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به پیش در راه انقالب سوسیالیستی نوین!

در این شماره:    
کشتار67 عملکرد کل دولت طبقاتی جمهوری اسالمی بود!
اقتصاد، شالوده و اساس جامعه است
ماهیت طبقاتی دولت رضا شاه
دو نمایش و چند ایده

ــی  ــت سیاس ــی از وضعی ــتمدیده  و عاص ــردم س ــاه 97 م ــرداد م م
اقتصــادی اســفناکی کــه جمهــوری اســامی  بــر آنــان تحمیــل کــرده، 
به پــا خاســتند. ایــن دور از مبــارزات مــردم، بــار دیگــر شــکل 
ــهر،  ــران، شاهین ش ــرج، ته ــردم در ک ــت. م ــود گرف ــری به خ سراس
شــیراز، قهدریجــان، اصفهــان و...بــه پــا خاســتند و طــی درگیــری بــا 
نیروهــای ضــد شــورش و لبــاس شــخصی هــای مــزدور ده هــا نفــر 
ــای ضــد شــورش  ــتان، نیروه ــان دســتگیر شــدند. در کردس از جوان
بــه حــال آمــاده بــاش درآمدنــد و ســنندج و چنــد شــهر دیگــر شــکل 
ــاش  ــان ت ــن می ــت در ای ــت. حکوم ــی به خــود گرف ــت نظام حکوم
ــا از  ــد ت ــرا کن ــی را اج ــین پناه ــن حس ــدام رامی ــم اع ــا حک ــرد ت ک
ایــن طریــق مــردم را مرعــوب کنــد امــا بــا مقاومــت و مبــارزه مــردم 

ــت. ــب انداخ ــم را به عق ــرای حک ــد و اج ــه رو ش روب
در ایــن دور جدیــد مبــارزه کــه درواقــع ادامــه شــورش دی مــاه 96 
ــردم  ــات م ــت و روحی ــر را در وضعی ــد تغیی ــنی می ش ــود به روش ب
ــد  ــان می گفتن ــوص جوان ــردم به خص ــیاری از م ــرد. بس ــاهده ک مش
آمــاده هرگونــه مبــارزه ای هســتند و حاضرنــد کــه در راه ســرنگونی 
ــت  ــرایطی مقاوم ــن ش ــد. در چنی ــان بدهن ــامی ج ــوری اس جمه
ــانه  ــه و افس ــش یافت ــکنجه افزای ــدان و ش ــرکوب و زن ــل س در مقاب
قدرقدرتــی رژیــم بــه درجــات زیــادی ضربــه خــورده اســت. زن و 
مــرد پیــر و جــوان از ایــن مبــارزه احســاس شــور و شــعف می کننــد 
و امیــد بــه تغییــر و آینــده بهتــر در رگ هــا به جــوش آمــده و اعتمــاد 
نســبت بــه قــدرت جمعــی رشــد کــرده اســت. جناح هــای مختلــف 
ــر  ــردن یکدیگ ــه گ ــرات را ب ــد، تقصی ــتاصل و ناامی ــت مس حکوم
می اندازنــد. خامنــه ای در ســخنرانی بــرای معــدود طرفدارانــش 
ــتباه  ــوده و اش ــکا ب ــا آمری ــرات ب ــف مذاک ــدا مخال ــه از ابت ــت ک گف
ــپ  ــرده اســت. ترام ــت ک ــکا حمای ــا آمری ــرات ب ــه از مذاک ــرده ک ک
ــع  ــر مناف ــامی به خاط ــوری اس ــر جمه ــابقه ب ــار بی س ــر فش ــا ب ام
ــد. نتیجــه  ــه، پافشــاری می کن ــکا در منطق ــه امپریالیســم آمری آزمندان
تضادهــای میــان ایــن دو نظــام پوســیده و منســوخ )جمهــوری 
اســامی و امپریالیســم آمریــکا( چــه ســازش و نوشــیدن جــام ســوم 
ــا درگیری هــای حــاد و  ــوع دیگــر باشــد و ی زهــر و »برجامــی« از ن
تشــدید تضادهــای بینشــان، هیــچ کــدام منفعتــی بــرای اکثریــت مــردم 
ــان  ــر جه ــردم سراس ــر م ــه ب ــی ک ــا و بی عدالتی های ــدارد. رنج ه ن
ــان  ــر جه ــم ب ــرمایه داری حاک ــتم س ــی از سیس ــده، ناش ــل ش تحمی
اســت کــه در کشــورهای تحــت ســلطه ای ماننــد کشــور مــا شــکل 

کریه تــر و حادتــری دارد. 
شــرایط کنونــی، یعنــی بــه میــان آمــدن هــزاران نفــر بــه صحنــه عمــل 
مبارزاتــی، بســیار خــوب اســت و بــدون چنیــن شــرایطی نمی تــوان 
ــن  ــا ای ــت. ام ــه راه انداخ ــاب ب ــرای انق ــی ب ــش سیاس ــک جنب ی
شــورش های مردمــی دارای نقــاط ضعــف و کمبودهــای جــدی 
ــردم را  ــه م ــده ای ک ــازمانده و رهبری کنن ــروی س ــم،  نی ــتند. یک هس
ــی  ــط سیاس ــک خ ــول ی ــر ح ــیع تر و متحدت ــیار وس ــطح بس در س

ــدارد.  ــود ن ــاورد، وج ــه بی ــن به صحن ــی روش ــا دورنمای ــی و ب انقاب
دوم، علی رغــم این کــه مــردم دیگــر ماننــد ســال 88 بــه یــک جنــاح 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــرنگونی کلی ــان س ــتند و خواه ــم نیس متوه
شــده اند امــا در مــورد فــردای پــس از ســرنگونی دورنمایــی ندارنــد 
و نمی داننــد کــه چــه چیــزی را می خواهنــد و بایــد جایگزیــن 
حاکمیــت فعلــی کننــد. بخشــی از ایــن امــر برمــی گــردد بــه چهــار 
ــوری  ــت جمه ــت حکوم ــی تح ــوری طبقات ــاق و دیکتات ــه اختن ده
ــع  ــی و به تب ــچ گاه آزادی سیاس ــردم، هی ــای م ــوده ه ــه ت ــامی ک اس
ــا و احــزاب سیاســی را  ــال کــردن برنامه هــای نیروه آن فرصــت دنب

نداشــته اند. 
ــتی  ــاب کمونیس ــل انق ــدان بدی ــل، فق ــن معض ــع جدی تری در واق
در میــدان و در میانــه مبــارزات جــاری مــردم اســت. در ایــن 
ــه رو شــده ایم  ــارزی روب ــان مب ــا جوان ــا ب ــی باره شــورش های مردم
کــه جان برکــف بــه خیابــان آمــده  و دلیرانــه بــا نیروی هــای 
ــد از  ــت بع ــم نیس ــد »مه ــی می گوین ــد ول ــرد می کنن ــرکوب گر نب س
جمهــوری اســامی چــه نظامــی خواهیــم داشــت. فعــا بایــد این هــا 
را انداخــت«. ایــن طــرز تفکــر بســیار نادرســتی اســت کــه نتیجــه اش 
ــه هــرز رفتــن همــه مبــارزات و جانفشــانی هایی اســت کــه مــردم  ب
بــرای رهایــی از ســلطه ایــن نظــام ســتمگر از خــود نشــان می دهنــد. 
ــاهد  ــال 57 ش ــت خورده س ــاب شکس ــه انق ــه در تجرب همان طورک
ــه ناروشــنی و نداشــتن دورنمــا در مــورد نظــام و  بودیــم کــه چگون
ــم ســلطنتی مســتقر شــود،  ــد پــس از ســرنگونی رژی ــی کــه بای دولت
ــل  ــد و چه ــامی ش ــم اس ــدن رژی ــه روی کار آم ــه فاجع ــر ب منج
ــت.  ــه اس ــارت گرفت ــا را به اس ــردم م ــه و م ــه جامع ــت ک ــال اس س
ــق مطــرح  ــا دخالتگــری از طری ــد ب ــا بای ــه م ــن خطــری اســت ک ای
کــردن آلترناتیــو جمهــوری سوسیالیســتی نویــن کــه هــم مختصاتــش 

ــم.  ــه کنی ــا آن مقابل موجــود اســت و هــم نقشــه راهــش، ب
ــک انقــاب واقعــی  ــاز اســت ی ــورد نی آن چــه به طــور اضطــراری م
ــن  ــل ای ــی در داخ ــای تغییرات ــی به معن ــاب واقع ــک انق ــت. ی اس
سیســتم نیســت بلکــه به معنــای ســرنگون کــردن آن و اســتقرار 
ــتم  ــن سیس ــت. ای ــر اس ــیار بهت ــاوت و بس ــاداً متف ــتم بنی ــک سیس ی
ــتم،  ــن سیس ــرد. در ای ــاح ک ــوان اص ــته را نمی ت ــرمایه داری وابس س
هیــچ راهــی بــرای پایــان دادن بــه بی رحمــی مــزدوران رژیم و کشــتار 
ــتثمار،  ــت، اس ــط زیس ــودی محی ــه ای و ناب ــاِی منطق ــردم، جنگ ه م
ســتم ملــی و تحقیــر میلیون هــا نفــر، از جملــه زنــان به عنــوان نیمــی 
از بشــریت وجــود نــدارد. همــه ی ایــن فجایــع ریشــه در تضادهایــی 
ــط و  ــتم و رواب ــن سیس ــرد ای ــی از کارک ــش الینفک ــه بخ ــد ک دارن
ســاختارهای آن هســتند. فقــط یــک انقــاب واقعــی می توانــد تغییــر 

ــود آورد. ــردم به وج ــت م ــع اکثری ــروری را به نف ــی ض اساس
بــرای ســازمان دادن یــک انقــاب واقعــی و بــه پیــروزی رســاندن آن  
ــه رهبــری، تئــوری کمونیســتی، اســتراتژی و برنامــه سیاســی  ــاز ب نی
ــران )م ل م( را  ــت ای ــزب کمونیس ــم. ما ح ــن داری ــی روش و عمل
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شما را به همكاری دعوت می کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرســتادن تجارب مســتقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عكس 

و آثار هنری نگارشــی به پخش »آتش« به وسیع ترین شــكل ممكن و به شیوه های مناسب کمك کنید.
email:atash1917@gmail.com                  weblog:n-atash.blospot.com

ــوری  ــن تئ ــر تکامل یافته تری ــت ب ــی اس ــزب متک ــن ح ــم. ای داری
ــان  ــاب آواکی ــن ب ــنتز نوی ــه در س ــتی ک ــاب کمونیس و درک از انق
ــاب  ــرای انق ــن ب ــتراتژی روش ــه و اس ــده و دارای برنام ــور ش متبل
ــن  ــرا ای ــد چ ــان می ده ــی نش ــل علم ــا تحلی ــزب ب ــن ح ــت. ای اس
ــر اســت و مصمــم اســت کــه توده هــای مــردم  سیســتم اصاح ناپذی
ــاری از  ــی ع ــه جهان ــتیابی ب ــی و دس ــاب واقع ــک انق را در راه ی
ــیه  ــاکن حاش ــردم س ــای م ــد. توده ه ــری کن ــتم رهب ــتثمار و س اس
ــهرها  ــان ش ــدان، جوان ــگاهیان، هنرمن ــجویان و دانش ــهرها، دانش ش
ــه و  ــد برنام ــاط کشــور بای ــه ی نق ــردم کلی ــتایی و م ــق روس و مناط
ــد و از  ــران )م ل م( را مطالعــه کنن مانیفســت حــزب کمونیســت ای
برنامــه حداقلــی هفــت توقــف* کــه ایــن حــزب بــا تحلیل از رشــته 
تضادهــای گوناگونــی کــه تحــت حاکمیــت جمهــوری اســامی مردم 
ــدی  ــور ج ــرده و به ط ــتیبانی ک ــته، پش ــو گذاش ــتوه آورده جل را به س
ــم  ــی در جهن ــه از زندگ ــی ک ــام آن های ــد. تم ــت کنن ــول آن فعالی ح
نظــام جمهــوری اســامی فریادشــان بلنــد شــده و حاضــر بــه تحمــل 
بیدادگری هــای ایــن نظــام نیســتند و آرزوی یــک زندگــی انســانی و 
عادالنــه را دارنــد، بایــد پــا پیــش گذاشــته و ایــن حــزب را در جهــت 
ــوری سوسیالیســتی  ــتقرار جمه ــوری اســامی و اس ــرنگونی جمه س

ــد.   ــن، حمایــت و تقویــت کنن نوی
ــد  ــت جدی ــر جنای ــر بحــران و ه ــا ه ــه ب ــکان« در جامع ــر »ت ــا ه ب
ــول  ــارف قب ــه به طــور متع ــوری را ک ــردم آن ام شــمار بیشــتری از م
ــد.  ــت می کنن ــل آن مقاوم ــیده و در مقاب ــوال کش ــر س ــد، زی می کردن
مــا کمونیســت ها و پیشــروان آگاه ایــن جامعــه مصمــم هســتیم کــه 
از ایــن فرصت هــا بــرای پیــش رانــدن انقــاب و گســترش نیروهــای 
آن اســتفاده کنیم. مــا بایــد برخیزیــم و اجــازه ندهیــم سیاســت 
ــرکوب  ــوده ای و س ــتگیری ت ــردن«، دس ــره ک ــردن، »محاص ــرد ک منف
ــرایط  ــه ســخت ترین ش ــی ک ــق شــود؛ مردم ــردم موف ــه  م جنایتکاران
ــد  ــس نیازمن ــش از هرک ــد و بی ــم را دارن ــتم حاک ــی در سیس زندگ
انقــاب هســتند. مــا بایــد ایــن سیاســت را مختــل کــرده و از طریــق 
بــه میــدان آوردن امــواج گســترده ی مردمــی کــه بــا عــزم راســخ بــه 
ــره«  ــمن را »محاص ــوند، دش ــد می ش ــتم بلن ــن سیس ــا ای ــت ب ضدی

کنیــم.
ــد و  ــدا کن ــدت پی ــجام و وح ــد انس ــردم بای ــری م ــش سراس جنب
هم زمــان افق هایــش روشــن تر شــود. همه گیــر کــردن هفــت 
ــر  ــرگ ب ــعار »م ــه ش ــد و ب ــی کن ــن خدمت ــد چنی ــف می توان توق
ــز بدهــد.  ــی سیاســی و اجتماعــی متمای جمهــوری اســامی« محتوای

ــی و  ــمنان داخل ــه دش ــارزه علی ــتر مب ــر بس ــف ب ــت توق *هف
ــردم: ــی م خارج

1- توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی
ــداری از زشــت ترین  ــت اســت و دین م ــت، جنای ــن و دول ــام دی ادغ
تحقیــر  و  ســرکوب  اســت.  اســامی  جمهــوری  خصلت هــای 
ــادی و  ــف اعتق ــات مختل ــان و گرایش ــا، ادی ــان و ال.جی.بی.تی ه زن
مســلکی ماننــد اهــل ســنت، بهاییــان، دراویــش، یارســانان و غیــره و 
ضدیــت بــا علــم کــه از قوانیــن شــریعت و ماهیــت مذهبــی دولــت 
ــود.  ــف ش ــد متوق ــزد بای ــران برمی خی ــدار در ای ــرمایه داری دین م س
ــردن  ــون ک ــعار واژگ ــرح ش ــارت ط ــه جس ــاز ب ــردم نی ــای م توده ه
حکومــت و قانون شــریعت و نهادهــای اقتصادی-دینــی مثــل آســتان 

قــدس رضــوی یــا مؤسســات تبلیغاتــی ارتجاعــی مذهبــی را دارنــد.

2- توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبداد سیاسی
ــوری  ــم جمه ــودن از رژی ــی ب ــداری و نظامی/امنیت ــۀ دین م مجموع
اســامی یــک رژیــم اســتبدادی فاشیســتی می ســازد. حکومــت 

ــود. ــو ش ــد لغ ــی بای نظامی/امنیت

3- توقف حجاب اجباری و ستم بر زن
حکومــت دینــی زن را بــرده کــرده و حجاب اجباری نشــانۀ آن اســت. 
هیچ کــس 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 زن ســتیز شــریعت و به طــور کلــی 

همــۀ اشــکال ســتم بــر زن بایــد متوقــف شــوند.

4- توقف جنگ های ارتجاعی
شــرکت جمهــوری اســامی در درگیری هــای سیاســی و جنگ هــای 
ــم  ــردن رژی ــرای محکــم ک ــان و یمــن ب ــراق، لبن ــی ســوریه، ع نظام
ــا و  ــب آن ه ــران و فری ــردم ای ــر م ــلطه اش ب ــت س ــودش، تقوی خ
معاملــه بــا امپریالیســت ها اســت. دخالــت و جنگ افروزی هــای 

ــف شــوند. ــد متوق ــه بای ــوری اســامی در منطق جمه

5- توقف فقر، بی کاری و آوارگی
ــه  ــوری اســامی ب ــات. تهاجــم جمه ــی حــق حی کار و مســکن یعن
ــای انباشت شــده  ــرد. تمــام ثروت ه ــد تحمــل ک ــات را نبای حــق حی
ــرکت های  ــا و ش ــاری و بانک ه ــات اعتب ــا، مؤسس ــت بنیاده در دس
ــردم و  ــی از آِن م ــی و خصوص ــپاهی و دولت ــدی و س ــدد آخون متع
ــا  ــکۀ اختاس ه ــر س ــت. روی دیگ ــا اس ــت آن ه ــه کار و زحم نتیج
و دزدی هــای جناح هــا و شــخصیت های مختلــف حکومــت، فقــر و 
ــودکان کار از  ــت ک ــردم، محرومی ــادی از م ــای زی ــنگی بخش ه گرس
تحصیــل و ورشکســتگی و فاکــت اســت. فقــر، گرســنگی، بــی کاری 

ــد متوقــف شــود. و آوارگــی مــردم تهیدســت بای

6- توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس
ــاکن در  ــارس س ــر ف ــل غی ــه مل ــتم علی ــض و س ــرکوب، تبعی س
ایــران شــامل ترک هــا، کردهــا، ترکمن هــا، عرب هــا، بلوچ هــا، 
افغانســتانی ها و برتــری سیســتماتیک ملــت و فرهنــگ و زبــان 

ــود. ــف ش ــد متوق ــا بای ــل و فرهنگ ه ــایر مل ــر س ــی ب فارس

7- توقف روند نابودی محیط زیست
علــت نابــودی محیــط زیســت در نظــام ســرمایه داری، خــود کارکــرد 
ایــن نظــام اســت و قانــون »گســترش بیــاب یــا بمیــر« کــه ناشــی از 
ــب اســت. ســرمایه داری  ــت ســرمایه های رقی ــد و رقاب آنارشــی تولی
در دســت  و ســپاهی و خصوصــی دســت  دولتــی  مســتغات 
ــا و  ــاحل دریاه ــا، س ــه جنگل ه ــتی، بی وقف ــرمایه داری امپریالیس س
ــر  ــرز غی ــت را به ط ــط زیس ــده و محی ــاورزی را بلعی ــای کش زمین ه
ــادی  ــای اقتص ــن فعالیت ه ــد. در رأس ای ــود می کن ــم ناب ــل ترمی قاب
ویرانگــر، خــود خامنــه ای و ســپاه پاســداران و آخوندهــای نماینــدۀ 
ــران  ــد از طبیعــت ای ــا بای ــد. دســت همــۀ این ه ــرار دارن ــه ق ولی فقی

ــاه شــود. ــط زیســت کوت و محی
»آتش«
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کشتار67 عملكرد کل دولت طبقاتی جمهوری اسالمی بود! 
ــه  ــایه مان را ک ــاله همس ــر 15 س ــه دخت ــه معصوم ــودم ک ــاله ب ــش س ش
ــد و  ــد، بردن ــی می خری ــم خوراک ــرد و برای ــارک می ب ــه پ ــرا ب ــه م همیش
دیگــر هیچ وقــت او را ندیــدم. خانه شــان ســیاه پوش شــد. چنــد مــاه بعــد 
ــرد. ناله هــای  ــه پدربزرگــم ب ــه خان ــادرم سراســیمه دســتم را گرفــت و ب م
ــه تنهــا  ــی خان ــه ســتون های چوب ــدن عمــه ام ب ــزرگ و ســر کوبی آرام پدرب
ــده  ــته ش ــم کش ــوی جوان ــاد دارم. عم ــه از آن روز به ی ــری اســت ک تصوی
بــود. نــه مــزاری داشــت و نــه مراســمی. ســال ها گذشــت تــا ایــن تصاویــر 

کــه در ذهنــم مانــده بــود معنــا پیــدا کنــد. 
اکنــون ســی ســال از کشــتار زندانیــان سیاســی در تابســتان داغ 67 
ــامی در  ــوری اس ــای جمه ــف جنایت ه ــه عط ــتار 67 نقط ــذرد. کش می گ
دهــه 60 و در مقابــل نســلی انقابــی بــود کــه ســر دادنــد امــا ِســر ندادنــد. 
ــت ها،  ــم، کمونیس ــف رژی ــی مخال ــن سیاس ــترده فعالی ــتگیری های گس دس
ــران  ــی، کارگ ــنده گان انقاب ــعرا و نویس ــدان، ش ــارز، هنرمن ــجویان مب دانش
ــات  ــطایی و اعتراف ــرون وس ــکنجه های ق ــتم، ش ــت س ــای تح و ملیت ه
ــن، پروژه هــای تواب ســازی  ــرور فعالی ــی، بیدادگاه هــای اســامی، ت تلویزیون
و اعدام هــای گســترده از آغــاز به قــدرت رســیدن رژیــم جمهــوری اســامی 
کلیــد خــورد. اعــام اســامی اعدام شــده گان در رادیــو و روزنامه هــا و 
ــم در  ــم رژی ــن سیاســی دو کارزار مه ــای فعالی ــی دادگاه ه پخــش تلویزیون
دهــه 60 بــرای تشــدید ارعــاب و ســرکوب کل جامعــه بــود. پخــش دادگاه 
علنــی اعضــا اتحادیــه کمونیســت های ایــران )ســربداران( در دی مــاه ســال 
61 و یــک ســال پــس از قیــام ســربداران در شــهر آمــل، وســیع ترین یــورش 
تبلیغاتــی رژیــم علیــه کمونیســم و هــر نــوع نارضایتــی و مقاومــت انقابــی 
ــازمان  ــا س ــربداران( تنه ــران )س ــت های ای ــه کمونیس ــود. اتحادی ــردم ب م
سیاســی بــود کــه دادگاه اعضایــش بــا سانســور از تلویزیــون پخــش شــد. 
ــه رخ  ــرای ب ــد ب ــی ش ــرم مهم ــش اه ــم و پایه های ــرای رژی ــا ب آن دادگاه ه
ــارزه  ــل مب ــم در مقاب ــی و ســبعیت رژی ــوژی فاشیســتی دین کشــیدن ایدئول
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 می تواننــد انجــام دهنــد و همین طــور نشــان دهنده 
ــقاوت  ــل و ش ــاس جه ــکل براس ــه ش ــه چ ــه ب ــن جامع ــه ای ــت ک آن اس
ــن کشــتار  ــه ای ــا ب ــکا نه تنه ــی و آمری ــذاری شــد. کشــورهاي اروپای پایه گ
ــه  ــن فاجع ــد. ای ــد زدن ــر تائی ــر آن مه ــه ب ــد بلکــه محرمان ــراض نکردن اعت
ــد. در  ــس نش ــان منعک ــاح آزاد این ــانه هاي به اصط ــا در رس ــد حت بي مانن

ــات  ــرات و توافق ــا، مذاک ــه اي و دارزدن ه ــک دقیق ــات ی ــاي محاکم روزه
پشــت پــرده دولت هــاي امپریالیســتي غــرب بــا جمهــوري اســامي جریــان 
داشــت. کشــورهاي امپریالیســتي خیلــي خــوب از وقــوع ایــن فاجعــه مطلــع 
ــوري  ــم جمه ــت رژی ــه از تثبی ــرد ک ــاب مي ک ــان ایج ــا منافعش ــد. ام بودن
ــول  ــه قب ــي ب ــردن خمین ــس از وادار ک ــان پ ــد. آن ــت کنن ــامي حمای اس
شکســت در جنــگ ایــران و عــراق و ســر کشــیدن جــام زهــر، بــه حــکام 
ــاي  ــت از خیزش ه ــراي ممانع ــه ب ــد ک ــبز دادن ــراغ س ــران چ ــامي ای اس
انقابــي و امــن کــردن محیــط ایــران بــراي اســتثمار و چپــاول ســرمایه داري 
ــل ســازمان  ــد. به همین دلی ــي بزنن ــه هــر جنایت ــد دســت ب ــي، مي توانن جهان
ــن جنایــت خونیــن  ــان اســت در مــورد ای ملــل کــه کلــوپ بین المللــي آن

سیاســي خفقــان گرفــت. 
ــاش  ــامی ت ــوری اس ــه جمه ــت ک ــورت گرف ــی ص ــتار 67 در دوران کش
داشــت بــه خــود انســجام ببخشــد و حاکمیــت خــود را بــر جامعــه مســتقر 
کنــد. همــان دورانــی کــه میرحســین موســوی نخســت وزیــر وقــت، دوران 
ــا  ــي و ب ــخص خمین ــتور ش ــه دس ــتار ب ــن کش ــد. ای ــام می نام ــی ام طای
ــم انجــام شــد. طــی  توافــق و حمایــت نظــري و عملــي همــه ســران رژی
ســی ســالی کــه از ایــن جنایــت می گــذرد مقامــات دســته اول نظــام تــاش 
کردنــد نقــش خــود را در ایــن جنایــت علیــه بشــریت انــکار کننــد. تعــداد 
ــي دهــه 60، دســتان  ــات امنیت ــان و شــکنجه گران و مقام ــادي از بازجوی زی
خون آلــود خــود را شســتند و لبــاس روزنامه نــگاري و اصاح طلبــي 
به تــن کردنــد تــا گذشــته خویــش را از دیــد نســل جــوان پنهــان کننــد. در 
آن موقــع، اصاح طلــب و اصول گرایــی موجــود نبــود و همــه یکــی بودنــد. 
جمهــوری اســامی همــواره تــاش کــرده و می کنــد 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 
اعدام شــده گان دهــه 60 در اهــواز  به بهانــه ســاختن بلــوار و ایجــاد فضــای 
ــگان در  ــا پاک شــدنی نیســت. خانواده هــای جانباخت ــن جنایــت ام ســبز. ای
ــام و نشــان  ــر مزارهــای بی ن ــا حضــور ب ســال های بعــد از ایــن جنایــت ب
و دســته جمعی عزیزانشــان و جان به دربــردگان از زندان هــا و نیروهــای 
انقابــی در تبعیــد بــا قلــم زدن و تجزیــه و تحلیــل ایــن کشــتار و برگــزاری 
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــعل آگاه ــا مش ــد ت ــاش کردن ــا ت ــم و یادمان ه مراس
ــته  ــاد برجس ــا نم ــاوران و خاوران ه ــد. خ ــگاه دارن ــن ن ــت را روش جنای
مقاومــت و تســلیم نشــدن در برابــر ســتمکاران و افشــاگری از جنایت هــای 
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رژیــم اســامی شــد. امــا تــا اواســط دهــه 80، عمــوم جامعــه از قتــل عــام 
67 اطــاع زیــادی نداشــت. بــا حــاد شــدن اختافــات درون حکومــت در 
ــا اعتراضــات 88 بــروز بیرونــی پیــدا کــرد و ســرکوب های  دهــه 80 کــه ب
خیابانــی مــردم و جنایت هایــی کــه در زندان هــا و کهریزک هــا اتفــاق 
افتــاد عــده ای از اصاح طلبــان جداشــده از حکومــت، همان هــا کــه 
خودشــان یــا در کشــتار دهــه 60 دســت داشــتند و یــا در مقابــل آن 
ســکوت کــرده بودنــد تــاش کردنــد کــه بــا شــعار "فرامــوش نکنیــد ولــی 
ــد.  ــاک کنن ــده پ ــای ریخته ش ــود را از خون ه ــت و ردای خ ــید" دس ببخش
ــم در  ــتند آن ه ــو گذاش ــونت" را جل ــدون خش ــارزه ب ــوری "مب ــا تئ آن ه
زمانــی کــه جــواب مبــارزه مــردم، باتــوم و گلولــه و زنــدان و اعــدام بــود. 
ــم  ــی حاک ــدرت سیاس ــاله ق ــه مس ــتقیما ب ــی مس ــان سیاس ــوع زندانی موض
ــن  ــئولیت چنی ــه، مس ــود درنتیج ــوط می ش ــظ آن مرب ــرای حف ــاش ب و ت
جنایت هایــی بــر عهــده همــه کســانی اســت کــه بخشــی مهمــی از اســتقرار 
ــه  ــی نتیج ــن دولت ــکل گیری چنی ــد. ش ــت بوده ان ــن حکوم ــتمرار ای و اس
ــه  ــع، تجرب ــت. درواق ــوده و هس ــی ب ــرمایه داری جهان ــلطه س ــرد س کارک
جمهــوری اســامی نشــان داد کــه از ترکیــب اســام و ســرمایه داری وابســته 
ــه  ــانی ک ــود. کس ــد می ش ــتناکی تولی ــون وحش ــه معج ــم، چ ــه امپریالیس ب
ــگاه  ــاله ن ــن مس ــه ای ــری ب ــوق بش ــدود حق ــه مح ــا از دریچ ــروز صرف ام

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 می شــد ایــن نمایــش در تاالرهــای دولتــی بــه اجــرا 
ــینلو،  ــا پیرحس ــینده اش پوی ــردان و نوس ــه کارگ ــر گفت ــود، بناب ــته ش گذاش
»بیــش از ســه ســال پیگیــری کــردم ولــی متأســفانه مرکــز هنرهــای نمایشــی 

ــه قول هایــش عمــل نکــرد.« ب
نمایــش »آفتابــکاران و ســایر کشــاورزان ســرزمین شــرق میانــه«، نمایشــی 
ــردان  ــه کارگ ــد ک ــه نظــر می آی ــد. ب ــت می کن ــه دو قصــه را روای اســت ک
ــا  ــنا را دارد و ب ــتانی آش ــان داس ــه بی ــر دغدغ ــن اث ــنده ای ــان نویس ــا هم ی
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ــان خــود  اســتفاده از داســتان پردازی و ســاختارهای نویــن نمایــش، مخاطب
ــر حســینلو در  ــرار می دهــد. پی ــداد ق ــا آن روی ــه ب ــار دیگــر در مواجه را ب
توضیــح ایــن ویژگــی می گویــد: »پایــان نامــه مــن دربــاره ســاختار زمانــی 
نــو بــود. بــه طــوری کــه بــه ســاختارهای زمانــی متأخــر در روایــت عاقــه 
دارم«. نــام نمایــش هــم تلفیقــی از دو عبــارت اســت. "آفتابــکاران" کــه بــه 
ــه"  ــردازد و "ســایر کشــاورزان ســرزمن شــرق میان ــش ســیاهکل می پ جنب
ــه  ــد ک ــی می دان ــان های آزادی خواه ــام انس ــا را تم ــینلو آن ه ــه پیرحس ک
ــد. شــاید منظــور انتشــار  ــاب را بکارن ــزی شــبیه آفت ــا چی ــد ت تــاش دارن
بــذر آگاهــی باشــد. بــه هــر صــورت ایــن نمایــش از ابتــدا تــا انتهــا سرشــار 
ــی از  ــت های گوناگون ــه برداش ــت ک ــی اس ــای مختلف ــتعاره و نماده از اس

ــت. ــوان داش ــک می ت هری
نمایــش بــا صحنــه ای بســیار ســاده آغــاز می شــود. ســازه ای در میــان صحنه 
اســت کــه قســمت پایینــی آن ماننــد یــک قفــس یــا زنــدان و در قســمت 
ــدا  ــرار دارد. ابت ــت، ق ــواب اس ــت خ ــه تخ ــبیه ب ــه ش ــطحی ک ــی، س باالی
ــردان  ــام کارگ ــاز می شــود. ن ــردان آغ ــا صــدای کارگ ــش، ب ــای نمای و انته
پویــا اســت و آن زمانــی کــه فریــدون )بازیگــر اصلــی داســتان( در پایــان 
نمایــش او)کارگــردان( را صــدا می زنــد، هماننــد انســان رنجدیــده ای اســت 
ــه  ــد »هم ــدد می طلب ــگار از او م ــد و ان ــدا می زن ــود را ص ــدای خ ــه خ ک
ــان،  ــر خدای ــتان همچــون دیگ ــق داس ــا خال ــدا ی ــد؟« و خ ــوم ش چــی تم
ــپارد  ــواری می س ــده ناگ ــن ش ــش تعیی ــت از پی ــه سرنوش ــدون را ب فری
ــی رود و  ــش م ــدون روی تخت ــی! فری ــه پایان ــده صحن ــط مون ــا، فق »تقریب
ــردان  ــری از کارگ ــر دیگ ــا بازیگ ــیاهی« ام ــد و س ــه می خواب ــرای همیش ب
ــه؟«  ــوای نباش ــو می خ ــه ت ــوری ک ــا اون ط ــش م ــه نمای ــد، »می ش می پرس
ــتش  ــد سرنوش ــتد و می خواه ــی می ایس ــر متافیزیک ــل جب ــه مقاب ــگار ک ان

ــد.  ــم بزن را خــودش رق
نمایــش عــاوه بــر نشــان دادن هم زمــان دو داســتان، بخش هایــی از نمایــش 
هملــت را نشــان می دهــد کــه برخاســته از ذهــن شــخصیت اصلــی داســتان 
ــارج از کشــورِ  ــال ها خ ــه س ــردی میانســال اســت ک ــدون" م اســت. "فری
خــود زندگــی کــرده و اکنــون در آســتانه مــرگ قــرار دارد. در صحنه هــای 
آغازیــن داســتان کــه مخاطــب قــرار اســت بــا فریــدون و داســتانش آشــنا 
بشــود؛ ردپــای دغدغه هــای کارگــردان نمایــان اســت. آن جــا کــه کشــیش 
ــاع از  ــد از اط ــرده و بع ــاب ک ــش" خط ــان ن ــدون را "ج ــده فری دهک
ایرانــی بــودن وی، بــه او می گویــد "خارجــی". دیالــوگ فریــدون  دغدغــه 
نویســنده را دربــاره شونیســم نشــان می دهــد. »مــن بیــش از ســن تــو اســت 
ــوری  ــت. همون ط ــارج نیس ــن خ ــرای م ــا ب ــن این ج ــام بنابرای ــه این ج ک
ــا بگــی  ــه اون وری کــه اونجــا داخــل نیســت. خیلــی مســخره اســت کــه ب
اون وریــا اونوقــت اون وریــا بــه تــو بگــن هــوی اون وری عوضــی!«. یــا مثــا 
در برخــورد فریــدون بــا کشــیش، دغدغــه نویســنده دربــاره دیــن بــه شــکل 
خاصــی خــود را نشــان می دهــد. در جایــی فریــدون می گویــد دِل خوشــی 
از شــماها )مبلغــان مذهبــی( نــدارم. در جــای دیگــر اضطــراب کشــیش را 
وقتــی فریــدون می گویــد مــن مســیحی نیســتم بــه شــکلی طنزآلــود نشــان 
می دهــد و در جایــی دیگــر فریــدون در معرفــی دیــن خــود تنهــا خــود را 
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می کننــد بایــد بداننــد کــه کشــتار67 عملکــرد کل دولــت طبقاتــی 
جمهــوری اســامی بــود  و ایــن مســاله ای سیاســی اســت و نــه حقوقــی!  
نبایــد بگذاریــم کــه محتــوی تاریخــی- سیاســی آن جنایــت در خــط 
سازشــکارانه بخشــش و مــدارای اصاح طلبــان فرامــوش شــود. مــا فرامــوش 
ــه رو  ــی روب ــام طبقات ــک نظ ــا ی ــم ب ــدون توه ــه و ب ــه آگاهان ــم ک نمی کنی
هســتیم و نمی بخشــیم تــا زمانــی کــه آن نظــام را دفــن کنیــم. مــا فرامــوش 
ــه  ــک جامع ــه ی ــت یافتن ب ــرای دس ــت ب ــا الزم اس ــا کج ــه ت ــم ک نمی کنی
انقابــی فــداکاری کنیــم. فرامــوش نمی کنیــم کــه دشــمن بــرای ســرکوب  راه 
انقابــی مــا تــا چــه حــد حاضــر اســت از خــود وحشــی گری نشــان دهــد. 
بایــد موضــوع زنــدان، خاطــرات و مبــارزات زندانیــان بــه بخشــی از آگاهــی 
جامعــه تبدیــل شــود. جانباختــگان دهــه 60 از پیشــروان و آگاه تریــن عناصــر 
ــرنگونی  ــه در راه س ــد ک ــانی بودن ــا کس ــد. آن ه ــان بودن ــه در آن زم جامع
ــن گام  ــه نوی ــاد جامع ــر و ایج ــای دوران اخی ــن رژیم ه ــی از هولناک تری یک
ــنگر  ــظ س ــرای حف ــا ب ــروز م ــراغ راه ام ــا چ ــداف و راه آن ه ــتند. اه برداش
ــردم   ــروز م ــن اســت. زندگــی و شــرایط ام انقــاب و ایجــاد جامعــه ای نوی
ایــران و خاورمیانــه نتیجــه قتــل عــام یــک نســل انقابــی اســت و مقاومــت 
آنــان فراخــوان مبــارزه ای تــا بــه آخــر بــرای برچیــدن بســاط ســتم و اســتثمار 

ــرای جامعــه امــروز اســت.  ب
بارین میرآویسی
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رضا شاه و تشكیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
          بخش چهار: ماهیت طبقاتی دولت رضا شاه

دولــت در جامعــۀ طبقاتــی، نهــادی بی طــرف نیســت. هــر دولتــی ابــزار اعمــال 
ــر دیگــر طبقــات اســت. اینکــه مــردم در چــه  ــی یــک طبقــه ب اراده و هژمون
ــر آن  ــم ب ــدِی1 حاک ــط تولی ــد و رواب ــد می پردازن ــه تولی ــی ب ــتر اجتماع بس
ــت.  ــم اس ــۀ حاک ــع و ارادۀ طبق ــت، مناف ــدۀ خواس ــت، تأمین کنن ــه چیس جامع
تازمانی کــه 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 
ــای  ــگ مســلط و نهاده ــوژی و فرهن ــای مســلح، ایدئول ــه نیروی ه ــکا ب ــا ات ب
اجرایــی، قضایــی و تبلیغاتــی اش در راه حفــظ منافــع طبقــۀ حاکــم، بازتولیــد 
و تــداوم شــیوۀ تولیــد جــاری در جامعــه، توجیــه وضــع موجــود و ســرکوب 
ــد  ــه بای ــن مقدم ــا ای ــد. ب ــل می کن ــن عم ــورش های مخالفی ــات و ش اعتراض
ــکان  ــداران و مال ــۀ زمین ــع طبق ــی مناف ــًا حام ــاه اساس ــت رضــا ش ــت دول گف
بــزرگ، ســرمایه دارِی نوپــای وابســته بــه امپریالیســم )ســرمایه داری ُکمپــرادور، 
ــام  ــه نظ ــدی و اقتصــادی وابســته ب ــط تولی ــک( و رواب ســرمایه داری بورکراتی

ــود.3 جهانــی امپریالیســتی ب
ــی  ــم یعن ــۀ حاک ــیک طبق ــای کاس ــاه از دل جناح ه ــا ش ــه رض ــا از آن جاک ام
ــزرگ  ــای ب ــد و فئودال ه ــات قدرتمن اشــرافیت قاجــار، ســران و رؤســای ای
ــا او  ــراه ب ــه هم ــود ک ــی ب ــا و نیروهای ــه چهره ه ــش ب ــود، اتکای ــده ب ــر نیام ب
ــل شــوند.  ــران تبدی ــم در ای ــات حاک ــدی از طبق ــه قشــر جدی ــتند ب می خواس
ــال  ــۀ در ح ــاالی طبق ــای ب ــی و بخش ه ــس سیاس ــش و پلی ــان ارت فرمانده
ــت  ــن دس ــط( از ای ــه متوس ــهری )طبق ــد ش ــورژوازی جدی ــترِش خرده ب گس
بودنــد. نســبت ایــن قشــر جدیــد از مالــکان بــزرگ و ســرمایه داران کمپــرادور 
بــا اقشــار کاســیک آن، نســبت وحــدت و تحدیــد بــود. یعنــی رضــا شــاه و 
دولتــش اساســا روابــط و نظــام فئودالــی حاکــم، موقعیــت زمیــن داران بــزرگ 
کاســیک و بــورژوازی وابســته بــه امپریالیســم و در حــال گســترش را پذیرفتند 
امــا در عیــن حــال به دنبــال تثبیــت موقعیــت و جایــگاه خودشــان بــه عنــوان 
ــن نظــر در  ــد و از ای ــم بودن ــوا رســیده ه ــان و ن ــدرت و ن ــه ق ــازه ب قشــر ت

ــد.  مــواردی موقعیــت و نفــوذ اقشــار ســنتی را محــدود کردن
شــیوۀ تولیــد غالــب در ســال های 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 بی زمیــن یــا کم زمیــن را مــورد 
ــط  ــول توس ــد محص ــد تولی ــام فراین ــه تم ــد. درحالی ک ــرار می دادن ــتثمار ق اس
ــذر،  ــن، آب، ب ــر زمی ــت ب ــت مالکی ــاب به عل ــت، ارب ــان صــورت می گرف دهقان
ــار پنجــم محصــول  ــا چه ــان صاحــب ســه پنجــم ی ــره در پای ــزارآالت و غی اب
ــرد.  ــت می ک ــول را دریاف ــم از کل محص ــک پنج ــط ی ــان فق ــد و دهق می ش
ــت  ــاب می پرداخ ــه ارب ــات ب ــواع مالی ــگاری و ان ــد بی ــان بای ــن دهق عاوه برای
و همــواره در معــرض ســتم و تحقیــر و خشــونت اربــاب یــا مشــاورانش هــم 
بــود.4 همچنیــن از ســال های پایانــی قــرن 19 میادی و بــا افزایش ورود ســرمایۀ 
امپریالیســتی )به ویــژه انگلســتان و روســیۀ تــزاری( شــاهد گســترش برخــی از 
شــکل های تولیــد ســرمایه دارانه به ویــژه در بخــش کشــاورزی و تجــاری 
بودیــم. بنابرایــن تضــاد اساســی جامعــۀ ایــران، تضــاد میــان اکثریــت دهقانــان 
و کشــاورزان بــا اقلیــت اشــراف و مالــکان بــزرگ و شــرکت ها و ســرمایه داران 
امپریالیســت حامــی آن هــا بــود. هرگونــه تحــول اقتصــادی و اجتماعــی عمیــق و 
رو بــه جلــو و بــه نفــع مــردم، نیازمنــد در هــم شکســتن تســلط بزرگ مالــکان 
بــر عرصــۀ تولیــد کشــاورزی و حــل مســالۀ ارضــی به نفــع دهقانــان بــود. کاری 

کــه رضــا شــاه و دولتــش هیــچ گاه نکردنــد.
مبلغیــن و مدافعیــن رضــا شــاه مدعی انــد کــه او به خاطــر ســرکوب برخــی از 
مالــکان و ســران ایــات و عشــایر، فئودالیســم را محــدود کــرد؛ امــا ایــن قبیــل 
نتیجه گیری هــای بی پایــه و دلبخواهــی بــه درد تاریخ بافــی در مســتندهای 
شــبکۀ مــن و تــو می خــورد و نــه دیــد علمــی بــه تاریــخ. رضــا شــاه فقــط بــا 
آن دســته از فئودال هــا، اشــراف ســابق و ســران ایــات و عشــایر در افتــاد که از 
به رســمیت شــناختن سلســله و دولــت او و تبعیــت از او ســر بــاز می زدنــد و 
در تمــام ســال های وزارت و ســلطنتش هیــچ اقــدام موثــر و قابــل توجهــی علیه 
روابــط تولیــدی فئودالــی انجــام نــداد و اساســا ترکیــب و ســاختار روابــط میان 
ــن  ــه بزرگ تری ــی گذاشــت. خــودش ب ــت را دســت نخورده باق ــاب و رعی ارب
ــتا  ــزار روس ــش از دو ه ــت بی ــل شــد و مالکی ــران تبدی ــودال ای ــدار و فئ زمین
را غصــب کــرد. بســیاری از نظامیــان طرفــدار و نزدیــک بــه شــاه تبدیــل بــه 
ــدار و  ــه خودشــان زمین ــدگان مجلــس ک ــداد نماین ــزرگ شــدند. تع ــکان ب مال

ــدرت  ــظ ق ــرای حف ــن ب ــکان زمی ــرد.5 مال ــدا ک ــش پی ــد افزای ــودال بودن فئ
سیاســی و موقعیــت اجتماعی شــان، یــا خــود یــا فرزندانشــان بــه کارمنــدی 
دولــت روی آوردنــد. کارمنــدی اگرچــه درآمــد باالیــی نداشــت امــا تنهــا راه 
نزدیــک شــدن بــه قــدرت مرکــزی و پیشــروی به ســوی مقامــات سیاســی و 
ــات مجلس هــای پنجــم و  ــاز محســوب می شــد.6 مصوب طبقــۀ حاکــم و ممت
ششــم در مــورد مســالۀ ارضــی هیــچ خللــی بــه مناســبات ارضــی و فئودالــی 
ــکان  ــان و مال ــت ارباب ــت موقعی ــه تقوی ــت ب ــرد و در نهای ــود وارد نک موج

زمیــن از طریــق قانــون منتهــی شــد.7 
ــر  ــک قش ــاد ی ــاه ایج ــا ش ــت رض ــی دول ــت طبقات ــری از ماهی ــه دیگ وج
ــر  ــن قش ــود. ای ــت ب ــت دول ــا مرکزی ــت و ب ــه دول ــته ب ــرمایه داران وابس س
ــاه  ــه ش ــادار ب ــا( وف ــاال )بوروکرات ه ــدان رده ب ــان و کارمن ــا از نظامی عموم
ــی و  ــم در دالل ــد و ه ــّاک بودن ــدار و م ــم زمین ــرا ه ــه اکث تشــکیل شــد ک
ســرمایۀ ُربایــی نقــش داشــتند. در واقــع، دولــت رضــا شــاه نوعــی وحــدت 
ــط  ــد رواب ــود. رش ــاد ب ــی اقتص ــام فئودال ــا نظ ــی ب ــاری و ُربائ ــرمایۀ تج س
ــای فئودالیســم. تمرکــز درآمدهــا  ــا حفــظ اســاس و بقای ــان ب ــی همزم کاالی
ــردن  ــش ب ــکان پی ــم ام ــت، ه ــی اقتصــاد در دســت دول ــریان های اصل و ش
پــروژۀ اســتقرار و تشــکیل دولــت متمرکــز را بــه رضــا شــاه داد، هــم قشــر 
ــترش  ــه گس ــم ب ــود آورد و ه ــرادور را به وج ــورژوازی کمپ ــدی از ب جدی
ــت از  ــد دول ــت منجــر شــد. درآم ــاختار دول ــیع فســاد اقتصــادی در س وس
ــال در ســال 1320  ــون ری ــه 3610 میلی ــال در ســال 1305 ب ــون ری 246 میلی
ــارت  ــت عب ــاز دول ــورد نی ــای م ــن هزینه ه ــای تأمی ــت.8 راه ه ــش یاف افزای
ــه انگلســتان، انحصــار  ــاز نفــت ب ــروش امتی ــد حاصــل از ف ــد از: درآم بودن
ــش  ــی و افزای ــد مالیات ــت های جدی ــرکات، سیاس ــل گم ــدزا مث ــع درآم مناب
مالیــات، فــروش خالصه جــات )زمین هــای دولتــی( بــه اقشــار جدیــد 
زمینــداران بــزرگ کــه ســهم فرماندهــان ارتــش و رؤســای شــهربانی )نظمیــه( 
ــال در 1307  ــون ری ــش از 112 میلی ــۀ ارت ــود. بودج ــاد ب ــیار زی در آن بس
ــتان ها  ــاالت و اس ــت.9 در ای ــش یاف ــال در 1320 افزای ــون ری ــه 593 میلی ب
ــر از  ــی برت ــدۀ شــخص رضــا شــاه، قدرت ــوان نماین ــش به عن فرماندهــان ارت
ــت از  ــرط تبعی ــتانداران به ش ــتند و اس ــی داش ــداران دولت ــتانداران و فرمان اس

ــام منصــوب می شــدند. ــن مق ــه ای ــی ب ــان نظام فرمانده
طرفــداران دیــروز و امــروز رضــا شــاه، سیاســت میلیتاریســتی او را بــا شــعار 
»حفــظ مرزهــا« توجیــه می کننــد امــا کارکــرد اصلــی ارتــش رضــا شــاهی، 
تثبیــت رژیــم او از طریــق ســرکوب جنبش هــای اجتماعــی و انقابــی ماننــد 
ــره،  ــی و غی ــام الهوت ــران، قی ــتی ای ــوری سوسیالیس ــگل و جمه ــش جن جنب
ســرکوب و قتــل عــام ایــات و عشــایر، حــذف رقبــای سیاســی رضــا شــاه 
ــر  ــد ه ــش او مانن ــود. ارت ــیمکو ب ــا س ــماعیل آق ــل و اس ــیخ خزع ــد ش مانن
ارتــش ارتجاعــی دیگــری، ســتون فقــرات دولــت فئودال هــا و ســرمایه داران 
وابســته بــه امپریالیســم بــود. در پوشــالی بــودن ماهیــت ایــن ارتــش همیــن 
ــای  ــرکوب رقب ــون و س ــردم و انقابی ــتار م ــه کش ــه ب ــه تازمانی ک ــس ک ب
ــا در نخســتین و تنهــا  ــود ام ــدر و کارامــد ب سیاســی شــاه می پرداخــت، مقت
رویارویــی اش بــا قــوای متفقیــن در شــهریور 1320، در کمتــر از چنــد روز از 
هــم پاشــید و تــوان حداقــل مقاومــت را هــم نداشــت. اســتفانی کرونیــن از 
پژوهشــگران صاحب نظــر در تاریــخ ســال های رضــا شــاه در مــورد ماهیــت 
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــی دو ده ــیار ط ــاش بس ــد: » ت ــش او می گوی ارت
ــد کــه از لحــاظ نظامــی  ــه پیدایــش ســپاهی انجامی ــن... عمــا ب ارتــش نوی
ــای  ــا سیاســت زده و هزینه ه ــف، عمیق ــد، از نظــر ســاختاری ضعی ــاکار آم ن
ــت  ــد ثب ــن جدی ــود«.10 قوانی ــور ب ــاد کش ــل اقتص ــر از تحم ــیار فرات آن بس
اســناد و تبدیــل شــدن زمیــن بــه کاالی قابــل مبادلــه و حضــور نظامیــان در 
ایــاالت و شهرســتان ها به عنــوان اســتاندار و والــی باعــث شــد کــه نظامیــان 
ــام حســن  ــه ن ــردی ب ــا ف ــد شــوند. مث ــن شــدن عاقه من ــه صاحــب زمی ب
ــا  ــرد، بعده ــت می ک ــرهنگ دوم خدم ــوان س ــه در 1308 به عن ــی ک امیرعائ
مــورد غضــب شــاه واقــع شــد و پــس از تبعیــد رضــا شــاه در 17 مهــر 1320 
در روزنامــه تجــدد نوشــت: » کلیــۀ امــوال شــخصی ام 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. درحالی کــه 
ــق  ــت مطل ــب اکثری ــت غال ــی وضعی ــای عموم ــر و بیماری ه ــنگی، فق گرس
مــردم بــود، 40 درصــد بودجــۀ کل اقتصــاد در دوران رضــا شــاه بــه ارتــش 
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رضا شاه و  ...
ــه اش  ــن وظیف ــه مهم تری ــی ک ــش و پلیس ــم ارت ــت. آن ه ــاص داش اختص
ــرکوب  ــع و س ــات مرتج ــت طبق ــتبدادی و دول ــم اس ــت رژی ــظ و تثبی حف
و شــکنجه و کشــتار مــردم و انقابیــون بــود. بســیار شــبیه وضعیــت فعلــی 
ــی،  ــت عموم ــی کاری و فاک ــر و ب ــود فق ــا وج ــه ب ــامی ک ــوری اس جمه
ــی،  ــی امنیت ــای ارتجاع ــرف پروژه ه ــور را ص ــۀ کش ــی از بودج ــش مهم بخ

ــد. ــته ای اش می کن ــلیحاتی و هس ــی، تس نظام
ــروار کــردن ایــن ارتــش ضــد مردمــی و ثروتمنــد شــدن  ــار اصلــی پَ امــا ب
رضــا شــاه و شــاهزادگان »ژن خــوب« و اُمــرای ارتــش و زمینــداران بــزرگ، 
ــود.  ــران ب ــان و کارگ ــا دهقان ــه و در رأس آن ه ــر جامع ــردم فقی ــر دوش م ب
ــا  ــت رض ــد دول ــن درآم ــع تأمی ــن مناب ــی از اصلی تری ــات یک ــش مالی افزای
ــال 1922،  ــا در س ــل مالیات ه ــت از مح ــد دول ــه درآم ــود. درحالی ک ــاه ب ش
چهــل و چهــار میلیــون َقــران بــود، ایــن رقــم در ســال 1928 بــه 68 میلیــون 
ــش  ــون افزای ــه 90 میلی ــون ب ــتقیم از 7 میلی ــر مس ــای غی ــید و مالیات ه رس
پیــدا کــرد.12 دهقانــان کم زمیــن و بی زمیــن در بدتریــن شــرایط اقتصــادی و 
رفاهــی و بهداشــتی زندگــی می کردنــد. در اســتان های گیــان و ارومیــه 80 
درصــد دهقانــان کمتــر از 2 َجریــب )کمتــر از یــک هکتــار( زمیــن داشــتند 
و 75 درصدشــان قــادر بــه تأمیــن مایحتــاج زندگــی نبودنــد.13 در برخــی از 
مناطــق جنــوب و جنــوب شــرقی ایــران، کشــاورزان و خانواده هایشــان چنــد 
مــاه از ســال را بــا خــوردن آردِ هســتۀ خرمــا، ملــخ خشک شــده و علــف طــی 

می کردنــد.14 
وضعیــت کار و معیشــت کارگــران هــم بهتــر از دهقانــان نبــود. دســت مزدهای 
ــی  ــای مصرف ــر کااله ــنگین ب ــای س ــاال، مالیات ه ــاعات کاری ب ــن، س پایی
به خصــوص قنــد و چــای، انتقــال اجبــاری بــه مناطــق ماالریاخیــز مازنــدران 
و شــرایط نامســاعد کاری کــه به گفتــۀ یکــی از شــاهدان اروپایــی عمــا بــه 
بردگــی شــباهت داشــت.15 همچنیــن در گــزارش ســال 1935 وزارت خارجــۀ 
انگلســتان آمــده رضــا شــاه کــه امــاک زیــادی در مازنــدران داشــت، بــرای 
ــل  ــه و هت ــه تأســیس کارخان ــدران ب ــای مازن ــای زمین ه ــش قیمــت به افزای
ــروی کار ارزان  ــن نی ــرای تأمی ــت و ب ــق پرداخ ــن مناط ــگاه در ای و تفریح
قیمــت ایــن کارخانه هــا، بــه بیــگاری کشــیدن از مــردم و ســربازان وظیفــه و 
حتــی آدم ربایــی از کارگــران نســاجی اصفهــان متوســل شــد. ســفارت بریتانیــا 

ــد.16 ــا مانده ان ــزد، ســر پ ــدون م ــا کار ب ــای او ب ــه کارخانه ه ــزارش داد ک گ
ایــن بخــش را بــا نقــل قولــی از آرتــور میلیســپو کارشــناس مالــی آمریکایــی 
در ایــران عصــر رضــا شــاه به پایــان می بریــم. میلســپو در ســال 1321 دربــارۀ 
میــراث رضــا شــاه نوشــت: »حکومتــی فاســد، محصــول فســاد و بــرای فســاد 
ــه شــدت واپســگرایانه بــود طوری کــه  اســت. سیاســت مالیات بنــدی شــاه ب
ــر طبقــات فقیــر شــد... به طــور  موجــب افزایــش هزینــۀ زندگــی و فشــار ب
کلــی او کشــور را دوشــید، دهقانــان، ایــات و عشــایر، کارگــران را از پــای 
ــدی از ســرمایه داران،  ــۀ جدی ــش طبق ــه فعالیت های ــرایطی ک در آورد... در ش
تجــار، صاحبــان انحصــار، پیمانــکاران و نورچشــمی های سیاســتمداران 
ــطح  ــت، س ــن دس ــی از ای ــورم و مالیات های ــود، ت ــانده ب ــروت رس ــه ث را ب

ــن آورد.17 ــا را پایی ــی توده ه زندگ
سیامک صبوری

پی نوشت:
1. روابــط تولیــدی در هــر جامعــه ای عبــارت اســت از ســه جــزء: مالکیــت بــر ابــزار تولیــد، 
روابــط بیــن مــردم در پروســۀ تولیــد و توزیــع محصــوالت و ثــروت تولید شــده در جامعــه. 
ــان،  ــر خفق ــی ب ــی مبتن ــی رژیم ــه یعن ــاص کلم ــای خ ــا به معن ــوری در این ج 2. دیکتات
ــۀ  ــر طبق ــه ب ــک طبق ــال ارادۀ ی ــای اعم ــه به معن ــت بلک ــدان نیس ــکنجه و زن ــرکوب، ش س

ــرد.  ــه کار ب ــا را ب ــوری پرولتاری ــس واژۀ دیکتات ــه مارک ــت. همان طورک ــر اس دیگ
ــر  ــن سلســله مقــاالت در نشــریه آتــش شــماره 80 تی ــه قســمت دوم ای ــد ب 3. رجــوع کنی

ــاه 1397 م
4. رجوع کنید به: لمبتون، مالک و زارع در ایران 

5. آبراهامیان. تاریخ ایران مدرن. ص 142
6. شجیعی، زهرا. نخبگان سیاسی در ایران. ص 185-183

ــی. ص  ــر ن ــران. نش ــران. ته ــازی در ای ــس و نوس ــد )1379( مجل ــد وحی ــی، محم 7. قفل
138-134

8. آبراهامیان. تاریخ ایران مدرن. ص 132
9. بابر. اقتصاد ایران. 1369 ص 92 و 96

10. کرونین. رضا شاه و شکل گیری ایران نوین. 1387. ص 64
11. مکی. تاریخ بیست ساله ایران. جلد 4 ص 464

12. سلطانزاده. انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان. ص 115
13. همان ص 105

14. جامی. گذشته چراغ راه آینده است. ص 13
ــاالنۀ وزارت  ــزارش س ــل از گ ــه نق ــاب ص 199. ب ــن دو انق ــران بی ــان، ای 15. آبراهامی

خارجــه بریتانیــا در 1934
16. آبراهامیان. تاریخ ایران مدرن. ص 141

17. A Millspaugh, 1946. Americans in Persia. Washington DC 
Brookings Institution Press pp 84 ,34

ایرانــی نشــان می دهــد »بچــه جــان مــن یــه ایرانیــم و اون جــا اکثــر آدمــا 
مســیحی نیســتن و نیــازی هــم نیســت کــه خــارج بشــن« کــه کنایــه ای از 
ــرد  ــر ف ــودن ه ــی ب ــد در کشــور اســت و ایران ــی واح ــودن دین ــمی ب رس
می توانــد در لــوای حاکمیــت، اســامی بــودن را هــم نمایندگــی کنــد مگــر 
ــه ای دیگــر نقشــه ریزی کشــیش  ــت شــود. در صحن ــه خــاف آن ثاب این ک
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 می شــود، دغدغــه نویســنده دربــاره مناســبات 
ــه 54  ــای 1254، روزان ــد. پرســتار: »آق نظــام ســرمایه داری را نشــان می ده
پونــد بــرای دولــت خــرج برمــی دارن، ... و اگــر ایشــون خدایــی نکــرده دو 
ســال بیشــتر عمــر کنــن یعنــی ده ســال، میشــه 90 هــزار پونــد ضــرر بــرای 
دولــت، بیمــه و مــردم. همــه این هــا در شــرایطی اســت کــه بــدون این کــه 
مــا ازشــون درخواســت داشــته باشــیم خودشــون از 97 روز پیــش تصمیــم 
گرفتــن کــه صــد روز بعــد بمیــرن و ایــن یعنــی 90 هــزار پونــد افزایــش 

خالــص درآمــد بــرای تمامــی مــردم بریتانیــا«
نمایــش، داســتان مــردی اســت کــه بیــن یــک دو راهــی قــرار می گیــرد. او 
بیــن انتخــاب آرمان هــا و زندگــی عــادی خــودش مانــده اســت و مجبــور 
اســت تنهــا یــک راه را برگزینــد. ایــن مــرد نماینــده تمــام افــرادی اســت 
ــل  ــی مقاب ــن دو راه ــد و ای ــرار می گیرن ــی ق ــن دو راه ــل ای ــه در مقاب ک
ــه  ــوع انتخــاب اســت ک ــراد در ن ــرد و اف ــرار می گی ــر انســان ها ق ــای اکث پ
ــدام  ــا اع ــه بعده ــیاهکل ک ــش س ــن جنب ــی مبارزی ــوند. حت ــز می ش متمای
شــدند، جــزو ایــن افــراد بودنــد. نویســنده داســتان بــا پرداختــن بــه داســتان 
فریــدون بــه نوعــی جنبــش ســیاهکل را بــا اعــدام اعضــای آن تشــکیات 
تمــام نکــرده  و بــا تعریــف زندگــی فریــدون بــرای انســان عصــر امــروز در 
ایــران، شــاید بازمانــدگان ســیاهکل و تمامــی مبارزیــن، دغدغــه می ســازد. 
ــد  ــش می ده ــف، نمای ــم در داســتان های مختل ــش ســه زن را ه ــن نمای  ای
کــه دو تــن بــه شــکلی بــا فریــدون در ارتبــاط هســتند. ژوزفیــن )پرســتار 
فریــدون(، گنــدم )همســر فریــدون( و نــارگل)از وابســتگان علــی در 
ــدگاه خاصــی در برخــورد  ــک  دی ــن ســه زن هــر ی ــارزه ســیاهکل(. ای مب
ــه  ــد و در هم ــان می دهن ــی را نش ــخصیت متفاوت ــد و ش ــی دارن ــا دوراه ب
مــوارد درجــه دوم بــودن آن هــا نشــان داده می شــود. ژوزفیــن کــه پرســتار 
فریــدون اســت، بــا وجــود آن کــه فــردی مهربــان و دلســوز بــرای فریــدون 
اســت امــا بــرای منافــع خــودش، ســعی می کنــد 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 می بینــد و بســیار فــردی بــه جهــان نــگاه می کنــد و 
کســب شــهرت تنهــا دغدغــه اوســت. نــارگل نمــاد تمــام زنانــی اســت کــه 

ــته اند. ــا وجــود داش ــان دنی ــایه قهرمان در س
داســتان دوم امــا اشــاره مســتقیم بــه جنبــش ســیاهکل اســت و دو شــخصیت 
ــی از افــراد اصلــی  ــر فراهان اصلــی در ایــن داســتان یکــی در نقــش علی اکب
در ســیاهکل و از فرماندهــان تشــکیات مربوطــه اســت و دیگــری زنی اســت 
بــه نــام نــارگل کــه رابطــه ای عاطفــی بــا علــی دارد. در بخشــی از صحنه هــای 
مربــوط بــه داســتان فریــادی از نــارگل را می شــنویم کــه مخاطــب را نــه تنهــا 
بــه واقعــه ســیاهکل بلکــه بــه یــاد خــاوران می انــدازد. »دســت هاتون بســته 
ــو  ــگار، ت ــه ان ــگار ن ــن و ان ــون می کن ــح زود اعدامت ــون، صب اســت، می برنت
ــزرگ  ــه مــا پــس مــی دادن، اون وقــت ب ــازه ات رو ب ــردی علــی، کاش جن ُم

روی ســنگ قبــرت می نوشــتیم علــی اکبــر فراهانــی«. 
ــه ای  ــد. در صحن ــیر می کن ــود را تفس ــی خ ــمت پایان ــش در قس ــن نمای ای
یکــی از بازیگــران خطــاب بــه فریــدون می گوید:»هیــچ شــخصیت زنــده ای 
ــه.  ــو تحــرک کم ــوی نمایشــنامه های ت ــو نیســت. ت ــوی نمایشــنامه های ت ت
ــنده دارد از  ــه نویس ــگار ک ــداره.« ان ــود ن ــرف زدن وج ــز ح ــز به ج هیچ چی
جانــب مخاطــب خــودش را نقــد می کنــد. پیرحســینلو )کارگــردان( از یــک 
ــور را  ــت مح ــنامه های مانیفس ــش، نمایش ــن دغدغه های ــرای گفت ــرف ب ط
ــرد ســرودها و ترانه هــای آشــنا  ــا کارب انتخــاب می کنــد و از طــرف دیگــر ب
ــش  ــن نمای ــد. در ای ــنامه می کاه ــی در نمایش ــن از بی تحرک ــرای مخاطبی ب
ــه را در  ــادور صحن ــون دورت ــد تلویزی ــه همانن ــری ک ــرد سیســتم  تصوی کارب
ــقانه  ــه ای عاش ــراد در صحن ــاد مه ــه ای از فره ــش تران ــود. پخ ــه ب ــر گرفت ب
میــان فریــدون و گنــدم و اجــرای حــرکات رقص گونــه گنــدم از جلوه هــای 
بصــری نمایــش بــود و در پایــان نمایــش هــم کــه صحنــه تیربــاران رزمندگان 
ــا تلفیــق دو نمایــش بــه اجــرا درآمــد و اجــرای ســرود  جنبــش ســیاهکل ب

ســراومد زمســتون در پایــان نمایــش قابــل توجــه بــود. 
نسیم ستوده

دو نمایش و  ...
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اقتصاد، شالوده و اساس جامعه است

چیست؟ کمونیسم  واقعیت 

در شــمارۀ پیــش، علمــی بــودن کمونیســم و روش شــناختی 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 

ــم. ــی می پردازی ــاد سیاس ــی اقتص ــم یعن ــم کمونیس ــای عل پایه ه
ــه  ــال خــر اســت«، ب ــۀ »اقتصــاد، م ــا جمل ــی ب ــش، خمین ــه پی ــار ده چه
ــدرت  ــه ق ــازه ب ــم ت ــردم زحمتکشــی کــه از رژی ــی و م کارگــران اعتصاب
رســیده، حــق شــکم ســیر، ســرپناه شایســتۀ انســان، بهداشــت و آمــوزِش 
ــت.  ــواب گف ــد، ج ــه می کردن ــان مطالب ــرای فرزندانش ــده ب ــم و آین عل
ــا حکــم مارکسیســتی کــه   ــان عوامانــه می خواســت ب ــا ایــن زب درواقــع ب
اقتصــاد شــالوده و اســاس جامعــه اســت، مقابلــه کنــد. ایــن اســام گرای 
ــت  ــداران امپریالیس ــی و بانک ــای نفت ــه کمپانی ه ــان، ب ــب، هم زم عوام فری
اطمینــان مــی داد کــه رژیــم مایــان خدشــه ای بــه روابــط اقتصــادی آنــان 

ــا ایــران وارد نخواهــد کــرد.  ب
ــی  ــام اجتماع ــکل از نظ ــر ش ــازمان یابی ه ــالودۀ س ــاس و ش ــاد، اس اقتص
ــتم  ــد توســط سیس ــه رخ می ده ــه در جامع ــی ک ــاق مهم ــر اتف اســت. ه
ــه آن  ــا مشــروط ب ــرد و نهایت ــدی شــکل می گی ــیوۀ تولی ــا ش اقتصــادی ی
اســت. منظــور ایــن نیســت کــه، همــه چیــز در جامعــه بــه شــیوۀ تولیــدی 
ــا را  ــی آن ه ــوب اساس ــدی چارچ ــیوۀ تولی ــی ش ــود، ول ــه می ش خاص

ــد.  ــن می کن تعیی
مــردم بایــد درک علمــی )یعنــی، مارکسیســتی( از ایــن مســئله کســب کنند 
ــرد.  ــردم را می گی ــه جــان م ــی اســت ک ــران هیوالی ــه، چــرا اقتصــاد ای ک
ــی  ــه، به جای ــتمزدهای نگرفت ــت دس ــرای دریاف ــری ب ــای کارگ اعتصاب ه
ــراج  ــه ای اخ ــران فل ــته و کارگ ــا بس ــوض کارخانه ه ــند و در ع نمی رس
ــق فقــر دامــن می گســترد. تن فروشــی و فرزندفروشــی و  می شــوند، حری
فــروش اعضــای بــدن بــرای بقــای اقتصــادی رواج یافتــه. آب رودخانه هــا 
قبــل از رســیدن بــه مقصــد همیشــگی از جایــی دیگــر ســر درمی آورنــد و 
کشــتزارهای گنــدم و برنــج و باغــات میــوه خشــک می شــوند. چراگاه هــا 
ــوند و  ــی می ش ــی« حصارکش ــده امنیت ــوزۀ حفاظت ش ــوان »ح ــت عن تح
زیســت بوم های حفاظت شــده یک شــبه تبدیــل بــه صحنــۀ جــوالن 
ماشــین های غول پیکــر معــدن کاوی می شــوند. ناوهــای ماهیگیــری عظیــم 
ــای کوچــک  ــب قایق ه ــد، رقی ــا را شــخم می زنن ــه کــف دریاه ــی ک چین
ــد.  ــدان به درمی کنن ــان را از می ــوند و آن ــوب کشــور می ش ــران جن ماهیگی
ــاورزی«  ــهرک های کش ــا و »ش ــط بانک ه ــک توس ــن کوچ ــن زارعی زمی
بلعیــده می شــوند و »کاربــری« آن هــا از کشــاورزی بــه بورس بــازی 

زمیــن در بازارهــای مالــی جهــان تغییــر می کنــد.
بایــد پرســید ایــن اتفاقــات در چارچــوب کــدام »شــیوۀ تولیــدی« می افتند. 
ــیوۀ  ــدام »ش ــوب ک ــات در چارچ ــن معض ــید، ای ــد پرس ــه بای و در ادام
ــه  ــد نشــوند. جــواب ب ــد حــل شــوند و دیگــر بازتولی ــدی« می توانن تولی
ایــن مســئله عاجــل و مســتقیما مرتبــط اســت بــا ایــن ســوال کــه امــروز، 
ــا هــدف  بدیــل واقعــی در مقابــل نظــام جمهــوری اســامی چیســت و ب
ــرای  ســرنگونی  ــد ب ــام اقتصادی/اجتماعــی ای بای ــوع نظ اســتقرار چــه ن
ایــن نظــام جنگیــد. جــواب صریــح و صحیــح بــه ایــن مســئله عنصــری 
تعیین کننــده در تــدارک و پیشــروی یــک انقــاب واقعــی اســت و هیــچ 
جنبشــی کــه جــواب بــه ایــن ســوال را نداشــته باشــد نمی توانــد جنبشــی 

بــرای انقــاب باشــد.
اقتصــاد یعنــی تولیــد نیازهــای جامعــه و شــیوۀ تولیــد آن هــا. »شــیوۀ تولید« 
ــری و  ــه بش ــترک جامع ــای مش ــد نیازه ــرای تولی ــردم ب ــه م ــی این ک یعن
توزیــع و انتقــال آن هــا، وارد روابــط معینــی بــا یکدیگــر می شــوند. ایــن 
روابــط در جامعــۀ طبقاتــی کــه چنــد هــزار ســال پیــش شــکل گرفــت، 
روابــط اســتثمارگرانه )بهره کشــی عــده ای از عــده ای دیگــر( اســت. 
ــی  ــی مبتن ــد اجتماع ــازمان تولی ــی، س ــۀ طبقات ــارت دیگــر، در جامع به عب
ــا اســت. قشــرهای  ــان آدم ه ــی می ــزات طبقات ــب و تمای ــر سلســله مرات ب
ــن وصــف، در  ــا ای ــتند. ب ــی هس ــد جمع ــر در تولی ــردم درگی ــف م مختل

ــرار  ــه ق ــاد و در جامع ــز در اقتص ــاوت و تبعیض آمی ــای متف جایگاه ه
ــه طبقــات و قشــرهای  ــز ب ــن جایگاه هــای متمای ــای ای ــر مبن ــد و ب دارن
مختلــف تقســیم بندی می شــوند. در قلــب ایــن روابــط تولیــدی 
ــرای  ــرار دارد. ب ــد ق ــزار تولی ــر اب ــت خصوصــی ب ــتثمارگرانه، مالکی اس
ــوع  ــن رج ــه لنی ــا را ب ــان م ــق آواکی ــدی« رفی ــط تولی ــر »رواب درک بهت

ــد:  می ده
»طبــق تحلیــل لنیــن، روابــط تولیــدی ســه بخــش اساســی دارد. یکــم 
مالکیــت. یعنــی شــما یــا صاحــب ابــزار تولیــد هســتید یــا نیســتید. ابزار 
ــره  ــن آوری و غی ــین آالت و ف ــن، ماش ــه، زمی ــد کارخان ــد می توان تولی
ــر صاحــب  ــدی اســت. ...اگ ــط تولی ــن رواب ــن، بخــِش بنیادی ــد. ای باش
ــزار تولیــد نباشــید بایــد برویــد بــرای کســی کار کنیــد کــه صاحــب  اب
ابــزار تولیــد اســت. ...در نتیجــه مالکیــت یــا عــدم مالکیــت فــن آوری، 
زمیــن و بقیــه ابــزار تولیــدی پایه ای تریــن بخــش در روابــط اقتصــادی، 
در روابــط تولیــدی اســت. بخــش دوم، نقشــی اســت کــه در تقســیم کار 
ــه دارد  ــان دارد و جامع ــی جری ــد کل ــک فراین ــد. ...ی ــه داری ــی جامع کل
ــد، محصــوالت اساســی  ــن فراین ــق ای ــد. از طری ــق آن کار می کن از طری
کــه مــردم بــرای زندگــی کــردن و بازتولیــد، محتاجــش هســتند تولیــد 
می شــود. شــما در ایــن فراینــد چــه نقشــی بــازی می کنیــد؟ اگــر صاحب 
ابــزار تولیــد باشــید بــه همــۀ کســانی کــه برایتــان کار می کننــد دســتور 
ــش  ــا در بخ ــی مث ــید یعن ــری باش ــطح پایین ت ــر در س ــد. اگ می دهی
مدیریــت باشــید، وســط ایســتاده اید: ازیک طــرف داریــد بــرای کســانی 
کــه صاحــب ابــزار تولیدنــد کار می کنیــد و ازطــرف دیگــر بــه یکســری 
آدم هــای دیگــر کــه زیردســتتان هســتند دســتور می دهیــد. بنابرایــن اگــر 
به عنــوان روشــنفکر یــا آکادمیســین یــا کســانی کــه در موقعیتــی مشــابه 
ــیم کار  ــی در تقس ــت میان ــی در موقعی ــد یک جورهای ــا کار می کنی این ه
ــا ممکــن اســت شــما در اعمــاق جامعــه  ــد. ی ــرار داری کلــی جامعــه ق
باشــید، یــا شــغلی نداشــته باشــید و بــرای پیــدا کــردن شــغل دســت و 
پــا بزنیــد. یــا کاری پیــدا کنیــد و کســی اســتثمارتان کنــد. ...می رویــد در 
مصاحبــه شــرکت می کنیــد. ... کســی کــه بــا شــما مصاحبــه می کنــد در 
ــه  ــد ک ــانی کار می کن ــرای کس ــرار دارد  و ب ــه ق ــی جامع ــت میان موقعی
صاحــب ابــزار تولیدنــد و شــما مالــک هیچ چیــز نیســتید. بنابرایــن هیــچ 
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ــد.  ــد اســتخدام تان نمی کنن ــان کنی ــد راضی ش ــر نتوانی ــد. اگ زوری نداری
ــادی  ــنفکری زی ــای روش ــتید و مهارت ه ــد نیس ــزار تولی ــب اب ... صاح
هــم نداریــد. یعنــی نگذاشــته اند آن جــور مهارت هــای روشــنفکری کــه 
ــدا  ــد پی ــرار بگیری ــغلی ق ــر ش ــت ممتازت ــا آن در موقعی ــتید ب می توانس
کنیــد. ...حــاال می رســم بــه بخــش ســوم روابــط تولیــدی: چقــدر از 
تولیــد درآمــد کلــی جامعــه ســهم می بریــد؟ فکــرش را کنیــد اگــر شــما 
آن بــاال نشســته باشــید یعنــی مالــک ابــزار تولیــد باشــید، یعنــی صاحــب 
ــه و ماشــین آالت  ــون دالر ارزش کارخان ــا میلی ــا صده ــا دالر ی میلیارده
و غیــره نــه فقــط در یــک کشــور بلکــه در گوشــه و  کنــار دنیــا باشــید، 
ســهم بزرگــی از ثــروت جامعــه بــه شــما می رســد. حتــی اگــر بخــش 
بزرگــی از ایــن ثــروت را ســرمایه گذاری کنیــد تــا بتوانیــد پروســه تولیــد 
ــی از  ــهم بزرگ ــم س ــاز ه ــد ب ــت کنی ــه رقاب ــا بقی ــد و ب ــه بدهی را ادام
ــش  ــی در بخ ــید، یعن ــط باش ــر آن وس ــد. اگ ــما می رس ــه ش ــروت ب ث
ــا  ــری  ی ــای فک ــی از مهارت ه ــدار معین ــا مق ــید ب ــه باش ــی جامع میان
مقــدار معینــی از ابــزار تولیــد )مثــا صاحــب یــک فروشــگاه کوچــک 
باشــید کــه بــه هــر حــال یــک نــوع ابــزار تولیــد یــا توزیــع محســوب 
می شــود اگــر چــه انــدازه اش بــزرگ نیســت( نتیجتــا ســهم کمتــری بــه 
ــز  ــز ج ــید و هیچ چی ــاق باش ــر در اعم ــی اگ ــرد. ول ــق می گی ــما تعل ش
توانایــی کار کــردن نداشــته باشــید و مهــارت زیــادی نداشــته باشــید و 
آموزش هــای فکــری ندیــده باشــید و مــدرک نداشــته باشــید ســهم تان 
خیلــی خیلــی کــم اســت. خــب حــاال اگــر ایــن 3 عامــل روابــط تولیدی 
ــی  ــاختار طبقات ــت س ــی راح ــم خیل ــم می توانی ــم بگذاری ــار ه را کن
ــد کان هســتید  ــزار تولی ــم: یکــم، صاحــب اب ــایی کنی ــه را شناس جامع
ــا  ــت ی ــان اس ــد در مالکیت ت ــزار تولی ــی از اب ــدار کم ــط مق ــا فق و ی
اصــا صاحــب هیچ چیــز نیســتید. دوم، چــه نقشــی در تقســیم کار کلــی 
جامعــه داریــد. ســوم، بــه تبــع آن چقــدر از توزیــع ثــروت کلــی جامعــه 
ــی  ــما آدم های ــه ش ــت ک ــن اس ــه اش ای ــاده و خاص ــد. س ــهم می بری س
ــک کلمــۀ  ــه ی ــورژوازی )ک ــی ب ــاال نشســته اند: یعن ــه آن ب ــد ک را داری
ــد  ــۀ ســرمایه دار(. بع ــا طبق ــی ســرمایه دارها ی ــه معن فرانســوی اســت ب
ــه  ــک را ک ــرمایه دارهای کوچ ــی س ــد یعن ــورژوازی را داری ــرده ب خ
ــه  ــتند ک ــی هس ــا آدم های ــتند. این ه ــروف هس ــی« مع ــۀ میان ــه »طبق ب
ــا  ــد. مث ــدرک دارن ــرده و م ــدا ک ــعه پی ــان توس ــای فکری ش مهارت ه
ــت و  پزشــکی و امثالهــم هســتند. و  ــه در حوزه هــای مدیری کســانی ک
باالخــره افــراد اعمــاق جامعــه را داریــد یعنــی پرولتاریــا. همــان افــرادی 
ــس  ــان. پ ــی کار کردن ش ــر توانای ــتند مگ ــز نیس ــب هیچ چی ــه صاح ک
در جامعــه بــا طبقــات مختلــف روبــه رو هســتیم. به عبــارت دیگــر، کل 
ــه این کــه چــه  سیســتم اقتصــادی ای برقــرار اســت  این هــا ربــط دارد ب
و نقــش افــراد در ایــن سیســتم اقتصــادی کلــی چیســت. خــب وقتی کــه 
بــه فکــر پشــت ســر گذاشــتن تمایــزات طبقاتــی هســتیم بایــد بــه تغییــر 
همــه این هــا فکــر کنیــم. همین طــور بایــد بــه تغییــر روابــط اجتماعــی 
موجــود فکــر کنیــم. مثــا بــه ســتم مــرد بــر زن. یــا ســتمی کــه بــه ایــن 
ــر  ــا به خاط ــه بعضی ه ــی ک ــا امتیازات ــود. ی ــت می ش ــا آن ملی ــژاد« ی »ن
ــه دیگــران  ــر نســبت ب ــای فکــری باالت ــا مهارت ه ــی ی ــدرک تحصیل م
ــه  ــد؛ درحالی ک ــان کار کنن ــا ذهن ش ــا ب ــد عمدت ــی می توانن ــد. یعن دارن
ــای  ــد کاره ــد مجبورن ــر می کنن ــم فک ــد و ه ــز دارن ــم مغ ــه ه ــه ک بقی
یــدی را انجــام دهنــد. اگــر می خواهیــم از شــر اســتثمار و ســتم خــاص 
شــویم بایــد همــه ایــن چیزهــا را پشــت ســر بگذاریــم. فهــم ایــن مطلب 
ــم  ــر درک کنی ــن را عمیق ت ــت حــرف لنی ــد اهمی ــکان می ده ــا ام ــه م ب
ــد  ــی باقــی می مانن ــی فریــب و خودفریب وقتی کــه می گفــت مــردم قربان
ــان دارد   ــا جری ــه و دنی ــه در جامع ــت آن چ ــد پش ــاد بگیرن ــه ی تاوقتی ک
ــگاه  ــه ن ــات جامع ــه طبق ــد ب ــد. بای ــخیص دهن ــات را تش ــع طبق مناف
ــت؟  ــرار اس ــان برق ــی ای بین ش ــط اجتماع ــه رواب ــم چ ــم و ببینی کنی
کــدام سیســتم قــدرت سیاســی برقــرار اســت کــه ایــن روابــط را اعمــال 
می کنــد؟ کــدام ایده هــا هســتند کــه بــه ایــن روابــط خدمــت می کننــد؟ 
ــه  ــا ب ــات هســتند؟ آی ــدام طبق ــع ک ــان مناف ــا بی ایده هــای موجــود واقع
جهانبینــی و منافــع بــورژوازی بــزرگ خدمــت می کننــد؟ یــا بــه خــرده 

ــرا؟«1 ــا و فق ــردم، پرولتاری ــی م ــه توده هــای تحتان ــا ب ــورژوازی؟ ی ب
ــوده  ــت نب ــروز هس ــه ام ــه این گونه ک ــی همیش ــد اجتماع ــط تولی رواب
ــر  ــم تغیی ــت و بازه ــرده اس ــر ک ــخ، تغیی ــول تاری ــه در ط ــت بلک اس

خواهــد کــرد. صــد ســال پیــش از ایــن در ایــران، شــیوۀ تولیــدی فئودالــی 
بــر اســاس رابطــۀ اســتثمارگرانۀ اربــاب و رعیتــی غلبــه داشــت. امــروز، 
ــرده  ــه ک ــزدی غلب ــتثمار کارم ــای اس ــر مبن ــرمایه داری ب ــد س ــیوۀ تولی ش
اســت و تولیــد بــر بســتر رقابــت پــر هــرج و مــرج میــان ســرمایه داران و 

وابســتگی بــه نظــام ســرمایه داری جهانــی پیــش مــی رود.  
ــد در رابطــۀ  ــه شــیوۀ تولی ــدی ب ــک شــیوۀ تولی ــر از ی ــۀ تغیی ــوۀ محرک ق
متضــاد میــان نیروهــای تولیــدی )یــا نیروهــای مولــده( و روابــط تولیــدی 
ــه ای  ــر جامع ــن ه ــۀ بنیادی ــد: »رابط ــان می گوی ــاب آواکی ــه اســت. ب نهفت
ــت ...  ــدی اس ــط تولی ــا رواب ــه ب ــدی جامع ــای تولی ــن نیروه ــۀ بی رابط
ــا و  ــه در کتابخانه ه ــق و مطالع ــال تحقی ــالیان س ــق س ــس از طری مارک
ــن  ــاس ای ــه و اس ــا باالخــره پای ــادی از کتاب ه ــردن حجــم زی ــال ک غرب
روابــط را کشــف و آشــکار کــرد. ایــن پایــه و اســاس وجــود داشــت ولــی 

ــود.«2 آشــکار نب
همان طورکــه در بــاال گفتیــم، نیروهــای تولیــدی همــان عناصــری هســتند 
کــه بــرای تولیــد، نــوآوری و تکامــل تولیــد الزمنــد. و روابــط تولیــدی، 
ــد را  ــا تولی ــوند ت ــردم وارد آن می ش ــه م ــتند ک ــادی هس ــی اقتص روابط
ــد.  ــو ببرن ــت جل ــدی اس ــای تولی ــت نیروه ــه خصوصی ــای آن چ ــر مبن ب
زمانی کــه 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 
ــد  ــن آوری رش ــت و ف ــی صنع ــرد. وقت ــن می ک ــه تعیی ــن طبق ــع ای مناف
کــرد، شــیوه های تولیــدی قبلــی نیــز منســوخ شــدند. ماشــین، جایگزیــن 
ــط  ــر در نیروهــای تولیــدی، رواب آدم در صنعــت و کشــاورزی شــد. تغیی
ــد  ــد تولی ــا در فرآین ــر داد. نحــوۀ ســازماندهی آدم ه ــدی را هــم تغیی تولی
ــرای مصــرف  ــر کســی ب ــر کــرد. در اقتصــاد ســرمایه داری، کمت هــم تغیی
خــودش تولیــد می کنــد؛ بیشــتر تولیــدات بــرای »مبادلــه« انجــام می شــود. 
ــه  ــد و مبادل ــت، تولی ــن وضعی ــه ای ــتی، ب ــی مارکسیس ــاد سیاس در اقتص
کاالیــی گســترده و بــه فرآوردهایــی کــه بــرای مبادلــه یعنــی بــرای فــروش 
ــود کاال  ــد می ش ــود( تولی ــرف خ ــت و مص ــرای معیش ــه ب ــازار )و ن در ب
ــا  ــا بیشــتر فرآورده ــد ســرمایه داری، نه تنه ــه می شــود. در شــیوۀ تولی گفت
ــه( تولیــد می شــوند بلکــه خــود نیــروی  ــرای مبادل ــازار )یعنــی ب ــرای ب ب
ــل  ــم تبدی ــان( ه ــی انس ــی و دماغ ــت کار بدن ــی، ظرفی ــان )یعن کار انس
ــر شــده  ــد هرچــه اجتماعی ت ــه کاال شــده اســت. در ســرمایه داری، تولی ب
به طوری کــه یــک اقتصــاد جهانــی درهــم تنیــده شــکل گرفتــه اســت و از 
طــرف دیگــر، تصاحــب و کنتــرل تولیــد هرچــه خصوصی تــر شــده اســت 
به طوری کــه چنــد مرکــز مالــی مســتقر در نیویــورک، لنــدن، فرانکفــورت، 
ــیوۀ  ــد. در ش ــرل می کنن ــان را کنت ــاد جه ــکو اقتص ــن و مس ــو، پک توکی
تولیــد ســرمایه داری، ســرمایه های مختلــف بــا هــم رقابــت می کننــد. ایــن 

رقابــت، باعــث هــرج و مــرج بــزرگ در اقتصــاد می شــود. 
ــت  ــردم نیس ــای م ــد نیازه ــرمایه داری تولی ــاد س ــد در اقتص ــدِف تولی ه
بلکــه تولیــد و انباشــت ســود اســت. ایــن شــیوۀ تولیــد، کارخانــه تولیــد 
ــگ و  ــادی و جن ــای اقتص ــا، بحران ه ــان ه ــی انس ــر و تباه ــرگ و می م
ــان در  ــع بی پای ــرص و ول ــت. ح ــت اس ــط زیس ــودی محی ــره ناب باالخ
تولیــد وانباشــت ســود، بــه حــرص و ولــع بی پایــان در اعمــاِل مالکیــت 
ــد  ــی، طبیعــی دامــن می زن ــی، زیرزمین ــع انســانی، مال ــر مناب انحصــاری ب
ــتوران ســرمایه  ــر ســم س ــا انســان ها زی ــراه ب ــز هم ــط زیســت نی و محی
ــت  ــد را از دس ــزار تولی ــی، اب ــاب واقع ــود. انق ــود می ش ــال و ناب لگدم
ــد  ــان خواه ــاوت را بنی ــاد متف ــک اقتص ــه و ی ــرمایه دار گرفت ــه س طبق
گذاشــت کــه نیازهــای مــردم را تامیــن کنــد و متکــی بــر اســتثمار نباشــد، 
ــن  ــم چنی ــه بتوانی ــرای این ک ــد. و ب ــود نباش ــۀ آن انباشــت س ــوۀ محرک ق
انقابــی را انجــام دهیــم اول بایــد قــدرت سیاســی را کســب کنیــم: تحــت 
رهبــری کمونیســتی و توســط یــک نیــروی واقعــا انقابــی کــه میلیون هــا 
نفــر را از میــان پرولتاریــا و دیگــر قشــرهای جامعــه بــرای چنیــن انقابــی 

ــرده اســت. ــازماندهی ک آگاه و س
در شــمارۀ بعــد مبحــث اقتصــاد سیاســی را بــر مبنــای فصــل اول کتــاب 

»کمونیســم نویــن« پــی خواهیــم گرفــت. 
»آتش«

پی نوشت:
1. آواکیان، کمونیسم نوین، فصل اول

2. همان جا


