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اعتصاب كاميون داران، بحث هايي را در مورد جايگاه طبقاتي كاميون داران در 
بين محافل چپ راه انداخته به اين مضمون كه آيا بخشي از طبقه كارگر هستند و 
به طور كلي ماهيت طبقاتي اين اعتصاب چيست؟ بخشي از دغدغه ها در اين مباحث 

آن است كه آيا »چپ ماركسيست« مجاز است كه از اعتصاب آنان حمايت كند؟ 
 در اين دغدغه ها يك نوع بهت زدگي در مورد اهميت اعتصاب كاميون داران و 
پتانسيل آن در ايجاد اختالل در گردش اقتصادي مي توان مشاهده كرد. بهت زدگي 
از آن رو كه انتظار عمومي و هميشگي اكثر اين محافل آن است كه چنين نقشي 
را اعتصاب سراسري كارگري بازي كند. اما دليلي براي بهت زدگي و گيجي موجود 
نيست. زيرا سرمايه داري و كاركرد و قواي محركۀ ويرانگرش فقط كارگران را به فقر 
و فالكت نمي اندازد. بلكه دامن اكثريت مردم را كه در قشرهاي مختلف اقتصادي/

اجتماعي جاي دارند مي گيرد و به طور عيني آن ها را متحدين طبقه كارگر مي كند. 
جايگاه طبقاتي كاميون داران از اسم اين نهاد پيداست. يعني كسي است كه صاحب 
صورتي  در  فقط  و  است  كارش  نيروي  صاحب  فقط  كارگر  اما  است.  كارش  ابزار 
مي تواند از نيروي كارش براي امرار معاش استفاده كند كه صاحب ابزار توليد، او را 

در ازاي دستمزد استخدام كند.
قشر  جزو  هستند،  آن  راننده  و  كاميون  صاحب  خود  كه  كاميون داراني 
استثمار  هم  را  كسي  ولي  است  توليد  ابزار  صاحب  كه  هستند  خرده بور ژوازي 
نمي كند. اما بخشي از آن ها كه چندين كاميون داشته و رانندگاني را در استخدام 
روي  كه  كاميون  رانندگان  موقعيت  مي شوند.  محسوب  كوچك  بور ژوازي  دارند، 
كاميون كسان ديگري كار مي كنند، متفاوت است. آن ها بخشي از طبقه كارگرند. 
صاحبان  قشر  با  اكثريت  اما  داشتند  شركت  اخير  اعتصاب هاي  در  هم  رانندگان 
كاميون بود. اين ها بخشي از طبقه كارگر نيستند اما اعتصابشان، واكنش اعتراضي 
به اثرات كاركرد خردكننده سرمايه داري است. كاركرد نظام سرمايه داري، اليه هاي 
پاييني توليدكنندگان ُخرد در صنعت و كشاورزي و حمل و نقل و... را در مقاطعي 
گسترش مي دهد و در مقاطعي نابودشان مي كند. مرتبا سرمايه هاي كوچك امكان 
رشد و نمو در عرصه هايي را پيدا مي كنند كه ورود به آن ها براي سرمايه هاي بزرگ 
سودآور نيست. اما گرايش سرمايه داري به آن است كه همواره كوچكترها توسط 
بازار  اعتصاب  به همين علت شاهد  بلعيده مي شوند.  يا  از دور خارج شده  بزرگترها 
هيچ كدام  اين ها  هستيم.  زمين  كشاورزان صاحب  و  كاميون دار  و  موبايل فروش  و 
در  عيني  به طور  بشريت،  از  بخشي  به عنوان  ولي  نيستند  كارگر  طبقه  از  بخشي 
نابود شدن نظام سرمايه داري منفعت دارند. همين مسئله در مورد قشرهاي بور ژوا 
و خرده بورژوا در ميان ملل تحت ستم و زنان صادق است. اما اغلب اوقات خود و 
سخنگويان شان مساله را اين گونه نديده و اين طور تبيين نمي كنند. داشتن منفعت 
عيني در نابودي سرمايه داري با افق هاي تنگ بور ژوايي كه اغلب در آنان غلبه دارد، 
در تضاد است. هرچند كه كارگران نيز به طور خود به  خودي صاحب افكار و افق و 
برنامه اي كمونيستي كه منطبق بر منافع عيني طبقاتي شان است، نمي شوند و نبايد 
اما موقعيت  افتاد،  در اين زمينه به گرايش »جسميت بخشيدن به طبقه كارگر« 
طبقاتي عيني نقش مهمي در غلبه افق هاي بورژوايي در ميان قشر خرده بورژوازي 
دارد. در هر حال،  همه اين قشرها می توانند و بايد تحت رهبري پرولتاريا و براي 
انقالب كمونيستي متحد  شوند تا رها شوند. زيرا تمام رنج هايی كه گريبان قشرهاي 
غير پرولتری را گرفته از يك واقعيت سرچشمه مي گيرد: اين كه سرمايه داري يك 
نظام اقتصادي/اجتماعي است كه تعاون جمعي انسان ها در توليد معيشت و اقتصاد 
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دربارۀ کامیون داران 
گزیده ای از نامه یکی از خوانندگان آتش

نقشۀ خامنه ای
 برای نیم قرن آینده ایران

خامنه ای در 22 مهر، الگوی پايه 
پيشرفت  »برای  ايرانی  اسالمی- 
ايران در 50 سال آينده« را معرفی 
اين  اسالمی  جمهوری  رهبر  كرد.1 
می كند  ارائه  شرايطی  در  را  سند 
كه جامعه در جوش و خروش برای 
و در جستجوی يك  رژيم  سرنگونی 
پا و  تا  از سر  بديل است كه  جامعه 
در هر جنبه از سياست و فرهنگ و 
بنيادا  اجتماعی،  و  اقتصادی  روابط 
اسالمی  نظام  با  راديكال  به طور  و 

باشد. متفاوت 
بر خالف نام پر طمطراقی كه بر 
نيست  اما هيچ  اين سند گذاشته اند 
دسته بندی شدۀ  و  منظم  شرح  مگر 
از چهل  قهقرايی كه  مبانی  و  اصول 
سال پيش بر ايران حاكم بوده است 
»سند  بايد  را  آن  نام  يقين  به  و 

گذاشت.  پسرفت«  الگوی 
جمهوری  رهبر  سند  اين  در 
اسالمی، آينده »مطلوب« خويش را 
آينده ای  اين  اما  ترسيم كرده است. 
مردم  اكثريت  برای  نه تنها  كه  است 
»مطلوب« نيست بلكه ترسناك تر از 
زيرا  هست.  هم  گذشته  سال  چهل 
غليظ تر  هرچه  برای  است  الگويی 
در  دين  ادغام  كردن  نهادينه تر  و 
دولت. سند برای قابل تحمل كردن 
و  شيوه  به  ارتجاعی،  نظام  اين 
وعده های  گذشته  سال  چهل  سياق 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  دروغين 
سال  »در  می گويد:  و  كرده  ضميمه 
كلی  سطح  نظر  از  ايران   1444
چهار  شمار  در  عدالت  و  پيشرفت 
برتر  كشور  هفت  و  آسيا  برتر  كشور 
طرق  و  ابزار  شد.  خواهد  دنيا« 
رسيدن به اين »برتری«ها هم هيچ 
به  بخشيدن  جامعيت  به جز  نيست 
امور  همه  در  دين  مطلق  حاكميت 
قضا  و  قانون  و  اخالق  از   - جامعه 

بهداشت  و  آموزش  تا  خانواده  و 
هنرهای  و  علمی  پژوهش های  و 

نمايشی.
وقاحت  نهايت  در  سند،  اين 
غرق  گرو  در  را  جامعه  پيشرفت 
در  مردم  بيشتر  هرچه  شدن 
اعتقاد  و  مذهبی  خرافی  باورهای 
خداپرستی  شهود،  و  غيب  عوالم  به 
از  نشستن  عدالت  انتظار  به  و 
و  روزی دهنده«  »خدای  جانب 
می داند.  ظالمان«  از  »انتقام گيرنده 
از  كم  گذشته  سال  چهل  در  گويی 
به  ياوه  و  موهوم  محصوالت  اين 

خورد مردم داده اند. 
می گويد،  پسرفت  الگوی  سند 
مردم  تبعيت  و  دينداری  صورت  در 
از  )يعنی  پيامبر  سنت  و  قرآن  از 
جهادی  روحيه  و  جهل(  و  خرافه 
برای  شدن  كشته  و  كشتن  )يعنی 
رژيم اسالمی( و پاسداری از ميراث 
از  پاسداری  )يعنی  اسالمی  انقالب 
فقيه  واليت  تبه كار  باند  حاكميت 
سال  تا  حاكم(  اسالم گرايان  ديگر  و 
آرامش،  »امنيت،  از  مردم   1444
زندگی  اميد  و  سالمت  آسايش، 
برخوردار  جهانی«  برتر  سطح  در 
خواهند شد و »تا آن زمان، سالمت 
منابع  پايداری  و  زيست  محيط 
امنيت غذايی  انرژی و  طبيعی، آب، 
كشف  شده؛  فراهم  كشور  در   ...
فرصت های  و  مزيت ها  خلق  منابع، 
همگان  برای   نعمت  وفور  و  جديد 
كشور  در  تبعيض  و  فساد  فقر،   ...
دسترسی  و...  گرديده  ريشه كن 
قضايی  نظام  به  همگانی  آسان 

است.«!!!  تامين شده  عادالنه 
می توان  را  ديوانه ای  كدام  واقعا 
سال  تا  مردم  كند  خيال  كه  يافت 
و جنايت هايش  اين حكومت   1444



2
شمارۀ 84   w ش 

آت

نقشۀ خامنه ای برای ...
آن  ميراث  پاسدار  و  كرده  تحمل  را 
نداند  كه  كيست  واقعا  بود؟  خواهند 
دستگاه  عريان  و  لُخت  قدرت  اگر 
مردم  اين  نبود  نظامی  و  امنيتی 
اسالمی  رژيم جمهوری  پيش  سال ها 

بودند.  را درهم كوبيده 
است  مدعی  پسرفت  الگوی  سند 
»در  اسالمی،  ايراِن   1444 سال  تا 
رتبه  فناوری«  و  علم  انديشه،  توليد 

پنجم را در جهان خواهد داشت!
تدريس  به جای  كه  رژيمی 
و  زيست شناسی  علم  پايه ای  اصول 
چارلز  فرگشت(  )يا  تكامل  تئوری 
دانشگاه ها،  و  مدارس  در  داروين 
ذهن  مخلوق  كه  مذهبی  قصه های 
نه  و  هستند  انسان  خيال پرداز 
در  را  علمی  پژوهش  و  علم  حاصل 
توليد  در  می كند،  تدريس  مدارس 
نمی تواند  قدم  از  قدم  دانش  و  علم 
مصرف كننده  می تواند  البته  بردارد. 
مثال  باشد.  علمی  پيشرفت های  نتايج 
سرطان  درمان های  پيشرفته ترين  از 
فرگشت  نظريه  كاربست  حاصل  كه 
بر  افزودن  برای  هستند،  داروين 
اسالمی  جمهوری  رهبر  عمر  طول 
اما  كند.  استفاده  ماليان   ديگر  يا 
آن  در  ر ژيمی  چنين  كه  جامعه ای 
هم  آينده  سال  هزار  تا  است  حاكم 
دنيا هم  به پای مدارج علمی متوسط 

نمی رسد. 
ببينيد اين سند در بخش »مبانی 

می گويد: چه  انسان شناختی« 
»هدف از آفرينش انسان، معرفت 
اصل  است«.   ... پروردگار  عبادت  و 
دينی(  نه  )و  علمی  شناخت  اول 
است  آن  انسان  هستی  و  وجود  از 
به اصطالح  مخلوق  نه  انسان  كه 
تكاملی  پروردگار كه محصول پروسه 
زمين  روی  زنده  موجودات  انواع  در 
ما  خويشاوند  نزديك ترين  و  است 
كه  هستند  گوريل ها  و  شامپانزه ها 
چند  به  آن ها  با  مشترك مان  نيای 
وجه  برمی گردد.  قبل  سال  ميليون 
تمايز ما انسان ها در آن است كه در 
بخشی  نه  كه  )تكاملی  تكامل  نتيجه 
نه  و  است  بوده  بزرگ  طرح  يك  از 
طبيعت  از  بخش  آن  صرفا  هدفمند( 
زنده هستيم كه فكر می كند، تجارب 
و  كرده  سنتز  و  دسته بندی  را  خود 
يا به هم نوعان خود  به نسل های بعد 
در اقصی نقاط جهان منتقل می كند. 
»آفرينش«  برای  كردن  تعيين  هدف 
ياوه ای  »پروردگار«  توسط  انسان 
كه  است  قرن  چند  و  است  خرافی 
دينی  كالهبرداری  اين  از  پرده 
انسان شناسی  است.  شده  برداشته 
سپهر  در  كه  است  كرده  ثابت  علمی 

وجود  عدم  يا  وجود  هستی  بزرگ 
انسان دارای هيچ هدفی نيست مگر 
برای  خودشان  انسان ها  كه  هدفی 
وجود  می كنند.  تعيين  زندگی شان 
يا عدم وجود ما برای هيچ بخش يا 
اهميتی  سياره  اين  از  جنبه  يا  جزء 
آفريننده ای  هيچ  توسط  ما  ندارد. 
مخلوقات«  »اشرف  و  نشده ايم  خلق 
وجود  عينی،  به طور  و  نيستيم  هم 
ما در كهكشانی كه زندگی می كنيم 
است.  سنگ  قلوه  يك  با  همسنگ 
كه  نيست  آن  به معنای  اين  اما 
قائل  هم  برای  ارزشی  نبايد  آدم ها 
بيافتند.  هم  جان  به  يا  و  باشند 
زندگی  كه  نيست  آن  به معنای 
در  انسان ها  همه  ندارد.  هدفی  ما 
مختلف  افراد  دارند.  هدف  زندگی 
مختلف،  جهان بينی های  حسب  بر 
تعيين  را  زندگی شان  اهداف 
پسرفت  الگوی  طراحان  می كنند. 
ارتجاعی  جهان بينی  حسب  بر  هم 
كرده اند  تعريف  را  هدفشان  خود 
ضد  نظام  كه  است  اين  هدفشان  و 
مردمی شان را حفظ و تقويت كنند. 
و  پايه ای  علمی  اصول  اين ها 
اما  هستند  انسان شناختی  در  اوليه 
سال  چهل  در  اسالمی  جمهوری 
اين  عليه  كارزاری  مرتبا  گذشته 
است.  برده  پيش  علم  اوليه  اصول 
در  بشر  علمی  پيشرفت  و  ترقی 
بيرون  مديون  گذشته  سال  پانصد 
كردن دين و افكار مذهبی از حيطه 
بوده  علم  تحصيل  و  آموزش  و  علم 
بيرون  اسالمی  جمهوری  اما  است. 
كردن  جايگزين  و  علم  كردن 
مايه  را  دينی  افكار  با  علمی  افكار 
مردم  بر  خود  حاكميت  و  حيات 
جامعه  علمی  پيشرفت  می داند. 
به  چيز  هر  از  بيش  امروز  ايران 
حوزه  از  دينمداری  راندن  بيرون 
عالی  آموزش  و  ابتدايی  آموزش 
خورده  گره  علمی  پ ژوهش های  و 
واقعيت  اين  مردم  توده های  است. 
به   می كنند.  حس  و  می دانند  را 
به  دستش  كه  هركس  همين  علت، 
روانه  را  فرزندانش  می رسد  دهانش 
از  خارج  هنری  و  علمی  كالس های 
و  می كند  حكومت  دينمداری  حوزه 
ورود  آرزوی  علم  دانش آموخته  هر 
را  ايران  از  خارج  دانشگاه های  به 
كردن  كوتاه  برای   مبارزه  دارد. 
آموزش  حوزه   از  دينمداری  دست 
و پرورش ابتدايی و متوسطه و عالی 
ادغام  يك ركن اساسی مبارزه عليه 
آموزگاران  حتا  است.  دولت  و  دين 
باورهای  خودشان  كه  استادانی  و 
اين  تحقق  برای  بايد  دارند،   دينی 
زيرا  كنند.  تالش  و  مبارزه  امر 

معلم،  ترويج  به عنوان  آنان  وظيفه 
علم  ترويج  بلكه  نيست.  دينمداری 
مانع الجمع  يكديگر  با  دو  اين  است. 
انكارناپذير  هستند. اين يك واقعيت 
شعبده بازی های  با  فقط  كه  است 
آن  می توان  شركا  و  خامنه ای  نوع 

انكار كرد.    را 
اسالمی  جمهوری  حاكمان 
دارند.  منفعت  دينمداری  در 
می دهد  امكان  آن ها  به  دينمداری 
به  را  جنايتی  هر  به سادگی  كه 
ببينيد  بياندازند.  مردم  خود  گردن 

اين سند چه می گويد:  
 ... »جهان محل عمل و آزمايش 
سنت های  اساس  بر  و  است  انسان 
واكنش  آدميان  كردارهای  به  الهی 

می دهد.«  نشان 
ده ها  دامن گير  فقر  اگر  يعنی، 
ميليون نفر شده است، اگر ريزگردها 
نفر  ميليون ها  زندگی  خشكسالی  و 
آبی  منابع  و  كشانده  تباهی  به  را 
كه  است  آن  به علت  شده اند،  نابوده 
مردود  »الهی«  آزمايش  در  مردم 
حياتشان  منابع  اين كه  نه  و  شده اند 
را سرداران سپاه و سران حكومت و 
و  بنيادها  و  رهبری  و  امام  بيت های 

كرده اند. چپاول  آستان ها 
توده های  را  پسرفت  الگوی  سند 
ببينند  تا  بخوانند  بايد  مردم 
عملكرد چهل ساله اين رژيم بر چه 
رژيم  اين  است.  بوده  استوار  اصولی 
اداره جامعه،  در  وارد كردن دين  با 
با قراردادن  با ادغام دين در دولت، 
شريعت،  پايه  بر  اساسی  قانون 
و  سياسی  جنايت  هرگونه  ارتكاب 
شرعی  توجيه  مردم  عليه  را  امنيتی 
را  خود  عقيدتی  مخالفين  كرده، 
كمونيست  و  بی دينی  به خاطر 
دار  به   اسالم  شرع  برمبنای  بودن، 
مخالف  سياسی  زندانيان  و  كشيده 
است.  كرده  عام  قتل  را  خود 
به  را  زنان  شرع  قوانين  براساس 
پست  و  دون پايه  اجتماعی  موقعيت 
آزادی های  كردن  لگدمال  رانده، 
تكيه  با  را  مردم  اجتماعی  و  فردی 
است،  كرده  توجيه  شرع  قوانين  بر 
و  مقدس  را  مردم  دسترنج  چپاول 
نابود كردن  الهی جلوه داده است و 
اقتصادی«  »جهاد  را  زيست  محيط 

است.  كرده  قلمداد 
حرف ما با مردم اين است: چهل 
كنيد  همت  است!  بس  تجربه  سال 
و آگاهانه هر شكل و جنبه از عادت 
اين  آن چه  هر  به  جستن  توسل 
از  را  دارند  ايمان  و  باور  حكومتيان 
بريزيد  بيرون  و  كنيد  دور  خودتان 
كنيد  انقالب  خود  تفكر  شيوه  در  و 
بياموزيد  دينی،  خرافه  به جای  و 

نگاه  علمی  به طور  واقعيت ها  به  كه 
بی جهت  حاكم  متشرعين  كنيد. 
اداره  اساس  و  پايه  را  دين  اصول 
و  دين  اصول  نداده اند.  قرار  جامعه 
تا  است  كرده  خدمت  آنان  به  شرع 
اين  منابع  و  شما  دسترنج  حاصل 
تبديل  خود  دارايی  به  را  كشور 
توپ  دم  را گوشت  تا جوانان  كنند، 
تا  كنند،  ارتجاعی شان  جنگ های 
طبيعی  منابع  و  كشور  استان های 
حريم«  و  »حرم  عنوان  تحت  را  آن 
درآورند،  تصاحب  به  شيعه  امامان 
دسترنج  حاصل  كه  ثروت هايی 
بودجه  عنوان  تحت  را  است  مردم 
و  مراسم  برای  شهرداری  و  دولت 
با  و  كنند  چپاول  دينی  مناسك 
اجتماعی  پايگاه  يك  شما  هزينۀ 
عقب مانده  و  كورذهن  توده های  از 
را  آن ها  و  كرده  درست  خود  برای 

بياندازند.  مردم  به جان 
كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد  مردم: 
تمام  حاكم،  اسالم گرای  مافيای 
دين  وارد كردن  با  را  اين جنايت ها 
خود  برای  جامعه  اداره  عرصه  در 

ممكن و موجه كرده است. 
اين  و  كنيم  همت  بياييد  پس 
مردم  ميان  در  وسيعا  را  حقايق 
تبليغ و ترويج كنيم. در جنبش های 
و  معلمان  و  كارگران  كه  اجتماعی 
قشرهای  و  دانشجويان  و  كشاورزان 
مختلف عليه رژيم به راه می اندازند، 
شكل  هر  به  جستن  توسل  از  مانع 
و  شويم  مذهبی  عادات  و  نمادها  از 
در مورد لطمات آن آگاهگری كنيم 
در  شركت  بگوييم  اين  بر  عالوه  و 
مذهبی  مناسك  و  مراسم  هرگونه 
و  حكومتی  ارگان های  توسط  كه 
را  می يابد  سازمان  رژيم  حاميان 

كرد. تحريم  بايد 
است:  اين  مردم  با  ما  حرف 
زمان،  هر  كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد 
باورهای  دنيا،  كجای  هر  در 
به  افراد  از حريم خصوصی  مذهبی، 
كشيده  جامعه  عمومی  حريم  درون 
كجای  هر  در  و  زمان  هر  شده اند، 
به  مذهبی  باورهای  و  دين  دنيا 
جهانشمول  اجتماعی  ارزش های 
و  تباهی  به جز  شده اند،  تبديل 
فرهنگی  و  ذهنی  عقب ماندگی 
و  اقتصادی  و  سياسی  پسرفت  و 
نياورده اند.  بار  به  چيزی  اجتماعی 

تحول  هر  و  انقالب  هر  در 
مهم،  اجتماعی  جنبش  و  اجتماعی 
ارتجاعی  طبقاتی  نيروهای  هميشه 
رهبری  می كنند  تالش  بورژوايی  و 
دست  در  را  اجتماعی  تحول  آن 
خود  مطلوب  برنامه  و  افق  و  گرفته 
را به عنوان »راه حل واقعی جامعه« 
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اقتصادی،  تبعيض  و  ملی  ستم 
ملل  به  نسبت  سياسی  و  فرهنگی 
غير فارس يكی از ويژگی ها و اركان 
دولت متمركز در ايران از زمان رضا 
اسالمی  جمهوری  دوران  تا  شاه 
تاريخی  شكل گيری  روند  است. 
روابط سرمايه داری و دولِت متمركز 
چندمليتی  كشور  در  آن  حافظ 
ايران به نحوی بود كه اين دولت با 
هژمونی ملت فارس و با فرودستی، 
فرهنگی  موجوديت  نفی  و  سركوب 
عرب ها،  )كردها،  ملل  ساير  ملی  و 
غيره(  و  ترك ها  بلوچ ها،  تركمن ها، 
تثبيت  و  ساخت  شد.  تأسيس 
و جعل »هويت  ايرانی  ناسيوناليسم 
شوم ترين  از  يكی  ايرانی«  ملی 
رضا  و  اول  پهلوی  دولت  پيامدهای 

خان بود. 

منشأ ناسیونالیسم
ملی گرايی  و  ملی  آگاهی  ملت، 
و  تاريخی  مفاهيم  )ناسيوناليسم( 
بلكه  نبوده اند،  هميشگی  و  ازلی 
پديده های جديدی هستند كه عمر 
قرن می رسد.  از سه  به كمتر  ادامه در صفحۀ بعدآن ها 

و  زبان  كرد. صدها  تحميل  مختلف 
بين  از  منطقه ای  و  محلی  فرهنگ 
فرانسوی،  ملی  هويت های  تا  رفتند 
و  بريتانيايی  ايتاليايی،  اسپانيايی، 
غيره به وجود آمده و مستقر شدند. 
به اين ترتيب پديدۀ »دولت-ملت« 
توسط  ملی«  »هويت  و  شد  ايجاد 
و  اختراع  بورژوازی  نظريه پردازان 
بورژوا  تئوريسين های  شد.  جعل 
از  نظامی  مردم  برای  ناسيوناليست 
خصلت های  و  زبان  تاريخ،  باورها، 
خاطر  تعلق  احساس  و  فرهنگی 
نام »هويت ملی«  را تحت  مشترك 
و  بورژوايی  دولت  توسط  و  آفريدند 
ايدئولوژيِك  و  نظامی  دستگاه های 
رسانه ها(  و  آموزش  )نظام  دولت 
درونی  و  تحميل  جامعه  به  را  آن 
را  خودش  منافع  بورژوازی  كردند.1 
»منافع  و  عمومی  منافع  عنوان  به 
ايدئولوژی  با  و  كرد  معرفی  ملی« 
چنين  ناسيوناليسم  و  وطن پرستی 
دهقانان  كارگران،  كه  كرد  وانمود 
و  فرودست  مردم  توده های  ساير  و 

پيش  سال  چهل  كنند.  تحميل 
ارتجاعی  اسالم گرای  جريان  يك 
به  موفق  خمينی  رهبری  تحت 
استفاده  با  خمينی  شد.  كار  اين 
خودی  به  خود  گرايش های  از 
با  و  مذهب  و  دين  به سمت  مردم 
وعده های  و  سياسی  عوامفريبی های 
مردم  توده های  رهبری  دروغين، 
را در  بودند  تغيير وضع  كه خواهان 

گرفت.  دست 
به  عظيم  اهميت  تلخ  تجربۀ  اين 
ايده آليستی  تفكر  كشيدن  چالش 
ضرورت  و  توده ها  ميان  در  دينی 
علمی  تفكر  شيوه  با  آنان  آموزش 
می دهد.  نشان  را  ماترياليستی 
نبايد  هرگز  را  لنين  نيشدار  سخن 
»تا  داد:  هشدار  كه  كرد  فراموش 
در  نگيرند  فرا  مردم  كه  زمانی 
دينی،  اخالقی،  موعظه  هر  پشت 
هر  پشت  در  اجتماعی،  و  سياسی 
طبقه  منافع  وعده ای،  و  اظهاريه 
همواره  كنند،  كشف  را  مشخصی 
خودفريبی  و  فريب  مفلوك  قربانی 
و  اصالحات  حاميان  شد.  خواهند 
نظم  حاميان  توسط  هميشه  بهبود 
اينكه  تا  شد  خواهند  تحميق  كهنه 
كليه  كه  دهند  تشخيص  باالخره 
كه  هم  چقدر  هر  كهنه،  نهادهای 
اما  آيند  نظر  به  بيرحم  و  پوسيده 
حفظ  حاكمه  طبقه  نيروی  توسط 

شوند.«2 می 
»نظام«  يك  اسالمی  جمهوری 
از  است  مجموعه ای  يعنی  است. 
ايدئولوژيك  و  سياسی  روبنای 
و  دينمدار(  )رژيم  تئوكراتيك 
نظام  اين  سرمايه داری.  زيربنای 
محركه ای  قوای  و  تضادها  دارای 
سياسی  سركوب  اجبارا  كه  است 
طبقاتی،  شكاف  و  فقر  امنيتی،  و 
اجتماعی،  نابرابری  و  تبعيض 
جنگ های  و  زيست  محيط  نابودی 
بدون  می آورد.  بار  به  را  ويرانگر 
از  ماترياليستی  درك  داشتن 
اين  مبانی  و  كاركرد  و  خصلت 
چرا  كه  كرد  درك  نمی توان  نظام 
يك  نظام  اين  مقابل  در  بديل  تنها 
كه  است  سوسياليستی  جامعه 
سوسياليستی  »جمهوری  نامش 
كردن  سرنگون  است.  ايران«  نوين 
جمهوری اسالمی و جايگزين كردن 
مطلوب  نه تنها  نظامی،  چنين  با  آن 
n بلكه ضروری و ممكن است. 

آتش

پانوشت:
در  ايران  پيشرفت  »الگوی  متن   .1
روزنامه  در  می توانيد  را  آينده«  سال  پنجاه 

ايران، 32 مهر 79، بخوانيد.
جزء  سه  و  منبع  سه  لنين،   .2

ركسيسم ما

بود  سرمايه داری  توليد  شيوۀ  اين 
ناسيوناليسم را به وجود  كه ملت و 
آورد. ديناميك و عملكرد سرمايه به 
يك  در  نمی تواند  كه  است  شكلی 
محدود  خاص  جغرافيايی  منطقۀ 
سرمايه  بر  حاكم  قانون  بماند. 
است  بمير«  يا  بياب  گسترش  »يا 
سود،  كسب  دنبال  به  سرمايه  و 
نيروی  بازارهای جديد، مواد خام و 
كار، شعاع حركت و تأثيرگذاری اش 
بعد  شهر  يك  سطح  در  ابتدا  را 
تمامی شهرها و مناطق يك كشور و 
نهايتاً در سطح جهان گسترش داد. 
سرمايه داری  توليدی  نظام  وقتی 
محدودۀ  در  مختلف  شهرهای  به 
مشخص  كشور  يك  جغرافيايی 
واحد،  بازار  به  نياز  كرد،  سرايت 
مداوم  مبادلۀ  برای  مشترك  زبان 
بروكراسی  دستگاه  و  ارتش  روزانه، 
اوزان  و  پولی  واحد  سراسری، 
را  اين ها  همۀ  و  داشت  مشترك 
دولت متمركز بورژوايی گسترش داد 
و آن را عمدتاً بر مناطق روستايی و 
شهرستان ها و مناطق محل زندگی 
فرهنگی  هويت  و  زبان  با  مردمی 

رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران

بخش شش: 

تخم و تََرکۀ »نژاد آریایی«
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ادامه در صفحۀ بعد

فقير هم با او اشتراك منافع دارند. 
جنگ های  در  بورژوايی  ارتش های 
مردم  توده های  هميشه  مختلف 
نظام  پياده  به  را  طبقات  ساير  از 
همۀ  و  كرده اند  تبديل  خودشان 
»وطن«،  نام  به  جنايت ها  اين 
و  ملی«  »منافع  دوستی«،  »ميهن 
شده اند.  توجيه  ارضی«  »تماميت 
ملی«  »هويت  و  ملّيت  بنابراين 
و  ثابت  هميشگی،  پديده هايی 
تغييرناپذير نيستند و اين دولت های 
سرمايه داری و ناسيوناليست ها بودند 
كه ملت ها را آفريدند و نه برعكس. 
پروژۀ دولت  از  هويت سازی، بخشی 
از  می كوشد  كه  است  متمركز 
يك  كردن  همه گير  و  خلق  طريق 
و  دوام  سراسری،  و  ملی  ايدئولوژی 

بقای خود را تأمين كند. 

ناسیونالیسم ایرانی
در ايران آغاز قرن بيستم اگرچه 
به  اعتقاد  و  ملی گرايی  انديشۀ 
و  ملی  هويت  يك  خلق  و  تأسيس 
از فعالين  باور برخی  دولت ملی در 
مشروطه  انقالب  نظريه پردازان  و 
ايدئولوژی  به  اما  بود،  گرفته  شكل 
سال های  و  انقالب  آن  در  مسلط 
با  اساساً  و  نشد  تبديل  آن  از  پس 
بعدها  و  خان  رضا  آمدن  كار  روی 
و  باور  چنين  كه  بود  پهلوی  دولت 
مفهومی خلق شده و توسط دولت، 
در سراسر كشور گسترش پيدا كرد. 
به  خدمت  در  ايرانی،  ناسيوناليسم 
و  خان  رضا  متمركز  دولت  پروژۀ 
سلسلۀ  اين  برای  مشروعيت  كسب 
تازه تأسيس ايجاد شد. عناصر اصلی 
ايدئولوژی ناسيوناليسم ايرانی كه از 
درجات  به  امروز  به  تا  زمان  همان 
گوناگون و به اشكال مختلف تداوم 
 )1 از:  عبارت اند  كرده اند  پيدا 
 )2 هويتی  و  فرهنگی  يكسان سازی 
نفی موجوديت فرهنگی و زبانی ملل 
غير فارس و سركوب و تبعيض عليه 
نژادپرستانۀ  باستان گرايی   )3 آن ها 
و  استبدادی  مركزگرايی   )4 آريايی 
برخالف  بنابراين  هراسی.  اروپا   )5
تمام ادعاهای ناسيوناليست ها و پان 
»هويت  نام  به  چيزی  ايرانيستها، 
بديهی  صورت  به  مشترك  ايرانی« 
وجود  تاريخ  طول  در  طبيعی  و 
پيوستگی  يك  دارای  و  نداشت 
تاريخی و مفهومی نبود كه در دورۀ 
و  قرون  پس  از  ناگهان  شاه  رضا 
هويت  اين  باشد.  شده  بيدار  اعصار 
عنوان  به  آن  به  وابسته  مفاهيم  و 
متمركِز  قدرت  ساختار  از  بخشی 

شدند.  ساخته  بورژوايی،  دولت 
ايرانی  ملی  سوژۀ  متمركز،  دولت 
را مطابق نيازهای خود يعنی شرط 
قدرت  مشروعيت  و  ماندگاری 
مناديان  كرد.  خلق  سياسی اش 
از  ايرانی  ناسيوناليستی  اوليۀ هويت 
اشراف،  مثل  جامعه  باالی  طبقات 
بزرگ  تجار  بزرگ،  زمين داران 
ديوان ساالران  و  تجاری(  )بورژوازی 

)بروكرات ها( برخاسته بودند.2

به  خان  رضا  رسيدن  از  پس 
نفره ای  هفت  هيئت  سلطنت، 
باستان گرا  ناسيوناليست های  از 
رفته  او  ديدار  به  هفته  در  بار  چند 
شاهنامۀ  اشعار  خواندن  ضمن  و 
مباحث  و  مفاهيم  فردوسی، 
باستان،  ايران  تاريخ  به  مربوط 
را  ناسيوناليسم  و  آريايی«  »نژاد 
در  ارتش  می دادند.3  آموزش  او  به 
و  آغازگر  هم  ناسيوناليسم  مسئلۀ 
دولت  نگاه  بود.  دولت  اصلی  بازوی 
از  مردانی  كه  بود  اين  سربازان  به 
به مدت دو سال  ايران  نقاط  اقصی 
و  سياسی  خاص  آموزش های  تحت 
خواهند  قرار  حكومت  ايدئولوژيك 
زبان  به  مجبورند  همگی  گرفت، 
فارسی صحبت كنند و به يك »حس 
وطن پرستی،  و  ملی«  مشترك 
شاه دوستی، تعلق خاطر به پرچم و 
اهداف و مرزهای كشور دست پيدا 
خواهند كرد. از نظر سياست گذاران 
و  آينده  پدران  آن ها  پهلوی،  دولت 
شد  خواهند  خانواده هايی  كانون 
دوره  ملی گرايانۀ  آموزه های  كه 
فرزندانشان  و  همسر  به  را  سربازی 
هم آموزش خواهند داد.4 همچنين 
غيرفارسی،  لغات  حذف  سياست 
اما  شد.  شروع  جنگ  وزارت  از 
مشترك  »هويت  جعل  پروژۀ  ادامۀ 
و  نظری  وضوح  به  نياز  ايرانی« 
سازمان دهی  و  بيشتر  ايدئولوژيك 
وسيع تری داشت. اجرای اين پروژه 
از  نمونه ای  شاه  رضا  دولت  توسط 
نيمۀ  در  شده  مهندسی  ملت سازی 
آريايی  نژاد  بود.  بيستم  قرن  اول 
زبان  تاريخی،  مشترك  پيشينۀ  و 
فارسی، ميهن دوستی و شاه پرستی 
و  هويت  اين  سازندۀ  اصلی  عناصر 

ايدئولوژی بودند.  
همه گير  برای  اول  پهلوی  دولت 
كردن ناسيوناليسم، نهادهای رسمی 
به  را  دولتی  و  تبليغاتی  و  آموزشی 
وظيفۀ  گرفت.  كار  به  وسيع  طور 
ملی  »هويت  خلق  نهادها،  اين 
ملی«  جمعی  »حافظه  و  مشترك« 

و  سراسری  آموزش  نظام  طريق  از 
مانند  تبليغاتی  مؤسسات  و  واحد 
انجمن  افكار،  پرورش  سازمان 
باستان،  ايران  نشريه  ملی،  ميراث 
مثاًل  بود.  غيره  و  ملی  آثار  انجمن 
سال  در  افکار  پرورش  سازمان 
دستگاه های  از  تقليد  به  و   1317
تبليغاتی ايتاليای فاشيست و آلمان 
استفاده  با  تا  شد5  ساخته  نازی 
و  سخنرانی  مطبوعات،  راديو،  از 
ناسيوناليستی  احساسات  تهييج، 
تبليغ  و  ترويج  مردم  بين  در  را 
از  سندی  در  نمونه  عنوان  به  كند. 
تدوين كتاب های درسی  كميسيون 
سازمان پرورش افكار می خوانيم كه: 
مأمور  كالسيك  كتب  »كميسيون 
و  دبستان ها  درسی  كتب  در  است 
به  سودمند  اصالحات  دبيرستان ها 
دوستی  ميهن  افكار  و  آورده  عمل 
آن  مندرجات  در  را  پرستانه  شاه  و 
به وجه مؤثری بپروراند«6 يا در يك 
بسيار  ]كه  ديگر  رسمی  سخنرانی 
جمالت  و  فرهنگ  كننده  تداعی 
واليت  در  ذوب  حزب اللهی های 
می شود  گفته  چنين  است[  فقيه 
كه: »..باالترين افتخار برای يك نفر 
ايرانی اين بوده كه حس شاه دوستی 
و ميهن دوستی بدو نسبت دهند... 
را  شريف  حس  اين  بايد  نيز  ما... 
داشته باشيم كه زبانمان جز به ياد 
شاه گشوده نشده و گوشمان جز به 

فرمان او نباشد«7

آریایی گری
دوران  در  ايرانی  ناسيوناليسم 
مفهوم  به  علناً  دوم  و  اول  پهلوی 
اعتقاد  غيرعلمی و بی اساس »نژاد« 
و  رسمی  اسناد  اساس  بر  داشت. 
نوع  مقطع،  اين  درسی  كتاب های 
سياه،  مختلف  نژادهای  از  بشر 
تشكيل  سفيدپوست  و  سرخ  زرد، 
»نژاد  از  كه  ايرانی ها  و  است  شده 
)به  اروپايی ها  با  هستند  آريايی« 
و  سفيدند  نژاد  از  ژرمن ها(  ويژه 
تاريخ تمدن اساساً محصول عملكرد 
ايرانی  ناسيوناليسم  است.8  نژاد  اين 
باورها  ديگر  از  بسياری  مانند  هم 
خصلت  ناسيوناليستی،  نظام های  و 
باستان گرايانه )آركائيستی( به خود 
هويت  به  می كند  سعی  و  گرفته 
حيات  مجعولش  و  شده  ساخته 
آن  كردن  وصل  با  و  بدهد  جاوادنه 
به »تاريخ طاليی« دوران باستان و 
اهداف  با  متناسب  افسانه های  خلق 
و نيازهای امروز، عظمت های جعلی 
برای خودش دست و پا كند. هدف 

برای  مشروعيت  كسب  كار،  اين  از 
رساندن  طريق  از  پهلوی  دولت 
تبار و نسب آن به »مجد و شكوه« 
ويژه  به  باستان  ايران  دولت های 
هخامنشيان و ساسانيان بود. تأكيد 
ويژه بر شاهنامۀ فردوسی به همين 
هويت  پنداشتن  ذات  هم  و  منظور 

ملی و شاه دوستی بود.
از  ايرانيان  آرياگرايان،  باور  به 
به  آريايی  فرخندۀ  نژاد  پاك  »اصل 
وجود آمده اند و عناصر نژادی ديگر 
پانصد  و  هزار  دو  از  افزون  مدتی 
سال به تدريج در آن منحل شده اند 
را  خود  يگانگی  و  اصالت  ايران  و... 
اين  واقعيت  اما  نداد.9  دست  از 
آريايی  ايدئولوژی  اساس  كه  است 
گری بر يك جعل تاريخی بنا شده 
آريايی«،  »نژاد  افسانۀ  منشأ  است. 
انگليسی  شناس  زبان  يك  تئوری 
در 1786 بود كه ادعا كرد زبان های 
التينی، يونانی، سانسكريت و ايرانی 
بعدها  و  دارند  مشتركی  ريشه های 
اصالح  فرانسوی  شرق شناس  يك 
از  دسته  اين  برای  را  »آريايی« 
زبان ها استفاده كرد. برای نخستين 
فردريش شلگل  بار در سال 1819 
شناسانه  زبان  اصطالح  اين  آلمانی 
تعبير  نژادی  مقولۀ  يك  به  را 
كلمه  كه  تاريخی  اسناد  اما  كرد.10 
است  رفته  كار  به  آن ها  در  آريا 
نژادی  معنای  و  واحد  تعبير  دارای 
اين  از  برخی  و  نيستند  قومی  و 
گويش،  و  زبان  يك  عنوان  به  واژه 
برخی يك واحد جغرافيايی و برخی 
و  می كنند  منظور  قوم  و  تيره  يك 
مولر  كه  بود   1861 سال  در  تازه 
اوستا  آريا در  ادعا كرد لفظ  آلمانی 
نژاد  سرزمين  و  خاستگاه  به  ناظر 
همچنين  شاه  رضا  است.11  آريايی 
ايران  به  دولتش  دادن  پيوند  برای 
تاريخی  و كسب مشروعيت  باستان 
دست به برخی اقدامات ديگر مانند 
انتخاب فاميلی پهلوی برای خودش، 
ساختن آرامگاه فردوسی با الگوهای 
معماری تخت جمشيد در 1310 و 
فردوسی،  فرهنگی  كنگره  برگزاری 
به  خورشيدی  تقويم  برگزيدن 
جای هجری قمری در سال 1304 
ديگر  تصميمی  در  زد.  هم  غيره  و 
درخواست  به  بنا   1309 سال  در 
»پرسيا«  جای  به  ايران  نام  دولت، 
در مجامع بين المللی ثبت شد. گفته 
می شود اين تغيير نام متأثر از عروج 
به  و حتی  نازی  آلمان  در  فاشيسم 
پيشنهاد دولت آلمان صورت گرفته 
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آت می كنند  تأييد  رسمی  اسناد  است. 
از  ايده  اين  اوليۀ  پيشنهاد  كه 
است  آمده  برلين  در  ايران  سفارت 
چه  دقيقاً  كه  نمی كنند  روشن  اما 
كسی آن را به سفير ايران پيشنهاد 

كرده است.12

»زبان پاک«
ديگری  مهم  عنصر  فارسی  زبان 
بود.  ايرانی  ناسيوناليسم  تثبيت  در 
اتكا  با  را  زبان  اين  پهلوی  دولت 
يكسان سازی  پروژۀ  با  و  زور  به 
زبان  غيرفارسی  مردم  به  فرهنگی 
اين  وظيفۀ  كرد.  تحميل  ايران  در 
نابودی  فرهنگی،  يكسان سازی 
تفاوت های زبانی، فرهنگی و هويتی 
زبان،  با  آن  كردن  جايگزين  و 
فارس  قوم  هنر  و  ادبيات  فرهنگ، 
در  زبانی  يكسان سازی  پروژۀ  بود. 
داشت:  محور  سه  شاه  رضا  دوران 
غيرفارسی  زبان های  ممنوعيت 
ادارات،  و  مطبوعات  مدارس،  در 
زبان  سره سازی  و  »پاك سازی« 
غيرفارسی  اسامی  تبديل  و  فارسی 
شهرها و روستاها به نام های فارسی. 
به  فارس  غير  كودكان  اجبار 
ممنوع  و  فارسی  زبان  به  تحصيل 
مادری،  زبان  به  تحصيل  كردن 
كه  است  خان  رضا  دوران  ميراث 
از  و  كرده  پيدا  ادامه  امروز  به  تا 
و  ملی  ستم  محورهای  مهم ترين 
است.  ايران  در  فرهنگی  تبعيض 
بخشنامه ای  در  شاه  رضا  دوران  در 
به  از  شد  گفته  ادارات  كليۀ  به 
زبانی  به  اسناد  شناختن  رسميت 
و  كنند  خودداری  فارسی  از  غير 
غير  مناطق  مدارِس  تمامی  در 
روانی  و  فيزيكی  فشار  زبان،  فارس 
سوی  از  فارسی  زبان  تحميل  برای 
می شد.  اعمال  معلمان  و  مديران 
از  جنگ  وزارت  آذربايجان  در  مثاًل 
سال 1303 وارد پروژۀ رسمی كردن 
استاندار  مستوفی  فارسی شد.  زبان 
كه  استدالل  اين  با  آذربايجان 
نبايد  هخامنشی  داريوش  فرزندان 
حتی  بزنند،  حرف  چنگيز  زبان  به 
در  را  تركی  زبان  به  كردن  صحبت 
جای  در  يا  كرد.  ممنوع  مدارس 
»آذربايجانی ها  بود:  گفته  ديگری 
مشروطه  و  خورده  يونجه  تُركند. 
خواهند  كاه  هم  حاال  و  گرفته اند 
خورد و ايران را آباد می كنند«.13 و 
از محسنی رئيس فرهنگ آذربايجان 
كس  »هر  بود:  گفته  كه  است  نقل 
تركی حرف زد، افسار االغ به سر او 
بزنيد و او را به آخور ببنديد«! شدت 

كه  بود  حدی  به  سركوب  و  تحقير 
حتی شخصيت پان آرياييستی مثل 
برخوردهای  از  هم  كسروی  احمد 
امثال  سركوبگرانۀ  و  تحقيرآميز 
شكايت  آذربايجان  در  مستوفی 
تقليد  به  همچنين  می كرد.14 
ناسيونال  اقدامات  و  تركيه  از 
شوينيستی مصطفی كمال آتاتورك 
لغات  حذف  برای  كشور،  آن  در 
روزمرۀ  زبان  از  تركی  و  عربی 
فارسی و ساختن اصالحاتی با منشأ 
فارسی در 1314 فرهنگستان ايران 

تأسيس شد. 
هويت  و  فرهنگ  زدودن  برای 
نام 107 منطقه و شهر  غيرفارسی، 
به  ارمنی  و  عربی  تركی،  اسامی  از 
فارسی تغيير كرد15 و به اين ترتيب 
به خوزستان  و  ايالت عربستان  نام 
اراك  به  سلطان آباد  شهرهای  نام 
به  َعّبادان  خرمشهر،  به  ُمَحَمره  و 
بَمپور  شادگان،  به  فالحيه  آبادان، 
رضائيه،  به  اروميه  ايرانشهر،  به 
به  سولدوز  سوسنگرد،  به  خفاجيه 
نقده، ساوبالغ به مهاباد، سلماس به 
شاهپور، بندر انزلی به بندر پهلوی، 
به  خانی  شاهيندژ،  به  صائينقال 
تركمن  زاهدان،  به  دزدآب  اشنويه، 
ُطُرف  بنی  گرگان،  دشت  به  صحرا 
به دشت ميشان و غيره تغيير كرد.

احساس تحقیر
روی ديگر عظمت طلبی باستانی 
احساس ضعف  دولتش،  و  شاه  رضا 
و  اروپا  به  نسبت  تاريخی  تحقير  و 
زمينه های  كه  بود  اروپايی  تمدن 
آگاهی  در  پيش  سال ها  از  آن 
ناسيوناليست های ايرانی شكل گرفته 
مشاورينش  و  شاه  رضا  حس  بود. 
نسبت به اروپا و غرب، حس توأمان 
عالقه  و  عشق  بود.  نفرت  و  عشق 
و  آن ها  تكنولوژی  و  پيشرفت  به 
در  خودكم بينی  و  تحقير  از  نفرت 
و  شاه  علت  همين  به  برابرشان. 
می كوشيدند  امرش  تحت  وزرای 
و  وجهه  ايرانی،  نمايی  مدرن  با 
و  سران  چشم  در  مدرن  ظاهری 
كسب  فرنگی  كشورهای  رهبران 
يكسان سازی  سياست  مثاًل  كنند. 
مراسم  ممنوعيت  و  مردم  پوشش 
و آيين های مذهبی و فرقه ای مانند 
غيره  و  محرم  ماه  عزاداری های 
و  تشتت  از  جلوگيری  مسير  در 
انسجام  برای  چندگانگی فرهنگی و 
ريشۀ  اما  شد،  توجيه  ملی  بيشتر 
آن در حس تحقير در برابر ناظرين 
مخبر  گفتۀ  به  بنا  بود.  هم  اروپايی 

السلطنه در خاطراتش، رضا شاه در 
به  مردان  كاله  تغيير  فرمان  مورد 
كاله فرنگی گفته بود كه می خواهد 
تا  شوند  اروپايی ها  همرنگ  ايرانيان 
اين  و  نگيرند16  قرار  تمسخر  مورد 
مسئله را يكی از كارگزاران فرهنگی 
هم  نفيسی  سعيد  يعنی  دوران  اين 

تأييد می كند.17
سياست تخت قاپو كردن و يكجا 
نشين كردن عشاير به زور تيرك دار 
و بمب و مسلسل هم جدا از اينكه 
نامتمركز  كانون های  سركوب  وجه 
مشروعيت و قدرت در مقابل دولت 
مركزی را داشت، همچنين با هدف 
شد.  اجرا  را  ايران  نماياندن  مدرن 
دوست  حكومتی  مسئولين  و  شاه 
ايران  در  ببينند  اروپاييان  نداشتند 
هنوز كسانی لباس محلی می پوشند 

و در چادر زندگی می كنند.

نتایج
فرهنگی  سياست های 
به  شاه  رضا  ايرانِی  ناسيوناليسم 
ملی  شكل گيری سيستماتيك ستم 
در ايران منجر شد و اگرچه در ميان 
اقشار ميانی، نخبگان  از  بخش هايی 
جديد  بروكرات های  و  دانشگاهی 
واكنش  با  اصوالً  اما  گرفت  پايه 
جامعۀ  از  زيادی  بخش های  منفی 
غير فارس و حتی فارس زبان ايران 
منجر شد. ناسيوناليسم و هويت ملی 
ايجابی  وجه  دارد:  وجه  دو  هميشه 
هويت  شدن  درونی  و  گسترش  كه 
و  نظريه پردازان  يا  دولت  نظر  مورد 
وجه  و  است  ناسيوناليست  رهبران 
با  تمايز  مرزهای  ترسيم  كه  سلبی 
اين  است.  »بيگانه«  و  »ديگری« 
ناسيوناليسم  در  بيگانگان  و  ديگران 
ترك ها  و  عرب ها  به  عمدتاً  ايرانی 
بر  عالوه  و  می شد  گفته  )تورانيان( 
استناد به اشعار عرب ستيزانه و ضد 
چنانكه  فردوسی،  شاهنامۀ  تركی 
در  عرب ها  و  ترك ها  تحقير  ديديم 
سطح نهادهای اجتماعی و دولتی و 
جريان  نيز  رسمی  نوشته های  حتی 
داشت. مثاًل در كتاب تاريخ عمومی 
و ايران سال دوم دبيرستان در سال 
از  عرب ها  توصيف  برای   1315
عناوين »سوسمار خور«، »پابرهنه« 
و »بی تمدن« استفاده شده است.18 
و چنانكه در بخش قبلی اين سلسله 
سرمايه گذاری ها  گفتيم،  مقاالت 
عمدتاً  دولت  خدمات  و  امكانات  و 
شهرهای  ساير  و  تهران  متوجه 
و  بود  نشين  فارس  و  مركز  بزرگ 
بلوچستان  ويژه  به  مناطق  ساير 

از  را  بهره  كمترين  كردستان  و 
توسعۀ رضا خانی دريافت می كردند. 
از  احساسی  عوامل  اين  مجموعۀ 
به  نسبت  پنداری  بيگانه  و  بيزاری 
ايرانی  ملی  هويت  و  ناسيوناليسم 
غير  مردم  توده های  در  را  )فارسی( 
آن ها  واكنش  و  برانگيخت  فارس 
تحقير  و  تبعيض  ستم،  اين  به 
سيستماتيك دولتی، مقاومت بود و 
ناسيوناليستی  گرايشات  شكل گيری 
منطقه ای و بومی مانند ناسيوناليسم 
و  عزل  از  بعد  چنانكه  ُكرد.  و  ترك 
در شهريور 1320،  رضا شاه  تبعيد 
و  گرايشات  از  بسياری  تنها  نه 
ايلی  و  مذهبی  فرقه ای،  هويت های 
دوباره احياء شدند بلكه مشخصاً در 
كردستان  و  آذربايجان  منطقۀ  دو 
فرقۀ  ناسيوناليستی  جنبش های 
دمكرات آذربايجان و حزب دمكرات 
كردستان و جمهوری كردستان در 
آذر 1324 با حمايت مردمی روبه رو 

n.شدند
سیامک صبوری

 1. نگاه كنيد به: ملت و ملی گرايی پس 
و  ناسيوناليسم  و  هابزبام  اريك   .1870 از 

مدرنيسم. آنتونی اسميت
ايرانی.  جديد  هويت  تبارشناسی   .2 

محمدعلی اكبری ص 286
3. تاريخ بيست سالۀ ايران. حسين مكی. 

جلد 6 سال 1362 ص 63
نفيسی.  سعيد  ايران.  معاصر  تاريخ   .4 

ص5-8
 5. ايران بين دو انقالب. آبراهاميان. ص 

178
شاه.  رضا  دوره  در  ستيزی  فرهنگ   .6 

محمود دلفانی. ص 37
 7. همان ص 38

دبيرستان.  سوم  سال  تاريخ  كتاب   .  8 
به نقل از تبارشناسی هويت جديد ايرانی ص 

254
پهلوی.  فرخندۀ  عصر  از  خاطره  سی   .9

علی اصغر حكمت. ص 137
رضا  ايرانی.  ناسيوناليسم  پيدايش   .10 

ضيا ابراهيمی. ص 219
11. همان 240-238

و  اسناد نخست وزيری  يادداشت های   .12
وزارت خارجه مورخ 1 و 5 مرداد 1313 برابر 
با 23 ژوئيه و 9 اوت 1934. به نقل از پيدايش 

ناسيوناليسم ايرانی ص 246
13. گذشته چراغ راه آينده است. جامی. 

بی تا. ص 238
14. سرنوشت ايران چه خواهد بود. احمد 

كسروی. ص 70
نام های  تغييرات  و  فرهنگ  آكادمی   .15
دانش.  نشريه  بيات.  كاوه  ايران.  در  امكان 

شماره 11. 1370-1369 ص 12-24
16. پيدايش ناسيوناليسم ايرانی. ص 286

نفيسی.  سعيد  ايران.  معاصر  تاريخ   .17 
ص 83

دوم  سال  ايران؛  و  عمومی  تاريخ   .18 
دبيرستان. حسن فرهودی. جلد دوم. 1315. 

ص 161-172



6
شمارۀ 84   w ش 

آت
6

شمارۀ 84  w ش 
گ زدهآت

ک زن
ی کوچ

مغزها

به  زنگ زده«  كوچك  »مغزهای 
بازيگری  و  سيدی  هومن  كارگردانی 
در  اصالنی  فرهاد  محمدزاده،  نويد 
فيلم  اكران شد.  مهرماه در سينماها 
پايين ترين  زندگی  از  است  برشی 
زندگی  باطل  دور  در  كه  مردم  اليه 
مخدر  مواد  و  بزهكاری  و  زاغه  در 
زشتی  و  تيره  تصوير  می شوند.  نابود 
مردم  از  قشری  زندگی  از  فيلم  كه 
واقعيت  نيست.  ساختگی  می دهد، 
كه  ستمگرانه ای  روابط  تمام  است. 
در  هستند  حاكم  نظام  ستون های 
در  و  شده  بازتوليد  قشر  اين  ميان 
جريان است: باالدستی و فرودستی، 
مرد و زن، بزرگ و كوچك، رئيس و 
مرئوس، ارباب و برده. چوپانی هست 
تابع  و  از كسانی كه مطيع  و گله ای 
و تسليم هستند. مغزشان زنگ زده و 
فكر نمی كنند و چيزی را زير سوال 
نمی كنند.  شورش  و  نمی كشند 
رژيم  رابطۀ  گله،  و  چوپان  استعارۀ 
جمهوری اسالمی و مردم  را تداعی 
چوپان  فقيه«  »ولی  كه  می كند 
گوسفند.  گلۀ  همان  مردم  و  است 
مانند  سالح هايی  با  كه  رژيمی 
و  دين  افيون  فاشيستی،  سركوب 
گرفتن  گروگان  به  و  واقعی  افيون 
وادار  را  آنان  مردم  معيشتی  امنيِت 

تبعيت و تسليم می كند.  به 
جمله  اين  با  اول  همان  از  فيلم 
می گيرد:  به چالش  را  بيننده 
گوسفندا  نباشه  چوپان  اگه  »می گن 

گرگ  يا  می شن  گم  يا  می شن  تلف 
گرسنگی  از  يا  می زنه  بهشون 
هركسی  ندارن،  مغز  چون  می ميرن 
كه مغز نداره به چوپان احتياج داره، 

يه چوپان دلسوز.«
باند  يك  ماجرای  حول  داستان 
مواد مخدر مسلح در يكی از مناطق 
می گيرد.  شكل  تهران  حاشيۀ 
فرهاد  و  )شاهين(  محمدزاده  نويد 
برادر،  دو  نقش  در  )شكور(  اصالنی 
هستند.  فيلم  اصلی  شخصيت های 
است.  شهروز  كوچكترشان،  برادر 
اين محلۀ حاشيه شهر، با كوچه های 
مخدر  مواد  »آشپزخانه«  تودرتو 
شكور را احاطه كرده و تحت رياست 
او و توسط نيروی مسلح و امنيتی اش 
به اصطالح  محله،  اين  می شود.  اداره 
و  بی سرپرست  كودكان  پناهگاه 
در  كودكان  است.  بيكار  جوانان 
نگه داری  گوسفندان  كنار  در  طويله 
می شوند. هر يك زنده مانده و بزرگ 
مواد  نقل  و  حمل  شبكه  به  شوند 
روی  شكور  می شوند.  منتقل  مخدر 
حساب  جانشينی اش  برای  شهروز 
را  خشن  ماموريت های  و  كرده  باز 
به او می سپارد تا به عنوان »چوپان« 
آينده تربيت شود. خواهرشان شهره 
است  زنانه  آرايشگاه  يك  كارگر 
از  فرصت  اولين  در  می خواهد  كه 
آن  در  حاكم  روابط  و  محله  اين 
را  او  قتل  دستور  شكور،  كند.  فرار 
می كند  صادر  »بی ناموسی«  به خاطر 

و شهروز را مامور اين كار می كند. 
ضد  مغزش  به  شاهين  باالخره، 
شورش  شكور  عليه  و  می زند  زنگ 
خودش،  به خاطر  اول  می كند. 
اما حكايت رنج های  شورش می كند. 
از  انباشته  آغل  ديدن  خواهرش، 
وسيع تر  را  افق هايش  كودك-بَرده ها 
در  را  ظلم  می افتد.  فكر  به  می كند. 
می دهد  تشخيص  مختلف  لباس های 
و از آن خشمگين می شود. می خواهد 
كند؛  نابود  را  ستمگری  شبكۀ  اين 
اما راهی كه برای نجات باز می كند، 
چرا  می افتد:  فكر  به  است.  بن بست 

می شود؟  تكرار  همه چيز 
احساس  و  می شود  تمام  فيلم 
ازيك طرف،  داری:  متناقضی 
و  شد  بيدار  شاهين  كه  خوشحالی 
ازطرف  افتاد.  همه  نجات  فكر  به 
آهای  بزنی:  فرياد  می خواهی  ديگر، 
ضرورتی  و  هست  راهی  شاهين! 
ندارد كه دوباره همه چيز تكرار شود. 
فيلم  اين  به  متفاوتی  انتقادهای 
ژانر  از  فيلمی  می شود  گفته  شده. 
به اعتقاد  اما  است.  »سياه نمايی« 
سيدی،  هومن  نيست.  اين طور  من 
نمايش  را  تباهی  نكرده،  سياه نمايی 
داده است. يكی از نارواترين انتقادها 
فيلم   سيدی  هومن  كه  است  اين 
كرده  كپی  را  برزيلی  خدا«  »شهر 
زنگ زده  كوچك  مغزهای  بله  است. 
خدا  شهر  به  زيادی  شباهت های 
آن  از  سيدی  هومن  حتما  و  دارد 
شباهت،  اصل  اما  است.  آموخته 
ايران  جامعه  مشابه  واقعيت های  در 
و  برزيل  و  ايران  در  است.  برزيل  و 
پاكستان و هند  و  نيجريه  و  مكزيك 
و... بسياری از كودكان، ديگر كودك 
نيستند.  هم  زباله گرد  حتا  نيستند. 
»نيروی  نه  زن  »زباله«اند.  خود 
واقعيت های  است.  برده  كه  كار« 
واقعيت هايی  ما،  جامعۀ  وحشتناك 
را  آن  نمی توان  و  هستند  جهانی 
به  ناسيوناليستی  نگاه  با  كرد.  انكار 
نمی شود،  ناپديد  مساله  واقعيت، 
كسانی كه  نمی شوند.  بسته  گسل ها 
هستند،  آشنا  جامعه  واقعيت های  با 
از  قبل  خدا  شهر  فيلم  ديدن  با 
كوچك  مغزهای  »اِه!  بگويند  اين كه 
خواهند  است«  اين  كپی  زنگ زده 
برزيل  و  ايران  چه قدر  اِه!  گفت: 
نظام  كاركرد  هستند.  هم  شبيه 
سرمايه داری، هر روز و در هر گوشۀ 
جمع  به  را  نفر  هزار  صدها  جهان، 
»اضافه«  نفر جمعيت  ميليون  صدها 
جمعيت  اين  می كند.  پرتاب 
معمول  بيكارِی  همان  »اضافه« 
بس  و  جديد  پديده ای  بلكه  نيست. 

هولناك است. اين جمعيت »اضافه« 
جنگ ساالران  سربازگيری  منبع 
مخدر،  مواد  قاچاقچيان  اسالم گرا، 
قاچاقچيان ارگان های بدن و مافيای 
تجارت سكس می شود. اين جمعيت 
است  »اضافه«  سرمايه داری  برای 
سودآور  به طور  نمی تواند  چون 
كند.  سازماندهی  را  آنان  استثمار 
نويسنده  َحراری«  نواح  »يوال 
مشاهدۀ  »ساپی ينس«  كتاب 
دنيای  مورد  در  تكان دهنده ای 
امروز می كند و می گويد، اگر مبارزه 
بيستم،  قرن  در  تحتانی  قشرهای 
قرن  در  بود،  استثمار  عليه  مبارزه 
مقابل  در  مقاومت  يكم،  و  بيست 
جمعيت  اين  درون  به  شدن  پرتاب 

»اضافه« است. 
آن  نتيجۀ  دقيقا  فاجعه  اين  اما 
سوسياليستی  انقالب های  كه  است 
بردِن  ميان  از  در  بيستم  قرن 
شكست  سرمايه داری  استثمار 
و  ماند  ناتمام  وظيفه  اين  و  خوردند 
امروز، هيچ ضرورتی ندارد كه به اين 
تصاعدی  گسترش  دهيم.  تن  فاجعه 
كه  جمعيتی  و  زاغه ها«1  »سيارۀ 
»زباله«  حكم  سرمايه داری  برای 
كه  است  دلخراشی  فرياد  دارد، 
را طلب می كند.  انقالب كمونيستی 

تصور  فقط  شاهين،  آهای 
و  فقر  نه  آن  در  كه  دنيايی  كن: 
مردانه،  غيرت  نه  هست  گرسنگی 
نيروهای  از  دلهره  از  پر  زندگی  نه 
بچه ها  جنگ.  و  امنيتی  و  نظامی 
دودی  عينك  با  دلپذير  آفتاب  زير 
وقتی  می كنند،  دوچرخه سواری 
سرك  محله  آشپزخانه  به  گرسنه اند 
زالل  و  آبی  آب های  در  می كشند، 
با  درس  كالس  در  می كنند،  شنا 
حرف های  به  كنجكاوی  و  حيرت 
سيارات،  فيزيك،  مورد  در  معلم 
هوشمند  موجودات  وجود  امكان 
جامعه،  تاريخ  بيولوژی،  فرازمينی، 
انگشت  و  می كنند  و...گوش  هنر 
ذهنی شان  جرقه های  تا  می برند  باال 
ايراد  كنند،  بيان  بلند  صدای  با  را 
بگيرند، چون و چرا كنند و به معلم 
تصور  فقط  بدهند.  ياد  چيزی  هم 
مرد،  و  زن  و  كودك  از  همه،  كن: 
پير و جوان برای هم و با هم دنيا را 

n .می سازند و حال می كنند

سهیلی ترانه 

پانوشت: 
كتابی  نام  زاغه ها«  »سياه   .1

است به قلم مايك ديويس
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آت كار،  نيروی  استثمار  كنند...هرچند 
از  اضافه  ارزش  كه  است  شكلی 
و اختصاص  توليد می شود  طريق آن 
توليدكنندگان  كه  اما چيزی  می يابد 
شديد  استثمار  به  را  سرمايه دار 
به نحوی  كارگر  طبقۀ  گستردۀ  و 
می كند  وادار  تاريخ  در  بی سابقه 
بدون  پرولتاريای  وجود  ِصرف  نه 
بلكه  طبقاتی  تضاد  يا  و  مالكيت 
توليدكنندگان  بين  آنارشيك  رابطۀ 
محركه  است...نيروی  دار  سرمايه 
كه  است  واقعيت  اين  بيان  آنارشی 
توسعۀ  سرمايه داری  توليد  شيوۀ 
كامل توليد كااليی و قانون ارزش را 

می كند.«  نمايندگی 
سرمايه داري،  اقتصاد  در 
خود  فعاليت  منفرد،   توليدكنندگان 
می برند  پيش  يكديگر  از  مستقل  را 
و فرآيندهای متفاوِت كار كه فعاليت 
می دهند  تشكيل  را  جامعه  توليدی 
به طور خصوصی سازمان می يابند. نه 
آگاهانه  برنامه ريزی  و  هماهنگی  يك 
كه  است  ارزش  قانون  بلكه   قبل  از 
به  را  منفرد  توليدكنندگان  اين 
يكديگر متصل می كند و اين فعاليت 
را تبديل به يك تقسيم كار اجتماعی 
سرمايه داری،  در  يعنی  می كند. 
وقوع  از  پس  اجتماعی  كار  تقسيم 
محقق می شود و نه از قبل و براساس 
حركت  هماهنگی.  و  نقشه ريزی  يك 
از  بازتابی  سرمايه داری،  آنارشيك 
چرا  اما  است.  ارزش  قانون  حاكميت 

و چگونه؟
كاالها  اين كه  يعنی  ارزش  قانون 
فروش  و  خريد  قيمت هايی  برمبنای 
كار  زمان  بازتاب  كه  می شوند 
اجتماعا الزم برای توليد آن ها است. 
كار  زمان  و  است  ارزش  قانون  اين 
و  قيمت ها  تنظيم كنندۀ  اجتماعی، 
كه  كار  فرآيندهای  بر  است.  سودها 
يافته اند،  سازمان  خصوصی  به طور 
تعقيب سود حاكم است. سود تعيين 
می كند كه چه چيزی و چگونه توليد 
حركت  به  پاسخ  در  سرمايه  شود. 
بخش هايی  وارد  سود  و  قيمت ها 
باال  سودآوری  دارای  كه  می شود 
هستند و از بخش هايی كه سودآوری 
پايين دارند بيرون می رود. هر سرمايۀ 
با سرمايه های ديگر  منفرد در رقابت 
كارآيی  با  را  توليد  می كند  تالش 
سازماندهی  دهد.  سازمان  باال 
می برد.  پيش  مستبدانه تر  را  توليد 
می كند.  سخت گيرانه  حساب داری 
را  كار  به  دادن  فن آوری های سرعت 
ديگر،  به عبارت  می گيرد.  پيش  در 
به شدت  سرمايه  واحد  و  شركت  هر 
سطح  در  اما  است.  يافته  سازمان 
جامعه و جهان هيچ گونه برنامه ريزی 
و  نيست  موجود  عقاليی  و  منظم 

چرا  می شوند؟  نابود  مشاغل  چرا 
زمين های  به  كشاورزی  زمين های 
تبديل  برج سازی  و  مستغالت 
نابود  زيست  محيط  چرا  می شوند؟ 
می شود و سرمايه داری دست از عامل 
يعنی  زيست  محيط  نابودی  اصلی 
چرا  برنمی دارد؟  فسيلی  سوخت 
يك باره معيشت و بهداشت و آموزش 
هشتاد ميليون نفر در ايران، گروگان 
)معامالت  عظيم  مالی  بازی های 
سرمايه داران  چرا  می شود؟  دالر( 
توليد  اگر  اين كه  به  توجه  بدون 
می شوند  بيكار  كارگر  هزاران  بخوابد 
فرا  گرسنگی  را  خانواده هايشان  و 
مكان  نقل  ديگری  می گيرد،  به جای 
سرمايه داری  قانون  چون  می كنند؟ 
را  كارگر  سرمايه دار،  است.  اين 
اگر  كه  می بيند  را  خودش  نمی بيند. 
در رقابت ميان سرمايه ها عقب بماند 
محركۀ  قوۀ  يك  اين  می شود.  نابود 
است.  سرمايه داری  اقتصاد  ذاتِی 
توليد  تنظيم نشدنی  خصلت  علتش 
سرمايه داری  آنارشی  سرمايه داري، 

است.
اين  توضيح  در  آواكيان  باب 
»سرمايه داران  می گويد:  خصلت 
يكديگر  با  نه فقط  مختلف  رشته های 
دارند،  رقابت  معين  كشور  يك  در 
دنيا  سراسر  در  سرمايه داران  با  بلكه 
مجبورند  درنتيجه  می كنند.  رقابت 
تغيير  مرتبا  را  كاال  توليد  شيوۀ 
فعاليت شان  محل  مجبورند  بدهند. 
مرتبا عوض  را  دنيا  و كنار  در گوشه 
كنند. با چه هدفی؟ با اين هدف كه 
از هم جلو بزنند. چون اگر كارآمدتر 
خطر  با  خودشان  نباشند  بقيه  از 
را  مردم  اگر  می شوند.  روبرو  نابودی 
نكنند،  استثمار  كارآمدتر  شكل  به 
جايگاه  به  يا  و  می شوند  ورشكست 
تنزل  دوم  درجۀ  سرمايه دار  يك 
ورشكستگی  معرض  در  و  می كنند 
آستانۀ  در  اگر  حتی  می گيرند.  قرار 
سهام  هم  دالر  ميلياردها  سقوط، 

باشند.«1 داشته 
سرمايه داري  توليد  در  آنارشي 
چيست و رابطه آن با انباشت سرمايه 

از طريق استثمار چيست؟ 
قوه  دو  بر  سرمايه داری  توليد 
كلی  شرايط  كه  است  استوار  محركه 
می كند  ايجاد  را  طبقاتی  مبارزه 

در  هم  را  انقالبی  مبارزه  صحنه  و 
و  جامعه  هر  اوضاع  با  ارتباط 
با  ارتباط  در  هم  و  جهان  اوضاع 
از  تاریخی  گذار  بزرگ تر  مسالۀ 
عصر بورژوایی به عصر کمونیسم 
جهانی، شكل می دهد: يكم، تخاصم 
دوم،  بورژوازی.  و  پرولتاريا  ميان 
در  توليد  سازماندهی  ميان  تخاصم 
سطح كارگاه، كارخانه و واحد منفرد 
سطح  در  توليد  آنارشی  با  سرمايه 

كلی جامعه و جهان. 
تضاد  حركت  از  شكل  دو  اين ها 
اساسی سرمايه داری هستند. به عبارت 
سرمايه داری  اساسی  تضاد  ديگر، 
و  اجتماعی  توليد  ميان  )تضاد 
اين  واسطۀ  به  خصوصی(  تصاحب 
پيدا  گشايش  حركت،  شكل  دو 
اثر خود  انگلس در  می كند. فردريك 
می دهد  نشان  دورينگ  آنتی  نام  به 
اجتماعی شده  توليد  ميان  تضاد  كه 
محصوِل  سرمايه دارانۀ  تصاحب  و 
دو  اين  در  اجتماعی شده،  كاِر 
حركت  و  كرده  بروز  تخاصم  شكل 
كتاب  در  نيز  ماركس  می كند. 
كتاب،  ابتدای  همان  از  سرمايه 
ميان  در  حاكم  كور  توليد  و  رقابت 
به عنوان  را  كااليی  توليدكنندگان 
توليد  ذاتی  و  ساختاری  عامل  يك 
يعنی  گسترده  كااليی  مبادله  و 
بسياری  می دهد.  نشان  سرمايه داری 
در  ماركسيست«  »اقتصاددانان  از 
اقتصاد  مهم  رخدادهای  از  تحليل 
عوامل  به جز  عواملی  به  سرمايه داری 
و  سرمايه داری  نظام  ساختاری 
واقعی  محركه(  )قواي  ديناميك ها 
دو  اين  چون  می زنند  دست  آن 
عصر  اساسی  تضاد  حركت  شكل 
با  آن ها  رابطه  و  سرمايه داری 

یکدیگر را درك نمی كنند.
اين  درك  در  كه  آواكيان  باب 
حقيقت راه گشايی كرده و می نويسد:
توليد  آنارشی  »درواقع، 
سرمايه داری است كه نيروی محركه 
هرچند  است  فرآيند  اين  رانندۀ  يا 
پرولتاريا  و  بورژوازی  ميان  تضاد  كه 
توليد  ميان  تضاد  از  الينفك  بخشی 
است.  خصوصی  تملك  و  اجتماعی 
وسيله  و  شكل  كار  نيروی  استثمار 
است.  اضافه  ارزش  تصاحب  و  ايجاد 
ميان  مرج  و  هرج  پر  روابِط  اما 

نه  و  سرمايه دار  توليدكنندگاِن 
)و  بی چيز  پرولترهای  وجوِد  صرِف 
طبقاتی(  تضاد  وجود  معنا  اين  به 
سرمايه دار  توليدكنندگاِن  كه  است 
در  را  كارگر  طبقه  كه  می راند  را 
بسط يافته تر  و  شديدتر  تاريخا  بُعد 
آنارشی  محركۀ  نيروی  كند.  استثمار 
كه  است  واقعيت  اين  بيان كنندۀ 
كامِل  رشد  سرمايه داری  توليد  شيوۀ 
است.  ارزش  قانون  و  كااليی  توليد 
از  سرمايه دار  كااليی  توليدكنندگاِن 
طريق  از  اما  هستند  جدا  ديگر  يك 
ديگر  يك  به  ارزش  قانون  عملكرد 
نبود،  چنين  اگر  هستند.  متصل 
استثمار  در  اجبار  از  اين حد  با  آنان 
تضاد  و  نبودند  مواجه  پرولتاريا 
پرولتاريا  و  بورژوازی  ميان  طبقاتی 
درونی  اجبار  بود.  تخفيف  قابل 
است  گسترش  و  بسط  به  سرمايه 
تحرك  قدرت  و  پويايی  موجب  كه 
توليدی  شيوۀ  اين  بی سابقۀ  تاريخا 
روابط  دائما  كه  فرآيندی  است؛ 
كرده  دگرگونی  دستخوش  را  ارزش 

و به بحران می انجامد.«2 
كتاب  اول  فصل  در  آواكيان 
محركۀ  قوۀ  عملكرد  نوين،  كمونيسم 

آنارشی را بيشتر توضيح می دهد:
آنارشی  مورد  در  بياييد   ...«
چطور  كه  ببينيم  و  كنيم  صحبت 
و  جفت  سرمايه داری  سيستم  با 
توليد،  آنارشی  چرا  است.  شده  جور 
سرمايه داری  اصلی  محركۀ  نيروی 
آنارشی  محركۀ  نيروی  چرا  و  است 
كه  می كند  مجبور  را  سرمايه دارها 
استثمار  شديدتر  را  مردم  مرتبا 
بردگان  به عنوان  كه  مردمی  كنند؟ 
يعنی  می كنند  كار  مزدی شان 
ابزار  كه  كسانی  يعنی  پرولترها، 
توليد ندارند و بايد نيروی كار خود را 
سرمايه داری  چرا  ببينيم  و  بفروشند. 
بخش  به  دنيا  بخش  يك  از  مرتبا 
ديگر می رود تا آدم هايی را پيدا كند 
استثمارشان  وحشيانه تر  بتواند  كه 
در  و  فهميد  بايد  كه  مساله ای  كند؟ 
نمی شود  فهميده  خوب  حاضر  حال 
حريص  فقط  مشكل  كه  است  اين 
بلكه  نيست  سرمايه داران  بودن 
كه مجبورشان  است  فشاری  و  اجبار 
را  فرمان شان  تحت  مردِم  می كند 
استثمار  وحشيانه تر  و  شديدتر  دائما 

دو شکل حرکت تضاد اساسی سرمایه داری:
حرکت آنارشیک و
 استثمار پرولتاریا   واقعیــت کمونیسـم چیسـت؟
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توليد  آن چه  درواقع  باشد.  نمی تواند 
قيمت ها  حركت  می كند،  تنظيم  را 
الزم  »اطالعات«  كه  است  سودها  و 
توليدی  های  تصميم گيری  برای 
می رساند.  تصميم گيران  به  را 
تخريب  طريق  از  توليد  درنتيجه، 
نيروی  می شود.  تعديل  بازسازی  و 
می شود.  تعديل  سود  برمبنای  كار 
بلعيده  توليدی  خط های  و  شركت ها 
جديد  توليد  خط های  می شوند، 
كه  می افتند  راه  به  فرض  اين  با 
ترتيب  بدين  بود.  خواهند  سودآور 
و  شده  ساخته  اجتماعی  كار  تقسيم 
مجددا بازسازی می شود. اين تعديل، 
مرج  و  هرج  با  همراه  و  كور  تعديلی 
همه چيز،  است.  تفريط  و  افراط   و 
چماق  می شود.  كشف  وقوع  از  بعد 
قانون ارزش موجب حركت آنارشيك 
رقابت  می شود.  سرمايه داری  توليد 
حال  در  كه  مختلفی  سرمايه داران 
نهايتا  را  هستند  خصوصی  انباشت 

قانون ارزش تنظيم می كند.
صاحب  كه  كاميون داران  چرا 
نيز  نيستند  كارگر  و  هستند  سرمايه 
چون  مي زنند؟  اعتصاب  به  دست 
قانون  كوبندۀ  فشار  زير  هم  آن ها 
نيستند  قادر  آن ها  هستند.  ارزش 
بنيادها  و  سپاه  مانند  كوسه هايي  با 
و  كاميون  ناوگان هاي  صاحب  كه 
يدكي  قطعات  انبارهاي  و  تريلي 
خصوصی  گمركات  و  باراندازها  و 
توليد  در  كنند.  رقابت  هستند، 
هميشگی  رقابت  يك  سرمايه داري 
وجود دارد كه در آن حتی ماهی های 
واردتر  كه  كوسه هايی  توسط  بزرگ 
هستند  بيشتری  قدرت  صاحب  و 
و  قدرت  عامل  می شوند.  خورده 
اقتصادي  عامل  يك  سياسي،  ثبات 
يكی  درواقع،  است.  مهم  بسيار 
جابه جايی های  در  موثر  عوامل  از 
از  بسياری  است.  سرمايه  آنارشيك 
چينی  و  اروپايی  بزرگ  شركت های 
تحريم های  و  تهديدها  با  هندی  و 
قتل  كردند.  فرار  ايران  از  ترامپ 
سعودی  روزنامه نگار  قاشقچی  جمال 
تركيه  در  كشور  آن  سفارت خانه  در 
عربستان  سهام  بازار  سقوط  موجب 
و  اقتصادی  وزرای  آن كه  به ويژه  شد 
اقتصادی  مهم  شركت های  روسای 
در  حضور  از  اروپا  اتحاديه  و  آمريكا 
عربستان  اقتصادی  ساالنه  كنفرانس 
كه به »داووس صحرا« معروف است 
هم  امنيتی  سركوب  كردند.  امتناع 
يك شاخص اقتصادی بسيار مهم در 
سرمايه  صدور  برای  بين المللی  نظام 
به  موفق  هنگامی كه  البته   – است 
اجتماعی«  »ثبات  به اصطالح  ايجاد 
 ...« می گويد:  لوتا  ريموند  می شود. 
از  بعد  كه  نومستعمره  دولت های  به 

امپرياليسم  جنگ جهانی دوم توسط 
نگاه  شدند  تقويت  و  ساخته  آمريكا 
مهم  عمل كردهای  از  يكی  كنيم: 
اجتماعی  نظم  شرايط  تقويت  آن ها 
سرمايه  عميق تر  نفوذ  تسهيل  برای 

بود.« 
و  است  نظام  يك  سرمايه داری 
قوای  است.  حركتی  قوانين  دارای 
قوای  اين  و  دارد  معينی  محركه 
يعنی  هستند.  سيستميك  محركه 
مربوط به ساختار و سوخت و ساز آن 
دارای  محركه  قوای  اين  می باشند. 
بدون  هستند.  نيز  سيستميك  نتايج 
درك كاركرد قوای محركه و سوخت 
علت العلل  نمي توان  نظام  اين  ساز  و 
اقتصاد  صحنه  در  كه  مهمی  اتفاقات 
و  كرد  درك  را  می افتد  سياست  و 
كرد  درك  نمي توان  آن  از  مهم تر 
را  چه چيزی  سوسياليستی  نظام  كه 
با سرمايه داری حل خواهد  تمايز  در 
تحت  چگونه  همه  از  مهم تر  كرد. 
عملكرد  می توان  سوسياليستی  نظام 
توسعه  فرماندهی  از  را  ارزش  قانون 
برنامه ريزی  و  كشيد  پايين  اقتصادی 
جايگزين  را  سوسياليستی  آگاهانه 

آن كرد. 
در  »تغيير  ايجاد  با  سوسياليسم 
روابط اقتصادی امكان رهايی افزون تر 
و  می كند  فراهم  را  مولده  نيروهای 
روبنای  آن،  با  ديالكتيكی  ارتباط  در 
دگرگون  را  ايدئولوژيك  و  سياسی 
دگرگونی  اين  طريق  از  و  می كند 
مادی  شرايط  دگرگونی  اساسا  و 
نوين  اقتصادی  نظام  يك  زيربنايی، 
جامعه  يك  به مثابه  را  متفاوت  بنيادا 
اين راه  يا  بنا می كند.  بنيادا متفاوت 
آن  به  بازگشت  يا  و  شود  اتخاذ  بايد 
چه ادعا می شود كه تنها آلترناتيو در 
به  شدن  كشيده  است؛  امروز  جهان 
درون جامعه ای كه در حصار توليد و 
به  وابسته  و  محبوس  كااليی  مبادله 
شرايط آن است و مشخصا قفل شدن 
به روابط توليدی و فرآيند انباشت و 
روابط  و  سرمايه داری  ديناميك های 
سياسی،  قدرت  روابط  و  اجتماعی 
اخالقيات  و  ايدئولوژی  فرهنگ، 

n 3»... .منطبق بر آن
آتش

پانوشت:

فصل  نوين،  كمونيسم  آواكيان،  باب   .1
اول

2. نقل شده در مقالۀ ريموند لوتا، درباره 
ديناميك های  و  آنارشی«  محركه  »نيروی 
مبارزه  عاجل:  و  حاد  مناظره  يك  تغيير؛ 
كنونی  جهان  از  متفاوت  بنيادا  جهانی  برای 
به  نسبت  علمی  رويكرد  يك  برای  مبارزه  و 
انقالب.  نشريه   ،2013 نوامبر   4 واقعيت؛  
كمونيست  حزب  وبسايت  در  فارسی  ترجمۀ 

ايران م ل م.
نمی توانند  پرندگان  آواكيان،  باب   .3
در  را  افق ها  می تواند  انسان  اما  كنند  پرواز 

نوردد.

دربارۀ کامیون داران ...

جامعه را به تصاحب و كنترل يك اقليت كوچك در مي آورد و چماق دولت و قدرت 
سياسي را هم به دست اين اقليت مي دهد كه براي پيشبرد منافع اقتصادي اش و 

رسيدن به حداكثر سود از آن استفاده كند. 
 كاميون داران نقش مهمي در گردش اقتصاد سرمايه داري دارند زيرا بخشي از 
صنعت حمل و نقل هستند. اين صنعت نقش كليدي و گاه تعيين كننده لجستيكي 
درواقع،  دارد.  يكديگر  به  جهاني  اقتصاد  توليدي  مختلف  نقاط  كردن  مرتبط  در 
صنعت حمل و نقل بخشي از فرآيند توليد و مبادله كااليي است و بدون آن بازار 
اعتصاب كنند فرآورده هاي  اگر كاميون داران  بازار جهاني شكل نمي گيرد.  ملي و 
اگر  باز نمي گردد.  توليدكنندگان هم  كااليي در كشور پخش نمي شود و سرمايۀ 
كاميون داران اعتصاب كنند كاالهاي وارداتي و صادراتي هم به مقصد يعني بازار 
و  كوچك  بسيار  سرمايه داري  بازار  در  كاميون  چند  يا  يك  صاحبان  نمي رسند. 
ضعيف هستند و با تالطمات اقتصادي اخير ديگر قادر به ادامه كار نيستند و در 
حال نابود شدن و بلعيده شدن توسط »بزرگترها« هستند. بسياري از كاميون داران 
استخدام  به  شوند،  كارگر  به  تبديل  و  فروخته  را  خود  كاميون  مي شوند  مجبور 
و  حمل  بزرگ  ناوگان هاي  صاحب  كه  درآيند  تجاري  توليدي  بزرگ  شركت هاي 

نقل اند. 
شمار زيادي از رانندگان كاميون در اين اعتصاب درگير نيستند. زيرا راننده هاي 
ناوگان هاي حمل و نقل سرمايه داران كالن و گروه هاي صنعتي-تجاري-مالي مانند 
غيره هستند.  و  و جهاد سازندگي  امام  بنيادها، ستاد  پتروشيمي،   و  نفت  شركت 
اين واحدهاي بزرگ سرمايه براي فرار از اختالل هايي از اين دست و براي افزايش 
سودآوري خود، دست به »ادغام عمودي« مي زنند. بخشي از اين »ادغام عمودي« 
كه  است  نقل  و  حمل  و  انبارداري  مانند  لجستيك  بخش هاي  در  سرمايه گذاري 
پيشرفته  فن آوري هاي  از  استفاده  با  و  مي كند  ممكن  را  كاال  گردش  و  نگه داري 
بيفتند.  رقبا جلو  از  تا  كوتاه تر مي كنند  را هرچه  بازار  به  توليد  رساندن  »زمان« 
و  گوشه  به  دسترسي  و  قدرت  پشتوانه  از  كه  آن جا  از  سرمايه  بزرگ  واحدهاي 
از مشكالت  بين المللي برخوردارند، هيچ يك  بيمه  اعتبارات و  بازار جهاني و  كنار 
كاميون داران را در زمينه تهيه وسايل يدكي و الستيك و اعتبارات و انبارداري و 

غيره ندارند. 
ناوگان هاي  رانندگان  كردن  همراه  اعتصابي  كاميون داران  چالش هاي  از  يكي 
مجموعه هاي صنعتي تجاري وابسته به دولت و ارگان هاي نظامي و جهاد و بسيج 
بوده است. يكي از رانندگان ناوگان حمل و  نقل مجموعه صنعتي تجاري كشاورزي 
و دامداري و فرآوري لبنياتي »كاله« تعريف مي كرد كه هفتاد نفر از سيصد راننده 
كاله را اخراج كردند چون كاميون ها را در جريان اين اعتصاب به بهانه هاي بيماري 
و غيره خواباندند. وي مي گفت آن ها ريسك بزرگي كردند چون مديران رده هاي 

n .مختلف اين مجموعه همه سپاهي هستند


