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تجربۀ چین: اعزام روشنفکران به روستاها 

ادامه در صفحۀ بعد

سـرسـخن

بررسی کنیم. 
در آستانۀ سفر کارشناسان »صندوق 
بین المللی پول« به ایران، گزارشگر رادیو 
عمادی  مهرداد  از  مصاحبه ای  طی  فردا 
اروپا(  اتحادیۀ  پیشین  اقتصادی  )مشاور 
حامل  کارشناسان  این  آیا  که  پرسید 
برای  مشخصی  اقتصادی  رهنمودهای 
کار  به  که  هستند  اسالمی  جمهوری 
کنونی  وضعیت  از  کشور  اقتصاد  خروج 
بیاید؟ عمادی پاسخ داد که خیر. اصوال 
عمل  اینگونه  پول  بین المللی  صندوق 
فراگیر  نهاد  این  رهنمودهای  نمی کند. 
است و بر اساس اهداف عمومی و دوره ای 
تعیین  کشورها  مختلف  گروه های  برای 
صندوق  رهنمودهای  بنابراین  می شود. 

بین المللی پول برای ایران هم پیشاپیش 
کارشناسان  است. کاری که  مطرح شده 
صندوق در این سفر خواهند کرد ارزیابی 
شاخص های  و  ایران  اقتصاد  وضعیت  از 
در  روشنی  تصویر  تا  است  اصلی اش 
اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهند. 
عمادی درست می گوید و معنای حرفش 
اینست که »صندوق بین المللی پول« به 
نیابت از سوی نظام جهانی سرمایه داری 
در  بیکاری  کاهش  پی  در  امپریالیستی 
یک کشور معین مانند ایران نیست؛ فقر 
گسترده را مد نظر قرار نداده و کاری به 
محرومیت های عمومی در زمینۀ خدمات 

گذاشتیم  سر  پشت  که  ماهی  طی 
دولت های  و  اسالمی  جمهوری  مقامات 
گام های  شرق  و  غرب  امپریالیستی 
بیشتری در مسیر همکاری های اقتصادی 
به پیش برداشتند. اوایل بهمن ماه شاهد 
»صندوق  ارزیابان  و  کارشناسان  سفر 
بودیم.  ایران  به   IMF پول«  بین المللی 
نفری   116 هیئت  به  نوبت  سپس 
جمله  )از  فرانسوی  بزرگ  شرکت های 
شرکت های  و  توتال  نفتی  شرکت 
در  تا  رسید  پژو(  و  رنو  خودروسازی 
مورد اجرای پروژه های مشترک محتمل 
بپردازند.  نظر  تبادل  به  ایران  مقامات  با 
در این میان روس ها و چینی ها نیز بیکار 
گاز  و  نفت  عرصۀ  در  ویژه  به  ننشسته، 
مشترک  قراردادهای  عقد  راه  کوشیدند 
کنند.  هموار  را  اسالمی  جمهوری  با 
حسن  که  بود  نشست ها  این  دنبال  به 
تلویزیونی  مصاحبۀ  آخرین  در  روحانی 
علنا  اسالمی  جمهوری  سیمای  در  خود 
کرد  اعالم  امپریالیستی  قدرت های  به 
از فرصت های  با ما معامله کنید  اگر  که 
برخوردار  عظیم  سودهای  و  استثنایی 
زنگنه  نامدار  او  از  پیش  شد.  خواهید 
)وزیر نفت( و ظریف )وزیر امور خارجه( 
به  دست  گوناگون  مناسبت های  در  نیز 

بازار گرمی های مشابه زده بودند.
اکثر مردم نسبت به این نشست ها و 
شک  دیدۀ  به  پنهان  و  آشکار  مذاکرات 
می نگرند یا دقیق تر گفته باشیم نمی توانند 
ربط مستقیمی میان این تماس ها با وضع 
برقرار  خود  اجتماعی  شرایط  و  معیشت 
و  مفسران  از  گروهی  مقابل،  در  کنند. 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  کارشناسان 
می کوشند این تصویر را به خورد جامعه 
بیرون  برای  ممکن  راه  تنها  که  بدهند 
حداقلی  به  رسیدن  و  بدبختی  از  آمدن 
این  امنیت  و  آرامش  و  اقتصادی  رفاه  از 
به  امپریالیستی  سرمایه های  که  است 
مختلف  عرصه های  شوند،  سرازیر  ایران 
را  گاز  و  نفت  صنعت  اول  درجۀ  در  و 
نوسازی کنند و سازمان دهند، نرخ رشد 
را باال برند و نرخ بیکاری را پایین آورند. 
آیا واقعا چنین است؟ برای پاسخ بیایید 
را  برخاست ها  و  نشست  این  از  هدف  تا 

مشّیت الهی یا
    مشّیت جمهوری اسالمی و
سرمایه؟

شنبه 28 دی: یک جوان دستفروش 
از  پس  گلبرگ  متروی  ایستگاه  در  ُکرد 
با  برخورد  اثر  در  ریل  روی  به  سقوط 
بهره برداری  شرکت  باخت.  جان  قطار 
مترو مرگ جوان دستفروش را خودکشی 
این  از  روایت  تنها  این  اما  کرد.  اعالم 
دستفروش  زن  نیست.  دردناک  واقعۀ 
مترو گفت: »مردی که شنبه کشته شد 
حدود 27 سال داشت، دستفروش بود و 
و  کرد  دنبالش  مامور  می فروخت،  سفره 
زمانی که داشت فرار می کرد تعادلش را 
ُکرد  او  له شد.  قطار  زیر  و  داد  از دست 
»مرد  گفت:  مترو  مسافر  بود....«.  زبان 
از  ماموران  که  این   از  پس  دستفروش 
را  سفره هایش  و  کرده  پیاده اش  واگن 
می کند  التماس  ابتدا  می کنند،  ضبط 
که اموالش را پس بدهند و با بی توجهی 
ماموران تهدید کرد که خودش را جلوی 

قطار می اندازد.«.
می شود،  پر  پر  نازنین  زندگی  یک 
می شوند،  بازداشت  مترو  مامور  دو 
می کنند،  ناله  و  نک  رژیم  روزنامه های 
معلوم  بدون  حتی  واقعه  این  پروندۀ 
می شود،  بایگانی  جوان  این  نام  کردن 
مقصر اصلی قسر در می رود؛ و چرخۀ این 

فجایع هم چنان می چرخد...
دوشنبه 30 دی: دو کارگر به نام های 
نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق نظری 
60 ساله روز تعطیلی در محل کار در اثر 
خیابان  در  خیاطی  کارگاه  سوزی  آتش 
جمهوری جان باختند. مقامات شهرداری 
الهی«  »مشیت  را  رویداد  این  تهران 
این  چرا  نیست  معلوم  و  کردند.  اعالم 
»مشیت« شامل حال خودشان نمی شود. 
این  پشت  را  »تحریم« ها  دست  عده ای 
نبود  اگر تحریم ها  واقعه دیدند و گفتند 

»گارانتی نردبام های آلمانی تمدید می شد 
و این اتفاق نمی افتاد.«. قالیباف )شهردار 
تهران( با زندگی مردم تاس بازی کرده و 
زیر فشار افکار عمومی برآورد »2 بر 40« 
کرد. وی گفت »اگر در این حادثه دو تن 
باختند در یک حادثۀ جاده ای 40  جان 
این است  باختند...«. منظورش  تن جان 
که 2 بر 40، زیاد هم بد نیست! از نظر 
آدم ها  جان  اسالمی  جمهوری  مقامات 
در  چندش  به  چند  بلکه  ندارد.  ارزشی 
میانۀ رقابت ها محاسبه می شود. سرانجام 
نتیجۀ آخرین »کارشناسی«های مقامات 
از  را می گیرد.  اسالمی، مچ مقصر اصلی 

نظر آنان: مقصر نردبام بوده است! 
دو  پر می شود،  پر  نازنین  زندگی  دو 
می شوند،  بازداشت  آتش نشانی  مامور 
می کنند،  ناله  و  نک  رژیم  روزنامه های 
مقصر اصلی قسر در می رود؛ و چرخۀ این 

فجایع هم چنان می چرخد...
سه شنبه 1 بهمن: دو جوان تعمیرکار 
و  »اراذل  را  آنان  رژیم  که  دوچرخه 
میلیون  یک  با  وقتی  می نامد  اوباش« 
تومان پول قاپ زده در حال خرید کفش 
خبر  این  شدند.  دستگیر  بودند،  ورزشی 
همراه با عکس این جوانان عنوان بزرگ 
صفحۀ حوادث روزنامه ها می شود. گویی 
مصائب  بانی  و  عامل  و  بزرگ  »راهزنان 
جامعه« گرفتار شده اند . این خبر همان 
که حسن  درج شد  مطبوعات  در  زمانی 
روحانی )نماینده و مجری راهزنان اصلی( 
در  جهانی  اقتصاد  مجمع  کنفرانس  در 
فرش  ولع  و  شتاب  با  سوئیس  داووس 
امپریالیست  اربابان  پای  زیر  به  قرمز 
ایران،  پهن می کرد؛ »مزیت های نسبی« 
وجود میلیون ها نیروی کار ارزان و منابع 

از خود بپرسید
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ندارد.  امثالهم  و  آموزشی  و  درمانی 
اگر  که  بداند  می خواهد  فقط  نهاد  این 
سرمایه های امپریالیستی وارد عرصه های 
نرخ  می توانند  آیا  شوند  ایران  اقتصاد 
برای خود  را  قبولی  قابل  بازگشتی  سود 
تضمین کنند یا نه؟ آیا شرایط اقتصادی 
برای  الزم  حقوقی  و  قانونی  چارچوب  و 
در  سرمایه ها  این  دردسر  بی  سودآورِی 
ایران برقرار است یا نه؟ آیا رهنمودها )یا 
»صندوق  عمومی(  دستورهای  واقع  در 
بین المللی پول« در ایران نسبتا درست به 
کار بسته شده و امور آن گونه که تصمیم 
گیرندگان اصلی صندوق می خواهند روی 

غلتک افتاده است یا نه؟
خواهیم  بیشتر  نکات  این  به  جلوتر 
به  می خواهیم  آن  از  پیش  اما  پرداخت 
اظهاریۀ مهم وزیر اقتصاد فرانسه در مورد 
سفر هیئت 116 نفره اقتصادی آن کشور 
باشیم. هفته ای  داشته  اشاره ای  ایران  به 
سخنگویان  سفر،  این  انجام  از  بعد 
دادند  هشدار  فرانسه  به  آمریکا  دولت 
برقرار  کماکان  ایران  علیه  تحریم ها  که 
است و اگر شرکت های فرانسوی بخواهند 
این تحریم را بشکنند بدون تردید توسط 
آمریکا تنبیه خواهند شد. در اینجا تضاد 
و رقابت میان آمریکا و اروپا )از جمله بر 
مهم  نیست.  ما  بحث  موضوع  ایران(  سر 
پاسخی است که وزیر اقتصاد فرانسه به 
گفته  او  است.  داده  آمریکا  هشدار  این 
تحریم های  فرانسوی  شرکت های  که 
نکرده اند.  نقض  را  ایران  علیه  بین المللی 
بلکه سفر آن ها حکم شرط بندی به روی 
اینست  حرفش  دارد.  را  آینده  امکانات 
که امروز با این سفر، بلیط بخت آزمایی 
تا زمانی که وقت قرعه کشی  ایم  خریده 
در  هم  ما  فرارسید  برندگان  تعیین  و 
سرمان  و  باشیم  داشته  شرکت  مسابقه 
بار  فرانسه  اقتصاد  وزیر  نماند.  کاله  بی 
ایران  میلیونی  بازار 70  اهمیت  بر  دیگر 
برای شرکت های کشورش تاکید گذاشته 

است. 
که  بنگاه هایی  لیست  به  نگاهی 
فرانسوی  هیئت  سفر  در  نمایندگانش 
اشتیاق  نشانگر  فقط  نه  داشتند  حضور 
و ولع سرمایه های بحران زده این کشور 
از  کالن  سودهای  کشیدن  بیرون  برای 
جایگاه  دیگر  بار  بلکه  است  ایران  عرصۀ 
بین المللی  کار  تقسیم  در  ایران  نقش  و 
را هم به نمایش می گذارد: محور کماکان 
است  گاز  و  نفت  استراتژیک  بخش های 
برای  را  ارزان  انرژی  و  سوخت  که 
سرمایه داری  کشورهای  تولیدی  ماشین 
امپریالیستی تضمین می کند. سپس نوبت 
به ظرفیت های بازار داخلی گستردۀ ایران 
از خودرو  باید  می رسد؛ همان جایی که 
محصوالت  یدکی ها،  و  قطعات  تا  گرفته 
و  دیجیتال  کاالهای  گوناگون،  مصرفی 
خود  به  را  و....  دارو  ارتباطات،  فن آوری 
بندی« سرمایه داران  جذب کند. »شرط 
و  خطوط  همان  راستای  در  فرانسوی 

از  که  دارد  قرار  محوری«  »تک  الگوی 
سرمایه داری  جهانی  نظام  توسط  دیرباز 
است.  شده  ترسیم  ایران  اقتصاد  برای 
روحانی  کابینۀ حسن  ادعاهای  بنابراین، 
در مورد »پی ریزی جدید اقتصاد کشور 
دلخوشکنک  نفت« حرف  به  اتکاء  بدون 
از  هر  دولتی  مقامات  که  است  پوچی 
گاهی به زبان می آورند ولی چرخ اقتصاد 
همانطور  هم  باز  وابسته  سرمایه داری 
است.  چرخیده  تاکنون  که  می چرخد 
امپریالیسم  تحت سلطۀ  نظام  یک  در  و 
قانونش  باشد.  نمی تواند  نیز  این  جز  به 

همین است.
هفته،  سه  گذشت  از  بعد  حاال 
کارشناسان صندوق در بازگشت از ایران 
این ارزیابی را ارائه کرده اند که دورنمای 
باقی  نامطمئن  به شدت  ایران  اقتصادی 
مانده و تهران باید »یک برنامه اصالحی 
آنان  جدی و عمیق« را به اجراء گذارد. 
خوبی  به  ایران  مقامات  که  می گویند 
رو  پیش  چالش های  و  مشکالت  متوجه 
هستند و دارند »آماده اجرای اصالحات« 
کارشناسان صندوق  نیاز می شوند.  مورد 
که  می کنند  تاکید  پول  بین المللی 
استراتژی  نیاز دارد یک  ایران  »حکومت 
ریاضتی پیچیده و سه بخشی را به اجرا 
گذارد که این شامل افزایش قیمت انرژی 

در سطح کشور است.« 
این  معنای  که  دارد  شک  کسی  آیا 
فرامین و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن 
زحمتکش  و  کارگر  میلیون  ده ها  برای 
چیست؟ ریاضت را چه کسانی باید بکشند؟ 
کشور  سطح  در  انرژی  قیمت  افزایش 
بیش  را  قشرهایی  و  طبقات  چه  زندگی 
باالخره  از پیش به فالکت می کشاند؟ و 

بر  ارزیابی ها چه  این مالقات ها و  در پی 
سر توده های مردم خواهد آمد؟ پاسخ را 
در بخشنامه های صندوق بین المللی پول، 
جمهوری  مقامات  گرمی های  بازار  در 
اسالمی، در بیکارسازی ها و دستمزدهای 
معوقه و سرکوب و دستگیری کارگران و 
کنار  و  در گوشه  زحمتکشان حق طلب 
کشور می توان یافت: منافع سرمایه )چه 
داخلی و چه خارجی( حکم می کند که 
شود.  ارزان تر  و  باشد  ارزان  کار  نیروی 
و  متحرک تر  و  منعطف تر  کار  نیروی 
موقتی تر شود تا هر وقت و به هر شکل که 
برای سرمایه صرف می کند به کار گرفته 
شود و یا اخراج شود. ماشین استثمار که 
کارگر  طبقۀ  عرق  و  خون  را  سوختش 
تامین می کند همچنان کار کند و ارزش 
بیافریند و جریان کسب سودهای کالن را 
تضمین کند. و شرایط سیاسی و امنیتی 
و فرهنگی جامعه به گونه ای باشد که راه 
ذهن  و  شود  تنگ تر  اعتراض  و  مقاومت 
این جهانی و  با وعده و وعیدهای  مردم 
گیری  جهت  شود.  انباشته  جهانی  آن 
سرمایه گذاری های امپریالیستی در ایران 
خواهد  استراتژیک  بخش های  سمت  به 
و  ثبات  از  درجه ای  خود  با  این  که  بود 
در  ویژه  به  مشاغل  از  پاره ای  برای  رفاه 
مورد کارگران ماهر و کارکنان متخصص 
اما این ثبات  را به همراه خواهد داشت. 
و رفاه قسمی برای یک بخش محدود و 
دست چین شده، جزیره ای خواهد بود در 
دریای فقر و فالکت و بیکاری و سرکوب 
برای اکثریت عظیم زنان و مردان کارگر 
سرمایه  روستا.  و  شهر  در  زحمتکش  و 
و  از همیشه گرسنه تر  بحران  در شرایط 

n .بیرحم تر است

مشّیت الهی ....سرنوشت اقتصاد ایران...
آمادگی  و  می کرد،  یادآوری  را  طبیعی 
بیشتر  استثمار  برای  اسالمی  جمهوری 
زحمتکشان و بهره بردن از منابع کشور 
نمایندگان  با  معامله  میز  روی  به  را 

دولت های امپریالیستی می گذاشت.
کفش،  جفت  یک  برای  جوان  دو 
به  رژیم  مطبوعات  می شوند.  گرفتار 
کارشناسی این »مصیبت های اجتماعی« 
و  خانواده  آخر  دست  می زنند،  دست 
طالق را تقصیرکار می دانند، مقصر اصلی 
وقایع  این  چرخۀ  و  می رود؛  در  قسر 

هم چنان می چرخد...
چه  هفته  یک  در  و  رویداد  سه  این 
ارتباطی با هم دارند؟ چه ارتباطی میان 
مرگ  فروش،  سفره  ُکرد  جوان  مرگ 
بازداشت جوانان قاپ زن و  زنان کارگر، 

کنفرانس داووس وجود دارد؟ 
از خود بپرسید: چرا جوان ُکرد باید 
از خانه و کاشانه بریده و به دستفروشی در 
متروهای تهران رو بیاورد؟ چرا شهرهای 
بزرگ، حاشیۀ این شهرها، انبوه متراکمی 
از مردم زحمتکشی را در خود جا داده که 
از روستاهای دور برای کسب روزی راهی 
این شهرها شده اند و جز رنج و تحقیر و... 
جمهوری  نمی شود؟  حاصل شان  چیزی 
خاموش  برای  رسانه هایش  و  اسالمی 
ایز  رویدادها  این  از  مردم  خشم  کردن 
هم  به  را  زمان  و  زمین  می کنند.  گم 
کرده  برجسته  را  معلول ها  تا  می بافند 
»جوان  می گویند  بپوشانند.  را  علت ها  و 
دستفروش مترو خودش خودکشی کرده 
جوان  که  نیست  این  سوال  اما  است«. 

اهداف »صندوق بین المللی پول« و کارکردش در اقتصاد کشورهای تحت سلطه ای مانند ایران چیست؟
اساس میزان  بر  نظام تصمیم گیری در آن است. کشورهای عضو  نظر گرفت  باید در  اولین چیزی که در مورد صندوق 
اروپا در مجموع تصمیم گیرندگان اصلی  بازی می کنند. بدین ترتیب، آمریکا و  سرمایه ای که دارند در تصمیم گیری ها نقش 
رئیس  ندارند.  گیری ها  تصمیم  در  نقشی  تقریبا هیچ  آفریقایی  و کل کشورهای  پول« محسوب می شوند  بین المللی  »صندوق 
صندوق به طور سنتی از میان اروپائیان انتخاب می شود. کانون توجه این نهاد در درجۀ اول تنظیم نرخ مبادالت ارزی تا تجارت 
بین المللی آسان تر انجام شود. اگر کشوری نتوانست دیون تجاری خود را به کشوری دیگر بپردازد، یک نهاد مالی بین المللی دیگر 

به نام »بانک جهانی« وارد عمل می شود تا با در اختیار نهادن وام، مشکالتی که در پرداخت پیش آمده را »حل« کند. 
اما مداخلۀ صندوق برای »رفع« مشکالت مالی کشورها و ارائۀ وام به آن ها که در واقع شکلی از سرمایه گذاری خارجی 
است مشروط به اجرای یک الگوی اقتصادی معین از طرف کشوری است که مشمول این سرمایه گذاری می شود. اسم این الگو 
را »برنامه های تعدیل ساختاری« گذاشته اند که اینک نزدیک به سه دهه از عمرش می گذرد. این الگو در راستای همان چیزی 
نهایتا حذف  این ها هستند: کاهش و  نام گرفته است. رئوس تعدیل ساختاری معموال  اقتصادی  نئولیبرالیسم  طراحی شده که 
مداخله و کنترل دولتی بر نرخ مبادالت ارزهای خارجی و نیز بر امر واردات کاال از خارج. کاهش میزان عرضۀ نقدینگی در جامعه. 
افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی. حذف یارانه های مواد خوراکی، سوخت و حمل و نقل. کاهش تعداد کارکنان دولت و 
محدود کردن حق و حقوق اتحادیه ای کارگران با هدف کاهش دستمزدها و مزایای آنان. حذف کنترل قیمت ها در بازار. خصوصی 
سازی بنگاه های عمومی. کاهش محدودیت هایی که بر سر راه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. واقعی کردن قیمت پول ملی. 
هم زمان با تعدیل ساختاری، سیاست گذاران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر آنچه »مزیت نسبی« برای هر کشور معین 
می نامند هم تاکید می گذارند. یعنی آن رشته ها یا فعالیت های اقتصادی که با توجه به مجموعۀ شرایط هر کشور و منطقه ای 
که در آن قرار دارد و نیازها و محدودیت های بازار جهانی سرمایه داری، باید محور کارها قرار بگیرد و از پرداختن به عرصه های 
دیگر در تولید صنعتی، کشاورزی و یا امور خدماتی پرهیز شود. »مزیت نسبی«، کشور مربوطه را در یک رشتۀ معین به چارمیخ 
می کشد، در بسیاری از زمینه ها اقتصاد را کامال وابسته به کاالهای وارداتی می کند و به طور کلی راه یک توسعۀ موزون و متعادل 

و متنوع اقتصادی را می بندد.
خوب که به این چارچوب نگاه کنیم متوجه می شویم که مجموعۀ این سیاست ها از زمان »دولت سازندگی« هاشمی تا دوران 
خاتمی و احمدی نژاد و همین امروز مطرح بوده و با افت و خیز به اجراء گذاشته شده اند . در »مزیت نسبی« اقتصاد ایران هم 

تغییری حاصل نشده است.
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دستفروش مترو با میل خودکشی کرده 
یا خودکشی اش کرده اند . چون تفاوتی در 
ماهیت مساله ندارد. سوال اصلی، چرایی 
است  تلخ  رویدادهای  این  تکرار  علل  و 
زحمتکش  توده های  میان  از  روزمره  که 
قربانی می گیرد. واقعۀ دردناک جانباختن 
در  و  سطح  در  را  دستفروش  جوان 
خود نبینید. بلکه آن را در متن یک 
مناسبات بزرگ اجتماعی قرار بدهید 
تبعیض  و  ستمگری  به  را  آن  ربط  و 
ستم  نظم  حفظ  ستون  یک  که  ملی 
اسالمی  جمهوری  دولت  استثمار  و 
یابید. پس مجرم اصلی که  است در 
نظام جمهوری اسالمی است را هدف 

قرار بدهید.
از خود بپرسید: دستان چه کسانی 
به خون کارگرانی آغشته است که حتی 
در روز تعطیل عمومی راهی کارگاه های 
عرق ریزان می شوند؟ به دنبال مجرم در 
نشانی  آتش  مامور  دو  و  تشک  و  نردبام 
»کارشناسی« های  دنبال  به  نگردید. 
برآورد  در  اسالمی  جمهوری  مقامات 
در  نشانی  آتش  شلنگ  آب  فشار  میزان 
نیفتید.  کارگر  زنان  تعادل  خوردن  بهم 
آیا  که  نیست  این  اصلی  سوال  حتی 
نسرین و آذر، دو کارگر جان باخته، بیمۀ 
عمر داشتند یا نه و پس از مرگ شان چه 
گیر بازماندگان شان می آید؟ همه می دانند 
به  که  نیست  موقعیتی  در  کارگر  اصال 
فردای خود و »بیمه برای بازمانده« فکر 
کند. به دنبال این سواالت رفتن، بازی در 
چارچوبه های تعیین شده و حساب شده 
است  آنانی  یا  و  توسط خود حکومتی ها 
بر  گذاشتن  مرهم  دنبال  به  فقط  که 
یعنی   . طبقاتی اند  جامعه  این  زخم های 
طریقه ای بی حاصل. کارشناسی واقعی و 
چه  این  است:  سوال  این  طرح  درست 
از  خوردن  آب  مثل  که  است  نظامی 
قربانی  تحتانی  توده های  و  کارگر  طبقه 
می گیرد، باالترین آمار سوانح کاری را به 
خود اختصاص داده و طبق آمار دولتی اش 
روزانه بین 5 تا 7 کارگر در نتیجۀ سوانح 
و نا امنی های محیط کار جان خود را از 
دست می دهند؟ جواب اینست: این یک 
و  قانون  و  است  ارتجاعی  طبقاتی  نظام 
قاعده اش همین است. به جز این ها هیچ 
داشت.  نباید  نظام  این  از  دیگری  توقع 
مطرح  جا  این  در  دیگری  مهم  سوال  و 
است: به راستی آمار دفن شدن کارگران 
افغانی در قعر چاه چه تعداد است، چقدر 
و  واکنش  چه  اندازه  و  می شود  منعکس 
حساسیت بر می انگیزد؟ چرا وقتی کارگر 
و  درستی  به  می سوزد،  آتش  در  ایرانی 
می شود،  زده  حرف  موردش  در  محقانه 
تماشای  به  می شود،  برانگیخته  خشم 
اعالمیه   می شود،  رفته  حادثه  محل 
به  اما  اعتراضی پشت هم صادر می شود 
به  نسبت  رویکردی  چنین  همین  اندازه 

مرگ روزمرۀ کارگران افغانی وجود ندارد؟ 
مگر چه فرقی میان کارگر ایرانی و افغانی 
است؟ فکر نمی کنید همین تفاوت قائل 
شدن، نشانه ای از وجود یا رسوب نگاهی 
که  است  تبعیض گرایانه  و  برتری جویانه 
رویکرد  و  نگاه  با  مشترک  فصل  نهایتا 
و  ایرانی  کارگر  دارد؟  اسالمی  جمهوری 
غیرایرانی با یک نظام و یک دولت طبقاتی 
روبرویند. کارگر طبق قاعدۀ  »طبیعیِ« 
باشد.  محروم  باید  دولتی  و  نظام  چنین 
کارگر  که  می کند  حکم  قاعده  همین 
مصائب  و  شود  استثمار  بیشتر  افغانی 
جانباختن  شود.  نصیبش  بیشتری 
روزمره کارگران ایرانی و افغانی را بر 
حاکم  استثمارگرانۀ  مناسبات  بستر 
و  اتحاد  بدهید.  قرار  جامعه  این  بر 
بخش های  همۀ  آگاهانۀ  همبستگی 
از هر ملیتی می تواند  طبقۀ کارگر و 
نقطۀ پایان بر این مناسبات بگذارد. 
مجری  و  نگهبان  اسالمی  جمهوری 
این روابط است. پس متحد شوید و 

مجرم اصلی را هدف قرار بدهید. 
فقیر  جوانان  چرا  بپرسید:  خود  از 
برای یک جفت کفش قاپ زنی می کنند 
نوع  این  نتیجۀ  می دانند  که  حالی  در 
بود.  خواهد  چه  رژیم  این  در  کارها 
می دانند که احتمال دارد به خاطر کمتر 
از 100 هزارتومان به جرم »محاربه« به 
دار آویخته شوند اما باز از سر استیصال و 
از تبعیض های طبقاتی دست  خشمگین 
نظامی  این چه  می زنند؟  کارها  این  به 
دالر  میلیون  ده ها  سو  یک  از  که  است 
به  مردم  دسترنج  و  ملی  تولید  سهم  از 
تا  می شود  ریخته  »امام« اش  حساب 
بخشی از آن برای تخدیر و سرکوب همین 
مردم هزینه شود، بخشی از آن تبدیل به 
و  شود  بهتران  ما  از  برای  اموال  و  مال 
در برابر یک جوان در آرزوی یک جفت 
فیلم   آیا  کند؟  زنی  قاپ  ورزشی  کفش 
»بوتیک« را به خاطر می آورید؟ یک بار 
دیگر این فیلم را از نقطه نظر این سواالت 
نگاه کنید. فیلمی که در آن دختر محروم 
به خاطر یک شلوار جین چه سرنوشتی 
انگشت  حکومتی ها  است.  انتظارش  در 
اتهام را متوجه بینوایان جامعه می کنند 
و می گویند: »این جوانان مرتکب وحشت 
می شوند...«. اما دهشت گر خود این نظام 
و همین حکومتی ها هستند. این جوانان 
و  فرهنگی  طبقاتی،  تضادهای  درگیر 
بر  نظام  این  که  هستند  تبعیض هایی 
این ها طغیان  علیه  و  آنان تحمیل کرده 
می کنند. این جوانان سوالی دارند: »آخر 
چه  این  بله:  و  است؟«.  جوری  این  چرا 
نظام دیوانه ای است که این جوری است؟ 
کسانی  آن  در  که  است  نظامی  چه  این 
به راحتی یک و نیم میلیون بشکه نفت 
دست  به  دالر  میلیون  چند  بهای  به  را 
و  سپاه  و  می سپارند  شده  انتخاب  افراد 

ارگان های  و  انتظامی  نیروی  و  مجلس 
دولتی دیگر همه از این خوان یغما بهره 
می برند، اما یک جفت کفش ورزشی را از 
جوان های ما دریغ می کنند؟ فکر کنید و 
متن  در  را  محروم  جوانان  زنی  قاپ 
مناسبات طبقاتی بزرگ قرار بدهید. 
مناسباتی که در یک سوی آن ثروت های 
جنگل،  زمین،  معادن،  )نفت،  جامعه 
شده  تولید  ثروت های  همه  و  دریاچه 
توسط کار مردم زحمتکش( در مالکیت، 
سرمایه داران  طبقۀ  انحصار  و  کنترل 
این  اساس  این  بر  دارد،  قرار  اسالمی 
طبقه قدرت سیاسی را در اختیار گرفته 
و با اتکا به نیروهای سرکوب گر از چنین 
مقابل  سمت  می کند.  حفاظت  وضعیتی 
اکثریت جامعه قرار دارد: با فقر و نداری. 
ملیتی  و  و ستمگری طبقاتی  تبعیض  با 

و جنسیتی. 
نظام  فجایع،  این  مسبب 
و  تحمل   . است  اسالمی  جمهوری 
نیست! جایز  نظام  این  با  سازش 
سیاست،  اقتصاد،  نظامی  چنین  در 
همۀ  و  دانش  فناوری،  هنر،  و  فرهنگ 
در  انسان  میلیون ها  که  داده هایی 
نه در جهت   ، تولیدشان نقش داشته اند 
کنندگان  تولید  ذهنی  و  مادی  سعادت 
اصلی، یعنی توده های وسیع مردم، بلکه 
در کنترل مشتی استثمارگر قرار دارد که 
قدرت سیاسی را در دست گرفته و خود 
منطبق  می دانند.  مردم  جان  ارباب  را 
طبقاتی  مراتب  سلسله  نظامی  چنین  بر 
روشن  و  تعیین  پیشاپیش  اجتماعی  و 
شوند  استثمار  باید  کارگران  است.  شده 
و بی حقوق بمانند، ملل تحت ستم باید 
منکوب باشند، جوانان فقیر باید »اراذل« 
پیگرد  و  سرکوب  آماج  و  شوند  نامیده 
بردگان  باید  زنان  و  باشند،  بیرحمانه 
بمانند.  باقی  پدرساالر  نظام  این  ابدی 
آن  و  واقعه  این  روی  از  را  سوال  پس 
کارکرد  و  نظام  کل  به  و  بردارید  واقعه 
غیر انسانی، غیر منطقی و وارونه اش فکر 
قدرتی  اسالمی،  جمهوری  قدرت  کنید. 
مبتنی  است  قدرتی  زیرا  است.  نامشروع 
بر نظم ناعادالنه و استثمارگرانه که جان 
انسان ها در آن پشیزی ارزش ندارد. اگر 
دلتان از ستمگری ها به درد آمده با نگاهی 
درست و علمی قدم در راهی بگذارید که 
تقصیرکار  به عنوان  نظام  این  نابودی  به 
طغیان های  می شود.  ختم  آخر،  و  اول 
عادالنه اما پراکنده و بی دورنمای خود را 
به جنبشی برای انقالب تبدیل بکنید. به 
برای رهایی  انقالب  و علم  آگاهی  دنبال 
افکنی های  واقعی بگردید و فریب تفرقه 
دشمنان طبقاتی را نخورید. هیچ چیزی 
رهائی بخش تر از یک انقالب واقعی، فکر 
شده  یافته  سازمان  درستی  به  و  شده 
نوع  هر  از  بشر  رهایی  پرچم اش  بر  که 
استثمار و ستم نوشته شده، نیست. هنوز 

»درد« انقالب 57 و نتیجۀ نکبت بار آن را 
بر جسم و جان احساس می کنید؟ هنوز 
»درد« انقالب هایی که واقعا هدف رهایی 
را  خوردند  شکست  اما  داشتند  را  بشر 
واقعیت اند  این ها  بله.  احساس می کنید؟ 
و سواالت و دردهایی جدی که باید پاسخ 
علم  تکامالت  در  درجاتی  به  و  گیرند 
اما   . گرفته اند  پاسخ  کمونیستی  انقالب 
تکرار  و  روشن  چیز  هر  از  بیش  چیزی 
شونده است. چرخۀ فجایع انسانی، ستم 
و استثمار هم چنان در گردش است. این 
راه  است.  کنونی  دنیای  حقیقی  رونمای 
حل، تن دادن و یا تالش برای مرمت این 
سازمان  یک  فقط  نیست.  طبقاتی  نظام 
نام آن جامعۀ  از نوع دیگر که  اجتماعی 
کمونیستی است می تواند نقطۀ پایانی بر 
غیرانسانی  و  غیرمعقول  رویداد های  این 
در حسرت  بیشماری  انسان های  بگذارد. 
چنین جامعه ای  هستند . جامعه ای که در 
آن هیچ انسانی دیگری را تحت استثمار 
مورد  زنی  هیچ  نمی دهد،  قرار  ستم  و 
انسان ها  نمی گیرد،  قرار  ستم  و  تجاوز 
سلسله  و  فقر  و  تحقیر  و  تبعیض  بدون 
و  تعاون  در  اجتماعی  و  طبقاتی  مراتب 
یاری با هم به سر می برند. ساختن چنین 
گام  و  است  ضروری  و  ممکن  جامعه ای 
جامعه ای  چنین  ساختن  برای  نخست 
علیه  انقالب  برای  جنبشی  سازمان دهی 
اسالمی  جمهوری  ستم  و  استثمار  نظام 
است. هم یاری و فعالیت و مبارزه شما 
مردم، با رهبری یک حزب کمونیست 
انقالبی که درس های انقالبات پیشین 
را  آینده  راه  و  کرده  جمعبندی  را 
می گشاید، می تواند زایش دنیایی به 

مراتب بهتر را ممکن سازد.
پس قدم در راهی بگذارید که آغازش 
این  است.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
رژیم پُر از تضاد است. نگاه کنید به بحران 
که  اقتصادی اش  برنامه های  و  اقتصادی 
کار  نیروی  از  بی رحمانه تر  بهره کشی  بر 
کشمکش ها  به  کنید  نگاه  است.  مبتنی 
از  که  درونی اش  باندهای  رقابت های  و 
هر گوشه ای بیرون می زند. نگاه کنید به 
ملیتی،  طبقاتی،  نابرابری های  و  تبعیض 
جنسیتی و مذهبی که پیوسته به اعتراض 
به  کنید  نگاه  می زند.  دامن  مقاومت  و 
رقابت و کشمکش میان امپریالیست های 
از  امتیاز  و  سود  کسب  برای  مختلف 
سیاسی  و  اقتصادی  مختلف  عرصه های 
ایران. این ها همه پایه هایی برای واژگونی 
غیرانسانی  کارکرد  در  است.  نظام  این 
است  کار  در  نه دست »خدا«  نظام  این 
این  بلکه  دیگری.  نامرئی«  »دست  نه  و 
دستان جمهوری اسالمی و سرمایه است 
که حکم بر چنین فجایعی می دهد. این 
نظام را می توان و باید از میان برد. پس 

n.در این راه گام بگذارید
»آتش«
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تاثیر ضربات قدرتمندی که پیشرفت 
و  علمی  گرایش  و  دیدگاه  و  بشر  دانش 
وارد  کهنه  تفکرات  بر  مترقی  و  نوگرا 
آورده و همچنان می آورد را نباید دست 
و  احکام  تاریخ،  طول  در  گرفت.  کم 
کلیسای   خرافی  و  متافیزیکی  باورهای 
قرون وسطی بارها دچار خلل شد و فرو 
ظهور  میالدی  نوزدهم  قرن  در  ریخت. 
دانشمندانی  که می خواستند افکار کهنۀ 
بزنند  علمی  لعاب  و  رنگ  را  کلیسایی 
به پیشروی های علمی  واکنشی  واقع  در 
نشینِی  عقب  و  مقاومت  و  بود  بشر  نوع 
اردوی  برابر  هم زماِن کهنه پرستان را در 
اذعان  باید  می داد.  بازتاب  ترقی  و  علم 
کرد تا زمانی که مبارزۀ طبقاتی و  فرایند 
تولید و دانش بشری آن چنان پیشرفت 
نکرده بود که بتواند این تبیین های »شبه 
علمی« را زیر سوال کشد، حتی متفکران 
به  نیز  نوزدهم  قرن  انقالبی  مبارزان  و 
درجاتی متاثر از آن بودند و نمی توانستند 
از روابط و  درک عمیق و همه جانبه ای 
رفتارها و رویکردهای جنسیتی در جامعۀ 

طبقاتی جلو گذارند.
 به هر حال، ارائۀ آرای ضدعلمی تحت 
پوشش علم به ویژه در عرصۀ فیزیک و 
زیست شناسی در سراسر قرن بیستم هم 
شاهد  نیز  امروز  همین  تا  و  یافت  ادامه 
دانشمندان  از  یکی  هستیم.  روند  این 
قرن  پایانی  دهه های  در  که  پیشرو 
بیستم به مبارزه با این تبیین های »شبه 
شکل های  کوشید  و  برخاست  علمی« 
دانشمندانی  بین  در  را  افکار  آن  جدید 
باورهای  و  گر  سلطه  نیروهای  برای  که 
برتری جویانه و فاشیستی خوراک تهیه 
می کردند به چالش بگیرد، استیفن جی 
در  جمله  از  اثر،  چند  در  او  بود.*  گولد 
نام »مغز  به  اهمیتی  پر  مقاله مختصر و 
کرد،  ردیابی  را  تبیین ها  نوع  این  زنان« 
مفهوم و نتایج اجتماعی شان را نشان داد 
و آن ها را به طور علمی رد کرد. در اینجا 
گزیده ای از مقالۀ گولد را به شما عرضه 

می کنیم.
ــــــــــــــــــــــــــ

دیگر  حاال  بدن  اعضای  سنجش 
چندان ُمد نیست اما در بیشتر سال های 
انسانی حکمروایی  علوم  بر  نوزدهم  قرن 
هوش  آزمون  که  زمانی  تا  و  می کرد 
به عنوان  اندازه گیری جمجمه  جایگزین  
نژادها،  مغرضانۀ  مقایسۀ  برای  رایج  ابزار 
پر  شود،  یکدیگر  با  جنس ها  و  طبقات 

جمجمه  ماند.  اندازه گیری  باقی  طرفدار 
از بیشترین توجه و احترام برخوردار بود. 
 80( بروکا  پل  کار،  این  بالمنازع  رهبر 
پاریس  پزشکی  دانشکدۀ  در   )1824 ـ 
از  مکتبی  او  بود.  بالینی  جراحی  استاد 
جمع  خود  دور  را  مقلدان  و  شاگردان 
بود  آنان خیلی دقیق  فعالیت  بود.  کرده 
می آمد.  کردن  رد  قابل  غیر  نظر  به  و 
به  و  یافت  نفوذ عظیمی  علت  به همین 
نوزدهم  قرن  دانش  سبد  گل سر  عنوان 

اعتبار زیادی به دست آورد.
به  ناپذیر  آسیب  آنچنان  بروکا  آثار 
کرد.  رد  را  آن  نمی شد  که  می آمد  نظر 
احتیاط  و  دقت  با  بروکا  اینکه  نه  مگر 
می کرد؟  اندازه گیری  آمیزی   وسواس 
بدون شک چنین بود. من برای روال کار 
دقیق بروکا احترام زیادی قائلم. اما علم 
یک تمرین استنتاجی نیست. مجموعه ای 
از شواهد هم نیست. ارقام به خودی خود 
هیچ چیز را مشخص نمی کنند. همه چیز 
بستگی به آن دارد که شما با این ارقام 
پیرو عینیت  را  بروکا خود  چه می کنید. 
معرفی می کرد... او می گفت: »هیچ ایمان 
مشروعی  منفعت  هیچ  و  احترام  قابل 
وجود ندارد که نتواند با پیشرفت شناخت 
بشر همساز شود و در برابر حقیقت سر 
بود  معتقد  )بروکا  آورد.«  فرود  تعظیم 
نیاید  چه  بیاید  خوششان  چه  زنان  که( 
بنابراین  دارند  مردان  از  کوچکتر  مغزی 
برابر  مردان  با  هوش  نظر  از  نمی توانند 
باشند. بحثش این بود که چنین واقعیتی 
عمومی  پیشداوری  یک  باعث  ممکنست 
در جامعۀ مردان شود اما به هر حال یک 

حقیقت علمی است.....
از داده ها  استدالل بروکا بر دو گروه 
در  مردان  مغز  بزرگتر  بود:  اندازۀ  متکی 
جوامع مدرن، و افزایش به اصطالح برتری 
مردان در طول زمان. بیشترین داده های 
چهار  در  اجساد  تشریح  به  متعلق  بروکا 
بیمارستان پاریس بود که توسط خودش 
 292 مغز  متوسط  وزن  بود.  شده  انجام 
فرد مذکر توسط او 1325 گرم محاسبه 
مونث  فرد   140 مغز  متوسط  وزن  شد. 
1144 گرم بود یعنی 181 گرم کمتر. یا 
به عبارتی 14 درصد از وزن مغز مردان 
که  بود  فهمیده  بروکا  البته  بود.  کمتر 
این اختالف بخشا می تواند به قد بلندتر 
تالشی  هیچ  او  اما  باشد.  مربوط  مردان 
برای محاسبۀ تاثیر  اندازۀ جثه به عنوان 
این   « داشت:  اظهار  و  نکرد  عامل  یک 

دخالتی در اختالف کلی بین مرد و زن 
ندارد چرا که ما پیشاپیش می دانیم زنان 

به  اندازۀ مردان هوشمند نیستند.« 
مردان  هوشِی  برترِی  فرضیۀ  اما 
رشته  یک  با  بود  قرار  زنان  به  نسبت 
داده ها اثبات شود، نه اینکه خود مبنای 

تفسیر و سنجش داده ها قرار گیرد!....
حجم  بروکا   1873 سال  در 
جمجمه های پیشا تاریخی به دست آمده 
اندازه  را   مرده(  )انسان  ُمر«  »اُم  غار  در 
گرفت. در این محاسبه، تفاوتی که میان 
 5/99 فقط  یافت  مونث ها  و  مذکرها 
سانتیمتر مکعب بود. در حالی که تفاوت 
در مورد جماعت های مدرن بین 5/129 
توضیح  بود.  مکعب  سانتیمتر   5/220 تا 
مورد  در  بروکا(  اصلی  )شاگرد  »تُپینار« 
این  زمان  گذشت  با  تفاوت  افزایش  این 
فشارهای  نتایج  از  یکی  تفاوت،  که:  بود 
زنان  و  مسلط  مردان  بر  تکامل  فرایند 

منفعل است:
یا  نفر  دو  بقاء  برای  نبرد  که  »مرد 
بیشتر را پیش می برد و همۀ مسئولیت ها 
و نگرانی های آینده را بر دوش می کشد، 
زیست  محیط  با  نبرد  در  دائما  که  مرد 
مغز  به  است،  فعال  بشر  نوع  رقبای  و 
که  چرا  دارد.  نیاز  زن  مغز  از  بزرگتری 
زن کم تحرک است؛ وظیفه اش حمایت و 
تغذیه است؛ هیچ مشغله ای خارج ازخانه 
او بزرگ کردن کودکان و  ندارد و نقش 

عشق ورزی و منفعل بودن است.«
سال 1879 بود که »گوستاو لو بُن« 
این  از  بروکا  مکتب  در  اصلی  ستیز  زن 
منتشر  را  اثری  تا  کرد  استفاده  داده ها 
را وحشیانه ترین حمله  آن  باید  که  کند 
به زنان در ادبیات علمی مدرن به حساب 

آورد.....:
مثال  هوشمند،  نژادهای  اغلب  »در 
زنان  از  زیادی  پاریسی ها، شمار  بین  در 
به  بیشتر  مغزشان  که  اندازۀ  هستند 
بسیار  مغز  تا  است  نزدیک  گوریل  مغز 
پیشرفتۀ مردان. این پَست تر بودن آنقدر 
بدیهی است که هیچکس نمی تواند حتی 
ببرد.  سوال  زیر  را  آن  لحظه ای  برای 

این  بر سر درجۀ  فقط  اگر هست  بحثی 
روان شناسان  همۀ  است.  بودن  پست تر 
در  که  نویسندگانی  و  شاعران  نیز  و 
امروز  کرده اند  مطالعه  زنان  هوش  مورد 
نمایندۀ  زنان  که  داده اند  تشخیص 
و  بشرند  تکامل  شکل های  پست ترین 
تا به  به کودکان و وحشیان نزدیک ترند 
دمدمی  در  زنان  متمدن.  بالغ  مرد  یک 
مزاج بودن و عدم ثبات و فقدان  اندیشه 
و منطق و ناتوانی در استدالل، سرآمدند. 
بدون شک چند تا زن برجسته هم وجود 
دارد اما این ها استثناء محسوب می شوند. 
درست همانطور که تولد هر هیوالیی یک 
چیز استثنائی است. مثل گوریلی که دو 
سر دارد. چیزی که نمی شود وجودش را 

یکسره منکر شد.«
اجتماعی  مفهوم  بیان  از  بُن«  »لو 
دیدگاه هایش اکراه نداشت. او از پیشنهاد 
چند مصلح آمریکایی که خواهان فراهم 
مردان  در سطح  باالتر  تحصیالت  کردن 

برای زنان شده بودند وحشت کرده بود:
به  مشابه  آموزش  ارائۀ  »خواست 
آن ها  که پشت بندش ارائۀ اهدافی مشابه 
مردان به زنان است یک پندار خطرناک 
است... روزی که در نتیجۀ درک وارونه از 
مشغله های پست تری که طبیعت به زن 
کنند  ترک  را  خانه  زنان  داشته،  ارزانی 
یک  بگیرند  سهم  مردان  نبردهای  در  و 
انقالب اجتماعی آغاز خواهد شد و همۀ 
چیزهایی که پیوندهای مقدس خانواده را 

حفظ می کند ناپدید خواهد شد.«.....
ازۀ  و اند  و سن  قد  بروکا  که  آنجا  از 
مغز را در داده هایش ذکر کرده، ما هم 
از آمار مدرن استفاده می کنیم تا جایگاه 
تاثیر هر عامل را مشخص کنیم. وزن مغز 
زنان  و  می یابد  کاهش  عمر  افزایش  با 
بروکا به طور متوسط به نحو قابل توجهی 
به  مغز  وزن  بودند.  او  مردان  از  مسن تر 
نسبت قد افزایش می یابد و مرد متوسط 
زن  از  بلندتر  سانتیمتر  تقریبا 15  بروکا 
»تعمیم  تکنیک  از  من  بود.  او  متوسط 
این  کردم.  استفاده  چندگانه«  داده های 
همزمان  که  داد  اجازه  من  به  تکنیک 

تصویر و جمله ای از استیفن جی گولد: »به عبارتی من عالقۀ چندانی به وزن یا 
شیارهای مغز اینشتین ندارم. چرا که تقریبا مطمئنم مردمی در مزارع پنبه و کارگاه های 

عرق ریزان زندگی کردند و مردند که استعدادی یکسان با اینشتین داشتند.« 

استیفن جی گولد

مغز زنان
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برخی حوادث چهره نمای مصائب و 
توزیع  داستان  هستند.  جامعه  مشکالت 
بار  تهیدستان  و  فقیران  میان  کاال  سبد 
اقتصادی  وضعیت  زشت  چهره  دیگر 
داد.  نشان  را  ایران  جامعه  اجتماعی  و 
دست  و  سر  طوالنی،  صف های  تشکیل 
شکستن برای کاالهای ضروری همچون 
که  مرغ  تخم  و  مرغ  و  روغن  و  برنج 
ارزشش شاید حدود دویست هزار تومان 
است  فالکتی  و  فقر  روشن  تصویر  باشد 
را  جامعه  از  بزرگی  بخش  گریبان  که 

گرفته است. 
در مناطق جنوبی شهر تهران و بسیاری 
و  بود  تنش  پر  صف ها  شهرستان ها،  از 
مردم منتظر و مستاصل. بسیاری کارت 
اطراف صف  به دست، مضطرب در  ملی 
می خواستند  ملتمسانه  و  می چرخیدند 
سامانۀ  در  خود  نام  ثبت  برای  راهی 
ازدحام  کنند.  پیدا  کاال  سبد  تخصیص 
محروم  مناطق  در  کاال  سبد  متقاضیان 
کشور از همه جا چشمگیرتر بود. پرتاب 
کیسه های کاال از روی سکوهای بزرگ به 
سمت جمعیت فشرده، صحنه های پخش 
توسط  زده  جنگ  کشورهای  در  نان 
کارکنان  و  آمریکایی  اشغالگر  نظامیان 
سازمان ملل را در یادها زنده می کرد. در 
عکس العمل به این صحنه ها رسانه های 
گشودند.  اعتراض  به  زبان  هم  حکومتی 
که  بود  این  اعتراض شان  مضمون  البته 
آبروی  را کردید که  این کار  چرا طوری 
نداشتۀ جمهوری اسالمی برود. برخی از 
روزنامه های طرفدار دولت روحانی تالش 
بد  وضعیت  این  بانی  و  باعث  کردند 
کنند.  معرفی  قبلی  کابینۀ  را  اقتصادی 
البته بودند افرادی هم که تشکیل صف ها 
و تنش ها را نشانۀ عقب ماندگی فرهنگی 
اگر طناب مفت  مردم دانستند و گفتند 
باشد این مردم حاضرند خود را دار بزنند. 
ازدحام  بر  را  افراد چشم خود  قبیل  این 
مناطق  و  محالت  در  که  استیصالی  و 
نسبی  آرامش  بر  و  شده  فشرده  محروم 
و  پایتخت  پولداری  محله های  بر  که 
 . بسته اند  است،  حاکم  بزرگ  شهرهای 
اگر فقر و فالکت و بیکاری در جامعۀ ما 
چنین گسترده نبود آیا اصال چیزی به نام 

»سبد کاال« موضوعیت پیدا می کرد؟
کنیم  رجوع  مختلف  مناطق  آمار  به 

درد معیشت و انتظار کار ارزیابی  را  مغز  بر  اندازۀ  وزن  و  قد  تاثیر 
کنم. در تجزیه و تحلیل داده های مربوط 
به زنان به این نتیجه رسیدم که وزن مغز 
متوسط  مرد  مشابه  سنی  و  قد  که  زنی 
تصحیح  با  است.  بوده  گرم   1212 دارد 
نسبت های قد و وزن در محاسبه متوجه 
از  بروکا  نظر  مورد  تفاوت  که  می شویم 
181 گرم به 113 گرم تقلیل می یابد......

بخشا  مغز  بر  اندازۀ  قد  عامل  تاثیر 
زناِن  و  اندام مردان  اما   قانع کننده است. 
هم قد یکسان نیست. تاثیر عامل وزن بر 
است.  کمتر  هم  قد  از  حتی  مغز   اندازۀ 
وزن  تنوع  در  عامل  بیشترین  که  چرا 
یک  و  می گردد،  بر  تغذیه  چگونگی  به 
تاثیر   الغری  و  چاقی  نیست.  ذاتی  امر 
دانشمند  دارد. یک  مغز  بر  اندازۀ  اندکی 
دهۀ  در  »مانووریه«  نام  به  فرانسوی 
که  گذاشت  جلو  را  بحث  این   ...  1880
باید ِجرم و توان ماهیچه ها در نظر گرفته 
این  کوشید  مختلف  راه های  از  او  شود. 
و  کند  را  اندازه گیری  فریبنده  کیفیت 
به  هم قد  زناِن  و  مردان  مورد  در  حتی 
مردان رسید.  نفع  به  تفاوت چشمگیری 
اما زمانی که اشتباه »مانووریه« در مورد 
آنچه اسمش را »ِجرم جنسیتی« گذاشته 
بود رفع شد این نتیجه به دست آمد که 
از  بالنسبه  مغز  اندازۀ  زمینۀ   در  زنان 

مردان جلوترند.....
و  بروکا  اجتماعی  نقش  فهم  برای 
داد  تشخیص  را  نکته  این  باید  مکتبش 
که اظهارات وی درباره مغز زنان بازتاب 
یک پیشداوری حاشیه ای نسبت به یک 
را  اظهارات  این  نیست.  محروم  گروه 
عمومی  تئوری  یک  چارچوب  در  باید 
معاصر  اجتماعی  تمایزات  از  که  سنجید 
تحت عنوان اموری که از نظر بیولوژیک 
زنان،  می کند.  حمایت  است  شده  مقدر 
سیاهپوستان و تهیدستان همگی تحقیر 
را  زنان  بروکا  استدالالت  اما  می شوند 
آماج قرار می داد. چرا که او به داده های 
مربوط به مغز زنان دسترسی داشت. اگر 
بودند  تحقیر  این  آماج  یگانه  زنان  چه 
نیابت  هم  را  محروم  گروه های  بقیۀ  اما 
این  نظر من  به  )بنابراین(   .... می کردند. 
ادعا که مبارزات زنان، مبارزاتی است که 
برای همۀ ما انجام می گیرد یک هیاهوی 

n.....بی معنا نیست
ترجمه شهاب نجومی

ـــــــــــــــــــــــ
این  خدمات  و  آثار  با  بیشتر  آشنایی  برای   *
دانشمند آمریکایی رجوع کنید به مقالۀ ذهن 
زیبای استیفن جی گولد در شماره 24 نشریه 

آتش )آبان 1392(.

وبالگ  در  فوق  مقالۀ  کامل  متن 
در  »آتش«  بوک  فیس  صفحۀ  و 

دسترس عالقمندان قرار دارد.

و  فالکت  فقر،  بیکاری،  مستقیم  ربط  تا 
و  عاجل  نیاز  با  را  اجتماعی  آسیب های 
و  خرده ریزها  این  به  حتی  مردم  حاد 
برای  بفهمیم.  تحقیرآمیز  »صدقه ها«ی 
نمونه به آمار مربوط به استان هایی مثل 
کردستان  و  کرمانشاه  ایالم،  لرستان، 
در  ویژه  به  بیکاری  درصد  کنید.  نگاه 
سطح  می کند.  بیداد  جوان  نسل  میان 
درآمد متوسط اهالی در این استان ها نیز 
بسیار پایین است. آمار رسمی جمهوری 
اسالمی ادعا می کند که حدود 28 درصد 
بیکارند. ولی آمار  مردم در منطقۀ غرب 
واقعی رقم تکان دهندۀ 50 درصد است. 
اگر  که  باشید  داشته  نظر  در  را  این 
هم  ساعت  یک  فقط  هفته  در  شخصی 
به  شاغل  را  او  رسمی  آمار  در  کند  کار 
میلیون ها  عالوه،  به  می آورند!  حساب 
آماری جایی  دار در محاسبات  زن خانه 
به  نمی شوند.  محسوب  بیکار  و  ندارند 
این ها باید افراد درگیر در مشاغل موقتی 
یا به اصطالح »کاذب« را هم اضافه کرد. 
یا  و  گردان  دوره  و  دستفروشان  منظور 
طوالنی  ساعات  که  است  کثیری  افراد 
بین  یا  شهری  کشی  مسافر  صف  در  را 
شهری می گذرانند. بخشی از این ساعات 
را بیکارند و درآمدشان از این راه بیشتر 
نقش تکمیلی )و ضروری( را برای درآمد 
بقیۀ اعضای خانوار بازی می کند. این در 
شهرستان ها  برخی  در  که  است  حالی 
تاکسی های  تعداد  حتی  سنندج  مانند 
رسمی هم مازاد بر نیاز است چه رسد به 

مسافر کش های شخصی. 
فقر  و  بیکاری  که  اینست  واقعیت 
گسترده در کردستان، کرمانشاه، لرستان 
و ایالم یک پدیدۀ مجزا و در خود )نسبت 
به کارکرد کلی نظام سرمایه داری حاکم بر 
کل جامعه( نیست. بیکاری و فقر در این 
استان ها نقش مهم و معینی در کارکرد 
نظام بازی می کند. به نیروی کار جوانی 
و  بزرگ  شهرهای  به  مناطق  این  از  که 
می کند  مهاجرت  ایران  مرکزی  مناطق 
نگاه کنید. تعداد این مهاجران آنقدر زیاد 
منطقۀ  در  جمعیتی  رشد  نرخ  که  است 
با  یعنی  است!  شده  معکوس  کردستان 
هستیم.  روبرو  جمعیت  رشد  منفی  نرخ 
این نیرو از بیکاری و فقر )و شرایط رکود 
و بی رونقی اقتصاد کشاورزی در سرزمین 

خود( می گریزد و جذب مناطقی می شود 
که به نظر فرصت های شغلی بیشتری در 
بر دارند. این نیروی غیر بومی و جویای 
پایین تر  به دستمزدهای  تن  معموال  کار 
رفاهی  امکانات  و  بیشتر  کار  ساعات  و 
سودآور  رشتۀ  می دهد.  کمتر  حقوقی  و 
ساخت و ساز و دیگر بخش های خدماتی 
با  زیادی  میزان  به  بزرگ  شهرهای  در 
می چرخد.  کار  نیروی  همین  از  استفاده 
نرخ سودهای باال در این رشته ها کامال به 
وضعیت تبعیض آمیز و فالکت بار اقتصادی 
و اجتماعی در مناطقی مثل کردستان که 
از ستم ملی رنج می برند ربط دارد. باز هم 
آمار رسمی به ما می گوید که 10 درصد 
قشرهای  جزء  کردستان  استان  جمعیت 
جامعه  تحتانی  کامال  و  پذیر  آسیب 
آمار  که  نکنید  شک  می شوند.  محسوب 

واقعی بیش از اینهاست. 
موقتی،  مشاغل  پایین،  دستمزدهای 
و....  کاال«  »سبد  تکمیلی،  کارهای 
هیچیک نمی توانند معضل فقر و فالکت 
و  تحتانی  توده های  برای  را  بیکاری  و 
محروم حل کنند. قرار هم نیست چنین 
کاری کنند. مساله بر سر اینست که نظام 
که  می کند  کار  نحوی  به  سرمایه داری 
مرتبا شرایط فالکت را در سطح گسترده 
بازتولید می کند. هم زمان، همین شرایط 
پایین  برای  را  ابزاری  و  امکان  فالکت 
نگهداشتن قیمت نیروی کار و بهره کشی 
اختیار  در  سریع تر  سود  کسب  و  بیشتر 
طبقۀ سرمایه دار قرار می دهد. این درست 
کشور  محروم  استان های  در  که  است 
صنایع محدود و ضعیف است، کشاورزی 
کماکان عمدتا دیم است و سرمایه گذاری 
انجام  آنجا  در  بیرون  از  اندکی  نسبتا  
را  موجود  اساسی  معضالت  اما  می شود 
نمی توان با رویای گسترش کارخانجات و 
سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی 
مناطق  در  تولیدی  پروژه های  اجرای  و 
ادعای  و  آرزو  محروم حل کرد. برخالف 
با  مساله  تنگ نظر،  ناسیونالیست های 
مرکزی  حکومت  روی  گذاشتن  فشار 
دعوت  یا  و  ایرانی  فارس/  شووینیست 
سرمایه داری  بنگاه های  و  دولت ها  از 
بیشتر  سرمایه گذاری  برای  امپریالیستی 
در مناطق محروم حل نخواهد شد. مساله 
با زیر پر و بال بورژوازی نوخاستۀ محلی 
را گرفتن و تشویق آن برای ایفای نقش 
شریک حکومت مرکزی و شرکت موثرتر 
هم  منطقه  امور  در  سیاسی  و  اقتصادی 
برخی  برخالف  گرفت.  نخواهد  جواب 
که  نیست  این  مشکل  تئوری بافی ها، 
سرمایه داری  »هنوز  محروم  مناطق  این 
تکامل  دوران  یک  باید  پس   » نشده اند 
نهادها  از سر بگذرانند و  را  سرمایه داری 
و ارزش های بورژوایی در آنجا جا بیفتد. 
از  شدن  خالص  معضالت،  حل  کلید 
روبنایی  و  زیربنایی  مناسبات  شر 
)و  ستم  و  استثمار  که  است  حاکم 
و  بیکاری  و  فالکت  و  فقر  نتیجتا 

n .تبعیض( از آن بر می خیزد
                          کاوه اردالن

در استان های غربی
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 آنچه می خوانید را از متن گفت و گوی 
اینترنتی اخیر شماری از عالقمندان مسائل 
انقالب و تجربۀ انقالبات سوسیالیستی قرن 
بیستم با ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست 
بخش،  این  در  برگزیده ایم.  آمریکایی 
اعزام  سیاست  اهداف  و  ها  زمینه  از  لوتا 
روشنفکران و جوانان به مناطق روستایی 
چین در جریان انقالب فرهنگی )1966 تا 

1976( می گوید.
                                   »آتش«  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاثیر  واقعا  فرهنگی  انقالب  لوتا: 
مناطق  بر  عظیمی  فرهنگی  و  اجتماعی 
روستائی چین داشت. طی 17 سال قبل 
از انقالب فرهنگی تغییرات بزرگی صورت 
گرفته بود. قباًل در مورد آنچه در »جهش 
بزرگ به پیش« اتفاق افتاد و اینکه زندگی 
مادی مردم را چگونه بهبود بخشید صحبت 
کردم. اما شیوۀ کهنه سامان دهی زندگی 
پر  خانوارهای  و  خانواده  نقش  روستایی، 
جمعیت هم چنان باقی بود. یعنی زندگی 
روستایی یک زندگی نسبتا بسته بود و آن 
تحرک و تنش و تنوع شهرها را نداشت. 
این مساله تاثیری محافظه کارانه بر جای 
می گذاشت. انقالب فرهنگی این وضعیت 
را تکان داد. یادم می آید یک بار خاطرات 
در  فرهنگی  انقالب  طی  که  را  فردی 
بود  بزرگ شده  روستاهای چین  از  یکی 
این صحبت می کرد که  از  او  می خواندم. 
چگونه روستائیان خواندن و نوشتن را با 
آموزش نمایشنامه ها و اپراها شروع کردند 
و در جریان این کار زبان و موسیقی محلی 
خود را هم در آن متون ادغام کردند. او 
در مورد چگونگی تغییر زندگی فرهنگی 
و  ورزش  عرصۀ  در  منجمله  روستاها  در 
آموزش صحبت می کرد و این که چگونه 
و  رابطه  برقراری  راه شانس  این  از  مردم 
پیدا  را  شدن  عاشق  و  یکدیگر  با  تماس 
کردند. یک عرصه عمومی نوین جایگزین 
حصار تنگ خانوار و طایفه های روستایی 

شد.

ت؟
ت کمونیسـم چیسـ

 واقعیـ

انقالب فرهنگی چین

                               و

  سیاست 

اعزام 
روشنفکران 
به روستاها
)بخش اول(

»پیشخدمت«  فیلم 
جشنواره  در  دانیلز  لی  ساختۀ 
دریافت  نامزد  مختلف  های 
است.  شده  گوناگون  جوایز 
مراسم  در  که  می رود  انتظار 
جوایزی  نیز  امسال  اسکار 
گیرد.  تعلق  فیلم  این  به 
زندگی  ماجرای  »پیشخدمت« 
نام  به  سیاهپوست  فردی 
زمان  از  که  است  الن  یوجین 
آیزنهاور  جمهوری  ریاست 
ریگان  تا   )1950 دهۀ  )اواخر 
کاخ  در   )1980 دهۀ  )اواخر 
است.  بوده  پیشخدمت  سفید 
به سسیل گینز  او  نام  فیلم  در 
شخصیت های  و  یافته  تغییر 

رنگ آمیزی  برای  نیز  دیگری  داستانی 
بیشتر و هدایت جنبۀ دراماتیک قصه به 
زندگی وی افزوده شده است. کارگردان 
روزنامۀ  روایت  اساس  بر  را  اثرش 
الن  یوجین  زندگی  از  پست  واشینگتن 
به   2008 سال  در  که  است  ساخته 
دور  در  اوباما  باراک  پیروزی  مناسبت 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  اول 
می توان  پیشاپیش  بنابراین  شد.  منتشر 
سیاست های  و  دیدگاه  که  زد  حدس 
حزب دمکرات بر این فیلم سایه افکنده 
از  است  پُر  »پیشخدمت«  سینی  است. 
بازیگران مشهور در نقش های طوالنی یا 
کوتاه. از فارست وایتکر که نقش سسیل 
جان  وینفری،  اوپرا  تا  کند  می  بازی  را 
کوزاک، جین فاندا و دیگرانی که همگی 
دارند. خاطر  تعلق  دمکرات  حزب  به  
برای  ویژه  به  را  »پیشخدمت«  آنچه 
راه  می کند،  جذاب  آمریکایی  مخاطب 
یافتن به پشت درهای کاخ سفید و سر 
اتاق رئیس  کشیدن به همراه سسیل به 
جمهور و احیانا با خبر شدن از بحث ها 
پشت  خبرهای  و  ناگفته  تصمیمات  و 
پرده است. »پیشخدمت« تالش می کند 
اعتبار خود را از این که چنین فردی در 
و  تفسیر  و  بگیرد  داشته  وجود  واقعیت 
آمریکا  حاکمۀ  هیئت  از  بخشی  تصویر 
حقیقت  عنوان  به  را  معاصر  تاریخ  از 
مستند جا بزند. جوانب سیاسی سناریوی 
»پیشخدمت« بسیار حساب شده نوشته 
شده و نشان می دهد که سازندگان فیلم 
اهداف سیاسی کامال مشخصی داشته اند. 
ابتدای  موثر  سکانس  در  مثال،  برای 
فیلم که به دوران نوجوانی سسیل و کار 
بردگان سیاه در مزارع پنبۀ جنوب آمریکا 
مربوط می شود می بینیم که پدر سسیل 
قصد رویارویی با ارباب را دارد چرا که به 
همسرش تجاوز کرده است؛ اما بیرحمانه 
کارکرد  می رسد.  قتل  به  ارباب  توسط 
»پدرکشتگی«  تثبیت  سکانس  این 

در نشست با ریموند لوتا

ذهن  در  نژادی  تبعیض  نظام  با  سسیل 
به  را  حس  این  یعنی  است.  تماشاگر 
نظام  با  تضاد سسیل  که  می آورد  وجود 
بحث  جای  و  است  آشتی ناپذیر  حاکم 
ندارد. عجیب است، اما این شگرد »دنی 
استرانگ« )نویسندۀ فیلمنامه( مرا به یاد 
استدالل بعضی از جوانان به اصطالح چپ 
اندازد که  در جریان خیزش 1388 می 
در توجیه رویکرد سازشکارانه و حمایت 
شان از اصالح طلبان حکومتی می گفتند: 
به  متهم  را  ما  می کنید  جرات  »چطور 
سازشکاری کنید؟ پدران چند تا از ماها 
توسط همین رژیم اعدام شده اند!« ولی 
تواند سازش  آن دیروز خونین فقط می 
امروز را زشت تر و عریان تر به نمایش در 
آورد. در مورد سسیل نیز جز این نیست.
در فرهنگ سیاهان آمریکا دو اصطالح 
هم هستند:  مقابل  نقطّۀ  که  دارد  وجود 
قول  به  خانگی.  بردۀ  و  مزرعه  بردۀ 
سیاه  جانباختۀ  رهبر  ایکس  مالکوم 
سازش  مزرعه  بردۀ   ،1960 دهۀ  در 
اربابی  خانۀ  و  مزرعه  و  است  ناپذیر 
خانگی  بردۀ  کشد.  می  آتش  به  را 
است  برده دار  میل  باب  و  مطیع   اما 
و وقتی که می خواهد از خانۀ اربابی 
حرف بزند عبارت »خانۀ ما« را به کار 
می برد. در جریان جنبش حقوق مدنی 
آمریکا(  در  نژادی  تبعیض  ضد  )مبارزه 
این  از  که در دهۀ 1960 به اوج رسید، 
دو  کردن  مشخص  برای  اصطالح  دو 
گرایش و رویکرد )یکی انقالبی و دیگری 
استفاده  سیاهان  بین  در  سازشکارانه( 
که  می بینیم  »پیشخدمت«  در  می شد. 
سسیل نوجوان بعد از مرگ پدر از مزرعه 
به خانۀ اربابی منتقل می شود و تبدیل به 
بردۀ خانگی می شود. اما سرانجام زندگی 
و  به جست  و  می کند  رها  را  در جنوب 
جوی کار و زندگی نو راهی شهر می شود. 
با مرد سیاه  او  در یک سکانس کلیدی، 
که  می شود  روبرو  خردمندی  و  مهربان 

نیز  از نظر ذهنی  استخدامش می کند و 
می کوشد  سناریست  می کند.  هدایتش 
تاریخی  اصطالح  شخصیت،  این  زبان  از 
جمعبندی  واقع  در  و  خانگی«  »بردۀ 
ایکس  مالکوم  انقالبی  درس های  و 
سیاه  »مرد  کند.  دفن  را  زمینه  این  در 
می آموزد  سسیل  به  تحکم  با  خردمند« 
خانگی«  »بردۀ  عبارت  از  نباید  که 
ساخته  عبارت  این  چون  کند  استفاده 
واقعیت  و  ارباب هاست  خود  پرداختۀ  و 
خانگی  و  است  برده  برده،  یعنی  ندارد. 
او  که  دیگری  پند  ندارد.  غیرخانگی  و 
که  اینست  می خواند  سسیل  گوش  به 
سیاهان باید در برابر سفیدها تقیه کنند. 
یعنی یک چهرۀ بیرونی که مطابق میل 
دهند  ارائه  خود  از  باشد  سفیدپوستان 
باشند. دیگری  چیز  درون شان  در  ولی 
توجیه  سکانس،  این  از  هدف 
همۀ  و  ضدانقالبی  سمت گیری 
به  اینجا  از  که  است  سازشکاری هایی 
بینیم.  می  سسیل  شخصیت  در  بعد 
نقطۀ اوج همراهی سسیل با نظام حاکم 
را در طرد فرزند بزرگترش می بینیم که 
به یک فعال جنبش حقوق مدنی تبدیل 
گروه های  با  درگیری  جریان  در  و  شده 
نژادپرست و پلیس مرتبا رادیکال می شود 
تا آنجا که با تشکیل حزب پلنگان سیاه 
به این حزب انقالبی می پیوندد. تماشاگر 
بین سسیل  با تنش و مشاجره  بار  چند 
و حتی  می شود  روبرو  لوئیس  پسرش  و 
این حس در او به وجود می آید که حق 
و  بیعدالتی  برابر  در  که  است  لوئیس  با 
بالفاصله  اما  است.  پاخاسته  به  سرکوب 
و  لوئیس  سسیل،  که  صحنه ای  از  بعد 
دوستش کارول را از خانه بیرون می کند، 
حزب  جلسات  از  یکی  به  را  ما  دوربین 
رهبران  از  یکی  می برد.  سیاه  پلنگان 
مبارزۀ  ضرورت  مورد  در  دارد  حزب 
در  کارگردان  می کند.  صحبت  قهرآمیز 
ادامه در صفحۀ 8

نگاهی به فیلم »پیشخدمت«

                                                          افتخار به نوکری پرزیدنت
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توده های روستایی است.
در  در سراسر کشور  فرهنگی  انقالب 
مورد نیاز به کاستن از نابرابری میان کار 
و  روستا، صنعت  و  ، شهر  یدی  و  فکری 
کشاورزی، و مرد و زن بحث راه  انداخت. 
از  نابرابری ها و شکاف ها بخشی  این  رفع 
فرایند رفع تقسیمات اجتماعی و پیشرفت 
با هدف  قابلیت های جامعه  دانش و فهم 

بهره مندی کل جامعه بود.
در  که  نکته ای  متوجه  سئوال: 
روستا  و  شهر  بین  نابرابری  مورد 
حد  این  تا  چرا  اما  هستم.  می گویی 
روستا  به  روشنفکران  اعزام  روی 
بعضی ها  می گذاشتند؟  تاکید 
با  را صرفاً  روشنفکران  که  می گویند 
و  مزرعه  در  فیزیکی  کار  به  دستور 
فقط  ماجرا  و  می داشتند.  وا  کارخانه 
ادعا چه  این  برای  است.  بوده  همین 

جوابی داری؟
بفهمیم  است  مهم  واقعاً  اینجا  لوتا: 
که انقالب فرهنگی به یک مسالۀ جهانی 
شکاف  به  یعنی  می پرداخت.  تاریخی  ـ 
قباًل  یدی.  کار  و  فکری  کار  بین  عظیم 
هم در موردش صحبت کرده ام اما حاال 

می خواهم عمیق تر به آن بپردازم.
را  این  مردم  بیشتر  حاضر  حال  در 
می پندارند.  ازلی  و  ابدی  شکاف  یک 
باید  عده  یک  همیشه  که  معنی  این  به 
کار  شانه های شان  و  دست ها  با  عمدتاً 
بدون  ذهن شان.  با  عده  یک  و  کنند 
خیلی  خیلی  کار  تقسیم  یک  این  شک 
قدیمی است. یعنی بر می گردد به هزاران 
بشری  جامعه  تقسیم  و  پیش  سال  هزار 
جامعه  شرایط  بنابراین  طبقات.  به  اولیه 
فعالیت  و  حیات  که  بوده  اینگونه  بشری 
و  مدیریتی  مسئولیت های  روشنفکری، 
و  هنری  قلمرو  جامعه،  امور  چرخاندن 
فرهنگی... همگی در دست یک قشر بسیار 
نازک قرار داشته است. اما چنین شرایطی 
تکامل  و  شکل گیری  چگونگی  محصول 
جامعه بشری خاصه از زمان ظهور طبقات 
و نظام های اقتصادی استثمارگرانه است. 
یعنی نظام هایی که در آن بخش کوچکی 
را  بقیه  کار  محصول  و  کار  جامعه،  از 
کنترل می کند. منظورم اینست که چنین 

چیزی یک جزء »ذاتی« و »بافته شده در 
سرشت« موجودات بشری نیست.

تاثیر  دو  یدی  و  فکری  کار  تقسیم 
بزرگ دارد. یکم اینکه افرادی که درگیر 
شکل های مختلف »کار فکری« هستند از 
امتیازات و برتری ها بهره مندند....  برخی 
این حتی می تواند صرفاً به صورت امکان 
باشد...  فعالیت ها  نوع  این  به  پرداختن 
باالتر  اجتماعی  جایگاه  یک  خود  که 
که  است  واضح  می کند.  نصیب شان  را 
ابزار  که  هستند  کسانی  جامعه  حاکمان 
دست  به  را  ستمگرانه  حاکمیت  اعماِل 
حفظ  را  استثماری  نظام های  دارند..... 
می کنند و ثمره کار دیگران را می چینند. 
انحصاِر تصمیم گیری های اصلی جامعه در 
اختیار کسانی است که در جایگاه حاکم 
نشسته اند. تضاد بین کار فکری و یدی یک 
حتی  اینجا  در  است.  آنتاگونیستی  تضاد 
کسانی که حکومت نمی کنند ولی عمدتا 
درگیر کار فکری هستند نیز از امتیازات و 

اعتبار اجتماعی برخوردارند.
کسانی که درگیر کار یدی هستند در 
جایگاه تبعی نگه داشته می شوند. چنین 
موقعیتی »هم خوان با کار سخت« قلمداد 
یدی  کارگران  هم  آخر  دست  می شود. 
نظر  از  می اندازند.  دور  را  افتاده  رمق  از 
تاریخی، کار یدی بی ارزش محسوب شده 

و تحقیر می شود.
منفی  تاثیر  یک  کار  تقسیم  این  اما 
کار  تقسیم  این  می گذارد.  بر جای  دیگر 
تاثیری عمیق بر نحوه تکامل روشنفکران 
زیادی  ساعات  زحمتکش  توده های  دارد. 
از زندگی خود را صرفاً به کار در شرایط 
کسالت بار، تکراری و اکثرا تحت فشار یا 
شانس  آنان  می گذرانند.  دیگران  سلطۀ 
کسب  ایده ها،  با  کار  قلمرو  به  پرداختن 
گرفتن  عهده  به  و  جامعه  از  شناخت 
ندارند. در  را  امور جامعه  ادارۀ  مسئولیت 
کار  درگیر  عمدتاً  که  کسانی  حال  عین 
فعالیت  از  کلی  طور  به  هستند  فکری 
کل  امر  همین  و  افتاده اند  جدا  تولیدی 
به  نگاه شان  چگونگی  و  تکامل  فرایند 
از  را شکل می دهد. ساکنان شهرها  دنیا 
دنیای طبیعی جدا افتاده اند و روستائیان 
بسته  زندگی  یک  به  آنان  با  قیاس  در 

مشغولند و درگیر مبارزه با طبیعت اند .
)مارکس  کمونیسم  علم  بنیانگذاران 
کار،  تقسیم  این  انگلس(  همراه  به 
بازتاب  آن  در  که  طبقاتی  خصومت های 
می شود  تقویت  آن  توسط  و  می یابد 
دادند  تشخیص  کلیدی  مساله  یک  را 
کند.  حلش  باید  کمونیستی  انقالب  که 
را  آینده  کمونیستی  جامعه  تصویر  آنان 
آن  در  که  جامعه ای  پروراندند.  ذهن  در 
و  کار فکری  از  عالی تری  و  نوین  وحدت 
یدی برقرار شود. جائی که مردمانش هم 
به  رسیدن  اما  خالق.  هم  و  باشند  مولد 
چنین جامعه ای یک فرایند پیچیده است 

از موضوعات دیگر که  و همانند بسیاری 
مورد بحث قرار دادیم با آموختن از پیچ 
و خم های مرحله اول انقالب کمونیستی 
است که می توانیم آن را بهتر درک کنیم. 
اتحاد شوروی به رهبری استالین کوشید 
با برخی شیوه ها تضاد فکریـ  یدی را حل 
کند. یکی از بزرگترین اقدامات شوروی ها 
برکشیدن افرادی با خاستگاه کارگری به 
سطوح رهبران و مدیران بود. آن ها منابعی 
را به تربیت و آموزش کارگران اختصاص 
به  نسبت  عظیمی  پیشرفت  این  دادند. 
جامعه کهن محسوب می شد. اما همانطور 
که می دانید قرار دادن کارگران در مقامات 
حل  را  مشکل  خود  خودی  به  مدیریتی 
این  اگر  مائو  قول  به  که  چرا  نمی کند... 
کارگران جهان بینی بورژوایی داشته باشند 
می توانند از جایگاه جدید خود علیه منافع 
گسترده تر توده ها عمل کنند و به »گردن 
فرودست«  »خاستگاه  با  کلفت هایی« 

تبدیل شوند.
به  دیگری  طور  اما  فرهنگی  انقالب 
برای  پرداخت.  یدی  و  فکری  کار  تضاد 
مثال همان طور که اشاره کردم کارگران 
را صرفا در مقامات مدیریتی قرار نداد بلکه 
کل مفهوم مدیریت را دگرگون کرد. توده ها 
مسئولیت های  و  وظایف  اینکه  بر  عالوه 
فرایند  در  گرفتند،  عهده  به  را  گوناگونی 
دست و پنجه نرم کردن با مسائل کالن 
اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک مربوط به 
جامعه و جهان نیز رهبری شدند. بنابراین 
انقالب فرهنگی به شیوه ای کامل تر از اتحاد 
به تضاد فکری ـ یدی پرداخت؛  شوروی 

یعنی صرفاً »کارگران را باال نکشید«.
سیاست اعزام جوانان تحصیل کرده و 
روشنفکران به روستاها بخش مهم دیگری 
روشنفکران  که  این  بود.  کار  همین  از 
بتوانند از تجربۀ زندگی مردم زحمتکش 
تقسیم  آنان  با  را  شناخت شان  بیاموزند، 
کنند و درک زنده ای از فعالیت روشنفکری 
پروژۀ  از  بخشی  آورند  دست  به  خود 
بزرگتر تغییر و تحول جامعه بود. چنین 
روشن شدن  و  و شوق  باعث شور  کاری 
فکر بسیاری از مردم شد. من یک استاد 
رشتۀ ادبیات را می شناسم که طی انقالب 
فرهنگی بزرگ شده است. این زن زمانی 
که بسیار جوان بود به روستا رفت. حاال 
کاغذ  روی  به  را  دوران  آن  از  خاطراتش 
آورده است. او که از یک خانواده روشنفکر 
دهقانان  دوشادوش  بود  برخاسته  شهری 
و  آموخت  را  محلی  زبان های  کرد،  کار 
پرداخت....  تئوری  به  دهقانان  با  همراه 
چنین چیزی برای او یک تجربۀ غیر قابل 
درگیر  او  بود.....  کننده  دگرگون  و  تصور 
یک زندگی هدفمند شد که جوانان امروز 

جامعه از آن بی بهره اند .n ادامه دارد.....

    »آتش«

مساله  به  مرتباً  تو  سئوال: 
در  حاال  می پردازی.  شهر  و  روستا 
روشنفکران  اعزام  سیاست  مورد 
که  بگو  هم  روستا  به  متخصصان  و 

مساله مورد مشاجره ای است.
و  روشنفکران  اعزام  سیاست  لوتا: 
تنبیهی  جنبه  روستاها  به  هنرمندان 
نداشت. طی انقالب فرهنگی، هنرمندان، 
پزشکان، کارکنان فنی و علمی و انواع و 
اقسام مردم فرا خوانده شدند که به میان 
کارگران و دهقانان بروند؛ تا مهارت هایشان 
را در زمینه تامین نیازهای جامعه به کار 
شریک  زحمتکشان  زندگی  در  تا  بندند؛ 
را به شراکت گذارند  شوند؛ شناخت شان 
حاال  بیاموزند.  تحتانی  توده های  از  و 
روستا  به  فرستادن شان  که  می گویند 
و  کارگران  اینکه  اما  بوده.  نوعی مجازات 
دهقانان وارد دانشگاه شوند و متخصصان 
به روستا بروند ربطی به پاداش و مجازات 
نداشت. یکی از اهداف انقالب فرهنگی در 
هم شکستن اعوجاج فرهنگی موجود در 
کشور بود. اوضاع اجتماعی طوری بود که 
در  متخصصان  و  روشنفکران  هنرمندان، 
شهرها جمع بودند و کارهای شان غالبا از 
بقیه جامعه به ویژه از آن 80 درصدی که 
و  بود  زندگی می کردند جدا  روستاها  در 

انگار در برج عاج نشسته بودند.
سیاست اعزام متخصصان به روستا را 
باید در یک چارچوب اجتماعیـ  اقتصادی 
از زاویه  به آن  گسترده تر قرار داد. یعنی 
هدف چین مائوئیستی که رسیدن به یک 
نگاه  بود  برابری طلبانه  و  توسعه متعادل 

کرد.
بحران  یک  شاهد  ما  سوم  جهان  در 
هستیم. این بحراِن شهرگسترِی پُر هرج 
شاهد  ما  است.  معوج  توسعۀ  و  مرج  و 
شهرهای زیاده از حد شلوغ و از نظر زیست 
محیطی ناپایدار هستیم که گرداگردشان 
ما  گرفته اند.  داغان  و  درب  زاغه های  را 
شاهد موج های عظیم مهاجران روستایی 
هستیم که کاری پیدا نمی کنند. ما شاهد 
این هستیم که سمت و سوی سیاست های 
اقتصادی، نظام های آموزشی و زیر ساخت 
شهری  رفاه  تامین  درمانی،  خدمات 
و  شهرنشینان  از  بخشی  فقر  قیمت  به 

پیش
به سوی
روستا!
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آت

»آتش« شما را به همکاری دعوت می کند: 
با تهیه گزارش و مصاحبه، 

فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، 
با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، 

با ارسال طرح و عکس و آثار هنری نگارشی.
به پخش »آتش« به وسیع ترین شکل ممکن 

و به شیوه های مناسب کمک کنید. 
email: atash1917@yahoo.com
weblog: n-atash.blogspot.com

        

افتخار به نوکری....

این صحنه همۀ تالش خود را به کار برده 
تا تصویر غیرجذابی از پلنگان سیاه ارائه 
کند. در مقابل، با عکس العمل لوئیس به 
بحث سیاست قهرآمیز روبرو می شویم و 
اینکه حاضر نیست هیچ نوع خشونتی را 
تحمل کند. البته سکانس جدایی لوئیس 
از پلنگان سیاه خیلی زودرس و مصنوعی 
که  انگار  نه  انگار  است؛  درآمده  آب  از 
را  لوئیس  خیز  و  افت  پر  مبارزۀ  سال ها 
معینی  نقطۀ  به  و  کرده  رادیکال  مرتبا 
عمومیت  جریان  یک  این  بود.  رسانده 
یافته در  جنبش سیاهان در دهۀ 1960 
بود و نه یک تمایل ساده یا یک حرکت 
فکر نشدۀ فردی که به راحتی با شنیدن 
یک بحث »مجرمانه« از سوی یک رهبر 
رو شود.*  به آن  رو  این  از  پلنگان سیاه 
همۀ  سبک  به  »پیشخدمت« 
فیلم های سیاسی هالیوود که در راستای 
ساخته  دمکرات  حزب  های  سیاست 
می شود یک سری اطالعات آشکار شده 
در مورد حرف ها و رفتارهای پشت پردۀ 
روسای جمهوری پیشین آمریکا را برای 
قصۀ  کل  دادن  جلوه  مستند  و  صادقانه 
و  تماشاگر می گذارد.«  اختیار  فیلم »در 
البته در این میان یک کلیشۀ همیشگی 

دادن  نشان  سمپاتیک  آن  و  دارد  وجود 
جان اف کندی و عدم اشاره به اقدامات 
سطح  در  ضدانقالبی اش  و  ضدمردمی 
بین المللی است. »پیشخدمت« حتی در 
منفوری  جمهوری  روسای  کردن  تصویر 
نیکسون  ریچارد  جانسون،  لیندون  مثل 
و رونالد ریگان هم شگرد خاص خود را 
از  بیش  را  آنان  که  این صورت  به  دارد. 
کار  این  با  و  کند  می  کاریکاتوریزه  حد 
که  می کند  احساس  ناخودآگاه  تماشاگر 
حرف ها و رفتار این شخصیت ها در فیلم 
مهم ترین  اما  نیست.  چندان هم مستند 
آن  »پیشخدمت«  سازندگان  شگرد 
می دهند  نشان مان  که  نیست  چیزهایی 
می دارند.  پنهان  که  است  حقایقی  بلکه 
که  می بینیم  فیلم  پایانی  بخش  در 
سسیل با فرزندش لوئیس آشتی می کند. 
این پیوند زمانی اتفاق می افتد که رونالد 
تحریم  به  آمریکا  کنگرۀ  تصمیم  ریگان 
وتو  را  آفریقای جنوبی  در  آپارتاید  رژیم 
می کند. اینجاست که سسیل کاخ سفید 
را ترک می گوید. این در حالی است که 
لوئیس نیز به یکی از رهبران جریان دفاع 
ماندال  نلسون  و  آفریقا  ملی  کنگره  از 
دیگر  حاال  است.  تبدیل شده  آمریکا  در 
را  زبان می آید و حرف دلش  به  سسیل 
است.« قهرمان  یک  من  »پسر  می زند: 

از  انتخابات 2008  اوباما در  پیروزی 
است.  سیاهان  پیروزی  سسیل  دیدگاه 
برای او که به »پیشخدمت« طبقۀ حاکمه 
چنین  هم  باید  است  کرده  عادت  بودن 
باشد. سسیل از نظر نگرش طبقاتی ـ و 
نه الزاما موقعیت اقتصادی اش ـ در مقام 
بورژوازی سیاهی قرار دارد که به تدریج 
بورژوازی  طبقۀ  امتیازات  در  حقیقتا  اما 
و  می شود  شریک  آمریکا  امپریالیستی 
برای خود جایی دست و پا می کند. پیام 
است  ارباب  پیام  همان  »پیشخدمت« 
درست مثل همان بردۀ خانگی که از خانۀ 

اربابی تحت عنوان »خانۀ ما« یاد می کرد.
                     n

 سعید سبکتکین
ــــــــــــــــــــــــــ

های  تحریف  از  بهتری  درک  که  این  *برای 
ضد  جنبش  و   60 دهۀ  از  »پیشخدمت« 
می  آورید  دست  به  آمریکا  در  نژادپرستی 
توانید فیلم »پلنگ« ساخته ماریو فان پیبلس 
)1995( را پیدا کنید و نگاه متضاد دو سینماگر 
کنید. مقایسه  هم  با  را  یکسان  وقایع  به 

به استقبال هشتم مارس )روز جهانی زن( می رویم
علیه نظام طبقاتی مردساالر،

             علیه خشونت بر زنان و زن ستیزی در سراسر دنیا،
علیه حکومت دینی و ارزش ها و قوانین 

              تبعیض آمیز شرعی و مدنی،
   علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد،

علیه فرودستی سیاسی و اقتصادی 
   و اجتماعی زنان متحدانه مبارزه کنیم! 

یک زن مصری در حال گرافیتی 
زنان هند علیه خشونت و تجاوز جنسی

تظاهرات زنان تونس

ض ممنوع!
تعر

آمریکا: گرافیتی در دفاع از 
ت

زنان سیاه و التینو و سرخ پوس


