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به پیش در راه انقالب سوسیالیستی نوین!
مــرداد مــاه  97مــردم ســتمدیده و عاصــی از وضعیــت سیاســی
اقتصــادی اســفناکی کــه جمهــوری اســامی بــر آنــان تحمیــل کــرده،
بهپــا خاســتند .ایــن دور از مبــارزات مــردم ،بــار دیگــر شــکل
سراســری بهخــود گرفــت .مــردم در کــرج ،تهــران ،شاهینشــهر،
شــیراز ،قهدریجــان ،اصفهــان و...بــه پــا خاســتند و طــی درگیــری بــا
نیروهــای ضــد شــورش و لبــاس شــخصی هــای مــزدور دههــا نفــر
از جوانــان دســتگیر شــدند .در کردســتان ،نیروهــای ضــد شــورش
بــه حــال آمــاده بــاش درآمدنــد و ســنندج و چنــد شــهر دیگــر شــکل
حکومــت نظامــی بهخــود گرفــت .حکومــت در ایــن میــان تــاش
کــرد تــا حکــم اعــدام رامیــن حســین پناهــی را اجــرا کنــد تــا از
ایــن طریــق مــردم را مرعــوب کنــد امــا بــا مقاومــت و مبــارزه مــردم
روبــهرو شــد و اجــرای حکــم را بهعقــب انداخــت.
در ایــن دور جدیــد مبــارزه کــه درواقــع ادامــه شــورش دی مــاه 96
بــود بهروشــنی میشــد تغییــر را در وضعیــت و روحیــات مــردم
مشــاهده کــرد .بســیاری از مــردم بهخصــوص جوانــان میگفتنــد
آمــاده هرگونــه مبــارزهای هســتند و حاضرنــد کــه در راه ســرنگونی
جمهــوری اســامی جــان بدهنــد .در چنیــن شــرایطی مقاومــت
در مقابــل ســرکوب و زنــدان و شــکنجه افزایــش یافتــه و افســانه
قدرقدرتــی رژیــم بــه درجــات زیــادی ضربــه خــورده اســت .زن و
مــرد پیــر و جــوان از ایــن مبــارزه احســاس شــور و شــعف میکننــد
و امیــد بــه تغییــر و آینــده بهتــر در رگهــا بهجــوش آمــده و اعتمــاد
نســبت بــه قــدرت جمعــی رشــد کــرده اســت .جناحهــای مختلــف
حکومــت مســتاصل و ناامیــد ،تقصیــرات را بــه گــردن یکدیگــر
میاندازنــد .خامنــهای در ســخنرانی بــرای معــدود طرفدارانــش
گفــت کــه از ابتــدا مخالــف مذاکــرات بــا آمریــکا بــوده و اشــتباه
کــرده کــه از مذاکــرات بــا آمریــکا حمایــت کــرده اســت .ترامــپ
امــا بــر فشــار بیســابقه بــر جمهــوری اســامی بهخاطــر منافــع
آزمندانــه امپریالیســم آمریــکا در منطقــه ،پافشــاری میکنــد .نتیجــه
تضادهــای میــان ایــن دو نظــام پوســیده و منســوخ (جمهــوری
اســامی و امپریالیســم آمریــکا) چــه ســازش و نوشــیدن جــام ســوم
زهــر و «برجامــی» از نــوع دیگــر باشــد و یــا درگیریهــای حــاد و
تشــدید تضادهــای بینشــان ،هیــچ کــدام منفعتــی بــرای اکثریــت مــردم
نــدارد .رنجهــا و بیعدالتیهایــی کــه بــر مــردم سراســر جهــان
تحمیــل شــده ،ناشــی از سیســتم ســرمایهداری حاکــم بــر جهــان
اســت کــه در کشــورهای تحــت ســلطهای ماننــد کشــور مــا شــکل
کریهتــر و حادتــری دارد.
شــرایط کنونــی ،یعنــی بــه میــان آمــدن هــزاران نفــر بــه صحنــه عمــل
مبارزاتــی ،بســیار خــوب اســت و بــدون چنیــن شــرایطی نمیتــوان
یــک جنبــش سیاســی بــرای انقــاب بــه راه انداخــت .امــا ایــن
شــورشهای مردمــی دارای نقــاط ضعــف و کمبودهــای جــدی
هســتند .یکــم ،نیــروی ســازمانده و رهبریکننــدهای کــه مــردم را
در ســطح بســیار وســیعتر و متحدتــر حــول یــک خــط سیاســی

انقالبــی و بــا دورنمایــی روشــن بهصحنــه بیــاورد ،وجــود نــدارد.
دوم ،علیرغــم اینکــه مــردم دیگــر ماننــد ســال  88بــه یــک جنــاح
متوهــم نیســتند و خواهــان ســرنگونی کلیــت جمهــوری اســامی
شــدهاند امــا در مــورد فــردای پــس از ســرنگونی دورنمایــی ندارنــد
و نمیداننــد کــه چــه چیــزی را میخواهنــد و بایــد جایگزیــن
حاکمیــت فعلــی کننــد .بخشــی از ایــن امــر برمــی گــردد بــه چهــار
دهــه اختنــاق و دیکتاتــوری طبقاتــی تحــت حکومــت جمهــوری
اســامی کــه تــوده هــای مــردم ،هیــچگاه آزادی سیاســی و بهتبــع
آن فرصــت دنبــال کــردن برنامههــای نیروهــا و احــزاب سیاســی را
نداشــتهاند.
در واقــع جدیتریــن معضــل ،فقــدان بدیــل انقــاب کمونیســتی
در میــدان و در میانــه مبــارزات جــاری مــردم اســت .در ایــن
شــورشهای مردمــی بارهــا بــا جوانــان مبــارزی روبــهرو شــدهایم
کــه جانبرکــف بــه خیابــان آمــده و دلیرانــه بــا نیرویهــای
ســرکوبگر نبــرد میکننــد ولــی میگوینــد «مهــم نیســت بعــد از
جمهــوری اســامی چــه نظامــی خواهیــم داشــت .فعــا بایــد اینهــا
را انداخــت» .ایــن طــرز تفکــر بســیار نادرســتی اســت کــه نتیجـهاش
بــه هــرز رفتــن همــه مبــارزات و جانفشــانیهایی اســت کــه مــردم
بــرای رهایــی از ســلطه ایــن نظــام ســتمگر از خــود نشــان میدهنــد.
همانطورکــه در تجربــه انقــاب شکســتخورده ســال  57شــاهد
بودیــم کــه چگونــه ناروشــنی و نداشــتن دورنمــا در مــورد نظــام و
دولتــی کــه بایــد پــس از ســرنگونی رژیــم ســلطنتی مســتقر شــود،
منجــر بــه فاجعــه روی کار آمــدن رژیــم اســامی شــد و چهــل
ســال اســت کــه جامعــه و مــردم مــا را بهاســارت گرفتــه اســت.
ایــن خطــری اســت کــه مــا بایــد بــا دخالتگــری از طریــق مطــرح
کــردن آلترناتیــو جمهــوری سوسیالیســتی نویــن کــه هــم مختصاتــش
موجــود اســت و هــم نقشــه راهــش ،بــا آن مقابلــه کنیــم.
آنچــه بهطــور اضطــراری مــورد نیــاز اســت یــک انقــاب واقعــی
اســت .یــک انقــاب واقعــی بهمعنــای تغییراتــی در داخــل ایــن
سیســتم نیســت بلکــه بهمعنــای ســرنگون کــردن آن و اســتقرار
یــک سیســتم بنیــادا ً متفــاوت و بســیار بهتــر اســت .ایــن سیســتم
ســرمایهداری وابســته را نمیتــوان اصــاح کــرد .در ایــن سیســتم،
هیــچ راهــی بــرای پایــان دادن بــه بیرحمــی مــزدوران رژیم و کشــتار
مــردم ،جنگهــاِی منطقــهای و نابــودی محیــط زیســت ،اســتثمار،
ســتم ملــی و تحقیــر میلیونهــا نفــر ،از جملــه زنــان بهعنــوان نیمــی
از بشــریت وجــود نــدارد .همـهی ایــن فجایــع ریشــه در تضادهایــی
دارنــد کــه بخــش الینفکــی از کارکــرد ایــن سیســتم و روابــط و
ســاختارهای آن هســتند .فقــط یــک انقــاب واقعــی میتوانــد تغییــر
اساســی ضــروری را بهنفــع اکثریــت مــردم بهوجــود آورد.
بــرای ســازمان دادن یــک انقــاب واقعــی و بــه پیــروزی رســاندن آن
نیــاز بــه رهبــری ،تئــوری کمونیســتی ،اســتراتژی و برنامــه سیاســی
و عملــی روشــن داریــم .ما حــزب کمونیســت ایــران ( ملم) را
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داریــم .ایــن حــزب متکــی اســت بــر تکاملیافتهتریــن تئــوری
و درک از انقــاب کمونیســتی کــه در ســنتز نویــن بــاب آواکیــان
متبلــور شــده و دارای برنامــه و اســتراتژی روشــن بــرای انقــاب
اســت .ایــن حــزب بــا تحلیــل علمــی نشــان می دهــد چــرا ایــن
سیســتم اصالحناپذیــر اســت و مصمــم اســت کــه تودههــای مــردم
را در راه یــک انقــاب واقعــی و دســتیابی بــه جهانــی عــاری از
اســتثمار و ســتم رهبــری کنــد .تودههــای مــردم ســاکن حاشــیه
شــهرها ،دانشــجویان و دانشــگاهیان ،هنرمنــدان ،جوانــان شــهرها
و مناطــق روســتایی و مــردم کلیــهی نقــاط کشــور بایــد برنامــه و
مانیفســت حــزب کمونیســت ایــران (ملم) را مطالعــه کننــد و از
برنامــه حداقلــی هفــت توقــف* کــه ایــن حــزب بــا تحلیل از رشــته
تضادهــای گوناگونــی کــه تحــت حاکمیــت جمهــوری اســامی مردم
را بهســتوه آورده جلــو گذاشــته ،پشــتیبانی کــرده و بهطــور جــدی
حــول آن فعالیــت کننــد .تمــام آنهایــی کــه از زندگــی در جهنــم
نظــام جمهــوری اســامی فریادشــان بلنــد شــده و حاضــر بــه تحمــل
بیدادگریهــای ایــن نظــام نیســتند و آرزوی یــک زندگــی انســانی و
عادالنــه را دارنــد ،بایــد پــا پیــش گذاشــته و ایــن حــزب را در جهــت
ســرنگونی جمهــوری اســامی و اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن ،حمایــت و تقویــت کننــد.
بــا هــر «تــکان» در جامعــه بــا هــر بحــران و هــر جنایــت جدیــد
شــمار بیشــتری از مــردم آن امــوری را کــه بهطــور متعــارف قبــول
میکردنــد ،زیــر ســوال کشــیده و در مقابــل آن مقاومــت میکننــد.
مــا کمونیس ـتها و پیشــروان آگاه ایــن جامعــه مصمــم هســتیم کــه
از ایــن فرصتهــا بــرای پیــش رانــدن انقــاب و گســترش نیروهــای
آن اســتفاده کنیم .مــا بایــد برخیزیــم و اجــازه ندهیــم سیاســت
منفــرد کــردن« ،محاصــره کــردن» ،دســتگیری تــودهای و ســرکوب
جنایتکارانــ ه مــردم موفــق شــود؛ مردمــی کــه ســختترین شــرایط
زندگــی در سیســتم حاکــم را دارنــد و بیــش از هرکــس نیازمنــد
انقــاب هســتند .مــا بایــد ایــن سیاســت را مختــل کــرده و از طریــق
بــه میــدان آوردن امــواج گســترده ی مردمــی کــه بــا عــزم راســخ بــه
ضدیــت بــا ایــن سیســتم بلنــد میشــوند ،دشــمن را «محاصــره»
کنیــم.
جنبــش سراســری مــردم بایــد انســجام و وحــدت پیــدا کنــد و
همزمــان افقهایــش روشــنتر شــود .همهگیــر کــردن هفــت
توقــف میتوانــد چنیــن خدمتــی کنــد و بــه شــعار «مــرگ بــر
جمهــوری اســامی» محتوایــی سیاســی و اجتماعــی متمایــز بدهــد.
*هفــت توقــف بــر بســتر مبــارزه علیــه دشــمنان داخلــی و
خارجــی مــردم:

 -1توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی
ادغــام دیــن و دولــت ،جنایــت اســت و دینمــداری از زش ـتترین
خصلتهــای جمهــوری اســامی اســت .ســرکوب و تحقیــر
زنــان و ال.جی.بی.تیهــا ،ادیــان و گرایشــات مختلــف اعتقــادی و
مســلکی ماننــد اهــل ســنت ،بهاییــان ،دراویــش ،یارســانان و غیــره و
ضدیــت بــا علــم کــه از قوانیــن شــریعت و ماهیــت مذهبــی دولــت
ســرمایهداری دینمــدار در ایــران برمیخیــزد بایــد متوقــف شــود.
تودههــای مــردم نیــاز بــه جســارت طــرح شــعار واژگــون کــردن
حکومــت و قانون شــریعت و نهادهــای اقتصادی-دینــی مثــل آســتان

قــدس رضــوی یــا مؤسســات تبلیغاتــی ارتجاعــی مذهبــی را دارنــد.
 -2توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبداد سیاسی
مجموعــۀ دینمــداری و نظامی/امنیتــی بــودن از رژیــم جمهــوری
اســامی یــک رژیــم اســتبدادی فاشیســتی میســازد .حکومــت
نظامی/امنیتــی بایــد لغــو شــود.
 -3توقف حجاب اجباری و ستم بر زن
حکومــت دینــی زن را بــرده کــرده و حجاب اجباری نشــانۀ آن اســت.
هیچکــس بــدون الغــای فرودســتی زن نســبت بــه مــرد ،رهــا نخواهــد
شــد .مبــارزه بــرای برابــری زن و مــرد ،مبــارزه همــه مــردان و زنــان
اســت .حجــاب اجبــاری ،قوانیــن زنســتیز شــریعت و بهطــور کلــی
همــۀ اشــکال ســتم بــر زن بایــد متوقــف شــوند.
 -4توقف جنگهای ارتجاعی
شــرکت جمهــوری اســامی در درگیریهــای سیاســی و جنگهــای
نظامــی ســوریه ،عــراق ،لبنــان و یمــن بــرای محکــم کــردن رژیــم
خــودش ،تقویــت ســلطهاش بــر مــردم ایــران و فریــب آنهــا و
معاملــه بــا امپریالیســتها اســت .دخالــت و جنگافروزیهــای
جمهــوری اســامی در منطقــه بایــد متوقــف شــوند.
 -5توقف فقر ،بیکاری و آوارگی
کار و مســکن یعنــی حــق حیــات .تهاجــم جمهــوری اســامی بــه
حــق حیــات را نبایــد تحمــل کــرد .تمــام ثروتهــای انباشتشــده
در دســت بنیادهــا ،مؤسســات اعتبــاری و بانکهــا و شــرکتهای
متعــدد آخونــدی و ســپاهی و دولتــی و خصوصــی از آ ِن مــردم و
نتیجــه کار و زحمــت آنهــا اســت .روی دیگــر ســکۀ اختالسهــا
و دزدیهــای جناحهــا و شــخصیتهای مختلــف حکومــت ،فقــر و
گرســنگی بخشهــای زیــادی از مــردم ،محرومیــت کــودکان کار از
تحصیــل و ورشکســتگی و فالکــت اســت .فقــر ،گرســنگی ،بـیکاری
و آوارگــی مــردم تهیدســت بایــد متوقــف شــود.
 -6توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس
ســرکوب ،تبعیــض و ســتم علیــه ملــل غیــر فــارس ســاکن در
ایــران شــامل ترکهــا ،کردهــا ،ترکمنهــا ،عربهــا ،بلوچهــا،
افغانســتانیها و برتــری سیســتماتیک ملــت و فرهنــگ و زبــان
فارســی بــر ســایر ملــل و فرهنگهــا بایــد متوقــف شــود.
 -7توقف روند نابودی محیط زیست
علــت نابــودی محیــط زیســت در نظــام ســرمایهداری ،خــود کارکــرد
ایــن نظــام اســت و قانــون «گســترش بیــاب یــا بمیــر» کــه ناشــی از
آنارشــی تولیــد و رقابــت ســرمایههای رقیــب اســت .ســرمایهداری
مســتغالت دولتــی و ســپاهی و خصوصــی دســت در دســت
ســرمایهداری امپریالیســتی ،بیوقفــه جنگلهــا ،ســاحل دریاهــا و
زمینهــای کشــاورزی را بلعیــده و محیــط زیســت را بهطــرز غیــر
قابــل ترمیــم نابــود میکنــد .در رأس ایــن فعالیتهــای اقتصــادی
ویرانگــر ،خــود خامن ـهای و ســپاه پاســداران و آخوندهــای نماینــدۀ
ولیفقیــه قــرار دارنــد .دســت همــۀ اینهــا بایــد از طبیعــت ایــران
و محیــط زیســت کوتــاه شــود.
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

ـتقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و عكس
ـتادن تجارب مسـ
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرسـ
ـكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.
ـی به پخش «آتش» به وسیعترین شـ
و آثار هنری نگارشـ

weblog:n-atash.blospot.com

email:atash1917@gmail.com
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شــش ســاله بــودم کــه معصومــه دختــر  15ســاله همســایهمان را کــه
همیشــه مــرا بــه پــارک میبــرد و برایــم خوراکــی میخریــد ،بردنــد و
دیگــر هیچوقــت او را ندیــدم .خانهشــان ســیاهپوش شــد .چنــد مــاه بعــد
مــادرم سراســیمه دســتم را گرفــت و بــه خانــه پدربزرگــم بــرد .نالههــای
آرام پدربــزرگ و ســر کوبیــدن عم ـهام بــه ســتونهای چوبــی خانــه تنهــا
تصویــری اســت کــه از آن روز بهیــاد دارم .عمــوی جوانــم کشــته شــده
بــود .نــه مــزاری داشــت و نــه مراســمی .ســالها گذشــت تــا ایــن تصاویــر
کــه در ذهنــم مانــده بــود معنــا پیــدا کنــد.
اکنــون ســی ســال از کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان داغ 67
میگــذرد .کشــتار  67نقطــه عطــف جنایتهــای جمهــوری اســامی در
دهــه  60و در مقابــل نســلی انقالبــی بــود کــه ســر دادنــد امــا ِســر ندادنــد.
دســتگیریهای گســترده فعالیــن سیاســی مخالــف رژیــم ،کمونیســتها،
دانشــجویان مبــارز ،هنرمنــدان ،شــعرا و نویســندهگان انقالبــی ،کارگــران
و ملیتهــای تحــت ســتم ،شــکنجههای قــرون وســطایی و اعترافــات
تلویزیونــی ،بیدادگاههــای اســامی ،تــرور فعالیــن ،پروژههــای توابســازی
و اعدامهــای گســترده از آغــاز بهقــدرت رســیدن رژیــم جمهــوری اســامی
کلیــد خــورد .اعــام اســامی اعدامشــدهگان در رادیــو و روزنامههــا و
پخــش تلویزیونــی دادگاههــای فعالیــن سیاســی دو کارزار مهــم رژیــم در
دهــه  60بــرای تشــدید ارعــاب و ســرکوب کل جامعــه بــود .پخــش دادگاه
علنــی اعضــا اتحادیــه کمونیسـتهای ایــران (ســربداران) در دی مــاه ســال
 61و یــک ســال پــس از قیــام ســربداران در شــهر آمــل ،وســیعترین یــورش
تبلیغاتــی رژیــم علیــه کمونیســم و هــر نــوع نارضایتــی و مقاومــت انقالبــی
مــردم بــود .اتحادیــه کمونیســتهای ایــران (ســربداران) تنهــا ســازمان
سیاســی بــود کــه دادگاه اعضایــش بــا سانســور از تلویزیــون پخــش شــد.
آن دادگاههــا بــرای رژیــم و پایههایــش اهــرم مهمــی شــد بــرای بــهرخ
کشــیدن ایدئولــوژی فاشیســتی دینــی و ســبعیت رژیــم در مقابــل مبــارزه
قهرآمیــز بــرای ســرنگونی رژیــم تــازه بــه قــدرت رســیده .هــدف رژیــم از
پخــش ایــن دادگاه ایــن اســت کــه نشــان دهــد ،چــه بودنــد ،چگونــه تثبیــت
شــدند و چــه کارهایــی میتواننــد انجــام دهنــد و همینطــور نشــاندهنده
آن اســت کــه ایــن جامعــه بــه چــه شــکل براســاس جهــل و شــقاوت
پایهگــذاری شــد .كشــورهاي اروپایــی و آمريــكا نهتنهــا بــه ايــن كشــتار
اعتــراض نكردنــد بلكــه محرمانــه بــر آن مهــر تائيــد زدنــد .ايــن فاجعــه
بيماننــد حتــا در رســانههاي بهاصطــاح آزاد اينــان منعكــس نشــد .در

روزهــاي محاكمــات يــك دقيقــهاي و دارزدنهــا ،مذاكــرات و توافقــات
پشــت پــرده دولتهــاي امپرياليســتي غــرب بــا جمهــوري اســامي جريــان
داشــت .كشــورهاي امپرياليســتي خيلــي خــوب از وقــوع ايــن فاجعــه مطلــع
بودنــد .امــا منافعشــان ايجــاب ميكــرد كــه از تثبيــت رژيــم جمهــوري
اســامي حمايــت كننــد .آنــان پــس از وادار كــردن خمينــي بــه قبــول
شكســت در جنــگ ايــران و عــراق و ســر كشــيدن جــام زهــر ،بــه حــكام
اســامي ايــران چــراغ ســبز دادنــد كــه بــراي ممانعــت از خيزشهــاي
انقالبــي و امــن كــردن محيــط ايــران بــراي اســتثمار و چپــاول ســرمايهداري
جهانــي ،ميتواننــد دســت بــه هــر جنايتــي بزننــد .بههميندليــل ســازمان
ملــل كــه كلــوپ بينالمللــي آنــان اســت در مــورد ايــن جنايــت خونيــن
سياســي خفقــان گرفــت.
کشــتار  67در دورانــی صــورت گرفــت کــه جمهــوری اســامی تــاش
داشــت بــه خــود انســجام ببخشــد و حاکمیــت خــود را بــر جامعــه مســتقر
کنــد .همــان دورانــی کــه میرحســین موســوی نخســت وزیــر وقــت ،دوران
طالیــی امــام مینامــد .ايــن كشــتار بــه دســتور شــخص خمينــي و بــا
توافــق و حمايــت نظــري و عملــي همــه ســران رژيــم انجــام شــد .طــی
ســی ســالی کــه از ایــن جنایــت میگــذرد مقامــات دســته اول نظــام تــاش
کردنــد نقــش خــود را در ایــن جنایــت علیــه بشــریت انــکار کننــد .تعــداد
زيــادي از بازجويــان و شــكنجهگران و مقامــات امنيتــي دهــه  ،60دســتان
خونآلــود خــود را شســتند و لبــاس روزنامهنــگاري و اصالحطلبــي
بهتــن كردنــد تــا گذشــته خويــش را از ديــد نســل جــوان پنهــان كننــد .در
آن موقــع ،اصالحطلــب و اصولگرایــی موجــود نبــود و همــه یکــی بودنــد.
جمهــوری اســامی همــواره تــاش کــرده و میکنــد تــا ایــن جنایــت را بــا
از بیــن بــردن آثــار آن پــاک کنــد از نقشــه ریختــن بــرای بــا خــاک یکســان
کــردن خــاوران گرفتــه تــا اقــدام اخیرشــان در تخریــب گورهــای جمعــی
اعدامشــدهگان دهــه  60در اهــواز بهبهانــه ســاختن بلــوار و ایجــاد فضــای
ســبز .ایــن جنایــت امــا پاکشــدنی نیســت .خانوادههــای جانباختــگان در
ســالهای بعــد از ایــن جنایــت بــا حضــور بــر مزارهــای بینــام و نشــان
و دســتهجمعی عزیزانشــان و جانبهدربــردگان از زندانهــا و نیروهــای
انقالبــی در تبعیــد بــا قلــم زدن و تجزیــه و تحلیــل ایــن کشــتار و برگــزاری
مراســم و یادمانهــا تــاش کردنــد تــا مشــعل آگاهــی نســبت بــه ایــن
جنایــت را روشــن نــگاه دارنــد .خــاوران و خاورانهــا نمــاد برجســته
مقاومــت و تســلیم نشــدن در برابــر ســتمکاران و افشــاگری از جنایتهــای
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رژیــم اســامی شــد .امــا تــا اواســط دهــه  ،80عمــوم جامعــه از قتــل عــام
 67اطــاع زیــادی نداشــت .بــا حــاد شــدن اختالفــات درون حکومــت در
دهــه  80کــه بــا اعتراضــات  88بــروز بیرونــی پیــدا کــرد و ســرکوبهای
خیابانــی مــردم و جنایتهایــی کــه در زندانهــا و کهریزکهــا اتفــاق
افتــاد عــدهای از اصالحطلبــان جداشــده از حکومــت ،همانهــا کــه
خودشــان یــا در کشــتار دهــه  60دســت داشــتند و یــا در مقابــل آن
ســکوت کــرده بودنــد تــاش کردنــد کــه بــا شــعار "فرامــوش نکنیــد ولــی
ببخشــید" دســت و ردای خــود را از خونهــای ریختهشــده پــاک کننــد.
آنهــا تئــوری "مبــارزه بــدون خشــونت" را جلــو گذاشــتند آن هــم در
زمانــی کــه جــواب مبــارزه مــردم ،باتــوم و گلولــه و زنــدان و اعــدام بــود.
موضــوع زندانیــان سیاســی مســتقیما بــه مســاله قــدرت سیاســی حاکــم
و تــاش بــرای حفــظ آن مربــوط میشــود درنتیجــه ،مســئولیت چنیــن
جنایتهایــی بــر عهــده همــه کســانی اســت کــه بخشــی مهمــی از اســتقرار
و اســتمرار ایــن حکومــت بودهانــد .شــکلگیری چنیــن دولتــی نتیجــه
کارکــرد ســلطه ســرمایهداری جهانــی بــوده و هســت .درواقــع ،تجربــه
جمهــوری اســامی نشــان داد کــه از ترکيــب اســام و ســرمايهداری وابســته
بــه امپرياليســم ،چــه معجــون وحشــتناکی توليــد میشــود .کســانی کــه
امــروز صرفــا از دریچــه محــدود حقــوق بشــری بــه ایــن مســاله نــگاه
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دو نمایش و چند ایده

مــرداد مــاه ،پردیــس تئاتــر شــهرزاد ،نمایشــی را بــه اجــرا گذاشــت کــه متن
ایــن نمایــش در ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر برگزیده شــده بود.
باوجــود اینکــه تصــور میشــد ایــن نمایــش در تاالرهــای دولتــی بــه اجــرا
گذاشــته شــود ،بنابــر گفتــه کارگــردان و نوســیندهاش پویــا پیرحســینلو،
«بیــش از ســه ســال پیگیــری کــردم ولــی متأســفانه مرکــز هنرهــای نمایشــی
بــه قولهایــش عمــل نکــرد».
نمایــش «آفتابــکاران و ســایر کشــاورزان ســرزمین شــرق میانــه» ،نمایشــی
اســت کــه دو قصــه را روایــت میکنــد .بــه نظــر میآیــد کــه کارگــردان
یــا همــان نویســنده ایــن اثــر دغدغــه بیــان داســتانی آشــنا را دارد و بــا

میکننــد بایــد بداننــد کــه کشــتار 67عملکــرد کل دولــت طبقاتــی
جمهــوری اســامی بــود و ایــن مســالهای سیاســی اســت و نــه حقوقــی!  
نبایــد بگذاریــم کــه محتــوی تاریخــی -سیاســی آن جنایــت در خــط
سازشــکارانه بخشــش و مــدارای اصالحطلبــان فرامــوش شــود .مــا فرامــوش
نمیکنیــم کــه آگاهانــه و بــدون توهــم بــا یــک نظــام طبقاتــی روبــهرو
هســتیم و نمیبخشــیم تــا زمانــی کــه آن نظــام را دفــن کنیــم .مــا فرامــوش
نمیکنیــم کــه تــا کجــا الزم اســت بــرای دســتیافتن بــه یــک جامعــه
انقالبــی فــداکاری کنیــم .فرامــوش نمیکنیــم کــه دشــمن بــرای ســرکوب راه
انقالبــی مــا تــا چــه حــد حاضــر اســت از خــود وحش ـیگری نشــان دهــد.
بایــد موضــوع زنــدان ،خاطــرات و مبــارزات زندانیــان بــه بخشــی از آگاهــی
جامعــه تبدیــل شــود .جانباختــگان دهــه  60از پیشــروان و آگاهتریــن عناصــر
جامعــه در آن زمــان بودنــد .آنهــا کســانی بودنــد کــه در راه ســرنگونی
یکــی از هولناکتریــن رژیمهــای دوران اخیــر و ایجــاد جامعــه نویــن گام
برداشــتند .اهــداف و راه آنهــا چــراغ راه امــروز مــا بــرای حفــظ ســنگر
انقــاب و ایجــاد جامع ـهای نویــن اســت .زندگــی و شــرایط امــروز مــردم
ایــران و خاورمیانــه نتیجــه قتــل عــام یــک نســل انقالبــی اســت و مقاومــت
آنــان فراخــوان مبــارزهای تــا بــه آخــر بــرای برچیــدن بســاط ســتم و اســتثمار
بــرای جامعــه امــروز اســت.
بارین میرآویسی
اســتفاده از داســتانپردازی و ســاختارهای نویــن نمایــش ،مخاطبــان خــود
را بــار دیگــر در مواجهــه بــا آن رویــداد قــرار میدهــد .پیــر حســینلو در
توضیــح ایــن ویژگــی میگویــد« :پایــان نامــه مــن دربــاره ســاختار زمانــی
نــو بــود .بــه طــوری کــه بــه ســاختارهای زمانــی متأخــر در روایــت عالقــه
دارم» .نــام نمایــش هــم تلفیقــی از دو عبــارت اســت" .آفتابــکاران" کــه بــه
جنبــش ســیاهکل میپــردازد و "ســایر کشــاورزان ســرزمن شــرق میانــه"
کــه پیرحســینلو آنهــا را تمــام انســانهای آزادیخواهــی میدانــد کــه
تــاش دارنــد تــا چیــزی شــبیه آفتــاب را بکارنــد .شــاید منظــور انتشــار
بــذر آگاهــی باشــد .بــه هــر صــورت ایــن نمایــش از ابتــدا تــا انتهــا سرشــار
از اســتعاره و نمادهــای مختلفــی اســت کــه برداشــتهای گوناگونــی از
هریــک میتــوان داشــت.
نمایــش بــا صحنـهای بســیار ســاده آغــاز میشــود .ســازهای در میــان صحنه
اســت کــه قســمت پایینــی آن ماننــد یــک قفــس یــا زنــدان و در قســمت
باالیــی ،ســطحی کــه شــبیه بــه تخــت خــواب اســت ،قــرار دارد .ابتــدا
و انتهــای نمایــش ،بــا صــدای کارگــردان آغــاز میشــود .نــام کارگــردان
پویــا اســت و آن زمانــی کــه فریــدون (بازیگــر اصلــی داســتان) در پایــان
نمایــش او(کارگــردان) را صــدا میزنــد ،هماننــد انســان رنجدیــدهای اســت
کــه خــدای خــود را صــدا میزنــد و انــگار از او مــدد میطلبــد «همــه
چــی تمــوم شــد؟» و خــدا یــا خالــق داســتان همچــون دیگــر خدایــان،
فریــدون را بــه سرنوشــت از پیــش تعییــن شــده ناگــواری میســپارد
«تقریبــا ،فقــط مونــده صحنــه پایانــی! فریــدون روی تختــش مــی رود و
بــرای همیشــه میخوابــد و ســیاهی» امــا بازیگــر دیگــری از کارگــردان
میپرســد« ،میشــه نمایــش مــا اونطــوری کــه تــو میخــوای نباشــه؟»
انــگار کــه مقابــل جبــر متافیزیکــی میایســتد و میخواهــد سرنوشــتش
را خــودش رقــم بزنــد.
نمایــش عــاوه بــر نشــان دادن همزمــان دو داســتان ،بخشهایــی از نمایــش
هملــت را نشــان میدهــد کــه برخاســته از ذهــن شــخصیت اصلــی داســتان
اســت" .فریــدون" مــردی میانســال اســت کــه ســالها خــارج از کشــورِ
خــود زندگــی کــرده و اکنــون در آســتانه مــرگ قــرار دارد .در صحنههــای
آغازیــن داســتان کــه مخاطــب قــرار اســت بــا فریــدون و داســتانش آشــنا
بشــود؛ ردپــای دغدغههــای کارگــردان نمایــان اســت .آنجــا کــه کشــیش
دهکــده فریــدون را "جــان نــش" خطــاب کــرده و بعــد از اطــاع از
ایرانــی بــودن وی ،بــه او میگویــد "خارجــی" .دیالــوگ فریــدون دغدغــه
نویســنده را دربــاره شونیســم نشــان میدهــد« .مــن بیــش از ســن تــو اســت
کــه اینجــام بنابرایــن اینجــا بــرای مــن خــارج نیســت .همونطــوری
کــه اونجــا داخــل نیســت .خیلــی مســخره اســت کــه بــه اونوریــا بگــی
اونوریــا اونوقــت اونوریــا بــه تــو بگــن هــوی اونوری عوضــی!» .یــا مثــا
در برخــورد فریــدون بــا کشــیش ،دغدغــه نویســنده دربــاره دیــن بــه شــکل
خاصــی خــود را نشــان میدهــد .در جایــی فریــدون میگویــد د ِل خوشــی
از شــماها (مبلغــان مذهبــی) نــدارم .در جــای دیگــر اضطــراب کشــیش را
وقتــی فریــدون میگویــد مــن مســیحی نیســتم بــه شــکلی طنزآلــود نشــان
میدهــد و در جایــی دیگــر فریــدون در معرفــی دیــن خــود تنهــا خــود را
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دولــت در جامعــۀ طبقاتــی ،نهــادی بیطــرف نیســت .هــر دولتــی ابــزار اعمــال
اراده و هژمونــی یــک طبقــه بــر دیگــر طبقــات اســت .اینکــه مــردم در چــه
ِ
بســتر اجتماعــی بــه تولیــد میپردازنــد و روابــط
تولیــدی 1حاکــم بــر آن
جامعــه چیســت ،تأمینکننــدۀ خواســت ،منافــع و ارادۀ طبقــۀ حاکــم اســت.
تازمانیکــه جامعــۀ بشــری بــه طبقــات تقســیم شــده و گــذار بــه جهــان بــدون
طبقــه یعنــی کمونیســم صــورت نگرفتــه اســت ،همــواره دیکتاتــوری دولتــی
یــک طبقــه در جامعــه حاکــم اســت 2.دیکتاتــوری بــه ایــن معنــی کــه دولــت
بــا اتــکا بــه نیرویهــای مســلح ،ایدئولــوژی و فرهنــگ مســلط و نهادهــای
اجرایــی ،قضایــی و تبلیغات ـیاش در راه حفــظ منافــع طبقــۀ حاکــم ،بازتولیــد
و تــداوم شــیوۀ تولیــد جــاری در جامعــه ،توجیــه وضــع موجــود و ســرکوب
اعتراضــات و شــورشهای مخالفیــن عمــل میکنــد .بــا ایــن مقدمــه بایــد
گفــت دولــت رضــا شــاه اساســ ًا حامــی منافــع طبقــۀ زمینــداران و مالــکان
بــزرگ ،ســرمایه ِ
داری نوپــای وابســته بــه امپریالیســم (ســرمایهداری ُکمپــرادور،
ســرمایهداری بورکراتیــک) و روابــط تولیــدی و اقتصــادی وابســته بــه نظــام
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جهانــی امپریالیســتی بــود.
امــا از آنجاکــه رضــا شــاه از دل جناحهــای کالســیک طبقــۀ حاکــم یعنــی
اشــرافیت قاجــار ،ســران و رؤســای ایــات قدرتمنــد و فئودالهــای بــزرگ
بــر نیامــده بــود ،اتکایــش بــه چهرههــا و نیروهایــی بــود کــه همــراه بــا او
میخواســتند بــه قشــر جدیــدی از طبقــات حاکــم در ایــران تبدیــل شــوند.
فرماندهــان ارتــش و پلیــس سیاســی و بخشهــای بــاالی طبقــۀ در حــال
ِ
گســترش خردهبــورژوازی جدیــد شــهری (طبقــه متوســط) از ایــن دســت
بودنــد .نســبت ایــن قشــر جدیــد از مالــکان بــزرگ و ســرمایهداران کمپــرادور
بــا اقشــار کالســیک آن ،نســبت وحــدت و تحدیــد بــود .یعنــی رضــا شــاه و
دولتــش اساســا روابــط و نظــام فئودالــی حاکــم ،موقعیــت زمی ـنداران بــزرگ
کالســیک و بــورژوازی وابســته بــه امپریالیســم و در حــال گســترش را پذیرفتند
امــا در عیــن حــال بهدنبــال تثبیــت موقعیــت و جایــگاه خودشــان بــه عنــوان
قشــر تــازه بــه قــدرت و نــان و نــوا رســیده هــم بودنــد و از ایــن نظــر در
مــواردی موقعیــت و نفــوذ اقشــار ســنتی را محــدود کردنــد.
شــیوۀ تولیــد غالــب در ســالهای پیــش از روی کار آمــدن رضــا خــان و تأســیس
سلســله پهلــوی ،نظــام تولیــدی فئودالــی بــود کــه در آن اقلیــت اشــراف زمیندار،
روحانیــون و مالــکان بــزرگ ،اکثریــت دهقانــان بیزمیــن یــا کمزمیــن را مــورد
اســتثمار قــرار میدادنــد .درحالیکــه تمــام فراینــد تولیــد محصــول توســط
دهقانــان صــورت میگرفــت ،اربــاب بهعلــت مالکیــت بــر زمیــن ،آب ،بــذر،
ابــزارآالت و غیــره در پایــان صاحــب ســه پنجــم یــا چهــار پنجــم محصــول
میشــد و دهقــان فقــط یــک پنجــم از کل محصــول را دریافــت میکــرد.
عالوهبرایــن دهقــان بایــد بیــگاری و انــواع مالیــات بــه اربــاب میپرداخــت
و همــواره در معــرض ســتم و تحقیــر و خشــونت اربــاب یــا مشــاورانش هــم
بــود 4.همچنیــن از ســالهای پایانــی قــرن  19میالدی و بــا افزایش ورود ســرمایۀ
امپریالیســتی (بهویــژه انگلســتان و روســیۀ تــزاری) شــاهد گســترش برخــی از
شــکلهای تولیــد ســرمایهدارانه بهویــژه در بخــش کشــاورزی و تجــاری
بودیــم .بنابرایــن تضــاد اساســی جامعــۀ ایــران ،تضــاد میــان اکثریــت دهقانــان
و کشــاورزان بــا اقلیــت اشــراف و مالــکان بــزرگ و شــرکتها و ســرمایهداران
امپریالیســت حامــی آنهــا بــود .هرگونــه تحــول اقتصــادی و اجتماعــی عمیــق و
رو بــه جلــو و بــه نفــع مــردم ،نیازمنــد در هــم شکســتن تســلط بزرگمالــکان
بــر عرصــۀ تولیــد کشــاورزی و حــل مســالۀ ارضــی به نفــع دهقانــان بــود .کاری
کــه رضــا شــاه و دولتــش هی ـچگاه نکردنــد.
مبلغیــن و مدافعیــن رضــا شــاه مدعیانــد کــه او بهخاطــر ســرکوب برخــی از
مالــکان و ســران ایــات و عشــایر ،فئودالیســم را محــدود کــرد؛ امــا ایــن قبیــل
نتیجهگیریهــای بیپایــه و دلبخواهــی بــه درد تاریخبافــی در مســتندهای
شــبکۀ مــن و تــو میخــورد و نــه دیــد علمــی بــه تاریــخ .رضــا شــاه فقــط بــا
آن دســته از فئودالهــا ،اشــراف ســابق و ســران ایــات و عشــایر در افتــاد که از
بهرســمیت شــناختن سلســله و دولــت او و تبعیــت از او ســر بــاز میزدنــد و
در تمــام ســالهای وزارت و ســلطنتش هیــچ اقــدام موثــر و قابــل توجهــی علیه
روابــط تولیــدی فئودالــی انجــام نــداد و اساســا ترکیــب و ســاختار روابــط میان
اربــاب و رعیــت را دســتنخورده باقــی گذاشــت .خــودش بــه بزرگتریــن
زمینــدار و فئــودال ایــران تبدیــل شــد و مالکیــت بیــش از دو هــزار روســتا
را غصــب کــرد .بســیاری از نظامیــان طرفــدار و نزدیــک بــه شــاه تبدیــل بــه
مالــکان بــزرگ شــدند .تعــداد نماینــدگان مجلــس کــه خودشــان زمینــدار و

فئــودال بودنــد افزایــش پیــدا کــرد 5.مالــکان زمیــن بــرای حفــظ قــدرت
سیاســی و موقعیــت اجتماعیشــان ،یــا خــود یــا فرزندانشــان بــه کارمنــدی
دولــت روی آوردنــد .کارمنــدی اگرچــه درآمــد باالیــی نداشــت امــا تنهــا راه
نزدیــک شــدن بــه قــدرت مرکــزی و پیشــروی بهســوی مقامــات سیاســی و
طبقــۀ حاکــم و ممتــاز محســوب میشــد 6.مصوبــات مجلسهــای پنجــم و
ششــم در مــورد مســالۀ ارضــی هیــچ خللــی بــه مناســبات ارضــی و فئودالــی
موجــود وارد نکــرد و در نهایــت بــه تقویــت موقعیــت اربابــان و مالــکان
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زمیــن از طریــق قانــون منتهــی شــد.
وجــه دیگــری از ماهیــت طبقاتــی دولــت رضــا شــاه ایجــاد یــک قشــر
ســرمایهداران وابســته بــه دولــت و بــا مرکزیــت دولــت بــود .ایــن قشــر
عمومــا از نظامیــان و کارمنــدان ردهبــاال (بوروکراتهــا) وفــادار بــه شــاه
تشــکیل شــد کــه اکثــرا هــم زمینــدار و مـ ّ
ـاک بودنــد و هــم در داللــی و
ســرمایۀ ُربایــی نقــش داشــتند .در واقــع ،دولــت رضــا شــاه نوعــی وحــدت
ســرمایۀ تجــاری و ُربائــی بــا نظــام فئودالــی اقتصــاد بــود .رشــد روابــط
کاالیــی همزمــان بــا حفــظ اســاس و بقایــای فئودالیســم .تمرکــز درآمدهــا
و شــریانهای اصلــی اقتصــاد در دســت دولــت ،هــم امــکان پیــش بــردن
پــروژۀ اســتقرار و تشــکیل دولــت متمرکــز را بــه رضــا شــاه داد ،هــم قشــر
جدیــدی از بــورژوازی کمپــرادور را بهوجــود آورد و هــم بــه گســترش
وســیع فســاد اقتصــادی در ســاختار دولــت منجــر شــد .درآمــد دولــت از
 246میلیــون ریــال در ســال  1305بــه  3610میلیــون ریــال در ســال 1320
افزایــش یافــت 8.راههــای تأمیــن هزینههــای مــورد نیــاز دولــت عبــارت
بودنــد از :درآمــد حاصــل از فــروش امتیــاز نفــت بــه انگلســتان ،انحصــار
منابــع درآمــدزا مثــل گمــرکات ،سیاســتهای جدیــد مالیاتــی و افزایــش
مالیــات ،فــروش خالصهجــات (زمینهــای دولتــی) بــه اقشــار جدیــد
زمینــداران بــزرگ کــه ســهم فرماندهــان ارتــش و رؤســای شــهربانی (نظمیــه)
در آن بســیار زیــاد بــود .بودجــۀ ارتــش از  112میلیــون ریــال در 1307
بــه  593میلیــون ریــال در  1320افزایــش یافــت 9.در ایــاالت و اســتانها
فرماندهــان ارتــش بهعنــوان نماینــدۀ شــخص رضــا شــاه ،قدرتــی برتــر از
اســتانداران و فرمانــداران دولتــی داشــتند و اســتانداران بهشــرط تبعیــت از
فرماندهــان نظامــی بــه ایــن مقــام منصــوب میشــدند.
طرفــداران دیــروز و امــروز رضــا شــاه ،سیاســت میلیتاریســتی او را بــا شــعار
«حفــظ مرزهــا» توجیــه میکننــد امــا کارکــرد اصلــی ارتــش رضــا شــاهی،
تثبیــت رژیــم او از طریــق ســرکوب جنبشهــای اجتماعــی و انقالبــی ماننــد
جنبــش جنــگل و جمهــوری سوسیالیســتی ایــران ،قیــام الهوتــی و غیــره،
ســرکوب و قتــل عــام ایــات و عشــایر ،حــذف رقبــای سیاســی رضــا شــاه
ماننــد شــیخ خزعــل و اســماعیل آقــا ســیمکو بــود .ارتــش او ماننــد هــر
ارتــش ارتجاعــی دیگــری ،ســتون فقــرات دولــت فئودالهــا و ســرمایهداران
وابســته بــه امپریالیســم بــود .در پوشــالی بــودن ماهیــت ایــن ارتــش همیــن
بــس کــه تازمانیکــه بــه کشــتار مــردم و انقالبیــون و ســرکوب رقبــای
سیاســی شــاه میپرداخــت ،مقتــدر و کارامــد بــود امــا در نخســتین و تنهــا
رویارویـیاش بــا قــوای متفقیــن در شــهریور  ،1320در کمتــر از چنــد روز از
هــم پاشــید و تــوان حداقــل مقاومــت را هــم نداشــت .اســتفانی کرونیــن از
پژوهشــگران صاحبنظــر در تاریــخ ســالهای رضــا شــاه در مــورد ماهیــت
ارتــش او میگویــد « :تــاش بســیار طــی دو دهــه بــرای ایجــاد یــک
ارتــش نویــن ...عمــا بــه پیدایــش ســپاهی انجامیــد کــه از لحــاظ نظامــی
نــاکار آمــد ،از نظــر ســاختاری ضعیــف ،عمیقــا سیاســتزده و هزینههــای
آن بســیار فراتــر از تحمــل اقتصــاد کشــور بــود» 10.قوانیــن جدیــد ثبــت
اســناد و تبدیــل شــدن زمیــن بــه کاالی قابــل مبادلــه و حضــور نظامیــان در
ایــاالت و شهرســتانها بهعنــوان اســتاندار و والــی باعــث شــد کــه نظامیــان
بــه صاحــب زمیــن شــدن عالقهمنــد شــوند .مثــا فــردی بــه نــام حســن
امیرعالئــی کــه در  1308بهعنــوان ســرهنگ دوم خدمــت میکــرد ،بعدهــا
مــورد غضــب شــاه واقــع شــد و پــس از تبعیــد رضــا شــاه در  17مهــر 1320
در روزنامــه تجــدد نوشــت « :کلیــۀ امــوال شــخصیام کــه بهــای آن بیــش از
پانصــد هــزار تومــان بــود را شــاه ضبــط کــرد» 11.بایــد توجــه داشــت کــه در
آن مقطــع و نســبت بــه ارزش و بهــای مایحتــاج اصلــی زندگــی مــردم مثــل
آرد و گوشــت و لبنیــات ،ایــن رقــم بســیار بســیار باالیــی اســت .درحالیکــه
گرســنگی ،فقــر و بیماریهــای عمومــی وضعیــت غالــب اکثریــت مطلــق
مــردم بــود 40 ،درصــد بودجــۀ کل اقتصــاد در دوران رضــا شــاه بــه ارتــش
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رضا شاه و ...
اختصــاص داشــت .آن هــم ارتــش و پلیســی کــه مهمتریــن وظیفــهاش
حفــظ و تثبیــت رژیــم اســتبدادی و دولــت طبقــات مرتجــع و ســرکوب
و شــکنجه و کشــتار مــردم و انقالبیــون بــود .بســیار شــبیه وضعیــت فعلــی
جمهــوری اســامی کــه بــا وجــود فقــر و بــیکاری و فالکــت عمومــی،
بخــش مهمــی از بودجــۀ کشــور را صــرف پروژههــای ارتجاعــی امنیتــی،
نظامــی ،تســلیحاتی و هســتهایاش میکنــد.
امــا بــار اصلــی پَــروار کــردن ایــن ارتــش ضــد مردمــی و ثروتمنــد شــدن
رضــا شــاه و شــاهزادگان «ژن خــوب» و اُمــرای ارتــش و زمینــداران بــزرگ،
بــر دوش مــردم فقیــر جامعــه و در رأس آنهــا دهقانــان و کارگــران بــود.
افزایــش مالیــات یکــی از اصلیتریــن منابــع تأمیــن درآمــد دولــت رضــا
شــاه بــود .درحالیکــه درآمــد دولــت از محــل مالیاتهــا در ســال ،1922
چهــل و چهــار میلیــون َقــران بــود ،ایــن رقــم در ســال  1928بــه  68میلیــون
رســید و مالیاتهــای غیــر مســتقیم از  7میلیــون بــه  90میلیــون افزایــش
پیــدا کــرد 12.دهقانــان کمزمیــن و بیزمیــن در بدتریــن شــرایط اقتصــادی و
رفاهــی و بهداشــتی زندگــی میکردنــد .در اســتانهای گیــان و ارومیــه 80
درصــد دهقانــان کمتــر از َ 2جریــب (کمتــر از یــک هکتــار) زمیــن داشــتند
و  75درصدشــان قــادر بــه تأمیــن مایحتــاج زندگــی نبودنــد 13.در برخــی از
مناطــق جنــوب و جنــوب شــرقی ایــران ،کشــاورزان و خانوادههایشــان چنــد
مــاه از ســال را بــا خــوردن آردِ هســتۀ خرمــا ،ملــخ خشکشــده و علــف طــی
14
میکردنــد.
وضعیــت کار و معیشــت کارگــران هــم بهتــر از دهقانــان نبــود .دسـتمزدهای
پاییــن ،ســاعات کاری بــاال ،مالیاتهــای ســنگین بــر کاالهــای مصرفــی
بهخصــوص قنــد و چــای ،انتقــال اجبــاری بــه مناطــق ماالریاخیــز مازنــدران
و شــرایط نامســاعد کاری کــه بهگفتــۀ یکــی از شــاهدان اروپایــی عمــا بــه
بردگــی شــباهت داشــت 15.همچنیــن در گــزارش ســال  1935وزارت خارجــۀ
انگلســتان آمــده رضــا شــاه کــه امــاک زیــادی در مازنــدران داشــت ،بــرای
افزایــش قیمــت بهــای زمینهــای مازنــدران بــه تأســیس کارخانــه و هتــل
و تفریحــگاه در ایــن مناطــق پرداخــت و بــرای تأمیــن نیــروی کار ارزان
قیمــت ایــن کارخانههــا ،بــه بیــگاری کشــیدن از مــردم و ســربازان وظیفــه و
حتــی آدمربایــی از کارگــران نســاجی اصفهــان متوســل شــد .ســفارت بریتانیــا
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گــزارش داد کــه کارخانههــای او بــا کار بــدون مــزد ،ســر پــا ماندهانــد.
ایــن بخــش را بــا نقــل قولــی از آرتــور میلیســپو کارشــناس مالــی آمریکایــی
در ایــران عصــر رضــا شــاه بهپایــان میبریــم .میلســپو در ســال  1321دربــارۀ
میــراث رضــا شــاه نوشــت« :حکومتــی فاســد ،محصــول فســاد و بــرای فســاد
اســت .سیاســت مالیاتبنــدی شــاه بــه شــدت واپســگرایانه بــود طوریکــه
موجــب افزایــش هزینــۀ زندگــی و فشــار بــر طبقــات فقیــر شــد ...بهطــور
کلــی او کشــور را دوشــید ،دهقانــان ،ایــات و عشــایر ،کارگــران را از پــای
در آورد ...در شــرایطی کــه فعالیتهایــش طبقــۀ جدیــدی از ســرمایهداران،
تجــار ،صاحبــان انحصــار ،پیمانــکاران و نورچشــمیهای سیاســتمداران
را بــه ثــروت رســانده بــود ،تــورم و مالیاتهایــی از ایــن دســت ،ســطح
17
زندگــی تودههــا را پاییــن آورد.
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دو نمایش و ...
ایرانــی نشــان میدهــد «بچــه جــان مــن یــه ایرانیــم و اونجــا اکثــر آدمــا
مســیحی نیســتن و نیــازی هــم نیســت کــه خــارج بشــن» کــه کنای ـهای از
رســمی بــودن دینــی واحــد در کشــور اســت و ایرانــی بــودن هــر فــرد
میتوانــد در لــوای حاکمیــت ،اســامی بــودن را هــم نمایندگــی کنــد مگــر
اینکــه خــاف آن ثابــت شــود .در صحن ـهای دیگــر نقش ـهریزی کشــیش
و پرســتار فریــدون بــرای تصاحــب اموالــش کــه ابتــدا از جانــب پرســتار بــا
آمــار و ارقــام هزینــه ســود دولــت بریتانیــا و از جانــب کشــیش بــه شــکل
خیــرات بــرای کلیســا ابــراز میشــود ،دغدغــه نویســنده دربــاره مناســبات
نظــام ســرمایهداری را نشــان میدهــد .پرســتار« :آقــای  ،1254روزانــه 54
پونــد بــرای دولــت خــرج برمــی دارن ... ،و اگــر ایشــون خدایــی نکــرده دو
ســال بیشــتر عمــر کنــن یعنــی ده ســال ،میشــه  90هــزار پونــد ضــرر بــرای
دولــت ،بیمــه و مــردم .همــه اینهــا در شــرایطی اســت کــه بــدون اینکــه
مــا ازشــون درخواســت داشــته باشــیم خودشــون از  97روز پیــش تصمیــم
گرفتــن کــه صــد روز بعــد بمیــرن و ایــن یعنــی  90هــزار پونــد افزایــش
خالــص درآمــد بــرای تمامــی مــردم بریتانیــا»
نمایــش ،داســتان مــردی اســت کــه بیــن یــک دو راهــی قــرار میگیــرد .او
بیــن انتخــاب آرمانهــا و زندگــی عــادی خــودش مانــده اســت و مجبــور
اســت تنهــا یــک راه را برگزینــد .ایــن مــرد نماینــده تمــام افــرادی اســت
کــه در مقابــل ایــن دو راهــی قــرار میگیرنــد و ایــن دو راهــی مقابــل
پــای اکثــر انســانها قــرار میگیــرد و افــراد در نــوع انتخــاب اســت کــه
متمایــز میشــوند .حتــی مبارزیــن جنبــش ســیاهکل کــه بعدهــا اعــدام
شــدند ،جــزو ایــن افــراد بودنــد .نویســنده داســتان بــا پرداختــن بــه داســتان
فریــدون بــه نوعــی جنبــش ســیاهکل را بــا اعــدام اعضــای آن تشــکیالت
تمــام نکــرده و بــا تعریــف زندگــی فریــدون بــرای انســان عصــر امــروز در
ایــران ،شــاید بازمانــدگان ســیاهکل و تمامــی مبارزیــن ،دغدغــه میســازد.
ایــن نمایــش ســه زن را هــم در داســتانهای مختلــف ،نمایــش میدهــد
کــه دو تــن بــه شــکلی بــا فریــدون در ارتبــاط هســتند .ژوزفیــن (پرســتار
فریــدون) ،گنــدم (همســر فریــدون) و نــارگل(از وابســتگان علــی در
مبــارزه ســیاهکل) .ایــن ســه زن هــر یــک دیــدگاه خاصــی در برخــورد
بــا دوراهــی دارنــد و شــخصیت متفاوتــی را نشــان میدهنــد و در همــه
مــوارد درجــه دوم بــودن آنهــا نشــان داده میشــود .ژوزفیــن کــه پرســتار
فریــدون اســت ،بــا وجــود آنکــه فــردی مهربــان و دلســوز بــرای فریــدون
اســت امــا بــرای منافــع خــودش ،ســعی میکنــد تســلیم شــدن او در برابــر
مــرگ را تســریع کنــد .او کــه گذشــته مشــخصی بــرای مخاطــب نــدارد .از
آینــده بیــم دارد .گنــدم کــه بازیگــر تئاتــر اســت ،در مقابــل دوراهــی ،تنهــا
منافــع در دســترس را میبینــد و بســیار فــردی بــه جهــان نــگاه میکنــد و
کســب شــهرت تنهــا دغدغــه اوســت .نــارگل نمــاد تمــام زنانــی اســت کــه
در ســایه قهرمانــان دنیــا وجــود داشــتهاند.
داســتان دوم امــا اشــاره مســتقیم بــه جنبــش ســیاهکل اســت و دو شــخصیت
اصلــی در ایــن داســتان یکــی در نقــش علیاکبــر فراهانــی از افــراد اصلــی
در ســیاهکل و از فرماندهــان تشــکیالت مربوطــه اســت و دیگــری زنی اســت
بــه نــام نــارگل کــه رابطـهای عاطفــی بــا علــی دارد .در بخشــی از صحنههــای
مربــوط بــه داســتان فریــادی از نــارگل را میشــنویم کــه مخاطــب را نــه تنهــا
بــه واقعــه ســیاهکل بلکــه بــه یــاد خــاوران میانــدازد« .دس ـتهاتون بســته
اســت ،میبرنتــون ،صبــح زود اعدامتــون میکنــن و انــگار نــه انــگار ،تــو
ُمــردی علــی ،کاش جنــازه ات رو بــه مــا پــس م ـیدادن ،اونوقــت بــزرگ
روی ســنگ قبــرت مینوشــتیم علــی اکبــر فراهانــی».
ایــن نمایــش در قســمت پایانــی خــود را تفســیر میکنــد .در صحنــهای
یکــی از بازیگــران خطــاب بــه فریــدون میگوید«:هیــچ شــخصیت زنــدهای
تــوی نمایشــنامههای تــو نیســت .تــوی نمایشــنامههای تــو تحــرک کمــه.
هیچچیــز بهجــز حــرف زدن وجــود نــداره ».انــگار کــه نویســنده دارد از
جانــب مخاطــب خــودش را نقــد میکنــد .پیرحســینلو (کارگــردان) از یــک
طــرف بــرای گفتــن دغدغههایــش ،نمایشــنامههای مانیفســت محــور را
انتخــاب میکنــد و از طــرف دیگــر بــا کاربــرد ســرودها و ترانههــای آشــنا
بــرای مخاطبیــن از بیتحرکــی در نمایشــنامه میکاهــد .در ایــن نمایــش
کاربــرد سیســت م تصویــری کــه هماننــد تلویزیــون دورتــادور صحنــه را در
بــر گرفتــه بــود .پخــش ترانــهای از فرهــاد مهــراد در صحنــهای عاشــقانه
میــان فریــدون و گنــدم و اجــرای حــرکات رقصگونــه گنــدم از جلوههــای
بصــری نمایــش بــود و در پایــان نمایــش هــم کــه صحنــه تیربــاران رزمندگان
جنبــش ســیاهکل بــا تلفیــق دو نمایــش بــه اجــرا درآمــد و اجــرای ســرود
ســراومد زمســتون در پایــان نمایــش قابــل توجــه بــود.
نسیم ستوده
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واقعیت کمونیسم چیست؟
اقتصاد ،شالوده و اساس جامعه است

جایگاههــای متفــاوت و تبعیضآمیــز در اقتصــاد و در جامعــه قــرار
دارنــد و بــر مبنــای ایــن جایگاههــای متمایــز بــه طبقــات و قشــرهای
مختلــف تقســیمبندی میشــوند .در قلــب ایــن روابــط تولیــدی
اســتثمارگرانه ،مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد قــرار دارد .بــرای
درک بهتــر «روابــط تولیــدی» رفیــق آواکیــان مــا را بــه لنیــن رجــوع
میدهــد:
«طبــق تحلیــل لنیــن ،روابــط تولیــدی ســه بخــش اساســی دارد .یکــم
مالکیــت .یعنــی شــما یــا صاحــب ابــزار تولیــد هســتید یــا نیســتید .ابزار
تولیــد میتوانــد کارخانــه ،زمیــن ،ماشــینآالت و فــنآوری و غیــره
ِ
بخــش بنیادیــن روابــط تولیــدی اســت... .اگــر صاحــب
باشــد .ایــن،
ابــزار تولیــد نباشــید بایــد برویــد بــرای کســی کار کنیــد کــه صاحــب
ابــزار تولیــد اســت... .در نتیجــه مالکیــت یــا عــدم مالکیــت ف ـنآوری،
زمیــن و بقیــه ابــزار تولیــدی پایهایتریــن بخــش در روابــط اقتصــادی،
در روابــط تولیــدی اســت .بخــش دوم ،نقشــی اســت کــه در تقســیم کار
کلــی جامعــه داریــد... .یــک فراینــد کلــی جریــان دارد و جامعــه دارد
از طریــق آن کار میکنــد .از طریــق ایــن فراینــد ،محصــوالت اساســی
کــه مــردم بــرای زندگــی کــردن و بازتولیــد ،محتاجــش هســتند تولیــد
میشــود .شــما در ایــن فراینــد چــه نقشــی بــازی میکنیــد؟ اگــر صاحب
ابــزار تولیــد باشــید بــه همــۀ کســانی کــه برایتــان کار میکننــد دســتور
میدهیــد .اگــر در ســطح پایینتــری باشــید یعنــی مثــا در بخــش
مدیریــت باشــید ،وســط ایســتادهاید :ازیکطــرف داریــد بــرای کســانی
کــه صاحــب ابــزار تولیدنــد کار میکنیــد و ازطــرف دیگــر بــه یکســری
آدمهــای دیگــر کــه زیردســتتان هســتند دســتور میدهیــد .بنابرایــن اگــر
بهعنــوان روشــنفکر یــا آکادمیســین یــا کســانی کــه در موقعیتــی مشــابه
اینهــا کار میکنیــد یکجورهایــی در موقعیــت میانــی در تقســیم کار
کلــی جامعــه قــرار داریــد .یــا ممکــن اســت شــما در اعمــاق جامعــه
باشــید ،یــا شــغلی نداشــته باشــید و بــرای پیــدا کــردن شــغل دســت و
پــا بزنیــد .یــا کاری پیــدا کنیــد و کســی اســتثمارتان کنــد... .میرویــد در
مصاحبــه شــرکت میکنیــد ... .کســی کــه بــا شــما مصاحبــه میکنــد در
موقعیــت میانــی جامعــه قــرار دارد و بــرای کســانی کار میکنــد کــه
صاحــب ابــزار تولیدنــد و شــما مالــک هیچچیــز نیســتید .بنابرایــن هیــچ
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در شــمارۀ پیــش ،علمــی بــودن کمونیســم و روششــناختی علمــی
ماتریالیســم دیالکتیکــی را بــر پایــۀ فصــل اول از کتــاب «کمونیســم نویــن»
اثــر بــاب آواکیــان بحــث کردیــم .در ادامــه بــه یکــی دیگــر از اصــول و
پایههــای علــم کمونیســم یعنــی اقتصــاد سیاســی میپردازیــم.
چهــار دهــه پیــش ،خمینــی بــا جملــۀ «اقتصــاد ،مــال خــر اســت» ،بــه
کارگــران اعتصابــی و مــردم زحمتکشــی کــه از رژیــم تــازه بــه قــدرت
رســیده ،حــق شــکم ســیر ،ســرپناه شایســتۀ انســان ،بهداشــت و آمـ ِ
ـوزش
علــم و آینــده بــرای فرزندانشــان مطالبــه میکردنــد ،جــواب گفــت.
درواقــع بــا ایــن زبــان عوامانــه میخواســت بــا حکــم مارکسیســتی کــه
اقتصــاد شــالوده و اســاس جامعــه اســت ،مقابلــه کنــد .ایــن اســامگرای
عوامفریــب ،همزمــان ،بــه کمپانیهــای نفتــی و بانکــداران امپریالیســت
اطمینــان مـیداد کــه رژیــم مالیــان خدشـهای بــه روابــط اقتصــادی آنــان
بــا ایــران وارد نخواهــد کــرد.
اقتصــاد ،اســاس و شــالودۀ ســازمانیابی هــر شــکل از نظــام اجتماعــی
اســت .هــر اتفــاق مهمــی کــه در جامعــه رخ میدهــد توســط سیســتم
اقتصــادی یــا شــیوۀ تولیــدی شــکل میگیــرد و نهایتــا مشــروط بــه آن
اســت .منظــور ایــن نیســت کــه ،همــه چیــز در جامعــه بــه شــیوۀ تولیــدی
خالصــه میشــود ،ولــی شــیوۀ تولیــدی چارچــوب اساســی آنهــا را
تعییــن میکنــد.
مــردم بایــد درک علمــی (یعنــی ،مارکسیســتی) از ایــن مســئله کســب کنند
کــه ،چــرا اقتصــاد ایــران هیوالیــی اســت کــه جــان مــردم را میگیــرد.
اعتصابهــای کارگــری بــرای دریافــت دســتمزدهای نگرفتــه ،بهجایــی
نمیرســند و در عــوض کارخانههــا بســته و کارگــران فلــهای اخــراج
میشــوند ،حریــق فقــر دامــن میگســترد .تنفروشــی و فرزندفروشــی و
فــروش اعضــای بــدن بــرای بقــای اقتصــادی رواج یافتــه .آب رودخانههــا
قبــل از رســیدن بــه مقصــد همیشــگی از جایــی دیگــر ســر درمیآورنــد و
کشــتزارهای گنــدم و برنــج و باغــات میــوه خشــک میشــوند .چراگاههــا
تحــت عنــوان «حــوزۀ حفاظتشــده امنیتــی» حصارکشــی میشــوند و
زیســتبومهای حفاظتشــده یکشــبه تبدیــل بــه صحنــۀ جــوالن
ماشــینهای غولپیکــر معــدنکاوی میشــوند .ناوهــای ماهیگیــری عظیــم
چینــی کــه کــف دریاهــا را شــخم میزننــد ،رقیــب قایقهــای کوچــک
ماهیگیــران جنــوب کشــور میشــوند و آنــان را از میــدان بهدرمیکننــد.
زمیــن زارعیــن کوچــک توســط بانکهــا و «شــهرکهای کشــاورزی»
بلعیــده میشــوند و «کاربــری» آنهــا از کشــاورزی بــه بورسبــازی
زمیــن در بازارهــای مالــی جهــان تغییــر میکنــد.
بایــد پرســید ایــن اتفاقــات در چارچــوب کــدام «شــیوۀ تولیــدی» میافتند.
و در ادامــه بایــد پرســید ،ایــن معضــات در چارچــوب کــدام «شــیوۀ
تولیــدی» میتواننــد حــل شــوند و دیگــر بازتولیــد نشــوند .جــواب بــه
ایــن مســئله عاجــل و مســتقیما مرتبــط اســت بــا ایــن ســوال کــه امــروز،
بدیــل واقعــی در مقابــل نظــام جمهــوری اســامی چیســت و بــا هــدف
اســتقرار چــه نــوع نظــام اقتصادی/اجتماعــیای بایــد بــرای ســرنگونی
ایــن نظــام جنگیــد .جــواب صریــح و صحیــح بــه ایــن مســئله عنصــری
تعیینکننــده در تــدارک و پیشــروی یــک انقــاب واقعــی اســت و هیــچ
جنبشــی کــه جــواب بــه ایــن ســوال را نداشــته باشــد نمیتوانــد جنبشــی
بــرای انقــاب باشــد.
اقتصــاد یعنــی تولیــد نیازهــای جامعــه و شــیوۀ تولیــد آنهــا« .شــیوۀ تولید»
یعنــی اینکــه مــردم بــرای تولیــد نیازهــای مشــترک جامعــه بشــری و
توزیــع و انتقــال آنهــا ،وارد روابــط معینــی بــا یکدیگــر میشــوند .ایــن
روابــط در جامعــۀ طبقاتــی کــه چنــد هــزار ســال پیــش شــکل گرفــت،
روابــط اســتثمارگرانه (بهرهکشــی عــدهای از عــدهای دیگــر) اســت.
بهعبــارت دیگــر ،در جامعــۀ طبقاتــی ،ســازمان تولیــد اجتماعــی مبتنــی
بــر سلســله مراتــب و تمایــزات طبقاتــی میــان آدمهــا اســت .قشــرهای
مختلــف مــردم درگیــر در تولیــد جمعــی هســتند .بــا ایــن وصــف ،در
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زوری نداریــد .اگــر نتوانیــد راضیشــان کنیــد اســتخدامتان نمیکننــد.
 ...صاحــب ابــزار تولیــد نیســتید و مهارتهــای روشــنفکری زیــادی
هــم نداریــد .یعنــی نگذاشــتهاند آنجــور مهارتهــای روشــنفکری کــه
میتوانســتید بــا آن در موقعیــت ممتازتــر شــغلی قــرار بگیریــد پیــدا
کنیــد... .حــاال میرســم بــه بخــش ســوم روابــط تولیــدی :چقــدر از
تولیــد درآمــد کلــی جامعــه ســهم میبریــد؟ فکــرش را کنیــد اگــر شــما
آن بــاال نشســته باشــید یعنــی مالــک ابــزار تولیــد باشــید ،یعنــی صاحــب
میلیاردهــا دالر یــا صدهــا میلیــون دالر ارزش کارخانــه و ماشــینآالت
و غیــره نــه فقــط در یــک کشــور بلکــه در گوشــه و کنــار دنیــا باشــید،
ســهم بزرگــی از ثــروت جامعــه بــه شــما میرســد .حتــی اگــر بخــش
بزرگــی از ایــن ثــروت را ســرمایهگذاری کنیــد تــا بتوانیــد پروســه تولیــد
را ادامــه بدهیــد و بــا بقیــه رقابــت کنیــد بــاز هــم ســهم بزرگــی از
ثــروت بــه شــما میرســد .اگــر آن وســط باشــید ،یعنــی در بخــش
میانــی جامعــه باشــید بــا مقــدار معینــی از مهارتهــای فکــری یــا
مقــدار معینــی از ابــزار تولیــد (مثــا صاحــب یــک فروشــگاه کوچــک
باشــید کــه بــه هــر حــال یــک نــوع ابــزار تولیــد یــا توزیــع محســوب
میشــود اگــر چــه انــدازهاش بــزرگ نیســت) نتیجتــا ســهم کمتــری بــه
شــما تعلــق میگیــرد .ولــی اگــر در اعمــاق باشــید و هیچچیــز جــز
توانایــی کار کــردن نداشــته باشــید و مهــارت زیــادی نداشــته باشــید و
آموزشهــای فکــری ندیــده باشــید و مــدرک نداشــته باشــید ســهمتان
خیلــی خیلــی کــم اســت .خــب حــاال اگــر ایــن  3عامــل روابــط تولیدی
را کنــار هــم بگذاریــم میتوانیــم خیلــی راحــت ســاختار طبقاتــی
جامعــه را شناســایی کنیــم :یکــم ،صاحــب ابــزار تولیــد کالن هســتید
و یــا فقــط مقــدار کمــی از ابــزار تولیــد در مالکیتتــان اســت یــا
اصــا صاحــب هیچچیــز نیســتید .دوم ،چــه نقشــی در تقســیم کار کلــی
جامعــه داریــد .ســوم ،بــه تبــع آن چقــدر از توزیــع ثــروت کلــی جامعــه
ســهم میبریــد .ســاده و خالصــهاش ایــن اســت کــه شــما آدمهایــی
را داریــد کــه آن بــاال نشســتهاند :یعنــی بــورژوازی (کــه یــک کلمــۀ
فرانســوی اســت بــه معنــی ســرمایهدارها یــا طبقــۀ ســرمایهدار) .بعــد
خــرده بــورژوازی را داریــد یعنــی ســرمایهدارهای کوچــک را کــه
بــه «طبقــۀ میانــی» معــروف هســتند .اینهــا آدمهایــی هســتند کــه
مهارتهــای فکریشــان توســعه پیــدا کــرده و مــدرک دارنــد .مثــا
کســانی کــه در حوزههــای مدیریــت و پزشــکی و امثالهــم هســتند .و
باالخــره افــراد اعمــاق جامعــه را داریــد یعنــی پرولتاریــا .همــان افــرادی
کــه صاحــب هیچچیــز نیســتند مگــر توانایــی کار کردنشــان .پــس
در جامعــه بــا طبقــات مختلــف روب ـهرو هســتیم .بهعبــارت دیگــر ،کل
اینهــا ربــط دارد بــه اینکــه چــه سیســتم اقتصــادیای برقــرار اســت
و نقــش افــراد در ایــن سیســتم اقتصــادی کلــی چیســت .خــب وقتیکــه
بــه فکــر پشــت ســر گذاشــتن تمایــزات طبقاتــی هســتیم بایــد بــه تغییــر
همــه اینهــا فکــر کنیــم .همینطــور بایــد بــه تغییــر روابــط اجتماعــی
موجــود فکــر کنیــم .مثــا بــه ســتم مــرد بــر زن .یــا ســتمی کــه بــه ایــن
«نــژاد» یــا آن ملیــت میشــود .یــا امتیازاتــی کــه بعضیهــا بهخاطــر
مــدرک تحصیلــی یــا مهارتهــای فکــری باالتــر نســبت بــه دیگــران
دارنــد .یعنــی میتواننــد عمدتــا بــا ذهنشــان کار کننــد؛ درحالیکــه
بقیــه کــه هــم مغــز دارنــد و هــم فکــر میکننــد مجبورنــد کارهــای
یــدی را انجــام دهنــد .اگــر میخواهیــم از شــر اســتثمار و ســتم خــاص
شــویم بایــد همــه ایــن چیزهــا را پشــت ســر بگذاریــم .فهــم ایــن مطلب
بــه مــا امــکان میدهــد اهمیــت حــرف لنیــن را عمیقتــر درک کنیــم
وقتیکــه میگفــت مــردم قربانــی فریــب و خودفریبــی باقــی میماننــد
تاوقتیکــه یــاد بگیرنــد پشــت آنچــه در جامعــه و دنیــا جریــان دارد
منافــع طبقــات را تشــخیص دهنــد .بایــد بــه طبقــات جامعــه نــگاه
کنیــم و ببینیــم چــه روابــط اجتماعــیای بینشــان برقــرار اســت؟
کــدام سیســتم قــدرت سیاســی برقــرار اســت کــه ایــن روابــط را اعمــال
میکنــد؟ کــدام ایدههــا هســتند کــه بــه ایــن روابــط خدمــت میکننــد؟
ایدههــای موجــود واقعــا بیــان منافــع کــدام طبقــات هســتند؟ آیــا بــه
جهانبینــی و منافــع بــورژوازی بــزرگ خدمــت میکننــد؟ یــا بــه خــرده
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بــورژوازی؟ یــا بــه تودههــای تحتانــی مــردم ،پرولتاریــا و فقــرا؟»
روابــط تولیــد اجتماعــی همیشــه اینگونهکــه امــروز هســت نبــوده
اســت بلکــه در طــول تاریــخ ،تغییــر کــرده اســت و بازهــم تغییــر

خواهــد کــرد .صــد ســال پیــش از ایــن در ایــران ،شــیوۀ تولیــدی فئودالــی
بــر اســاس رابطــۀ اســتثمارگرانۀ اربــاب و رعیتــی غلبــه داشــت .امــروز،
شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری بــر مبنــای اســتثمار کارمــزدی غلبــه کــرده
اســت و تولیــد بــر بســتر رقابــت پــر هــرج و مــرج میــان ســرمایهداران و
وابســتگی بــه نظــام ســرمایهداری جهانــی پیــش م ـیرود.
قــوۀ محرکــۀ تغییــر از یــک شــیوۀ تولیــدی بــه شــیوۀ تولیــد در رابطــۀ
متضــاد میــان نیروهــای تولیــدی (یــا نیروهــای مولــده) و روابــط تولیــدی
نهفتــه اســت .بــاب آواکیــان میگویــد« :رابطــۀ بنیادیــن هــر جامعــهای
رابطــۀ بیــن نیروهــای تولیــدی جامعــه بــا روابــط تولیــدی اســت ...
مارکــس از طریــق ســالیان ســال تحقیــق و مطالعــه در کتابخانههــا و
غربــال کــردن حجــم زیــادی از کتابهــا باالخــره پایــه و اســاس ایــن
روابــط را کشــف و آشــکار کــرد .ایــن پایــه و اســاس وجــود داشــت ولــی
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آشــکار نبــود».
همانطورکــه در بــاال گفتیــم ،نیروهــای تولیــدی همــان عناصــری هســتند
کــه بــرای تولیــد ،نــوآوری و تکامــل تولیــد الزمنــد .و روابــط تولیــدی،
روابطــی اقتصــادی هســتند کــه مــردم وارد آن میشــوند تــا تولیــد را
بــر مبنــای آنچــه خصوصیــت نیروهــای تولیــدی اســت جلــو ببرنــد.
زمانیکــه نیروهــای تولیــدی ،در ســطح شــخم زمیــن توســط حیــوان بــود،
روابــط تولیــدی متناســب بــا آن نیــز روابــط فئودالــی بــود .طبقــه فئــودال
صاحــب قــدرت سیاســی یــا قــدرت دولتی بــود و قانــون را نیز بر حســب
منافــع ایــن طبقــه تعییــن میکــرد .وقتــی صنعــت و فــنآوری رشــد
کــرد ،شــیوههای تولیــدی قبلــی نیــز منســوخ شــدند .ماشــین ،جایگزیــن
آدم در صنعــت و کشــاورزی شــد .تغییــر در نیروهــای تولیــدی ،روابــط
تولیــدی را هــم تغییــر داد .نحــوۀ ســازماندهی آدمهــا در فرآینــد تولیــد
هــم تغییــر کــرد .در اقتصــاد ســرمایهداری ،کمتــر کســی بــرای مصــرف
خــودش تولیــد میکنــد؛ بیشــتر تولیــدات بــرای «مبادلــه» انجــام میشــود.
در اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی ،بــه ایــن وضعیــت ،تولیــد و مبادلــه
کاالیــی گســترده و بــه فرآوردهایــی کــه بــرای مبادلــه یعنــی بــرای فــروش
در بــازار (و نــه بــرای معیشــت و مصــرف خــود) تولیــد میشــود کاال
گفتــه میشــود .در شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری ،نهتنهــا بیشــتر فرآوردهــا
بــرای بــازار (یعنــی بــرای مبادلــه) تولیــد میشــوند بلکــه خــود نیــروی
کار انســان (یعنــی ،ظرفیــت کار بدنــی و دماغــی انســان) هــم تبدیــل
بــه کاال شــده اســت .در ســرمایهداری ،تولیــد هرچــه اجتماعیتــر شــده
بهطوریکــه یــک اقتصــاد جهانــی درهــم تنیــده شــکل گرفتــه اســت و از
طــرف دیگــر ،تصاحــب و کنتــرل تولیــد هرچــه خصوصیتــر شــده اســت
بهطوریکــه چنــد مرکــز مالــی مســتقر در نیویــورک ،لنــدن ،فرانکفــورت،
توکیــو ،پکــن و مســکو اقتصــاد جهــان را کنتــرل میکننــد .در شــیوۀ
تولیــد ســرمایهداری ،ســرمایههای مختلــف بــا هــم رقابــت میکننــد .ایــن
رقابــت ،باعــث هــرج و مــرج بــزرگ در اقتصــاد میشــود.
ِ
هــدف تولیــد در اقتصــاد ســرمایهداری تولیــد نیازهــای مــردم نیســت
بلکــه تولیــد و انباشــت ســود اســت .ایــن شــیوۀ تولیــد ،کارخانــه تولیــد
مــرگ و میــر و تباهــی انســان هــا ،بحرانهــای اقتصــادی و جنــگ و
باالخــره نابــودی محیــط زیســت اســت .حــرص و ولــع بیپایــان در
تولیــد وانباشــت ســود ،بــه حــرص و ولــع بیپایــان در اعمــا ِل مالکیــت
انحصــاری بــر منابــع انســانی ،مالــی ،زیرزمینــی ،طبیعــی دامــن میزنــد
و محیــط زیســت نیــز همــراه بــا انســانها زیــر ســم ســتوران ســرمایه
لگدمــال و نابــود میشــود .انقــاب واقعــی ،ابــزار تولیــد را از دســت
طبقــه ســرمایهدار گرفتــه و یــک اقتصــاد متفــاوت را بنیــان خواهــد
گذاشــت کــه نیازهــای مــردم را تامیــن کنــد و متکــی بــر اســتثمار نباشــد،
قــوۀ محرکــۀ آن انباشــت ســود نباشــد .و بــرای اینکــه بتوانیــم چنیــن
انقالبــی را انجــام دهیــم اول بایــد قــدرت سیاســی را کســب کنیــم :تحــت
رهبــری کمونیســتی و توســط یــک نیــروی واقعــا انقالبــی کــه میلیونهــا
نفــر را از میــان پرولتاریــا و دیگــر قشــرهای جامعــه بــرای چنیــن انقالبــی
آگاه و ســازماندهی کــرده اســت.
در شــمارۀ بعــد مبحــث اقتصــاد سیاســی را بــر مبنــای فصــل اول کتــاب
«کمونیســم نویــن» پــی خواهیــم گرفــت.
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 .1آواکیان ،کمونیسم نوین ،فصل اول
 .2همانجا

