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جویی فقط یک آتش فشان جنبش دانش
  دھانھ ندارد

  
  سایھ روان

  
  :در دانشگاه سھند چھ گذشت

ھنوز یک ماه از مبارزه جسورانھ، منسجم و پیروزمند 
ھنوز . دانشجویان در دانشگاه صنعتی سھند تبریز نگذشتھ است

یک ماه از دوم اردیبھشت و درج اولین خبر کھ حکایت از 
در اعتراض بھ تجمع خودجوش دانشجویان دانشگاه سھند تبریز 

. ھتک حرمت یکی از دختران دانشجو داشت، نگذشتھ است
  . ه است ھمھ ما الھام و جرأت بخشد کھ بھ  یامبارزه 

کھ از بود حرکتی خودجوش ھند، دانشجویان سمبارزات 
قصد «ابتکارعمل عده ای از دختران دانشجو در اعتراض بھ 

 یکی از مسؤالن دانشگاه سھند بھ تجاوز بھ یک دختر
آغاز شد و با استقبال پرشور دختران دانشجو و  )١(»دانشجو

درج اولین خبر با بیانیھ ای از طرف . سایرین سازماندھی شد
 کھ )٢("جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی سھند تبریز"

اگر اولین نباشد جزو اولین بیانیھ ھای مستقل دختران 
زه جدی را می دانشجوست؛ نشانھ و امید بھ برپایی یک مبار

بیانیھ دختران با استفاده از موضوع مھم و عاجل پیش روی . داد
و در حمایت از دختر مورد تعرض قرار گرفتھ، سریعَا و 
صریحَا موضوع را با کلیھ موارد سرکوب دختران در دانشگاه 

بھ ھمین بسنده نمی کند، . مربوط دانستھ و بھ بیان آن می پردازد
تا "با بیان . شگاه زیر ضرب می بردعاملین اصلی را در دان

کجا مجبور بھ پذیرش عقاید دیگران و عقب نشینی از اعتقادات 
در لفافھ بیان می کند کھ  )٣("و تربیت خانوادگی خود ھستیم؟

حداقل (دیگر حاضر بھ عقب نشینی نیست و خواستھ ھایش 
را بیان می کند و در پایان ھمبستگی و مبارزه ) خواستھ ھایش

سایر دانشجویان را برای رسیدن بھ این حداقل خواستھ ھا پیگیر 
  . طلب می کند

 روزه می ١١یل بھ تحصنی تبددانشجویان، تجمع روز اول 
ھر روز آن متناسب با اھداف مبارزه و خالقیت شود، کھ 

مبارزینش برای حصول نتیجھ، فرم خاصی از مبارزه را بھ 
 روزش را ٥  ساعت تحصن رزمنده،١٦٠از . نمایش می گذارد

 نفرشان بھ ٢٨ نفر از متحصنین در اعتصاب غذا بودند و ٣٤
دانشجویان اعالم کرده اند بھ جای . "مراکز درمانی منتقل شدند

کنندگانی کھ بھ دلیل وخامت وضعیت  ھریک از اعتصاب 
دانشجو  بالفاصلھ چندین  جسمی قادر بھ ادامھ اعتصاب نباشد

   )٤(."جای وی را پر خواھند کرد
از روزھای اول تحصن دانشجویان خواستھ ھای مشروع و  

برحقشان را مشخص می کنند و آنرا بھ صورت عمومی در 
رسانھ ھا اعالم می کنند و بھ صورت رسمی و سر گشاده بھ 
مراجع ذیربط در دانشگاه و مراجع باالتر و محلی و استانی 

  )٥(.ارسال می کنند
 از ترض، بسیاریدانشجویان مع دانشگاه،  در صحنھ داخلی

 اتدانشجویان این دانشگاه کم جمعیت را حول این مبارز
با (عالوه بر تحصن روزانھ این دانشجویان  .ندسازماندھی  کرد
، اقدام ) نفر١٢٠با بیش از (و شبانھ )  نفر٤٠٠حضور بیش از 

بھ جمع آوری امضا از بین کلیھ دانشجویان می کنند، و در 

اب غذا کرده بودند اعتصاب حمایت از متحصنینی کھ اعتص
 و طی این مبارزه بارھا )٦(.سازمان می دھندرا غذای عمومی 

سوگند یاد می کنند کھ مبارزه متحدشان را تا بھ انتھا و حصول 
  .نتیجھ بھ پیش برند

الدین دانشجویان دانشگاھھای خواجھ نصیربا حمایت 
سیستان و   طوسی تھران، تربیت معلم تھران، شیراز،

  سمنان، تربیت معلم تبریز و دانشگاه ان، آزاد تبریز،بلوچست
 محکم تر  از این مبارزه، اتحاد درونی دانشجویان... وتبریز

حتی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز نیز با تجمعی . می شود
ھمزمان از آنھا حمایت می کنند و در یک اقدام بسیار مھم 

خود بھ یکی دانشجویان دانشگاه تبریز با ارسال کمک مالی 
از مسائل مھم پیش روی ھر جنبش اجتماعی کھ گاھَا فعالین 

  .را با مشکالت بزرگی روبرو می کند، پاسخ می گویند
دانشجویان بروی خواستھ ھایشان، کھ عمومی تر شده، پای می 

  :فشارند
  استعفای معاونت دانشجویی و ریاست حراست -١
از جمعی از (عذرخواھی رسمی معاونت آموزشی  -٢

شجویان بھ خاطر توھینی کھ بھ یک دختر دانشجو دان
کھ مجری جشن فارق التحصیلی دانشجویان بود بھ 
بھانھ پوشش نامناسب کرده و او را از این سمت عزل 

 ) کرده بود
 عدم تفکیک جنسیتی -٣
 لغو احکام کمیتھ انضباطی -٤
 عدم تبعیض میان تشکل ھا -٥

یمی در طی دوره تحصن تالشھای مذبوحابھ و ترفندھای قد 
رئیس دانشگاه برای ایجاد اختالف در بین دانشجویان بھ جایی 

 )٧((!!!) نمی رسد، او  کھ حتی برای ارائھ پاره ای توضیحات 
با نمایندگان وزارت علوم و وزارت  ،بھ تھران فرا خوانده شد

او . اطالعات مذاکره کرد، تا ھر چھ زودتر غائلھ را ختم نماید
زاران با ضد و نقیض گویی و در مصاحبھ با روزنامھ کارگ

تقلیل و تقبیح موضوع  و )٨(عوض کردن جای شاکی و متھم 
 وقیحانھ و ھم نتوانست انسجام دانشجویان را مختل نماید )٩(

گذاریم  ما نمی. اند ھم ریختھ چند نفری ھستند کھ بقیھ را بھ: "گفت
از طرف دیگر در خواست مذاکره با ." دانشجویان اذیت شوند

 و سرانجام مجبور شد شروط )١٠(ان را داشت دانشجوی
 معاونت فرھنگی و ریاست دانشجویان مبنی بر عدم حضور

 را بپذیرد و در نھایت در جلسھ مذاکره ای کھ حراست دانشگاه
، بھ چھار خواستھ از پنج خواستھ کشیدیک شب بھ طول 

د و بھ تمام موارد غیر از استعفای ادانشجویان پاسخ مثبت د
است کھ بھ گفتھ ایشان عزل و نصبش در حوزه ریاست حر

 و پس از امضای کتبی داد، تن استاختیارات وزارت اطالعات 
پایان تحصن خود را با آغاز جشن دانشجویان او بود کھ 
  .اعالم کردند بامداد، ٦ساعت پیروزیشان 

  
  :دختران سدھا را شکستند

تی توجھ بھ بندھای درخواس" بھ گفتھ خود دانشجویان سھند 
كدامشان در ھر دانشگاھی موردی برای  در این تحصن كھ ھر

تحصن و تجمع است، نشان از بزرگی حركتی بود كھ سھند از 
اما دستیابی بھ اکثریت خواستھ ھا در این ؛ )١١(" .پس آن برآمد

این مبارزه نمونھ، . تنھا عامل بزرگی این حرکت نبود مبارزه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

٣

برای عالوه بر موفقیت ھا و دستاوردھایش 
دانشجویان سھند، موفقیت جدیدی را ھم 

آنھم در . نصیب کل جنبش دانشجویی کرد
شرایطی کھ با روی کار آمدن دولت احمدی 
نژاد و ھمچنین افزایش فشارھای بین المللی 

 اقتصادی بسیار -بر ایران و شرایط سیاسی 
بی ثبات و نامناسب داخلی، حکومت نیز 

خویش برای افزودن بر عمر رو بھ فنای 
ھر روزه فشار را بر روی کلیھ مردم و 
خصوصَا فعالین و پیشروان جامعھ زیادتر 
می کند و ھر روز طرح تازه ای از 
سرکوب بھ اجرا گذارده می شود و البتھ 
جنبش دانشجویی بھ عنوان سیاسی ترین 
جنبش ایران مانند سایر جنبشھای اجتماعی 

ولی مبارزات موفق . از آن بی نصیب نیست
ش دانشجویی نشان می دھد کھ کلیھ جنب

 خنثی کردن  و کردنتمھیدات برای پادگانی 
فضای دانشگاه ناموفق و گاھَا معکوس بوده 
است؛ و دانشگاه ھمچنان زنده است و نھ 
تنھا نفس می کشد بلکھ نفس اش ھوای تازه 
ای را  برای سایر جنبش ھای اجتماعی نیز 

  . بھ ارمغان می آورد
ا سرکوب، دستگیری، آنجا کھ حکومت ب

 فعالین خصوصا، شکنجھ و تھدید دانشجویان
 دانشگاھھای تھران سعی در شناختھ شده

خاموش کردن جنبش دانشجویی دارد، 
 در نقاطی غیر از دانشجوییی حرکت ھا

کھ مثل ساختار مرکزمدار ایران (پایتخت 
چھ در ) سنتَا مرکز مبارزه تلقی می شود
مثل (ن ھا شھرھای بزرگ و چھ در شھرستا

...) شیراز، تبریز، بیرجند، بابل، ھمدان و 
جنبش فشان نشان از این دارد کھ آتش 
بار   و ایند؛دانشجویی فقط یک دھانھ ندار

دھانھ جنبش دانشجویی از دھانھ سھند چھ 
  . خوش طغیان کرد

 ردحرکت خودجوش و طغیان آنی 
کھ می تواند در ھر دانشگاھی سھند  دانشگاه

وبی سازماندھی شد و با ؛ بھ خخ دھ د ر
ترکیب فرمھای مختلف مبارزاتی، متناسب 
با شرایط و اھداف توانست، نتیجھ خوبی 
حاصل کند؛ و نمونھ خوبی باشد برای ما کھ 
. ھمیشھ ھم نباید منتظر تقویم مبارزاتی باشیم

می توانیم با تکیھ بر پتانسیل ھای موجود 
شکل ھای مختلفی از مبارزه را بھ پیش 

کھ " خاص"نھ لزومَا یک یا دو روز بریم، 
ھمواره حکومت ھم از قبل تمھیدات الزم را 
 ،برای در ھم شکستن آن آماده کرده است

بخش بسیار گداشت این روزھا ربزاگرچھ 
 ولی ما باید . استمھمی از مبارزات ما

مبارزه مان را ھمھ جانبھ بھ پیش بریم تا بھ 

  .پیروزی دست یابیم
 مبارزاتی مانند فمختل ترکیب اشکال

تظاھرات، تحصن، اعتصاب، اعتصاب غذا، 
تعطیلی کالسھا، صدور بیانیھ ھای پی در پی 
داخلی و عمومی، نامھ ھای سر گشاده و حتی 

کھ متاسفانھ بخشَا رنگ (اعالم عزای عمومی 
ھمگی در پیشبرد مبارزه در ) ... مذھبی دارد

البتھ . سھند بھ خوبی و متناسب انتخاب شد
 اینطور نیست کھ اتخاذ فرم متناسب لزومَا

مبارزاتی ھمواره منجر بھ کسب نتیجھ شود 
ولی بخش مھمی از آن است و بخشَا منعکس 
کننده اھداف مبارزه و جدیت مبارزین در 

  .س   تادستیابی بھ اھداف مورد نظرشان 
  دانشجویان سھند با انگشت گذاشتن بر

مسألھ زنان کھ امروزه یکی از مسائل حاد 
امعھ ایران است؛ نشان دادند کھ بھ راستی ج

 جنبش واقعیخواستھ ھای (پیوند جنبش زنان 
و جنبش دانشجویی نھ تنھا مھم بلکھ ) زنان

 کھ امروزه شرایطیدر . امکان پذیر است
خواستھ ھای دارند از فعالین زن سعی رخی ب

اساسی زنان را تقلیل و تغییر دھند و بھ خیال 
 لول ناممکن حقوق زنخود با بوجود آوردن مح

آنرا رقیق کرده ) محلول آھن در آب(با اسالم 
و بقول خودشان ھزینھ مبارزه شان را کم 

   .!!کنند
مبارزه دانشگاه سھند نشان داد غیر از بیان 
و خواست مسألھ زنان کھ از اھمیت و 

  جامعھ برخوردار است، درحساسیت باالیی 
اتفاقَا . دارداھمیت بسیار نحوه طرح آن نیز 

 موضوع نھفتھ "طرح"موضوع در " اھمیت"
 پیشگام ،است؛ آنجا کھ برای اولین بار دختران

بھ ) یا قصد تجاوز(طرح مسألھ تجاوزجنسی 
سکوت "دختران دانشجو می شوند و تابوی 

را می شکنند و در " برای حفظ آبرو و ناموس
صف مقدم اعاده حیثیت از دوستشان، رفیقشان، 

 کالس و خواھرشان قرار ھم دانشگاھی، ھم
. می گیرند تا از خودشان اعاده حیثیت شود

چون این دور تسلسل ھر روز در جایی برای 
دختران عاصی از . یکی دیگر تکرار می شود

لیست ھای بدحجابی بر بوردھای دانشگاه و 
عاصی از رفتارھای زننده مسؤلین بخش ھای 

و قربانیان توھین  و (!) بھ اصطالح فرھنگی 
دست (!) اوز جنسی مأمورین حفظ امنیت تج

در دست ھم تحصن می کنند، بیانیھ می دھند و 
اعالم مبارزه می کنند؛ در برابر مسؤلینی کھ 
نھ تنھا دانشگاه را مایملک خود می دانند بلکھ 
دختران دانشجو و حتی زنان کارمند را ھم 

 کھ بھ حکم دین و شمرندبرده جنسی خود می 
نند ھر طور می خواھند قانون رسمی می توا

  .با آنھا رفتار کنند
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 خود ستمدیدگان در صف اول در مبارزات دانشگاه سھند،
حفظ آبرو "ایستاده اند و با ھمھ چیز می جنگند و سکوت برای 

آنان نھ تنھا پیش قدمند، بلکھ دست در . را می شکنند" و ناموس
 دست سایر دانشجویان و ھم کالسی ھای پسرشان شعار دادند،

سرود خواندند، سوگند خوردند، در اعتصاب غذا شرکت کردند 
و آخرین سد را ھم شکستند و نھ تنھا بھ قوانین دانشگاه بلکھ بھ 
عرف و سنت خانوادگی ھم تلنگری زدند و شب ھمراه سایر 
تحصن کنندگان و اعتصاب غذاکنندگان در دانشگاه ماندند و بر 

  .زمین  سرد و سفت دانشگاه خوابیدند
بلند می " اسالم بھ خطر افتاد! وا اسفا"نجاست کھ فریاد ای

اینجاست  کھ یکی . شود؛ چرا کھ دختر و پسر کنار ھم خوابیدند
در کارنامھ عفت دختران " ننگ ناموسی"از ھمین لکھ ھای 

برای ھمین خانواده ھایشان تھدید می . دانشجو ثبت می شود
ن تھدیدات بی بھره این دختران از ایھم شوند و چھ بسا در آینده 

  . نمانند
 "ناموسی" ،بار برخورد جنبش دانشجویی بھ مسألھ اما این

دختره خودش خراب بوده از "نیست و دیگر گوشھ کنایھ ھای 
خانم "، "ھم کالسیم مثل خواھرم می مونھ"، !"کارمنده شاکیھ

بھ ... و " شما برید سر کالس ما می ریم پیش رئیس دانشگاه
بار شاکی  این. بار شاکی مقصر نیست این. گوش نمی رسد

بار شاکی آگاه است کھ حقش را کسی جز  این. ناموس نیست
مان، دختر و پسر تا اتبار مبارز خودش نمی تواند بگیرد و این
  .بھ آخر با ھم بھ پیش می رود

است کھ جنبش دانشجویی در طرح  سھند ردبار   این
بدون ترس و توھم خواستھ ھایش تردید نمی کند و حداقل ھا را 

روی حقش . بیان می کند، بین بد و بدتر بھ بد پناھنده نمی شود
ھمزمان خواستار استعفای ریاست حراست و . پای می فشارد

معاونت فرھنگی می شود، اگر چھ بھ اولی دست نمی یابد ولی 
آنجا کھ اعتراف می . پاسخ رئیس دانشگاه عین پیروزی است

م در دانشگاه در عزل و نصب این کند بھ عنوان باالترین مقا
بخش مسئول نیست؛ و این واحد پادگانی مستقل و مستقیم زیر 

این قبیل اعترافات راه را . نظر وزارت اطالعات اداره می شود
باز می کند تا بدانیم با تی مان آبرای طرح آماج مبارزات 

ھمین طور . عوامل پادگانی کردن دانشگاه چطور برخورد کنیم
ضوع برخورد نابرابر با تشکل ھای دانشجویی در بیان مو

دانشگاه کھ مستقیمَا بسیج دانشجویی و یکی دیگر از پایگاھھای 
جاسوسی و سرکوب حکومت را در دانشگاه زیر ضرب می 

  .   برد
اما نکتھ اینجاست کھ برای رسیدن بھ خواستھ ھای مشروع 
جمع و در یک مبارزه توده ای ھیچ کس نمی تواند 

ھر کسی کھ تجربھ یک . یافتگی این مبارزه را انکار کندسازمان
کار دو نفره دو ساعتھ را ھم داشتھ باشد، اھمیت سازماندھی این 

بویژه آنکھ تمام تالش ھا صورت . مبارزه را درک می کند
ھ در اتحاد جمع خللی وارد نیاید و رسیدن بھ اھداف ک گرفت

بی و  خالقیت مشترک جمع در رأس قرار گیرد، نوع سازمان یا
ھای فردی و جمعی ھمھ نمودی از اھداف رادیکال این مبارزه 

  . بودند
تالش مذبوحانھ دانشگاه با قطع اینترنت منطقھ برای علیرغم 
 بدون آرمھای  اخبار ھمھ وقایع اطالع رسانی،ممانعت از 

فرصت طلبانھ بھ دستمان می رسید، مصاحبھ ھا بدون نام 
عکسھای دریافتی با پیش بینی مصاحبھ شونده بود، حتی در

ھوشمندانھ چھره ھا مات شده بود و یا در فیلم ھا نیزچھره ھا یا 
دیگر کسی . کامَال پوشانده شده بود و یا از فاصلھ دور بود

مسؤل و سخنگوی جمع نبود با اعالم اسم، عکس، آدرس و 
اینبار در سھند ھیچکس نبود ولی ھمھ بودند و . شماره تلفن

ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا ": دا فریاد زدندھمدل و ھم ص
   ■!"بجنگیم

  !درود بر دانشجویان مبارز دانشگاه سھند
  

  :توضیحات
  بھ اعتصاب غذا ادامھ می دھیم: دانشجویان دانشگاه سھند -١

www.radiofarda.com/Article/٢٩/٠٤/٢٠٠٨/o٢_students_pr
otests_sahand.html 

 :متن بیانیھ را در این آدرس ببینید -٢
www.autnews.info/archives/١٣٨٧،٠٢،٠٠٠٨٨٢٧ 

   ھمان منبع-٣
 بریز روزھای پر التھاب در دانشگاه سھند ت-٤

www.roozonline.com/archives/٠٤/٢٠٠٨/post_٧١٢٢.php 
   نامھ سرگشاده متحصنین دانشگاه صنعتی سھند تبریز-٥

www.autnews.info/archives/١٣٨٧،٠٢،٠٠٠٩٠٢٢ 
 دانشجویی ١٧گذشتھ ھنگام ناھار در حمایت از  آنھا ھمچنین روز  -٦

از محل سرو غذا در سلف  غذا را  کھ در اعتصاب غذا ھستند، ظروف
بر روی زمین قرار  دانشگاه تا محل تحصن در ساختمان ھای اصلی،

دانشجو " ،"یمما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگ"  دادند و شعار 
فضای  را در " زاھد، حسینی، استعفا، استعفا"و " میمیرد، ذلت نمیپذیرد

روزھای پر التھاب در دانشگاه سھند  « .عمومی دانشگاه سر دادند
 »تبریز

www.roozonline.com/archives/٠٤/٢٠٠٨/post_٧١٢٢.php 
  در دانشگاه سھند تبریز ادامھ تحصن و اعتصاب غذا -٧

www.peiknet.com/١١/١٣٨٧ordibehesht/١٠/PAGE/٣٨SA
HAND.htm 

 کھگناه و ثابت نشدن آن طبیعی است  اتھام بستن بھ افراد بی  "-٨
  ."برخورد دارد

  تالش رئیس دانشگاه سھند تبریز برای ایجاد اختالف بین دانشجویان -٩
www.autnews.info/archives/١٣٨٧،٠٢،٠٠٠٨٩٥٣ 

دانشگاه سھند تبریز روز دوشنبھ درخواست مذاکره با   مسووالن-١٠
دانشجویان اعالم کردند در صورتی کھ معاونت  متحصنین را داشتند اما

اضر در این جلسھ شرکت کنند، ح فرھنگی و ریاست حراست دانشگاه
دانشجویان اعتصاب کننده  ھنوز مقامات دانشگاه با. بھ مذاکره نیستند
 .مذاکره نکرده اند

  :  بیانیھ دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سھند تبریز-١١
http://mkhazaie.blogfa.com/post-١٤٣٢.aspx 

  

  
. ومین شماره بذر دانش آموزی منتشر شدس

 . همراهی کنیددر پخش و ادامه کاری آن ما را
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

٥

 !اه مھ را بھ اھتزاز درآوریمپرچم سرخ اول م
 

  بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسب روز جھانی كارگر
  

  بر ما نبخشد فتح و شادی"
  خدا، نھ شھ، نھ قھرمان
  با دست خود گیریم آزادی

  "در پیكارھای بی امان
كھ سرود جھانی " انترناسیونال"ھم صداییم با 

ر طول پیموده ایم این راه را د. ماست در اول ماه مھ
ھمچنان پای  تاریخ، بر سنگفرش مبارزات طبقاتی و

  .در راھیم
روز . اول ماه مھ، روز طبقھ كارگر جھانی است

صدھا میلیون زن و مردی كھ در سراسر دنیا، چرخ 
ھا را می گردانند، دگمھ ھا را فشار می دھند، شیره 
. جان می دھند و دنیا را می آفرینند و باز می آفرینند

.  اما، روز رنج و تكرار رنج ھا نیستاول ماه مھ
اول ماه مھ، روز نمادین نبرد طبقھ كارگر برای فرو 
افكندن نظام سرمایھ داری جھانی و ساختن دنیایی 
بدون طبقات، بدون بھره كشی انسان از انسان، بدون 
ستم ھای جنسیتی و ملی و مذھبی، بدون خرافھ و 

 با این .باورھا و سنت ھای كھنھ و اسارت بار است
نگاه بھ آینده ی روشن نوع بشر، آینده ای كھ حاصل 

مردم خواھد بود، بھ اول ماه  تالش آگاھانھ و انقالبی 
  .مھ خوشامد می گوییم

اول ماه مھ متعلق بھ ھمھ كسانی است كھ چنین 
آرمانی را در سر دارند و آینده را چنین تصور می 

بارزه ھمھ كسانی كھ زندگی امروز خود را با م. كنند
و تالش و تفكر برای نزدیك ساختن چنین فردایی معنا 

اول ماه مھ متعلق بھ ماست كھ می توانیم . می كنند
. فعال آگاه جنبش كارگری باشیم، یا روشنفكر انقالبی

می توانیم كوشنده جنبش رھایی زنان باشیم یا عضوی 
شاید در دنیایی . از جنبش معلمان یا جنبش دانشجویی

ایھ داری با ابزار پیچیده و فن آوری كھ نظام سرم
پیشرفتھ بھره كشی و سركوب و كنترل بر آن حاكم 
است، و لحظھ بھ لحظھ افكار و ارزش ھا و عادات 
اسارت بار، حقیر، خرافی، خودخواھانھ و كوتھ 
نظرانھ را بازتولید می كند، صحبت از برپایی نظامی 

ما خود ا. از بیخ و بن متفاوت بھ نظر خیالبافی بیاید
این دنیای جھنمی وارونھ بھ صد زبان فریاد می كند 
. كھ دیگر بھ آخر خط رسیده و آماده دگرگونی است

دنیایی كھ بر منطق قدرت و رفاه یك اقلیت كوچك بھ 
قیمت گرسنگی و فقر و بی حقوقی یك اكثریت عظیم 

دنیایی . استوار است، فقط شایستھ فرو سوختن است
روری و غیر ضروری كھ از تولید محصوالت ض

برای جامعھ بشری لبریز است اما در جای جایش 
صدھا میلیون نفر بی امید و بی آینده شب را بھ روز 
. می رسانند، فقط باید بر سر حاكمانش خراب شود

دنیایی كھ كار و علم و خالقیت انسان ھا را در 
چارچوب تنگ منافع سرمایھ و سرمایھ داران 

و جنگ و كشتار جمعی محبوس، و توحش و تبعیض 
را ھمھ جا گیر كرده، چاره ای جز دگرگونی بنیادین 

  .ندارد
این كھ ما در كدام گوشھ ی این دنیا تولد یافتھ ایم 
و بزرگ شده ایم ھیچ تغییری در این واقعیت نمی 
دھد كھ با توده ھای استثمار شده و ستمدیده ی ھمھ 

كت ھا، بی عدالتی دردھا و فال. كشورھا ھم زنجیر و ھم سرنوشتیم
ھا و محرومیت ھا، جنایات و ستمگری ھایی كھ اینجا گریبانگیر 
ماست تنھا حلقھ ای ضروری از زنجیر نظام جھانی سرمایھ داری 

اگر اینجا كارگران مبارز را بھ حبس می افكنند . امپریالیستی است
و شالق می زنند و بھ قتل می رسانند، اگر تشكل ھای مستقل 

اتیك و صنفی طبقھ كارگر را ممنوع اعالم می كنند، حزبی و دمكر
اگر اعتصاب و تحصن و تظاھرات كارگری را سركوب می كنند، 
برای این است كھ از منافع و موجودیت این نظام طبقاتی پاسداری 

اگر مردساالری و پدرساالری و زن ستیزی را . كنند
رواج می دھند، برای این است كھ ستم جنیستی را بھ 

ن یكی از ستون ھای اصلی استثمار سرمایھ عنوا
اگر بنیادگرایی دینی و خرافھ . داری سر پا نگھدارند

را رواج می دھند برای این است “ مدرن”ھای كھنھ و 
كھ توده ھای مردم، نظم موجود را طبیعی و تغییر 
ناپذیر و مشروع تصور كنند، نتوانند و نخواھند 

ند، و ھمیشھ سرنوشت خود را بھ دست خویش رقم بزن
زمینی آنھا باقی “ نمایندگان”مقھور خدایان آسمانی و 

اگر روشنفكران چپ و مشخصَا فعالین چپ در . بمانند
جنبش دانشجویی را مورد پیگرد و سركوب قرار می 
دھند، برای اینست كھ ایده ھای نو و پیشرو و آرمان 
انقالب و ساختن جامعھ ای بدون طبقات تبلیغ نشود و 

نظمی كھ در اینجا حاكم است، مھره ای . یردپایھ نگ
حاكمان . كوچك از یك ماشین آدمخوار بزرگ است

اینجا نیز شریك پایین دست و كارگزار و مامور 
نھ امید بستن بھ وعده ھای . اربابان بزرگترند

اھدایی امپریالیستھا چاره كار است، نھ “ دمكراسی”
نالیستی؛ چنگ انداختن بھ برنامھ ھا و ایده ھای ناسیو

راه نجات است، نھ “ نواندیشی دینی”نھ دخیل بستن بھ 
 ".انتخاب از میان بد و بدتر"روان شدن بھ دنبال 

  تنھا ما توده ی جھانیم"
  ـ اردوی بیشمار كار ـ
  داریم حقوق جھانبانی ،
  "نھ كھ خونخواران غدار
این خوشامد . بھ اول ماه مھ خوشامد می گوییم

نبش كارگری نیست؛ فقط گویی، فقط ھمبستگی با ج
ھمدردی  نسبت بھ ھزاران كارگر معترض و جان بھ 
لب رسیده در گوشھ و كنار كشور نیست؛ فقط 
اعتراض نسبت بھ دستگیری و آزار كارگران فعال و 
مبارز نیست؛ فقط انعكاس خواستھ ھای بر حق و 
شعارھای كارگران از كشت و صنعت ھفت تپھ گرفتھ 

و صدھا واحد تولیدی كوچك و تا الستیك سازی البرز 
بزرگ دیگر نیست؛ فقط حمایت از زنان در جایگاه 
كارگران بی مزد خانگی و  دل نگرانی برای خیل 

خوشامد . جوانان بیكار و كارگران بیكار شده نیست
گفتن بھ اول ماه مھ، پیش و بیش از ھر چیز، اعالم 
پیوند و تعھد با آرمان طبقھ كارگر جھانی و نشانگر 

ش خستگی ناپذیر برای تحقق آن آرمان و تبلیغ و تال
اعالم اینست كھ می . تدارك انقالب اجتماعی است

خواھیم بیش از پیش بھ جھانبینی انقالبی، بھ فلسفھ و 
علم انقالب، بھ تفكر انتقادی ماتریالیستی دیالكتیكی، 

 ■ .مسلح شویم تا طرحی نو دراندازیم
 

  !ھ كارگرپیروز باد آرمان و رزم جھانی طبق
  ..."برخیز ای داغ لعنت خورده"

  
   ١٣٨٧اردیبھشت    
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   ه بیست و ششمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٦

 ت کارگرانیبھ وضعی نگاھ
 در آستانھ روز اول ماه مھ

 
  کیارھا 

اول ماه می روز جھانی پاسداشت بیش از یک قرن 
روزانھ با . مبارزات عظیم کارگران در اقصی نقاط جھان است
ستم مواجھ اخبار اعتصابھا و اعتراضات میلیونھا کارگر تحت 

جمھوری اسالمی با پوشش خبری موارد بین المللی و  ھستیم و
سانسور عظیم وقایع داخلی، خود را تافتھ جدا بافتھ نشان می 

  .دھد

بھ راستی کشور ایران کھ تمامی مناسبات اقتصادی اش بر 
پایھ قوانین ناقص سرمایھ داری است و از مناسبات کھنھ و 

 می تواند جامعھ ای عاری از ،ستعقب مانده نیز رھا نگردیده ا
 ستم و استثمار باشد؟

در سال اخیر جھان شاھد افزایش بی سابقھ قیمت نفت بود 
کھ ھمچون موارد مشابھ، اقتصاد بیمار ایران را با بحران 

مشکالت مالی . رکودی ـ تورمی مواجھ ساختھ است
کارخانجات، واگذاری صنایع بھ بخش خصوصی و در پی آن 

دن واحدھای تولیدی، نداشتن مواد اولیھ، ناھماھنگی زیان ده بو
و تأخیر در تحویل مواد اولیھ، واردات بی رویھ کاالھا و 
ورشکستگی کارخانجات داخلی بھانھ ھا و دالیل عمده بیکاری 

  .ھزاران کارگر است
 درصد اقتصاد ٨٠در اکثر این موارد از آنجا کھ بیش از 

وری اسالمی اداره می داخلی بھ دست عامالن و نوکران جمھ
شود، دولت ھیچ گونھ حمایتی از کارگران این واحد ھا بھ عمل 

 در پی آن در صورت تعطیلی واحد تولیدی جز نیاورده و
از سویی بھ . شودی معضل بیکاری سھمی نصیب کارگران نم

، واحد ھایی کھ دراین پروسھ یدنبال پروژه خصوصی ساز
ده و اموال این واحدھا را واگذار شده اند اعالم زیان دھی کر

از سوی دیگر قراردادھای موقت کار کھ در . باال می کشند
تمامی واحدھا برای منتفع کردن کارفرمایان جاری است 

  .کارگران را از شمول بیمھ ھا و حقوق کار خارج می نماید
طبق اخبار منتشره، بسیاری از کارگران در ماه ھای پایانی 

  .  کار اخراج شده اند روز، از، مصادف با عید نو٨٦سال 
، یکیان تایر، شرکت اونکان، کارخانھ تن ماھی خوشھ طالی

طاھر نیرو، صنایع مخابراتی راه دور ایران، مخمل و ابریشم 
کاشان، گونی بافی تھران و شفق برازجان، کارخانجات قند و 

تعطیل شده و یا بخشی از ... شکر در ھفت تپھ و نیشابور و 
را اخراج کرده اند و حتی حقوق معوقھ آنان نیز کارگران خود 

بیکاری طوالنی مدت و فقر ناشی از . پرداخت نگردیده است
عدم دریافت حقوق مشکالت عدیده ای را نھ تنھا برای کارگران 

 . کھ بیشتر از آن برای خانواده ھایشان بھ ھمراه آورده است

رجا نیز از سوی دیگر کارگران باقی مانده در واحدھای پاب
پیوستن ھزاران کارگر . از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند

بھ صفوف بیکاران در نظامھای مبتنی بر رقابت سرمایھ دارانھ 
 ؛میزان دستمزد آنھا را کاھش داده و بھ حداقل ممکن می رساند

طبق . و  زمینھ ساز ایجاد تفرقھ در صفوف کارگران است
 ،١٣٨٧زد در سال گزارشات رسمی دولت سطح حداقل دستم

 ٦٠٠ ھزار تومان است، حال آنکھ خط فقر در سال گذشتھ ٢١٩
ھزار تومان اعالم شده بود و در سال جدید از اعالم آن ممانعت 

حاکمیت جمھوری اسالمی تمامی عایدات . بھ عمل آمده است
حاصل از منابع کشور را صرف حق السکوت و باج ھای 

نوکران و بخشھایی از طبقھ  گوناگون بھ عامالن، جیره خواران،
متوسط شھری می نماید تا آنان بھ واسطھ نفوذ و امکاناتشان در 
تریبون ھای مختلف بھ حمایت از این نظام پوسیده و ارتجاعی 

  .بپردازند

بنابر آنچھ گذشت ھر دو گروه کارگران، بیکار و شاغل، از 
در حالی کھ در اقدامی بی . شرایط موجود متضرر می شوند

قھ صدا و سیما با پخش تظاھرات اولین سالگرد روز جھانی ساب
 قصد منحرف نمودن اذھان عمومی را ٥٧کارگر پس از انقالب 

داشتھ و کارگران زحمت کش را بھ عنوان حامیان نظام بھ 
بر ھیچ کس پوشیده نیست کھ ھم اکنون اکثریت . تصویر کشید

زان جامعھ علی الخصوص کارگران و دیگر ستمدیدگان، مبار
اصلی مقابل این سیستم ھستند و این امر موجب گردید تا 
جمھوری اسالمی با وحشت فراوان از نیروی عظیم کارگران، 
مانع برگزاری راھپیمایی در این روز حتی توسط خانھ کارگر 

 ھمچنین از روزھا قبل اقدام بھ ؛بھ عنوان نھادی وابستھ گردد
  .   بازداشت فعالین این جنبش نماید

ران و دیگر اقشار کارگ
ستمدیده ھر روز فقیرتر می 
شوند و جمھوری اسالمی برای 
درمان دردھایشان زندان، مواد 
مخدر، فحشا و نزاع ھای قومی 

  . بھ ارمغان می آورد
 ، تغییر بینادین جامعھ و استقرار سوسیالیسمیتنھا راه رھای

، تنھا یمتأسفانھ بعضی از جریانات درون جنبش کارگر. است
بارزات اقتصادی اکتفا کرده و آگاھانھ یا ناآگاھانھ مبلغ بھ م

آنان مبارزات ثمر بخش ستمدیدگان را فقط بھ . رفرمیسم ھستند
حال آنکھ . ی تقلیل می دھندیکسب موقتی برخی خواستھای جز

بدون دخالت کارگران در سیاست و ھمراھی شان با دیگر اقشار 
بی نمی توان بھ جامعھ و جلو گذاشتن افق و دورنمای انقال

 .  پیروزی دست یافت
، از کارگر، برزگر، معلم، پرستار، ی، ھمگیبرای پیروز

دانشجو و دیگر اقشار تحت ستم متحد می شویم و خود را بھ 
نھ بھ ارتجاع، نھ اندیشھ ھای نو مجھز می نماییم و اعالم داریم 

  ■. و خلق جھانی نو را فریاد زنیمبھ امپریالیسم
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   مبارزه معلمانگزارشی از
 ارسالی برای نشریھ بذر

 

سال گذشتھ شاھد اعتصاب ھای با شکوه معلمان در سراسر 
کشور بودیم و جمھوری اسالمی علیرغم تالش فراوان در 
سرکوب این جنبش نتوانست صدای حق طلبانھ معلمان را 
خاموش نماید و بھ منظور فریب مردم وزیر آموزش و پرورش 

 .را تغییر داد
 معلمان ھم اکنون بھ ماھیت رژیم پی برده و با عظمی جنبش

کانون صنفی معلمان ایران کھ . راسخ آمده تا نقشی نو بیافریند
ھم اکنون مھمترین تشکل در جنبش مذکور است در آستانھ روز 

دراولین . معلم بیانیھ ای را درباره برنامھ کانون صادر نمود
یاد و " ن باویھاب" معلمان در ٨٧/٢/١٢برنامھ، در تاریخ 

  .خاطره الگوی مبارزاتی خود، دکتر خانعلی را گرامی داشتند
 تشکل صنفی آن روز معلمان یعنی ١٣٣٩در بھمن سال "

کلوپ مھرگان بیانیھ ای صادر و در آن خواھان افزایش حقوق 
در پی این بیانیھ و طومارھای آموزگاران . آموزگاران گردید

 ١٣٤٠یھ، بھ تاریخ اردیبھشت سراسر کشور در پشتیبانی آن بیان
در اثر بی توجھی دولت وقت، آموزگاران تھران دست بھ 

مأموران انتظامی . اعتصاب زده و در مقابل مجلس گرد آمدند
با یورش بھ معلمان و قتل دکتر خانعلی بھ این تجمع پاسخ دادند 

"...)١(  
در مراسم مذکور معلمان با اشاره بھ برنامھ دوم خود شعار 

 !ما ھمھ اھل دردیم   دوشنبھ برمی گردیم: دندسر دا
در بیانیھ کانون بھ معلمان فراخوان داده شده بود تا روز 

 مقابل ساختمان آموزش و پرورش جمع ٨٧/٢/١٦دوشنبھ 
 زمان شروع مراسم بود و از یک ساعت ١٣:٣٠ساعت . شوند

قبل نیروی انتظامی تمامی منطقھ را پوشش داده بود و نزدیک 
در آغاز تعداد کمی . اسم درب ھای سازمان را بستندشروع مر

از معلمان حاضر بودند ولی بھ مرور زمان بھ تعداد آنان افزوده 
گردید و نیروی انتظامی دور تا دور حاضران را پوشش داده 

  .بود
یکی از نکات قابل توجھ عدم حضور دانش آموزان جھت 

انشان اعتراض بھ وضع نابسامان آموزشی و حمایت از معلم
حتی بعضی ازدانش آموزان رھگذر با تعجب بھ شرایط . بود

  .مزبور نگاه می کردند
پس از چند دقیقھ سخنرانی آغاز گردید و معلمان 

  :پالکاردھایی با مضامین زیر در دست گرفتند
شرایط کاری بھتر برای معلمان بھ معنای شرایط یادگیری "

زلت حق مسلم معیشت و من"، " بھتر برای دانش آموزان است 
!! دوخبر از جراید"، "درد معلم فقر نیست فرق است"، "ماست

ایران کمک دو میلیارد دالری بھ شکل وام کم بھره و بال عوض 
حق الزحمھ معلمان شش ماه ! در اختیار سریالنکا قرار می دھد

فعاالن صنفی بھ دنبال حقوق شخصی خود "، !"بھ تعویق افتاد
وق جامعھ اند، رفتاری کھ با آنھا می نیستند، آنھا بھ دنبال حق

تبعیض دیگھ بسھ، "، "شود شایستھ انسانھای عدالت خواه نیست
از پول نفت بر سر سفره مردم فقط کوپن " ، "معلم شده خستھ 

  ...، "عدس بھ معلمان رسید 
پس از تشکر از حاضرین، اعالم شد کھ تعداد زیادی از 

غذایی ھستند کھ نمی معلمان در نزدیکی، در صف دریافت مواد 
توانست اتفاقی باشد یادم آمد برنامھ ھایی کھ ھمیشھ جمھوری 

  .اسالمی در جداسازی صفوف جنبش ھا ایجاد نموده است
در این برنامھ خانواده و ھمرزمان دکتر خانعلی نیز حضور 

  .داشتند
شعر برادر دکتر خانعلی توسط پسرش خوانده شد و یاران 

 گفتند و لوح تقدیری بھ آنان تقدیم ٤٠ وی از واقعھ تاریخی سال
سپس سرودی کھ میان جمع توزیع شده بود توسط حاضرین . شد

 .خوانده شد
 

 مھر تو ای عزیز ای معلم کبیر
 گل فشان می کند ھر وجود چون کویر

 تا کھ یادت بود زنده در میان ما                                    
 می کند طی رھت ھر جوان یا کھ پیر                                    

  خانعلی نام تو زنده باد تا ابد
 راه تو بی گمان راه ما می شود
 گر بھ دریا روی ای تو رود بیکران                                   
 بگیر اینک این جان ما قطره ای بود                                   

 خود بشدآخرین درست آن بذل جان 
 زندگی ای شجاعتت چو شیر درسی از

  خانعلی نام تو زنده باد تا ابد                                   
 راه تو بی گمان راه ما می شود                                   
 اینک ای قھرمان، مایھ فخرمان
 خیز و یاران ببین، زنده جاودان
 رفتی اما بود، روح تو شادمان                                   
   شود آسمانشرمش از ھمتت، می                                   

 
 آقای -پس از آن یکی از اعضا فعال کانون صنفی معلمان 

وی با برشمردن .  سخنرانی خود را ایراد نمودند-باغانی 
فعالیت ھای جنبش معلمان  تاکنون و مخاطب قرار دادن احمدی 

اد، اشاره کرد کھ اگر تمامی معلمان معترض در یکجا تجمع نژ
نمایند، احمدی نژاد باید ھمچون سفرھای استانی برای گوش فرا 

ھمچنین وعده تجمع . دادن بھ اعتراضاتشان حاضر گردد
 مھر را ابراز ١٣سراسری معلمان در سالروز جھانی معلم، 

ندین بار با او کھ با شور بی پایان سخنرانی می کرد چ. داشتند
  .تشویق حضار مورد حمایت قرار گرفت

در پایان یکی از اعضا کانون بیانیھ پایانی تجمع را بھ شرح 
  .زیر قرائت نمود

 ما خواھان انجام قطعی قانون مدیریت خدمات -١
در غیر این .  ھستیم٨٧کشوری حداکثر تا اول مھر سال 

ان صورت از ھم اکنون اعالم می کنیم کھ فرھنگیان ھمزم
 مھر تجمعی کشوری در ١٣با روز جھانی معلم یعنی 

مقابل ارگانی کھ جلوی اجرای قانون را بگیرد برگزار 
این اخطار نھایی ماست و اگرھمھ اعضای . خواھند نمود

کانون دستگیر شوند باز ھم بھ ھمت فرھنگیان این بند اجرا 
  .خواھد شد
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 امنیت شغلی فعاالن صنفی از پایین ترین مراتب -٢
اصول دموکراسی است و با توجھ بھ سابقھ ی قبلی اعالم 
می کنیم چنانچھ امنیت شغلی فرھنگیان مورد تعرض قرار 
گیرد با ابتکارات بی سابقھ و خطرناکی در مدارس روبرو 

  .خواھید شد
 ما خواھان استاندارد سازی امکانات آموزشی و -٣

ورزشی و جمعیت کالس ھای درس و رعایت اصول بین 
  .ی رایج در آموزش و پرورش ھستیمالملل

 انتظار داریم صندوق ذخیره ی فرھنگیان گزارش -٤
 مھر در ١٣کاری شفاف و بیالن صندوق را تا روز 

 نفر از فرھنگیان ٣اختیار فرھنگیان قرار دھند و حداقل 
  .در ھیأت مدیره صندوق ذخیره عضو باشند

 لغو تمامی محدودیت ھایی کھ برای کانونھای -٥
 کشور و شورای ھماھنگی معلمان ایجاد کرده اند و صنفی

صدور پروانھ برای متقاضیانی کھ بارھا مراجعھ نموده اند 
  .و پاسخی نشنیدند

 اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش -٦
از جملھ مدیریت انتخابی مدارس کھ جلوی اجرای آن 

  !گرفتھ شده است
ستگان اعطای حق بازنشستگی پایان خدمت بازنش- ٧

  .بھ صورت کامل و جامع با پول نھ سھام عدالت
  

بندھای بیانیھ فوق با تشویق حضار تأیید گردید و مراسم 
  . بھ پایان رسید٤ساعت 
نکات اساسی تجمع فوق اشاره چندین باره اعضا بر  از

حضور صرف معلمان بود، کھ نشان از عدم تمایل آنان بھ اتحاد 
ن می دانیم کھ مبارزات صنفی ولی ھمگا. با سایر جنبش ھاست

و اقتصادی از این دست کھ تنھا متکی بر خواستھ ھای یک قشر 
خاص اجتماعی است حتی اگر بھ موفقیت دست یابد، مقطعی و 

پس . منحصر بھ آن مجموعھ از قشر مورد نظر خواھد بود
توصیھ می نماییم کھ فعالین این جنبش با سایر جنبش ھا متحد 

  . ھمیشگی دست یابندشوند تا بھ موفقیت
ھمچنین در تجمع مذبور اکثریت شرکت کنندگان میانگین 
سنی باالیی داشتند و از بازنشستگان فرھنگی بودند کھ با توجھ 
بھ جوان بودن معلمین مدارس می توان نتیجھ گرفت شاغلین، 
علیرغم حمایت کانون از امنیت شغلی معلمان بیم شرکت در 

  .داعتراضات صنفی خود را دارن
 مھر معلمین را در اتحاد با جنبش ھای دیگر ١٣امید است 

 و با تمام قوا در میدان دیده و شاھد مبارزه ای قدرتمند برای
 ■ .رھایی تمامی ستمدیدگان از یوغ ستم و استثمار باشیم

 
   ٣٥ سخن معلم ـ گاھنامھ سازمان معلمان ایران ـ سال دھم شماره )١(

     

     
  

 یرخشعری از خسرو گلس
 

  !"یک با یک برابر نیست"

 زدی معلم پای تختھ داد م
صورتش از خشم گلگون بود و دستانش بھ زیر پوششی از گرد 

 پنھان بود
 کردندی ولی آخر کالسیھا لواشک بین ھم تقسیم م

 زدی  را ورق م"جوانان"آن یکی در گوشھ ای دیگر 
کرد و با آن شور بی پایان ی برای او کھ بیخود ھایوھو م
 دادی تساویھای جبری را نشان م

 بروی تختھای کز ظلمتی تاریک غمگین بود
 :تساوی را چنین بنوشت و بانگ زد

 »یک با یک برابر ھست«  در اینجا
 از میان شاگردان یکی برخاست
 ھمیشھ یک نفر باید بھ پا خیزد

 بھ آرامی سخن سر داد
 تساوی اشتباھی فاحش و محض است 

  معلم مات بر جا ماند 
 او پرسید و

 یک فرد انسان واحد یک بود باز ھم یک با یک برابر بود؟ اگر
 سکوت مدحشی بود و سئوالی سخت

  معلم خشمگین فریاد زد
 : آری برابر بود

یک اگر با یک برابر بود آنکھ زور و رز بھ دامن داشت باال 
  بود

  و آنکھ قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود
 بود آنکھ صورت نقره گون چون قرص یک اگر با یک برابر

  داشت باال بود ی مھ م
 نالید پایین بود؟ی و آن سیھ چرده کھ م

یک اگر با یک برابر بود نان و مال مفت خواران از کجا آماده 
 گردید؟ی م

پرسم یک اگر با یک برابر بود پس چھ کسی دیوار ی حال م
  کردی چین را بنا م

 کرد؟ ی یا چھ کس آزادگان را در قفس م
  معلم نالھ آسا گفت

 بچھ ھا زین پس در جزوه ھای خود بنویسید
  »تیک با یک برابر نیس«
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

٩

  ! می خواستیم جامعھ را تغییر دھیمما واقعَا   
  

  ٦٨مصاحبھ با یکی از فعالین مھ 
  

  ارسالی برای نشریھ بذر
  

  سارا 
در " ٦٨چھلمین سالگرد مھ "رفتھ بودم بھ جلسھ بزرگداشت 

) دانشجویان چپ آلترناتیو ( "ALS"ل این جلسھ توسط  بروکس
ترتیب ) مقاومت جھانی" (INTERNATINAAL VERZET"و 

سخنران یک زن نسبتا مسن فرانسوی بود، از . داده شده بود
فرصتی دست داد تا . ٦٨دانشجویان شرکت کننده در خیزش مھ 

با یکی از فعالین و شاھدان عینی این جنبش از نزدیک آشنا 
ی بسیار یبرای من بھ عنوان یک جوان ایرانی این آشنا. ومش

بویژه آنکھ با کسی روبرو بودی کھ کماکان . ھیجان انگیز بود
بھ آرمانھای زیبای آن دھھ توفانی وفادار بود، نادم و پشیمان 

ایستادگی اش بھ . نبود و از روحیھ انقالبی باالیی برخوردار بود
ھ از این فرصت استفاده نکنم و حیفم آمد ک. من ھم قدرت می داد

بھ ھمین دلیل . دیگر رفقا را با احساس خود شریک نکنم
  .مصاحبھ زیر را با وی صورت دادم

کدام «موضوع مرکزی بعد از یک جلسھ طوالنی با 
آلترناتیو را بھ جای این سیستم خواھیم گذاشت و چطور آنرا در 

او سخنران . بھ گفتگو نشستم" ماری"با » !ھم خواھیم شکست؟
کھ ظاھرَا از ھمھ مسن تر بود، " ماری. "اصلی این جلسھ بود

در حین یادآورری . از ھمھ پرشورتر و ھیجان زده تر ھم بود
 بھ قدری ھیجانزده می شد کھ گاھَا فراموش ٦٨از حوادث می 

سخنرانی او در ابتدا . می کرد صحبت ھایش باید ترجمھ شوند
 میز سخنران شروع شد با اعتراض بھ رنگ مشکی رومیزی 

؛ او گفت ما ھرگز در )کھ نشانھ حفظ روحیھ اعتراضی او بود(
 صحبت نمی کنیم، ھرچند ٦٨مورد سالروز مرگ می 

 کھ جذب سیستم ٦٨بورژوازی با کمک بعضی از فعالین می 
اش شده اند، سعی دارد موضوع را اینگونھ جلوه دھد؛ ولی 

 او دائمَا می گفت من .ھمیشھ پرچم مبارزات ما سرخ خواھد بود
  . اصَال در این وقت کم نمی توانم ھمھ چیز را بگویم، متأسفم

. کھ پای صحبت ھم نشستیم. ساعت از نیمھ شب گذشتھ بود
. روحیھ انقالبی ماری خستگی و خواب را از چشم من  ربود

از طرف دانشجویان ایرانی تشکر می کنم کھ . نخست بھ او گفتم
ھدف از این مصاحبھ . ر من قرار دادیاین فرصت را در اختیا

این است کھ بیشتر ما را با تجربھ شخصی خودت بھ عنوان یک 
تا حدودی می دانم کھ در .  آشنا کنی٦٨دانشجو در دوره می 

 نظرات ٦٨مورد دالیل، اشتباھات و جمع بندی ھا از می 
اما فکر می کنم در این فرصت کم بھتر . متفاوتی وجود دارد

 زنده و مستقیمی کھ خودت از سر گذراندی را با من  باشد تجربھ
  . در میان بگذاری

  . اینگونھ بود کھ مصاحبھ ام با او آغاز شد

  کمی از خودت در آن زمان بگو؟■ 
 ٢١ یک دختر ١٩٦٨ در سال ھستم،" ماری ژوزه دوه"من □ 

کھ فاصلھ " روان"سالھ بودم، دانشجوی رشتھ تاریخ در دانشگاه 
من فعال جنبش ضد جنگ ویتنام بودم، در . یس نداردچندانی از پار

 -سازمان جوانان کمونیست "و ھمچنین " کمیتھ ملی ویتنام"
بر علیھ جنگ امپریالیستی در ویتنام فعالیت می " تروتسکیست

 تحت تأثیر بحران جنگ و جنبش ١٩٦٢خانواده من از سال . کردم
  .م بوداستقالل الجزایر بودند و این برای من ھم خیلی مھ

 می شروع شد، یک روز ٧از " روان"باید بگویم خیزشھا در 
مسلمَا فعالیت ھای . پس از شدیدترین سرکوب دانشجویان پاریس

 وجود داشت، اما این جنبش ٦٨ضد امپریالیستی ما قبل از می 
ھمچنین در ارتباط بود با کمپین ھای دانشجویی بر علیھ فشار در 

آزاد، خواستھ ھای صنفی دانشگاه؛ مثل عدم وجود فضای 
دانشجویی در مقابل تعداد بسیار زیاد دانشجویان نسبت بھ امکانات 

  ... .دانشگاه و 
برای من بھ شخصھ دو دلیل مھم تر بودند یکی دمکراتیزه 

  .کردن فضای دانشگاه و دیگری ضد جنگ ویتنام
 می ما دانشگاه را اشغال کردیم، از دانشکده ادبیات ٧ از 

 ھمان روز اول شروع کردیم بھ ارتباط برقرار از. شروع شد
تا در آکسیون ما در دانشگاه " رنو"کردن با کارگران کارخانھ 

دانشگاه اشغال شده بود و ما کمپین ھای متعددی می . شرکت کنند
مسلمَا دانشجویان با ... . گذاشتیم برای بازدید از کارخانھ ھا و 

شترکی با آنھا ایجاد کارگران وارد ارتباط شدند و گروه ھای م
ما واقعَا می خواستیم جامعھ را تغییر . کردیم ولی اصَال آسان نبود

بھ نظر من و تعداد زیادی از بقیھ دانشجویان این فقط بھ . دھیم
وسیلھ طبقھ کارگر امکان پذیر بود و طبقھ کارگر باید رھبری این 

 روش غلطی در) چپ ھا(مبارزات را بھ عھده می گرفت، اما ما 
  . نزدیک شدن بھ کارگران اتخاذ کردیم

واقعَا ) PCF(این را ھم بگویم کھ حزب کمونیست فرانسھ 
نمی خواست بین کارگران و دانشجویان ارتباط برقرار شود، حزب 
کمونیست فرانسھ شروع بھ کار بین کارگران کرد بدون اینکھ بھ 

  .خوبی برایشان توضیح دھد، ھدف چیست و این روش غلطی بود
سیلھ این جنبش بسیاری از کارگران آگاه شدند کھ باید قدرت بو

را بدست بیاورند و ما بھ آنھا برنامھ انقالبی صحیحی را ارئھ می 
دادیم و سعی می کردیم توضیح دھیم کھ امکان گرفتن قدرت 

اما ھیچ سازمان انقالبی در آن زمان وجود . بوسیلھ شما ھست
اعالم کند کھ باید قدرت را نداشت کھ بھ روشنی در بین کارگران 

  .بدست بیاورند
در ھمان زمان در بین کارگران ھم بحث ھای زیادی بود در 

" جامعھ"دیگر و اینکھ چطور امکان دارد یک " جامعھ"مورد یک 
  .دیگر را بوجود آورد

  
 آیا خود تو ھم از یک خانواده کارگری بودی؟ ■ 
 ولی باید من از یک خانواده خرده بورژوا بودم! نھ، نھ□ 

مخارج تحصیلم را خودم می پرداختم؛ بھ خاطر ھمین باید کار می 
  .کردم
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   ه بیست و ششمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٠

آیا اکثریت دانشجویان مثل شما بودند یا از خانواده ھای ■ 
 کارگری بودند؟

در آن دوره اکثریت دانشجویان از خانواده ھای بورژوا یا □ 
  . در صد از طبقھ کارگر بودند٧خرده بورژا بودند و فقط 

  
تباط شما و کارگران بیشتر از طریق سندیکاھا بود یا با ار■ 

 آنھا ارتباط مستقیم داشتید؟
کھ ما بودیم یکی از مھمترین کارخانھ ھا یعنی " روان"در □ 

وجود داشت کھ ما می توانستیم ارتباط مستقیم با خود " رنو"
کارگران یک کمیتھ کارخانھ داشتند کھ . کارگران داشتھ باشیم

و "  چطور می توانیم قدرت را بدست بگیریم؟" بود سؤالشان این
بحث ھا در این مورد ارتباطات زیادی بین دانشجویان و کارگران 

ولی در آن زمان خیلی مشکل بود چون آن . بھ وجود می آورد
  .حزب کمونیست فرانسھ بود) سیاسی(منطقھ تحت کنترل قدرت 

 کارگری آیا در آن زمان برای جنبش دانشجویی مثل جنبش■ 
مھم بود کھ ارتباط بین المللی با سایر جنبش ھا برقرار کند؛ مثل 

؟ ...جنبش دانشجویی در آلمان یا جنبش ضد جنگ در آمریکا و 
  این ارتباطات چھ اثری داشت؟ 

مسلمَا، برای ما خیلی خیلی مھم بود کھ انترناسیونالیست □ 
ین می رفتند و فرانسوی  بھ برل" روان"خیلی از دانشجویان . باشیم

و ھمین طور جنبش ھای * "رودی دویچکھ"در تظاھرات برای 
برای کارگران ھم مسألھ جنگھای . ضد جنگ در آنجا شرکت کنند

برای اینکھ جوانان کارگر . استعماری در آن دوران بسیار مھم بود
فرانسھ ( سال اجبارَا باید بھ جبھھ جنگ تجاوزکارانھ ٢٣ تا ٢١بین 

اینھم یکی از دالیلی . می رفتند) مریکا علیھ ویتنامعلیھ الجزایر و آ
  . بود کھ مبارزات را رادیکالیزه می کرد

  
بھ عنوان تجربھ یک دختر دانشجو در آن مبارزات چھ ■ 

 چیزی برایت مھم بود؟
مسألھ زنان، برای من شخصَا و . این یک مسألھ بنیادی بود□ 

 ای در این ھمچنین برای بسیاری از زنان یکی از مسائل پایھ
برای اینکھ روابط حاکم بین زن و مرد در آن دوره . جنبش بود

ھمچنین خواستھ . بوسیلھ این جنبش بنیادَا ھدف قرار گرفتھ بود
ھم طرح ... ھایی مثل آزادی سقط جنین، جلوگیری از بارداری و 

  .  بود
 ١٨ سال بھ ٢١یکی از مسایل مھم دیگر، تغییر سن قانونی از 

قبل از آن دوره سن قانونی برای مستقل شدن جوانان تا . سال بود
 سال بود کھ خیلی دیر است، بنابراین مبارزه ای ھم بود برای ٢١

  . سال١٨تعویض  سن قانونی بھ 

روابط بین دانشجویان و کارگران با دانشجویان و کارگران ■ 
 خارجی یا مھاجر چطور بود؟  

د شامل  مبارزه ای مشترک بو٦٨مسلمَا مبارزه می □ 
در جنبش دانشجویی ھم . کارگران فرانسوی و کارگران مھاجر

ملیتھای . تفاوتی بین دانشجوی فرانسوی و غیر فرانسوی نبود
بیشترین تعداد مھاجرین . مختلفی در ھر دو جنبش شرکت داشتند

از ایتالیا و اسپانیا بودند، اسپانیایی ھایی کھ بھ دلیل دولت فاشیستی 
این پناھنده ھا بھ ھمراه .  پناھنده شده بودندبھ فرانسھ" فرانکو"

سایر پناھندگانی کھ بعد از جنگ جھانی دوم بھ فرانسھ آمده بودند، 
با کارگران فرانسوی متحد بودند و یک کاراکتر انترناسیونالیستی 

  .خوب در این جنبش ایجاد کرده بودند
  

ماری بھ قدری خستھ است کھ آخرین سؤال را نپرسیده (■ 
می دھد ولی ھمچنان با ھیجان، چون صبح زود باید برای پاسخ 

  .)رفتن بھ جلسھ دیگری حرکت کند
برای من شخصَا نتیجھ جنبش این بود کھ بھ مردم عالقمند □ 

شدم و بعد از این چھل سال دوست دارم دائمَا این شرح حال را 
برای دیگران ھم بگویم؛ ما کھ بودیم؟ چھ می خواستیم؟ چھ کردیم؟ 

 آن کار را انجام دادیم؟ مسلمَا این جنبش ھماھنگ بود با و چرا
یک .  مبارزه علیھ سرمایھ داری کھ در آن زمان در جریان بود

  . مبارزه کامَال ضروری و آگاھانھ علیھ سرمایھ داری  بود
 در ھمھ بحث و جدل ھا این ٦٨ برای من امروزه اھمیت می 

باره در مورد  یک فاکت تاریخی است تا ما دو٦٨است کھ می 
سوسیالیسم و کسب قدرت توسط طبقھ کارگر بحث کنیم؛ و این 

 و اھمیت ٦٨دلیل من است برای نگاه بھ چھل سال تاریخ می 
  .درسھایی کھ در آن است

: ھمانطور کھ کارگران یک کارخانھ ساخت ھواپیما می گفتند
آن افسانھ زیبایی کھ ظاھرَا از ارزش افتاده برای ما ھنوز «
است؛ ما رھبری خودمان را می خواھیم، نھ رھبری " لیزمسوسیا"

شدن بھ وسیلھ دیگران را و با این روش ما سوسیالیزم را بدست 
  ) مترجم-بھ زبان فرانسھ بسیار زیباتر است(» .خواھیم آورد

  
می دانید کھ در شرایط کشوری مثل . متشکرم رفیق ماری■ 

 اجازه سازمان ایران کھ احزاب و جنبش کارگری و سایر جنبشھا
یابی ندارند، امروزه جنبش دانشجویی نقش سیاسی و اجتماعی 
مھمی را ایفا می کند، بھ خاطر ھمین دستیابی بھ تجربیات بین 

 و نقش جنبش دانشجویی در ٦٨المللی جنبش دانشجویی مثل می 
ارتباط با سایر جنبشھای اجتماعی خصوصَا کارگری و زنان برای 

 ما سعی می کنیم کانالی باشیم برای انتقال .ما بسیار اھمیت دارد
 .    این تجربھ

  ■.ھدف من ھم ھمین بود□ 
  

* "Rudi Dutschke"   
احتماال اشاره دارد بھ تظاھراتی کھ در اعتراض بھ ترور رودی دوچکھ 

 از سخنگویان یکی) ١٩٤٠ – ١٩٧٩(رودی دوچکھ . صورت گرفتھ است
  . میالدی بود٦٠ی آلمان در سالھای یمھم جنبش چپ دانشجو

در تظاھرات اعتراض ( توسط پلیس آلمان "اونزبرگ بنو" ترور ١٩٦٧سال 
ی آلمان را بھ سمت مبارزه رادیکال تر و یجنبش دانشجو)  ایرانبھ سفر شاه

یک کردند  کھ  ھم بھ رودی شل٦٨سال . در جھت مبارزه مسلحانھ سوق داد
چکھ از این جھت گیری ولی دو. ی را رادیکال تر کردیاین ھم جنبش دانشجو

.  شودی ی می می گفت باعث انحالل جنبش دانشجورادیکال دفاع نکرد و
او مدافع مبارزه . انشعاب او از فراکسیون ارتش سرخ آلمان معروف بود

نظراتش را از گرامشی، . برای تغییر خالق دولت و چامعھ از درون بود 
  . گی گرفتھ بودرزا لوگزامبورگ، مکتب فرانکفورت و مارکسیسم فرھن

رودی کھ گلولھ بھ سرش اصابت کرده بود برای معالجھ بھ انگلیس رفت و 
 سال بعد ١٢وی در اثر عوارض سو قصد .  بھ فعالیت سیاسی خود ادامھ داد

  . در گذشت

یک ، ٦٨در اعتراض بھ سفر شاه ایران بھ فرانسھ  یادگار می  پوستر
آن کپی از مجموعھ پوستر ھای طراحی شده بوسیلھ دانشجویان در 

  )ی اروپاییھدیھ یکی از رفقا. (دوره
  سرکوب، زندان، شکنجه=  ایران               :زیرنویس
   سه میلیارد خرید اسلحه از آمریکا،                                

  چرا شاه در پاریس است؟                                
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

١١

 نشریھ  درشده  منتشر"٦٨ ھم"پیرامون 
  : بذردانشجویی

  
   شا افشین كو -   ١٩٦٨ مھ  جنبش دانشجویی فرانسھ ■

  ١٣٨٤  اردیبھشت- ٢ نشریھ شماره 
 تظاھرات ضد جنگ ویتنام در سراسر جھان ١٩٦٨ در سال ▲

ھجوم جمعی . بویژه در آمریكا و اروپا شتاب زیادی بھ خود گرفت
 دانشجویان بھ دفتر آمریكن اكسپرس در پاریس بھ محصلین و

  ...دستگیریھایی جدی منجر گردید
ھفتھ دوم ماه مھ، فرانسھ شاھد تسخیر تمامی دانشگاھھا و  ▲

برخی . بسیاری از دبیرستانھا توسط دانشجویان و دانش آموزان بود
از كارگران جوان، بویژه از میان بخشھای پائین كھ آن زمان كم 

ن طبقھ كارگر در بازار  مشترك اروپا بعد از ایتالیا بودند، درآمدتری
ازچندماه قبل یك سری اعتصاب خشونت آمیز ابتدائی را شروع 

اكنون ترن ھا از دامنھ ھای مالل آور حومھ پاریس . كرده بودند
كارگران جوان، جوانان بیكار، مردان جوانی كھ اخیرا از خدمت 

 فن كنار گذاشتھ شده بودند، نظام معاف و یا از مدرسھ حرفھ و
ھمچنین تعداد بسیاری از محصلین دبیرستانھا را كھ بطور سراسری 
از طریق كمیتھ توده ای ویتنام سازمان یافتھ بودند را با خود می 

ھمھ آنان ھمراه دانشجویان ممتازتر در بحثھا و نبردھای . آوردند
  ...محلھ التن شركت می كردند

تعداد : زندگی سیاسی فرانسھ تازگی داشتیك چیز دیگر نیز در  ▲
بھ ھنگام اشغال . زنان جوان رزمنده چندان كمتر از مردان نبود

سوربون از سوی دانشجویان، مردان از زنان خواستند کھ صرفا بھ 
زنان بر شرکت در بحث . کار تایپ و قھوه درست کردن بپردازند

گر بھ راه این مبارزه کھ در دل مبارزه ای دی. اصرار ورزیدند
   ...افتاده بود دستاوردھای زیادی برای جنبش زنان بھ ارمغان آورد

ژرژپمپیدو نخست وزیر وقت فرانسھ با صدای آشفتھ و آكنده از  ▲
  ...بدبینی علیھ جنگ داخلی قریب الوقوع ھشدار داد

بزرگترین دستآورد دھھ شصت در كشورھای امپریالیستی این بود  ▲
بقول . از سالھا دوباره در صحنھ ظاھر شدكھ انقالب پرولتری پس 

تجربھ دھھ شصت در كشورھای «: یكی از انقالبیون دھھ شصت
امپریالیستی قطعھ سنگی است كھ نھ باید بدورش افكند و نھ بازیچھ 

ھمانطور كھ » .اش ساخت، بلكھ باید با آن خنجرھایمان را تیز كنیم
فقط آغاز كار این : یكی از شعارھای معروف آن دوره بیان داشت

  .است
   ٢  نشریھ شماره ادامھ در

  
  مارال ھشیار   -  ٦٨مریم خراسانی و مھ  ■

  ١٣٨٤بھمن  - ٨ نشریھ شماره 
  

 !تازه آغاز کار بود... 
 با اھداف ی یکی از آن موارد است کھ جمع٦٠ دھھ ▲

دشمنان دھھ شصت . متضاد در موردش صحبت می کنند
ھمیشھ سعی کرده اند آن سالھا را ھرچھ عمیقتر در دل خاك 

زیرا دھھ شصت بازنمای این واقعیت بود کھ جھان . دفن کنند
یک عده .  اش باشدی تواند و باید متفاوت از وضعیت كنونیم

ز آن حمایت می کنند آن را  از  کاراکتر ھم کھ بظاھر ا
خراسانی جزو این دستھ از ستایش . انقالبی خالی می کنند

  .   گران است

من ھم از ستایشگران آن دھھ ام اما خواھان تکرار آن  ▲
زیرا بپا خیزی و بیداری دھھ شصت تا آنجا ادامھ . نیستم

 .در نیمھ راه ایستاد. نیافت کھ جھان را زیر و رو کند
درسھایش را با این ھدف کھ تمام راه طی شود باید جمع بندی 

زمانی کھ از این بلندا بھ دھھ شصت نظر اندازیم دھھ . کرد
) با عرض معذرت(شصت را کامال متفاوت از آن تصویر 

   …مضحکی کھ مریم خراسانی می دھد می بینیم
 جوانانی کھ علیھ نظام حاکم در فرانسھ و ٦٠بلھ در دھھ  ▲

ھنر و :  شورش کرده بودند بھ ھمھ چیز کار داشتندجھان
می خواستند ھمھ این ھا . فلسفھ و سکس و سینما و ھمھ چیز

می خواستند نقدشان از نظام حاکم را بھ . را از نو تعریف کنند
ھمھ عرصھ ھای فکر و روابط بین انسان ھا منجملھ روابط 

بروی شورش انقالبی علیھ سیستم در را . زن و مرد بکشانند
 بھ این ٦٠اما خالصھ کردن دھھ . این چیزھا باز کرده بود

مریم . جنبھ، دادن یک دید عرفانی از این جنبش انقالبی است
 را منطبق بر ٦٨خراسانی برای اینکھ بتواند واقعیت ھای مھ 

کند،  یک جنبھ یا یکی از مطالبات آن " ضد توتالیتر"پارادیم  
جنبش «:  کرده٦٨میت مھ جنبش را گرفتھ و آن رامساوی تما

خودانگیختھ و بی رھبر دانشجویان در فرانسھ علیھ تمرکز و 
سلسلھ مراتب قدرت دولتی و حزبی و علیھ نظام مستقر 

 مداری ایدئولوژی –جنبشی کھ در برابر دولت . اقتصاد بود
از " خودگردانی"ھای لیبرالیستی و مارکسیستی موجود، پدیده 

ه ھا را طرح کرد؛ اگر چھ جملھ خودگردان شدن دانشگا
   ...».پیگیری و تحقق آن را بھ جنبش ھای بعدی واگذاشت

   ٨  نشریھ شماره ادامھ در 
  

   ورد بھ ذھن من می آ" رویایی ھا" آنچھ :نقد فیلم ■
  ١٣٨٦ آذر - ٢٢ نشریھ شماره 

 ترجمھ ارسالی 
و ای ن  )  در پ اریس ١٩٦٨م اه م ھ   (فیلمی با این اسم، این موضوع   ▲

م ن را  میخک وب   ) ھن دریکس، چ اپلین، دی الن و  دورز   (موسیقی متن  
از تماش ای  . نگ اه ک نم   وادارم می کن د ک ھ س راپا چ شم ش وم و      . می کند 

 ن  ھ فق  ط نومی  د ن  شدم، بلک  ھ انگ  ار  ی برن  اردو برتول  وچی"روی ایی ھ  ا "
پیشداوری ھایی کھ قبل از شروع فیلم داشتم را ھمان جا بھ ح ال خ ود        

  .رھا کردم
 شادی در کوچھ و تماشاگر را بھ روزھای شورش و" ھارویایی " ▲

ماجراھای جنگ ویتنام آنچنان خشم . خیابانھای پاریس می برد
نیا  بھ تکان درآورده برانگیز است کھ میلیونھا نفر را در سراسر د

در این روزھا، محیط آموزشی فرانسھ و کل جامعھ اسیر یک . است
ھمین وضعیت است کھ جرقھ بزرگ . نظم پادگانی خفقان آور است

  .انفجار را می زند
روزھای آخر ماه آوریل کسی ب اور نم ی ک رد ک ھ ط ی چن د روز           "

ب اور  ک سی  . فضای خفقانی جمھوری پنجم دوگل یک باره منفجر ش ود        
زی ر  " ح زب کمونی ست فران سھ   "نمی کرد کھ نف وذ کمونی ستھای جعل ی        

کسی باور نمی کرد ک ھ جامع ھ چ شم ب از کن د و خ ود را            .. سوال برود 
: ١٩٦٨فران   سھ در س   ال «از ." (درگی   ر ی   ک خی   زش انقالب   ی ببین   د 

   ...)»روزھای وحشی ماه مھ
   ٢٢  نشریھ شماره ادامھ در

 کھ علیھ نظام حاکم در  جوانانی٦٠بلھ در دھھ  ▲
فرانسھ و جھان شورش کرده بودند بھ ھمھ چیز کار 

می . ھنر و فلسفھ و سکس و سینما و ھمھ چیز: داشتند
 .خواستند ھمھ این ھا را از نو تعریف کنند

دانشجویان با تصاویر ماركس، انگلس، لنین، استالین  ▲
. و مائو از محلھ التن تا بیالن كورت راھپیمائی كردند

بروی پرچمی كھ در تظاھرات حمل می شد، نوشتھ شده 
دستان كارگران، پرچم قیام علیھ رژیم را از دستان «: بود

 »ضعیف دانشجویان خواھند گرفت

در این روزھا، محیط آموزشی فرانسھ و کل جامعھ اسیر یک 
ھمین وضعیت است کھ جرقھ . نظم پادگانی خفقان آور است

 .بزرگ انفجار را می زند
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   ه بیست و ششمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٢

  از بارِ  عریانِ كارِ  خانگی
                           تا  

  روزمره گی                           رنجِ  پنھانِ 
  

  ، فیلمی از رضا میر كریمی“بھ ھمین سادگی”درباره 
  

   باربد کیوان 
با فیلم ھای . پنھان نمی كنم كھ با پیشداوری راھی سینما شدم

از پیش زمینھ ھای ذھنی او و . قبلی رضا میر كریمی آشنا بودم
خیلی دور،  ”فیلم . انعكاس بینش مذھبی در آثارش اطالع داشتم

را با ھمھ نشانھ ھا و نتیجھ گیری ھای خرافی كھ “ خیلی نزدیك
یادم می آید ھمان موقع،  یكی از بچھ ھا با . داشت، دیده بودم

اصال مھم نیست ”: حرارت از آن فیلم دفاع می كرد و می گفت
من از لطافت انسانی آن خوشم . كھ دیدگاه این اثر، مذھبی است

وقتی كھ زیر یك حكومت ”: و در پاسخ گفتھ بودم كھ“ .می آید
مذھبی گرفتار ھستی و دست و پا می زنی،  دیگر نمی توانی 
یك فیلم مذھبی و خرافی را صرفَا بازتاب باورھا و احساسات و 

این جور فیلم ھا ابزاری است . نیات پاك و لطیف فیلمساز بدانی
ھنوز ھم فكر می “ .ت ایدئولوژی حاكم و دستگاه حاكمدر خدم

این را فقط بازگو كردم تا بدانید با چھ نوع . كنم بحثم درست بود
  .رفتم“ بھ ھمین سادگی”پیشداوری بھ تماشای 

. اكثرَا زن بودند. بھ جمعیت نگاه كردم. سالن تقریبا پر بود
ید البتھ بعضی ھاشان كھ جوانتر بودند،  دوست پسر یا شا

بقیھ،  زنان میانسال بودند در گروه . ھمسرشان را ھمراه داشتند
از راه رسید؛ بدون “ بھ ھمین سادگی”ناگھان . ھای چند نفری

فیلم، . نمایش تیزر تبلیغاتی فیلم ھا و بدون پیام ھای بازرگانی
اثر روان . در عین سادگی،  غریب بود. تیتراژ غریبی داشت

 فیلم و بازیگران و دست اندر نویس بر صفحھ ای مات كھ نام
تصویری محو از دست . ا یك بھ یك می نوشتكاران فیلم ر

. نویسنده پشت این صفحھ مات ژلھ ای بھ چشم می خورد
احساس كردم كھ . تصویر ثابت بود و فقط نام ھا عوض می شد

تیتراژ،  زیاده از حد طوالنی است و كم كم دارد تكراری و 
فقط من نبودم كھ چنین احساسی داشتم؛ . حوصلھ سر بر می شود

 دور و برم احساسشان را با آه ھای بلند یا با جملھ كسانی در
قبَال شنیده بودم كھ این . بھ زبان آوردند“ !بسھ دیگھ”كوتاه 

حتمَا منظوری داشتھ؛ او كھ . تیتراژ را كیارستمی ساختھ است
آثارش را بی فكر درست نمی كند حتی اگر یك تیتراژ كوتاه 

ر نام رضا آن وسط نام شادمھر راستین را ھم كنا. باشد

خیالم تا . میركریمی،  تحت عنوان نویسندگان فیلمنامھ دیدم
می دانستم كھ شادمھر راستین روحیھ خوب،  . حدودی راحت شد

پس فیلمنامھ اگر در . ھوش باال و شور و شر جوانی دارد
مجموع ھم خوب نباشد،  حداقل نكات و جنبھ ھای خوب و قابل 

  .تأملی در آن ھست
. ن رخت و ملحفھ بر پشت بام آغاز می شودفیلم با پھن كرد

ھمینجاست كھ آن زن جوان باردار را برای . طاھره اینجاست
این زن،  ھمسایھ جدیدی است كھ روزھای . نخستین بار می بیند

در . تنھایی و انتظار خود را با برنامھ ھای ماھواره پر می كند
 می .یكی دیگر از آپارتمان ھای این مجتمع،  عقد كنان است

مجتمع مسكونی،  . خواھند دختر نوجوانشان را شوھر بدھند
اما بھ جای . روز پر ھیاھو و پر رفت و آمدی را می گذراند

فضایی سرشار از شادی و امید،  بر این خانھ دلشوره و 
  . عصبیت حاكم است

با او وارد . روز دیگری از زندگی طاھره آغاز شده است
روز كامل را تا نیمھ شب تجربھ چاردیواری اش می شویم و یك 

یك روز متفاوت؟ . امروز سالگرد ازدواج اوست. می كنیم
طاھره واقعَا می خواھد كھ این روز با بقیھ روزھا فرق داشتھ 

می خواھد حداقل بتواند در این روز،  رشتھ یكنواختی و . باشد
روزمره گی را پاره كند؛ لباس نو بپوشد؛ عطر بزند؛ كیك سر 

ارد؛ غذای مورد عالقھ شوھرش را بھ او بچشاند؛ با سفره بگذ
شاید لحظھ ھای عاطفی ... دادن ھدیھ او را غافلگیر كند؛ و شاید

اما . شیرینی كھ مدتھاست اتفاق نیفتاده را دوباره از آن خود كند
: از ھمین آغاز می فھمیم كھ طاھره بھ شدت تنھاست و گرفتار

اما .  ھمسرانھ نھاده اند-گرفتار آنچھ نامش را وظایف مادرانھ 
وقتی كھ گوشی تلفن را بر می دارد و بھ . ،  فقط این نیست نھ

دفتر فالن آخوند زنگ می زند تا برایش استخاره كند،  می 
فھمیم كھ در این فضای نومیدی و جھل و تكرار،  گرفتار خرافھ 

  .ھم ھست
افزودن این ھویت ملی بھ . طاھره،  یك زن آذربایجانی است

ت جنسیتی طاھره،  كار آگاھانھ ای است برای عمیقتر و ھوی
تنھا تماس او با دوران قبل . ملموس تر كردن غربت و تنھایی او

. از ازدواج،  ترانھ ای آذری است كھ با خود زمزمھ می كند
زندگی طاھره،  حكایت رنج میلیون ھا طاھره دیگر است كھ 

تا زیر . بیده شودزاده شده اند تا مھر جنسیت بر پیشانی شان كو
تا . ھجوم الگوھا و باورھای سنتی از روزھای كودكی بگذرند

مضطرب و تحت فشار،  دوران پر شور نوجوانی را بی آنكھ 
. از آن چیزی بفھمند با ورود چند خواستگار بھ پایان برسانند

سر كنند و “ سیندرالیی”سپس،  لحظھ ای با رویاھای گول زنك 
ه وظایف و توقعات،  تحقیرھا و بی یك باره خود را در چنبر

اعتنایی ھا،  و تكرار روز و شب ھای بیھوده و بی سرانجام 
  .اسیر ببینند

این چنین است كھ طاھره در آشپزخانھ،  لختی بھ دفتر و 
. مدادش پناه می برد تا شعرھایش را بھ روی كاغذ بیاورد
 شعرھای ناتمامی كھ ھیچ وقت فرصت پیرایش و اتمامش را پیدا

شعر سرودن و كالس رفتن،  فقط حاشیھ ای است بر . نمی كند
متنِ  پختن و شستن و بچھ داری كردن و بھ وظایف زناشویی 

در این میان،  طاھره را می بینیم كھ تنھایی اش را . عمل كردن
در ذھن خود،  با مرد تنھای ھمسایھ كھ در قاب پنجره جای 

ھایی ھمسایھ احساس او در واقع،  با تن. گرفتھ تقسیم می كند
  .نزدیكی و ھمدردی می كند

طاھره تنھاست با وجود ھمسر 
شاید امروز  . و دو فرزندش

بتواند بھ زندگی این خانواده 
 .رنگ دیگری بزند

خت تر از آنند كھ واقعیات سرس
با ابتكارھا و طرح ھای ساده و 
صادقانھ طاھره، كنار بكشند و 
الاقل برای یك روز راحتش 

 .بگذارند
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طاھره . اما امروز قرار است روز متفاوتی باشد
شاید امروز  بتواند بھ . تنھاست با وجود ھمسر و دو فرزندش
او دختر كوچكش را می . زندگی این خانواده رنگ دیگری بزند

در حال . بیند كھ در مقابل چشمانش در حال بزرگ شدن است
نگاه ھای آشكار و دزدانھ طاھره بھ او،  با . استطاھره شدن 

اما در “ آیا سرنوشتش مثل من خواھد بود؟”: ما حرف می زند

امعھ،  تالش می كند كھ از دخترش یك جھمان حال،  بھ حكم 
طاھره،  پسر . كدبانوی وظیفھ شناس و باب طبع مردان بسازد

را از كوچكترش را می بیند كھ بی اعتنایی و توقعات مردانھ 
ھمین كودكی بروز می دھد و از گفت و گو و برقراری یك 

طاھره شوھرش را . ارتباط دوستانھ با مادرش سر باز می زند
تا بخش پایانی فیلم از شوھرش خبری . ،  اما نھ...می بیند كھ

و این كارگر خانگی تنھا،  ھمچنان كار می كند و كار ! نیست
صلھ پسری كھ كنار دستم تا جایی كھ حو. می كند و كار می كند
اعصابمون ! این دیگھ چھ فیلمیھ! بابا”: نشستھ سر می رود

دوست دخترش از اینكھ او ناراحت شده،  معذب . “خورد شد
عذاب وجدان گرفتھ كھ چرا او را با خود بھ تماشای این . است

كاش تنھا آمده ”: شاید بھ خودش می گوید. فیلم آورده است
یھ تماشاگر دیگری را می بینم كھ تاب ھمین موقع،  سا“ .بودم

  .  نمی آورد و با عجلھ سالن سینما را ترك می كند
آن تیتراژ می . حاال دارم فلسفھ تیتراژ فیلم را می فھمم

خواست حال و ھوا و خصلت كار تكراری خانگی را از ھمان 
حركات و . آغاز بھ تماشاگر منتقل كند و در این كار موفق شد

ه را كھ می بینم جمالتی كھ سالھا پیش در دغدغھ ھای طاھر
مردم با ”: مورد كار خانگی خوانده ام در سرم چرخ می زند

خیال راحت مشغول تماشای زنانی ھستند كھ كار مبتذل و 
یكنواخت خانھ،  توان و وقت آنان را ھدر می دھد؛ خستھ شان 
می كند؛ روحشان را پژمرده و ذھنشان را كند می كند؛ قلبشان 

  “ .ضعیف و اراده شان را سست می كندرا 
فقط بھ فضای چاردیواری طاھره “ بھ ھمین سادگی”اما 

در سراسر فیلم،  ما با حضور دائمی تلویزیون . محدود نیست
طاھره از اول صبح تا شب،  تنھاییش را با تلویزیون . روبروییم

حضور این رسانھ،  خواه ناخواه اشاره ای بھ سلطھ . پر می كند
 فراگیر بر مناسبات درون خانھ طاھره و افكار و قدرتی

بر زمینھ كار خانگی و دل نگرانی ھای . باورھایش نیز ھست
طاھره،  صدای حجت السالم مرادی یعنی ھمان آخوندی كھ 
خرافھ و عقاید ارتجاعی را در قالب بھ اصطالح مدرنیزه بھ 

مھ یا با قسمت ھایی از برنا. مشتری تحویل می دھد،  می شنویم
. مواجھ می شویم" فوتبال برتر"و " خانھ و خانواده"ھای روتین 

رسانھ حكومتی “ اورولی”ھمھ اینھا حاكی از حضور سنگین و 
ممكن است كھ بھ دالیل آشكار سیاسی،  این فیلم نتواند . است

 Big Brother is” رسانھ را بھ شیوه جرج اورول با شعار 

watching you! “ )مقابل !) ر نظر داردبرادر بزرگ ترا زی
چشم تماشاگران قرار دھد؛ اما جایگاه تلویزیون در فیلم بھ ما 

 Big Brother is brainwashing” نھیب می زند كھ 
you!“  )برادر بزرگ ترا شستشوی مغزی می دھد(!  

با پیشرفت داستان متوجھ می شویم كھ واقعیات سرسخت تر 
و صادقانھ طاھره، كنار از آنند كھ با ابتكارھا و طرح ھای ساده 

طاھره بھ شركت . بكشند و الاقل برای یك روز راحتش بگذارند
صدای منشی را از آن طرف خط می . شوھرش تلفن می كند

كامَال بر زندگی . لحنش نشان دھنده اعتماد بھ نفس اوست. شنویم
حرف . از ھمھ چیز خبر دارد. طاھره و بچھ ھایش محاط است

 و تعرض بھ حریم خانوادگی طاھره ھایش بوی مداخلھ جویی
از ھمینجای داستان منتظرم كھ ھر چھ زودتر،  صحنھ . می دھد

شوھری كھ ھمھ نشانھ ھای . مواجھھ طاھره با شوھرش را ببینم
اما عكس العمل دختر و پسری . خیانت را با خود حمل می كند

ھر دو . كھ بغل دستم نشستھ اند ھم بھ اندازه كافی جالب است
 بی اختیار بھ منشی شركت فحش می دھند و او را مقصر دارند

پسر با عصبانیت ! شوھر طاھره می دانند“ از راه بھ در رفتن”
می خواھی زندگی این ! خفھ شو”: خطاب بھ منشی می گوید

از خودم می پرسم،  چرا بھ مغزشان “ !خانواده را از ھم بپاشی
د می برد خطور نمی كند كھ شوھر طاھره از این مناسبات سو

و اوست كھ دست باال را دارد؟ چرا محكوم كردن زن منشی،  
بھ نظرشان صحیح و منطقی می آید؟ در تاریكی سالن چشم می 

. زنان میانسال ساكت و مبھوت بھ پرده چشم دوختھ اند. گردانم
  .گھگاھی صدای پچ پچ دختران جوان بھ گوش می رسد

ھره برای آن ھر چھ فیلم جلوتر می رود،  تصاویری كھ طا
. شب در ذھن داشتھ،  یك بھ یك می شكند و فرو می ریزد

دخترش بادمجان ھا را می سوزاند و فضای خانھ را پر از دود 
پسرش با بچھ ھمسایھ،  كیك را از یخچال كش می . می كند

شوھرش آخر شب بھ خانھ می آید . روند و شغال خور می كنند
و با كسی دیگر گرفتھ و معلوم است كھ جشن اش را جایی دیگر 

قلیھ ماھی كھ غذای مورد عالقھ این مرد جنوبی است . است
وقتی كھ شوھر طاھره،  بوی . روی دست طاھره باقی می ماند

غذای سوختھ كھ از بعد از ظھر باقی مانده را حس می كند اما 
بوی عطر طاھره را از فاصلھ نزدیك نھ، آه از نھاد ھمھ زنان 

  .آیدحاضر در سالن بر می 
در بخش پایانی فیلم،  طاھره با زن مضطرب ھمسایھ 
روبرو می شود كھ ملتمسانھ از او می خواھد در مورد ازدواج 

دارند او را بھ مردی می دھند كھ . دختر نوجوانش استخاره كند
مادر نگران آینده است كھ . اختالف سنی اش با دختر زیاد است

 طاھره استخاره .چھ بر سر زندگی مشترك دخترش خواھد آمد
با این كار، مادر خود را می فریبد و . می كند و خوب می آید

بدین ترتیب، . نگرانی ھایش را حداقل امشب كنار می گذارد
پسرك بھ كیكی كھ دوست داشت . ھمھ عاقبت بھ خیر شده اند

. دخترك قرار است با ھمشاگردانش بھ اردو بروند. رسیده است
فتھ و شامش را ھم بیرون خورده شوھر،  كت و شلوار ھدیھ گر

فقط مانده . و حاال مثل یك خرس روی تخت بھ خواب ناز رفتھ
در جریان فیلم،  سوسوی عصیان را در او دیده . است طاھره

نگاه خیره او،  وقتی كھ صدای سوت دیگ زودپز بلند می . ایم
شود می تواند نشانھ ای از نزدیك شدن طاھره بھ حد انفجار 

تی كھ در یك بازی كودكانھ،  تفنگ را از دست یا وق. باشد
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پسرش می گیرد و سرباز پالستیكی را ھدف قرار می دھد،  می 
  . تواند بازتاب نفرتی باشد كھ در او انباشتھ شده است

  
می . حاال طاھره در آستانھ یك تصمیم بزرگ قرار دارد

روشن است . از این مناسبات خارج شود. خواھد از اینجا برود
حتمَا بارھا این فكر بھ سرش . این یك تصمیم آنی نیستكھ 

حتی برای بچھ ھا از روی كلید خانھ،  یدكی . خطور كرده
می خواھد بھ آذربایجان . گرفتھ تا وقتی كھ رفت پشت در نمانند

حاال دیگر زمزمھ ھای آذری طاھره در ابتدای فیلم،  . برگردد
 ترانھ رھاییند،  آن ترانھ می توا. معنا و وزن دیگری می یابد

اما . فقط كافیست یك قدم بردارد تا از این دایره خارج شود. باشد
در آخرین لحظھ،  صدای  شوھر خواب آلوده . طاھره نمی رود

طاھره . اش را می شنود كھ زیر لب نامش را بھ زبان می آورد
. جانم”: غرق در تردید،  بھ طرف اتاق خواب سرك می كشد

نمی داند با خیال . ز خودش شرمنده استانگار ا“ .من اینجام
پس خود را از . ھایی كھ امروز در سر پرورانده چكار كند

. جلوی دوربین كنار می كشد و در مبل اتاق نشیمن گم می شود
. پیش خودم می گویم شاید می خواھد تصمیمش را عملی كند

شاید خودش را از مقابل در نیمھ باز اتاق خواب كنار كشید تا 
  !شاید ھنوز امیدی باشد. د شوھر خارج شوداز دی

ترجیح می دھم قدم ھایم را . از سالن سینما بیرون می آیم
حرفھای زنانی كھ بھ تماشای فیلم . كند كنم و فال گوش بایستم

بھ خودم می گویم بدون . آمده بودند نشانگر رضایت آنھاست
د را یاری زنان نویسنده ای كھ فیلمنامھ را خواندند و نظرات خو

از چنین “ بھ ھمین سادگی”با فیلمنامھ نویسان در میان گذاشتند،  
بدون تالش ھنگامھ قاضیانی . عمق و سادگی بھره مند نمی شد

شد،  “ آذری”كھ ماه ھا،  طاھره شدن را آموخت و مثل او 
و . شخصیت طاھره چنین آشنا و باور پذیر از آب در نمی آمد

بھ ھمین ”ودم می گویم بھ خ... باالخره رضا میر كریمی 
  .می تواند آغاز یك دگردیسی باشد“ سادگی

چند روز بعد در جایی از قول میر كریمی می خوانم كھ 
اگر واقعا اینطور باشد،  این اعالم عقبگرد و . “طاھره ماند”

ھمھ چیز در این داستان برای گسست و تغییر در . تسلیم است
برای جا زدنش وجود ھیچ دلیلی . زندگی طاھره فراھم شده بود

آیا میركریمی مطمئن است كھ طاھره ھنوز اینجاست؟ . نداشت
من كھ . بھتر است یك بار دیگر نگاھی بھ اتاق نشیمن بیندازد

  ■ .شك دارم ھنوز اینجا باشد
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  »روایت بزرگ«نظام تاریخ و 
  

  باربد کیوان 
. بدون شک  پست مدرنیستھا ھم آموزگاران خود را دارند

اما پست مدرنیسم مثل یک مکتب واحد نیست و الگوی واحدی 
در . اصوال پست مدرنیست ھا دنبال چنین چیزی نیستند. ندارد

واقع، آنان خودشان را بھ خاطر چند صدایی بودن، چند ھویتی 
آنان بسیار در مورد . بودن و بی مبنا بودن، ستایش می کنند

یعنی بھ . ندصحبت می کن» کنار گذاشتن مفھوم«محسنات 
با این . چیزی تحت عنوان مفھوم یا معنای ثابت، اعتقاد ندارند

یک طیف . حساب، پست مدرنیست ھا را باید یک طیف دانست
زیر یک چتر جمع شدن آنان بیشتر حالت . خیلی گسترده

یعنی . خودبخودی دارد؛ و چندان نمی توان آن را آگاھانھ دانست
دور ھم آمده اند و پست مجموعھ ای از گرایشات ھستند کھ 

، یاما ھمین پدیده، علیرغم ھر ادعای. مدرنیسم را ساختھ اند
ریشھ . مبنا و اساس دارد.  ریشھ در واقعیت مادی داردعمیقَا

. اش را می توان در تحوالت و تکامالت مادی جست و جو کرد
تحوالت چیزی نیستند مگر تضادھا، تقابل و برخورد تضادھای 

یعنی ھمین تضادھای اساسی و عمده . یمادموجود در شرایط 
متعدد کھ در فرایندھای پیچیده، بزرگ و کوچک، و مرتبط بھ 

، زمینھ مادی یخصلت متناقض عصر کنون. ھم وجود دارند
این عصر آبستن یک جھان نوین . بروز پست مدرنیسم است

آغاز دور جدیدی است برای حل کردن تضادی کھ ما . است
. ھ داری گذاشتھ ایم و بر دنیا مسلط استنامش را نطام سرمای

این تضاد را می خواھیم بھ طریقی حل کنیم کھ دیگر سرمایھ 
ما امروز با . داری جدیدی جایگزین سرمایھ داری موجود نشود

سرمایھ داری شدن ھمھ دنیا روبرو نیستیم، بلکھ با توسعھ 
در . سرمایھ داری مواجھیم کھ بھ شکل جھانی انجام می گیرد

در جریان . ن چارچوب ھر تضادی بھ دنبال راه حل می گرددای
  . حل ھر تضاد، پیچ و خم ھای معینی ھم شکل می گیرد

می شود مثل پست مدرنیست ھا نشست و از صبح تا شب، 
اما . مبانی مادی تحوالت و جھت فرایندھا را نفی و انکار کرد
ریشھ از این گریزی نیست کھ ما در واقعیت دنیای امپریالیستی 

علیرغم ھر سر و صدایی ھم کھ پست مدرنیستھا علیھ . داریم
بھ پا کنند، خود پست مدرنیسم ھم بازتاب یک » روایت بزرگ«
. »روایت«یعنی بازتاب قبول طرز تفکر . است» روایت«

در گذشتھ دیدیم کھ . یخرده بورژوای» روایت«منتھی یک 
نیستھا، پست مدر» فک و فامیل«خیلی از پست مدرنیست ھا یا 

نوع رویزیونیستھای شوروی (نوع مسکو » روایت بزرگ«
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نمی خواھم بگویم کھ طرفدار . را قبول کرده بودند) سابق
رویزیونیسم روسی بودند، ولی بھ ھر حال خودشان را بھ آن 

 ھمھ آن روشنفکران فرانسوی کھ مثَال. محیط وصل کرده بودند
 دانند خیلی بھ خودشان را ساختارگرا یا پسا ـ ساختارگرا می

بھ مسکو رفت و . رویزیونیستھای شوروی نزدیک شده بودند
بعضی ھاشان پیشنھاد تدریس در آکادمی علوم . آمد داشتند

گرایش شان این بود کھ وقتی کسی در . شوروی را قبول کردند
در نظر «قدرت است، می شود روایاتش را قبول کرد یا 

اراده کرده " رولتاریاپ"حاال کھ : حرف دلشان این بود! »گرفت
و قدرت سیاسی را بھ دست دارد، پس بی برو و برگرد باید بھ 

  ».حرفھایش گوش کرد
در میان است، ) یقدرت سیاس(وقتی کھ موضوع قدرت  

یعنی . کمونیستھای واقعی با این جور افراد مشکل پیدا می کنند
 اینان وقتی کھ کسی را در قدرت ببینند، منجملھ کمونیستھا را،

امکان دارد کھ . امکان دارد کھ رابطھ ای دوستانھ برقرار کنند
 آن چیزی کھ کمونیستھا یعنی اتفاقَا. مواضع آنان را قبول کنند

یعنی نسبت بھ آنان رفتار انتقادی . انتظار دارند را انجام ندھند
، مائو در یدر چین سوسیالیست. یک مثال بزنم. نداشتھ باشند

مقرھای فرماندھی را مورد انتقاد «مقطعی از مبارزه، شعار 
خب، . را مطرح کرد) ، بمباران کنیدییا بھ عبارت(» قرار دھید

. پست مدرنیستھا زیاد بھ چنین فراخوانی پاسخ مثبت نخواھند داد
یعنی این . این یک مشکل است. یعنی بیشتر، منفعل خواھند بود

گرایش خودش را از مبارزه حیاتی توده ھای پرولتر و 
نظیر این رفتار . کش برای ادامھ انقالب، کنار خواھد کشیدزحمت

، بھ ھنگام آغاز انقالب فرھنگی ھم بروز یدر چین سوسیالیست
وقتی کھ طبقھ . خب، یک مشکل دیگر ھم وجود دارد. کرد

کارگر قدرت سیاسی را کسب کند اما نتواند آن را حفظ کند، 
قدرت را یعنی ھمانطور کھ در مورد شوروی و چین پیش آمد 
بنابراین . از دست بدھد، از پشتیبانی این افراد محروم می شود

یک عامل مادی دیگر در بروز پست مدرنیسم و این طرز تفکر 
قبل . و تلقی از تحوالت و ریشھ ھا، مقولھ شکست انقالب است

از شکست سوسیالیسم در قرن بیستم، تحوالت مادی و گرایشات 
  . یلی دیگر داشتو طرز تفکرھا جھت و شکل و شما

از طرف دیگر، ما با تغییر و تحوالت جاری در اوضاع 
مادی ھم روبرو ھستیم کھ تاثیرات خود را بر پست مدرنیسم بر 

منظورم ھمان فرایندی است کھ نامش را . جا می گذارد
گلوبالیزاسیون از . می گذاریم) یجھانی ساز(گلوبالیزاسیون 

پدیده . یجاد کرده استیک طرف، تمرکز غیر قابل تصوری را ا
از . ھای متناقض را بھ شکل طنز آمیزی متمرکز کرده است

طرف دیگر، این سیستم باعث از ھم گسیختگی فراوان می 
گلوبالیزاسیون دارد جوامع را بھ حالت انفجاری می . شود

این را در ھمھ عرصھ ھا و در ھمھ کشورھا می بینیم؛ . رساند
درست است کھ دنیا . ی فرھنگاز تحوالت تکنولوژیک گرفتھ تا

خیلی بیشتر از گذشتھ بھ ھم پیوستھ و ادغام شده، و سرمایھ 
مناسبات جھانی تری برقرار کرده، اما این کار دارد بر پایھ 

بھ بھای کنار گذاشتن یا بھ بیرون پرتاب . اتالف انجام می شود
بھ بھای بر باد رفتن و . کردن انسانھا از شبکھ تولیدی جامعھ

بھ آفریقا نگاه کنید کھ چھ .  شدن اندیشھ ھا و افکار مردممعوج
رشد بنیادگرایی . یا امثال طالبان را در نظر بگیرید. خبر است

اینکھ . در کشورھای مختلف را ببینید) یمسیحی یا اسالم(دینی 
در گلوبالیزاسیون خیلی چیزھا عریان بھ نمایش در می آید شاید 

یعنی . بھ این سادگی ھا ھم نیستخوب باشد؛ اما باید بگویم کھ 
این پدیده بسیاری چیزھای متناقض را در کنار ھم مطرح می 

 تصویر را تضادھای زیادی بھ بار می آورد کھ اتفاقَا. کند
ما در گلوبالیزاسیون، نقد . مخدوش تر و پیچیده تر می کند

ارتجاعی از امپریالیسم را داریم؛ نقد پست مدرنیستی را داریم؛ 
این وضعیت باعث می . ای اجتماعی دیگر را ھم داریمو نقدھ

و » جدید«شود کھ شرایط و مناسبات موجود بھ نظر 
لھ أیکی از تغییرات این دوره، تغییر در مس. بیاید» متفاوت«

ما با تحرک و جابجایی ھای بیسابقھ سرمایھ . جغرافیا است
امروز مفھوم فاصلھ میان نیویورک با عربستان . روبروییم

یا فاصلھ دھقان کشتگر کردستان با . دی فرق کرده استسعو
بر اساس تحرک سرمایھ، اینھا باز تعریف شده و . بازار آمریکا

باید ببینیم کھ حرکت سرمایھ چقدر سریع این . تغییر کرده است
  .فاصلھ ھا را کوتاه می کند و این پدیده ھا را بھ ھم ملزم می کند

معنی نابودی تولید ھم در عین حال، تولید جھانی شده بھ 
. ھست و لطمات زیادی بھ تولید کنندگان مختلف در دنیا می زند

این بھ ھم پیوستگی و اتصال در فرایند تولید، تغییراتی را در 
ما با مفھوم رھبری کردن . خصوصیات پدیده ھا ایجاد می کند

  . این واقعیت مادی است. دنیا در یک سطح جدید روبروییم

 علیرغم مخالفتی کھ با موضوع مبنا و پست مدرنیست ھا
اساس می کنند، نمی توانند خود را از این واقعیت مادی کنار 

پست مدرنیست ھا . بکشند و مبنا و اساسی در آن نداشتھ باشند
ممکنست با ایده الیسم و متافیزیک مرزبندی تئوریک داشتھ 

لھ کھ مبنا و اساس را منکر می شوند أباشند، ولی ھمین مس
این . زیر آنان را بھ سوی متافیزیک و ایده الیسم می کشاندناگ

 واقعیت کھ سرمایھ برای ھیچ چیز احترام قائل نیست و مرتبَا
یکسری مبانی و پایھ و اساس را در ھم می شکند، این واقعیت 
کھ سرمایھ از ھیچ چیز تا ابد حفاظت نمی کند، زمینھ تقویت 

خب، . ت ھاستپست مدرنیس» یبی مبنای«و » یبی ھویت«
بورژوازی با این دنیا چکار دارد می کند؟ در این دنیا چھ 

قبضھ کردن ھمھ چیز . چیزی را دارد شکل می دھد؟  فالکت
و از ما . پست مدرنیستھا این چیزھا را می بینند. در دست خود

سوال می کنند کھ آیا شما ھم می خواھید ھمین چیزھا را تولید 
سوژه «ھ بر سر بحث مارکسیستی کنید؟ از ما می پرسند پس چ

کجا رفتھ است؟ پست » یسوژه منطق«آمده است؟ » آگاه
مدرنیست ھا بھ ما می گویند بھ شکست سوسیالیسم در چین نگاه 
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آیا این ھم از . در آنجا مردم خط مائو  را سرنگون کردند. کنید
نظر شما، یک داوری منطقی بود؟ مبنا و اساس این کار چھ 

ی کھ ادعایش را دارید، یھ منطق و مقولھ رھابود؟ چھ ربطی ب
لھ با پایھ و اساس حقیقت در تضاد قرار أداشت؟ آیا خود این مس

ندارد؟ چرا پیروز نشدید؟ چرا نتوانستید سوسیالیسم را حفظ کنید 
  و از آن فراتر بروید؟

االت است کھ می گویند آینده و ؤخب، بر مبنای ھمین س
. است» روایت بزرگ« یک آرمانی کھ شما جلو می گذارید

می گویند . یک مقولھ متافیزیکی است و در واقعیت وجود ندارد
پست مدرنیست ھا . کھ اینھا اندیشھ ھایی غیر قابل تحقق است

خود . تشبیھ می کنند» سر بھ سنگ کوبیدن«حرکت ما را بھ 
االت و حرفھا نشان می دھد کھ پست مدرنیسم ریشھ ؤھمین س

د و چیزھایی کھ در دنیا در حال وقوع در واقعیات مادی دار
ما برای تحلیل علمی از واقعیات عینی . است را بازتاب می دھد

 خود پست مدرنیسم یکی اتفاقَا. احتیاج بھ مشاھده و نشانھ داریم
از این نشانھ ھاست کھ وجودش بھ تحلیل ما از اوضاع می تواند 

ل چرا کھ پست مدرنیسم در واقع یک عکس العم. کمک کند
  . یعمومی است بھ پدیده ھا و فرایندھای عموم

خطاھای پرولتاریا در گذشتھ ھم یک جنبھ از این پدیده ھای 
دیگر بھ اندازه کافی . ما باید این خطاھا را بفھمیم. عمومی است

. تجربھ بھ دست آورده ایم کھ نخواھیم آن خطاھا را تکرار کنیم
ھ تئوری زحمت دانیم کھ مارکس در عرصی ھمھ م. مثالی بزنم

زیادی کشید تا بتواند دیالکتیکی فکر کند و دیالکتیک را بھ کار 
نگاه کنید این را بھ » گروندریسھ«اگر بھ . بندد و ترویج دھد
مسالھ این نیست کھ این کتاب را برداریم و . روشنی می بینید

عجب مارکس از نظر تئوریک «: بخوانیم و بھ بھ چھچھ کنیم کھ
لھ اینست کھ ذھن خود را با این مطالعھ و أمس» !قوی بوده است

ھنگام این مطالعھ درگیر درک دیالکتیکی کنیم و بھ این معنی پا 
باید قدم بھ قدم با مسائل و مشکالتی . جای پای مارکس بگذاریم

. کھ مارکس داشت با آنھا دست و پنجھ نرم می کرد مواجھ شویم
 در نظام انسجامو بھ ھم پیوستگی لھ کھ معنی أ با این مسمثَال

» تاریخ جھان« چیست؟ مارکس از مقولھ ای تحت عنوان تاریخ
این مقولھ چھ مفھومی دارد؟ چرا مارکس گفت کھ . صحبت کرد

، تاریخ جھانی وجود نداشتھ است؟ البتھ از یقبل از سرمایھ دار
می شود یک درک و تفسیر معادی ھم » تاریخ جھان«مقولھ 
در . و غیره» نوشت نھایی نوع بشرسر«یا » پایان دنیا«: داشت

بھ کجا بر می «او گفت کھ . ھمین مورد ببینیم مائو چھ گفت
در ھمین جملھ » خورد اگر نژاد بشر بھ طور کلی نابود شود؟

کوتاه و فشرده می بینیم کھ مائو درگیر مبارزه با نوعی طرز 
دنبال این نبوده کھ حرف شاعرانھ ای بزند یا . تفکر بوده است

. بلکھ در حال مبارزه با تجدید نظر طلبان بوده. ھ بافی کندفلسف
این تجدید نظر طلبان، یک تفکر خودخواھانھ و خود مرکز 

از نظر فلسفی این دیدگاه را جلو می . بینانھ را ترویج می کردند
گذاشتند کھ بشر فقط می تواند بھ خودش بپردازد و بھ موقعیت 

نافعش را باالتر از ھر چیز بنابراین م. خودش آگاھی داشتھ باشد
با ھمین طرز تفکر بود کھ تجدید نظر طلبان در . قرار می دھد

، انقالبی بودن و بھ انقالب ادامھ دادن را یچین سوسیالیست
چرا «: در مقابل، مائو از آنان می پرسید. خطرناک می دانستند

اینقدر بھ خودتان می نازید؟ چرا فکر می کنید کھ اگر نباشید کل 
ع بشر از دست می رود یا کائنات بھ حرکت خودش ادامھ نو

بحث مائو بر سر اینست کھ چرا آدم باید چنین » نمی دھد؟

 باید ھمھ چیز را بر ساختار ذھنی ای داشتھ باشد؟ چرا عمَال
ببیند؟ چرا باید خود را مبتنی » اشرف مخلوقات«اساس تئوری 

این انتقاد ؟ خب، »تاریخ عام دنیا«کند بھ چیزی تحت عنوان 
مائو فقط متوجھ تجدید نظر طلبان چینی نیست بلکھ حتی شامل 

یعنی می شد بر ھمین اساس از . دیدگاه استالین ھم می شود
چرا «: ھم پرسید کھ) انترناسیونال سوم(استالین و کمینترن 

نجات یا بقای اتحاد شوروی سوسیالیستی را بھ عنوان ھدف 
  »رولتری تعریف می کنید؟ی خودتان از انقالب جھانی پینھا

او ھم از وجود چیزی بھ عنوان . برگردیم بھ مارکس
مارکس با طرح این بحث، داشت . صحبت کرد» تاریخ جھان«

با یک سری چیزھا مرزبندی می کرد و یکسری چیزھا را حل 
و امثالھم » اومانیسم«مارکس در حال تسویھ حساب با . می کرد

، چیز یخودش بھ میزان کمولی خب، این بحث مارکس با . بود
مارکس در واقع بھ . دیگری را نیز ھمراه داشت و جلو آورد

او بھ چیزی کھ . موضوع پیشرفت و حرکت تاریخ نظر داشت
می توان از آن تحت عنوان حرکت اجزاء بھ ھم پیوستھ تاریخ 

منظورش این . یاد کرد نظر داشت و موضوع را اینطور می دید
 برای تاریخ روبرو از پیش تعیین شدهنبود کھ ما با یک حرکت 

بلکھ می خواست بگوید ما با حرکتی روبرو ھستیم کھ . ھستیم
او سعی کرد . اجزایش بھ ھم مربوطند و انسجامی وجود دارد

یک پایھ و : کھ پایھ و اساس درستی برای این تئوری بگذارد
 او بھ دنبال ارائھ تعابیر ایده الیستی از تاریخ. یاساس دیالکتیک

لھ را طوری أاو نمی خواست مس. و ترویج تاریخ گرایی نبود
حاال . تعیین کند کھ انگار نسخھ تاریخ از قبل پیچیده شده است

ال مھم اینست کھ آیا ما درک مارکس را ادامھ داده ایم و آن ؤس
را نمایندگی می کنیم یا نھ؟ واقعیتش اینست کھ اگر آثار مارکس 

شویم کھ او چگونھ در مکتب را دوباره بخوانیم متوجھ می 
 می بینیم کھ او سعی دارد مرتبَا. آلمانی تربیت شده است

یعنی درگیر یک . فرمولبندی ھای صحیح تری را بھ کار بگیرد
اگر ورق بھ ورق این آثار را جلو برویم، چنین . مبارزه است

در . تغییراتی را در فرمولبندی ھا حتی در یک اثر می بینیم
و آثار » یایدئولوژی آلمان«یا » ی فلسفدست نوشتھ ھای«

یعنی مبارزه ای روی این . دیگرش این تغییرات را می بینیم
بھ . لھ را رد یابی نکردیمأولی ما این مس. کاغذھا جریان دارد

ما . این آثار بھ عنوان مبارزه، یا محصول مبارزه نگاه نکردیم
جھ بھ وجھ نسبی فرمولبندی ھا و مواضع در آثار مارکس تو

یعنی ندیدیم کھ ھدف، بیان ھر چھ بھتر و روشنتر . نکردیم
 و این کاری ؛حقیقت است و رسیدن بھ این ھدف، نسبی است

ارائھ . رسیدن بھ فرمولبندی بھتر و واقعی تر: ادامھ دار است
  .»ماتریالیسم دیالکتیک«  ،یماتریالیسم واقع

 و برای نقد موثرتر پست مدرنیسم، ما باید بھ آثار مارکس
باید ھدفی کھ در آن . نکتھ نھفتھ در آن، بھای الزم را بدھیم

خیلی وقت ھا طوری با مارکس . نھفتھ است را در نظر بگیریم
و آثارش رفتار می کنیم کھ انگار ھدف این است کھ ما ھم 

یعنی چیزی کھ در آن ! خودمان را داشتھ باشیم» کتاب مقدس«
وانم بگویم کھ ما از می ت. ھمھ حرف ھا گفتھ و تمام شده است

.                                              سالح ھایی کھ در دسترس داشتیم بھ اندازه کافی استفاده نکردیم
                   

                          ... ادامھ دارد   
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

١٧

  معرفی کتاب
  

  ) تاریخ مختصر(نئولیبرالیسم 
  دیوید ھاروی: نویسنده

  جمھ ی دکتر محمود عبداهللا زادهتر
   ١٣٨٦نشر اختران ، 

  
  افشین کوشا

  بخش اول
 

اگر می خواھید با نئولیبرالیسم و تاریخچھ آن، دالیل  شکل 
گیری اش، تناقضات ذاتی اش و تاثیرات اش بر اقتصاد کشورھا 
و زندگی مردم جھان آشنا شوید، حتما کتابی را کھ دیوید ھاروی 

  . ، مطالعھ کنید نگاشتھ٢٠٠٥در سال 
اتخاذ مکانیزم  روشنی ازاگر می خواھید بھ درک نسبتَا

سیاستھای اقتصادی از جانب حاکمان جھان دست یابید، حتما بھ 
  .  این کتاب رجوع کنید

اگر می خواھید با ابعاد نابرابری طبقاتی در جھان آشنا 
شوید و یا برخی دالیل و پایھ ھای مادی رشد مذھب در جھان 

  . را درک کنید، حتما این کتاب را بخوانیدکنونی 
و با بستر  دیوید ھاروی شما را بھ گوشھ و کنار دنیا می برد

تاریخی کھ بھ نئولیبرالیسم پا داده و تاثیرات مخربی کھ این 
  . سیاست بر اقتصاد جھان و زندگی مردم گذاشتھ، آشنا می کند

با این کتاب از یک مقدمھ و ھفت فصل تشکیل شده و تقری
 . معتبر است) کتاب و مقالھ( منبع ٢٥٠متکی بر 

]١[  
ھاروی در مقدمھ کتاب از تغییرات اقتصادی شگرفی کھ 
پس از بھ قدرت رسیدن تاچر در انگلستان، ریگان در آمریکا، 

او با . تنگ شیائوپینگ در چین صورت گرفتھ آغاز می کند
، طرح این نکتھ کھ این دگرگونی ھا با این وسعت و عمق

ی رجوع می دھد کھ از مدتھا یصادفی رخ نداده اند، بھ بحثھات
از . قبل در محافل طبقات حاکمھ این کشورھا جریان داشتھ است

نظر وی نئولیبرالیسم بھ عنوان یک نظریھ و سیاست اقتصادی 
او بویژه بھ . توسط طبقات حاکمھ این کشورھا اتخاذ شده است

 سیاسی –صادی  در شیوه ھای اقت١٩٧٠چرخشی کھ از دھھ 
ھاروی ھدف اصلی . اداره جھان صورت گرفتھ، اشاره می کند

کتاب خود را بررسی خاستگاه  نئولیبرالیسم از منظر اقتصاد 
. سیاسی و چگونگی گسترش آن در صحنھ جھانی قرار می دھد

  .ھدفی کھ تا حد زیادی بدان دست می یابد
]٢[  

ی دنیا"ھاروی در فصل اول کتاب بھ موضوعاتی چون 
پیدایش نظریھ "؛ "چرا چرخش نئولیبرالی؟"؛ "دیگر آزادی

می " چشم انداز آزادی"و " معنای قدرت طبقاتی"؛ "نئولیبرالی
  . پردازد

ھاروی درابتدا بھ پروسھ ای اشاره می کند کھ در آن 
او می گوید . نئولیبرالیسم بھ تفکر غالب در جھان بدل گردید

بازار و تجارت ضامن آزادی "نئولیبرالیسم با این فرض کھ 
، آغاز کرد و بھ لشکرکشی "منزلت انسانی و آزادی فردی است

وی این پرسش گزنده و . بھ عراق برای صدور آزادی انجامید
اسب آزادی را کھ با زور اسلحھ "زنده روز را طرح می کند کھ 

او مقصد " بھ مردم عراق ھدیھ شده باید بھ کدام مقصد برسد؟
یی کھ پل برمر نخستین فرماندار بوش در نھایی را در فرمانھا

.   صادر کرد، جستجو می کند٢٠٠٣ سپتامبر ١٩عراق در 

ممنوعیت اعتصابات و اتحادیھ ھای "فرمانھایی مبنی بر 
کارگری در عمل، برقراری نظام مالیاتی یکسان بھ عنوان 

خصوصی "و ھمچنین " ارتجاعی ترین نوع سیستم مالیاتی
تی، حقوق کامل تملک شرکتھای سازی کامل شرکتھای دول

خارجی، حق خارج کردن تمام سود از عراق توسط شرکتھای 
باز کردن بانکھای عراقی بھ روی کنترل خارجیان، ... خارجی

رفتار یکسان با شرکتھای خارجی و برداشتن تمام موانع 
و می دانیم کھ فرمان ھای برمر اساسا در مورد )" تجاری(

 عراق بود چرا کھ انحصار نفت بھ بخش ھای غیر نفتی اقتصاد
دلیل اھمیت ژئوپولیتیکی قرار است بالکل در اختیار آمریکا 

را " آزادی عراق"بھ قول ھاروی برمر اسب . باقی بماند
  .مستقیما بھ داخل اصطبل نئولیبرالی رانده است

 سال بھ عقب بر می گردد و بھ بررسی نخستین ٣٠ھاروی 
رال در شیلی پس از کودتای تجربھ شکل گیری دولت نئو لیب

اینکھ چگونھ .  می پردازد١٩٧٣ سپتامبر ١١خونین پینوشھ در 
بھ " بچھ ھای شیکاگو"گروھی از اقتصادانان آمریکا معروف بھ 

علت تمایل شان بھ نظریھ ھای نئولیبرالی میلتون فریدمن کھ در 
آن زمان در دانشگاه شیکاگو تدریس می کرد، برای بازسازی 

این عده، ساختار اقتصاد شیلی را . لی فراخوانده شدنداقتصاد شی
مریکایی بازسازی آدر جھت خدمت بیشتر بھ منافع شرکتھای 

کرده و الگویی را عرضھ کردند کھ بعدھا نقطھ رجوعی برای 
  .تغییر اقتصاد در کشورھای مختلف شد

ھاروی دلیل اتخاذ مسیر نئولیبرالیسم را محدود بھ فشارھای 
بر دولتھائی چون انگلستان یا چین نمی داند بلکھ دولت آمریکا 

معتقد است کھ توسعھ جغرافیائی ناموزون نئولیبرالیسم در 
صحنھ ی جھانی ظاھرا فرایند بسیار پیچیده ای داشتھ و صرفا 
نتیجھ ھرج و مرج و سردرگمی نبوده، بلکھ در پیدایش آن اراده 

  .   ھا و تصمیم ھای بسیاری دخالت داشتھ اند
بحران انباشت سرمایھ در دھھ ھفتاد میالدی را محرک او 

اصلی اتخاذ این سیاست می داند و می گوید ساختار اقتصادی 
کھ بر مبنای آموزه ھای اقتصاد (پس از جنگ دوم جھانی 

و ھاروی ) ١) ( شکل گرفتھ بود١٩٦٠ و ١٩٥٠کینزی در دھھ 
یبرالیسم ل. "می نامد، از رمق افتاد" لیبرالیسم درونی شده"آنرا 

کارآئی نداشت و دیگر قادر بھ تامین سودآوری و " درونی شده
در نتیجھ برای غلبھ بر این بحران باید راه . رشد اقتصادی نبود
  . حلی جستجو می شد

. ھاروی نئولیبرالیسم را پاسخی بھ این ضرورت می داند
ضرورتی کھ جھان سرمایھ داری از طریق یک سلسلھ دور 

ربھ کردنھای مغشوش سرانجام بھ عنوان خود چرخیدنھا و تج
از نظر ھاروی در طول دھھ . راه حل بدان سمت گام برداشت

 این چرخشھا و تجریھ ھای نامنظم بھ تدریج بھ ھم ١٩٩٠
اجماع "پیوستند و یکی شدند و ماحصل، در چارچوب آنچھ 

نامیده می شد بھ شکل یک سنت و مکتب جدید ظھور " واشنگتن
ثال کلینتون و بلر توانستند اظھارات نیکسون از آن پس ام. کرد

اکنون ما پیرو سیاست : "رئیس جمھور آمریکا را کھ می گفت
اکنون ھمھ ی ما نئولیبرال "تغییر دھند و بگویند " کینزی ھستم

  ."ھستیم
بھ اطالعات " پیدایش نظریھ لیبرالی"خواننده کتاب در بخش 

ان سرمایھ داری جالبی در زمینھ رابطھ سیاست و اقتصاد در جھ
اینکھ چگونھ بورژوازی تحت فشارھای قوانین . دست می یابد

انباشت سرمایھ، یک سیاست اقتصادی را بھ کنار می نھد و 
امری کھ در جھان . سیاست متفاوتی را اتخاذ می کند

علیرغم آنارشی حاکم بر اقتصاد و قوانین کور (امپریالیستی 
ی یفاکتھا. تھ صورت می گیردازمانیاف آگاھانھ و سنسبتَا)  بازار
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کھ ھاروی در این بخش از کتاب خود ارائھ می کند بیان رابطھ 
تنگاتنگ اقتصاد و سیاست در عصر امپریالیسم و تداخل مداوم 

 . آنھا با یکدیگر است
ی از بورژوازی تشخیص دادند یبرای مثال زمانی کھ بخشھا

تاب مولف ک(کھ تزھای فریدریش فون ھایک فیلسوف اتریشی 
مریکایی بھ کارشان آو میلتون فریدمن اقتصاددان ) ساخت آزادی

با اعطای جایزه نوبل . می آید با جدیت پشت آنھا را گرفتند
 ١٩٧٦ و بھ فریدمن  در سال ١٩٧٤اقتصاد بھ ھایک در سال 

بھ نظریھ شان اعتبار و حیثیت جھانی بخشیدند و از این طریق 
و سیاست گذاری بیرون آنھا را از حاشیھ محافل دانشگاھی 

با ) موقتی(دو فرد فوق الذکر کھ سالھا قبل در ھمکاری . آوردند
در اتریش ایجاد کرده " مونت پلرین"کارل پوپر انجمنی بھ نام 

بودند، معتقد بودند کھ تئوریھای کینزی کھ مدافع دخالت دولت 
این انجمن . در اقتصاد و تامین اشتغال بود باید کنار گذاشتھ شود

ی قرار ی و مالی  افراد ثروتمند و شرکتھارد حمایت سیاسیمو
گرفت کھ مخالف مداخلھ دولت و مقررات دولتی در اقتصاد 

 این انجمن بھ یکباره بھ جایگاه مھمی در ٧٠در دھھ . بودند
محافل سیاسی و دانشگاھی دست یافت و با امکانات مالی بسیار 

در لندن  " ادیموسسھ ی امور اقتص"، شاخھ ھایی از آن نظیر 
  . در واشنگتن بینان گذاری شد" بنیاد ھریتج"و 

ھاروی تالش میکند ثابت کند کھ نئولیبرالیسم قبل از ھر 
چیز پروژه ای برای برقراری مجدد شرایط انباشت سرمایھ و 

قدرتی کھ بھ خاطر پاره . احیای قدرت نخبگان اقتصادی است
 شصت بھ ای تحوالت اقتصادی و سیاسی در جھان در دھھ

ھاروی تاکید می کند نباید فریب . درجاتی محدود شده بود
اصول نظری اعالن شده توسط نئولیبرالھا را خورد چرا کھ ھر 
جا اصول نئولیبرالی با لزوم احیا یا حفظ قدرت نخبگان در 
تضاد قرار می گیرند، این اصول یا کنار گذاشتھ می شوند یا 

  .  شناسائی نیستندآنقدر تحریف می شوند کھ دیگر قابل
بر بستر چنین بحثی ھاروی با ارائھ مثالھا و آمارھای دقیق 
سعی می کند منافع اقتصادی این گروه نخبھ را در حیطھ ھای 

  . مختلف نشان دھد
کتاب با استفاده از آمار نشان می دھد کھ پس از اجرای 

، سھم یک درصد ١٩٧٠سیاستھای نئولیبرالی در اواخر دھھ 
 ١٥عھ امریکا از در آمد ملی بھ شدت باال رفت و بھ فوقانی جام

  . رسید) بسیار نزدیک بھ رقم پیش از جنگ جھانی دوم(درصد 
 درصد از فوقانی ترین افراد ثروتمند در آمریکا از ١/٠سھم 

 ٦ بھ بیش از ١٩٧٨ درصد در سال ٢در آمد ملی از رقم 
  .   رسید١٩٩٩درصد تا سال 

رشد بھ حقوق متوسط یک نسبت حقوق مدیران اجرائی ا
 ٥٠٠،  بھ تقریبا ١٩٧٠ بھ یک در ٣٠کارگر از اندکی بیش از 

  .  افزایش یافت٢٠٠٠بھ یک تا سال 
 نفر از ثروتمند ٣٥٨در سطح جھانی، ارزش ثروت خالص 

 درصد ٤٥ برابر با مجموع در امد ١٩٩٦ترین مردم در سال 
  .  میلیارد نفر بود٣/٢از فقیرترین مردم جھان یعی 

 نفر از ثروتمندترین مردم جھان، ارزش خالص ثروت ٢٠٠
دو برابر ) ١٩٩٨تا ١٩٩٤از (خود را در طول چھار سال 

در ھمین دوره، . کردند و بھ بیش از یک تریلیون دالر رساندند
دارایی ھای سھ نفر از بزرگترین میلیادرھای جھان، بھ بیشتر 

ا جمعیتی از مجموع تولید ناخالص فقیرترین کشورھای جھان ب
  .  میلیون نفر رسید٦٠٠بالغ بر 

ھاروی این وضعیت را ناشی از برخی روندھای کلی در 
اقتصاد مانند ترکیب امتیازات مالکیت و مدیریت موسسات 

) از طریق ارائھ ارزش سھام بھ مدیران ارشد(سرمایھ داری، 

کاھش چشمگیر فاصلھ بین سرمایھ پولی تحصیل کننده سود و 
ز یک طرف و سرمایھ تولیدی، صنعتی و تجاری سھام و بھره ا

ی کھ بھ یروندھا. سود از طرف دیگر می داندمترصد کسب 
موج شدیدی از فعالیت سرمایھ مالی در جھان و انواع جدیدی 

از نظر او نئولیبرال سازی بھ . از بازارھای مالی دامن زد
مالی سازی کھ نھ تنھا . معنای مالی سازی ھمھ چیز بوده است

سایر حوزه ھای اقتصاد، بلکھ بر دستگاه دولت و بر زندگی بر 
روزانھ ی مردم نیز تسلط یافت و بی ثباتی پرشتابی را وارد 

 شعار بورژازی ٦٠اگر در دھھ . روابط مبادلھ ای جھانی کرد
آنچھ برای جنرال موتورز خوب است : "امریکا این بود کھ 

شعار بدل شد  این ٩٠در دھھ ." برای ایاالت متحده خوب است
  ." آنچھ برای وال استریت خوب است مھم است: "بھ اینکھ

از نظر ھاروی این روندھا موجب تقویت قشری از 
بورژوازی در جھان شد کھ سراسر جھان را در چنگال خود 

. قشری کھ در کشورھای تحت سلطھ نیز پدید آمده اند. گرفتھ اند
 کھ بھ خاطر در اندونزی" سلیم"مانند الیگارشی مالی گروه 

 ٢٠روابطش با دولت سوھارتو بھ بزرگترین شرکت مختلط با 
یا فردی .  شرکت بدل شد٥٠٠میلیارد دالر دارایی و حدود 

در مکزیک کھ با یک شرکت سرمایھ " کارلوس اسلیم"چون 
گذاری نسبتا کوچک کار خود را آغاز کرد و با خرید شرکت 

ی شده  بود بھ ارتباطات راه دور مکزیک کھ بھ تازگی خصوص
سرعت بھ یک امپراطوری از شرکتھای مختلط تبدیل شد کھ نھ 
تنھا بخش بزرگی از اقتصاد مکزیک را کنترل می کند بلکھ بھ 
  .  بخشھائی از بازار خرده فروشی در آمریکا نیز نفوذ کرده است

او . نتیجھ ای کھ ھاروی از این بحث می گیرد جالب است
طبقاتی را باید امری فراملیتی می پرسد آیا این شکل گیری 

دانست یا این کھ ھنوز می توان آن را امری کھ صرفا مبنای آن 
ھاروی در . درون محدوه ھای دولت ملی قرار دارد، تلقی کرد

پاسخ  بھ این پرسش بھ نکتھ ای در تاریخ سرمایھ داری اشاره 
بھ اعتقاد او در مورد این مسئلھ . می کند کھ حائز اھمیت است

طبقھ حاکم در ھمھ جا و ھمواره عملیاتش را بھ یک دولت "کھ 
ملی محدود  و وفاداری ھایش را بھ آن اعالم کرده است، از 

صحبت از یک طبقھ . نظر تاریخی زیادی اغراق شده است
سرمایھ داری مشخصا آمریکایی در برابر بریتانیایی یا 

ھای بین پیوند. فرانسوی یا آلمانی یا کره ای معنای زیادی ندارد
المللی ھمیشھ مھم بوده اند، بویژه از طریق فعالیتھای استعماری 
و نو استعماری، و ھمچنین از طریق پیوندھای فراملیتی کھ بھ 

  ." قرن نوزدھم و شاید قبل از آن بر می گردند
او می افزاید نئولیبرالیسم این روند را تشدید کرده است اما 

اران چھ برای گرفتن این بھ معنای آن نیست کھ سرمایھ د
امتیازات و چھ بھ منظور برخورداری از حمایت، خود را بھ 

  . دستگاھھای دولتی خاصی پیوند نمی زنند
ھر چند ھاروی مسائل را از زاویھ دیگری بررسی می کند، 

دھد راه  ولی فاکتھا و نظراتی کھ ھاروی در این بخش ارائھ می
مپرپالیستی می را بر تشخیص یکی از تضادھای مھم سیستم ا

اینکھ سرمایھ ھای امپریالیستی ریشھ ملی دارند اما : گشاید
برای مثال، . مجبورند در صحنھ بین المللی عمل و انباشت کنند
 اشاره می ٧٠کتاب بھ بحران موازنھ پرداخت انگلیس در دھھ 

کند و نشان می دھد کھ محرک این بحران، تضادھائی بود کھ 
با ) کھ در داخل کشور ایجاد شده بود (بین لیبرالیسم درونی شده

لیبرالیسم بازار آزاد مالی سیتی لندن کھ در سطح جھانی عمل 
واقعیت این است کھ این قبیل تضادھا . می کرد، بوجود آمده بود

با گسترش روند نئولیبرالی تشدید یافتھ و بر شکنندگی این نظام 
  .جھانی افزوده است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    بیست و ششم شماره 
 

 

١٩

]٣[  
بھ چگونگی " اختن رضایتس"فصل دوم کتاب تحت عنوان 

ھاروی در این فصل . اختصاص دارد" نئولیبرال سازی"تحقق 
اینکار توسط چھ کسانی "تالش می کند بھ پرسشھائی چون 

چگونھ توانست رضایت دیگران را بخود "و " صورت گرفت؟
  . ، پاسخ دھد"جلب کند؟

در ابتدا اشاره ای بھ کشورھای شیلی و آرژانتین بھ عنوان 
 می کند کھ در دھھ ھفتاد، نئولیبرالیسم در آنھا بھ شکلی مدلھایی

شرط پایھ ای این تحقق . ساده، سریع، خشن و قاطع تحقق یافت
سرکوب بی رحمانھ جنبشھای کارگری و دیگر جنبشھای 

سرکوبی کھ  موجب قتل دھھا ھزار نفر از . اجتماعی بود
  . کمونیستھا و مخالفین توسط این دو دولت شد

 یعنی تحقق – می کوشد بھ قلب مسئلھ اما ھاروی
او در .  نیز رسوخ کند–نئولیبرالیسم  در کشورھای امپریالیستی 

این فصل بطور مفصل بھ بررسی مدل ریگان و تاچر می 
، نئولیبرالیسم را عملی "دمکراتیک"پردازد کھ با شیوه ھای 

ساختند و توانستند رضایت طیف وسیعی از مردم را در این 
ھاروی بھ خوبی .  سمت برنامھ ھای خود جلب کنندکشورھا بھ

  . از پس این بررسی دشوار برمی آید
) مارکسیست ایتالیایی(او با وام گیری مفھومی از گرامشی 

کھ " حس مشترکی. "آغاز می کند" حس مشترک"تحت عنوان 
نیست بلکھ می تواند  بسیار گمراه " عقل سلیم"لزوما ھمان 

ان کننده مسائل واقعی زیر تعصبات کننده، گیج کننده یا پنھ
کاری کھ بورژوازی ھمواره با تکیھ بر . فرھنگی باشد

نظیر اعتقاد بھ خدا و میھن یا (ارزشھای فرھنگی و سنتی 
و ترس از ) تعصبات مربوط بھ موقعیت زنان در جامعھ

برای پوشاندن ...) کمونیستھا، مھاجران، بیگانگان" (دیگران"
  . ی دھددیگر واقعیتھا انجام م

ھاروی بھ تفصیل و با استناد بھ وقایع و موارد مشخص، بھ 
تبلیغات ایدئولوژیکی نیرومندی کھ از طریق شرکتھا، رسانھ ھا 

 مانند دانشگاھھا، مدارس، کلیساھا و –و نھادھای جامعھ مدنی 
 برای جا انداختن اندیشھ ھای نئولیبرالی –انجمنھای حرفھ ای 

بھ نقشی کھ دستگاه .  می کنددر جھان صورت گرفتھ اشاره
دولتی با استفاده از قدرتش برای ترغیب، پذیرش، تطمیع و 

داشتھ،  " حس مشترک"تھدید برای حفظ و دامن زدن بھ این 
امری کھ از نظر وی ھنر خاص ریگان و تاچر . اشاره می کند

  .بود
یا سازمان " میزگرد تجارت"برای مثال او بھ نھادی چون 

 در آمریکا تاسیس شد اشاره ١٩٧٢ھ در سال مدیران اجرایی ک
شرکتھائی کھ در این نھاد حضور داشتند حدود نیمی از . می کند

این قبیل نھادھا . تولید ناخالص داخلی آمریکا را در دست داشتند
در آمریکا مبالغ کالنی را برای اعمال نفوذ بر کنگره و 

یید پرداختن بھ پژوھش و ارائھ مباحث سیاسی فلسفی در تا
آنھا در آن .  سیاستھای نئولیبرالی  زمینھ جمع آوری کردند

 میلیون دالر ساالنھ برای مسائل سیاسی ٩٠٠زمان نزدیک بھ 
، "بیناد ھریتج"موسسات پژوھشی نظیر . خرج می کردند

موسسھ "، "مرکز مطالعھ بازرگانی آمریکا"، "موسسھ ھور"
رائھ مباحث با حمایت این شرکتھا برای ا" امریکن انترپرایز

  . جدی در این زمینھ شکل گرفتند
دفتر ملی پژوھشھای اقتصادی در امریکا کھ نیمی از بودجھ 

 شرکت مھم در امریکا تامین می شد  و رابطھ ٥٠٠اش توسط 
ای بسیار نزدیک با جامعھ دانشگاھی داشتھ است نقش زیادی 
در تغییر طرز تفکر دپارتمانھای اقتصاد و دانشکده ھای 

جالب توجھ است کھ . نی دانشگاھھای پژوھشی ایفا کردبازرگا

ی از کشورھای جھان ی در این قبیل دانشکده ھا کادرھامعموال
. سوم برای اداره امور این کشورھا نیز تعلیم و تربیت می شوند

بطور خالصھ با پشتیبانی این قبیل نھادھا انبوھی از مقالھ ھا و 
. لی تھیھ و منتشر شدکتابھا در حمایت از ارزشھای نئولیبرا

آزادی "حتی بودجھ تھیھ فیلمی از کتاب میلتون فریدمن بنام 
ھمھ این تبلیغات برای این بود کھ نحوه تفکر . تامین شد" انتخاب

را در آمریکا و " شرکت، قانون، فرھنگ و فرد"مردم درباره 
این قبیل تاکیدات ھاروی بدرستی اھمیت نقش . جھان تغییر دھند

دئولوژیک در دنیای کنونی و تبدیل شدن آن بھ نیروی تبلیغات ای
  . مادی برای پیشبرد سیاستھای طبقاتی مختلف را نشان می دھد

در عین حال ھاروی نگاھش را از ساز و کارھای 
 سیاسی روزمره مبارز یایدئولوژیکی و فرھنگی بھ ویژگی ھا

نیز معطوف می کند تا زمینھ مادی ایجاد رضایت را بھتر بھ 
در این ارتباط او بھ نقشی کھ جنبشھای . ننده بشناساندخوا

اینکھ :  داشتند نیز اشاره می کند١٩٦٠اعتراضی در سالھای 
چگونھ این جنبشھا ارزشھای حاکم را بزیر سئوال بردند و 
خواستار رھایی از قید و بندھای پدرانھ، آموزشی، صنفی، 

  . دیوان ساالرانھ و دولتی بودند
ی می کوشد نشان دھد کھ نئولیبرال ھا در این بخش، ھارو

بر جوانبی از این مخالفت ھا سوار شدند و آنھا را در جھت 
 مشخصا اصالح و تکامل نظام و دولت سرمایھ –اھداف خود 

در این زمینھ مشخصا بھ فرھنگ پست .  بکار گرفتند–داری 
ھاروی این فرھنگ را بیان مبارزه . مدرنیستی اشاره می کند

 کھ شرکت ھا و نخبگان طبقاتی آن را با ترفند و ای می داند
البتھ این بخش از تحلیل .  بھ پیش بردند١٩٨٠حیلھ در دھھ 

فروکش کردن خیزش ھای . ھاروی، خالی از ضعف نیست
انقالبی دھھ شصت را در رشد پست مدرنیسم از نظر دور می 

با . دارد و برخوردش بھ پست مدرنیسم نیز یک جانبھ است
 ھر چند بطور غیر مستقیم و مبھم، بھ یکی از وجود این،

وظایف مھم دولت در عصر سرمایھ داری اشاره می کند، یعنی 
این . جلب و جذب مخالفتھای خارج از نظام بھ درون نظام

بطور . ی نیز ھستیبرای تر و تازه کردن نظام بورژواطریقی 
د مسلم بورژوازی نمی تواند کلیھ مخالفتھا را در درون نظام خو

جذب کند و بسیاری مواقع آشکارا و وحشیانھ سرکوبشان می 
 یعنی اعمال –کند و بدین طریق پایھ ای ترین وظیفھ دولت 

ولی .  را بھ ھمگان یادآوری می کند-سلطھ بر طبقات محکوم 
موقعیت، توانائی و اولویت ھای سیاسی بورژوازی در ھر 

 نیست و دوره، تنھا دلیل برای سرکوب و یا جذب مخالفت ھا
پتانسیل مخالفین برای جذب شدن درون نظام نیز یکسان نیست؟ 
روشن است کھ این بستگی بھ اھداف سیاسی و ایدئولوژی حاکم 

بھ این معنا کھ آیا مخالفان برای . بر این قبیل مخالفتھا دارد
 خواھان گرفتن سھم خود  از این نظام مبارزه می کنند یا کَال

ئولوژی حاکم بر ھر جنبش یا مخالفتی اید. برچیدن آن می باشند
در این رابطھ ھاروی . تعیین کننده جھت گیریھای نھائی آن است

 –ی دھھ شصت یھ ای در رابطھ با خیزشھای دانشجوبر نکت
 انگشت می گذارد کھ بشدت -مشخصا در آمریکا و اروپا 

ھر جنبش سیاسی کھ : "او می گوید. تحریک آمیز است
ار مقدس بداند در معرض خطر غلتیدن آزادیھای فردی را بسی

  ." بھ آغوش نئولیبرالیسم است
 بویژه مردمی کھ –شاید این جملھ بھ نظر بسیاری از مردم 

ی ترین ی از ابتداکھ در کشورھای تحت سلطھ زندگی می کنند و
 نتراشیده و نخراشیده بھ -حقوق فردی و اجتماعی محرومند 

با . نگشت می گذاردنظر آید، اما بر یک حقیقت بنیادین ا
مبتی بر  آزادی و اصالت فرد کھ چیزی (ایدئولوژی بورژازی 
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نمی توان بھ نبرد با ) جز آزادی در فروش نیروی کار نیست
بھ عبارت دیگر با در دست گرفتن . نظام سرمایھ داری پرداخت

در ادامھ بررسی این . پرچم دشمن نمی توان او را شکست داد
خواھیم دید کھ ھاروی شخصا ) ده بذردر شماره ھای آین(کتاب 

ایده ای را کھ طرح کرده پیگیرانھ دنبال نمی کند، اما بر نکتھ 
ای انگشت گذاشتھ کھ در بررسی جنبش ھای اجتماعی، 

بھ این معنا کھ با :  اھمیت دارد یا شکستشانچگونگی تکامل و
پرچم بورژوا دمکراسی نمی توان بھ جنگ نظام امپریالیستی 

 .   ای کھ شخصا با آن توافق نداردنکتھ. رفت
بخش عمده این فصل کتاب بھ بررسی موردی تحقق 

در ارتباط با . نئولیبرالیسم در آمریکا و انگلیس اختصاص دارد
امریکا بھ تجربھ نخستین نئولیبرال سازی در شھر نیویورک در 

از نظر ھاروی اقداماتی کھ . دھھ ھفتاد میالدی اشاره می کند
ای خالصی از بحران مالی کھ این شھر را در بورژوازی بر

دوره ریاست جمھوری نیکسون و فورد فراگرفتھ بود، انجام 
داد، یک زمین تمرین برای فراگیر کردن این قبیل اقدامات در 

  . دوره ریگان بود
در نیویورک، نخست باند نیرومندی از بانکداران از تمدید 

دند و شھر را بھ تاریخ بازپرداخت بدھی این شھر امتناع کر
دادگاه بھ شرطی . ورشکستگی بھ معنای حقوقی کلمھ سوق دادند

ضمانت حقوقی شھر نیویورک را پذیرفت کھ نھادھای جدیدی 
این نھادھا . ایجاد شوند کھ مسئول مدیریت بودجھ شھر باشند

برای پرداخت بدھی ھای صاحبان اوراق قرضھ دست روی 
صل این کار محدود کردن حا. درآمدھای مالیاتی شھر گذاشتند

خواست ھای اتحادیھ ھای نیرومند کارکنان شھرداری شھر، 
اجرای طرح تثبیت دستمزدھا، کاھش استخدام عمومی و خدمات 

نظام . اجتماعی، و تعیین شھریھ برای نھادھای آموزشی بود
اتحادیھ . دانشگاھی شھر نیویورک اولین قربانی این سیاست بود

یست تقاضاھای شان را تعدیل می ھای کارگری نیز می با
  . کردند

از نظر ھاروی رفتار موسسات مالی علیھ دولت محلی 
نیویورک دست کمی از یک کودتا نداشت و بھ اندازه کودتای 

از نظر وی بحران نیویورک نشانھ . نظامی شیلی موثر بود
راھبرد نوظھور تورم زدایی ھمراه با توزیع مرتجعانھ درآمد، 

این راھبرد اولین نبرد، و شاید نبردی تعیین . ودثروت و قدرت ب
جنگی کھ بعدھا بھ سراسر آمریکا . کننده در جنگی جدید بود

ھدف اصلی این جنگ تحمیل اقدامات ریاضت . گسترش یافت
کشانھ بر توده ھا و محروم کردن آنان از امتیازاتی بود کھ طی 

  . دھھ ھای پیشین بدست آورده بودند
ریت بحران مالی نیویورک راه را برای از نظر ھاروی مدی

شیوه ھای نئولیبرالی چھ در داخل، در دولت ریگان، و چھ در 
سطح بین المللی از طریق صندوق بین المللی پول در دھھ 

مدیریتی کھ تاکیدش بر نقش دولت در ایجاد .  باز کرد١٩٨٠
بھ . فضای تجاری بوده نھ پرداختن بھ نیازھا و رفاه ھمھ مردم

سناریوی " مبالغھ آمیز" شکل ١٩٨٠اروی ریگان دھھ قول ھ
  . نیویورک بود

ھاروی بھ پروسھ دست یافتن جریان نئولیبرالی بھ اھرمھای 
در ابتدا، جناحی از . قدرت سیاسی در آمریکا نیز می پردازد

حزب جمھوری خواه در صدد اتحاد با مسیحیان راست گرا 
 و تالش کرد خود را برآمد") اکثریت پرھیزکار"جریانی بھ نام (

بھ بخشی از جامعھ متصل کند کھ با تاکید بر مذھب و ملت 
ی، ضدیت با ید پرستی، تنفر شدید از ھمجنس گراگرائی، نژا

اتحاد سیاسی فوق . برابری حقوقی زنان، قابل بسیج کردن بودند
الذکر، زمینھ را برای برقراری اتحادی بین شرکتھای بزرگ و 

.   با حمایت نومحافظھ کاران فراھم آوردمسیحیان محافظھ کار و
این اتحاد کوشید  . اتحادی کھ بھ قدرت یابی ریگان منجر شد

شوونیسم رایح در بین کارگران سفید پوست را بھ خود جلب 
بخشھایی از کارگران کھ بھ خاطر از دست دادن مزایای . کند

آنان از این . خود دچار ناامنی و درماندگی اخالقی شده بودند
طریق توانستند حس رضایت نسبت سیاستھای نئولیبرالی را در 

  . کل جامعھ بوجود آورند
ھاروی بر نقش محوری مسیحیان اوانجیلیک کھ ھستھ 

را تشکیل می دادند در " اکثریت پرھیزکار"مرکزی جریان 
وی بھ . پذیرش برنامھ ھای نئولیبرالی  در جامعھ تاکید می کند

ھمان ( کار محافظھ کاران مسیحی سازمان اسرار آمیز و پنھان
اشاره می )  کسانی کھ بعدھا حامی اصلی جرج بوش پسر شدند

 شورای سیاست ملی را بنیان گذاشتند تا ١٩٨١کند، کھ در سال 
چرخشی کھ در . نحوه چرخش آمریکا بھ راست را تعیین کنند

قرارداد "صحنھ داخلی یکی از پایھ ھایش از میان بردن 
.  از دھھ شصت میالدی در جامعھ حاکم بودبود کھ" اجتماعی

یکی از مولفھ ھای این سیاست بھ زانو در آوردن اتحادیھ ھای 
کارگری بود تا بھ کاھش امتیازات تن داده و خود را با نظم 

از نظر ھاروی ھمھ اینھا با توسل بھ . جدید اجتماعی وفق دھند
کل البتھ بھ ش(چماق بزرگ عملی شد ھر چند کھ معدوی ھویج 

برای بخشھایی از جامعھ را نیز بھ )  امتیازات فردی نھ جمعی
  .ھمراه داشت

از نظر وی . در ادامھ ھاروی بھ مورد انگلستان می پردازد
با بقدرت رسیدن تاچر، روند تقریبا مشابھی در انگلستان آغاز 

. ھر چند کھ از ویژگی ھایی خاص خود برخوردار بود. شد
مبارزات . بھ مصاف بھ طلبدتاچر توانست دولت رفاه را 

را بھ عقب براند، قدرت ) مشخصا اعتصاب معدنچیان(کارگری 
چانھ زنی اتحادیھ ھای کارگری را کاھش دھد و آنان را مطیع 

تحقق نئولیبرالیسم در انگلستان از طریق پا دادن بھ . خود سازد
طبقھ متوسطی کھ از . صورت گرفت) جدید( طبقات متوسط 

تغالت خصوصی و فردگرائی و مصرف مالکیت خانھ، مس
ھاروی می گوید تاچر با وجود اینکھ با . گرایی لذت می برد

تکیھ بھ طبقات متوسط  سنتی بھ قدرت رسید اما قدرت طبقاتی 
چندان بھ بخشھای سنتی بازگردانده نشد بلکھ بھ طور گسترده 
ای قدرت پیرامون یکی از مراکز اصلی مالی یعنی لندن گرد 

 بھ قول ھاروی فارغ التحصیالن دانشگاھھای آکسفورد .آمده بود
ھ بھ لندن ضو کمبریج بھ عنوان معاملھ گران ارز و اوراق قر

  . سرازیر شدند و بھ سرعت ثروت و قدرت بھ ھم زدند
ھاروی در پایان این فصل نتیجھ می گیرد کھ ریگان و تاچر 
ه از مدلی کھ در شیلی و شھر نیویورک بکار بستھ شد، استفاد

قرار دادند کھ " جنبش طبقاتی"کرده و خود را در راس یک 
آنان میراث و سنتی را پدید آوردند . مصمم بھ احیای قدرتش بود

را نیز گرفتار خود ) امثال بلر و کلینتون(کھ سیاستمداران بعدی 
می کرد و آنھا نیز کاری نمی توانستند انجام دھند جز ادامھ کار 

  . نئولیبرال سازی
  ...ارد ادامھ د

   
ی بر یاقتصاددان بریتانیا) ١٨٨٣ – ١٩٤٦( جان مینارد کینز -١

چاره کسادی را دخالت دولت در " ی بازاریدستان نامر"خالف نظریھ 
تمثیل وی درباره کندن چالھ بھ دست . ایجاد اشتغال می دانست

  .گروھی و پرکردن آن بھ دست گروھی دیگر مشھور است
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