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توافقنامه «شیر و اژدها» یا «موش و اژدها»؟
درباره توافقنامه همکاری بیســت و پنج سالۀ ایران و چین
مــاه گذشــته موضــوع ســند
تواقفنامــۀ  ۲۵ســاله ایــران و
چیــن (یــا ســند راهبــردی ۲۵
ســاله ایران-چیــن) و مفــاد
آن بــه بحثهــای زیــادی در
جامعــه و مطبوعــات ایــران و
خــارج دامــن زد .جمهــوری
اســامی کــه امیــدش بــرای
بــرون رفــت از فروپاشــی
اقتصــادی را بــه «برجــام» و
توافقــات بــا غــرب امپریالیســتی
بســته بــود ،بــا روی کار آمــدن
رژیــم فاشیســتی ترامپ/پنــس
در ایــاالت متحــده آمریــکا و پــاره کــردن برجــام توســط ترامــپ و بــا
تشــدید تحریمهــا ،تغییــر مســیر داده و امــروز راه فــرار را در رویکــرد
بیشــتر بهســمت «شــرق» امپریالیســتی جســتجو میکنــد .دولــت
جمهــوری اســامی بهمنزلــه یــک دولــت نومســتعمراتی و نظامــی
تحــت ســلطه امپریالیســم در طــول موجودیتــش هیــچگاه و بهویــژه
پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق دســت از سیاسـ ِ
ـت «هــم غربــی
هــم شــرقی» برنداشــت و تضادهــا و رقابتهــای درون قدرتهــای
امپریالیســتی همــواره میــدان مانــوری بــرای بهرهبــرداری آنهــا در
مســیر بقایشــان بــوده اســت .درون هیئــت حاکمــۀ جمهــوری اســامی
تاریخــا دو گرایــش رو بــه امپریالیس ـتهای غربــی (عمدتــا آمریــکا و
همچنیــن اروپــا) و رو بــه امپریالیســتهای شــرقی (روســیه و طــی
یــک دهــۀ اخیــر چیــن) موجــود بــوده و هــر دوره بنــا بــه موقعیــت
رژیــم ایــران و همینطــور میــزان حــدت تضــاد میــان قدرتهــای
امپریالیســتی ،گرایشــی بــر گرایــش دیگــر یــا غلبــه پیــدا کــرده و یــا
عمــوم هیئــت حاکمــه حــول سیاســتی – هرچنــد همــواره بــا وجــود
نیروهــای گریــز از مرکــ ِز درون خــودش – بــه توافــق رســیدهاند.
بنابرایــن تغییــر جهــت کنونــی جمهــوری اســامی بهســوی چیــن
امپریالیســتی نــه پدیــدهای «عجیــب» و دور از انتظــار اســت و نــه
«ترکمنچــای دوم».
ترکمنچــای دوران قاجــار و ســرمایهداری رقابــت آزاد نیســت چــرا
کــه در ســرمایهداری امپریالیســتی و بهخصــوص پــس از جنــگ
جهانــی دوم و تغییــرات ســاختاری اقتصــادی سیاســی مهمــی کــه در
نتیجــه آن جنــگ صــورت گرفــت ،اســتعمار نــوع کهــن جــای خــود را
بــه اســتعمار نــو داد .بــه ایــن معنــا کــه کشــورهای موســوم بــه «جهــان
ســوم» دارای اســتقالل نســبی سیاســی شــدند امــا بهلحــاظ ســاختار
اقتصــادی عمیقــا تحــت ســلطۀ امپریالیســم باقــی ماندنــد و ســوخت
و ســاز شــاکلۀ اصلــی اقتصادیشــان ،یعنــی اینکــه چــه تولیــد

کننــد و بــه کجــا صــادر کننــد
و ...عمیقــا وابســته بــه نیازهــای
ســرمایه مالــی امپریالیســتی
اســت .در اینجــا بایــد یــک
واقعیــت تاریخــی را یــادآوری
کــرد کــه :تنهــا بــا انقــاب
 1917روســیه و اســتقرار
جمهــوری سوسیالیســتی در آن
کشــور بــود کــه لنیــن رهبــر
آن انقــاب کلیــه قراردادهــای
ارتجاعــی و امپریالیســتی
روســیۀ تــزاری در مــورد ایــران
را ملغــا اعــام کــرد .و اگــر
انقــاب اکتبــر و لنیــن نبودنــد امــروزه بخشهــای بزرگــی از ایــران
تحــت ســلطۀ امپریالیســم روس و امپراتــور جدیــدش پوتیــن قــرار
داشــت و ناسیونالیســتهای ایرانــی و شــاهیها بایــد در حســرت
«ایرانــی بزرگتــر» میســوختند!
مضــاف بــر ایــن اگــر قــرار اســت بــر اینگونــه روابــط میــان
نظــام ســرمایهداری جمهــوری اســامی بــا امپریالیســم چیــن عنــوا ِن
«ترکمنچــای» بگذاریــم بــه آن دســته نیروهــای طرفــدار امپریالیســم
غــرب (از رضــا پهلــوی تــا محســن ســازگارا) و پیــروا ِن آگاه یــا
ِ
مجــری «ترکمنچــای دوم» رژیــم
خاماندیششــان بایــد گفــت
محمدرضــا پهلــوی بــود .رژیمــی عمیقــا تحــت ســلطۀ امپریالیســم
آمریــکا کــه تولیــد و صــادرات نفــت و گاز و همــۀ منابــع طبیعــی
ایــن کشــور را کنتــرل کــرده و حوزههــای ســرمایهگذاری را تعییــن
میکــرد ،شــاه را ژانــدارم ایــن منطقــه کــرد و ارتــش ارتجاعــی
شاهنشــاهی را بــرای حفاظــت از منافــع او و متحدیــناش در منطقــه
بــرای ســرکوب مبــارزۀ انقالبــی تودههــای مــردم در ظفــار راهــی
آنجــا کــرد و جنایتهــای بســیاری کــه بــه آن دســت زد .هیــچ
تفـ ِ
ـاوت ماهــوی میــان عملکــرد و وابســتگی بــه امپریالیس ـ ِم در رژیــم
جمهــوری اســامی و رژیــ ِم ســلطنتی نیســت .هــر دو یــک نظــام
طبقاتــی و تحــت ســلطه را نمایندگــی میکننــد ولــی در دو جهــان
ِ
تغییــرات مهمــی رخ داده اســت .تغییراتــی مثــل
متفــاوت کــه در آن
عــروج چیــن بهمنزلــۀ یــک قــدرت امپریالیســتی و در چالــش بــا
امپریالیســم آمریــکا بــرای نفوذیابــی و تقســیم جهــان و دیگــر ســربلند
کــردن بنیادگرایــی اســامی و شــکلگیری طبقــهای از ســرمایهداران
اســامی و بــا ایدئولــوژی اســامی کــه دنبــا ِل ســه ِم بیشــتری از ایــن
نظــام هســتند .بــرای طبقــۀ کارگــر و زحمتکشــان در ایــران فرقــی
نمیکنــد کــه ســرمایهدارِ آمریکایــی ،اروپایــی ،روســی ،چینــی یــا
ســرمایهدار ایرانــی او را اســتثمار کنــد .نتیجــه یکــی اســت .تــداوم
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توافقنامه ِ ...
رنــج و فالکــت و بیحقوقــی و...
ِ
مطبوعــات اصولگــرا
توافقنامــۀ  25ســاله میــان ایــران و چیــن کــه
بــه آن عنــوا ِن «پیمــا ِن شــیر و اژدهــا» دادهانــد موضــوع جدیــدی
نیســت و کلیــد آن در بهمــن  1394و همزمــان بــا امضــای «برجــام»
طــی ســفر شــی جیــن پینــگ ،رییــس جمهــور چیــن بــه ایــران و
بهعنــوان بخشــی از «راه ابریشــم جدیــد» چیــن زده شــد .طــرح «راه
ابریشــم جدیــد» یــا طــرح «یــک کمربنــد و یــک جــاده» ،طرحــی
بــرای ســرمایهگذاری در زیربناهــای اقتصــادی بیــش از  ۶۰کشــور
جهــان و توســعه دو مســیر تجــاری «کمربنــد اقتصــادی راه ابریشــم»
و «راه ابریشــم دریایــی» اســت کــه توســط چیــن در ســال  ۲۰۱۳ارائــه
ِ
هــدف امپریالیســم چیــن از ایــن طــرح در چارچــوب
شــده اســت.
رقابــت بــا امپریالیســم آمریــکا ،کســب هژمونــی و نفــوذ در مناطــق
ســابقا «ملــک طلــق» آمریــکا در آســیا و آفریقــا ،همــراه کــردن اروپــا
بــا دســت بــاال پیــدا کــردن بــر راه هــای تجــاری خشــکی و آبــی
اوراســیا اســت.
در آن زمــان دو کشــور ،بیانیــه مشــترک و رســمی بــا تاکیــد بــر
«اتحــاد راهبــردی و اســتراتژیک» امضــا کردنــد کــه در آن از گســترش
همکاریهــای جامــع  ۲۵ســاله ســخن گفتــه شــد .همــان زمــان
مقامــات جمهــوری اســامی معنــای ایــن اتحــاد را شــرح دادنــد:
«کشــورهايی ميتواننــد اتحــاد راهبــردي و اســتراتژيک داشــته باشــند
کــه هــم در بُعــد نظامــي و هــم امنيتــي ،اقتصــادي و سياســي در
عاليتريــن ســطح مناســبات دســت يافتــه باشــند» .رییــس جمهــور
چیــن پــس از امضــای توافقنامــه گفــت...« :درخصــوص برنامهریــزی
بــرای همــکاری اســتراتژیک  ۲۵ســاله بــه توافــق رســیدهایم و آمــاده
گســترش و تعمیــق همکاریهــا در بخشهــای فرهنگــی ،آموزشــی،
فنــاوری ،نظامــی و امنیتــی در ســطح شــرکای راهبــردی هســتیم و
ایجــاد ســازوکاری بــرای افزایــش همکاریهــای امنیتــی در مواجهــه
بــا تروریســم را ضــروری میدانیــم» .خامن ـهای نیــز درخصــوص ایــن
توافــق گفــت« :توافــق روســای جمهــوری ایــران و چیــن بــرای یــک
روابــط اســتراتژیک  ۲۵ســاله ،کام ـ ً
ا درســت و حکمتآمیــز اســت».
(ســایت خبــر آنالیــن  19تیــر)
طبــق ایــن قــرارداد کــه بندهایــی از آن همــان زمــان بــه مطبوعــات و
رســانهها راه یافــت ،چینیهــا در صنعــت نفــت ایــران ،شــرکت ملــی
صــادرات گاز و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و نیــز زیرســاخت
حمــل و نقــل ایــران ســرمایهگذاری وســیعی انجــام خواهنــد داد.
بهعــاوه همکاریهــای نظامــی ،تســلیحاتی و اطالعاتــی میــان دو
کشــور برقــرار خواهــد شــد .بندهایــی از ایــن قــرارداد تــا مدتهــا
جــزو اســرار دولتــی بــه حســاب میآمــد تــا اینکــه بــر بســتر
تضادهــای میــان جناحهــای جمهــوری اســامی در اســفند 97
ازســوی یکــی از نماینــدگان مجلــس اســامی برمــا شــد .ســپس
در ســپتامبر  2019توســط ســایت «پترولیــوم اکونومیســت» کــه
ســایتی در حــوزۀ انــرژی اســت مفصلتــر فــاش شــد .در گــزارش
ایــن ســایت گفتــه شــد کــه چینیهــا در قالــب توافــق شــراکت
جامــع اســتراتژیک بــا ایــران  ۲۸۰میلیــارد دالر در صنعــت نفــت و
گاز ایــران ســرمایهگذاری میکننــد ...طــرف چینــی  ۱۲۰میلیــارد
دالر در حــوزه توســعه زیرســاختهای تولیــد و حملونقــل در
ایــران ســرمایهگذاری میکنــد کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن
ســرمایهگذاری در پنــج ســال نخســت انجــام خواهــد شــد و مابقــی
آن دورهای و براســاس توافــق دو کشــور بــه بخــش صنعــت و حــوزه
حملونقــل ایــران تزریــق میشــود .در مقابــل طــرف چینــی نفــت و
گاز را بــا ســی درصــد تخفیــف و بــا مهلــت بــاز پرداخــت دوســاله
از ایــران خریــداری میکنــد و میتوانــد بازپرداخــت را بــا واحــد
پــول چیــن (یــوآن) انجــام دهــد .دو ســوم مبلــغ خریــد نقــد خواهــد
بــود و یــک ســوم بــه شــکل کاال و خدمــات .براســاس همیــن
گــزارش طــرف چینــی میتوانــد تــا پنــج هــزار نیــروی امنیتــی چیــن
را بــا هــدف محافظــت از ســرمایهگذاری خــود بــه ایــران بیــاورد.
همچنیــن شــرکتهای چینــی در تمامــی پروژههــای مربــوط در
ایــران حــق تقــدم دارنــد .همــان زمــان نشــریه اویلپرایــس کــه
نشــریهای تخصصــی در حــوزه نفــت اســت در گزارشــی نوشــت
عــاوه بــر حوزههــای نفــت و حمــل نقــل ،توســعه تجهیــزات و

تأسیســات نظامــی ایــران بــه چیــن واگــذار میشــود و هواپیماهــا
و کشــتیهای نظامــی چینــی و روســی ،قــادر بــه بهرهبــرداری از
تأسیســات توســعهیافته خواهنــد بــود.
امــا مســاله فقــط اینهــا نیســت .تجربــۀ ســرمایهگذاریهای چیــن
در پاکســتان و ســریالنکا نشــان میدهــد کــه چیــن آنهــا را بــه
دام «تلــه قــرض» انداختــه و ایــن کشــورها در نتیجــۀ ناتوانــی در
بازپرداخــت بدهیهایشــان ،مهمتریــن بنــادر خــود را بــا اجــارۀ
بلنــد مــدت  43و  99ســاله در اختیــار چیــن قــرار دادهانــد کــه همیــن
مســاله بــه بحرانهــای سیاســی در ایــن کشــورها دامــن زده اســت.
بنابرایــن واگــذاری بخشهایــی از ســواحل جنوبــی ایــران و جزیــره
کیــش بــه چینیهــا ،اگــر هــم صــورت واقعیــت هنــوز پیــدا نکــرده
باشــد ،دور از انتظــار نیســت و تبــارز کارکــرد نرمــا ِل ســرمایهداری
امپریالیســتی و منطـ ِ
ـق بــازار جهانــی و رقابــت اســت .چــه بــه دســت
ســرمایۀ چینــی باشــد چــه آمریکایــی یــا اروپایــی و روســی.
برخــی میگوینــد چیــن جامعــه سوسیالیســتی اســت و ایــن قــرارداد
یــا تفاهمنامــه بهنفــع هــر دو طــرف اســت و چیــن قصــد چپــاول
و یــا اســتثمار نــدارد و حــزب حاکــم بــر آنجــا آنطورکــه خــود بــه
دروغ میخوانــد «حــزب کمونیســت» اســت .امــا در چیــن پــس از
مــرگ مائــو تســه دون در ســپتامبر  ،1976سوسیالیســم ســرنگون شــد
و بــا کودتــای نظامــی دن ســیائوپین و نیروهــای رهــرو ســرمایهداری،
بــه یــک جامعــۀ ســرمایهداری و بــا خشــنترین شــکلهای اســتثمار
تبدیــل شــد .دســتگاه تبليغاتــي جمهــوري اســامي میخواهــد القــا
کنــد کــه قــرار اســت چيــن مدلــی بــراي جمهــوری اســامي باشــد.
امــا کارنامــۀ غــارت و جنايـ ِ
ـت چيــن در نقــاط ديگــر جهــان بهويــژه
در آفريقــا و اســتثمار بيرحمانــۀ صدهــا ميليــون کارگــر چینــی در
مشــقتخانههای توليــدی در خــودِ چيــن ،پيشــاپيش نشــان ميدهــد
کــه ســرمايهداران چينــی دســت در دســت ســرمايهداران ايرانــی و
دولــت جمهــوری اســامي چــه خوابــی بــرای کارگــران و زحمتکشــان
ايــران ديدهانــد .در گزارشــی از ســایت «ترجمــان» بهنقــل از روزنامــۀ
گاردیــن میخوانیــم« :کارگاه عظیــم شــرکت فاکــسکان در النگهــوا
یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ محصــوالت اپــل اســت .اینجــا شــاید
مشــهورترین کارخانــۀ دنیــا باشــد ،ولــی شــاید پنهانکارتریــن هــم
باشــد کــه هیچکــس راهــی بــه آن نــدارد... .نگهبانــان امنیتــی در تمــام
نقــاط ورود حضــور دارنــد ...عالمتهــای هشــدار در فضــای بیــرون
محوطــه تنــد و تیزتــر از عالمتهایــی اســت کــه بیــرو ِن بســیاری از
مجتمعهــای نظامــی چینــی نصــب شــدهاند ...پشــت همــۀ آیفونهــا
چــاپ شــده اســت کــه« :طراحیشــده توســط اپــل در کالیفرنیــا،
مونتــاژ در چیــن»...و ایــن عبارتــی کــه اپــل اســتفاده کــرده اســت آن
را بــه مثــال منحصربهفــردی از یکــی از خشــنترین شــکافهای
اقتصــادی ســیارهمان تبدیــل کــرده اســت :نطفــۀ مرزشــکنیهای
فنــاوری در ســیلیکونولی بســته و طراحــی میشــود ،و (آن فنــاوری
جدیــد) بهصــورت یــدی در چیــن مونتــاژ میشــود .فاکــسکان
بزرگتریــن کارفرمــا در ســرزمین چیــن اســت کــه  ۱.۳میلیــون
نفــر از آن دســتمزد میگیرنــد .در بیــن بنگاههــای سراســر دنیــا،
فقــط والمــارت و مکدونالــد کارگــران بیشــتری دارنــد... .اگــر
اســم فاک ـسکان بــه گوشــتان خــورده اســت ،البــد بهخاطــر آن اســت
کــه خبــر خودکشــیها بــه شــما رســیده اســت« ...خودکشــیهای
فاک ـسکان» عبارتــی اســت کــه بــرای توصیــف خودکش ـیهای متعــدد
در میــان کارگــران فاکـسکان بــه کار مـیرود .اکثــر ایــن خودکشـیها
بــه علــت حقــوق ناچیــز و شــرایط وخیــم کاری (گاهــ ًا  ۱۴ســاعت
کار در روز ،هفــت روز هفتــه) رخ میدهنــد .اکثــر ایــن کارگــران
خــود را از ســاختمانهای بلنــد در «شــهر فاکــسکان» بــه پاییــن
پــرت کردنــد ...مدیرعامــل فاک ـسکان ،تــری گــو ،دســتور بــه نصـ ِ
ـب
تــوری هــای ضدخودکشــی در زیــر ســاختمانهای بلنــد ،دعــوت از
راهبهــای بودایــی بــرای برگــزاری مراســمهای دعــا در کارخانــه،
و البتــه گرفتــن «تعهدنامــه عــدم خودکشــی» از کارگــران و وادار
کــردن آنهــا بــه امضــای ســندی مبنــی بــر عــدم شــکایت خودشــان
یــا بازماندگانشــان در صــورت وقــوع مــرگ ،آســیب بــه خــود ،یــا
خودکشــی «غیرمنتظــره» بــود».
ِ
تراژیــک یــک شــیوۀ ســازماندهی اقتصــادی جنونآمیــز
ایــن نتیجــۀ
و غیــر منطقــی اســت کــه مبنایــش را ســود و ســلطۀ ســرمایهداری

در نقد مقاله «صنفی و سیاسی» باالخره چه نسبتی دارند
 -1مقدمه
چنــدی پیــش مطلبــی در کانــال «ســرخط» بــه نــام « صنفــی و سیاســی
باالخــره چــه نســبتی دارنــد؟» منتشــر شــد .نگارنــدگان مقالــه «صنفــی و
سیاســی »...معتقدنــد کــه «از ابتــدای دهــه  90جریانهــای صنفــی معلمــی،
کارگــری و دانشــجویی بــا شــعار مشــترک «صنفــی ،سیاســی اســت»
مســیر تــازهای از مبــارزات مدنــی بــا نظــم حاکــم را آغــاز کردنــد ».و ایــن
شــعار را نهتنهــا شــعاری «مطلــوب» میداننــد کــه آن را بــا ارجــاع بــه
ســرکوبهای دولــت و شــرایط «اقتصــاد سیاســی کنونــی ایــران ...کــه
اقتصــاد را از هــر وری بخوانــی بــه سیاســت میرســی» ایــن شــعار را
ضــروری نیــز میخواننــد .در ادامــه ،مقالــه بــا دیالکتیکــی دانســتن رابطــه
صنفــی و سیاســی و بــا تاکیــد بــر درســتی آن در درون جریانــات مختلــف
بحــران «درونــی» ایــن جریانــات را بــه «ســرکوب بیرونــی» بعــد از دی
مــاه  96نســبت میدهــد .بحــران مــورد نظــر نویســندگان ایــن بــوده
کــه ازســویی برخــی جریانــات (جریــان دانشــجویی) بــه «پــر زدن در
آســمان رادیکالیســم سیاســی» ســوق یافتنــد و برخــی دیگــر (جریانــات
کارگــری) بهســمت مطالبــات صنفــی عقــب نشســتند.
ســپس ،مقالــه ســعی میکنــد بحــران درونــی جریانــات صنفــی را بــر
بســتر «شــرایط کلــی سیاســی کنونــی» خوانــش کنــد و عــاوه بــر دوگانــه
صنفــی /سیاســی دوگانــه دیگــری تحــت عنــوان مدنی/غیرمدنــی را وارد
تحلیــل میکنــد .کارکــرد ایــن دوگانــه جدیــد بــرای «ســرخط» ایــن
اســت کــه عامــل دیگــر بحــران در جریانــات «صنفــی ،سیاســی اســت» را
در عقــب مانــدن جریانــات صنفــی و مدنــی از جنبشهــای «غیرمدنــی»
ردیابــی کنــد .بهاینترتیــب ،در تحلیــل بحــران جریانــات صنفــی دوگانــه
مدنی/غیرمدنــی را «پراهمیتتــر» قلمــداد میکنــد .و بــرای اثبــات ایــن
مدعــای خــود دو دلیــل ارائــه میدهــد« -1 :ســیر رویدادهــای تاریخــی
نشــان میدهــد مادامیکــه قیــام مردمــی هنــوز در ســطحی نســبتا مدنــی
باقــی مانــده اســت (یعنــی در دی مــاه  )!!!( )96جنبــش مدنــی تــوان
آمیختــن بــا آن را دارنــد ...امــا بــا گسســت قیــام تــودهای از امــر مدنــی در
آبــان  98شــاهدیم کــه «جنبشهــای مدنــی» جــا میماننــد» دلیــل دومــی
کــه نگارنــدگان «صنفــی و سیاســی »...میآورنــد اساســا بــه ایــن جهــت
اســت کــه مبــادا مخاطبــان اندکــی نســبت بــه دوگانــه صنفی/سیاســی
دچــار تردیــد شــوند« -2:اگــر بحــران قابــل کاســتن بــه دوگانــه صنفــی/
سیاســی یــا در ســطح کالنتــر اقتصادی/سیاســی بــود ،قــرار گرفتــن بــر
ایــن دیالکتیــک در ذات خــود بحــرانزا بــود و امــکان پیشــروی را ســلب
میکــرد شــاهد نبودیــم کــه قیــام آبــان مــاه مــردم از امــر اقتصــادی آغــاز
شــود و بیواســطه بــه باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی برســد».
از همــه ایــن مباحــث ســرخط چنیــن نتیجهگیــری میکنــد کــه «زمینــه
و ســکویی کــه امــر صنفــی بــرای جریانهــا ســاخته بــه وســعت یــا
ارتفاعــی نبــوده کــه پاســخگوی گام و جهــش سیاســی آنهــا باشــد» و
راه حــل ازطرفــی «بســط زمینــه و ســکوی صنفــی -اقتصــادی اســت»
و «پیونــد خــوردن » جریانــات مختلــف اســت (نگارنــدگان «صنفــی و
سیاســی »...تاکیــد دارنــد کــه «ایــن پیونــد اساســا بــر بســتری از دیالکتیک
اقتصــادی -سیاســی ممکــن میشــود )».و ازســوی دیگــر « بــه کارگیــری
ســازوکارهای غیرعلنــی و غیرمدنــی» را پیشــنهاد میکننــد.
در ایــن جــا قصــد نداریــم ،تمامــی تناقضــات غلطهــای اســتداللی متــن
مذکــور را نشــان دهیــم (برخــی از آنهــا حتــی در خالصــه بــاال نیــز
هویــدا اســت) بلکــه اساســا تــاش خواهیــم کــرد کــه زیربنــای مفهومــی
غلطــی کــه ایــن متــن بــر آن بنــا شــده را بهچالــش بگیریــم و بــر
پیچیــده بــودن اســتراتژی انقــاب انگشــت بگذاریــم.
« -2صنفی ،سیاسی است» اما چه سیاستی؟
برخــی بهگونــهای گــزاره «صنفــی ،سیاســی اســت» را بــهکار میبرنــد
کــه گویــی یکــی از اســرار سیاســت را کشــف کردهانــد .در جامعــه
طبقاتــی صنفــی ،سیاســی اســت؛ انتخابــات ،سیاســی اســت؛ پارلمــان
سیاســی اســت ،دســتمزد ،سیاســی اســت و ...امــا بــه تعبیــر لنیــن
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توافقنامه ِ ...
تشــکیل میدهــد .امــروز کــه بحــث چیــن داغ شــده فرصــت خوبــی
اســت تــا حقيقـ ِ
ـت تاريخــيِ پيــروزي و شکســت انقــاب کمونيســتی
در چيــن را از زيــر آوار دروغهــا و تحريفهــا بيــرون کشــيده و آن
را بــه آگاهــي مــردم تبديــل کنیــم و تفــاوت دو جهــا ِن بنیــادا متفــاوت
سوسیالیســتی و ســرمایهداری را بهعینــه نشــان دهیــم .ایــن قیــاس
در کتــاب «تاریــخ واقعــی کمونیســم» اثــر رفیــق ریمونــد لوتــا قابــل
1
دسترســی اســت.
چهــرۀ جهــان امــروز بــا شــیوع ویــروس کرونــا رنــگ دیگــری باختــه
اســت .چیــن امپریالیســتی کــه جمهــوری اســامی ریســمان نجــات
خــود را بــه آن گــره زده ،خــود در وضعیتــی بحرانــی بــه ســر
میبــرد .نــرخ بیــکاری در آن کشــور از  ۵.۲در مــاه دســامبر گذشــته
بــه نزدیــک  ۶درصــد در مــاه آوریــل رســید و تعــداد بیــکاراناش
از  ۲۳میلیــون نفــر بــه بیــش از  30میلیــون نفــر افزایــش یافــت.
بــا وجــود رفــع محدودیتهــای وضعشــده بــرای فعالیتهــای
اقتصــادی در برخــی نقــاط چیــن ،کاهــش تقاضــای جهانــی بهدلیــل
رکــودِ اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا موجــب شــده تــا
چیــن بــا افـ ِ
ـت تولیــد مواجــه شــود .شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن،
هــزاران کارگــر را ناگزیــر از مهاجــرت داخلــی بــه حاشــیه شــهرهای
بزرگــی همچــون پکــن کــرده و تــاش بــرای یافتــن شــغل آن هــم
در شــرایطی کــه هنــوز دولــت بــه بســیاری از ادارههــای کاریابــی
اجــازه بازگشــایی را نــداده اســت .موسســه رتبهبنــدی «فیــچ»
( )Fitch Ratingsبــرآورد کــرده کــه حــدود  ۳۰درصــد از ۴۴۲
میلیــون کارگــر شهرنشــین چیــن  -یعنــی معــادل  ۱۳۰میلیــون نفــر -
حداقــل بهطــور موقــت شــغل خــود را از دســت دادهانــد .همچنیــن
بانــک ســرمایهگذاری ســیتی گــروپ ( )Citigroupپیشبینــی
کــرده کــه اقتصــاد چیــن حداقــل  ۲۵میلیــون فرصــت شــغلی موجــود
خــود را بهطــور کامــل از دســت خواهــد داد .چیــن در ســه ماهــه
نخســت ســال جــاری میــادی بــا رکــود  ۶.۸درصــدی مواجــه شــده
کــه بدتریــن عملکــرد اقتصــاد ایــن کشــور از اواســط دهــه ۱۹۶۰
تاکنــون اســت .ایــن وضعیـ ِ
ـت اقتصــادی ابرقــدرت «اژدهــا» اســت کــه
امــروز جمهــوری اســامی «مـ ِ
ـوش» فالک ـتزده راه نجاتــش را بــه او
بســته و در بدتریــن بحــران فروپاشــی بــه ســر میبــرد.
زيربنــاي تشــديد تضــاد ميــان قدرتهــاي ســرمايهداري امپرياليســتي،
تشــديد تضــاد اساســي عصــر ســرمايهداري يعنــي تضــاد ميــان توليــد
اجتماعــي و مالکيــت خصوصــي يعنــي تصاحــب خصوصــي ايــن توليــد
اجتماعــي اســت .سرچشــمۀ معضــات جهــان امــروز ،از گرســنگي
هولنـ ِ
ـاک صدهــا ميليــون نفــر در سراســر جهــان تــا محروميــت و فقــر
دهشــتناک و غیــ ِر ضــروري چنــد ميليــارد انســان و نابــودي محيــط
زيســت و جنگهــاي ويرانگــر همينجــا اســت .توليــد اجتماعــي در
جامعــۀ بشــري ،انســانهای چهــار گوشــۀ کــرۀ زميــن را بــه يکديگــر
متصــل کــرده اســت .امــا واسـ ِ
ـط ايــن تعــاون جهانــي ،ســرمايه اســت.
ســرمايهداري نهفقــط ميلياردهــا انســان را بــه رنــج روزمــره و اســتثمار
و تمــام روابــط اجتماعــي تبهکارانــۀ ناشــي از آن محکــوم ميکنــد،
بلکــه دائم ـ ًا آنهــا را بــه گــرداب جنگهايــي در ابعــاد غيــر جهانــي
میکشــاند و هرچنــد وقــت يکبــار کل بشــريت را بــا تخريــب و
کشــتار جنگهــاي بــزرگ امپرياليســتي مواجــه میکنــد.
در ایــن میــان ،جمهــوري اســامي بهدنبــال تضميــن و اســتمرارِ بقــای
خــود اســت و بــه ناگزیــر بــه درون گــرداب نــزاع قدرتهــای بــزرگ
امپریالیســتی کشــیده میشــود .معاهــدۀ  25ســالۀ و ارتجاعــی میــان
دولــت جمهــوری اســامی بــا چیــن تفاوتــی ماهــوی بــا توافقنامــۀ ضــد
مردمــی برجــام – و عهـ ِد قــرارداد بــا امپریالیسـتهای غربــی – نــدارد.
همــۀ ایــن قراردادهــا علیــه تودههــای مــردم اســت .همانطورکــه
گفتیــم بــرای طبقــۀ کارگــر و اکثریـ ِ
ـت مــردم تفاوتــی نــدارد کــه ســرمایۀ
آمریکایــی و غربــی آنهــا را اســتثمار کنــد یــا ســرمایۀ چینــی .آنچــه
ِ
ضــرورت جامعــۀ مــا بــرای ســرنگون کــردن حاکمیــت
مهــم اســت
ســرمایه و جمهــوری اســامی و بنــای جامعــۀ سوسیالیســتی نویــن
اســت.
آتش
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سیاست صنفی ِ ...
«سیاســت بــا سیاســت فــرق دارد» (لنیــن؛ )229:1384آنچــه اساســی
اســت ،ایــن اســت کــه چــه سیاســتی؟ سیاســتی انقالبــی یــا رفرمیســتی؟
هیــچ تردیــدی نیســت کــه بســیاری از مبــارزات صنفــی شــکلی از
مبــارزه طبقاتــی اســت ،امــا ایــن مبــارزه نهتنهــا مبــارزه انقالبــی نیســت
بلکــه «چــه بســا مبــارزه اقتصــادی کارگــران ،چنــان کــه مــا دیدیــم بــا
سیاســت بورژوایــی و مذهبــی و امثــال آن وابســته گردد(».همــان) ســاده
بگوییــم :درســت اســت کــه مبــارزه صنفــی سیاســی اســت ،امــا بــرای
اینکــه در خدمــت سیاســت انقالبــی باشــد الزم اســت از مبــارزه صنفــی
گسســت کــرده باشــد .یــک جنبــه مهــم گسســت از مبــارزه صنفــی هــم
بهمعنــای گسســت از «حــق مــن» و «صنــف مــن» اســت .ایــن گسســت
بهخــودی خــود و در رونــد مبــارزه صنفــی شــکل نمیگیــرد و نیازمنــد
فعالیــت آگاهانــه کمونیس ـتهایی اســت کــه برمبنــای شــناخت صحیــح
از مجموعــه تضادهــای جامعــه توانایــی پیونــد دادن مبــارزات صنفــی و
غیرصنفــی را بــه افــق انقــاب کمونیســتی دارنــد.
پافشــاری نویســندگان ســرخط بــر «دوگانــه اقتصادی/سیاســی» و
«ســازمانیابی بــا دیالکتیــک صنفــی /سیاســی» ناخــودآگاه ،اکونومیســت
و رویزیونیســت مشــهور مارتینــف را بهخاطــر مـیآورد .کســی کــه لنیــن
بیــش از صــد ســال پیــش غلــط بــودن برداشــتهایش را بــه اثبــات
رســاند .مارتینــف میگویــد« :بایــد بــه همــان مبــارزه اقتصــادی ،جنبــه
سیاســی داد»« .ســرخط» میگویــد« :پیونــد بیــن جریانــات مختلــف
اساســا بــر بســتری از دیالکتیــک اقتصادی/سیاســی ممکــن اســت ».ایــن
فرمولبندیهــا کــه زیربنــای آن را اکونومیســم خــام شــکل میدهــد،
دو اشــکال اساســی دارد:
اول اینکــه مجموعــه گســتردهای از تضادهــا بــا خودویژگــی خــاص
آنــان را از دایــره سیاســت خــود اخــراج میکنــد .زنــان ،ملــل تحــت
ســتم ،افغانســتانیها ،اقلیتهــای مذهبــی ،دگرباشــان جنســی و ســایر
اقشــار تحــت ســتم کــه صنــف محســوب نمیشــوند از دایــره درک
مارتینــف و ســرخط خــارج میشــوند .البتــه «ســرخط» اشــاره میکنــد
کــه« :بایــد پــای گروههــای اجتماعــی وســیعتری همچــون زنــان
و اقــوام و مذاهــب تحــت ســتم و ...تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در
پیونــد عملیاتــی و انضمامــی بــا هــم قــرار بگیرنــد» بــه میــان کشــید.
ولــی بالفاصلــه اضافــه میکنــد کــه «ایــن پیونــد اساســا بــر بســتری
از دیالکتیــک اقتصــادی -سیاســی ممکــن اســت ».بنابرایــن از نظــر
ســرخط اهمیــت ســتم بــر ایــن اقشــار و گروههــا «تــا آنجایــی»
اســت کــه در پیونــد عملیاتــی و انضمامــی بــا دیالکتیــک اقتصــادی-
سیاســی قــرار بگیــرد .احتمــاال بــاز بــه ایــن دلیــل کــه «ایــن پیونــد بــر
بســتری از دیالکتیــک اقتصادی-سیاســی ممکــن اســت ».بــه ایــن شــکل،
خودویژگیهــای سیاســی ســایر جنبشهایــی کــه صنفــی نیســتند پشــت
ســاتر اکونومیســم پنهــان میشــود.
دوم اینکــه ســرخط گمــان میکنــد اگــر از امــر صنفــی شــروع نکنیــم و
بــه «دیالکتیــک صنفــی /سیاســی» وفــادار نمانیــم ،در «آســمان رادیکالیســم
سیاســی» معلــق میمانیــم و نهایتــا بــه «ســقوط آزاد بــر زمیــن ســخت
رئــال پلتیــک» منجــر میشــود ،چنانکــه گویــی امــر صنفــی شــاهراه
رســیدن بــه سیاســت اســت .درصورتیکــه در هــر جامعــه طبقاتــی
تضادهــای عدیــده و گســلهایی چنــد وجــود دارد کــه بــر کرانههــای
آن طبقــات و گروههــای مختلفــی زیســت میکننــد .وظیفــه اساســی
کمونیســتها ســازماندهی نیروهــای انقــاب کمونیســتی از خــال
آگاهیبخشــی بــه تودههــا دربــاره ایــن تضادهــا ،کارکردهایشــان و
راه رهایــی از ایــن تضادهاســت .کمونیســتها بهلحــاظ نظــری بایــد
خودویژگــی هــر کــدام از تضادهــا را بهرســمیت بشناســند و بهلحــاظ
عملــی موظفانــد بهصــورت گســترده بــه «میــان کلیــه طبقــات اهالــی
برونــد و دســتجات ارتــش خــود را بــه تمــام اطــراف روانــه ســازند».
(همانجــا)266:
بهاینترتیــب ،امــر صنفــی هیــچ ارجحیتــی بــر ســایر امــور و تضادهــای
جامعــه نــدارد .ســتم بــر زنــان و ملیتهــای تحــت ســتم همانقــدر
مــادی و انضمامــی اســت کــه موضــوع حقــوق معوقــه کارگــران.
مســاله اساســی ،تربیــت و ســازماندهی نیروهــای انقالبــی اســت؛ چــرا
کــه «بــدون تودههــای آگاه و ســازمانیافته هیــچ انقالبــی حتــا آغــاز
نمیشــود( ».اســتراتژی راه انقــاب در ایــران61؛ )1397:علیرغــم
اینکــه پتانســیل اولیــه افــراد بســته بــه جایگاههایشــان در جامعــه
طبقاتــی متفــاوت اســت ،امــا اساســا ایــن نیروهــا میتواننــد از هــر
قشــر ،گــروه یــا طبقــهای باشــند .کارگــران و کارکنــان اصنــاف ذاتــا و

الزامــا خلــوص یــا آگاهــی سیاســی بیشــتری نســبت بــه ســایرین ندارنــد.
بنابرایــن راه حــل بحرانــی کــه «ســرخط» بــه آن اشــاره میکنــد نــه در
«بســط زمینــه و ســکوی صنفــی -اقتصــادی از طریــق ایجــاد پیوندهــای
انضمامــی» اســت کــه در شــناخت و شناســاندن تضــاد اساســی ایــن
سیســتم برمبنــای یــک خــط سیاســی انقالبــی و ســازماندهی نیروهــا بــا
یــک اســتراتژی روشــن بــرای انقــاب اســت .جنبشهــای صنفــی هــر
قــدر هــم کــه کمیتــا گســترش یابنــد هی ـچگاه بــه شــکل خودبهخــودی
کیفیتــا بــه مبــارزه طبقاتــی انقالبــی تبدیــل نمیشــود.
 -3مساله استراتژی انقالب
«ســرخط» بــرای اثبــات درســتی «دیالکتیــک اقتصادی/سیاســی» عنــوان
میکنــد کــه «قیــام آبــان مــاه مــردم از امــر اقتصــادی آغــاز ...و بــی
واســطه بــه باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی» رســید .منظــور
نگارنــدگان ایــن ســطور از «باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی» را
نمیدانیــم چیســت .امــا باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی یــک
جنبــش در جامعــه ســرمایهداری ،بهمعنــای نفــی ایــن یــا آن حکومــت
مفــروض نیســت ،بلکــه بــه جنبشــی اطــاق میشــود کــه کل دولــت
ســرمایهداری را هــدف قــرار داده و در پــی تســخیر قــدرت دولتــی در
جهــت ایجــاد جامعــه بیطبقــه اســت .تنهــا بــه ایــن معنــا یــک جنبــش
میتوانــد ریشــهها را هــدف قــرار دهــد .خیــزش آبــان مــاه ،علیرغــم
اینکــه حاکمیــت جمهــوری اســامی را هــدف قــرار داده بــود امــا
تصــوری از نابــودی اســاس دولــت ســرمایهداری نداشــت و در غیــاب
یــک قطــب کمونیســتی کــه تــودهای شــده باشــد ،اساســا نمیتوانســت
واجــد چنیــن تصــوری باشــد.
ازاینگونــه خیزشهــا در جوامــع طبقاتــی در وهلههــای حــاد شــدن
تضادهــا و فشــار بــر تودههــا پیــش از ایــن شــاهد بودهایــم و بــاز
خواهیــم دیــد .امــا تودههــا بــرای اینکــه بتواننــد مبــارزات خــود را
بهثمــر برســانند ،نیازمنــد اســتراتژی روشــن مبارزاتــی مبتنــی بــر یــک
خــط سیاســی صحیــح هســتند .دلخــوش کــردن بــه اینکــه مبــارزات
اقتصــادی تودههــا «بــی واســطه» بــه مبــارزات سیاســی بــدل میشــود،
خیانــت بــه خــون تودههــای مبــارز اســت.
بیجــا نیســت اشــاره کنیــم کــه تبدیــل شــدن مبــارزه اقتصــادی بــه
مبــارزه سیاســی چنــدان هــم «بــی واســطه» نیســت .مســئولیت ایــن
تبدیــل را بیــش از هرچیــز پلیــس و نیروهــای ســرکوب جامعــه طبقاتــی
عهــدهدار میشــود .اصنــاف در مبــارزات اقتصــادی خــود اغلــب بــا
چنــان میزانــی از ســرکوب مواجــه میشــوند کــه بعضــا در مقابــل
حکومــت قــرار میگیرنــد .گــذار از آن اقتصــاد بــه ایــن سیاســت را
بیــش از هرچیــز پلیــس سیاســی جامعــه بهواســطه ســرکوبهایش
عهــدهدار میشــود .در ایــن رونــد ،تودههــا بهصــورت خودبهخــودی
بــه شــناخت از تضادهــای بنیادیــن جامعــه ،راه مبــارزه بــا ایــن تضادهــا
و حــل آنهــا ،نمیرســند.
کاش واقعیــت مبــارزه انقالبــی بــه ســادگی فرمولهــای طــرح شــده
توســط نویســندگان «ســرخط» بــود .امــا پیچیدگــی مبــارزه طبقاتــی بــه
کمونیســتها اجــازه نمیدهــد کــه در انتظــار رادیــکال شــدن مبــارزه
صنفــی باشــند و تنهــا وظیفــه خــود را پیونــد دادن مبــارزات صنفــی
تعریــف کننــد .بــرای تعییــن اســتراتژی جهــت نابــودی یــک دولــت
و اســتقرار دولــت نویــن سوسیالیســتی ،پیــش از هــر چیــز بایــد بــه
پیشــرفتهترین تحلیــل و ســنتز دربــاره جامعــه بشــری اتــکا کنیــم .چــرا
کــه بــدون درک دســتاوردها و ســنتز از شکسـتها و اشــتباهات تاریخــی
و تئوریــک گذشــته نمیتــوان بــه تغییــر انقالبــی واقعیــت جدیــد پیــش
رو دســت بــرد .در همیــن نســبت اســت کــه میتوان اســتراتژی مشــخص
و راه انقــاب را ترســیم کــرد .بــرای ایــن امــر الزم اســت بــه مســائل
بغرنجــی از قبیــل مســائل امنیتــی و ســرکوب ،انباشــت سیاســی نیــرو،
ســازماندهی ارتــش ،زمــان آغــاز جنــگ انقالبــی ،چگونگــی پیشــبرد
جنــگ ،جبهــه متحــد ،ســاختار حــزب ،نســبت حــزب بــا تودههــا و...
پرداخــت  .تقلیلگرایــی اقتصــادی ،چیــزی از پیچیدگــی ایــن واقعیــات
نمیکاهــد.
پیروت

منابع
 لنین ،مجموعه آثار (چه باید کرد؟) ،انتشارات فردوس1384، اســتراتژی راه انقــاب در ایــران ،حــزب کمونیســت ایران(مارکسیســت ،لنینیســت،مائوئیســت)1397:
پانوشت:
 .1در ایــن خصــوص ســند «اســتراتژی راه انقــاب در ایــران» اکیــدا پیشــنهاد میشــود.
قابــل دســترس در ســایت cpimlm.org
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جمهــوری اســامی بــا تشــدید بحــران اقتصــادی و سیاســی و از دســت
دادن مشــروعیت هــر دم بــه پرتــگاه ســقوط نزدیکتــر میشــود .دیگــر
حنــای وعــده و وعیــد و اصالحــات رنگــی نــدارد .اوجگیــری مبــارزات
مــردم در دی مــاه  96و ســپس دی و آبــان  98ناقــوس مــرگ رژیــم
جنایتــکار را بهصــدا درآورده .حکومــت درمانــده و مســتاصل تنهــا
راه چــاره را ســرکوب دانســته و بــا بهکارگیــری انــواع روشهــای
جنایتکارانــه ســعی میکنــد مــردم را مرعــوب کنــد و بــه خانههایشــان
روانــه کنــد .اگــر بخواهیــم مــوارد جنایــی جمهــوری اســامی را در
طــی  40ســال حکومــت ننگینــش لیســت کنیــم یــک کتــاب چنــد صــد
صفحــهای هــم کفــاف نمیکنــد .محاکمــات دو دقیقــهای و صــدور
احــکام حبــس طوالنــی پنــج ســاله و ده ســاله و گاهــا دادن حکــم اعــدام
ماننــد حکــم اعــدام بــرای ســه جــوان شــرکتکننده در اعتراضــات دی
مــاه  98امــری عــادی و روزمــره در جمهــوری اســامی اســت .امــا آنچــه
کــه در خفــا انجــام میشــود و دروغهــا و فریبکاریهــای رژیــم کــه
توســط پلیدتریــن و کثیفتریــن مزدورانــش انجــام میشــود نیــاز بــه
افشــاگری و روشــنگری بیشــتری دارد.
مبــارزات دی مــاه  96مشــت محکمــی بــه دهــان حکومــت بــود .شــرکت
هــزاران تــن از اقشــار تحتانــی جامعــه در اعتراضــات وســیع در دههــا
شــهر لــرزه بــه انــدام حکومــت انداخــت .حکومــت خشــمگین صدهــا
تــن را دســتگیر و روانــه ســیاهچالهایش کــرد .اخیــرا خواهــر یکــی از
قربانیــان کــه در پــی اعتراضــات دی مــاه  96در تهــران دســتگیر و بعــد
از آزادی مفقــود و بعــد از مدتــی جســد ســوختهاش پیــدا شــده بــود بــا
جســارت پــرده از روشهــای کثیــف و بیرحمانــه حکومــت در شــکنجه
و آزار زندانیــان سیاســی و ســپس اعــدام مخفــی آنهــا گشــود .لیلــی
فرجــی خواهــر زنــده یــاد مریــم فرجــی از مبارزیــن اعتراضــات دی
مــاه  96در یــک مصاحبــه بــا کانــال جدیــد جزییــات زندگــی و مــرگ
پرافتخــار مریــم و جنایــات حکومــت را بهگــوش مــردم رســاند.
خالصــه حرفهــای لیلــی فرجــی :خواهــرم انســانی مبــارز و
برابریطلــب بــود .او کــه مدیــر یــک شــرکت بــود متولــد ســال  62در
اســامآباد و دانشآموختــه در دانشــگاه رازی کرمانشــاه و ســاکن کــرج
بــود .او نگــران وضعیــت زندگــی مــردم بهخصــوص زنــان زحمتکــش
بــود و تــا آنجاکــه در تــوان داشــت تــاش میکــرد تــا بــا آمــوزش و
کمــک بــه زنــان زحمتکــش بــه آنــان کمــک کنــد تــا اســتقالل اقتصــادی
داشــته و حرفـهای آموختــه تــا بتواننــد در شــرایط بیــکاری و فقر گســترده
از پـ ِ
ـس زندگــی بربیاینــد .ازطــرف دیگــر ،مریــم در مبــارزات مــردم علیــه
حکومــت فعــال بــوده و در تظاهراتهــای ســال  88شــرکت داشــته و
البتــه شــرکتش نــه بــرای پــس گرفتــن رای بلکــه مخالفــت بــا کلیــت
نظــام جمهــوری اســامی بــوده .بهدنبــال اعتراضــات دی مــاه  96مریــم
فرجــی همــراه چنــد دوســت بــه تهــران مـیرود تــا در اعتــراض خیابــان
انقــاب شــرکت کنــد کــه دســتگیر و روانــه زنــدان اویــن میشــود .در
زنــدان اویــن توســط بازجویــی بــه نــام مســتعار عمــاد مــورد ضــرب و
شــتم قــرار میگیــرد .عمــاد چنــد بــار تهدیــد میکنــد کــه اگــر مریــم
همــکاری نکنــد و از آرمانهایــش دفــاع کنــد ســربه نیســت خواهــد
شــد .ایــن شــخص کثیــف کــه از بازجویــان مشــهور زنــدان اویــن اســت
بــه مریــم میگویــد کــه مــا هــر کاری کــه بخواهیــم بــا تــو میکنیــم
و حتــا تــاش میکنــد کــه بــه مریــم دس ـتدرازی کنــد کــه مریــم بــه
صــورت او تــف میکنــد .بعــد از مدتــی بــا پیگیریهــای لیلــی و دایــی
مریــم بــا کلنجــار زیــاد او بــا قیــد وثیقــه آزاد میشــود .در زمــان آزادی
احســاس میکنــد کــه تحــت مراقبــت اســت و حتــی مــزدوران حکومــت
تلفنــی بــه وی میگوینــد کــه او را زیــر نظــر دارنــد .مدتــی بعــد از
آزادی زمانــی کــه مریــم بــا خودرویــش بــرای کاری بــه تهــران م ـیرود
مفقــود میشــود .بعــد از پیگیریهــای زیــاد توســط لیلــی خــودرو مریــم
در تهــران درحالیکــه مــدارک شناســایی و دیگــر لوازمــش در صنــدوق
عقــب بــوده پیــدا میشــود .در همــان زمــان ،آگاهــی نیــروی انتظامــی

خبــر میدهــد کــه یــک جســد ســوخته در اطــراف شــهریار پیــدا شــده و
احتمــاال متعلــق بــه مریــم اســت .امــا باحضــور لیلــی معلــوم میشــود کــه
جســد متعلــق بــه شــخص دیگــری اســت .ســرانجام بــا پیــدا شــدن یــک
جســد دیگــر کــه صورتــش کامــا متالشــی شــده امــا ازطریق عالیــم روی
انگشــتان ،لیلــی جســد خواهــرش را شناســایی میکنــد .لیلــی و بســتگان
مریــم بــدون اینکــه اجــازه داشــته باشــند مراســم برگــزار کننــد مریــم
را بــه خــاک میســپارند .لیلــی و بســتگان مریــم بــه مامــوران اطالعــات
میگوینــد کــه کشــتن مریــم کار وزارت اطالعــات و جمهــوری اســامی
اســت .امــا مــزدوران اطالعــات حاشــا کــرده و او را تهدیــد بــه بازداشــت
میکننــد .ســرانجام آگاهــی نیــروی انتظامــی اعــام میکنــد کــه قاتــل
مریــم را پیــدا کــرده و «قاتــل شــخصی بــوده کــه مریــم را دوســت داشــته
و بهخاطــر اینکــه مریــم بــه او جــواب رد داده بــه صــورت او اســید
پاشــیده و او را کشــته اســت» .بــا پیگیریهــای لیلــی فرجــی معلــوم
میشــود کــه قاتــل یــک شــر خــر بــوده کــه توســط وزارت اطالعــات
اجیــر شــده تــا مریــم فرجــی را بــه قتــل برســاند .و ازآنجاکــه خانــواده
مریــم بــرای اعــدام قاتــل بایســتی دیــه بپردازنــد و آنهــا پــول کافــی
بــرای پرداخــت دیــه ندارنــد قاتــل تنهــا چنــد مــاه در زنــدان خواهــد
مانــد و بعــد آزاد میشــود .در همیــن اثنــا رســانههای مــزدور حکومتــی
بــا آب و تــاب اعــام میکننــد کــه خبــر کشــتن مریــم توســط مــزدوران
اطالعــات حکومــت شــایعه ضــد انقــاب بــوده و قاتــل نامــزد وی بــوده
اســت .یــک نمونــه از ایــن تبلیغــات بیشــرمانه هنــوز هــم در ســایت
مشــرق وجــود دارد.
چنیــن اســت گوشـهای از جنایــات بســیاری کــه هــر روزه توســط ســگان
هــار جمهــوری اســامی علیــه شــریفترین انســانهای مبــارز اعمــال
میشــود .بــدون شــک نظــام حاکــم بایســتی در اســرع وقــت توســط
مبــارزات مــردم ســرنگون شــود .و دادخواهــی جانباختــگان و مفقودیــن
در یــک دادگاه مردمــی انقالبــی بررســی شــود و بعــد از محاکمــه
عاملیــن و آمریــن اعدامهــا و شــکنجهها بهســزای اعمالشــان برســند.
قاضــی صلواتیهــا و قاضــی مقیســهها و شــکنجهگران و جنایــتکاران
حکومتــی بــه دســت عدالــت ســپرده شــوند.
حکومــت میکوشــد بــا ایجــاد جــو رعــب و وحشــت قــدرت سیاســی را
حفــظ کنــد امــا همانگونــه کــه حــزب مــا در جــزوه بیانیــه انقــاب بیــان
کــرده اســت مــا بایســتی بــا ســرکوب مقابلــه کنیــم:
«مــا در ایــن مبــارزه هرگــز نبایــد از قــدرت ســرکوب دشــمن بهراســیم
امــا همزمــان بایــد براســاس نقشــه بلندمــدت حرکــت کنیــم .هرگــز
نبایــد بــه ســاح ســرکوب رژیــم کــم بهــا دهیــم .طــول عمــر جمهــوری
اســامی عمدتــا مدیــون ســرکوب بــوده اســت .بــرای تــداوم مبــارزه
بایــد هســتههای مخفــی مبارزیــن آگاه در هــر شــهر و محلــه و در میــان
کارگــران ،معلمــان ،زنــان ،وکال و دانشــجویان درســت شــود .ایــن روش
هســته مســتحکم در مقابلــه بــا ســرکوب اســت .امــا براســاس ایــن هســته
محکــم بایــد تریبــون مــردم علیــه ســرکوب امنیتــی را در میــان وکال،
هنرمنــدان ،و ورزشــکاران مردمــی تقویــت کــرد .آنــان بایــد بداننــد کــه
اگــر بــا ســرکوب جنبش مــردم مقابلــه نکننــد و در ایــن امــر محافظهکاری
کننــد ،آینــده تاریکــی حتــا در انتظــار آنهایــی اســت کــه میخواهنــد
بــدون «دخالــت در سیاســت» ســر خــود را بــه «کار فرهنگــی و مدنــی»
گــرم کننــد .هــر چــه جنبــش تودههــای مــردم ،برمبنــای آگاهــی سیاســی
و اجتماعــی کــه در ایــن بیانیــه آمــده اســت ،آزادتــر رشــد کنــد ،دســت
عوامــل حکومتــی و امپریالیســتی در توطئهچینــی کوتاهتــر خواهــد
شــد ».بــه نقــل از بیانیــه انقــاب :اوضــاع کنونــی و وظایــف مــا (هفــت
توقــف) ،از انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران(ملم) ایــن جــزوه در
ســایت  www.cpimlm.orgموجــود اســت.
گرامی باد یاد مریم فرجی!
مرگ بر حکومت فاشیستی جمهوری اسالمی!
انقالب نه چیری کمتر!
سهراب سلیمانی

آتش • شمارۀ 105

پرونده یک جنایت دیگر در جمهوری اسالمی

6

آتش • شمارۀ 105
ســینمای ناطق و رونق دوباره جنوب
پیدایــش ســینمای ناطــق در اواخــر دهــه  ،20تکامــل و نهادینــه
شــدن ســینما (باالخــص ســینمای آمریــکا) را تســریع کــرد.
ایــن دگرگونــی ،درعیــن حــال بــر بازنمایــی مســائل نــژادی اثــر
گذاشــت و کمــی ظرافــت طبــع بــه ا َشــکال ســنتی بازنمایــی
تزریــق کــرد .در بحبوحــهی رقابــت شــرکتهای فیلمســازی بــا
یکدیگــر ،کمپانــی بــرادران وارنــر نخســتین گام را در ســاخت
اولیــن فیلــم ناطــق تجــاری برداشــت و فیلمــی پرفــروش بــه نــام
خواننــد هی َجــز ( )1927و ســپس احمــق آوازهخــوان ()1928
را وارد بــازار کــرد .موفقیــت تجــاری هــر دو فیلــم ،جــدای از
ناطــق بــودن آنهــا ،بهدلیــل هنرنمایــی آل جالســون بازیگــر و
آوازهخــوان معروفــی بــود کــه بهخاطــر ســیاه کــردن صــورت و
بهاصطــاح «تقلیدهــای سیاهپوســتی» خــود شــهرت داشــت.
اســتفاده هنرمندانــه جالســون از ســیاه کــردن صــورت در ایــن
فیلمهــا بــر پایــهی همــان درونمایههــای ســنتی اســت .اگرچــه
کار جالســون تــا حــدودی براســاس همــان کاریکاتورهــای نــژادی
اســت ولــی دقیقــا در چارچــوب آن تقلیــد زشــت «کاکاســیاهانه»ی
فیلمهــای اولیــه قــرار نمیگیــرد« .دگرمــنِ »( )alter egoجالســون
بــا آن چهــرهی سیاهشــدهاش معمــوالً در لحظــهای از فیلــم ظاهــر
میشــود کــه بیشــتر عملکــرد یــک دلقــک ســیرک را تداعــی کنــد
تــا آن ذهنیــت کاریکاتــوری «کاکاســیاه» در نمایشهــای مطربــی.
در ســال  1929تعــدادی از اســتودیوهای بــزرگ ،عــزم خــود را
جــزم کردنــد تــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد صــدا ،بــه
تولیــد فیلمهایــی بــا بازیگــران تمامــ ًا سیاهپوســت بپردازنــد.
در آن دوران ،شــرکت فاکــس کــه هنــوز تجربیاتــی بــر روی
سیســتم صــدای  movie toneخــود انجــام مــیداد ،فیلمــی بــه
نــام قلبهایــی در جنــوب ( )1929بــه نمایــش گذاشــت .ایــن
فیلــم کــه در زمــان نمایــش خــود بهعنــوان «فیلمــی ناطــق بــا
بازیگرانــی تمامــ ًا سیاهپوســت» دربــارهاش تبلیــغ شــد نمونــهی
بــارزی از یــک نمایــش «رقــص و آواز پنبــهکاران» و مملــو از
کلیشــههای نــژادی ســنتی بــود .شــرکت مترو-گلدوین-مهیــر
بــا اســتفاده از سیســتم صــدای ویتافــون خــود ،فیلمــی بــه نــام
هالهلویــا ( )1929بــه کارگردانــی کینــگ ویــدور تولیــد کــرد.
ایــن فیلــم اگرچــه از نظــر هنــری برتــر از آن یکــی بــود ولــی
درنهایــت بــاز هــم «نمایشــی از رقــص و آواز پنبـهکاران» محســوب
میشــد .

هالهلویــا بــه بازنمایــی ســیاهان بُعــد جدیــدی داد .اظهــار نظــر
ویــدور دربــاره ایــن فیلــم کــه او «اساسـ ًا قصــد داشــته ســیاه جنوبی
را همانطورکــه هســت نشــان بدهــد» کمــی بــوی موعظهگــری از
مدافتــاده میدهــد؛ ولــی ایــن فیلــم در ضمــن میتوانــد بهعنــوان
واکنشــی لیبــرال نســبت بــه بازنماییهــای کلیشــهای ســیاهان کــه
در فیلمهــای آن دوران فــراوان بــود ،مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد.
درواقــع ،تشــابه زیــادی میــان د لمشــغولیهای ســبکگرایانهی
ویــدور در هالهلویــا و جنبــش ادبــی واقعگــرای جنوبــی در
دهــه  20و  30وجــود دارد؛ چــرا کــه هــر دوی آنهــا بــا اســتفاده
از ناتورالیســم ادبــی ،بــه قشــر محافظــهکار جنــوب میپرداختنــد.
از ایــن رو اســتفاد هی بدیــع و خالقانـهی ویــدور از صــدا و تصویــر
نهتنهــا بــر شــمایلنگاری مناطــق روســتایی جنــوب تکیــه دارد
بلکــه ســبک تصویـ ِ
ـری نــژاد یای را در خاطــر زنــده میکنــد کــه
در ســینمای حاکــم آن دوران ســابقه نداشــت .امــا بــه هــر تقدیــر،
لحــن موعظهگرایانــهی ناهنجــاری کــه اســاس هالهلویــا را
تشــکیل م ـیداد تأثیــر زیــادی بــر تصویــری کــه در دیگــر فیلمهــا
از ســیاهان ارائــه میشــد نگذاشــت .حتــی خــود ویــدور هــم
در زمانــی کــه فیلــم ُر زی چنیــن ســرخ ( )1936را ســاخت،
واقعگرایــیِ موعظهوارانــهی خــود را کامــ ً
ا کنــار گذاشــته بــود.
ایــن فیلــم نمونــه بــارز درا مهــای جنــگ داخلــی آمریــکا بــود کــه
بــه همــان مفاهیــم رویایــیِ کلیش ـهای ایالتهــای جنوبــی -قبــل از
جنــگ داخلــی -و زیباییهــای ازدسترفتهشــان میپرداخــت و
همچــون دیگــر فیلمهــای پرطرفــدار جنــوب (در جنــگ دخلــی)
پــر اســت از اشــارات نژادپرســتانه و مرتجعانــه.
تعــدادی از فیلمهــای واقعگرایــی اجتماعــی ســا لهای ،1930
تصویــر انتقادآمیزتــری از جنــوب آمریــکا نشــان دادنــد :مــن یــک
زندانــی فــراری هســتم ( ،)1933خشــم ( ،)1936آ نهــا فرامــوش
نخواهنــد کــرد ( ،)1937لژیــون ســیاه ( )1937و لژیــون
وحشــت ( )1937بــه مضامیــن جنجالــی روز همچــون قوانیــن
جزایــی ناعادالنــهی آن نواحــی ،خشــونت چمــاق بهدســتها
و نژادپرســتها ،و لینــچ کــردن کوکالکسکلنهــا پرداختنــد.
بدیهــی اســت کــه تماشــاگران از تصاویــر «واقعگرایانــه»ی ایــاالت
جنوبــی آمریــکا و تکیهشــان بــر بیعدالتــی اجتماعــی روزمــره
و تکافتادگــیِ آن نواحــی و مردمانــش تــکان میخوردنــد و بــه
وحشــت میافتادنــد .امــا بههرحــال خــود ایــن فیلمهــا موفــق
نشــدند تصاویــر مردمپســن ِد «جنــوب زیبــا و رویایــی» را کــه
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هالیــوود بــه نمایــش آنهــا ادامــه م ـیداد ،از میــدان خــارج کننــد.
ژانــر فیلمهــای «دوران طالیــی قبــل از جنگهــای داخلــی»
بــا بربادرفتــه ( )1939اثــر حماســی پرفروشــی براســاس کتــاب
مــارگارت میچــل (چــاپ  )1936بــه اوج خــود رســید.
تهیهکننــدگان فیلــم آشــکارا از لحــن جنجا لبرانگیــز تولیــد
یــک ملــت آگاه بودنــد و بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
اتخــاذ روشــی مشــابه در مــورد بربادرفتــه ممکــن اســت بــر
فــروش فیلــم تأثیــر منفــی بگــذارد .بههمینجهــت ،ایــن فیلــم از
ِ
ـژادی اغراقآمی ـ ِز مختــص ایــن ژانــر پرهیــز کــرد
کاریکاتورهــای نـ
هــم و غــم خــود را بــر پرداخــت رابطــهی عاطفــی
و درعــوض
ّ
میــان اســکارلت اوهــارا و رت باتلــر گذاشــت .درواقــع ،هنرنمایــی
پرشــور هتــی مــک دانیــل در نقــش ممــی بدقلــق و لجبــاز کــه
بهخاطــرش برنــده جایــزه اســکار شــد  -و بدینترتیــب نخســتین
سیاهپوســت برنــده اســکار هــم بهشــمار میآیــد  -الیــهی
متظاهرانــهی «انســانیِ » بردگــی ســیاهان را بهتصویــر میکشــید؛
امــا همیــن دیــدگاه باعــث شــد کــه ســاختارهای نــژادی فیلــم از
جنجا لهــای مرســوم در ایــن زمینــه مصــون بمانــد.
بربادرفتــه بــر دلباختگــی هالیــوود بــه ژانــر «فیلمهــای قبــل
از جنــگ داخلــی» پایــان داد .امــا بــا ایــن وجــود توانســت
ِ
غربــت غریبــی بــرای
تداو مبخــش نوعــی نوســتالوژی و غــم
«آن دوران طالیــی» و آن راه و روش زندگــی باشــد .ایــن غــم
غربــت ،نقــش مهمــی در باالبــردن روحیــه ملتــی کــه تــازه از
بحــران بــزرگ اقتصــادی دهــه  30کمــر راســت کــرده و در آســتانه
دومیــن جنــگ جهانــی قــرار داشــت ،بــازی کــرد.
پس از جنگ جهانی دوم و لیبرالیســم
پــس از جنــگ جهانــی دوم تغییــرات مهمــی در چگونگــی
بازنمایــی ســیاهان در فیلمهــای آمریکایــی بهوجــود آمــد.
یــک خودآگاهــی جدیــد اجتماعــی در هالیــوود ظهــور کــرد کــه
پویایــی رابط ـهی میــان سفیدپوســتان و ســیاهان را در چهارچــوب
دیدگاهــی لیبرال-بشردوســتانه مــورد توجــه قــرار مــیداد .حــاال
کوششــی آشــکار صــورت میگرفــت تــا تصاویــر «مثبتــی» از
ســیاهان بهنمایــش گذاشــته شــود؛ کــه بــر محاســن بشردوســتانه
(در مقابــل ویژگیهــای کاریکاتــوری پیشــین) تأکیــد گــردد و
هوشــیارانه ،جویــای روابــط اجتماعــی و میاننــژادی در جامعــه
معاصــر آمریــکا بــود .امــا بیشــتر ایــن بازنمایــی بــر محــور
«مشــکالت نــژادی» میچرخیــد و امــروزه چنیــن رویکــردی
تنگنظرانــه و ســادهلوحانه بهنظــر میرســد .ولــی بــه هــر
روی ،همیــن نگــرش در مقایســه بــا آن بازنمایــی نژادپرســتانهی
اولیــه یــک تغییــر بــزرگ و محســوس تلقــی میشــد .چهــار فیلــم
کــه همگــی در ســال  1949بهنمایــش درآمدنــد طالیــهدار ایــن
گرایــش جــدی بودنــد :از راه رســیدهای در غبــار ،ســرزمین
دلیــران ،پینکــی ،مرزهــای گمشــده.
از راه رســیدهای در غبــار کــه بــر پایــه داســتانی از ویلیــام
فاکنــر ســاخته شــده بــود حکایــت یــک مــرد ســیاه اصیــل و
مغرور(خوانــو هرنانــدز) اســت؛ بزرگمنشــی و بردبــاری ایــن
مــرد ،جماعــت سفیدپوسـ ِ
ـت یــک شــهرک جنوبــی را بــه حیــرت و
تعجــب فــرو میبــرد .بازتــاب چنیــن تصویــری  -بهخصــوص در
رابطــه بــا تصویــری کــه تابهحــال از جنــوب آمریــکا ارائــه شــده
بــود -جدیــد بــود :گــو اینکــه هــر آنچــه بهنمایــش درآمــده
بــود جــزء الینفــک تصــور آرمانــی فاکنــر از ســیاه بهمنزلــهی
(حافــظ) وجــدان سفیدپوســتان آمریکایــی بهحســاب میآمــد.
ســرزمین دلیــران بــه مســائل نــژادی بهگونــهای کامــ ً
ا متفــاوت
میپرداخــت .در ایــن فیلــم ،مــا بــا یــک ســرباز سیاهپوســت
(جیمــز ادواردز) روبهروییــم کــه بیمــار یاش (نوعــی فلــج
هیســتریک) ظاهــرا ً در اصــل ،از عــدم اعتمادبهنفــس و احســاس
بیپناهــی روحــی او در رودررویــی بــا دنیــای سفیدپوســتان
ِ
ِ
پوســت
شــخصیت اصلــیِ سیاه
ریشــه میگیــرد! اســتفاده از یــک
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بازنمایی سیاهان ِ ...

«بیمــار» کــه دچــار ازخودبیگانگــی اســت درواقــع ســنخیتی بــا
دیــدگاه لیبــرال نداشــت و در فیلمهــای لیبــرال همگونخــواه ِ
( )assimilationistبعــدی ،دیگــر تکــرار نشــد.
ایــن دوران انتقالــی بــا ایمــاژ ســیاهان بهعنــوان قربانیــان مظلــوم
تحجــر و تعجــب ،در دو فیلــم لیبــرال بعــدی (پینکــی و مرزهــای
گمشــده) نقــش چشــمگیرتری بــر عهــده داشــت .ولــی ایــن
قربانیــان جــای خــود را بــه شــخصیتهای فعا لتــری دادنــد کــه
قــرار بــود نقــش مهمتــری در روایتهــای مربــوط بــه مشــکالت
نــژادی بــازی کننــد .در بــدو امــر ،مخلوقیــن سیاهپوســت ایــن
گرایــش لیبرالــی ،تعــدادی «آدم خوبه»هــای کلیشــهای بودنــد کــه
در چهارچــوب قراردادهــای ســادهلوحانه در پایــان دهــه 50
برجســتگی کمتــری یافتنــد و رفتــه رفتــه شــخصیتهای ســیاه
متعــادل (یــا بهتــر اســت بگوییــم بــا حضــور نمادیــن کمتــر) در
ســینما ظاهــر شــدند.
بــا ایــن همــه مقابلــهی نــژادی میــان ســفیدان بــا ســیاهان
درونمایــهای بــود کــه در فیلمهــای اجتماعــی ایــن دوره مکــررا ً
دیــده میشــود .ایــن درونمایــه عبــارت بــود از رابطــه یــک
قهرمــان «خــوب» سیاهپوســت بــا یــک ضدقهرمــان ناخوشــایند
سفیدپوســت؛ درگیر یهایــی کــه ایــن دو باهــم داشــتند نمــادی
بــود از یــک مبــارزه اخالقــی کــه درنهایــت بــا احتــرام و درک
متقابــل آن دو حــل و فصــل میشــد .تنگنــا ( )1950کــه
نخســتین حضــور ســیدنی پوآتیــهی بازیگــر اســت نمونــهی بــارز
ایــن درونمایــه بهشــمار مــیرود« .قهرمانــی» کــه پوآتیــه در ایــن
فیلــم بهتصویــر میکشــد نهتنهــا درنهایــت از نظــر اخالقــی بــر
ِ
ِ
نژادپرســت خــود پیــروز میشــود بلکــه
سفیدپوســت
شــکنجهگر
قابلیــت بیحــد و حصــری هــم در بزرگــواری و بخشــش از خــود
نشــان میدهــد.
«قهرمــان» سیاهپوســت در فیلمهــای لیبــرال مشــخص ًا از عمــل
(یــا عکسالعمــل) خشــن پرهیــز میکــرد؛ خشــونت ،ویژگــی
ِ
نژادپرســت اینگونــه فیلمهــا بــود
شــخصیتهای متعصــب و
ِ
پوســت محکــوم
کــه چــه ســفید و چــه ســیاه ،ماننــد مــرد سیاه
ِ
شکســت فیلــم تنگنــا در پایــان «ســر بــه نیســت» میشــدند.
بــه
ولــی تعــدادی از ایــن فیلمهــا بــا نمایــش رابطــهی خصمانــهی
شــخصیتهای سیاهپوســت و سفیدپوســت ،بــه مضمــون تعصــب
نــژادی پرداختنــد :شــخصیتهایی کــه ضدیتشــان بــا یکدیگــر هــر
دو را بــه مــرز ســقوط و تباهــی میکشــاند .فیلــم ســتیز هجویان
بــدون شــک ،نمونــه کالســیک ایــن درونمایــه اســت :در ایــن فیلــم
دو متهــم سرســخت و انعطا فناپذیــر (ســیدنی پوآتیــه و تونــی
کرتیــس) از یــک زنــدان جنوبــی فــرار کردهانــد درحالیکــه بــا
دســتبند بــه یکدیگــر بســته شــدهاند و بایــد بــا خصومــت خــود
نســبت بــه یکدیگــر کنــار بیاینــد.
یکــی از واریاســیو نهای جالــب حــول مضمــون تعصــب نــژادی
در فیلــم دشــوار یهای فــردا ( )1959بــه کار گرفتــه شــده اســت؛
در ایــن فیلــم درگیــری میا ننــژادی بیــن هــری بالفونتــه و رابــرت
رایــان ســرانجام بــا مــرگ هــر دوی آ نهــا حــل و فصــل میشــود.
ویژگــی جالــب ایــن مضمــون روشــی اســت کــه در چهارچــوب
ژانــر گنگســتری/راهزنی بــرای تعریــف قصــه از آن اســتفاده شــده
اســت :در اینجــا تنــش نــژادی بیــن افــراد گــروه ،عامــل اصلــیِ
مخربــی اســت کــه درنهایــت هماهنگــی گــروه را بــر هــم میزنــد
و از موفقیــت نقشــهای کــه بــرای دزدی کشــیدهاند ،جلوگیــری
میکنــد .ایــن روایــت ضدنژادپرســتانه ضمنــ ًا میتوانــد بــه
منزل ـهی نمــادی باشــد بــرای کل جامع ـهای کــه تعصبــات نــژادی
در آن خطــر مهلکــی در برابــر وحــدت اجتماعــی و پیگیــری
اهــداف مشــترک افــراد آن جامعــه بهشــمار مــیرود.
امــا ایــن تصویــر لیبرالــی بــا فــرا رســیدن دهــه  60و تحــوالت
سیاســی و اجتماعــی کــه در پــی آن آمــد و همینطــور بارگــذاری
معضــات نــژادی و جنســی ،دچــار دگرگونــی شــد.
آوتیس
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نگاهی به تاریخچۀ تبعیض نژادی و جنبش سیاهان در ایاالت متحده آمریکا

بخش دوم :از جنبش «حقوق مدنی» تا امروز
تــداوم ا َشــکال مختلــف تبعیــض نژادی-ملــی علیــه ســیاهان پــس از
لغــو «قانونــی» بــردهداری در ایــاالت متحــده ،در دهــۀ  1960بــه یــک
مقاومــت تــودهای وســیع منجــر شــد .چیز یکــه در ادبیــات آمریــکا
«جنبــش حقــوق مدنــی ســیاهان» نامیــده میشــود .ایــن جنبــش در
همافزایــی بــا جنبشهــای اجتماعــی و سیاســی همچــون جنبــش
رادیــکال جوانــان و دانشــجویان ،جنبــش ضــد جنــگ ویتنــام ،جنبــش
زنــان و جنبــش کمونیســتی میتوانســت بــه یــک انقــاب تما معیــار
تبدیــل شــده و پایههــای تمامیّــت نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی
آمریــکا را متزلــزل کنــد.
جنبــش حقــوق مدنــی اساســ ًا
بــر بســتر تحــوالت سیاســی و
اقتصــادی آمریــکای پــس از جنــگ
جهانــی دوم رخ داد .در بخــش
اول ایــن نوشــته دیدیــم کــه
پــس از لغــو قانــون بــردهداری،
روابــط فئودالــی و نیمهفئودالــی
در ایــاالت جنــوب ،بــردگان
ســابق و ســیاهان را بهاشــکال
مختلــف در قیــد و بنــ ِد زمیــن
و زراعــت خــرده مالکــی کــرده
بــود .رشــد نیروهــای تولیــدی و
مکانیــزه شــدن کشــاورزی ،نیــاز
بــه کار نیــروی انســانی را کاهــش
داد و بســیاری از بــردگان ســابق،
خــرده مالــکان ســیاه و کشــاورزان
بهعنــوان
را
اجارهنشــین
کارگــران مــزدی راهــی شــهرهای
بــزرگ کــرد« .ایــن رونــد بســتر
جدیــدی بــرای مبــارزه در راه
تغییــرات اجتماعــی بــاز کــرد».
(آواکیــان )45 :1397
چگونــه آتشفشــان را مهــار
کردنــد؟
لغــو قانــون بــردهداری هرگــز
بهمعنــای برابــری واقعــی شــهروندان ســفید و ســیاه در ایــاالت
متحــده و از بیــن رفتــن تبعیــض و ســتم علیــه ســیاهان نبــود .در
فاصلــۀ ســالهای  1876تــا  ،1965تبعیــض و ســتم نــژادی بهاَشــکال
مختلــف قانونــی و غیــر قانونــی عمــا ادامــه پیــدا کــرد .قتــل و
شــکنجۀ ســیاهان توســط بــردهداران ســابق و دســتههای اوبــاش
کوکلکــس کالن رایــج بــود .شــنیعترین شــکل قتــل ،لینــچ کــردن
( )Lynchingبــود .بــه ایــن شــکل کــه ســیاهان را شــکنجه میکردنــد
و بدنهــای زخمیشــان را از درختــی آویختــه تــا در برابــر دیــد و
در میــان شــادی نژادپرســتان بهمــرور جــان دهنــد .حملــۀ اوبــاش
ســفید بــا حمایتهــای ضمنــی یــا علنــی پلیــس بــه ســیاهان گاهــا
شــکل قتــل عــام بــه خــود میگرفــت .معروفتریــن آنهــا در مــه
 1921در تولســای اوکالهامــا روی داد کــه بــه کشــته شــدن ســیصد
شــهروند ســیاه و مجــروح و زندانــی شــدن نزدیــک بــه هفــت هــزار
نفــر منجــر شــد )American Crime. Case 12( .در هفــده ایالــت
ســابقا بــردهدار جنــوب ،قوانینــی موســوم بــه «قوانیــن جیــم کــرو»
( )Jim Crow Lawsاجــرا میشــد کــه براســاس آن جداســازی نــژادی
( )Racial Segregationمیــان ســیاهان و ســفیدها الزامــی بــود و اماکــن

مختلــف اجتماعــی مثــل بیمارســتان ،اتوبــوس ،مدرســه ،کتابخانــه،
کافــه و بــار ،ورزشــگاه ،اســتخر ،آبخــوری و دستشــویی و غیــره
براســاس رنــگ پوســت از هــم جــدا شــده و ســیاهان حــق ورود
بــه مکانهــای مخصــوص بــه سفیدپوســتان را نداشــتند و درصــورت
تخطــی ،محاکمــه و جریمــه میشــدند .حتــی در بهــار  1963نــرخ
بیــکاری سفیدپوســتان نزدیــک پنــج درصــد و ســیاهان بیــش از دوازده
درصــد بــود .فقــط یــک پنجــم جمعیــت ســفید زیــر خــط فقــر بودنــد
حالآنکــه نیمــی از سیاهپوســتان زیــر ایــن خــط قــرار داشــتند( .زیــن
 )605ایــن وضعیــت در دهــۀ پــس
از جنــگ جهانــی دوم بــا مقاومــت
و اعتــراض ســیاهان روبــهرو
شــده و نهایتــا بــه یــک جنبــش
اجتماعی-سیاســی منجــر شــد.
جرقــۀ ایــن جنبــش بــا پیشــگامی
زنــی بــه نــام ُر زا پــارک در
ایــاالت آالبامــا زده شــد .او در
روز اول دســامبر  1955حاضــر
نشــد صندلــی اتوبــوس را
بــرای یــک مســافر سفیدپوســت
خالــی کنــد و ازایــنرو محاکمــه
و محکــوم شــد .تعــدادی از
کشیشــان ســیاه ازجملــه دکتــر
مارتیــن لوترکینــگ بــه ایــن حکــم
اعتــراض کردنــد و انجمنــی بــرای
مبــارزه بــا قوانیــن جداســازی
نــژادی ایجــاد کــرده و دســت
بــه تظاهــرات در شــهرها زدنــد.
واکنــش گروههــای فاشیســتی
سفیدپوســت
شــبهنظامیان
(کوکلوکــس کالن) بــه ایــن
جنبــش ،تــرور ،تیرانــدازی بــا
اســلحۀ گــرم ،دزدیــدن و شــکنجه
کــردن ســیاهان یــا سفیدپوســتان
عضــو جنبــش ضــد نژادپرســتی
بــود .الگــوی مقاومــت مدنــی در بیــش از یکصــد شــهر در ایــاالت
دیگــر هــم تکــرار شــد و تــا ســال  1960بیــش از پنجــاه هــزار نفــر در
تظاهــرات علیــه نژادپرســتی و قوانیــن آن شــرکت کردنــد و ســه هــزار
و ششــصد نفــر از آنهــا دســتگیر و زندانــی شــدند( .زیــن )598
امــا در میــان هیئــت حاکمــۀ آمریــکا بودنــد چهرههــا و جریاناتــی
کــه بهدالیــل مختلــف بــا از بیــن بــردن سیاســتهای جداســازی
نــژادی و قوانیــن جیــم کــرو موافــق بودنــد .جامعــۀ ســیاهان آمریــکا
و بخشهایــی از ســفیدها در مقابــل تبعیــض نــژادی و بهویــژه
نشــانههای اجتماعــی آن در قوانیــن جداســازی ،مقاومــت نشــان
میدادنــد .از ســال  1941بــه بعــد وقتــی ارتــش آمریــکا بــا شــعار
و ژســت «ضدیــت بــا فاشیســم و نژادپرســتی» در جنــگ جهانــی
دوم شــرکت کــرد ،هنــوز جداســازی نــژادی در جامعــه و ارتــش
آمریــکا رایــج و مقبــول و قانونــی بــود! مســالۀ دوم ،وجــود یــک
جنبــش کمونیســتی قدرتمنــد در ســطح جهــان و دولتهــای
سوسیالیســتی شــوروی ( )1917-1956و چیــن ( )1949-1976و
بعدهــا جنــگ ســرد بــود کــه بــه سیاســتمداران و هیئــت حاکمــۀ
آمریــکا فشــار مــیآورد تــا در مــورد قوانیــن جداســازی نــژادی –
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ایــن آبروریــزی مفتضحانــۀ آمریــکا در ســطح جهــان – تجدیــد نظــر
کننــد .ایــن یــک واقعیــت تاریخــی بــود کــه بعــد از انقــاب اکتبــر
 1917درحالیکــه اتحــاد شــوروی سوسیالیســتی ()1917-1956
در مســیر ریشهکنســازی ســتم ملــی و احقــاق برابــری سیاســی،
فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی میــان ملــل و جمهور یهــای
مختلــف ســاکن شــوروی بــود ،در ایــاالت متحــده آمریــکا هنــوز
آبخوریهــای عمومــی ســفیدها از ســیاهان و التینوهــا جــدا بــود و
ســر در بســیاری از رســتورا نهای آمریــکا نوشــته شــده بــود «ورود
ســگ و سیاهپوســت ممنــوع»! بهواقــع «اتحــاد شــوروی و آمریــکا
دو دنیــای متفــاوت بودنــد» (لوتــا )1394
ِ
ـرورت جــواب دادن بــه
تمامیّــت بــورژوازی و دولــت آمریــکا بــا ضـ
تضــاد ســتم ملــی و جنبــش ضــد نژادپرســتی ســیاهان روب ـهرو بــود.
در چنیــن وضعیتــی بخشــی از هیئــت حاکمــه و روســای جمهــوری
مثــل ترومــن ،کنــدی و جانســون بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای
کنتــرل پتانســیل مبارزاتــی ایــن جنبــش و همچنیــن پیــش بــردن
کارزار «رهبــری جهــان آزاد» در دوران جنــگ ســرد ،بایــد تــا حدودی
عقــب نشســت و امتیازاتــی حقوقــی و اجتماعــی بــه ســیاهان داد.
طــی ســا لهای  1957تــا  1964قوانینــی در جهــت «برابــری» حقــوق
مدنــی ،برابــری در حــق رأی و برابــری در فرصتهــای شــغلی بــه
تصویــب رســید و وعدههــای پــر ســر و صدایــی داده شــد ،امــا یــا
بــه مرحلــۀ اجــرا در نیامــد و یــا بهدرســتی اجــرا نشــد.
بخــش دیگــری از پــروژۀ هیئــت حاکمــۀ آمریــکا ،مهــار کــردن
پتانســیل خشــم ســیاهان از سیســتم و هدایــت آن بــه کانا لهــای
انتخاباتــی بــود .بهاینمنظــور ،بــه وجــود آوردن قشــری از بــورژوازی
و خردهبــورژوازی ســیاه ،ادغــام آ نهــا در دســتگاه بوروکراســی
دولتــی و متحــد کــردن بخشــی از روشــنفکران و ناسیونالیســتهای
ســیاه ،اهمیــت داشــت .بــورژوازی ســفید و مشــخصا کابینــۀ کنــدی
و جانســون کوشــیدند جنبــش ســیاهان و خشــم جوانــان ســیاه و
انقالبــی را بهوســیلۀ رهبــران و روشــنفکرانی ماننــد لوتــر کینــگ
تحــت کنتــرل درآورنــد .بهعنــوان نمونــه یکــی از مشــاوران کاخ
ســفید در خاطراتــش میگویــد کــه چگونــه جــان اف کنــدی در
ســال  1963ازطریــق مذاکــره بــا رهبــران ســیاه توانســت «انقــاب
ســیاهان را بــه یــک ائتــاف دمکراتیــک تبدیــل کنــد»( .زیــن )605
دهۀ انقالبی  1960و شــور شهای مسلحانه
از میانــۀ دهــۀ  1960مبــارزۀ ســیاهان امــا شــکل دیگــری بــه خــود
گرفــت .نســل جدیــدی از جوانــان انقالبــی برآمدنــد کــه دیگــر نــه
بــه موعظههــای سازشــکارانۀ کلیســاهای ســیاه گــوش میدادنــد و
نــه بــه توهمــات «جنبــش مســالمتآمیز» .آنهــا تصمیــم گرفتنــد
مشــت را بــا مشــت و گلولــه را بــا گلولــه جــواب بدهنــد .ابتــدا
در ژوئیــه  1967در شــهر دیترویــت قیــام مســلحانهای بــا حضــور
جوانــان و کارگــران عمدتــا ســیاه روی داد .ارتــش بــا تانــک و
مسلســل ســنگین لشگرکشــی کــرد و بــا مقاومــت مســلحانۀ مــردم
روب ـهرو شــد 43 .کشــته 356 ،زخمــی ،هفــت هــزار نفــر بازداشــتی
و چهــار هــزار ســاختمان و فروشــگاه ویــران شــده و غــارت شــده
نتیجــۀ رویارویــی مــردم و پلیــس و ارتــش بــود( .صورتگــر )39
کنگــرۀ آمریــکا در واکنــش بــه قیا مهــای مســلحانه و شــورشهای
مردمــی ،در ســال « 1968قانــون حقــوق مدنــی» را تصویــب کــرد تــا
بــار دیگــر ثابــت شــود کــه بــورژوازی عمدتــا از هــراس انقــاب
اســت کــه بــه اصالحــات تــن میدهــد.
امــا ایــن تــازه شــروع ماجــرا بــود .در ســال  1967گروهــی از جوانــان
ســیاه حزبــی بــا نــام «پلنــگان ســیاه» بــرای دفــاع از خــود» تشــکیل
دادنــد کــه عمدتــا متأثــر از کمونیســم انقالبــی بودنــد کــه در آن مقطــع
توســط مائــو تســه دون نمایندگــی میشــد .خــط و مشــی پلنــگان
ســیاه البتــه رگههایــی از ناسیونالیســم آفروآمریکنهــا و تئوریهــای
مشــی چریکــی آمریــکای التیــن را هــم در خــود حمــل میکــرد.
پلنــگان ســیاه بهســرعت تبدیــل بــه قطــب مبــارزات ســیاهان علیــه
ســتم نــژادی و فقــر شــدند و بســیاری از هــواداران جــوان ســایر
جریانــات ازجملــه مارتیــن لوترکینــگ و مالکــوم ایکــس را جــذب
کردنــد .براســاس نوشــتۀ یــک گــزارش محرمانــۀ اطالعاتــی خطــاب
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بــه ریچــارد نیکســون در ســال  25« 1970درصــد کل جمعیــت
سیاهپوســتان احتــرام زیــادی بــرای حــزب پلنــگان ســیاه قائلنــد و از
جملــه  41درصــد جوانــان زیــر  21ســال»( .زیــن )612
ســازماندهی در محــات فقیرنشــین حاشــیۀ شــهرهای بــزرگ،
آمــوزش سیاســی و نظامــی بــرای دفــاع در مقابــل حمــات پلیــس،
ســوادآموزی و مبــارزه بــا اعتیــاد از فعالیتهــای پلنــگان ســیاه بــود.
پلیــس ،دفاتــر حــزب را مــورد حملــۀ مســلحانه قــرار مــیداد و در
چهــار دســامبر  1969در شــهر شــیکاگو فِــرِد همپتــون و مــارک
کالرک دو عضــو رهبــری پلنــگان ســیاه را بهقتــل رســاند .چنــدی
بعــد مارتیــن لوترکینــگ هــم تــرور شــد و مالکــوم ایکــس هــم ســه
ســال پیــش از آن تــرور شــده بــود .دولــت همزمــان کــه ازطریــق
کنگــره امتیازاتــی بــه ســیاهان م ـیداد ،ازطریــق اف.بــی.آی در حــال
نفــوذ در ســازما نهای مبارزاتــی ســیاهان و ایجــاد انشــعاب و
متالشــی کــردن آ نهــا بــود.
دولــت و بــورژوازی ســفید در کنــار ســرکوب نظامــی و متالشــی
کــردن امنیتــی تشــکلهای جنبــش ســیاهان ،پــروژهای بــرای گرفتــن
تــوان مبارزاتــی ایــن جنبــش را هــم پیــش بــرد .خنثــی و فاســد
کــردن برخــی از رهبــران تشــکلهای مدنــی و سیاســی ســیاهان
ازطریــق تطمیــع و دادن امتیــازات اقتصــادی و ادغــام کــردن آنهــا
در الیــهای از قــدرت ،ایجــاد قشــر بســیار کوچکــی از «بــورژوازی
ســیاه» و دعــوت کــردن خردهبــورژوازی و تودههــای ســیاه بــرای
متحــد شــدن بــا نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی آمریــکا بهواســطۀ
امتیــازات اقتصــادی و حکومتــی .رهبرانــی ماننــد جیمــز فارمــر و
فلویــد مککیســیک در دهــۀ  60پُســتهای دولتــی و وامهــای کالن
اقتصــادی گرفتنــد و بعدهــا چهرههایــی همچــون کالیــن پــاول،
کاندولیــزا رایــس و بــاراک اوبامــا بــه باالتریــن مقامــات دولتــی
و حکومتــی رســیدند .بانــک چیــس منهتــن و خانــوادۀ راکفلــر،
بــورژوازی ســفید را بــه ســرمایهگذاری بــرای تقویــت «بــورژوازی
ســیاه» دعــوت کردنــد و از آغــاز دهــۀ  1970شــرکتهای تجــاری
بــزرگ بــرای ســیاهان تأســیس کردنــد .بــا ایــن وجــود کمتــر از نیــم
درصــد کل درآمدهــای تجــاری آمریــکا از آ ِن صاحبــان سیاهپوســت
بــود و بــورژوازی ســفید هنــوز بیــش از  99درصــد را در اختیــار
داشــت( .زیــن  )614یــک طبقــۀ متوســط جدیــد و کوچــک هــم
از ســیاهان ســاخته شــد کــه درآمــد کلــی ســیاهان را در آمارهــای
دولتــی و تبلیغاتــی باالتــر از ســابق نشــان مــیداد امــا فقیرتریــن
اقشــار جامعــۀ آمریــکا تــا همیــن امــروز کمــاکان از میــان ســیاهان
تشــکیل میشــوند .گزارشــی در نیویــورک تایمــز در آغــاز ســال
 1978میگفــت «محالتــی کــه در دهــۀ  1960قیامهــای شــهری
را تجربــه کردنــد ،بهاســتثنای چــد مــورد نــادر ،تغییــرات کمــی
داشــتهاند و همــان شــرایط فقــر شــدید در اغلــب شــهرها گســترش
یافتــه اســت» (زیــن )616
تداوم ستم و تبعیض
هیئــت حاکمــۀ آمریــکا از ســا لهای میانــی دهــۀ  1970توانســت
جنبــش ضــد نژادپرســتی ســیاهان ایــن کشــور را منحــرف ،مســخ و
مهــار کنــد امــا هرگــز نتوانســت و نمیتوانــد ســتم علیــه ســیاهان را
در جامعــۀ آمریــکا از بیــن ببــرد .چنانکــه در ایــن دو نوشــته دیــدم
نحــوۀ شــکلگیری ســرمایهداری آمریــکا و دولــت دیکتاتــوری
بورژوایــی در ایــن کشــور بهشــکلی اســت کــه بــر تبعیــض نــژادی و
برتــری ســفیدها بــر ســایرین بنــا شــده اســت .موقعیتهــای شــغلی
بــاال عمدتــا در اختیــار سفیدپوســتان اســت و مشــاغل بهلحــاظ
درآمــد و موقعیــت اجتماعــی «پاییــن» در سلســله مراتــب جامعــه
طبقاتــی آمریــکا ،بهطــور چشــمگیری از آ ِن غیــر سفیدپوســتان،
بهویــژه ســیاهان اســت .اخیــرا اتحادیــه معلمــان شــیکاگو آمــاری
از قربانیــان کوویــد  ۱۹منتشــر کــرد کــه طبــق آن  ۶۸درصــد از
کســانیکه جــان خــود را از دســت داد هانــد ،سیا هپوســتان بودنــد.
علــت ایــن اســت کــه سیاهپوســتان آمریــکا بیشــتر در مشــاغلی
مشــغول بــه کار هســتند کــه طبــق اعــام دولــت جــزو «رشــتههای
ضــروری» اعــام شــدند و در دوران قرنطینــه بایــد ســر کار برونــد.
مشــاغل خدماتــی و کارهــای بدنــی عاجــل و ضــروری.
اکثریــت مــردم فقیــر و حاشیهنشــین را ســیاهان تشــکیل میدهنــد.
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جمهوری ِ ...
بســیاری از جوانــان ســیاه در معــرض بیــکاری هســتند و بهســمت
باندهــای بــزهکاری و مــواد مخــدر رانــده شــده و بههمینعلــت
اکثریــت زندانیــان را هــم آنهــا تشــکیل میدهنــد .دســتگیری
دســتهجمعی جوانــان ســیاه و قتــل آنهــا بهدســت پلیــس امــری
رایــج و روزمــره در آمریــکا اســت .حتــی انتخــاب شــدن بــاراک
اوبامــا هــم چیــزی از شــدت ســرکوب ،دســتگیری و کشــتار جوانــان
ســیاه توســط پلیــس و دولــت آمریــکا نکاســت.
نتیجه
ســتم ملــی و نــژادی علیــه ســیاهان ،التینوهــا و بومیــان از عناصــر
ذاتــی دولــت و جامعــۀ ســرمایهداری امپریالیســتی در آمریــکا
اســت .ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــدون بــرد هداری ،بــدون نسلکشــی
بومیــان ،بــدون دزدیــدن ایــاالت مکزیکیهــا ،بــدون اســتثمار
امپریالیســتی در کشــورهای جهــان ســوم و بــدون جنگافــروزی و
تجــاوز نظامــی و کودتاهــای خونیــن در سراســر جهــان ،بهشــکل
فعلــی و امــروز یاش درنمیآمــد .ایــن یــک تضــاد سیســتماتیک
در جامعــۀ آمریــکا اســت و در چارچــوب نظــام ســرمایهداری قابــل
حــل کــردن و از بیــن بــردن نیســت .ایــن مســاله را بــاب آواکیــان
در یکــی از آخریــن نوشــتههایش تحلیــل و جمعبنــدی کــرد کــه
چــرا در چارچــوب سیســتم ســرمایهداری نمیتــوان ســتم بــر
ســیاهان را در آمریــکا از بیــن بــرد« :نکتــه اساســی و مهــم ایــن
اســت کــه مبــارزه علیــه ســتم نــژادی نبایــد در درون حــدود ایــن
سیســتم باقــی بمانــد .بلکــه بایــد بهعنــوان جزیــی از یــک چالــش و
تقــای کلــی در جهــت هــدف نابــودی ایــن سیســتم انجــام پذیــرد.
ایــن واقعیــت کــه ایــن ظلــم نمیتوانــد ذیــل ایــن سیســتم از بیــن
رود ،دلیلــی بــرای انــزوا و یــأس نیســت .همیــن امــر دلیلــی محکــم
بــر ایــن اســت کــه ایــن سیســتم بایــد نابــود شــود و میتوانــد
نابــود شــود و مبنــای بنیادیــن درخصــوص ایــن کــه چــرا
میتــوان مــردم را جلــب مبــارزه انقالبــی بــرای ســرنگونی
نهایــی ایــن سیســتم کــرد در همیــن حقیقــت نهفتــه اســت!
تمــام ایــن نــکات توضیــح میدهــد کــه چــرا هیــچ حرکــت واقعــی
و معنــاداری ازســوی صاحبــان قــدرت (اعــم از سیاســتمداران
و احــزاب سیاســی) در جهــت از میــان بــردن تجربــه و میــراث
قــرون متمــادی معطــوف بــه ســتم نــژادی وحشــیانه و وضعیتــی
کــه امــروز بــدان دامــن زده اســت ،صــورت نگرفتــه اســت ،کــه در
آن میلیو نهــا و میلیو نهــا جــوان ســیاه و جوانــان رنگینپوســت
دیگــر هیــچ نــوع آینــد های ندارنــد و ایــن همــه ذیــل ایــن سیســتم
رخ میدهــد ...ایــن سیســتم بــا جوانانــی کــه هیــچ آینــد های و
چشــماندازی ندارنــد چــه میکنــد؟ آ نهــا را کنتــرل میکنــد.
آن هــم بــا خشــونت ...ایــن مطلــب علــت تــرور ســاختاری و
سیســتماتیک علیــه ســیاهان و دیگــر رنگینپوســتان توســط
پلیــس را توضیــح داده و نشــان میدهــد کــه بههمینعلــت ،ایــن
خشــونت فقــط علیــه جوانــان و دیگــران در گتوهــای درون شــهری
اعمــال نمیشــود بلکــه بــه آزار ،خشــونت و قتــل هــر سیا هپوســتی
در هــر جایــی ،حتــی کســانیکه دارای تحصیــات و جایــگاه بــاال
در جامعــه هســتند ،تعمیــم پیــدا میکنــد .اگــر ایــن سیســتم بــرای
کنتــرل تود ههــای مــردم در گتوهــای درون شــهری بــه خشــونت
پلیــس نیــاز دارد ،پــس ایــن خشــونت الجــرم بایــد "ســر ریــز" کنــد
و نســبت بــه ســیاهان و دیگــر رنگینپوســتان بهطــور کلــی نیــز
اعمــال گــردد»( .آواکیــان )2020
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شــخصيتهای مختلــف حکومــت ،فقــر و گرســنگي بخشهــای زيــادي
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شــامل تــر کهــا ،کردهــا ،ترکمنهــا ،عربهــا ،بلوچهــا ،افغانســتانیها
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و رقابــت ســرمايههای رقيــب اســت .ســرمايهداری مســتغالت دولتــي
و ســپاهی و خصوصــي دســت در دســت ســرمايهداری امپرياليســتي،
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و محيــط زيســت را بهطــرز غيرقابــل ترميــم نابــود میکنــد .در رأس
ايــن فعاليتهــای اقتصــادی ويرانگــر خــود خامنـهای و ســپاه پاســداران
و آخوندهــای نماينــدۀ ولــي فقيــه قــرار دارنــد .دســت همــه اينهــا بايــد
از طبيعــت ايــران و محيــط زيســت کوتــاه شــود.
(از ســند «بیانیــه انقــاب :اوضــاع کنونــی و وظایــف مــا» -حــزب
کمونیســت ایــران ملم)

شیوۀ تولید! شیوۀ تولید! شیوۀ تولید!

واقعیت کمونیسم چیست؟

بخش دوم
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اقتصاد ســیاسی
مارکسیســتی

کلیــۀ شــکلهای ســتم و اســتثمار در جامعــه  -اعــم از فقــر و شــکاف
طبقاتــی تــا نابــودی محیــط زیســت و جنگهــای ویرانگــر  -و راه
حــل آنهــا دارد کــه آواکیــان در آثــار گوناگــون خــود مرتبــا بــه ایــن
موضــوع بازگشــته و از دریچــۀ ســتمهای مختلــف اجتماعــی یــک
بــار دیگــر آن را طــرح و اثبــات میکنــد و دیگــران را نیــز بــه چالــش
میکشــد کــه بــه ایــن موضــوع بپردازنــد و تاکیــد میکنــد کــه ایــن
ســوال نــه فقــط «یــک ســوال» بلکــه مهمتریــن و اساس ـیترین ســوال
اســت.
بهطــور مثــال ،آواکیــان مــا را بهچالــش میکشــد درگیــ ِر ایــن
ســوال شــده و جــواب علمــی دهیــم کــه «آیــا سیســتم ســرمایهداری
میتوانــد ســتم بــر زنــان را از بیــن ببــرد و یــا بــدون ســتم بــر زنــان
بهپیــش رود؟» .او میگویــد« :مــن ایــن ســواالت را بــرای خالــی
نبــودن عریضــه مطــرح نکــردم .ایــن ســواالت ،مصــاف و چالشــی را
جلــو میگذارنــد .ســوال ایــن اســت کــه آیــا مــردم میتواننــد راهــی
در پیــش بگیرنــد کــه تحــت حاکمیــت سیســتم حاضــر بتواننــد از
شــر ســتم بــر زن خــاص بشــوند؟ ...مــن براســاس یــک پایــه علمــی
کامــا قانــع شــدهام کــه تحــت حاکمیــت ایــن سیســتم نمیتــوان از
دســت ســتم بــر زن خــاص شــد».
او از مخاطبانــش میخواهــد« :تحقیــق و جســتجو کننــد؛ نــه اینکــه
برمبنــای ایمــان مذهبــی جلــو برونــد یــا فکــر کننــد کــه چــون یــک
آدم مطلــع ایــن را گفتــه پــس حتمــا حقیقــت دارد... .مــا بایــد ســخت
کار کنیــم .افــراد مختلــف دارنــد انبوهــی از تئوریهــا ،درمــورد
اینکــه چطــور میشــود تحــت حاکمیــت ایــن سیســتم از شــر انــواع
و اقســام ســتمها خــاص شــد را جلــو میگذارنــد و مــا میدانیــم
کــه ایــن کار ممکــن نیســت... .بایــد روی ایــن مســاله بیشــتر فکــر
کــرد و بیشــتر کار کــرد کــه چــرا وقتــی بــا مســائل جامعــه درگیــر
میشــوید ،بــه ســتمهای مختلــف میپردازیــد یــا بــا هــر چیــزی کــه
احســاس میکنیــد بایــد تغییــر کنــد روبــهرو میشــوید ،اساســیترین
ســوال ایــن اســت کــه کــدام شــیوۀ تولیــد چارچــوب همــۀ اینهــا را
تعییــن میکنــد؟ پایــه و اســاس تغییــر و نحــوۀ تغییــر را کــدام شــیوۀ
تولیــد تعییــن میکنــد؟ کــدام شــیوۀ تولیــد اســت کــه چارچــوب و
محدودههــای نهایــی ایــن تغییــر را تعییــن میکنــد؟» (همانجــا)
امــا ،وقتــی میگوییــم در بررســی هــر معضــل اجتماعــی بایــد بــه
چارچــوب «کــدام شــیوۀ تولیــدی» رجــوع کنیــم بهمعنــای آن نیســت
کــه هــر یــک از ایــن معضــات را بایــد صــاف و ســاده بــه امــر
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در شــماره قبــل گفتیــم کــه مارکــس موفــق بــه کشــف اســاس و
قــوای محرکــۀ جامعــۀ انســانی شــد و بهاینترتیــب ،انقالبــی بــزرگ
در فکــر اجتماعــی بشــر بهوجــود آورد .در همانجــا ،مفاهیــم
روابــط تولیــدی و نیروهــای تولیــدی (یــا نیروهــای مولــده) را
معرفــی کردیــم و بــه نقــل از مارکــس نوشــتیم:
«انســانها در تولیــد اجتماعــیِ زندگــی خــود ،اجبــارا وارد روابــط
معینــی بــا یکدیگــر میشــوند کــه مســتقل از ارادهشــان اســت .یعنــی،
وارد روابــط تولیــدیای مــی شــوند کــه متناســب بــا مرحلــۀ معینــی
ِ
تولیــدی مادیشــان اســت .کلیــت ایــن روابــط
از تکامــل نیروهــای
تولیــدی ،ســاختار اقتصــادی جامعــه را تشــکیل میدهــد و براســاس
ایــن شــالودۀ واقعــی ،یــک روبنــای سیاســی و قانونــی بنــا میشــود
و شــکلهای معینــی از آگاهــی اجتماعــی بــر آن انطبــاق دارد .نحــوۀ
تولیــد زندگــی مــادی ،فرآینــد عــام حیــات اجتماعــی ،سیاســی و
فکــری را شــکل میدهــد( ».مارکــس .درآمــدی بــر نقــد اقتصــاد
سیاســی .ژانویــه  1859لنــدن)
آواکیــان در کتــاب کمونیســم نویــن (فصــل اول) بــا زبانــی ســاده امــا
عمیــق تشــریح میکنــد کــه مســالۀ اساســی هــر جامعــۀ انســانی ،در
هــر برهــۀ زمانــی ،تولیــد و بازتولیــد نیازهــای مــادی زندگــی و شــیوۀ
تولیــد آنهــا میباشــد و شــیوۀ تولیــدی  ، 1چارچــوب اساســی هــر
اتفاقــی کــه در جامعــه میافتــد را تعییــن میکنــد .نــه اینکــه
همهچیــز در جامعــه بــه شــیوۀ تولیــدی خالصــه شــود ،ولــی شــیوۀ
تولیــد حــاوی تضادهــای عمیقتــر جامعــه اســت؛ تضادهایــی کــه
پیشبرنــده و محــرک مهمتریــن رخدادهایــی هســتند کــه در ســطح
میبینیــم .شــیوۀ تولیــد ،یعنــی روش معیــن و سیســتمی کــه ازطریــق
آن ،تولیــد و مبادلــۀ نیازهــای مــادی جامعــه ســازمان داده شــده و
پیــش م ـیرود.
یــک قــرن و نیــم از کشـ ِ
ـف علمــیِ ایــن واقعیــت اجتماعــی میگــذرد
و تالشهــای بیوقفــۀ بــورژوازی و کارکنــان فکــریاش بــرای
اثبــات نادرســتی نظریــۀ علمــیِ مارکــس ،نهتنهــا بــه جایــی نرســیده
بلکــه خــودِ کارکــرد ســرمایهداری (و اخیــرا« ،بحــران کرونــا») مکــررا
درســتی آن را نشــان داده اســت .بــا ایــن وجــود ،در دنیــای امــروز و
در جامعــۀ مــا اکثریــت مــردم درکــی از ایــن واقعیــت ندارنــد .بــاب
آواکیــان میگویــد« :ایــن عــدم درک بهخصــوص در مــورد کســانی
صــدق میکنــد کــه از تولیدکننــدگان واقعــی محصــوالت مــادی دور
هســتند؛ یعنــی جــزء قشــرهای میانــی جامعهانــد .اینهــا معمــوال
نمیداننــد کــه اگــر شــیوۀ تولیــد و توزیعــی بــرای نیازهــای مــادی
وجــود نداشــت ،موجــودات انســانی نمیتوانســتند زندگــی کننــد.
نمیتوانســتند بازتولیــد شــوند ،پــس نابــود میشــدند( ».آواکیــان.
کمونیســم نویــن .فصــل اول :ازطریــق کــدام شــیوۀ تولیــدی)
کافیســت کســانی کــه در سراســر دنیــا تولیــد و توزیــع همــۀ چیزهایــی
کــه مــردم بهطــور روزمــره اســتفاده میکننــد را بــرای مــدت کوتاهــی
متوقــف کننــد معلــوم خواهــد شــد کــه نهتنهــا تولیــد بلکــه شــیوۀ
تولیــد ایــن نیازهــا ،پایــه و اســاس جامعــه اســت .پــس بایــد پرســید،
مــردم بــرای تولیــد و توزیــع و انتقــال نیازهــای مــادی زندگــی وارد
چــه نــوع روابــط تولیــدی بــا یکدیگــر میشــوند .بهعبــارت
دیگــر ،ایــن نیازهــای مــادی ازطریــق کــدام شــیوۀ تولیــدی ،تولیــد و
بازتولیــد میشــوند؟
ایــن موضــوع چنــان جایــگاه تعیینکننــدهای در درک قــوای محرکــۀ
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شیوه ِ ...
اقتصــادی تقلیــل دهیــم .خیــر! برخــاف ایــن نــوع روش تقلیلگرایانــۀ
ماتریالیســت مکانیکــی ،آواکیــان مــا را فرامیخوانــد کــه بــه رابطــۀ
میــان ســتمهای مختلــف (ازجملــه ســتم بــر زن) و زیربنــای «شــیوۀ
تولیــدی» بــا روش و رویکــرد ماتریالیســت دیالکتیکــی نــگاه کنیــم.
وی در کتــاب «گشــایشها :گشــایش تاریخــی توســط مارکــس و
گشــایش بیشــتر بــا کمونیســم نویــن» مینویســد« :برحســب حــل
هــر معضــل اجتماعــی ،ماننــد ســتم بــر زنــان یــا ســتم بــر مردمــان
ســیاه یــا التینتبــار یــا حــل تضــاد میــان کار فکــری و بدنــی ،یــا
وضعیــت محیــط زیســت یــا مســاله مهاجریــن و غیــره ،آنچــه
درنهایــت ،شــالوده و محدودههــای تغییــر را تعییــن میکنــد
ِ
معضــات اجتماعــی واقعــی بــوده
شــیوه تولیــد اســت .همــه ایــن
و بهنوبــۀ خــود دارای دینامیکهــای مختــص بــه خــود هســتند و
نمیتــوان آنهــا را بــه نظــام اقتصــادی تقلیــل داد .امــا همــه اینهــا
در چارچــوب نظــام اقتصــادی و در داخــل دینامیکهــای اساســی آن
رخ میدهنــد؛ و درنهایــت ،نظــام اقتصــادی و شــیوه تولیــدی اســت
کــه شــالوده و محدودههــای تغییــر را در رابطــه بــا تمــام مســائل
اجتماعــی تعییــن میکنــد .پــس اگــر شــما میخواهیــد از شــر کلیــۀ
اشــکال مختلــف ســتم رهــا شــوید بایــد نهتنهــا بــه ایــن شــکلهای
مختلــف ســتم ،بهنوبــه خــود برخــورد کنیــد بلکــه همچنیــن بایــد
اساســا نظــام اقتصــادی را تغییــر دهیــد تــا بــه شــما امــکان پیشــبرد
تغییــرات اساســی در رابطــه بــا ایــن معضــات را بدهــد .بــه عبــارت
دیگــر :شــما بایــد یــک نظــام اقتصــادی داشــته باشــید کــه مانعــی
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در مقابــل ایجــاد ایــن تغییــرات نیســت و نهتنهــا مانــع نیســت و
ایــن تغییــرات را مجــاز میشــمارد بلکــه بــرای ایجــاد ایــن تغییــرات
شــالوده مســاعدی را فراهــم میکنــد».

انقالب و نه چیزی کمتر!
هــدف از درک اهمیــت شــیوۀ تولیــد فقــط ایــن نیســت کــه بــه
ِ
ِ
واقعیــت جامعــه و سرچشــمۀ تولیــد رنجهــای
شــناخت علمــی از
بــزرگ اجتماعــی نائــل شــویم .هرچندکــه ایــن شــناخت بســیار مهــم
ِ
شــناخت واقعیــت ،تغییــر آن اســت.
اســت امــا هــدف اصلــی مــا از
هــدف ،تغییــر ایــن وضعیــت و از بیــن بــردن رنجهــای غیــر ضــروری
اســت و ایــن تغییــر فقــط ازطریــق انقــاب و آن هــم نــه هــر نــوع
انقالبــی بلکــه ازطریــق انقــاب کمونیســتی ممکــن اســت .اگــر
میخواهیــم جامعــه و جهانــی کامــا متفــاوت و بهتــر داشــته باشــیم
بایــد شــیوۀ تولیــدی حاکــم ،یعنــی شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری را از بُــن
و اســاس عــوض کنیــم و ایــن کاری اســت کــه فقــط ازطریــق انقــاب
کمونیســتی و اســتقرار نظــام سوسیالیســتی نویــن ممکــن اســت.
چنانچــه ایــن مســاله را درک نکنیــم و طبــق آن حرکــت نکنیــم،
هرگــز امــکان تغیی ـ ِر ریش ـهای در وضــع وحشــتناک کنونــیِ جامعــه را
نخواهیــم داشــت.
یکــی از نمونههــای درک نکــردن ایــن حقیقــت ،رفرمیســتهای
بهاصطــاح «سوسیالیســت» هســتند .اینهــا کســانی هســتند کــه
دائمــا صحبــت از اقتصــاد بهعنــوان منبــع نابرابــری و دیگــر امــراض
اجتماعــی میکننــد؛ امــا گرایــش بــه آن دارنــد کــه معضــل را صرفــا
در حــوزۀ «توزیــع» (دســتمزد و غیــره) مکانیابــی کننــد .درحالیکــه:
«منبــع اساســی ســتم و نابرابــری کــه مشــخصۀ یــک جامعــه اســتثمارگر
ماننــد ســرمایهداری اســت ،در حــوزۀ تولیــد و مشــخصتر از آن،
در حــوزۀ روابــط تولیــدی جــای دارد( ».آواکیــان .دیویــد بروکــس
...تفاوتهــای عمیــق میــان ترامــپ و ســندرز بــا سوسیالیســم واقعــی.
.2 )2020
ایــن رفرمیســتهای بهاصطــاح «سوسیالیســت» درک نمیکننــد کــه

اســاس و امــر تعیینکننــده ،تغییــر دادن شــیوۀ تولیــد اســت .وجــه
تعیینکننــده در تغییــر شــیوۀ تولیــد ،تغییــر مالکیــت بــر ابــزار تولیــد
میباشــد .ابــزار تولیــد ،ابــزاری اســت کــه کارگــران ب ـهکار میگیرنــد
تــا نیازهــای جامعــه را تولیــد کننــد .بهطــور مثــال ،زمیــن ،مــواد خــام،
ســاختارهایی ماننــد کارخانههــا ،فــنآوری و غیــره .تحــت سیســتم
ســرمایهداری ،مالکیــت بــر ابــزار تولیــد ،خصوصــی اســت و صاحبــان
خصوصــیِ ایــن ابــزار تولیــد ،افــراد ســرمایهدار ،شــرکتهای ریــز و
درشــت ســرمایهداری و نهادهــای دولتــی هســتند و براســاس انحصــار
بــر ابــزار تولیــد ،مردمــی را کــه هیــچ ابــزار تولیــد ندارنــد اســتثمار
میکننــد .ســرمایهداران ،برمبنــای انحصــار بــر ابــزار تولیــد ،کارگــران
را اســتثمار میکننــد و اجبــارا بــا یکدیگــر نیــز بــه رقابــت شــدید
برمیخیزنــد تــا در ســودآوری بــر رقیبانشــان پیشــی بگیرنــد.
در مســابقه بــرای ســود هرچــه بیشــتر ،کارگــران را نیــز شــدیدتر
اســتثمار میکننــد ،بــر دامنــۀ فقــر و بیــکاری میافزاینــد ،اکثریــت
را بهســمت فقــر رانــده و ثــروت بیانتهــا در دســت اقلیتــی کوچــک
انباشــت میشــود؛ و بــرای حفــظ قــدرت اقتصــادی و سیاســی بــر
اســتبداد سیاســی و ســرکوب و اعــدام و شــکنجه تکیــه کــرده و آتــش
جنگهــای ارتجاعــی و امپریالیســتی را میافروزنــد و...
بنابرایــن ،تغییــر شــیوۀ تولیــد ،ضرورتــی اساســی اســت کــه بایــد
جــواب بگیــرد تــا بــر رنجهــای غیــر ضــروری نقطــۀ پایــان گذاشــته
شــود .گام اول در ایــن راه ،انقــاب کمونیســتی و اســتقرار سوسیالیســم
اســت .رفرمیســتهای بهاصطــاح «سوسیالیســت» ایــن ضــرورت را
هــم نفــی میکننــد و همیشــه دنبــال اصــاح نظــام حاکــم هســتند.
هــدف سوسیالیســم ،تغییــر مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و
تبدیــل آن بــه مالکیــت همگانــی جامعــه بــر ابــزار تولیــد اســت.
بــا ایــن تغییــر ،از شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری گسســت میشــود و راه
بــرای انجــام کارهایــی کــه در سیســتم ســرمایهداری ممنــوع بــوده و
ســرکوب میشــود ،بــاز میشــود .یعنــی« :پیشــبرد تولیــد برمبنــای

یــک نقشــه کلــی ،نــه ازطریــق اســتثمار بلکــه از طریــق درگیــر
شــدن آگاهانــه و فعاالنــه تودههــای مــردم ،برهــم کنــش آگاهانــه بــا
طبیعــت بهگونــهای کــه طبیعــت را محافظــت و همزمــان نیازهــای
مــادی و فرهنگــی و فکــری مــردم را فراهــم کنــد .آن هــم نهفقــط در
یــک نقطــه از جهــان بلکــه نهایتــا در کل جهــان و حرکــت بهســوی
محــو کامــل فقــر ،محرومیــت و تحقیــر و تمامــی رنجهــای غیــر
ضــروری کــه تودههــای مــردم در سراســر جهــان ،تحــت ســلطه
سیســتم ســرمایهداری تجربــه میکننــد .دگرگــون کــردن شــیوۀ تولیــد
بایــد در یــک رابطــۀ دیالکتیکــی (پروســۀ تاثیرگــذاری متقابــل) بــا
دگرگــون کــردن روابــط اجتماعــی ســتمگرانه (ماننــد رابطــه میــان زن
و مــرد) و همچنیــن افــکار و فرهنگــی کــه ســتم و اســتثمار را تحمیــل
میکنــد پیــش بــرود .یــک موضــوع دیگــر هــم بســیار مهــم اســت:
تمــام اینهــا وابســته بــه مغلــوب کــردن و در هــم شکســتن دســتگاه
دولتــی اســت .بــدون انجــام ایــن کار ،رســیدن بــه هــدف غیــر ممکــن
اســت .بایــد دســتگاه دولتــی (بهویــژه ،نیروهــای مســلح و پلیــس و
همچنیــن محاکــم و بوروکراســی و قــوه مجریــه آن) کــه حاکمیــت
اســتثمارگران (طبقــه ســرمایهدار) را تحمیــل میکنــد درهــم شکســته
و آن را بــا قــدرت دولتــی سوسیالیســتی کــه هــدف و عملکــردش
دگرگونــی بنیادیــن جامعــه و کل جهــان بهســمت محــو هرگونــه ســتم
و اســتثمار اســت ،جایگزیــن کــرد( ».آواکیــان .همانجــا).
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