در این شماره:

سرسخن :دو سال بعد از آبان 98؛ که این تازه از نتابج سحر است
طرح یک جمع بندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی
ترویج طب سنتی ،جنایتی دیگر از جمهوری اسالمی علیه بشریت
قسمت سوم جنگ ارتجاعی ایران و عراق
آریل دورفمان نویسنده ای که قلبش برای بشریت می تپد
دوگانگی اقتصاد سوسیالیستی و خطر احیای سرمایه داری
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سرسخن

Email: atash1917@gmail.com
email: atash1917@yahoo.com

دو سال بعد از آبان 98؛

که این تازه از نتایج سحر است
یکم) دومین سالگرد خیزش شکوهمند آبان و خاطرۀ جان باختگانش برای جمهوری اسالمی با نگرانی و دلهره همراه بود .بگیر و ببند فعالین
سیاسی و اجتماعی در هفته ها و روز های منتهی به آبان ،شاخ و شانه کشیدن های حکومت با مانور های خیابانی و بیابانی بسیج و سپاه و در پایان
هم اظهارات نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس که به صراحت اعالم کرد یکی از کسانی بوده که به روی مردم آتش گشوده است و حاال چه کسی
می خواهد او را محاکمه کند؟ حسن نوروزی البته جوابش را زودتر از آنچه تصور می کرد دریافت کرد و تابلوی دفترش توسط مردم و احتماالً جوانان
رباط کریم به آتش کشیده شد تا سگان شکاری خامنه ای دریابند که این تازه از نتایج سحر است و باشید تا صبح دولتتان بدمد!
حکومت خوب می داند که خون های ریخته شدۀ مردم در آبان  98هنوز خشم بسیاری را به جوش می آورد و بر نفرت از جمهوری اسالمی می افزاید؛
که وضعیت فوق بحرانی اقتصاد و معیشت اکثریت مردم به ویژه کارگران ،زحمتکشان ،کشاورزان و حاشیه نشینان همراه با بحران های درونی ساخت
قدرت و بن بست های دیپلماتیک بین المللی و منطقه ای رژیم – علی رقم تالش هایش از شانگهای تا برجام – چگونه جامعه را به دیگ جوشان و
انبار هر لحظه مستعد انفجاری دوباره بدل کرده است .وضعیتی که سه ضلع آن هر لحظه بر وخامتش می افزایند )1 :تشدید نارضایتی مردم و خشم
و خروش شان )2 ،شکاف عمیق داخل حکومت و عدم انسجام درونی و  )3بن بست در انکشاف روابط جمهوری اسالمی با امپریالیست ها.
نمی توان گفت وقوع خیزش هایی از نوع دی  96و آبان  98حتی با وجود ده ها اعتصاب کارگری هر روزه و تجمعات بازنشستگان و کشاورزان در
شهر های مختلف ،اجتناب ناپذیر است اما وضعیت موجود و تضاد های حکومت به شکلی است که بسیار مستعد چنین رویدادهایی در آینده هست.
تخفیف معضالت اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی (چه در منطقه و چه با قدرت های جهانی) با مسائل کالن بین المللی پیوند خورده
است؛ مشخصا با تضاد های شدت یابندۀ میان قدرت های امپریالیستی جهان به ویژه میان چین و آمریکا و روسیه و اوضاع به شدت سیال و بی انسجام
جهانی .در این بین آنچه نقدا ً و فع ً
ال تداوم و بقای رژیم را تأمین می کند از یک طرف کوبیدن بر طبل بنیادگرایی اسالمی برای انسجام بخشیدن به
پایه های بسیجی و امنیتی و نظامی اش و از طرف دیگر ،سرکوب و زندان و کشتار و شکنجه است.
این جوش و خروش سرشار از خطر و امکان انفجار جامعه را چهره ها و نمایندگان جناح های دیگر جمهوری اسالمی که فع ً
ال دستشان از هسته اصلی
قدرت کوتاه تر شده است (اصالح طلبان ،کارگزاران ،طرفداران احمدی نژاد) و حتی جناح های غیر حکومتی بورژوازی ایران هم درک کرده اند .آن ها
نگران از آینده اند و این که خیزش های احتمالی چه خواهند شد؟ اما عاجز از ایجاد هرگونه تغییری خطاب به هستۀ اصلی قدرت هشدار می دهند
که اگر چنین و چنان نکند ،اگر زودتر با امپریالیست ها به توافق نرسد ،اگر میان جناح های مختلف حکومت و حتا با بورژوازی خارج از حکومت
ائتالف های طبقاتی جدید درست نکند ،اگر نتواند با ترفندهایی از نوع دوم خرداد و بیست سالۀ پس از آن ،بخش هایی از خرده بورژوازی و جامعه
تمامیت رژیم را به نابودی بکشند و حتی بر خالف سال  57مجال ترمیم ساختار های
را با خود متحد کند ،طوفان های اجتماعی آتی ممکن است
ّ
دولت را به جناح های بورژوایی خارج از حکومت ندهد .این ناتوانی از ایجاد تغییر فقط مختص به اصالح طلبان و اعتدالیون و دولت بهاری ها نیست،
بلکه نیرو های بورژوازی بیرون از قدرت مانند ملی مذهبی ها و برخی دیگر از لیبرال ها هم مانده اند که با این وضعیت و بن بست چه باید بکنند؟
خون هنوز تپنده بر سنگفرش های آن ،فقط گریبان جناح های طبقۀ حاکمه را نگرفته است.
دوم) اما خیزش فرودستان در دی  96و آبان  98و
ِ
خون جاری بر زمین و خیابان های اعماق از مریوان تا ماهشهر و از شهریار تا شاهین شهر ،همزمان که بر دو دهه گروگان گیری اصالح طلبان
بر جنبش های اجتماعی و سیاسی ایران – به ویژه جنبش دانشجویی و زنان – مهر انقضا زد و بساط بازی «مستضعف» نوازی اصولگرایان را
به هم ریخت ،در امتداد اثرگذاری تاریخی و اجتماعی اش بخش هایی از روشنفکران مبلغ «اصالحات» و سخنگویان سیاسی و ادبی بورژوازی حاکم
را هم ولو به صورت قسمی به واکنش و موضع گیری واداشت .آنچنان که حتی اصغر فرهادی – این آقای «غیر سیاسی» اما حامی کاندیدا های
حکومت – هم نهایاتاً و به ناچار از نشستن میان دو صندلی دست برداشت و با زبان خودش از «تند روهای» حکومت اعالم نفرت و انزجار کرد.
خیزش آبان ،سرکوب شد اما پرولتاریا و زحمتکشان جامعه شِ مه ای از اقتدار سیاسی خود را حتا در شرایط نداشتن هیچ قدرت سیاسی و حق
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سیاسی رسمی ،به «طبقۀ حساس» و متزلزل خرده بورژوازی و روشنفکران آن تحمیل کرد و به آنان نهیب زد که :باالخره «کدام طرف ایستاده اید؟»
اگر خرده بورژوازی ایرانی در  88به اوباما می گفت «یا با اونا یا با ما» ،در  96و  98این پرولتاریا و زحمتکشان بودند که به خرده بورژوازی ایران
فهماندند که یا با ما اکثریت توده های تحت ستم و استثمار این کشور و یا با حکومت و جناحین آن چه اصالح طلب و اصولگرا و چه در قصر چه در
حصر.
روشنفکران معتدل و میانه رو شدۀ اوایل دهۀ  ،1370همان ها که از انقالب و آرمان های بلند خسته و نادم بودند و مردم را به سرخم کردن در
خون دهۀ اول
برابر «تغییرات ملموس» و «واقعاً ممکن» فرا می خواندند؛ همان ها که از «چپ روی های» دهۀ  50و  60توبه کردند و روی دریای
ِ
جمهوری اسالمی بر طبل «غیر سیاسی» و «مدنی» و «مسالمت آمیز» و «خشونت پرهیزی» می کوبیدند و همزمان با خاتمی و مهاجرانی و پاسدار-
اپوزیسیون های اصالح طلب نشست و برخاست می کردند و به «حماسه» های انتخاباتی شان لبیک می گفتند؛ همان هایی که همصدا با موج جهانی
اعماق فقر و فالکت بستند و بر سفر های خونین «توسعۀ اقتصادی دوران
«پایان تاریخ» و «عصر جهانی شدن» چشم بر توده های لگدکوب شدۀ
ِ
مدنی اسالمی-ایرانی» شعر و
سازندگی» و «توسعۀ سیاسی دوران اصالحات» نشستند و برای شکوفایی «طبقۀ متوسط جدید ایران» و «جامعه
ِ
تمجید ها سراییدند؛ آن سلبریتی های زینت المجالس دیدار با «سید خندان» و کلید دار اعتدال و کارناوال های انتخاباتی سبز و بنفش؛ همۀ آن ها که
دو دهه پروژۀ اصالحات مجال غمزۀ دلبرانه برای حکومت و عشوۀ تو خالی آمدن برای «مردم» را بهشان داده بود؛ از فردای خون های دی  96و آبان
 98دیگر نمی توانند به بند بازی و دو سره بار زدن بپردازند.
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اگر به این قطبی شدن (پوالریزاسیون) بعد از دی و آبان باور ندارید ،فقط یک لحظه تصور کنید امروزه کدام فیلمساز ،نویسنده ،مترجم ،شاعر،
بازیگر ،منتقد و هنرمندی است که مثل سال های  76تا  96با فراغ بال و آسایش خیال جرأت هم کاسه شدن و نشست و دیدار با امثال خاتمی و
مهاجرانی یا شرکت در کنفرانس برلین و جشن چلچراغ و امثالهم را دارد؟! قطبی شدنی که بر آن باید افزود و عمیقش کرد .تاریخ نشان داده است
که دوام خاطرۀ خون بر وجدان ها و حافظه ها چندان بلند مدت نیست و اگر ضرورتِ مسئولیت روشنفکران مبنی بر بودن در کنار مردم و قرار گرفتن
علیه دشمن مردم را آگاهانه به یک پرنسیپ و استاندارد جمعی تبدیل نکنیم ،شاید که دگرباره شاهد ُرستن نسل جدیدی از روشنفکران سازشکار
یا حامی حکومت باشیم.
سوم) اما در دو سالۀ سپری شده از آبان  ،98به موازات اعتصابات و اعتراضات معیشتی و اجتماعی و سیاسی هر روزۀ مردم ،شاهد نوعی از ابهام
سیاسی چپ و خواهان تغییر رادیکال هم هستیم .بسیاری
و درجازدگی استراتژیک چه در میان خود توده های معترض و چه در میان نیرو های
ِ
دریافته اند که هرچند خروش و خیزش های سراسری و مردمی از نوع دی  96و آبان  98شرط الزم برای سرنگونی جمهوری اسالمی هستند .اما ،این

کــــدام
طــــرف
ایستاده اید؟!

می توان چشم بر واقعیت بست و تخیل کرد که «همین حاال هم طبقۀ کارگر در جنبش دست باال را دارد و اعتصابات در سیر تکاملی شان از مطالبات
صنفی به خواسته های سیاسی و سپس به قیام و سرنگونی منجر خواهند شد»؛ می توان به این توهم امید بست که «جمهوری اسالمی الجرم مثل
رژیم های بلوک شرق عقب خواهد نشست و پس از آن فروخواهد پاشید»؛ می توان دل به اتحاد های نامعلوم و برنامه های تاکنون بی خاصیتی از
نوع «پیمان نوین» ارائه شده توسط «شاهزادۀ» ِژن خوب سلطنت طلبان بست و حتی می توان احمقانه سرنوشت عراق و افغانستان را انکار کرد و
بی شرمانه انتظار کشید تا ترامپ و فاشیست ها به کاخ سفید بازگردند و آن وقت با «عملیات پیشگیرانه» و بمب های «دمکراسی گسترشان آزادی
را به مردم ایران هم هدیه بدهند»!
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رژیم به صرف خیزش و اعتراض و اعتصاب ساقط نمی شود و چیزی فراتر از آن برای در هم شکستن دستگاه دولتی و نیرو های مسلح سرکوبگرش
نیاز است و اینجا است که پرسش «شرط کافی چیست؟» و «چه باید کرد؟» مطرح می شود.

اگر از توهمات ،خوشبینی های تخیلی و پربها دادن های ایده آلیستی به روند ها و پویش های خود به خودی بگذریم و دریابیم که سرنگون کردن این
آگاهی متکی به علم و برنامۀ عمل و نقشۀ را ِه برخاسته از آن است ،آنگاه باید گفت که پیش نیاز طرح
رژیم و بنای یک جامعۀ متفاوت ،الزاماً نیازمند
ِ
سوال «چه باید کرد؟» ،طرح پرسش «به کجا می خواهیم برویم؟» است« .شرط کافی» و ضروری ترین و عاجل ترین شرط برای سرنگون کردن جهنم
جمهوری اسالمی و بنای یک جامعۀ بنیادا ً متفاوت و مطلوب به نفع اکثریت مطلق مردم این کشور ،فراتر رفتن از افق های تنگ وضع موجود و پیش
نهادن و همه گیر کردن یک افق متفاوت است .این سیستم موجود ،همان نظام سرمایه داری است که بنا به ذات و دینامیک ها و عملکردش ناچارا ً
اکثریت جامعه و نیروی کار و حاصل کار و تولید اجتماعی شان را توسط اقلیتی از طبقۀ سرمایه داران استثمار و تصاحب کرده و دولت دیکتاتوری
سرمایه داری حامی آن – جدا ً از این که اسالمی است یا سلطنتی ،دمکراتیک است یا استبدادی – و روابط اجتماعی و ایدئولوژی و افکار و اخالقیات
برخاسته از آن ،مجموعه ای از سرکوب و ستم های طبقاتی ،جنسیتی ،ملی و عقیدتی و غیره را بر اکثریت جامعه تحمیل می کند.
اما یک «افق متفاوت» و «نظام متفاوت» ،جامعه ای است که می خواهد کلیۀ تمایزات طبقاتی سیستم موجود را نابود کند؛ کلیۀ روابط تولیدی
استثماری را ریشه کن کند؛ کلیۀ مناسبات اجتماعی و نهاد های سیاسی ستمگرانه و سرکوبگرانه را ملغی کند و کلیۀ باور های غلط و تفکراتی که
حامی و توجیه گر ستم و بهره کشی و استثمار هستند را نیز دگرگون بسازد .حزب کمونیست ایران (م ل م) تصویر کالن و خطوط عمدۀ چنین
جامعه ای را در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران -پیشنویس پیشنهادی» ترسیم کرده است.

روشنی جامعۀ هدف و پس از آن برنامه و استراتژی رسیدن به آن ،به توده ها انرژی و توان مضاعف برای مبارزه را خواهد داد و بر پراکندگی
این
ِ
و ابهامات غلبه کرده و به مبارزات آن ها انسجام می بخشد .پذیرش این واقعیت که به راستی می توان جامعه ای بنیادا ً متفاوت و عاری از هرگونه
بهره کشی و ستم را بنا کرد از سوی شمار فزاینده ای از توده های مردم – به ویژه آن ها که بیش از همه به انقالب نیاز دارند  --احساسی از اعتماد
به نفس ،حقانیت و امید را به مردم خواهد داد که الزمۀ انقالب و دگرگونی ریشه ای جامعه و جهان موجود است.
یادداشت ها:
 -1ن ک به :شندرۀ پاره پارۀ «استقالل» و «اقتدار» جمهوری اسالمی .نشریه حقیقت شماره  .87اسفند 1399
 -2ن ک به :دوران نادری که انقالب را ممکن می کند ،فرا رسیده .باب اواکیان .ترجمه و انتشار حزب کمونیست ایران (م ل م) 13 .جوالی 2021
 -3اقتباسی از شعر «بر سنگفرش» شاملو

گزارش و مصاحبه ،تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،اظهار نظرات نقادانه و پیشنهاد ،طرح و عكس و آثار هنری نگارشی
خود را میتوانید به ایمیل آدرس زیر ارسال کنید و در پخش آتش به وسیعترین شكل ممكن كمك كنید.
email: atash1917@gmail.com
weblog: n-atash.blogspot.com
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روشن شدن این افق و بدیل برای توده های مردم ،بستر و زمینۀ مهمی برای روشن شدن این مساله است که چگونه و در چه فرایندی باید جمهوری
اسالمی و سیستم موجود را در هم شکست و سرنگون کرد؟ این که چه می خواهیم بکنیم و ابزار و سازمان و تشکیالتم و رهبری مان چه باید باشد،
از این بر می خیزد که به کجا می خواهیم برویم و بدیل و آلترناتیومان چیست؟ افق سرنگونی جمهوری اسالمی و بنای جامعۀ سوسیالیستی نوین،
بیانگر این حقیقت است که سرنگونی انقالبی رژیم با اتکا به جنگ انقالبی طوالنی مدتی ممکن است که ارتش آن ضرورتاً باید متکی به توده های
ِ
کمونیست مسلح به سنتز نوین باشد .بنا بر این ضروری است که برای رسیدن به آن جنگ انقالبی و با هدف متحد کردن
مردم و تحت رهبری حزب
مردم حول آن ،به شیوه و روش خاصی تدارک دید و تبلیغ و ترویج و سازماندهی را پیش برد .دو سند «مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در
ایران» و «استراتژی و راه انقالب در ایران» در پاسخ به این ضرورت و جهت تدارک انقالب کمونیستی با هدف بنای جمهوری سوسیالیستی نوین
ایران تدوین و تهیه شده است.
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طرح یک جمع بندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی
بخش اول
صدای مؤثری از جنبش دانشجویی به گوش نمی رسد .این در حالی است که جمهوری اسالمی در یکی از بحرانی ترین مقاطع حیاتش به سر می برد
و توده های مردم تحت کمرشکن ترین فشار های اقتصادی و سیاسی قرار دارند .پرسش ساده از این قرار است :چرا؟ چرا در چنین مقطعی که
دانشجویان مترقی بایستی بلندترین صدای ایستادگی در برابر استثمار و ستم های اجتماعی و سرکوب های امنیتی باشند ،در سکوت و سکون اند؟
تردیدی نیست که سرکوب ها و باالخص دستگیری فعالین دانشجویی در بازۀ دی  96تا  98عامل مؤثری در شکل دادن به وضع کنونی بوده است .اما
نقش خطوط سیاسی حاکم بر جنبش دانشجویی در پیدایش این وضع چه بود؟ آیا به طور انتزاعی و عام می توان گفت که عامل سرکوب و تعطیلی
مقطعی دانشگاه ،ضرورتاً ،به پژمرده شدن و محو جنبش دانشجویی می انجامد؟ اگر نه؛ شرایط و عوامل عینی و ذهنی درون جنبش دانشجویی (و
بیرون از آن) کدام ها بودند که چنین پژمردگی ای را ممکن کردند؟ آیا نسبتی بین شکوفایی مقطعی جنبش دانشجویی دهه  – 1390در برخی
مقاطع حدفاصل  96الی  -98با پژمردگی کنونی اش وجود دارد؟
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بعد از سرکوب های فعالین دانشجویی در دهه  80و نهفتگی چند سالۀ اواخر این دهه و اوایل دهه  ،90از اواخر نیمه اول دهه  90جنبش دانشجویی
چشم حتی غیر مسلح نیز می خورد «جنبش صنفی» بود.
دوباره سر بلند کرد .شعار و نشان بزرگ این دوره از جنبش دانشجویی ،که از دور نیز به
ِ
این جنبش پستی های سال های  94و  95را پشت سر گذاشت و به فراز های سال های  96و  98رسید و اکنون افول و پژمردگی اش را تجربه می کند.
روند جنبش صنفی ،همانطور که پیدا است ،روندی خطی نبود و عالوه بر این که از مجموع تضاد های جامعه متاثر می شد و تغذیه می کرد ،تضاد ها و
تنش های درونی خود را نیز داشت و در درون خودش به الیه های مختلفی تقسیم می شد .در این سلسله مقاالت تالش خواهیم کرد با ارائۀ تصویری
تحلیلی ،ولو کلی ،از فضای سیاسی عمده حاکم بر جنبش دانشجویی دهۀ  ،90هم سکوت و سکون کنونی اش را بفهمیم و هم گام های ضروری برای
فائق آمدن بر آن را بررسی کنیم.
اما پیش از آن باید در مورد نقش و اهمیت جنبش دانشجویی به طور کلی بحث کرد .این بحث کلی ،دالیل انضمامی و عینی دارد :یکی از مهم ترین
مباحثی که حول جنبش صنفی دانشجویی شکل گرفت ،در مورد جایگاه جنبش دانشجویی بود .توضیح این مسئله ،مفاهیم بنیادی ای از قبیل
تضاد طبقاتی ،تضاد کار فکری /یدی و ...را به عرصه می آورد .در شماره های آتی نشان خواهیم داد ،بدفهمی مسائل کالنی از این دست ،نگرش و
محدوده های فعالیت این جنبش را شکل داد .به لطف نشریه های دانشجویی ،این مسائل ،مکتوب شده اند ،و با رجوع به آن ها می توانیم از نظرات و
تفکرات حاکم بر جنبش صنفی مطلع شده و به نقد آن بپردازیم .اما علی الحساب و پیش از ورود انتقادی به این مباحث ،دعاوی خود دربارۀ اهمیت
و نقش جنبش دانشجویی را مستدل خواهیم کرد .چندی دیگر آخرین  16آذر قرن را پشت سر خواهیم گذاشت .به این مناسبت در چند شمارۀ
آتی به مسائل باال خواهیم پرداخت و دست به ترسیم خطوط کلی دوره گذشته فعالیت دانشجویی خواهیم زد.
جنبش دانشجویی :ویژگی های عام و خصلت های خاصش
جنبش دانشجویی ذات مقرر و از پیش تعیین شده ای ندارد .بخشی از جنبش عام توده ای است ،اما خصلت هایی خاصی هم دارد که آن را متمایز
می کنند .این خصلت های متمایز به خودی خود نه مترقی اند ،نه انقالبی و نه ارتجاعی ،بلکه صرفاً ویژگی هایی است که پتانسیل های متفاوت را به
جنبش دانشجویی می دهد .به تبع این خصلت ها و پتانسیل های متمایز ،جنبش دانشجویی عهده دار نقش ویژه ای در بستر جنبش توده ای می شود.
این نقش ویژه را می توانیم در طول تاریخ جنبش های اجتماعی ،پس از استقرار نهاد دانشگاه ،چه در ایران و چه در جهان ،ردیابی کنیم .اینجا ابتدا
به خصلت های جنبش دانشجویی خواهیم پرداخت.
یکی از مهم ترین تضاد های تمامی جوامع طبقاتی ،تضاد کار یدی و کار فکری است .این تضاد اگرچه بسته به شیوه تولید می تواند انعطاف هایی
داشته باشد ،اما نهایتاً بر تضاد طبقاتی استوار است .تضاد کار فکری/یدی بسته به روابط تولید در هر شیوه تولید ،می تواند شدیدتر یا ضعیف تر باشد.
اما ُمهرش را بر تمام روابط و مناسبات اجتماعی حک می کند .نکته بسیار مهمی که در مورد این تضاد بایستی بر آن تأکید کنیم این است که تضاد
کار یدی و فکری ،تضادی نیست که جامعه را به دو بخش کارگر و روشنفکر یا کارگر یدی و دانشجو و دو قطبی هایی از این قبیل تقسیم کند ،بلکه
تضادی است که هوای تنفسش را از تمام شکافها و تضاد های روابط اجتماعی می گیرد .تضاد کار/یدی فکری دو قطب از هم گسیخته نیست ،طیفی
است که تمام جامعه و روابط اجتماعی را در برمی گیرد و در آن ها فعال است .بنابراین ،این توضیح شایع که «االن دانشجو خودش کارگر شده و
بخشی از ساعاتش را مشغول کار یدی است و  »...توضیحی نیست که شکاف کار یدی و فکری را بین الیه های مختلف دانشجویان و حتی کارگران
از بین ببرد .تأکید می کنیم که تضاد کار یدی /فکری دو قطب ثابت و از پیش تعیین شده نیستند که افراد و الیه های اجتماعی یا این سمت یا آن
سمت این تضاد قرار بگیرند.
دانشجویان (با هر خاستگاه طبقاتی) در جامعه سرمایه داری از میزان فراغتی برخوردارند که بخشی از زمان خود را به آموختن کار با ایده ها اختصاص
دهند .دانشجویان تنها قشری نیستند که از امکان کار فکری در سطحی پیچیده برخوردارند ،اما مهم ترین و وسیع ترین قشر اجتماعی اند که بخش
قابل توجهی از زمان و زندگی خود را به کار با ایده ها اختصاص می دهند .عموماً ،دانشجویان یک دانشگاه در پایگاه طبقاتی ،جنسیت ،ملیت و ...از هم

به این ترتیب این بخش از روشنفکران مانند تمامی بخش های دیگر روشنفکران ،خواسته یا ناخواسته مروج ایده های متفاوتی خواهد بود که منافع
طبقات متفاوت را نمایندگی می کند .جنبش دانشجویی بر اساس تضاد های طبقاتی ای که در جامعه وجود دارد ،جهت گیری یکسان و همگنی
نخواهد داشت .این جنبش در خالء شکل نمی گیرد و بخشی از جامعه و جنبش توده ای است .بنابراین الیه بندی ها و جهت گیری های مختلف
جنبش دانشجویی منطبق بر الیه بندی های و جهت گیری های موجود در جامعه هستند .این جنبش در بستر تضاد طبقاتی الیه های عقب مانده،
میانی و پیشروی خاص خود را خواهد داشت و دست به کار ترویج ایده های متفاوت و متضادی می شوند .این نکته در تحلیل مشخصمان از جنبش
دانشجویی اهمیت حیاتی دارد که در ادامۀ این نوشته ها مدام به آن بازگشت خواهیم گشت.
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متفاوتند ،اما آنچه ویژگی مشترک همگی آن ها است ،گرد آمدن در مکانی به نام دانشگاه است که در آن امکان عام آموختن کار فکری در سطحی
پیچیده را فراهم می کند .این ویژگی اغلب عموم دانشجویان را به عنوان کسانی که توانایی سنتز کردن ایده ها را دارند ،نسبت به مجموع ایده های
اجتماعی حساس تر می کند .به همین معنا است که لنین دانشجویان را«حساسترین بخش روشنفکران» (لنین 5 :؛ )1979قلمداد می کند به این
معنا که قشر های مختلفش بازتاب دهندۀ گرایش های طبقاتی مختلف جامعه در عرصه سیاست و ایدئولوژی هستند.

با این توضیحات نقل قول کامل لنین را بخوانیم:
«آن ها {دانشجویان} حساس ترین بخش روشنفکران هستند و روشنفکران درست به این علت روشنفکر خوانده می شوند که به آگاهانه ترین،
قاطعانه ترین و دقیق ترین وجهی رشد منافع طبقاتی و گروهبندی سیاسی جامعه را منعکس می سازند و بیان می دارند( ».همان)
بنابراین یکی از مشخصه های جنبش دانشجویی – در واقع مهم ترین مشخصه آن -توانایی این قشر در صورت بندی «آگاهانه»« ،دقیق» و «قاطعانۀ»
گروهبندی های سیاسی و منافع طبقاتی متفاوت است .عالوه بر این ،جنبش دانشجویی بخشی از جنبش جوانان است .به لحاظ تاریخی نیرو های
عمدۀ جنبش ها و خیزش های تاریخی را جوانان تأمین می کردند و جسارت به چالش کشیدن نهاد ها و ایده هایی را داشتند که در راستای چشم
اندازشان برای آینده نبود .در واقع آنچه را که فرهنگ محافظه کاری «ندانم کاری»« ،ناپختیگی»« ،جنجال» و «جهالت» جوانان می خواند ،شور و
اشتیاقی به چالش کشیدن گذشته و عموما ساختن آینده است .مائو با اشاره به همین مشخصه ،تالش کرد در مقابل موانع پیشروی جنبش نیروی
جوانان را آزاد کند« :جوانان فعال ترین و شاداب ترین نیرو های جامعه هستند .آن ها از همه بیشتر عالقه مند به آموزش و در تفکر خود از همه کم تر
محافظه کارند( ».مائو؛ بی تا)118:

مبارزه بر سر ایده ها
دو ویژگی ذکر شده ،در کنار یکدیگر موجب می شوند که جنبش دانشجویی واجد کارکردها ،نقش و پتانسیل های متفاوتی نسبت به سایر جنبش های
توده ای باشد .در سطح جامعه همانطور که انگلس نیز بر آن تأکید می کند ،صرفاً مبارزۀ سیاسی و اقتصادی جریان ندارد ،بلکه عالوه بر این دو شکل
مبارزه ،مبارزۀ حاد تئوریک هم در جریان است :مبارزه بر سر ایده ها( .لنین؛  .)82:1353بدیهی است که نه ایده ها و مفاهیم و نه نظام های فکری
خنثی نیستند ،بلکه واجد جهت گیری های طبقاتی هستند .این مسئله از دو جهت در نسبت با دانشگاه و جنبش دانشجویی اهمیت ویژه ای دارد:
اول این که دانشگاه به مثابه یک نهاد عالوه بر کارکرد های طبقاتی اش و در جهت خدمت به جامعۀ بورژوایی ،مکانی است که در آن ما شاهد برخورد
ایده های مختلف هستیم .بنابراین یکی از مهم ترین نهادهایی است که این مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی در آن جریان دارد .بخش مهمی از خلق افکار
و ایده هایی که صورت می گیرد از خالل نهاد های آموزشی و مشخصاً دانشگاه فرموله می شود.
دوم این که که راهنمای عمل مارکسیست ها برای تحقق جامعه ای عاری از ستم و استثمار ،تئوری علمی است« :بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی
نیز نمی تواند وجود داشته باشد ».بخش پیشرو جنبش دانشجویی باید به این اصل گردن نهد .بدون فهم درست از تئوری ،جنبش دانشجویی پیشرو
نمی تواند نقش انقالبی خود را ایفا کند .در مبارزه بر سر ایده ها برای تغییر در جهت انقالب کمونیستی ،نقش دانشگاه و جنبش دانشجویی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است.
همیشه و در هر مقطعی ،جنبش دانشجویی به عنوان بخشی از جنبش توده ای جهت گیری های متفاوتی بر آن حاکم بوده است .با این حال ،یکی
از این جهت گیری های می تواند عمده باشد و خصلت فعالیت یک دوره از جنبش دانشجویی را تعیین کند .این جنبش به طور عمده ،می تواند
مروج منافع طبقاتی پرولتاریا و انقالب کمونیستی شود ،می تواند مروج حفظ فالکت موجود شود و یا در تقابل با این ارتجاع موجود با ارتجاع دیگری
جهت گیری داشته باشد.
عالوه بر این ،نقش دانشگاه و جنبش دانشجویی در کشورهایی که عالوه بر دیکتاتوری طبقاتی شاهد اشکال حاد استبداد سیاسی یا فاشیسم دینی
هستند دو چندان خواهد شد .چرا که در غیاب و سرکوب فضا های اجتماعی که امکان تبادل نظر و بحث را بین روشنفکران و توده های مردم ممکن کند،
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با بیان این ویژگی قصد تکریم جنبش جوانان یا امتیاز دادن به دانشجویان و جنبش دانشجویی نداریم .این نیز صرفاً یک ویژگی است که می تواند
جهت گیری های مختلفی داشته باشد .درست است که روحیه شورشگری اصوالً مثبت و قابل ستایش است .اما جهت شورش جوانان هیچگاه از پیش
تعیین شده نیست .برای مثال جوانان نیمۀ دهۀ چهل و پنجاه شمسی در تقابل با ستم ،استبداد و استثمار ،سر به شورش برداشتند و فریاد می زدند
که «شورش علیه ارتجاع برحق است» .جوانان آن نسل – در بستر آن شرایط -روح تازه ای را در کالبد مبارزات توده ای دمیدند .اما بخشی از همین
جوانان – برای مثال جوانان فعال در انجمن دانشجویان مسلمان آمریکای شمالی -سالح شورش شان برای ساختن آینده را از زرداخانه های ارتجاع
تأمین کردند.
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دانشگاه می تواند روزنه های
تنفس تفکر انتقادی-انقالبی
و رواج آن باشد .مثال های
تاریخی بسیارند ،اما مثالمان
را به دولت در ایران محدود
می کنیم .تالش دولت پهلوی
و جمهوری اسالمی در جهت
حفظ ،گسترش و تقویت سلطه
ایدئولوژیک-سیاسی خود در
دانشگاه با ابزار سرکوب و به
کار گماردن ایدئولوگ های
مرتجع خود در همین راستا
بوده است .دولت جمهوری
اسالمی به خوبی اهمیت
و نقش دانشگاه و جنبش
دانشجویی را متوجه شد.
این دولت خواست به واسطۀ
انقالب فرهنگی اسالمی ،این
نهاد را به بلندگوی انحصاری
ایدئولوژی ارتجاعی خود بدل
کند.
با این تفاسیر آیا می توان
چنین نتیجه گیری کرد
که جنبش دانشجویی به
دلیل خصلت هایش رهبری
جنبش های توده ای را
عهده دار است؟ پیشگام آن
است؟ اساساً دیالکتیک بین
جنبش دانشجویی به عنوان
بخشی از جنبش توده ای با
سایر جنبش های توده ای و
تقسیم بندی های سیاسی
طبقاتی جامعه چیست؟
در شمارۀ آتی با رجوع به
برخی مباحث مکتوب جنبش
صنفی به این مسائل خواهیم
پرداخت.
منابع

لنین1979 ،؛ لنین و جنبشدانشجویی؛ تکثیر و ترجمه از
دانشجویان هوادار سازمان پیکار در راه
آزادی طبقۀ کارگر
 مائو ،بی تا؛ نقل قول هایی از آثارمائو تسه دون ،تکثیر از هوادارن حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان

لنین ،1353 ،مجموع آثار؛ ترجمۀمحمد پورهرمزان

ترویج طب سنتی،

جنایتی دیگر از جمهوری اسالمی علیه بشریت
ستاره مهری

یک سال پیش در اوج همه گیری کوید  ،19تعدادی از اعضای مجلس شورای اسالمی مانند زهرا شیخی
نمایندۀ اصفهان که دکترای طب سنتی دارد با همکارانش به طور آتش به اختیار وارد میدان شده و
مرکز درمان کوید  ۱۹بر مبنای طب سنتی ایجاد کردند .این شارالتان مانند عوام فریبان دیگر حکومت
اسالمی ،با سوء استفاده از کم دانشی مردم در امور تخصصی و عدم دسترسی مردم به اطالعات موثق
علمی ،فکت های قالبی در مورد «توطئه های پزشکی غرب» ارائه داد و با همان عبارات و واژه های
حکومت که امیال خود را به جای «مردم» جا می زنند اعالم کرد «مطالبه مردم برای استفاده از طب
سنتی در درمان بیماران کرونا را تا انتها پیگیری می کنم».
عده ای از پزشکان که روسای انجمن های علمی و درمانی هستند در  4مهر  1399طی نامه ای به
وزیر بهداشت وقت سعید نمکی در مورد خطر طب سنتی و باور های خرافی و شبه علم و اطالعات
ابطال شده ،منسوخ شده و حتا سنجش نشدۀ آن هشدار دادند و از وزیر بهداشت خواستند که «برای
روشن کردن مرز های اطالعات علمی از شبه علم ،خرافات ،برداشت های شخصی و نیز اطالعاتی که به
روش های علمی سنجیده نشده است وارد عمل شوید» .پوریا ناظمی تهیه کنندۀ پادکست های علمی،
که جنایت های «طب سنتی» را نیز رصد کرده است ،به تاریخ  28آبان  1399نوشت« :مقام های
سیاسی ایران از تأسیس آتش به اختیار مراکز درمانی طب سنتی برای مبارزه با کوید  ۱۹خبر دادهاند.
چرا چنین رفتاری بالقوه مرگبار است؟»
اما «طب سنتی» که بعضا تحت عنوان «طب اسالمی» و گاه «طب اسالمی -ایرانی» ارائه می شود
چیست؟ هرچند در ایران به طور کلی با اسالم و مشخصا با شیعه گری و روایت های شیعه پیوند دارد
(به همین علت از عناوینی چون «طب الصادق» و «طب االئمه» هم استفاده می شود) اما به طور کلی
طب سنتی باورهایی را در بر می گیرد که پیش از ظهور پزشکی مدرن ،رایج بود و دانش انسان در
زمینه بدن و سوخت و ساز آن و تعامل آن با طبیعت اطراف و اجرامی که از خارج وارد بدن می شوند
بسیار محدود بود .به قول پوریا ناظمی« :طبیبان برای توضیح رفتار انسان مدلهایی را بر اساس
مشاهدات خود طراحی می کردند .یکی از معروفترین آن ها طراحی ساختار بدن بر مبنای تعادل
مزاج ها یا خلط های مختلف است ...بهمرور زمان و با افزایش دانش ،متوجه شدیم که چیزی به نام
اخالط چهارگانه وجود ندارد .آنچه موجب سرماخوردگی می شود به هم ریختن تعادل میان خلط های
مختلف نیست بلکه موجودی به نام ویروس عامل آن است( »...پوریا ناظمی ،همانجا)
پزشکی مدرن بعد از انقالب صنعتی در قرن هیجدهم ظهور کرد و در قرن نوزدهم ،با رشد جهش وار
کشفیات و اختراعات علمی ،دانشمندان پیشرفت های مهمی در تشخیص و جلوگیری از بیماری ها
کردند .به طور خاص پیشرفت های بسیار مهمی در رابطه با شناختن و درمان بیماری های ناشی از ورود
موجودات میکروسکوپی مانند باکتری و ویروس ها از «بیرون» به بدن انسان ،شد .بدین ترتیب می توان
گفت بخش مهمی از پزشکی مدرن پیدایش «تئوری میکروب» و درمان بیماری های عفونی بوده است.
در قرن  19لوئی پاستور شیمی دان و میکروب شناس فرانسوی و سپس روبرت ُک ِخ آلمانی توانستند علم
میکروب شناسی را تکامل داده و ثابت کنند که ذرات میکروسکوپی از بیرون به بدن حمله می کنند.
بسیاری از دانشمندان حاضر به درک و قبول این واقعیت نبودند که ذرات میکروسکوپی می توانند به
انسان یا حیوانات بزرگ حمله کرده و آن ها را بکشند!
علم به مثابه یک روش قدمت زیادی در تاریخ بشر ندارد و موضوع تازه ای است .پیش از این در تمام

طول تاریخ نوع بشر ،انسان از طریق امتحان و خطا که یک  رویکرد ابتدایی است ،به درک جهان

روش دم دست از مسایل اطراف خود سر در
طبیعی و اجتماعی می پرداخت و سعی می کرد با هر
ِ

فراهم کند .اما در جمهوری اسالمی ،این عقب ماندگی و ذهن کودکی بشر با پشتوانۀ مالی و سیاسی بر اذهان مردم کوبیده می شود.

جدال چهل ساله علم و دین در جمهوری اسالمی
حال نگاهی به وضعیت علم و نگرش و رویکرد علمی در دولت ایران بیاندازیم؛ اعضای سرشناس ،مدیران و وزرای دولت ابراهیم رئیسی فقط
کلکسیونی از آدمکشان حرفه ای ،قضات مرگ اندیش و پاسداران جنایت پیشه نیستند ،بلکه شامل چهره ها و شخصیت هایی می شوند که
به شکل چشمگیری ضدیت علنی و صریح شان با علم و اندیشۀ علمی و دستاورد های انسان جدید و دنیای جدیدی را بیان می کنند و به
آن اعتقاد دارند .این ضدیت ،در دورۀ همه گیری کرونا به شکل های مختلف میدان دار شد .یکی از آن ها کوبیدن هرچه بیشتر نظام بر طبل
گوش خراش «طب سنتی» است که یکی از خطرناک ترین جبهه های جنگ علیه سالمت مردم است.
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بیاورد و در این راه انواع و اقسام توضیحات رازآلود و ماورالطبیعه اختراع می کرد تا برای پرسش های موجود در مورد ناشناخته ها پاسخی

بهرام عین الهی وزیر بهداشت کابینۀ دولت سیزدهم جمهوری اسالمی به صراحت گفت که به «طب سنتی علمی» اعتقاد دارد و بر این باور
است تا آن را در دانشکده های پزشکی گسترش بدهد .از تناقض بنیادین واژۀ «طب سنتی علمی» که بگذریم[ ،درست مثل این که بگویید
هم به اختر فیزیک مدرن باور دارید و هم معتقدید کره زمین روی شاخ گاو یا ِ
الک سنگ پشت قرار دارد!] این اعتقاد فقط یک باور شخصی
نیست بلکه «دبیر کمیتۀ علمی-کشوری کوید  »19هم چنین باوری دارد و در نامه ای به عین الهی خواستار صدور فرمان دستورالعمل های
«طب ایرانی» برای مقابله با کرونا شد .البته نه وزیر و نه رئیس «کمیتۀ علمی» درباره جزئیات این دستورالعمل ها و «طب سنتی» و «طب
ایرانی» سخنی نگفتند و مشخص نیست چیزی فراتر از افتضاح واکسن برکت و احادیث ائمه در مزایای ادرار شتر و روغن بنفشه است یا نه؟!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کابینۀ رئیسی پیشتر در برنامه ای  84صفحه ای از غلبۀ «فرهنگ و ارزش های بیگانه» بر سینما و تأتر و موسیقی
و کتاب ها شکایت کرده بود و خواهان اسالمیزه کردن حوزۀ فرهنگ بود! حتی تصور این که چگونه فرهنگ و هن ِر رسمی و رایج در جمهوری
اسالمی را بیشتر از این که هست ،می توان به زیر تیغ اسالمی کردن و اسالمیزه شدن برد هم دشوار است.

احتماالً صراحت کالم و گل درشت بودن سخنان «نوابغ» کابینه و دولت ابراهیم رئیسی در ضدیت با علم و جهان بینی علمی و در دفاع
از خرافات مذهب ،در آینده باز هم دست مایۀ مضحکۀ جامعه و احتماالً مانور های تبلیغاتی جناح های رقیب آن ها در طیف اصالح طلب و
کارگزارانی و غیره بشود ،اما مساله فقط محدود به ابراهیم رئیسی و خط و مشی حاکم بر دولت او نیست .همین چند ماه پیش بود که علی
خامنه ای به صراحت از تئوری های توطئۀ و باور های کام ً
ال ضد علمی در مورد کوید  19صحبت کرد؟ همو بار ها از «علوم انسانی اسالمی» و
«غرب زدایی شده» گفته است و به پیروی از خمینی ،فرهنگ مدرن و هنر جدید و روشنفکران را «تهدید» و «ضد اسالم» می داند.
در تمام بیش از  40سال گذشته سانسور و «انقالب فرهنگی اسالمی» و تصفیه دانشگاه ها به صورت دوره ای رایج بوده و تیغ ممیزی و
سرکوب و ترور و اعدام و زندان و تبعید همواره باالی سر روشنفکران و هنرمندان کمونیست ،سکوالر ،الئیک و دگر اندیش قرار داشته و دارد.
شاخ فیزیک کوانتوم در جهان دانست و مدعی شد
همین اخیرا ً پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ،جمهوری اسالمی را ِ
فیزیک کوانتوم از هزار سال پیش نزد «دانشمندان مسلمان» رایج بوده است!
این خصلت علم ستیزانۀ جمهوری اسالمی از همان ابتدای روی کار آمدنش خود را نشان داد و نظریه پردازان علم ستیز و سنتگرایی مانند
سید حسین نصر ،احمد فردید و مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی یا مورد عنایت حاکمیت اسالمی ایران در  43سال اخیر بودند .حتی
تئوریسین های از بارگاه والیت رانده شده ای مانند عبدالکریم سروش هم کتاب های ضد علمی مانند «بنیاد مابعدالطبیعی علوم مدرن»،
«ایدئولوژی شیطانی»« ،اوصاف پارسایان» را ترجمه و تألیف کردند و زهرا رهنورد در دورانی که خادم و مقبول حاکمان جمهوری اسالمی
بود در دهۀ  60خروار ها اراجیف دربارۀ معماری و حجاب یا زیباشناسی (ا ِستِتیک) و حجاب نوشت .از میلیون ها صفحه خرافه ای که در
حوزه های مذهبی مشهد و قوم و کالس های درس دانشکده های الهیات تولید و منتشر شده اند در اینجا دیگر حرفی به میان نمی آوریم.
در این میان ،متولیان رژیم خصومت ویژه ای با تئوری تکامل داروین که شالودۀ پزشکی مدرن است دارند .زیرا در ضدیت آشکار با نظریۀ
دروغین و خیالی «خلقت» قرار دارد و از قضا ،ساختن واکسن های مؤثر ضد ویروس کرونا بدون اتکاء بر نظریۀ زیست شناسی تکاملی
داروین هرگز ممکن نبوده است .به طور مثال عیسی کالنتری در مقام ریاست «سازمان حفاظت از محیط زیست» (بخوانید «سازمان تخریب
بی رحمانۀ محیط زیست») مدارس طبیعت را تحت این عنوان که «به بچه های مردم می گویند خلقتی وجود ندارد ،همه اش تکامل است»
تعطیل کرد و تأکید کرد که «داروین هم این طور نمی توانست شست و شوی مغزی به بچه ها بدهد و من به عنوان یک مسلمان نمی توانم
تماشاچی باشم» .وی در مصاحبۀ دیگری گفت« :مدارس طبیعت تبدیل به مدارس ایدئولوژیکی ضد خدایی شده بودند .در بررسی های ما
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جمیله علم الهدی همسر رئیسی نیز به صراحت «آنتی مدرن» بودن را مهم ترین خصلت «انقالب اسالمی» و جمهوری اسالمی نامید و ضمن
ادعای «هماوردی و رقابت دین با علم در دورۀ شیوع کرونا» از ایده و بدیل شترگاوپلنگش گفت که «تشخص بخشیدن به تمام یا بخشهایی
از طبیعت و جداسازی و روایت گری های هنرمندانه برای پیوند دادن انسان و طبیعت و خدا شیوه رایج در ادیان و جهان بینی های دینی
است».
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مشخص شد که برخی افراد در این مدارس خدا را کنار گذاشته بودند و اولین شخصی که این مقوله را به ما متذکر شد کاوه مدنی بود...
محل وارد کردن باور های کمونیستی به ذهن کودکان بود .این مدارس ،حتی مجوز نداشتند و مسئوالن به این اجماع رسیدند که این مدارس
ضد باور های دینی و خداباوری است».
کالنتری درست تشخیص داده است :زیست شناسی تکاملی از علومی است که عمیقا در ضدیت با خداباوری و نظریه خلقت قرار دارد و قدرت
آلیستی و جایگزین کردن خرافه و باور به ماوراء الطبیعه با شیوۀ تفکر علمی دارد .علم دیگری که به
عظیمی در زیر و رو کردن تفکر ایده
ِ
همین اندازه رژیم اسالمی را هراسان می کند جامعه شناسی و به ویژه جامعه شناسی علمی مارکسیسم است .زیرا ،این علم اثبات می کند که
ایدۀ خدا و ادیان مختلف در دوران «کودکی» تاریخ تکامل اجتماعی و فکری انسان توسط انسان ها اختراع شد و ادیان مختلف از جمله ادیان
ابراهیمی (یهودیت ،مسیحیت و اسالم) محصول و بیان روابط اجتماعی و افکار آن جوامع عقب مانده بودند --روابط و افکاری که با تکامل
اجتماعی بشر ،تبدیل به نمادهایی از روابط و سازمان های اجتماعی و افکار منسوخ و ارتجاعی شدند.
ماده  4آیین نامه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب کام ً
ال بازتاب هراس حکومت از ترویج علم و آگاهی علمی و شیوۀ تفکر علمی است
و نشر کتاب هایی را که «ترویج مادی گرایی فلسفی و اخالقی و سبک زندگی مخالف ارزش های اسالمی و اخالقی» و «تبلیغ و ترویج الحاد
و اباحه گری ،انکار یا تحریف مبانی و احکام اسالم و مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که از نظر دین اسالم محترم شمرده می شوند ...
تحریف وقایع تاریخی دینی که ماال به انکار مبانی دین منجر شود» ممنوع می کند.
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تضاد ایدئولوژی و جهان بینی اسالمی و دینمدار (تئوکراتیک) حاکم بر تمامیت دولت جمهوری اسالمی با علم مدرن و جهان بینی علمی
و فرهنگ و هنر جدید ،یکی از ویژگی های پایدار این نظام طی چهل سال گذشته بوده است .این ضدیت و تضاد الینحل ،بخشی از ُگسل
دولت دینی و حاکمیت قوانین و جهان بینی اسالمی در جامعۀ ایران پس از سال  57است که در بسیاری موارد با گسل استبداد سیاسی و
دولت فاشیستی-امنیتی سرکوبگر در هم آمیخته است .یکی از اسناد پایه ای حزب کمونیست ایران (م ل م) موسوم به سند «هفت توقف»
این مساله را چنین صورت بندی کرده است که:
«ادغام دین و دولت ،جنایت است و دینمداری از زشتترین خصلت های جمهوری اسالمی است .سرکوب و تحقیر زنان و ال.جی.بی.تی کیوها،
ادیان و گرایشات مختلف اعتقادی و مسلکی مانند اهل سنت ،بهاییان ،دراویش ،یارسانان و غیره و ضدیت با علم که از قوانین شریعت و
ماهیت مذهبی دولت سرمایهداری دینمدار در ایران بر می خیزد باید متوقف شود».
بینی حاکم بر
حاد و الینحل بودن این تضاد به نوعی به ماهیت و چیستی نظام جمهوری اسالمی بازمی گردد .این درست است که جهان
ِ
جمهوری اسالمی مانند هر تئوری بنیادگرای اسالمی دیگری ،یک نظریه و ایدۀ مربوط به جهان جدید است و نظام حاکم در ایران طی چهل
سالۀ اخیر ،یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری مدرن بوده است که از روابط اقتصادی و تولیدی سرمایه داری محافظت کرده و فناوری ها و
دکترین ها و ایده های آن را در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی به کار می برد اما همه این ها را در چارچوب شریعت
اسالم و اخالقیات و فرهنگی اسالمی گذارده و روبنا و فرهنگ و اخالقیاتِ نظام سیاسی اش را بر مبنای آن تعریف و پی ریزی کرده و در نص
صریح قانون اساسی جای داده است .در حالی که ،شریعت اسالمی و اخالقیات و فرهنگ اسالمی اساساً مربوط به روابط تولیدی و اجتماعی
سنتی فئودالیسم در قرون دوم و سوم هجری قمری هستند .همین تضاد ،ادغام دین و دولت را تبدیل به یکی از گسل های بسیار
و افکار
ِ
مهم جامعه ما کرده است که کلیت زشتی و شناعت کارکرد نظام سرمایه داری از آن بیرون می زند.
جمهوری اسالمی ،در عرصۀ اقتصادی و روابط سیاسی بین المللی قادر شده بر این تضاد فائق بیاید .اما ،نمی تواند و نمی خواهد تضاد فرهنگ
و روبنای عهد کهنه را با فرهنگی شکل گرفته در جامعه را که به شدت تحت تأثیر فرهنگی جهان است حل کند .نمی تواند و نمی خواهد زیرا،
بخش زیادی از فلسفۀ وجودی و برآمدن بنیادگرایی اسالمی به همین تضاد بر می گردد :تضاد میان روبنا و فرهنگ کهنۀ منطبق بر عهد کهنۀ
فئودالی (و حتا برده داری) با افکار و فرهنگ برآمده از سرمایه داری و مهمتر از آن ،با افکار و فرهنگ آینده ای که پایه های مادی و عینی اش
در بطن سرمایه داری به وجود آمده است یعنی جامعه کمونیستی که مختصات آن گسست از روابط مالکیت کهنه و افکار کهنه سنتی از
جمله افکار فئودالی و بورژوایی است .بنیادگرایی اسالمی مدعی است که ایده و برنامه و افق سیاسی جهانشمول گرایی (یونیورسالیستی ای)
است که سودای رقابت و غلبه بر جهانشمول گرایی بورژوا -امپریالیستی و انترناسیونالیسم کمونیستی را دارد.
بنیادگرایان اسالمی از حسن البنا و سید قطب و خمینی تا بن الدن و طالبان و ابوبکر البغدادی مدعی فرهنگ ،فلسفه سیاسی ،اخالقیات،
هنر ،اندیشه و جهان بینی هستند که مدعی اند به مراتب برتر و مفیدتر به حال انسان است تا اخالقیات و فرهنگ برخاسته از سرمایه داری
امپریالیستی یا کمونیسم و انقالب کمونیستی .تکوین تاریخی بنیادگرایی اسالمی هم بسیار وامدار هماورد طلبی فکری نظریه پردازان
اسالمگرا با کمونیست ها و ناسیونالیست ها و لیبرال ها و سکوالر ها در خاوریانه و شمال آفریقا بوده است.
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جنگ ارتجاعی ایران و عراق

صالح قاضی زاده

سیر حرکت نظامی جنگ به این شکل بود که ارتش عراق از  31شهریور  59تا اوایل مهر ماه  1360در موضع تهاجمی بود و چندین منطقۀ
استراتژیک مرزی و چند شهر ایران را به اشغال خود در آورد .اوج پیشروی عراقی ها اشغال خرمشهر ،محاصرۀ بندر آبادان و نزدیک شدن به
ِ
حرکت رو به جلوی عراق شده و تا آغاز تابستان ( 61مه
دروازه های جنوبی اهواز بود .ایران از اوایل پاییز  60به مرور موفق به متوقف ساختن فلش
 )1982اکثر شهر ها و مناطق اشغال شده را از دست عراقی ها در آورد.
پیشنهادات آتش بس
تنها هفت روز پس از آغاز جنگ ،شورای امنیت سازمان ملل در  28سپتامبر  6( 1980مهر  )59قطعنامۀ شماره  479خود را صادر کرد و از هر دو
کشور خواست تا ضمن اعالم آتش بس به مرز های بین المللی (مرز های قرارداد  )1975بازگردند و اختالفات خود را از طریق دیپلماسی حل کنند.
عراق این قعطنامه را پذیرفت اما ایران به علت تحت اشغال بودن بخش هایی از خاکش آن را رد کرد .دو روز بعد هیئتی از سران سازمان کنفرانس
اسالمی ابتدا به تهران و بعد به بغداد رفته و پیشنهاد آتش بس دادند که عراق پیشنهاد را پذیرفت اما ایران آن را رد کرد .همین هیئت برای بار دوم
در  29مهر  59پیشنهاد صلح داد که باز هم بی نتیجه ماند .در اواسط مهر همان سال هیئت ُحسن نیت جنبش عدم تعهد به دو کشور پیشنهاد داد
که بار دیگر هم عراق پذیرفت و ایران از پذیرش آن سر باز زد .در اردیبهشت ماه سال  1360مجددا چهار کشور عضو جنبش عدم تعهد پیشنهاد
صلحی را به دو کشور دادند که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران در نامه ای به تاریخ  21اردیبهشت  60به خمینی آن را «بهترین
پیشنهاد صلح» خواند (بنی صدر  .:1385ص  )227اما بر خالف عراق ،سران جمهوری اسالمی این پیشنهاد را نپذیرفتند.
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از زمستان سال  1360که ایران در جبهه های جنگ ابتکار عمل را در دست گرفت و به سمت خرمشهر پیشروی می کرد ،بار دیگر میانجی گری ها
برای آتش بس آغاز شد و حتی صحبت از پرداخت خسارت جنگ به ایران توسط کشور های عربی حاشیۀ خلیج شد .هاشمی رفسنجانی به عنوان
نمایندۀ خمینی در امور جنگ و سخنگوی شورای عالی دفاع بعد ها وجود هرگونه پیشنهاد پول را رد کرد( .هاشمی رفسنجانی و سفیری:1378 .
 89و ( )90هاشمی رفسنجانی  )285 :1390اما او در يادداشت روز  8اسفند  60نوشت« :ديشب در جلسه شورای عالي دفاع شركت كردم ،گزارش
جبهه ها و بحث دربارۀ تهيۀ مهمات ضروری و پيشنهادات اوالف پالمه بود .خروج عراقی ها از خاك ايران را پذيرفته ،مذاكره دربارۀ مرز ها منجمله
اروندرود می خواهد و حضور نيرو های ناظران بين المللی در مرز ها و پرداخت غرايم جنگی به دو طرف از طرف دولت های داوطلب( »...هاشمی
رفسنجانی  )499 :1378و در  15اسفند  60از قول وابستۀ نظامی ایتالیا نوشت« :کشور های نفت خیز منطقه مایلند شصت میلیارد دالر خسارت
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جنگ را از طرف صدام به ایران بدهند و ایران از شرط سوم که کیفر صدام است منصرف شود» (هاشمی رفسنجانی  )503 :1378و همو در سال 60
در گفتگو با هفته نامۀ موقف العربی گفت« :این پیشنهاد و پیشنهاد های مخالف را قبول نمیکنیم ،مساله ضرر و منفعت نیست ،مساله ،مسالۀ حق و
باطل است»( .روزنامۀ جمهوری اسالمی ۲۷ ،اسفند )۱۳۶۰
«جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»
تا سوم خرداد  61یعنی تا آزادسازی کامل بندرخرمشهر ،ایران کلیۀ قطعنامه ها و پیشنهادات صلح و آتش بس را با اتکا به اشغال شهرهایش توسط
ارتش عراق رد می کرد .اما پس از آن دیگر چنین بهانه ای وجود نداشت و عمال زمینه برای آتش بس و اتمام جنگ فراهم بود .در این مقطع موقعیت
صدام در حزب بعث تضعیف شد و حتی برخی خواهان استعفای او و بازگشت حسن البکر شدند )Axdgard 1984. 42(.عراق به لحاظ اقتصادی هم
تحت فشار قرار گرفت و سوریه در آوریل ( 82فروردین  )61لولۀ نفت عراق به مدیترانه را بست و به اعتراف طارق عزیز وزیر خارجۀ وقت عراق؛ این
کشور از اوایل سال  1983با بحران اقتصادی روبه رو شد (پارسادوست )605
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کشور های حاشیۀ خلیج به ویژه عربستان سعودی در این مقطع بیش از همیشه خواهان تمام شدن جنگ بودند .تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان
در  6ژوئن  82یکی از مهم ترین انگیزه های کشور های عربی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق بود .چرا که جنگ خلیج را مانع از توجه افکار
عمومی جهان به تجاوز اسرائیل به لبنان می دانستند .هیئت کنفرانس کشور های اسالمی در  9ژوئن  19( 82خرداد  )61به هر دو کشور پیشنهاد
خاتمۀ جنگ را داد .صدام حسین این پیشنهاد را پذیرفت و در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل آمادگی خود برای آتش بس ،عقب نشینی از
کلیۀ شهر ها و اراضی اشغالی ایران و بازگشت به مرز های بین المللی را اعالم کرد .عراق این درخواست و آمادگی برای عقب نشینی یک جانبه را در
 22ژوئن همان سال (اول تیر  )61بار دیگر اعالم کرد .پس از آن سازمان ملل متحد در  12جوالی  21( 82تیر  )61به درخواست اردن قطعنامۀ
 514را پیشنهاد کرد .مهم ترین بند های این قطعنامه عبارت بودند از :آتشبس و خاتمهٔ فوری کلیهٔ عملیات های نظامی طرفین؛ عقبنشینی نیرو ها
به مرز های شناخته شد ٔه بینالمللی؛ حضور گروهی از ناظران سازمان ملل برای تأیید ،تحکیم و نظارت بر آتشبس و عقبنشینی نیرو های دو طرف.
ایران اما به هیچ کدام از این درخواست های بین المللی توجه نکرد و یک روز بعد از تصویب قعطنامه  514به داخل خاک عراق حمله کرد .خمینی و
دیگر رهبران و مسئوالن رده باالی جمهوری اسالمی هیچکدام موافق خاتمۀ جنگ نبودند .هر چند برخی از آن ها از جمله شخص خمینی در مورد
تجاوز به خاک عراق تردید داشتند( .هاشمی رفسنجانی  )285 :1390بهانۀ جمهوری اسالمی برای نپذیرفتن آتش بس پس از فتح خرمشهر این
بود که بخش هایی از اراضی ایران مانند ارتفاعات سومار ،سر پل ذهاب ،گالنغرب ،مهران ،می مک و نفت شهر ( 1000کیلومتر) هنوز در اشغال عراق
است(.عالیی  )266نکته قابل توجه این است که ایران وقتی شش سال پس از این ،و در تیر ماه سال  67از موضع ضعف تن به پذیرش آتش بس و
ترک مخاصمه با عراق داد ،تقریباً بسیاری از همین مناطق و حتی بیش از آن ( 1600کلیومتر) در اشغال عراق بود .یعنی همان اراضی که خمینی
و دیگر سران نظام اسالمی به بهانۀ آن در سال  61از پذیرش قطعنامه  514خودداری کردند!
به این ترتیب در تیر  61رهبران جمهوری اسالمی فرصت آتش بس و پیشگیری از کشتار بیشتر مردم دو کشور و نابودی مضاعف شهر ها و زیربنا های
ایران و عراق را عامدانه پس زدند و آن را به یک جنگ خانمان سوز شش ساله تبدیل کردند .از این مقطع به بعد هرگونه ادعای «دفاع مقدس» یا
«دفاع میهنی» در مورد جنگ ایران چیزی جز یاوه ای بی اساس نیست .ایران از روز  22تیر سال  1361به عنوان یک نیروی متجاوز وارد خاک عراق
شده و قصد اشغال آن و سقوط صدام و حزب بعث را داشت .خمینی در  6خرداد  61گفت« :صدام و حزب کافر بعث عراق ،جز سرنگونی و هالکت
سرنوشتی ندارند»(.صحیفه جلد  )15علی خامنه ای رئیس جمهور هم در خطبه های نماز جمعه  15خرداد  61گفت« :ما هنوز هم ایستاده ایم که باید
صدام مجازات شود و متجاوز از خاک ما بیرون برود و خسارت پرداخت شود» .هاشمی رفسنجانی هم می گوید به خمینی گفته بود ایران باید یک
عملیات بزرگ انجام بدهد و یک گروگان بزرگ از عراق بگیرد تا دستشان در مذاکرات با عراق پُر باشد( .مستند اتاق جنگ)
حمید احمدی مشاور وقت وزیر دفاع می گوید چند هفته بعد از فتح خرمشهر همراه با بهرام افضلی (فرماندۀ نیروی دریایی ارتش ایران از  1359تا
 )62نزد هاشمی رفسنجانی رفتند و تأکید کردند که تبعات حمله به خاک عراق فاجعه بار است و امکان ندارد ابرقدرت ها بگذارند ایران در این جنگ
پیروز شود و عم ً
ال امکان پیروزی هم نیست .اما پس از جلسه هر دو مطمئن شدند که ایران قصد ادامۀ جنگ را دارد( .مستند جنگ  2+6ایران و
عراق)
خمینی بعد ها در  20آذر  1363هدف ایران از ادامۀ جنگ را به این شکل فرموله کرد که:
ی ال تَکُونَ فِتْنَه ،همه بشر را دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه
«قرآن می فرماید :قاتِلُوهُمْ حَتّ 
در عالم ،این غیر از آنی است که ما می گوییم ،ما یک جزء کوچکش را گرفته ایم ،برای این که خوب! ما یک دایره خیلی کوچکی از
این دایره عظیم واقع هستیم و می گوییم که :جنگ تا پیروزی .مقصودمان هم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر ،فرض کنید
باالتر از آن ها .آنچه قرآن می گوید این نیست ،او می گوید :جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم؛ یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن
می کنند ،در نظر داشته باشند که باید تا آن جایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود»...
( صحیفه ج 117 :19و )118
«جنگ نعمت است»
چرا مسئوالن جمهوری اسالمی و در رأس همه شخص خمینی بعد از خرداد  61نه تنها تمایلی برای خاتمۀ جنگ نداشتند ،بلکه آن را «نعمت» و

«بسیاری از امور است که انسان از آن خوشش نمی آید لکن وقتی که تحقق پیدا کرد می بیند خیرش در آن بوده است؛ ما و ملت
اسالمی ما جنگجو و هجومگر نبودهایم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمان نمیآمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از
مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک امریکا و اغفال حزب بعث به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش ...لکن این جنگ پیش
آمد و یک سال و نیم تقریباً طول کشیده است و ثمرات بزرگی برای ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم .یکی
از ثمرات بزرگ این ،این تحرک بیسابقه ای است که در جوان های ما در جبهه ها و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ حاصل شده است
و کان ّه از آن رخوت و سستی که برای اشخاصی است که نشستهاند و کار های معمولی را می کنند ،این رخوت و سستی از بین رفته
است و جای خودش را به فعالیت و تحرک داده است که امروز ارتش ما ،سپاهیان ما ،بسیج ما و عشایر ما و ملت ما ،چه در جبهه و
چه در خارج جبهه ،فعالند و متحرک و در مقابل همه ناگواری ها ایستادهاند و جنگ را برای خودشان گوارا می دانند؛ ...و از چیزهایی
که ما متوجه ً
قبل نبودیم و بعد متوجه شدیم ،این است که این مشتی که شما جوانان ما و ارتش ما و پاسداران ما و سایر قوای مسلح
و امدادی به دهان این مهاجمین زدید ،این یک عبرتی می شود از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت در مغز خودشان این
تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما هم یک هجومی بکنیم»( .صحیفه .ج .15ص  400و )401
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«فرصت» می دانستند؟ خمینی پیشتر در  11آذر  60در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز گفته بود:

و بعد ها در  20آذر ماه  1363هم تکرار کرد:
«جنگ های رسول اکرم ،رحمتش کمتر از نصایح ایشان نبوده است ...بنا بر این غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن
نگفته است «جنگ جنگ تا پیروزی» .قرآن گفته است ،باالتر از این را گفته ،اسالم هم گفته است و باالتر از این را گفته است .و
رحمت است این ،نه این است که نقمتی (رنج و سختی) بر مردم است ،یک رحمتی است بر تمام بشر ،که خدای تبارک و تعالی
مردم را دعوت به مقاتله کرده است ،نه این که خدای تبارک و تعالی می خواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند؛ می خواهد رحمت
درست کند ،توسعه رحمت می خواهد عنایت کند( ».صحیفه .ج )112-118 .19

جنگی ارتجاعی ای که به قیمت مرگ صد ها هزار عراقی و ایرانی ،خسارات مالی سنگین و ویرانی شهرها ،روستا ها و زیرساخت های هر دو کشور
تمام شد .آن جنگ لعنتی و مرگ کام نه برای مردم عراق و ایران بلکه برای خمینی و فاشیسم دینی حاکم بر ایران و صدام حسین و حزب جنایتکار
بعث «نعمت» بود .همچنین برای قدرت های امپریالیستی جهان و ارتجاع منطقه .در فصل های بعد خواهیم دید که چگونه قدرت های امپریالیستی
جهان (ایاالت متحده آمریکا ،شوروی ،فرانسه ،بریتانیا ،آلمان غربی) و ارتجاع منطقه (اسرائیل ،عربستان و ترکیه) بر اجساد نزدیک به یک میلیون
نفر از مردم و جوانان ایران و عراق و ویرانی هر دو کشور ،اهداف سیاسی-جغرافیایی (ژئوپولیتیک) خود را دنبال می کردند و البته تجارت سودآور
فروش تسلیحات.
اما تا جایی که به خمینی و رژیمش مربوط می شود ،جنگ به سه طریق به هدف تثبیت و بقای جمهوری اسالمی کمک می کرد:
الف) سرکوب هرگونه مخالفت ،اعتراض و انتقاد به حکومت به بهانۀ جنگ.
ب) گسترش و اجتماعی کردن سپاه پاسداران و بسیج به عنوان یک نیروی نظامی اسالمگرا و بازوی سرکوبگر مورد اعتماد حکومت.
ج) متحد کردن بخش های بی طرف جامعه از طریق تحریک حس ملی گرایی و وطن پرستی
در قسمت بعد به تشریح این سه مورد خواهیم پرداخت.
کتاب نامه
بنی صدر ،ابوالحسن ( )1385نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران .به اهتمام فیروزه بنی صدر .انتشارات انقالب اسالمی .چاپ اینترنتیپارساردوست ،منوچهر ( )1386ما و عراق از گذشته تا امروز .تهران .شرکت سهامی انتشار .چاپ دومهاشمی رفسنجانی ،علی اکبر ( )1378حقیقت ها و مصلحتها؛ گفتگو با هاشمی رفسنجانی .به کوشش مسعود سفیری .تهران .نشر نیهاشمی رفسنجانی ،علی اکبر ( )1378عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  .1360به اهتمام یاسر هاشمی .تهران .انتشارات همشهری و دفتر نشر معارف انقالب اسالمیهاشمی رفسنجانی ،علی اکبر ( )1390هاشمی بدون روتوش؛ پنج سال گفتکو با هاشمی رفسنجانی .به کوشش صادق زیباکالم و فرشته سادات اتفاق فر .تهران .انتشارات روزنه .چاپ چهارم-	 Axdgard. Frederick (1984) A New Iraq. New York. St Martin Press
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واقعیت و پاسخ به این سوال تاریخی چنین است که جنگ ارتجاعی ایران و عراق از آغاز و تداوم عامدانۀ آن از سوی خمینی و دیگر سران جمهوری
اسالمی بعد از بازپس گیری خرمشهر تا تیر ماه  ،67بهترین بهانه و ابزار برای تثبیت رژیم تازه تأسیس اسالمی بود .خمینی و یارانش ،جنگ را به
عنوان وسیله و اهرمی در مسیر بقای هر چه بیشتر حاکمیت فاشیستی شان و تحمیل آن به مردم ایران می دانستند .هاشمی رفسنجانی از معماران
اصلی تأسیس ،تثبیت و بقای جمهوری اسالمی این مساله را به این شکل صورت بندی کرد که« :جنگ راهی پیش پای ما گذاشت که مشکالت
منطقه را حل کنیم و ملت خودمان را بسازیم»(.هاشمی رفسنجانی  )278 :1390منظور وی از «حل مشکالت منطقه» ،نفوذ سیاسی-نظامی
جمهوری اسالمی در لبنان ،عراق ،سوریه ،یمن ،بحرین ،افغانستان و غیره است و مقصود از «ملت خودمان» چیزی جز نظام شان نیست.
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آریل دورفمان نویسنده ای که قلبش برای بشریت می تپد
نوشتۀ زیر را یکی از فعالین «کمپین اضطراری آزادی فوری زندانیان سیاسی در ایران» و به بهانه پیام همبستگی آریل دروفمان به
این کمپین نوشته و برای نشریۀ آتش ارسال کرده است.
آریل دورفمان ،نویسنده معروف ،نمایشنامه نویس و فعال حقوق بشر ،شیلی – آرژانتینی تبار ،در 6مه 1942در بوینس آیرس به دنیا آمد .پدرش که
یک اقتصاددان چپ گرا بود در همان دهۀ 1940مجبور شد که همراه با خانواده اش از آرژانتین به آمریکا مهاجرت کند .چند سال بعد درفضای ضد
کمونیستی حاکم در آمریکا در سال  1954باز هم آن ها مجبوربه ترک آمریکا و مهاجرت به شیلی شدند .در واقع آریل در شیلی بزرگ شد در همان
جا ازدواج کرد و شهروند شیلی شد .بعد از به قدرت رسیدن سالوادور آلنده ،او یکی از مشاوران فرهنگی آلنده شد تا این که پس از کودتای پینوشه
در سال 1973پس از چندین ماه زندگی مخفی توانست در یک فرصت مناسب شیلی را ترک کند.
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او از اواسط دهۀ  1980مقیم آمریکا شد و در دانشگاه دوک شروع به تدریس کرد .از آریل دروفمان تاکنون بیش از بیست عنوان کتاب شامل رمان،
شعر ،نمایشنامه و نقد ادبی منتشر شده است که به سی زبان ترجمه شدهاند .بسیاری از کتاب های او نیز به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده اند
یکی از معروفترین کتاب های رمان «ناپدیدشدگان» است که در سال 1981نوشته شد و در ابتدا به دلیل سانسور شدید قرار بود با نام مستعار منتشر
شود ولی بعد تصمیم می گیرد به نام خودش منتشر کند .او در مورد انتشار رمانش با نام مستعار می گوید:
«اگر پدر حقیقی این نوشته را پنهان کردهام نه بدین سبب بوده که از ارائه فرزندش شرم داشتهام ،بلکه بدین علت بوده که پخش
کتاب با نام حقیقی من در شیلی و دیگر کشور های آمریکای التین ممنوع است .دلیل دیگری نیز برای این کار دارم :رمان من درباره
ناپدید شدن هزار ها مرد و چندین و چند زنی است که به دست پلیس مخفی این دیکتاتوری ها سر به نیست شدهاند .این آدم ها
که در دل شب یا در روز روشن ،در خیابانها ،ربوده می شوند هیچگاه برنمیگردند .بستگان آن ها نه تنها عزیزان خود را از دست
می دهند بلکه از بود و نبود آن ها بیخبر می مانند .درست است که این ناپدیدشدگان خانه و زندگی و بچه های خود را از دست
می دهند اما نکته درخور توجه این است که گوری هم ندارند ،گویی هرگز به دنیا نیامدهاند .طبیعی است که چاپ چنین رمانی هیچ
ناشری را پیش مقامات عزیز نمی کند ،همان مقاماتی که قدرت آن را دارند که نویسنده را هم ناپدید کنند .حضور من قب ً
ال در آن
کشور ها ممنوع شده بود ،دیگر نمیخواستم کتابم نیز ممنوع شود .بنابراین تصمیم گرفتم مکان داستانم را جای دیگر ،مث ً
ال یونان،
قرار دهم و کتاب را با نام مستعار منتشر کنم .طرحم این بود که ابتدا کتاب را به زبان دانمارکی ،آلمانی یا فرانسوی درآورم و سپس
بدهم به زبان اسپانیایی «ترجمه» کنند .چند تن از دوستان نویسندهام آمادگی خود را برای یاری من در انجام این کار اعالم کردند
تا فرزند من به جایی که تعلق دارد پا بگذارد و رشد کند؛ در سرزمین خودش .ساکنان اردو های کار اجباری در شیلی نمایشهایی
را روی صحنه می آورند که هرچند خود نوشتهاند ،اما آن ها را به نویسندگان بیگانه ای که وجود خارجی ندارند نسبت می دهند .اگر
آن ها از درون سیم های خاردار می توانند دست به چنین کارهایی بزنند چرا من ،که از آزادی نسبی برخوردارم ،از بیرون این سیم ها
به کار مشابهی دست نزنم؟»
معدود نویسندگان ،روشنفکران و فعاالن سیاسی هستند که قلبشان برای بشریت می تپد و آریل دروفمان یکی از آن ها است .مشغلۀ او این نبود که
در کجا زندگی می کند بلکه او قلب خود را برای تمام دنیا باز کرد .دریچۀ دید او به جهان ،رهایی بشریت است .به همین دلیل است که او نه تنها
فراخوان کمپین اضطراری آزادی فوری زندانیان سیاسی در ایران را امضا کرد و یکی از مدافعان این کمپین است بلکه در دو بیانیه مختلف به اهمیت
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی می پردازد .اوکه خود رنج و درد زندان ،دیکتاتوری و تبعید را گذرانده شرایط زندانیان سیاسی در ایران را درک
می کند و اهمیت این درخواست اضطراری را در بیانیۀ خود این چنین برجسته می کند:
«مردم خوش قلب دائماً مورد هجوم بسیاری از درخواست ها برای امضاء دادخواست در مورد موضوعات مهم قرار می گیرند .بسیار
طبیعی است که آن ها کالفه شده و از خود بپرسند که این امضاء کردن چه تأثیری خواهد داشت؟ اگر من وارد کمپین اضطرای
برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده ام ،به این دلیل است که می دانم این ابتکار عمل توجه مردم را به زنان و مردان در بند
در آن کشور جلب خواهد کرد ،و اگر فشار کافی بر روی رهبران و سردمداران آن وارد شود فردا می تواند آن عزیزان را از شر شرایط
وحشتناک و بی عدالتی مفرط خالص کند و حتی اگر آن رهبران و سردمداران به ما گوش ندهند ،من بر مبنای تجربۀ شخصی-
اعتقاد دارم که به زندانیان قدرت زنده ماندن و استقامت می دهد .آن ها صدای ما را می شنوند ،آن ها می فهمند که دیگران در اقصی
نقاط دنیا و در دور دست ها ،به آنچه برای آنان اتفاق می افتد ،اهمیت می دهند .ما نباید آن ها را نا امید و بدون پشتیبان بگذاریم».
او از تجربه خود به ما می آموزد که به پشتیبانی از زندانیان سیاسی بایستیم و در پیام همبستگی خود این چنین حمایت خود را از زندانیان سیاسی
بیان می کند:
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« به عزیزان دربندی را که نمی شناسم ،اما در باره آنان می دانم که در زندان های ایران به طور غیر عادالنه ای محبوس شده ،فقط به خاطر آزادی بیان
و آزادی برای آن که زنده و آزاد باشند .از آنجا که می دانم که کلمات به درون دیوار های زندان رخنه می کنند و از یک کشور به یک کشور دیگر
می روند و از یک شاعر به گوش دیگران۔ من می خواهم این پیغام را که در رمان جدید خود که اسمش غرامت اداری است باز گو کنم۔ در این رمان
فرشته نگهبانی عاشق زنی شده است که به دلیل مبارزات و عشقش برای آزادی انسان ها و بخصوص برای نجات طبیعت و جنگل ها در حال مرگ
است ۔ اسم این زن آلباجانان است این چیزی است که این فرشته نگهبان از آلبا جانان در حال مرگ به خاطر می آورد۔
آلبا جانان می گوید که:
آن ها می توانند مرا بکشند اما قادر نیستند که عشقم را نابود کنند ،این اولین سخنانی است که از دیواره های گلوی دردناک آلبا جانان شنیده
می شود۔
من فکر می کردم که سخنانش می بایست مملو از تنفر و درد باشد ،اما نه نه اینگونه نبود۔
من نظاره گر مرگ او بودم ،که تنفرش بر علیه دشمنانش حد و حدودی نداشت نه این که آن ها را برای جنایت هایی که مرتکب شده اند بخشیده
باشدنه نه و هرگز آن ها را فراموش نکرده نه نه۔
او تمام انرژی خود را جمع کرد تا آنجا که می توانست از روزنه دیواری که کتاب و بدن وی را در قل و زنجیر محصور کرده و سعی به نابودی او
داشت ،به طرف روشنایی شراره های نور بکشد۔
او را دیدم که به شکاف موجود در دیوار خیره شده و گفت ،این چیزیست که من قبل از رفتنم می خواهم ببینم۔
در لحظات آخر حیاتم نمی خواهم با یاد جور و ستم آن ها اینجا را ترک کنم۔ می خواهم به شراره های نور آفتاب نگاه کنم و گیاهان و بارانی که در
باغ در حال بارش است ،بارانی که گیاهان را فرا می خواند که به دور هم در زمین جمع شوید۔ و آنجا بود که فکر کرد در واقع هیچ چیز نمی میرد۔
فکر کرد که اگر مرا در اقیانوس بیاندازند ،غذای ماهیان خواهم شد و عاقبت در درون دهان کودکان بلعیده خواهم شد۔ و بعد فکر کرد اگر مرا در
گودال بیندازند تبدیل به کرم ها خواهم شد و آنان مرا دوباره به
گل تبدیل خواهند کرد۔

آری باغ ،باغ هیچ وقت او را در چنین زمان های پر ازپریشانی
ترک نمی کند۔
این پیام به خصوص برای شما عزیزان من نوشته شده که من از
ادبیات فارسی آموختهام از رومی از اشعار صوفی و ترجمه هایی
دیگر و این بود که فکر کردم که این کلمات را برای شما بنویسم
که ازیک کشور به کشور دیگر پرواز می کند و از درز دیواری به
درز دیوار دیگر و از دهان من و از عشق من و از فکر من برای
شما و با عالقه و همبستگی من و اطمینان به این که علیه
نیروهایی که شما را محصور کرده اند پیروز خواهید شد ،صدای
شما را اما هرگز و هرگز نمی توانند خاموش کنند».
لینک «کمپین اضطراری آزادی فوری زندانیان سیاسی در
ایران»
https://www.freeiranspoliticalprisonersnow.
org/updates
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و اما اگر مرا در بیابان های خشک و بی آب بیندازند و توسط
شغال ها خورده شوم ،خود را تبدیل به انرژی خواهم کرد و
البالی سنگ ها خواهم رفت و یا اگر مرا در باغ دفن کنند و
پرندگان برمن نوک بزنند و من با آن ها به آسمان ها پرواز کنم و
با مدفوع آن ها دوباره بر زمین باز خواهم گشت۔
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دوگانگی اقتصاد سوسیالیستی و خطر احیای سرمایه داری
اقتصاد سیاسی مارکسیستی  -بخش هجدهم

واقعیــت کمونیسـم چیسـت؟
بخش  17از سلسله مقاالتِ اقتصاد سیاسی مارکسیستی در این ستون ،با این نکتۀ مهم در مورد خصلت اقتصاد سوسیالیستی تمام شد که «دو
قانون عینی» بر اقتصاد سوسیالیستی حاکم است که در توسعۀ اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی ،اجبارا ً باید آن ها را در نظر گرفت تا اقتصاد
رفاهی فزایندۀ
سوسیالیستی هم زمان بتواند با هدف «محو چهار کلیت» 1توسعه یابد و هم این که در دوران گذار سوسیالیستی ،بتواند نیاز های
ِ
آحاد جامعه و کلیت جامعه را تضمین کند.
«دو قانون عینی» اشاره دارد به این واقعیت که «توليد سوسياليستی ،تا اندازه ای ،هم توليد اجتماعی مستقيم است و هم توليد کاالیی».
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مبین دو رابطۀ تولیدی متفاوت هستند( .رجوع کنید به
توجه به این مساله بسیار مهم است که «تولید کاالیی» و «تولید اجتماعی مستقیم»
ِ
ضمیمه) در سیستم سرمایه داری ،تولید اجتماعی است اما این تولید اجتماعی« ،مستقیم» نیست .تولید اجتماعی است زیرا نیاز های گستردۀ آحاد
مردم بر مبنای تقسیم کار اجتماعی و با تولید انبوه پیش می رود و نه به صورت فردی و در مقیاس کوچک .اما این «اجتماعی شدن» به واسطۀ
میلیارد ها مبادلۀ کاالیی و بر بستر رقابت پر هرج و مرج میان سرمایه داران ،تحقق می پذیرد .در سوسیالیسم ،اما ،تولید نه تنها اجتماعی است بلکه
همگانی ابزار تولید ،امکان تولید اجتماعی مستقیم از طریق برنامه ریزی اقتصادی
تولید اجتماعی مستقیم است .در سوسیالیسم ،با استقرار مالکیت
ِ
به وجود می آید .در این اقتصادی می توان نیاز های مصرفی مردم ،نیاز های توسعۀ اقتصادی ،ضرورت کم کردن شکاف های بر جای مانده از گذشته
(میان زن و مرد ،میان کارگران فکری و یدی ،میان مناطق مختلف) ،نیاز های دولت سوسیالیستی و پیشبرد انقالب جهانی را مستقیماً برآورد کرد
و بر مبنای یک برنامه ریزی درازمدت و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در جهت تحقق آن ها منابع انسانی و مادی را به حداکثر به کار گرفت.
اما« ،تولید کاالیی» قانون عینی دیگر در اقتصاد سوسیالیستی است .با وجود آن که اقتصاد سوسیالیستی مانند اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر مالکیت

خصوصی بر ابزار تولید نبوده و مبتنی بر استثما ِر کارگر و رقابت آنارشیک میان سرمایه داران نیست؛ با وجود آن که تولید سوسیالیستی تحت هدایت
اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی با هدف «محو چهار کلیت» است و نه مانند اقتصاد سرمایه داری تحت اوامر «دست نامرئی بازار» و هدف
ِ
حرکت جامعه به سمت
کسب حداکثر سود؛ با این وصف ،هنوز تولید کاالیی وجود دارد و قانون ارزش هنوز برتوليد سوسياليستی تأثير می گذارد و به
محو کام ً
ال «چهار کلیت» حد می زند .تولید کاالیی در مبادلۀ میان بخش های مختلف اقتصاد که به یکدیگر وابسته اند (صنعت و کشاورزی و درون
هر یک از این بخش ها ،میان این بخش ها و صنعت حمل و نقل و غیره) و در درجه بندی مزد بر حسب «از هر کس به اندازۀ توانش ،به هرکس به
اندازۀ کارش» بازتاب می یابد .به دو علت اساسی ،نمی توان «به یک ضرب» تولید کاالیی و قانون ارزش را کام ً
ال کنار گذاشت و ریشه کن کرد و باید
ِ
واقعیت آن را در توسعۀ برنامه ریزی شده سوسیالیستی در نظر گرفت .این دو علت اساسی عبارتند از :یکم ،جامعه سوسیالیستی ،تا مدت ها آثار نظام
سرمایه داری گذشته را به شکل تداوم تمایزات اقتصادی و اجتماعی و عادات و افکار کهنه با خود حمل خواهد کرد زیرا این آثار را نمی توان «به یک
ضرب» از بین برد .به طور مثال ،تمایز میان دستمزد پزشک و کارگر را نمی توان از بین برد و صرفاً می توان به تدریج محدود کرد .دوم ،مانع دیگر
این است که کشور های سوسیالیستی در محاصرۀ جهان سرمایه داری امپریالیستی ،متولد می شوند (حداقل تا کنون این طور بوده است) و کشور
سوسیالیستی کماکان بخشی از جهان است و هر چند خالف جریان سرمایه داریِ حاکم بر جهان حرکت می کند اما مجبور به داشتن رابطه با آن
است و بخشی از این رابطه ،رابطۀ اقتصادی است که الجرم بر مبنای مبادلۀ کاالیی پیش می رود.
این واقعیت های عینی ،توسعۀ برنامه ریزی شدۀ اقتصادی را در کشور سوسیالیستی بسیار پیچیده می کند .کتاب «شانگهای» در فصل ششم تأکید
می کند که ارگان های رهبری اقتصاد برای درک الزامات «دو قانون عینی اقتصاد سوسیالیستی» باید دست به تحقیقات جدی بزنند« :آنان بايد
الزامات عينی قانون توسعه با برنامه را ،در همه جوانبش ،و در طول فرموله كردن برنامه ،تشخيص داده و درك كنند .الزامات آن بايد در تفكرشان
بازتاب داشته باشد .اين كار ،هرگز ساده نيست( ».شانگهای .فصل ششم)
به واقع ،این کار هرگز ساده نیست .زیرا ،اقتصاد سوسیالیستی در جامعه ای در حال پیاده شدن است که بسیاری از عادات و شکاف های گذشته را
با خود حمل می کند ،بورژوازی بین المللی سنگ اندازی می کند و خط های بورژوایی در درون حزب کمونیست دائماً جهت گیری ها و سیاست های
پراگماتیستی یا محافظه کارانه را تحمیل می کنند .به عالوه ،اقتصاد ،یک واحد پیچیده و پر تضاد است و مرتباً دچار عدم تعادل می شود؛ شرايط
عينی مرتباً در حال تغيير است .در نتیجه ،رهبران امور اقتصادی بايد فرآيند يادگيری را از سر بگذرانند تا قوانين عينی را درك كنند و مرتباً و
آگاهانه منحنی یادگیری خود را تکامل دهند .مرتباً تجربه را جمع بندی كنند ،تحقيق و بررسی و تحلیل کنند ،به توده های مردم و تجارب و دانش

تأمین نیاز های فزایندۀ آحاد و کلیت جامعه و حرکت بر مسیر تحقق «چهار کلیت» ،به الزامات قوانین عینی اقتصاد سوسیالیستی نزدیک تر کنند.

برنامه ریزیِ توسعه اقتصاد وجوه مختلفی دارد .در هر تولید اجتماعی گسترده (خواه سرمایه داری باشد یا سوسیالیسم) ما با مسئلۀ تنظیم و توزیع

کار اجتماعی روبه رو هستیم .نیروی کار زنده و همچنین ابزار تولید (که کار مادیت یافته هستند) باید میان بخش ها و شعب مختلف تقسیم شوند.
اما این تنظیمات باید متمایز از قوانین اقتصادی تنظیم کنندۀ تولید سرمایه داری باشند.
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آن ها اتكاء كنند ،تا بتوانند به تدریج قوانين توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده سوسیالیستی را واضح تر از هر زمان تشخیص داده و آن را با هدف

در هر تولید اجتماعی گسترده ،روابط وابستگی متقابل میان بخش های مختلف تولید ،وجود دارد .مثال ،صنعت و کشاورزی؛ صنایع تأمین معاش و
صنایع تولید ابزار تولید و ماشین آالت؛ صنایع تأمین انرژی و حمل و نقل و غیره .در سیستم سرمایه داری ،تخصیص کار اجتماعی به طور برنامه ریزی
شده ناممکن است زیرا سرمایه داران به دنبال سود و بسط سرمایه خود هستند و این هدف را با رقابت مرگبار میان خود پیش می برند .به قول لنین
«سرمایه داری فقط با بحران می تواند توازنی را که مرتباً به هم می خورد ،مجددا ً برقرار کند ».اما سوسیالیسم می تواند تضاد منافع میان بخش ها و
بنگاه های مختلف را که ذاتی سرمایه داری است ،از میان ببرد .دولت سوسیالیستی می تواند با یک برنامه ریزی سراسری و واحد ،نیروی کار و ابزار
تولید را در بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف ،به طریقی متعادل و موزون توزیع کند .انگلس به درستی پیش بینی كرد كه پس از استقرار
سوسیالیسم« ،با تصرف ابزار تولید توسط جامعه  ...شرایط پر هرج ومرج در تولید اجتماعی ،جای خود را به سازمان یابی آگاهانه برنامه ریزی شده
تولید اجتماعی می دهد».

انقالبی حزب کمونیست چین به برنامه ریزی اقتصادی می توان مشاهده کرد .آنان به مساله
نکات متدولوژیک مهمی را در رویکرد کمونیست های
ِ
تعادل در اقتصاد به صورت مقوله ای ديناميك می نگريستند كه در آن تعادل به عدم تعادل ره می گشايد و عدم تعادل به تعادلی نوین .آنان نسبت
به حل تضاد ها رویکردی مثبت داشتند .یعنی ،تضاد را فقط به صورت مانع نمی دیدند بلکه امکان دگرگون کردن آن و ایجاد حرکت در جهت تعمیق
روابط سوسیالیستی و به جلو راندن توسعه اقتصاد سوسیالیستی را نیز می دیدند و سعی در محقق کردن پتانسیل نهفته در تضاد ها را داشتند .آن ها به
شدت به سیاست های پراگماتیستی که به ظاهر و در کوتاه مدت به «تعادل» منجر می شد اما در درازمدت عدم تعادل های بزرگ را به وجود می آورد،
ِ
سیاست باال کشیدن سطوح عقب مانده و رساندشان به سطوح پيشرو تأکید می کردند زیرا فقط با این سیاست استفاده از
انتقاد می کردند .آن ها بر
ظرفیت های تولیدی عمیق تر و منابع گوناگون ممکن می شد.
کتاب شانگهای ،تأکید می کند که در برنامه ریزی باید از پراکنده کردن منابع و بخش گرایی پرهیز کرد و به جای آن از روش «تمرکز دادن نیرو
برای انجام یک نبرد با هدف نابود کردن نیروی دشمن» 3استفاده کرد .در مورد رابطۀ میان امور کلیدی و فرعی ،می گوید در عین این که باید میان
آن ها تمایز گذاشت و امور کلیدی را محکم در دست گرفت اما باید به امور فرعی نیز پرداخت زیرا تعادل کلی وابسته به رابطۀ دینامیک میان این
جنبه هاست و غفلت از امور فرعی موجب اختالل در کار امور کلیدی می شود .در مورد رابطۀ میان بلند پروازی و واقع بینی می گوید ،در برنامه ریزی
باید آماج بلندی اتخاد کرد که پايه علمی داشته و عملی باشد و بر اهمیت ترکیب برنامه ریزی درازمدت (برنامه های  5ساله ،دهساله و بيست ساله)
و برنامه های كوتاه مدت (يكساله ،فصلی و ماهانه) تأکید می گذارد ...« :برنامه های درازمدت در برگيرندۀ آماج درازمدت می باشند .اين برنامه ها افق
ديد مردم را باال می  برند و آنان را تشويق می كنند كه بلند پرواز كنند .رفقای كارگ ِر پیشرو می گويند که « بدون در نظر داشتن آماج بزرگ ،حتا
يك پر كاه هم مي تواند كمر ما را خم كند .با در نظر داشتن آماج بزرگ حتا كوه تای نمی تواند كمر ما را خم كند ».اما برنامه های درازمدت مستلزم
آنند كه برنامه های كوتاه مدت را متحقق كنيم ،آن ها را درك كنيم ،و آن ها را برای مقايسه كردن و بازرسی كردن مورد استفاده قرار دهيم تا اين
كه برای تحقق برنامه های درازمدت كم نياوريم( ».فصل ششم)
در شمارۀ آینده این مبحث را طبق فصول دیگری از «کتاب شانگهای» پی خواهیم گرفت .الزم است تأکید کنیم که کلیات اصول متدولوژیک بیان
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«کتاب شانگهای» ایجاد روابط متناسب میان بخش های مختلف اقتصاد برای دست یافتن به توسعۀ موزون اقتصاد سوسیالیستی را به تفصیل شرح
می دهد .در اقتصاد سوسیالیستی ،توازن میان بخش های مختلف و وابسته به یكدیگر از طریق برنامه ها تنظیم می شود .روابط متناسب عمده به طور
خالصه عبارتند از :اول ،تناسب های میان کشاورزی و صنعت .این ها دو بخش اساسی تولید هستند كه متقاب ً
ال به هم وابسته اند .دوم ،تناسب میان
بخش های درون کشاورزی .سوم ،نسبت های درون بخش صنعت .روابط متناسب در درون صنعت ،درون کشاورزی و میان کشاورزی و صنعت ،سه
رابطه متناسب بسیار مهم در کل اقتصاد می باشند .کشاورزی و صنایع سبک اساساً وسایل معاش را تأمین می کنند و صنایع سنگین اساساً ابزار
تولید را تولید می کنند .هنگامی که این سه رابطه متناسب به درستی تعیین شوند ،رابطه متناسب میان دو دپارتمان تولید اجتماعی (صنایع ابزار
تولید و صنایع وسایل مصرف) اساساً تنظیم می شود .چهارم ،تناسب های میان تولید صنعتی و كشاورزی با ارتباطات و صنایع حمل و نقل .ماركس،
صنعت حمل و نقل را به عنوان چهارمین حیطه تولید دسته بندی كرد .بدون توسعۀ مناسب ارتباطات و حمل و نقل ،تولید صنعتی و كشاورزی
بشدت عقب می افتد .پنجم ،تناسب بین توسعه فرهنگی و آموزشی با توسعه اقتصادی .ساختمان یك كشور سوسیالیستی بدون رشد علوم مدرن و
فرهنگ غیر ممکن است .ششم ،تناسب میان افزایش در تولید و رشد فعالیت های فرهنگی و آموزشی از یكسو و رشد جمعیت از سوی دیگر .هفتم،
رابطۀ متناسب میان انباشت و مصرف .هشتم ،رابطه متناسب میان مناطق مختلف .یعنی توزیع معقول ظرفیت های تولیدی در مناطق مختلف ،با
سیاست باال کشیدن مناطق محروم تر.
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شده در این بخش ،با وجود آن که مختص برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی هستند اما برای نقشه ریزی در عرصه های مبارزاتی دیگر نیز بسیار
آموزنده اند   .
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وقتی از «کاال» صحبت می کنیم گرایش خود به خودی این است که یک فرآوردۀ مفید ،یک شیء ،در نظر آورده شود .اما کاال فرآوردۀ مفیدی است
که مبادله می شود .بنابراین ،در دل «کاال» روابط میان انسان ها نهفته است .اگر فرآوردۀ مفید ،بر مبنای «قانون ارزش» میان آدم ها بده بستان نشود،
آن فرآورده را نمی توان «کاال» به حساب آورد .به طور مثال ،معاوضه دوستانۀ فرآورده ها یا تعاون و همیاری ،رابطۀ کاالیی محسوب نمی شود .پس
«کاال» مربوط به رابطۀ تولیدی میان انسان هاست .در جامعه فئودالی ،روابط تولیدی مبتنی بر تولید و مبادلۀ کاالیی غلبه نداشت .در سرمایه داری
است که تولید و مبادله کاالیی گسترده ،مسلط می شود .البته سرمایه داری هیچوقت خالص نبوده است و از عناصر روابط فئودالی و حتا برده داری
ِ
فرهنگ منطبق با خود را هم تولید می کند :فرهنگ «من این را به تو می دهم ،تو در عوض چی به من می دهی»،
استفاده کرده است 4.رابطۀ کاالیی،
گرایش به تقلب و کاله گذاشتن و ترس از نارو خوردن در مبادلۀ کاالیی .شیوۀ تولید سرمایه داری که مبتنی بر تولید و مبادلۀ کاالیی گسترده است،
حتا چیزهایی را که به عنوان «کاال» تولید نشده اند (مانند آب و هوا و فضا) تبدیل به کاال می کند .رابطۀ کاالیی دارای دینامیکی است که خود را به
دیگر حیطه های روابط اجتماعی میان انسان ها نیز تسری می دهد .مث ً
ال ،تبدیل کردن حق تحقیر زن از طریق خرید «خدمات جنسی» وی.
«قانون ارزش» مقولۀ مرتبط با تولید و مبادلۀ کاالیی است .زیرا مبادلۀ کاال ها باید بر مبنای «ارزش های برابر» صورت بگیرد .اما ارزش کاال چطور
تعیین می شود؟ توسط مقدار زمان کاری که برای تولید آن به کار رفته .اما نه هر مقدار زمان کاری بلکه زمان کار اجتماعاً الزم .یعنی بازهم رابطه
میان انسان هایی که مستقیماً درگیر تولید هستند به میان می آید .برخی از تولیدکنندگان ،در مدت زمان کمتر و برخی بیشتر ،یک فرآوردۀ مشابه را
تولید می کنند .در چارچوب سرمایه داری ،به سرعت میانگینی برقرار می شود که طبق آن کاال ها مبادله می شوند و این میانگین «کار اجتماعاً الزم»
به کار رفته در تولید فرآورده هاست .چنانچه برای تولید یک فرآورده ،ابزار تولید بهتری به کار رود ،مث ً
ال ماشین چرم دوزی برقی به جای دست دوزی،
مقدار زمان اجتماعاً الزم برای تولید کفش پایین می رود .می بینیم که به این ترتیب ،روابط ارزش دائماً برهم می خورد و مرتباً در ساختار طبقۀ کارگر
تأثیر گذاشته و حتا ترکیب سرمایه داران را عوض می کند .مث ً
ال ،عده ای از سرمایه داران که نمی توانند با این پیشرفت خود را منطبق کنند ورشکست
می شوند .آن کارگرانی که نمی توانند مهارت خود را از دستی به ماشینی تبدیل کنند ،بیکار می شوند .شیوۀ تولید سرمایه داری نه تنها دائماً تمایزات
طبقاتی و اجتماعی و سلسله مراتب ،انسان هایی با حق و حقوق انسانی تفاضلی را تولید و بازتولید می کند؛ بلکه با هرج و مرج عجین است« .روابط
ارزش» مرتباً دستخوش تغییر می شوند و «ثباتی» در کار نیست.
مغز استخوان تولید و مبادلۀ کاالیی و قانون ارزش ،کاالی منحصر به فردی به اسم «نیروی کار» است« .نیروی کار» توان جسمانی و دماغی انسان
برای تولید فرآورده های زندگی است .کارگر به این علت کارگر است که فقط یک دارایی برای مبادله دارد :نیروی کار .سرمایه دار این نیروی کار را از
کارگر می خرد و در ترکیب با دیگر «نهاده ها» مانند ابزار تولید و مواد خام آن را «مصرف می کند» تا ارزش اضافه تولید کند و سرمایه اش را بسط
دهد.
مقوله های اقتصادی مانند کاال و قانون ارزش و ارزش اضافه و کار اجتماعاً الزم دارای تاریخ هستند .یعنی ،در برهه ای از زمان به وجود آمده اند و
امروزه ضرورت از میان بردن آن ها در مقابل بشریت خودنمایی می کند .در برهه ای از تاریخ اجتماعی انسان که «کمون اولیه» نام گذاری شده است،
فرآورده های مفید تولید شده توسط آحاد جامعه به مثابه «کاال» تولید نمی شد .با تعاون تولید و بر حسب نیاز مصرف می شد .در جامعۀ کمونیستی
آینده نیز تولید و مبادلۀ نیاز ها نه به مثابه «کاال» بلکه به شکل تولید اجتماعی مستقیم ،بر مبنای روابط تولیدی کمونیستی و اصل «از هر کس به
اندازۀ توانش ،به هر کس به اندازه نیازش» خواهد بود.
یادداشت ها:
 -1قطب نمای «محو چهار کلیت» در دوران سوسیالیسم و دولت دیکتاتوری پرولتاریا را مارکس این گونه تشریح کرد :محو کلیه تمایزات طبقاتی ،محو کلیۀ روابط تولیدی که تمایزات طبقاتی را
اجتماعی ستم گرانۀ منطبق بر این روابط تولیدی ،و محو کلیۀ افکاری که این تمایزات و روابط اجتماعی را توجیه و تقویت می کند.
ایجاد می کند ،محو کلیۀ روابط
ِ
 -2رجوع کنید به فصل  6از «کتاب شانگهای» در زیر عنوان «قانون ارزش هنوز برتوليد سوسياليستی تأثير می  گذارد»

 -3این روشی است که مائوتسه دون در «شش اثر نظامی» فرموله می کند :تمرکز نیرو برای محو نیروی دشمن.
 -4به طور مثال ،در اقتصاد برده داری در جنوب آمریکا ،برده داران برای اضافه کردن بر ثروت خود عالوه بر تولید پنبه ،برده ها را مجبور به تولید مثل می کردند تا بر «کاالهای» برده دار اضافه
کنند و برده دار این کاال های زنده را در بازار می فروختند و بازار بر روی برده ها قیمت گذاری می کرد.

