  و  تقسیم بندی ها  اثر  بر  دنیا 
ملل  میان  تقسیم بندی های  طبقاتی، 
نیمی  بر  یا ستم  و  و ستمگر،  ستمدیده 
از هم گسسته و  زنان  یعنی  بشر  نوع  از 
بشر  نوع  با  کماکان  اما  شده  پاره  پاره 
یک  مثابه  به  اجتماعی اش  پراتیک  و 

»کلیت« روبروییم. 
دیدگاه  از  رایج  شکل  یک 
اجتماعی،  پراتیک  به  محدودنگرانه 
هویت  و  »خصوصیت  برای  تالش 

تکوین کردند و تکامل دادند. 
وجه دیگری از رویکرد تنگ نظرانه و 
نادرست به تئوری را نزد کسانی می یابیم 
که هنگام پرداختن به تئوری انقالبی )که 
دستورالعملی  صورت  به  را  آن  معموالً 
می دانند(  طبقاتی  مبارزۀ  پیشبرد  برای 
ما  تئوری  که  می کنند  این  از  صحبت 
باید متکی به تجربۀ آن مبارزاتی  عمدتاً 
باشد که نظریه پردازان پرولتاریا مستقیماً 
منظر،  این  از  داشته اند.  شرکت  آن  در 
رهبرانی  یا  رهبر  جانب  از  اگر  تئوری 
تدوین شود که مستقیماً در پراتیک های 
)که  دارند  شرکت  انقالبی  حاد  و  مهم 
صحنۀ  در  حضور  مسئله،  این  معموالً 
می آورد(  ذهن  به  را  انقالبی  جنگ 
از  قابل اجراتر  و  ارزشمندتر  و  صحیح تر 
فرضاً تئوری هایی است که »پشت میز« و 
یا در نتیجۀ »بحث و جدل نظری« تولید 
شده اند. به ویژه اگر آن عمل حاد انقالبی 
چشمگیر  پیروزی های  و  پیشروی ها  با 
الهام بخش  جان فشانی های  با  یا  و 
و  مشروع تر  نیز  تئوری  آن  شود،  همراه 
این  می رسد.  نظر  به  برگردتر  و  برو  بی 
تئوری،  یک  »درستی«  معیار  از  درک 
پراتیک  به  پراگماتیستی  رویکرد  مکمل 
نمایندۀ  را  پراگماتیسم، آن عملی  است. 
اساس  بر  که  می داند  »حقیقت« 
که  نتایجی  و  رؤیت  قابل  موفقیت های 
می تواند در یک چارچوب معین به همراه 
ایجاد  عمومی  توافق  یک  باشد  داشته 
کند و به این معنی در آن مقطع معین، 
»پاسخگوی« سؤاالت و ناروشنی ها باشد. 
تئوریک  حیطۀ  در  که  مبارزه ای 
ارائۀ  نتیجۀ  واقع  در  می یابد  جریان 
مقابل  و  متفاوت  )تئوری های(  تجریدها 
و  اجتماعی  واقعیت  از  برخاسته  هم، 
واحد  تجربه های  و  اجتماعی  شرایط 
از  ناشی  می توانند  که  تجربه هایی  است. 
پراتیک  از  یا  و  باشند  »تجربۀ مستقیم« 
غیرمستقیم و گسترده تر. در چالش های 
تئوریک، صحت و حقانیت یک نظریه با 
واقعیت  با  که  می شود  تعیین  معیار  این 
و  تضادها  نه.  یا  دارد  انطباق  عینی 
یا  پدیده  یک  پایه ای  جهت گیری های 
راه  و  می کند  منعکس  درست  را  فرایند 
حل آن تضادها را درست ترسیم می کند 

n .یا نه
»آتش«

توضیح
مرحلۀ  »برای  مقالۀ  اساس  بر  نوشته  این 
مائوئیسم  کمونیسم،  جهت  در  انقالب  نوین 
آن  از  استوارانه  بفهمیم،  علمی  صورت  به  را 
دفاع کنیم و از آن فراتر رویم« )نویسنده: کی. 
جی. آ( منتشر شده در »خط تمایزها« )مجلۀ 
تئوری و جدل کمونیستی شمارۀ 2 2012( و 
مقالۀ »آجیت: تصویری از پس ماندۀ گذشته« 
آ(  جی.  کی.  و  باران  اسحاق  )نویسندگان: 
 4 )شمارۀ  تمایزها«  »خط  در  شده  منتشر 

2015( تهیه شده است. 
demarcations-journal.org
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در دو سالی که از شکل گیری کابینۀ 
روحانی می گذرد، شاهد انواع حرکت هایی 
میان مردم شادی کاذب  هستیم که در 
متوسط  طبقه  این  البته  می کند.  ایجاد 
این حرکت ها  از  بیشتر  شهری است که 
بعد  پایکوبی  و  رقص  می کند.  استقبال 
ریاست  انتخابات  آخرین  نتیجۀ  اعالم  از 
ورزشی  پیروزی های  از  بعد  جمهوری، 
تیم های ملی، بعد از »توافق هسته ای«، 
نمونه هایی از ایجاد فضای شادی کاذب 
است که البته رسانه های گروهی داخلی 
و خارجی در آن نقش مهمی دارند. مهم 
فقط  وقایع  این  از  مورد  هر  که  نیست 
می کشد  طول  روز  چند  یا  ساعت  چند 
و بعد از اینکه نشئگی از سر پرید، دوباره 
نوبت خماری و گیجی از ادامۀ فالکت و 
بدبختی ها می رسد. مسئله این است که 
باز هم مورد جدیدی رو می شود برای سر 
القاء  اما  جامعه.  از  بخشی  گذاشتن  کار 
شادی کاذب به مردم به شکل روتین هم 
ملی  رسانۀ  کار  این  ابزار  می شود.  انجام 
اسالمی.  و سیمای جمهوری  است: صدا 
حکومت ساختن برنامه های تلویزیونی در 
را مفید و الزم تشخیص داده  مایۀ طنز 
»خندوانه«  برنامۀ  اش  نمونه  یک  است. 
از سال 93  آن  و پخش  تولید  است که 
شروع  »نسیم«  تأسیس  تازه  شبکه  در 
شد. این برنامه که مورد استقبال عمومی 
در  تبلیغ شادی  تنها هنرش  واقع شده، 
یک جامعۀ بحرانی و آکنده از استرس و 

افسردگی است. 
و  طنز  کار  یک  آغاز  در  برنامه  این 
که  بود  این  مهمش  نکتۀ  و  بود  کمدی 
مواردی  معموال  نداشت.  سیاسی  جنبه 
خاطرات  مثل  می کرد  مطرح  را  خنثی 
کودکی کمدین های دو دهۀ گذشته: رضا 
اما   .... و  بنفشه خواه  بیژن  شفیعی جم، 
در فصل دوم تولید برنامه، نه تنها دکور 
عوض شد بلکه نگاه سیاسی و اجتماعی 
آن هم قوت گرفت؛ نگاهی از روی سازش 
و تأیید وضع موجود. رامبد جوان به عنوان 
با  مصاحبه ای  در  »خندوانه«  کارگردان 
روزنامه شرق به حرف کسانی که منتقد 
برنامه هستند می پردازد و  وجه سیاسی 
می گوید:»مهم این است که با وجود همه 
یادآوری  خودشان  به  مردم  مشکالت، 
کنند که می توانند حالشان را خوب کنند 
و هیچکس در این امر به اندازه خودشان 
را  من  حرف،  این  بود.«  نخواهد  موفق 
آرومه/  چی  »همه  ترانۀ  کارکرد  یاد  به 
و  تالطم  اوج  در  خوشبختم«  چقد  من 
که  می اندازد   88 سال  خیزش  سرکوب 
از  بیان خودفریبی و خوشخیالی بخشی 

قشر میانی متوهم بود که تالش می کرد 
چشمش را بر واقعیت ببندد و روی آتش 

سوزان خاکستر بریزد. 
از  »خندوانه«  برنامۀ  حاضر  حال  در 
ابتدا  در  می شود.  تشکیل  بخش  چند 
برنامه  در  حاضر  نفرات  برنامه،  مجری 
آموزشی  دورۀ  گذراندن  از  پس  که  را 
به  مصنوعی  خندۀ  به  می آیند  برنامه  به 
از  بعد  می کند.  دعوت  خود  روش های 
زدن  دست  با  همراه  را  شعرهایی  آن، 
چی  »هر  می خوانند:  حضار  همنوایی  و 
خنده  روز  هر   / بود  کم  می گم  بخندی 
می خواد این کالبد / با انرژی مثبت رامبد 
است  خوب  کمبود«.  ما  نداریم  دیگه   /
است  »گامنو«  از  شعرها  این  که  بدانید 
مردساالرانه  ترانۀ  که  همان کسی  یعنی 
و مبتذل »سوسن خانم« را ساخته بود. 
به  که  مشهوری  مهمان  نوبت  سپس 
معموال  که  می رسد  شده  دعوت  برنامه 
اصحاب  ورزشکاران،  بازیگران،  میان  از 
شده  انتخاب  پزشکان  و  اساتید  رسانه، 
است. البته در چند مورد، افراد و مقامات 
سیاسی و با نفوذ هم مهمان »خندوانه« 
بوده اند. رامبد جوان این ها را سین جیم 
بعد  به سرشان می گذارد.  می کند و سر 
علیرضا  مثل  هایی  کمدین  نوبت  هم 
مردم  خندان  برای  که  می رسد  خمسه 
افراد  این  کنار  در  می آیند.  صحنه  به 
»جناب  نام  به  عروسکی  شخصیت  یک 
دارد  آبادانی  لهجۀ  که  هم هست  خان« 
و کارش خنده دارتر کردن برنامه است. 
پرانی های  مزه  کمدین ها  میان،  این  در 
در  می کنند.  هم  زن  و ضد  مردساالرانه 
کنار همۀ این ها، تبلیغات ناسیونالیستی 
پخش  فارس  خلیج  سرود  می شود.  هم 
می کنند، حضار با آن هم نوا می شوند تا 
در بین مخاطبان برنامه »حس مشترک« 
قالبی ایجاد شود؛ یک ایدئولوژی بی خطر 

به نفع حکومت. 
رامبد جوان مدعی است که برنامه اش 
نیست.  فرمایشی  و  ندارد  سیاسی  جنبه 
می گوید قصدش این است که نشان دهد 
به  او  جامعه اند.  افراد  از  هم  دولتمردان 
برنامه  میهمان  خندۀ  ثانیه  پنج  مدت 
آمار  تماشاگران  از  و  می کند  پخش  را 
به  متعلق  را  خنده  بهترین  که  می گیرد 
رامبد  گفتۀ  به  می دانند.  مهمان  کدام 
حائز  ما  برنامه  در  نکته  »دو  جوان: 
اهمیت است؛ اول اینکه نشان دهیم همه 
آدم های موفق شوخ طبع هستند.... چون 
یا  با دنیا شوخی کنی  بلد باشی  باید  تو 
بلد باشی با فاجعه شوخی کنی. ... نکته 
بعد این که متأسفانه ما عادت کرده ایم از 

انگار همیشه چیز  باشیم...  متوقع  کسی 
حال  تا  باشد  داشته  وجود  باید  دیگری 

ما بهتر شود.«
اندیشه  می توان  جمله  دو  همین  از 
را  آن  تولید  از  هدف  و  برنامه  بر  حاکم 
اسیر  را  مخاطب  می خواهند  فهمید. 
موجود  شرایط  تا  کنند  شادی  تخیل 
و  بپذیرد  هست  که  شکلی  همین  به  را 
جوان  رامبد  نکند.  تالش  تغییرش  برای 
تالش برای به دست آوردن چیزی دیگر 
را اشتباه می داند و معتقد است که باید 

به آنچه هست قناعت کرد. 
که  کنیم  باور  دارند  انتظار  آیا 
سیاسی  و  فرمایشی  جنبه  »خندوانه« 
برنامه  این  اصلی  مخاطبان  ندارد؟ 
به  شهری  متوسط  طبقۀ  تردید  بی 
توسط  را  »خندوانه«  که  هستند  باال 
گوشی های  دیجیتال،  مبدل های 
اینترنت  شبکه  از  دانلود  یا  و  هوشمند 
پرسرعت دنبال می کنند. این ها با منافع 
ذهنیت  با  آلودشان،  توهم  یا  واقعی 
رفرمیستی شان، به تبلیغ »خندوانه« در 
محیط کار و خیابان و خانه می پردازند. 
متخصصان،  کارمندان،  نیستند  کم 
به مبلغ بی جیره  دبیرانی که  و  استادان 
شده اند  تبدیل  ملی«  »رسانۀ  مواجب  و 
و همکاران یا دانشجویان و دانش آموزان 
ترغیب  »خندوانه«  تماشای  به  را  خود 
تهران  شهری  قطار  سازمان  می کنند. 
با  مواردی  در  و  بیلبوردها  با  هم  )مترو( 
این  در  »خندوانه«  سازان  برنامه  حضور 
تبلیغات شرکت دارد. باز هم کسی هست 
تولید »خندوانه«،  که مدعی شود پشت 

سیاستی نخوابیده است؟ 
کار  تقسیم  با  طبقاتی  نظام  در 
طبقات  ستمگرانه اش،  و  ناعادالنه 
فرودست از امتیازات سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی محروم اند. موفق بودن در این 
امتیاز  صاحب  دارد:  معینی  معنی  نظام 
شدن و برتری کسب کردن در این یا آن 
عرصه. این موقعیت نتیجۀ جایگاه طبقاتی 
که  است  اجتماعی  و  اقتصادی  رابطۀ  و 
قدرت  دستگاه  و  موجود  نظام  با  افراد 
حاکم برقرار می کنند. این ربطی به شوخ 

طبعی ندارد. این در واقع رضایت از وضع 
میلیون ها  که  شرایطی  از  است؛  موجود 
این  می راند.  فقر  خط  زیر  به  را  انسان 
بر  از حاکمیت مردساالر و ستم  رضایت 
و  از حاکمیت جهل  رضایت  است؛  زنان 
خرافۀ مذهبی و ارزش ها و باورهای قرون 
طبقۀ  یک  برتری  از  رضایت  وسطایی؛ 
طبعی  شوخ  جامعه.  اکثریت  بر  اقلیت 
با  قدر هم که  نظر »خندوانه« هر  مورد 
ادعای انسان دوستی و کمک به همنوع 
همراه باشد، تبلیغ پذیرش شرایط حاکم 
ممکن  آن.  تغییر  بودن  نافرجام  و  است 
طبقات  خاستگاه  با  افراد  برخی  است 
محروم مهمان »خندوانه« شوند اما آن ها 
جمع  به  که  هستند  عناصری  صرفا  نیز 
از هنرمندان  اعم  باالیی  ممتاز  قشرهای 
و  رفاه  می شوند.  اضافه  ورزشکاران  یا 
امتیاز این ها نتیجۀ شاد بودن شان نیست 
در  بودن شان  بی خیال  نشانۀ  بیشتر  که 
جامعه  بر  مسلط  زشت  واقعیات  برابر 
به  را  من  »خندوانه«  توصیه های  است. 
»راز«  کتاب  در  موجود  توصیه های  یاد 
از  می اندازد که نگرشی غیرماتریالیستی 
مدعی  و  می کند  ترویج  را  مادی  جهان 
می شود که افراد با خلق ذهنیات شخصی 
می توانند شرایط جامعه را کنترل کنند. 
فقیر  کودک  یک  واقعی  دنیای  در  آیا 
سیر  خیال هایش  و  خواب  با  می تواند 
این  از  برنامه هایی  ذهنی  تاثیر  شود؟ 
تغییر  افق  کردن  دور  جامعه،  بر  دست 
تحول  امکان  و  ضرورت  به  اندیشیدن 
نارضایتی  که  شرایطی  در  است.  جمعی 
از  بخش هایی  حتی  و  می یابد  گسترش 
طبقۀ متوسط نیز تحت تاثیر بی ثباتی و 
عدم امنیت اقتصادی و فشارهای سیاسی 
و اجتماعی به مخالفت و اعتراض کشیده 
با  رسمی  رسانه های  نقش  می شوند، 
کنترل  برای  ایدئولوژیک شان  تبلیغات 
شده  برجسته تر  پیش  از  بیش  جامعه 
چارچوب  این  در  هم  »خندوانه«  است. 

n .جای دارد
نامۀ ارسالی یکی از خوانندگان

پشت خنده های »خندوانه« 


