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ســند  موضــوع  گذشــته  مــاه 
و  ایــران  ۲۵ ســاله  تواقفنامــۀ 
ــردی ۲۵  ــند راهب ــا س ــن )ی چی
مفــاد  و  ایران-چیــن(  ســاله 
آن بــه بحث هــای زیــادی در 
جامعــه و مطبوعــات ایــران و 
زد. جمهــوری  دامــن  خــارج 
بــرای  امیــدش  اســامی کــه 
فروپاشــی  از  رفــت  بــرون 
و  »برجــام«  بــه  را  اقتصــادی 
توافقــات بــا غــرب امپریالیســتی 
ــا روی کار آمــدن  ــود، ب بســته ب
ــس  ــتی ترامپ/پن ــم فاشیس رژی

در ایــاالت متحــده آمریــکا و پــاره کــردن برجــام توســط ترامــپ و بــا 
تشــدید تحریم هــا، تغییــر مســیر داده و امــروز راه فــرار را در رویکــرد 
امپریالیســتی جســتجو می کنــد. دولــت  بیشــتر به ســمت »شــرق« 
ــی  ــتعمراتی و نظام ــت نومس ــک دول ــه ی ــامی به منزل ــوری اس جمه
ــژه  ــچ گاه و به وی ــش هی ــول موجودیت ــم در ط ــلطه امپریالیس ــت س تح
پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق دســت از سیاســِت »هــم غربــی 
ــای  ــای درون قدرت ه ــا و رقابت ه ــت و تضاده ــرقی« برنداش ــم ش ه
ــا در  ــرداری آن ه ــرای بهره ب ــوری ب ــدان مان ــواره می ــتی هم امپریالیس
مســیر بقایشــان بــوده اســت. درون هیئــت حاکمــۀ جمهــوری اســامی 
تاریخــا دو گرایــش رو بــه امپریالیســت های غربــی )عمدتــا آمریــکا و 
ــی  ــیه و ط ــرقی )روس ــت های ش ــه امپریالیس ــا( و رو ب ــن اروپ هم چنی
ــه موقعیــت  ــا ب ــوده و هــر دوره بن ــر چیــن( موجــود ب یــک دهــۀ اخی
ــای  ــان قدرت ه ــاد می ــدت تض ــزان ح ــور می ــران و همین ط ــم ای رژی
ــا  ــه پیــدا کــرده و ی ــا غلب ــر گرایــش دیگــر ی امپریالیســتی، گرایشــی ب
ــا وجــود  عمــوم هیئــت حاکمــه حــول سیاســتی – هرچنــد همــواره ب
ــیده اند.  ــق رس ــه تواف ــودش – ب ــِز درون خ ــز از مرک ــای گری نیروه
ــن  ــوی چی ــامی به س ــوری اس ــی جمه ــت کنون ــر جه ــن تغیی بنابرای
ــه  ــت و ن ــار اس ــب« و دور از انتظ ــده ای »عجی ــه پدی ــتی ن امپریالیس

دوم«.  »ترکمنچــای 
ــرا  ــت چ ــت آزاد نیس ــرمایه داری رقاب ــار و س ــای دوران قاج ترکمنچ
امپریالیســتی و به خصــوص پــس از جنــگ  کــه در ســرمایه داری 
ــه در  ــرات ســاختاری اقتصــادی سیاســی مهمــی ک ــی دوم و تغیی جهان
نتیجــه آن جنــگ صــورت گرفــت، اســتعمار نــوع کهــن جــای خــود را 
بــه اســتعمار نــو داد. بــه ایــن معنــا کــه کشــورهای موســوم بــه »جهــان 
ــاختار  ــاظ س ــا به لح ــدند ام ــی ش ــبی سیاس ــتقال نس ــوم« دارای اس س
ــد و ســوخت  ــی ماندن ــا تحــت ســلطۀ امپریالیســم باق اقتصــادی عمیق
و ســاز شــاکلۀ اصلــی اقتصادی شــان، یعنــی این کــه چــه تولیــد 

ــد  ــادر کنن ــا ص ــه کج ــد و ب کنن
ــه نیازهــای  و... عمیقــا وابســته ب
امپریالیســتی  مالــی  ســرمایه 
اســت. در این جــا بایــد یــک 
ــادآوری  ــی را ی ــت تاریخ واقعی
انقــاب  بــا  تنهــا  کــه:  کــرد 
اســتقرار  و  روســیه   1917
جمهــوری سوسیالیســتی در آن 
کشــور بــود کــه لنیــن رهبــر 
آن انقــاب کلیــه قراردادهــای 
امپریالیســتی  و  ارتجاعــی 
ــران  ــزاری در مــورد ای روســیۀ ت
را ملغــا اعــام کــرد. و اگــر  
ــران  ــی از ای ــای بزرگ ــروزه بخش ه ــد ام ــن نبودن ــر و لنی ــاب اکتب انق
ــرار  ــن ق ــدش پوتی ــور جدی ــم روس و امپرات ــلطۀ امپریالیس ــت س تح
داشــت و ناسیونالیســت های ایرانــی و شــاهی ها بایــد در حســرت 

می ســوختند! بزرگ تــر«  »ایرانــی 
مضــاف بــر ایــن اگــر قــرار اســت بــر این گونــه روابــط میــان 
ــواِن  ــن عن ــا امپریالیســم چی ــوری اســامی ب ــرمایه داری جمه ــام س نظ
ــم  ــدار امپریالیس ــای طرف ــته نیروه ــه آن دس ــم ب ــای« بگذاری »ترکمنچ
ــا  ــرواِن آگاه ی ــازگارا( و پی ــن س ــا محس ــوی ت ــا پهل ــرب )از رض غ
رژیــم  دوم«  »ترکمنچــای  مجــرِی  گفــت  بایــد  خام اندیش شــان 
ــم  ــلطۀ امپریالیس ــت س ــا تح ــی عمیق ــود. رژیم ــوی ب ــا پهل محمدرض
ــی  ــع طبیع ــۀ مناب ــت و گاز و هم ــادرات نف ــد و ص ــه تولی ــکا ک آمری
ــن  ــرمایه گذاری را تعیی ــای س ــرده و حوزه ه ــرل ک ــور را کنت ــن کش ای
می کــرد، شــاه را ژانــدارم ایــن منطقــه کــرد و ارتــش ارتجاعــی 
ــه  ــن اش در منطق ــع او و متحدی ــرای حفاظــت از مناف شاهنشــاهی را ب
ــی  ــار راه ــردم در ظف ــای م ــی توده ه ــارزۀ انقاب ــرکوب مب ــرای س ب
ــچ  ــت زد. هی ــه آن دس ــه ب ــیاری ک ــای بس ــرد و جنایت ه ــا ک آن ج
تفــاوِت ماهــوی میــان عملکــرد و وابســتگی بــه امپریالیســِم در رژیــم 
ــام  ــک نظ ــر دو ی ــت. ه ــلطنتی نیس ــِم س ــامی و رژی ــوری اس جمه
ــان  ــی در دو جه ــد ول ــی می کنن ــلطه را نمایندگ ــت س ــی و تح طبقات
ــل  ــی مث ــت. تغییرات ــی رخ داده اس ــراِت مهم ــه در آن تغیی ــاوت ک متف
ــا  ــش ب ــتی و در چال ــدرت امپریالیس ــک ق ــۀ ی ــن به منزل ــروج چی ع
امپریالیســم آمریــکا بــرای نفوذیابــی و تقســیم جهــان و دیگــر ســربلند 
ــرمایه داران  ــه ای از س ــکل گیری طبق ــامی و ش ــی اس ــردن بنیادگرای ک
اســامی و بــا ایدئولــوژی اســامی کــه دنبــاِل ســهِم بیشــتری از ایــن 
ــی  ــران فرق ــان در ای ــر و زحمتکش ــۀ کارگ ــرای طبق ــتند. ب ــام هس نظ
ــا  ــی ی ــی، چین ــی، روس ــی، اروپای ــرمایه دارِ آمریکای ــه س ــد ک نمی کن
ــداوم  ــت. ت ــی اس ــه یک ــد. نتیج ــتثمار کن ــی او را اس ــرمایه دار ایران س
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رنــج و فاکــت و بی حقوقــی و...
ــرا  ــاِت اصول گ ــه مطبوع ــن ک ــران و چی ــان ای ــاله می ــۀ ۲۵ س توافقنام
ــدی  ــوع جدی ــد موض ــا« داده ان ــیر و اژده ــاِن ش ــواِن »پیم ــه آن عن ب
ــام«  ــا امضــای »برج ــان ب ــن 1394 و هم زم ــد آن در بهم نیســت و کلی
ــران و  ــه ای ــن ب ــور چی ــس جمه ــگ، ریی ــن پین ــی جی ــفر ش ــی س ط
ــن زده شــد. طــرح »راه  ــد« چی ــوان بخشــی از »راه ابریشــم جدی به عن
ــی  ــاده«، طرح ــک ج ــد و ی ــک کمربن ــرح »ی ــا ط ــد« ی ــم جدی ابریش
ــور  ــش از ۶۰ کش ــادی بی ــای اقتص ــرمایه گذاری در زیربناه ــرای س ب
ــد اقتصــادی راه ابریشــم«  ــان و توســعه دو مســیر تجــاری »کمربن جه
و »راه ابریشــم دریایــی« اســت کــه توســط چیــن در ســال ۲۰13 ارائــه 
ــوب  ــرح در چارچ ــن ط ــن از ای ــم چی ــدِف امپریالیس ــت. ه ــده  اس ش
ــق  ــوذ در مناط ــی و نف ــب هژمون ــکا، کس ــم آمری ــا امپریالیس ــت ب رقاب
ســابقا »ملــک طلــق« آمریــکا در آســیا و آفریقــا، همــراه کــردن اروپــا 
ــی  ــکی و آب ــاری خش ــای تج ــر راه ه ــردن ب ــدا ک ــاال پی ــت ب ــا دس ب

ــیا اســت. اوراس
در آن زمــان دو کشــور، بیانیــه مشــترک و رســمی بــا تاکیــد بــر 
»اتحــاد راهبــردی و اســتراتژیک« امضــا کردنــد کــه در آن از گســترش 
همکاری هــای جامــع ۲۵ ســاله ســخن گفتــه شــد. همــان زمــان 
ــد:  ــرح دادن ــاد را ش ــن اتح ــای ای ــامی معن ــوری اس ــات جمه مقام
ــد اتحــاد راهبــردي و اســتراتژیک داشــته باشــند  »کشــورهایی مي توانن
ــي در  ــادي و سیاس ــي، اقتص ــم امنیت ــي و ه ــد نظام ــم در بُع ــه ه ک
ــور  ــس جمه ــند«. ریی ــه باش ــت یافت ــبات دس ــطح مناس ــن س عالي تری
ــزی  ــه گفــت: »...درخصــوص برنامه ری ــن پــس از امضــای توافقنام چی
ــه توافــق رســیده ایم و آمــاده  ــرای همــکاری اســتراتژیک ۲۵ ســاله ب ب
ــی،  ــی، آموزش ــای فرهنگ ــا در بخش ه ــق همکاری ه ــترش و تعمی گس
ــتیم و  ــردی هس ــرکای راهب ــطح ش ــی در س ــی و امنیت ــاوری، نظام فن
ــه  ــی در مواجه ــای امنیت ــش همکاری ه ــرای افزای ــازوکاری ب ایجــاد س
بــا تروریســم را ضــروری می دانیــم«. خامنــه ای نیــز درخصــوص ایــن 
توافــق گفــت: »توافــق روســای جمهــوری ایــران و چیــن بــرای یــک 
ــز اســت«.  ــًا درســت و حکمت آمی ــط اســتراتژیک ۲۵ ســاله، کام رواب

ــر( ــن 19 تی ــر آنای )ســایت خب
طبــق ایــن قــرارداد کــه بندهایــی از آن همــان زمــان بــه مطبوعــات و 
ــران، شــرکت ملــی  رســانه ها راه یافــت، چینی هــا در صنعــت نفــت ای
ــز زیرســاخت  ــع پتروشــیمی و نی ــی صنای صــادرات گاز و شــرکت مل
ــد داد.  ــام خواهن ــیعی انج ــرمایه گذاری وس ــران س ــل ای ــل و نق حم
به عــاوه همکاری هــای نظامــی، تســلیحاتی و اطاعاتــی میــان دو 
ــا  ــا مدت ه ــرارداد ت ــن ق ــی از ای ــد. بندهای ــد ش ــرار خواه کشــور برق
جــزو اســرار دولتــی بــه حســاب می آمــد تــا این کــه بــر بســتر 
 97 اســفند  در  اســامی  جمهــوری  جناح هــای  میــان  تضادهــای 
ــپس  ــد. س ــا ش ــامی برم ــس اس ــدگان مجل ــی از نماین ــوی یک ازس
کــه  اکونومیســت«  »پترولیــوم  ســایت  توســط   ۲۰19 ســپتامبر  در 
ــزارش  ــد. در گ ــاش ش ــر ف ــت مفصل ت ــرژی اس ــوزۀ ان ــایتی در ح س
ــراکت  ــه چینی هــا در قالــب توافــق ش ــه شــد ک ایــن ســایت گفت
ــت و  ــت نف ــارد دالر در صنع ــران ۲۸۰ میلی ــا ای ــتراتژیک ب ــع اس جام
گاز ایــران ســرمایه گذاری می کننــد... طــرف چینــی 1۲۰ میلیــارد 
در  حمل ونقــل  و  تولیــد  زیرســاخت های  توســعه  حــوزه  در  دالر 
ایــران ســرمایه گذاری می کنــد کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن 
ــی  ــد و مابق ــد ش ــال نخســت انجــام خواه ــج س ــرمایه گذاری در پن س
آن دوره ای و براســاس توافــق دو کشــور بــه بخــش صنعــت و حــوزه 
ــت و  ــی نف ــل طــرف چین ــق می شــود. در مقاب ــران تزری ــل ای حمل ونق
ــاز پرداخــت دوســاله  ــت ب ــا مهل ــف و ب ــا ســی درصــد تخفی گاز را ب
ــد  ــا واح ــت را ب ــد بازپرداخ ــد و می توان ــداری می کن ــران خری از ای
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 می توانــد تــا پنــج هــزار نیــروی امنیتــی چیــن 
ــاورد.  ــران بی ــه ای ــود ب ــرمایه گذاری خ ــت از س ــدف محافظ ــا ه را ب
در  مربــوط  پروژه هــای  تمامــی  در  چینــی  هم چنیــن شــرکت های 
ــه  ــس ک ــریه اویل پرای ــان نش ــان زم ــد. هم ــدم دارن ــق تق ــران ح ای
ــت  ــی نوش ــت در گزارش ــت اس ــوزه نف ــی در ح ــریه ای تخصص نش
ــزات و  ــعه تجهی ــل، توس ــل  نق ــت و حم ــای نف ــر حوزه ه ــاوه ب ع

ــا  ــود و هواپیماه ــذار می ش ــن واگ ــه چی ــران ب ــی ای ــات نظام تأسیس
و کشــتی های نظامــی چینــی و روســی، قــادر بــه بهره بــرداری از 

تأسیســات توســعه یافته خواهنــد بــود.
ــن  ــرمایه گذاری های چی ــۀ س ــت. تجرب ــا نیس ــط این ه ــاله فق ــا مس ام
در پاکســتان و ســریانکا نشــان می دهــد کــه چیــن آن هــا را بــه 
ــی در  ــۀ ناتوان ــورها در نتیج ــن کش ــه و ای ــرض« انداخت ــه ق دام »تل
بازپرداخــت بدهی های شــان، مهم تریــن بنــادر خــود را بــا اجــارۀ 
بلنــد مــدت 43 و 99 ســاله در اختیــار چیــن قــرار داده انــد کــه همیــن 
ــت.  ــن زده اس ــورها دام ــن کش ــی در ای ــای سیاس ــه بحران ه ــاله ب مس
ــره  ــران و جزی ــی ای ــواحل جنوب ــی از س ــذاری بخش های ــن واگ بنابرای
ــرده  ــدا نک ــوز پی ــت هن ــم صــورت واقعی ــر ه ــا، اگ ــه چینی ه ــش ب کی
ــرمایه داری  ــاِل س ــرد نرم ــارز کارک ــت و تب ــار نیس ــد، دور از انتظ باش
ــازار جهانــی و رقابــت اســت. چــه بــه دســت  امپریالیســتی و منطــِق ب

ــی و روســی.  ــا اروپای ــی ی ــی باشــد چــه آمریکای ســرمایۀ چین
ــرارداد  ــن ق ــه سوسیالیســتی اســت و ای ــن جامع ــد چی برخــی می گوین
ــاول  ــد چپ ــن قص ــت و چی ــرف اس ــر دو ط ــع ه ــه به نف ــا تفاهم نام ی
و یــا اســتثمار نــدارد و حــزب حاکــم بــر آن جــا آن طورکــه خــود بــه 
ــس از  ــن پ ــا در چی ــت. ام ــت« اس ــزب کمونیس ــد »ح دروغ می خوان
مــرگ مائــو تســه دون در ســپتامبر 197۶، سوسیالیســم ســرنگون شــد 
و بــا کودتــای نظامــی دن ســیائوپین و نیروهــای رهــرو ســرمایه داری، 
ــتثمار  ــکل های اس ــا خشــن ترین ش ــرمایه داری و ب ــۀ س ــک جامع ــه ی ب
ــا  ــد الق ــامي می خواه ــوري اس ــي جمه ــتگاه تبلیغات ــد. دس ــل ش تبدی
ــراي جمهــوری اســامي باشــد.  ــی ب ــن مدل ــرار اســت چی ــد کــه ق کن
ــژه  ــِت چیــن در نقــاط دیگــر جهــان به وی ــا کارنامــۀ غــارت و جنای ام
ــی در  ــر چین ــون کارگ ــا میلی ــۀ صده ــتثمار بي رحمان ــا و اس در آفریق
ــد  ــان مي ده ــاپیش نش ــن، پیش ــودِ چی ــدی در خ ــقت خانه های تولی مش
ــی و  ــرمایه داران ایران ــت س ــت در دس ــی دس ــرمایه داران چین ــه س ک
دولــت جمهــوری اســامي چــه خوابــی بــرای کارگــران و زحمتکشــان 
ایــران دیده انــد. در گزارشــی از ســایت »ترجمــان« به نقــل از روزنامــۀ 
ــوا  ــس کان در النگه ــرکت فاک ــم ش ــم: »کارگاه عظی ــن می خوانی گاردی
یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ محصــوالت اپــل اســت. این جــا شــاید 
ــم  ــن ه ــاید پنهان کارتری ــی ش ــد، ول ــا باش ــۀ دنی ــهورترین کارخان مش
باشــد کــه هیچ کــس راهــی بــه آن نــدارد. ...نگهبانــان امنیتــی در تمــام 
ــرون  ــد... عامت هــای هشــدار در فضــای بی نقــاط ورود حضــور دارن
ــروِن بســیاری از  ــه بی ــی اســت ک ــر از عامت های ــد و تیزت محوطــه تن
ــا  ــۀ آیفون ه ــت هم ــده اند... پش ــب ش ــی نص ــی چین ــای نظام مجتمع ه
ــا،  ــل در کالیفرنی ــط اپ ــده توس ــه: »طراحی ش ــت ک ــده اس ــاپ ش چ
مونتــاژ در چیــن«...و ایــن عبارتــی کــه اپــل اســتفاده کــرده اســت آن 
را بــه مثــال منحصربه فــردی از یکــی از خشــن ترین شــکاف های 
اقتصــادی ســیاره مان تبدیــل کــرده اســت: نطفــۀ مرزشــکنی های 
ــاوری  ــود، و )آن فن ــی می ش ــته و طراح ــیلیکون ولی بس ــاوری در س فن
جدیــد( به صــورت یــدی در چیــن مونتــاژ می شــود. فاکــس کان 
بزرگ تریــن کارفرمــا در ســرزمین چیــن اســت کــه 1.3 میلیــون 
نفــر از آن دســتمزد می گیرنــد. در بیــن بنگاه هــای سراســر دنیــا، 
فقــط وال مــارت و مک دونالــد کارگــران بیشــتری دارنــد. ...اگــر 
اســم فاکــس کان بــه گوشــتان خــورده اســت، البــد به خاطــر آن اســت 
ــی های  ــت... »خودکش ــیده اس ــما رس ــه ش ــی ها ب ــر خودکش ــه خب ک
فاکــس کان« عبارتــی اســت کــه بــرای توصیــف خودکشــی های متعــدد 
در میــان کارگــران فاکــس کان بــه کار مــی رود. اکثــر ایــن خودکشــی ها 
ــاعت  ــًا 14 س ــم کاری )گاه ــرایط وخی ــز و ش ــوق ناچی ــت حق ــه عل ب
ــران  ــن کارگ ــر ای ــد. اکث ــه( رخ می دهن ــت روز هفت کار در روز، هف
خــود را از ســاختمان های بلنــد در »شــهر فاکــس کان« بــه پاییــن 
پــرت کردنــد... مدیرعامــل فاکــس کان، تــری گــو، دســتور بــه نصــِب 
ــوت از  ــد، دع ــاختمان های بلن ــر س ــای ضدخودکشــی در زی ــوری ه ت
ــه،  ــا در کارخان ــم های دع ــزاری مراس ــرای برگ ــی ب ــای بودای راهب ه
و البتــه گرفتــن »تعهدنامــه عــدم خودکشــی« از کارگــران و وادار 
ــر عــدم شــکایت خودشــان  ــی ب ــه امضــای ســندی مبن کــردن آن هــا ب
ــا  ــود، ی ــه خ ــیب ب ــرگ، آس ــوع م ــورت وق ــان در ص ــا بازماندگانش ی

ــود«. ــره« ب ــی »غیرمنتظ خودکش
ــز  ــادی جنون آمی ــازماندهی اقتص ــیوۀ س ــک ش ــِک ی ــۀ تراژی ــن نتیج ای
ــرمایه داری  ــلطۀ س ــود و س ــش را س ــه مبنای ــت ک ــی اس ــر منطق و غی
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ــی  تشــکیل می دهــد. امــروز کــه بحــث چیــن داغ شــده فرصــت خوب
ــروزي و شکســت انقــاب کمونیســتی  ــا حقیقــِت تاریخــِي پی اســت ت
ــیده و آن  ــرون کش ــا بی ــا و تحریف ه ــر آوار دروغ ه ــن را از زی در چی
را بــه آگاهــي مــردم تبدیــل کنیــم و تفــاوت دو جهــاِن بنیــادا متفــاوت 
ــاس  ــن قی ــم. ای ــان دهی ــه نش ــرمایه داری را به عین ــتی و س سوسیالیس
ــل  ــا قاب ــد لوت ــق ریمون ــر رفی ــخ واقعــی کمونیســم« اث ــاب »تاری در کت

دسترســی اســت.1
چهــرۀ جهــان امــروز بــا شــیوع ویــروس کرونــا رنــگ دیگــری باختــه 
ــات  ــمان نج ــامی ریس ــوری اس ــه جمه ــتی ک ــن امپریالیس ــت. چی اس
خــود را بــه آن گــره زده، خــود در وضعیتــی بحرانــی بــه ســر 
ــته  ــامبر گذش ــاه دس ــکاری در آن کشــور از ۵.۲ در م ــرخ بی ــرد. ن می ب
ــکاران اش  ــداد بی ــید و تع ــل رس ــاه آوری ــد در م ــک ۶ درص ــه نزدی ب
ــت.  ــش یاف ــر افزای ــون نف ــش از 3۰  میلی ــه بی ــر ب ــون نف از ۲3 میلی
فعالیت هــای  بــرای  رفــع محدودیت هــای وضع شــده  بــا وجــود 
ــل  ــی به دلی ــای جهان ــش تقاض ــن، کاه ــاط چی ــی نق ــادی در برخ اقتص
ــا  ــا موجــب شــده ت ــروس کرون ــودِ اقتصــادی ناشــی از شــیوع وی رک
چیــن بــا افــِت تولیــد مواجــه شــود. شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن، 
هــزاران کارگــر را ناگزیــر از مهاجــرت داخلــی بــه حاشــیه شــهرهای 
ــم  ــغل آن ه ــن ش ــرای یافت ــاش ب ــرده و ت ــن ک ــی هم چــون پک بزرگ
ــی  ــای کاریاب ــیاری از اداره ه ــه بس ــت ب ــوز دول ــه هن ــرایطی ک در ش
»فیــچ«  رتبه بنــدی  موسســه  اســت.  نــداده  را  بازگشــایی  اجــازه 
ــد از 44۲  ــدود 3۰ درص ــه ح ــرده ک ــرآورد ک )Fitch Ratings( ب
میلیــون کارگــر شهرنشــین چیــن - یعنــی معــادل 13۰ میلیــون نفــر - 
ــن  ــد. هم چنی ــت شــغل خــود را از دســت داده ان ــور موق ــل به ط حداق
پیش بینــی   )Citigroup( گــروپ  ســیتی  ســرمایه گذاری  بانــک 
کــرده کــه اقتصــاد چیــن حداقــل ۲۵ میلیــون فرصــت شــغلی موجــود 
ــه  ــه ماه ــن در س ــد داد. چی ــت خواه ــل از دس ــور کام ــود را به ط خ
ــا رکــود ۶.۸ درصــدی مواجــه شــده  نخســت ســال جــاری میــادی ب
ــه 19۶۰  ــط ده ــور از اواس ــن کش ــاد ای ــرد اقتص ــن عملک ــه بدتری ک
تاکنــون اســت. ایــن وضعیــِت اقتصــادی ابرقــدرت »اژدهــا« اســت کــه 
ــه او  امــروز جمهــوری اســامی »مــوِش« فاکــت زده راه نجاتــش را ب

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب ــران فروپاش ــن بح ــته و در بدتری بس
ــان قدرت هــاي ســرمایه داري امپریالیســتي،  ــاي تشــدید تضــاد می زیربن
تشــدید تضــاد اساســي عصــر ســرمایه داري یعنــي تضــاد میــان تولیــد 
اجتماعــي و مالکیــت خصوصــي یعنــي تصاحــب خصوصــي ایــن تولیــد 
ــنگي  ــروز، از گرس ــان ام ــات جه ــمۀ معض ــت. سرچش ــي اس اجتماع
هولنــاِک صدهــا میلیــون نفــر در سراســر جهــان تــا محرومیــت و فقــر 
ــط  ــودي محی ــان و ناب ــارد انس ــد میلی ــروري چن ــِر ض ــتناک و غی دهش
ــي در  ــد اجتماع ــا اســت. تولی ــر همین ج ــاي ویرانگ زیســت و جنگ ه
جامعــۀ بشــري، انســان های چهــار گوشــۀ کــرۀ زمیــن را بــه یکدیگــر 
متصــل کــرده اســت. امــا واســِط ایــن تعــاون جهانــي، ســرمایه اســت. 
ســرمایه داري نه فقــط میلیاردهــا انســان را بــه رنــج روزمــره و اســتثمار 
ــد،  ــوم مي کن ــي از آن محک ــۀ ناش ــي تبه کاران ــط اجتماع ــام رواب و تم
ــي  ــر جهان ــاد غی ــي در ابع ــه گــرداب جنگ های ــا را ب بلکــه دائمــًا آن ه
ــب و  ــا تخری ــریت را ب ــار کل بش ــت یک ب ــد وق ــاند و هرچن می کش

ــد.  ــه می کن ــتي مواج ــزرگ امپریالیس ــاي ب ــتار جنگ ه کش
ــای  ــن و اســتمرارِ بق ــال تضمی ــان، جمهــوري اســامي به دنب ــن می در ای
ــزاع قدرت هــای بــزرگ  ــه درون گــرداب ن ــه ناگزیــر ب خــود اســت و ب
ــان  ــی می ــالۀ و ارتجاع ــدۀ ۲۵ س ــود. معاه ــیده می ش ــتی کش امپریالیس
دولــت جمهــوری اســامی بــا چیــن تفاوتــی ماهــوی بــا توافقنامــۀ ضــد 
مردمــی برجــام – و عهــِد قــرارداد بــا امپریالیســت های غربــی – نــدارد. 
همــۀ ایــن قراردادهــا علیــه توده هــای مــردم اســت. همان طورکــه 
گفتیــم بــرای طبقــۀ کارگــر و اکثریــِت مــردم تفاوتــی نــدارد کــه ســرمایۀ 
ــی. آن چــه  ــا ســرمایۀ چین ــد ی ــا را اســتثمار کن ــی آن ه ــی و غرب آمریکای
ــت  ــردن حاکمی ــرنگون ک ــرای س ــا ب ــۀ م ــرورِت جامع ــت ض ــم اس مه
ــن  ــتی نوی ــۀ سوسیالیس ــای جامع ــامی و بن ــوری اس ــرمایه و جمه س

اســت.
آتش

پانوشت:
1. این اثر در ســایت www.cpimlm.org موجود است.
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سیاست صنفی،
 سیاست انقالبی نیست

در نقد مقاله »صنفی و سیاسی« باالخره چه نسبتی دارند

1- مقدمه
ــام » صنفــی و سیاســی  ــه ن ــال »ســرخط« ب چنــدی پیــش مطلبــی در کان
باالخــره چــه نســبتی دارنــد؟« منتشــر شــد. نگارنــدگان مقالــه »صنفــی و 
سیاســی...« معتقدنــد کــه »از ابتــدای دهــه 9۰ جریان هــای صنفــی معلمــی، 
ــت«  ــی اس ــی، سیاس ــترک »صنف ــعار مش ــا ش ــجویی ب ــری و دانش کارگ
مســیر تــازه ای از مبــارزات مدنــی بــا نظــم حاکــم را آغــاز کردنــد.« و ایــن 
ــه  ــا ارجــاع ب ــه آن را ب ــد ک ــوب« می دانن ــا شــعاری »مطل شــعار را نه تنه
ــه  ــران... ک ــی ای ــی کنون ــاد سیاس ــرایط »اقتص ــت و ش ــرکوب های دول س
ــعار را  ــن ش ــی« ای ــت می رس ــه سیاس ــی ب ــر وری بخوان ــاد را از ه اقتص
ضــروری نیــز می خواننــد. در ادامــه، مقالــه بــا دیالکتیکــی دانســتن رابطــه 
صنفــی و سیاســی و بــا تاکیــد بــر درســتی آن در درون جریانــات مختلــف 
ــی« بعــد از دی  ــه »ســرکوب بیرون ــات را ب ــی« ایــن جریان بحــران »درون
ــوده  ــن ب ــندگان ای ــر نویس ــورد نظ ــران م ــد. بح ــبت می ده ــاه 9۶ نس م
ــر زدن در  ــه »پ ــجویی( ب ــان دانش ــات )جری ــی جریان ــویی برخ ــه ازس ک
آســمان رادیکالیســم سیاســی« ســوق یافتنــد و برخــی دیگــر )جریانــات 

ــب نشســتند. ــی عق ــات صنف ــری( به ســمت مطالب کارگ
ــر  ــی را ب ــات صنف ــی جریان ــران درون ــد بح ــعی می کن ــه س ــپس، مقال س
بســتر »شــرایط کلــی سیاســی کنونــی« خوانــش کنــد و عــاوه بــر دوگانــه 
صنفــی/ سیاســی دوگانــه دیگــری تحــت عنــوان مدنی/غیرمدنــی را وارد 
ــن  ــرخط« ای ــرای »س ــد ب ــه جدی ــن دوگان ــرد ای ــد. کارک ــل می کن تحلی
اســت کــه عامــل دیگــر بحــران در جریانــات »صنفــی، سیاســی اســت« را 
ــی«  ــی از جنبش هــای »غیرمدن ــات صنفــی و مدن ــدن جریان در عقــب مان
ردیابــی کنــد. به این ترتیــب، در تحلیــل بحــران جریانــات صنفــی دوگانــه 
ــن  ــات ای ــرای اثب ــد. و ب ــداد می کن ــر« قلم ــی را »پراهمیت ت مدنی/غیرمدن
ــه می دهــد: 1- »ســیر رویدادهــای تاریخــی  مدعــای خــود دو دلیــل ارائ
نشــان می دهــد مادامی کــه قیــام مردمــی هنــوز در ســطحی نســبتا مدنــی 
ــوان  ــی ت ــش مدن ــاه 9۶( )!!!( جنب ــی در دی م ــت )یعن ــده اس ــی مان باق
آمیختــن بــا آن را دارنــد... امــا بــا گسســت قیــام تــوده ای از امــر مدنــی در 
آبــان 9۸ شــاهدیم کــه »جنبش هــای مدنــی« جــا می ماننــد« دلیــل دومــی 
کــه نگارنــدگان »صنفــی و سیاســی...« می آورنــد اساســا بــه ایــن جهــت 
ــی  ــه صنفی/سیاس ــه دوگان ــبت ب ــی نس ــان اندک ــادا مخاطب ــه مب ــت ک اس
دچــار تردیــد شــوند:۲- »اگــر بحــران قابــل کاســتن بــه دوگانــه صنفــی/

سیاســی یــا در ســطح کان تــر اقتصادی/سیاســی بــود، قــرار گرفتــن بــر 
ایــن دیالکتیــک در ذات خــود بحــران زا بــود و امــکان پیشــروی را ســلب 
می کــرد شــاهد نبودیــم کــه قیــام آبــان مــاه مــردم از امــر اقتصــادی آغــاز 

ــه باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی برســد.« شــود و بی واســطه ب
ــه  ــه »زمین ــد ک ــری می کن ــن نتیجه گی ــن مباحــث ســرخط چنی از همــه ای
ــا  ــعت ی ــه وس ــاخته ب ــا س ــرای جریان ه ــی ب ــر صنف ــه ام ــکویی ک و س
ــا باشــد« و  ــه پاســخگوی گام و جهــش سیاســی آن ه ــوده ک ارتفاعــی نب
ــت«  ــادی اس ــی- اقتص ــکوی صنف ــه و س ــط زمین ــی »بس ــل ازطرف راه ح
ــی و  ــدگان »صنف ــت )نگارن ــف اس ــات مختل ــوردن « جریان ــد خ و »پیون
سیاســی...« تاکیــد دارنــد کــه »ایــن پیونــد اساســا بــر بســتری از دیالکتیک 
اقتصــادی- سیاســی ممکــن می شــود.«( و ازســوی دیگــر » بــه کارگیــری 

ــد. ــنهاد می کنن ــی« را پیش ــی و غیرمدن ــازوکارهای غیرعلن س
در ایــن جــا قصــد نداریــم، تمامــی تناقضــات غلط هــای اســتداللی متــن 
ــز  ــاال نی ــه ب ــی در خاص ــا حت ــی از آن ه ــم )برخ ــان دهی ــور را نش مذک
هویــدا اســت( بلکــه اساســا تــاش خواهیــم کــرد کــه زیربنــای مفهومــی 
ــر  ــم  و ب ــش بگیری ــده را به چال ــا ش ــر آن بن ــن ب ــن مت ــه ای ــی ک غلط

ــم. ــودن اســتراتژی انقــاب انگشــت بگذاری ــده ب پیچی
2- »صنفی، سیاسی است« اما چه سیاستی؟

ــد  ــه کار می برن ــت« را ب ــی اس ــی، سیاس ــزاره »صنف ــه ای گ ــی به گون برخ
ــه  ــد. در جامع ــف کرده ان ــت را کش ــرار سیاس ــی از اس ــی یک ــه گوی ک
ــان  ــت؛ پارلم ــی اس ــات، سیاس ــت؛ انتخاب ــی اس ــی، سیاس ــی صنف طبقات
ــن  ــر لنی ــه تعبی ــا ب ــت و... ام ــی اس ــتمزد، سیاس ــت، دس ــی اس سیاس
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ــی  ــه اساس ــن؛۲۲9:13۸4( آن چ ــرق دارد« )لنی ــت ف ــا سیاس ــت ب »سیاس
اســت، ایــن اســت کــه چــه سیاســتی؟ سیاســتی انقابــی یــا رفرمیســتی؟
ــکلی از  ــی ش ــارزات صنف ــیاری از مب ــه بس ــت ک ــدی نیس ــچ تردی هی
مبــارزه طبقاتــی اســت، امــا ایــن مبــارزه نه تنهــا مبــارزه انقابــی نیســت 
ــا  ــم ب ــان کــه مــا دیدی ــارزه اقتصــادی کارگــران، چن بلکــه »چــه بســا مب
سیاســت بورژوایــی و مذهبــی و امثــال آن وابســته گردد.«)همــان( ســاده 
ــرای  ــا ب ــارزه صنفــی سیاســی اســت، ام ــه مب ــم: درســت اســت ک بگویی
این کــه در خدمــت سیاســت انقابــی باشــد الزم اســت از مبــارزه صنفــی 
گسســت کــرده باشــد. یــک جنبــه مهــم  گسســت از مبــارزه صنفــی هــم 
به معنــای گسســت از »حــق مــن« و »صنــف مــن« اســت. ایــن گسســت 
ــد  ــرد و نیازمن ــارزه صنفــی شــکل نمی گی ــد مب به خــودی خــود و در رون
ــه کمونیســت هایی اســت کــه برمبنــای شــناخت صحیــح  فعالیــت آگاهان
ــد دادن مبــارزات صنفــی و  از مجموعــه تضادهــای جامعــه توانایــی پیون

غیرصنفــی را بــه افــق انقــاب کمونیســتی دارنــد.
و  اقتصادی/سیاســی«  »دوگانــه  بــر  ســرخط  نویســندگان  پافشــاری 
ــا دیالکتیــک صنفــی/ سیاســی« ناخــودآگاه، اکونومیســت  »ســازمان یابی ب
و رویزیونیســت مشــهور مارتینــف را به خاطــر مــی آورد. کســی کــه لنیــن 
ــات  ــه اثب ــت هایش را ب ــودن برداش ــط ب ــش غل ــال پی ــد س ــش از ص بی
ــه  ــارزه اقتصــادی، جنب ــه همــان مب ــد ب ــد: »بای ــف می گوی رســاند. مارتین
سیاســی داد«. »ســرخط« می گویــد: »پیونــد بیــن جریانــات مختلــف 
اساســا بــر بســتری از دیالکتیــک اقتصادی/سیاســی ممکــن اســت.« ایــن 
ــد،  ــکل می ده ــام ش ــم خ ــای آن را اکونومیس ــه زیربن ــا ک فرمول بندی ه

ــی دارد:  ــکال اساس دو اش
ــاص  ــی خ ــا خودویژگ ــا ب ــترده ای از تضاده ــه گس ــه مجموع اول این ک
ــت  ــل تح ــان، مل ــد. زن ــراج می کن ــود اخ ــت خ ــره سیاس ــان را از دای آن
ــایر  ــی و س ــان جنس ــی، دگرباش ــای مذهب ــتانی ها، اقلیت ه ــتم، افغانس س
ــره درک  ــوند از دای ــوب نمی ش ــف محس ــه صن ــتم ک ــت س ــار تح اقش
ــد  ــاره می کن ــه »ســرخط« اش ــوند. البت ــارج می ش ــف و ســرخط خ مارتین
کــه: »بایــد پــای گروه هــای اجتماعــی وســیع تری همچــون زنــان 
ــت در  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــتم و... ت ــت س ــب تح ــوام و مذاه و اق
ــید.  ــان کش ــه می ــد« ب ــرار بگیرن ــم ق ــا ه ــی ب ــی و انضمام ــد عملیات پیون
ــتری  ــر بس ــا ب ــد اساس ــن پیون ــه »ای ــد ک ــه می کن ــه اضاف ــی بافاصل ول
از دیالکتیــک اقتصــادی- سیاســی ممکــن اســت.« بنابرایــن از نظــر 
ســرخط اهمیــت ســتم بــر ایــن اقشــار و گروه هــا »تــا آنجایــی« 
ــادی- ــک اقتص ــا دیالکتی ــی ب ــی و انضمام ــد عملیات ــه در پیون ــت ک اس
ــاز بــه ایــن دلیــل کــه »ایــن پیونــد بــر  سیاســی قــرار بگیــرد. احتمــاال ب
بســتری از دیالکتیــک اقتصادی-سیاســی ممکــن اســت.« بــه ایــن شــکل، 
خودویژگی هــای سیاســی ســایر جنبش هایــی کــه صنفــی نیســتند پشــت 

ــود.  ــان می ش ــم پنه ــاتر اکونومیس س
 دوم این کــه ســرخط گمــان می کنــد اگــر از امــر صنفــی شــروع نکنیــم و 
بــه »دیالکتیــک صنفــی/ سیاســی« وفــادار نمانیــم، در »آســمان رادیکالیســم 
ــن ســخت  ــر زمی ــه »ســقوط آزاد ب ــا ب ــم و نهایت ــق می مانی سیاســی« معل
ــاهراه  ــی ش ــر صنف ــی ام ــه گوی ــود، چنان ک ــر می ش ــک« منج ــال پلتی رئ
ــی  ــه طبقات ــر جامع ــه در ه ــت. درصورتی ک ــت اس ــه سیاس ــیدن ب رس
ــای  ــر کرانه ه ــه ب ــود دارد ک ــد وج ــل هایی چن ــده و گس ــای عدی تضاده
ــی  ــه اساس ــد. وظیف ــت می کنن ــی زیس ــای مختلف ــات و گروه ه آن طبق
کمونیســت ها ســازماندهی نیروهــای انقــاب کمونیســتی از خــال 
آگاهی بخشــی بــه توده هــا دربــاره ایــن تضادهــا، کارکردهایشــان و 
ــد  ــری بای ــاظ نظ ــت ها به لح ــت. کمونیس ــن تضادهاس ــی از ای راه رهای
ــاظ  ــند و به لح ــمیت بشناس ــا را به رس ــدام از تضاده ــر ک ــی ه خودویژگ
ــی  ــات اهال ــه طبق ــان کلی ــه »می ــد به صــورت گســترده ب ــی موظف ان عمل
ــازند.«  ــه س ــراف روان ــام اط ــه تم ــش خــود را ب ــتجات ارت ــد و دس برون

)همان جــا:۲۶۶(
به این ترتیــب، امــر صنفــی هیــچ ارجحیتــی بــر ســایر امــور و تضادهــای 
ــدر  ــتم همان ق ــت س ــای تح ــان و ملیت ه ــر زن ــتم ب ــدارد. س ــه ن جامع
مــادی و انضمامــی اســت کــه موضــوع حقــوق معوقــه کارگــران. 
ــی اســت؛ چــرا  ــای انقاب ــت و ســازماندهی نیروه مســاله اساســی، تربی
ــاز  ــا آغ ــی حت ــچ انقاب ــازمان یافته هی ــای آگاه و س ــدون توده ه ــه »ب ک
علی رغــم  ایــران۶1؛:1397(  در  انقــاب  راه  )اســتراتژی  نمی شــود.« 
این کــه پتانســیل اولیــه افــراد بســته بــه جایگاه هایشــان در جامعــه 
ــر  ــد از ه ــا می توانن ــن نیروه ــا ای ــا اساس ــت، ام ــاوت اس ــی متف طبقات
ــا و  ــاف ذات ــان اصن ــران و کارکن ــه ای باشــند. کارگ ــا طبق ــروه ی قشــر، گ

الزامــا خلــوص یــا آگاهــی سیاســی بیشــتری نســبت بــه ســایرین ندارنــد.
ــه در  ــد ن ــه آن اشــاره می کن ــه »ســرخط« ب ــی ک ــن راه حــل بحران بنابرای
»بســط زمینــه و ســکوی صنفــی- اقتصــادی از طریــق ایجــاد پیوندهــای 
ــن  ــی ای ــاد اساس ــاندن تض ــناخت و شناس ــه در ش ــت ک ــی« اس انضمام
سیســتم برمبنــای یــک خــط سیاســی انقابــی و ســازماندهی نیروهــا بــا 
ــرای انقــاب اســت. جنبش هــای صنفــی هــر  یــک اســتراتژی روشــن ب
ــه شــکل خودبه خــودی  قــدر هــم کــه کمیتــا گســترش یابنــد هیــچ گاه ب

ــود. ــل نمی ش ــی تبدی ــی انقاب ــارزه طبقات ــه مب ــا ب کیفیت
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ــوان  ــی« عن ــک اقتصادی/سیاس ــتی »دیالکتی ــات درس ــرای اثب ــرخط« ب »س
ــی  ــاز... و ب ــادی آغ ــر اقتص ــردم از ام ــاه م ــان م ــام آب ــه »قی ــد ک می کن
واســطه بــه باالتریــن ســطح رادیکالیســم سیاســی« رســید. منظــور 
ــی« را  ــم سیاس ــطح رادیکالیس ــن س ــطور از »باالتری ــن س ــدگان ای نگارن
ــک  ــی ی ــم سیاس ــطح رادیکالیس ــن س ــا باالتری ــت. ام ــم چیس نمی دانی
ــت  ــا آن حکوم ــن ی ــی ای ــای نف ــرمایه داری، به معن ــه س ــش در جامع جنب
ــت  ــه کل دول ــود ک ــاق می ش ــی اط ــه جنبش ــه ب ــت، بلک ــروض نیس مف
ــی در  ــدرت دولت ــی تســخیر ق ــرار داده و در پ ــدف ق ــرمایه داری را ه س
جهــت ایجــاد جامعــه بی طبقــه اســت. تنهــا بــه ایــن معنــا یــک جنبــش 
ــم  ــاه، علی رغ ــان م ــزش آب ــد. خی ــرار ده ــدف ق ــد ریشــه ها را ه می توان
ــا  ــود ام ــرار داده ب ــدف ق ــامی را ه ــوری اس ــت جمه ــه حاکمی این ک
ــاب  ــت ســرمایه داری نداشــت و در غی ــودی اســاس دول تصــوری از ناب
ــوده ای شــده باشــد، اساســا نمی توانســت  یــک قطــب کمونیســتی کــه ت

ــد. ــوری باش ــن تص ــد چنی واج
ــدن  ــاد ش ــای ح ــی در وهله ه ــع طبقات ــا در جوام ــه خیزش ه ازاین گون
ــاز  ــم و ب ــاهد بوده ای ــن ش ــش از ای ــا پی ــر توده ه ــار ب ــا و فش تضاده
ــود را  ــارزات خ ــد مب ــه بتوانن ــرای این ک ــا ب ــا توده ه ــد. ام ــم دی خواهی
ــک  ــر ی ــی ب ــی مبتن ــتراتژی روشــن مبارزات ــد اس ــانند، نیازمن ــر برس به ثم
ــارزات  ــه مب ــه این ک ــردن ب ــوش ک ــتند. دلخ ــح هس ــی صحی ــط سیاس خ
ــدل می شــود،  ــارزات سیاســی ب ــه مب ــی واســطه« ب ــا »ب اقتصــادی توده ه

ــت. ــارز اس ــای مب ــون توده ه ــه خ ــت ب خیان
ــه  ــادی ب ــارزه اقتص ــدن مب ــل ش ــه تبدی ــم ک ــاره کنی ــت اش ــا نیس بی ج
ــن  ــئولیت ای ــت. مس ــطه« نیس ــی واس ــم »ب ــدان ه ــی چن ــارزه سیاس مب
تبدیــل را بیــش از هرچیــز پلیــس و نیروهــای ســرکوب جامعــه طبقاتــی 
ــا  ــب ب ــود اغل ــادی خ ــارزات اقتص ــاف در مب ــود. اصن ــده دار می ش عه
چنــان میزانــی از ســرکوب مواجــه می شــوند کــه بعضــا در مقابــل 
ــت را  ــن سیاس ــه ای ــاد ب ــذار از آن اقتص ــد. گ ــرار می گیرن ــت ق حکوم
بیــش از هرچیــز پلیــس سیاســی جامعــه به واســطه ســرکوب هایش 
ــودی  ــورت خودبه خ ــا به ص ــد، توده ه ــن رون ــود. در ای ــده دار می ش عه
بــه شــناخت از تضادهــای بنیادیــن جامعــه، راه مبــارزه بــا ایــن تضادهــا 

ــند. ــا، نمی رس ــل آن ه و ح
ــده  ــرح ش ــای ط ــادگی فرمول ه ــه س ــی ب ــارزه انقاب ــت مب کاش واقعی
ــه  ــی ب ــارزه طبقات ــا پیچیدگــی مب ــود. ام توســط نویســندگان »ســرخط« ب
ــارزه  ــدن مب ــکال ش ــار رادی ــه در انتظ ــد ک ــازه نمی ده ــت ها اج کمونیس
ــی  ــارزات صنف ــد دادن مب ــود را پیون ــه خ ــا وظیف ــند و تنه ــی باش صنف
ــت  ــک دول ــودی ی ــت ناب ــتراتژی جه ــن اس ــرای تعیی ــد. ب ــف کنن تعری
ــه  ــد ب ــز بای ــر چی ــش از ه ــتی، پی ــن سوسیالیس ــت نوی ــتقرار دول و اس
ــم. چــرا  ــکا کنی ــاره جامعــه بشــری ات پیشــرفته ترین تحلیــل و ســنتز درب
کــه بــدون درک دســتاوردها و  ســنتز از شکســت ها و اشــتباهات تاریخــی 
و تئوریــک گذشــته نمی تــوان بــه تغییــر انقابــی واقعیــت جدیــد پیــش 
رو دســت بــرد. در همیــن نســبت اســت کــه می توان اســتراتژی مشــخص 
ــه مســائل  ــر الزم اســت ب ــن ام ــرای ای ــرد. ب ــیم ک ــاب را ترس و راه انق
ــرو،  ــی نی ــرکوب، انباشــت سیاس ــی و س ــائل امنیت ــل مس بغرنجــی از قبی
ــبرد  ــی پیش ــی، چگونگ ــگ انقاب ــاز جن ــان آغ ــش، زم ــازماندهی ارت س
ــا و...  ــا توده ه ــاختار حــزب، نســبت حــزب ب ــه متحــد، س ــگ، جبه جن
ــات  ــن واقعی ــزی از پیچیدگــی ای ــی اقتصــادی، چی پرداخــت . تقلیل گرای

نمی کاهــد.
پیروت

منابع
- لنین، مجموعه آثار )چه باید کرد؟(، انتشارات فردوس،13۸4

ــت،  ــت، لنینیس ــت ایران)مارکسیس ــزب کمونیس ــران، ح ــاب در ای ــتراتژی راه انق - اس
مائوئیســت(:1397

پانوشت:
ــدا پیشــنهاد می شــود.  ــران« اکی ــن خصــوص ســند »اســتراتژی راه انقــاب در ای 1. در ای

cpimlm.org ــل دســترس در ســایت قاب

  سیاست صنفی ...ِ  
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خبــر می دهــد کــه یــک جســد ســوخته در اطــراف شــهریار پیــدا شــده و 
احتمــاال متعلــق بــه مریــم اســت. امــا باحضــور لیلــی معلــوم می شــود کــه 
جســد متعلــق بــه شــخص دیگــری اســت. ســرانجام بــا پیــدا شــدن یــک 
جســد دیگــر کــه صورتــش کامــا متاشــی شــده امــا ازطریق عایــم روی 
انگشــتان، لیلــی جســد خواهــرش را شناســایی می کنــد. لیلــی و بســتگان 
ــم  ــد مری ــه اجــازه داشــته باشــند مراســم برگــزار کنن ــدون این ک ــم ب مری
را بــه خــاک می ســپارند. لیلــی و بســتگان مریــم بــه مامــوران اطاعــات 
می گوینــد کــه کشــتن مریــم کار وزارت اطاعــات و جمهــوری اســامی 
اســت. امــا مــزدوران اطاعــات حاشــا کــرده و او را تهدیــد بــه بازداشــت 
ــل  ــه قات ــد ک ــام می کن ــی اع ــروی انتظام ــی  نی ــد. ســرانجام آگاه می کنن
مریــم را پیــدا کــرده و »قاتــل شــخصی بــوده کــه مریــم را دوســت داشــته 
ــید  ــورت او اس ــه ص ــواب رد داده ب ــه او ج ــم ب ــه مری ــر این ک و به خاط
ــوم  ــی معل ــی فرج ــای لیل ــا پیگیری ه ــت«. ب ــته اس ــیده و او را کش پاش
ــه توســط وزارت اطاعــات  ــوده ک ــک شــر خــر ب ــل ی ــه قات می شــود ک
اجیــر شــده تــا مریــم فرجــی را بــه قتــل برســاند. و ازآن جاکــه خانــواده 
ــی  ــول کاف ــا پ ــد و آن ه ــه بپردازن ــتی دی ــل بایس ــدام قات ــرای اع ــم ب مری
ــد  ــدان خواه ــاه در زن ــد م ــا چن ــل تنه ــد قات ــه ندارن ــرای پرداخــت دی ب
ــا رســانه های مــزدور حکومتــی  ــد و بعــد آزاد می شــود. در همیــن اثن مان
بــا آب و تــاب اعــام می کننــد کــه خبــر کشــتن مریــم توســط مــزدوران 
اطاعــات حکومــت شــایعه ضــد انقــاب بــوده و قاتــل نامــزد وی بــوده 
ــایت  ــم در س ــوز ه ــرمانه هن ــات بی ش ــن تبلیغ ــه از ای ــک نمون اســت. ی

مشــرق وجــود دارد.
چنیــن اســت گوشــه ای از جنایــات بســیاری کــه هــر روزه توســط ســگان 
ــال  ــارز اعم ــان های مب ــریف ترین انس ــه ش ــامی علی ــوری اس ــار جمه ه
ــط  ــت توس ــرع وق ــتی در اس ــم بایس ــام حاک ــک نظ ــدون ش ــود. ب می ش
مبــارزات مــردم ســرنگون شــود. و دادخواهــی جانباختــگان و مفقودیــن 
در یــک دادگاه مردمــی انقابــی بررســی شــود و بعــد از  محاکمــه 
ــند.  ــان برس ــزای اعمالش ــکنجه ها به س ــا و ش ــن اعدام ه ــن و آمری عاملی
ــت کاران  ــکنجه گران و جنای ــه ها و ش ــی مقیس ــا و قاض ــی صلواتی ه قاض

ــه  دســت عدالــت ســپرده شــوند. حکومتــی ب
حکومــت می کوشــد بــا ایجــاد جــو رعــب و وحشــت قــدرت سیاســی را 
حفــظ کنــد امــا همان گونــه 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 
ــز  ــم. هرگ ــت کنی ــدت حرک ــه بلندم ــاس نقش ــد براس ــان بای ــا هم زم ام
نبایــد بــه ســاح ســرکوب رژیــم کــم بهــا دهیــم. طــول عمــر جمهــوری 
ــارزه  ــداوم مب ــرای ت ــت. ب ــوده اس ــرکوب ب ــون س ــا مدی ــامی عمدت اس
بایــد هســته های مخفــی مبارزیــن آگاه در هــر شــهر و محلــه و در میــان 
کارگــران، معلمــان، زنــان، وکا و دانشــجویان درســت شــود. ایــن روش 
هســته مســتحکم در مقابلــه بــا ســرکوب اســت. امــا براســاس ایــن هســته 
ــان وکا،  ــی را در می ــرکوب امنیت ــه س ــردم علی ــون م ــد تریب ــم بای محک
ــان بایــد بداننــد کــه  هنرمنــدان، و ورزشــکاران مردمــی تقویــت کــرد. آن
اگــر بــا ســرکوب جنبش مــردم مقابلــه نکننــد و در ایــن امــر محافظه کاری 
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــار آن های ــا در انتظ ــی حت ــده تاریک ــد، آین کنن
ــی«  ــه »کار فرهنگــی و مدن ــت در سیاســت« ســر خــود را ب ــدون »دخال ب
گــرم کننــد. هــر چــه جنبــش توده هــای مــردم، برمبنــای آگاهــی سیاســی 
و اجتماعــی کــه در ایــن بیانیــه آمــده اســت، آزادتــر رشــد کنــد، دســت 
عوامــل حکومتــی و امپریالیســتی در توطئه چینــی کوتاه تــر خواهــد 
شــد.« بــه نقــل از بیانیــه انقــاب: اوضــاع کنونــی و وظایــف مــا )هفــت 
ــزوه در  ــن ج ــران)م ل م( ای ــت ای ــزب کمونیس ــارات ح ــف(، از انتش توق

ــت. ــود اس ــایت www.cpimlm.org  موج س
گرامی باد یاد مریم فرجی!

مرگ بر حکومت فاشیستی جمهوری اسامی!
انقاب  نه چیری کمتر! 

سهراب سلیمانی

پرونده یک جنایت دیگر در جمهوری اسالمی
ربودن و کشتن فعال سیاسی زنده یاد مریم فرجی

جمهــوری اســامی بــا تشــدید بحــران اقتصــادی و سیاســی و از دســت 
ــر می شــود. دیگــر  ــگاه ســقوط نزدیک ت ــه پرت دادن مشــروعیت هــر دم ب
حنــای وعــده و وعیــد و اصاحــات رنگــی نــدارد. اوجگیــری مبــارزات 
ــم  ــرگ رژی ــوس م ــان 9۸ ناق ــپس دی و آب ــاه 9۶ و س ــردم در دی م م
جنایتــکار را به صــدا درآورده. حکومــت درمانــده و مســتاصل تنهــا 
راه چــاره را ســرکوب دانســته و بــا به کارگیــری انــواع روش هــای 
ــان  ــه خانه هایش ــد و ب ــوب کن ــردم را مرع ــد م ــعی می کن ــه س جنایتکاران
ــامی را در  ــوری اس ــی جمه ــوارد جنای ــم م ــر بخواهی ــد. اگ ــه کن روان
طــی 4۰ ســال حکومــت ننگینــش لیســت کنیــم یــک کتــاب چنــد صــد 
صفحــه ای هــم کفــاف نمی کنــد. محاکمــات دو دقیقــه ای و صــدور 
احــکام حبــس طوالنــی پنــج ســاله و ده ســاله و گاهــا دادن حکــم اعــدام 
ــرای ســه جــوان شــرکت کننده در اعتراضــات دی  ــد حکــم اعــدام ب مانن
مــاه 9۸ امــری عــادی و روزمــره در جمهــوری اســامی اســت. امــا آنچــه 
ــه  ــم ک ــای رژی ــا و فریب کاری ه ــود و دروغ ه ــام می ش ــا انج ــه در خف ک
ــه  ــاز ب ــود نی ــام می ش ــش انج ــن مزدوران ــن و کثیف تری ــط پلیدتری توس

ــتری دارد.  ــنگری بیش ــاگری و روش افش
مبــارزات  دی مــاه 9۶  مشــت محکمــی بــه دهــان حکومــت بــود. شــرکت 
ــا  ــیع در ده ه ــات وس ــه در اعتراض ــی جامع ــار تحتان ــن از اقش ــزاران ت ه
ــدام حکومــت انداخــت. حکومــت خشــمگین صدهــا  ــه ان ــرزه ب شــهر ل
ــرا خواهــر یکــی از  ــه ســیاه چال هایش کــرد. اخی ــن را دســتگیر  و روان ت
قربانیــان کــه در پــی اعتراضــات دی مــاه  9۶ در تهــران دســتگیر و بعــد 
از آزادی مفقــود و بعــد از مدتــی جســد ســوخته اش پیــدا شــده بــود بــا 
جســارت پــرده از روش هــای کثیــف و بی رحمانــه حکومــت در شــکنجه 
ــی  ــود. لیل ــا گش ــی آن ه ــدام مخف ــپس اع ــی و س ــان سیاس و آزار زندانی
ــات دی  ــن اعتراض ــی از مبارزی ــم فرج ــاد مری ــده ی ــر زن ــی خواه فرج
ــرگ  ــات زندگــی و م ــد جزیی ــال جدی ــا کان ــه ب ــک مصاحب ــاه 9۶ در ی م

ــاند. ــردم رس ــوش م ــت را به گ ــات حکوم ــم و جنای ــار مری پرافتخ
و  مبــارز  انســانی  خواهــرم  فرجــی:   لیلــی  حرف هــای  خاصــه 
ــد ســال ۶۲ در   ــود متول ــک شــرکت ب ــر ی ــه مدی ــود. او ک ــب ب برابری طل
ــرج  ــاکن ک ــاه و س ــگاه رازی کرمانش ــه در دانش ــام آباد و دانش آموخت اس
ــان زحمتکــش  ــردم به خصــوص زن ــی م ــت زندگ ــود. او نگــران وضعی ب
ــوزش و  ــا آم ــا ب ــرد ت ــاش می ک ــوان داشــت ت ــه در ت ــا آن جاک ــود و ت ب
کمــک بــه زنــان زحمتکــش بــه آنــان کمــک کنــد تــا اســتقال اقتصــادی 
داشــته و حرفــه ای آموختــه تــا بتواننــد در شــرایط بیــکاری و فقر گســترده 
از پــِس زندگــی بربیاینــد. ازطــرف دیگــر، مریــم در مبــارزات مــردم علیــه 
ــته و  ــرکت داش ــال ۸۸ ش ــای س ــوده و در تظاهرات ه ــال ب ــت فع حکوم
ــت  ــا کلی ــت ب ــه مخالف ــن رای بلک ــس گرفت ــرای پ ــه ب ــرکتش ن ــه ش البت
نظــام جمهــوری اســامی بــوده.  به دنبــال اعتراضــات دی مــاه 9۶ مریــم 
فرجــی همــراه چنــد دوســت بــه تهــران مــی رود تــا در اعتــراض خیابــان 
ــن می شــود. در  ــدان اوی ــه زن ــد کــه دســتگیر و روان انقــاب شــرکت کن
ــام مســتعار عمــاد مــورد ضــرب و  ــه ن زنــدان اویــن توســط بازجویــی ب
ــم  ــر مری ــه اگ ــد ک ــد می کن ــار تهدی ــد ب ــاد چن ــرد. عم ــرار می گی ــتم ق ش
ــد  ــت خواه ــربه نیس ــد س ــاع کن ــش دف ــد و از آرمان های ــکاری نکن هم
شــد. ایــن شــخص کثیــف کــه از بازجویــان مشــهور زنــدان اویــن اســت 
ــم   ــو می کنی ــا ت ــم  ب ــه بخواهی ــر کاری ک ــا ه ــه م ــد ک ــم می گوی ــه مری ب
ــه  ــم ب ــه مری ــد ک ــم دســت درازی کن ــه مری ــه ب ــد ک ــا تــاش می کن و حت
ــا پیگیری هــای لیلــی و دایــی  صــورت او تــف می کنــد. بعــد از مدتــی ب
ــا قیــد وثیقــه آزاد می شــود. در زمــان آزادی  ــاد او ب ــا کلنجــار زی مریــم ب
احســاس می کنــد کــه تحــت مراقبــت اســت و حتــی مــزدوران حکومــت 
ــد از  ــی بع ــد. مدت ــر دارن ــر نظ ــه او را زی ــد ک ــه وی می گوین ــی ب تلفن
آزادی زمانــی کــه مریــم بــا خودرویــش بــرای کاری بــه تهــران مــی رود 
مفقــود می شــود. بعــد از پیگیری هــای زیــاد توســط لیلــی خــودرو مریــم 
ــدوق  ــدارک شناســایی و دیگــر لوازمــش در صن ــه م در تهــران درحالی ک
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــان، آگاه ــان زم ــود. در هم ــدا می ش ــوده پی ــب ب عق
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ســینمای ناطق و رونق دوباره جنوب
ــه  ــل و نهادین ــه ۲۰، تکام ــر ده ــق در اواخ ــینمای ناط ــش س پیدای
کــرد.  تســریع  را  آمریــکا(  )باالخــص ســینمای  شــدن ســینما 
ــر  ــژادی اث ــائل ن ــی مس ــر بازنمای ــال ب ــن ح ــی، درعی ــن دگرگون ای
گذاشــت و کمــی ظرافــت طبــع بــه اَشــکال ســنتی بازنمایــی 
ــا  ــازی ب ــرکت های فیلم س ــت ش ــه ی رقاب ــرد. در بحبوح ــق ک تزری
یکدیگــر، کمپانــی بــرادران وارنــر نخســتین گام را در ســاخت 
ــام  ــه ن ــروش ب ــم ناطــق تجــاری برداشــت و فیلمــی پرف ــن فیل اولی
ــوان )19۲۸(  ــق آوازه خ ــپس احم ــز )19۲7( و س ــده ی َج خوانن
ــدای از  ــم، ج ــر دو فیل ــاری ه ــت تج ــرد. موفقی ــازار ک را وارد ب
ــر و  ــون بازیگ ــی آل جالس ــل هنرنمای ــا، به دلی ــودن آن  ه ــق ب ناط
ــورت و  ــردن ص ــیاه ک ــر س ــه به خاط ــود ک ــی ب ــوان معروف آوازه خ

به اصطــاح »تقلیدهــای سیاه پوســتی« خــود شــهرت داشــت.
ــن  ــورت در ای ــردن ص ــیاه ک ــون از س ــه جالس ــتفاده هنرمندان اس
ــه  ــت. اگرچ ــنتی اس ــای س ــان درونمایه ه ــه ی هم ــر پای ــا ب فیلم ه
کار جالســون تــا حــدودی براســاس همــان کاریکاتورهــای نــژادی 
اســت ولــی دقیقــا در چارچــوب آن تقلیــد زشــت »کاکاســیاهانه«ی 
ــون  ــِن«)alter ego( جالس ــرد. »دگرم ــرار نمی گی ــه ق ــای اولی فیلم ه
ــر  ــم ظاه ــره ی سیاه شــده اش معمــوالً در لحظــه ای از فیل ــا آن چه ب
ــد  می شــود کــه بیشــتر عملکــرد یــک دلقــک ســیرک را تداعــی کن
ــی. ــای مطرب ــیاه« در نمایش ه ــوری »کاکاس ــت کاریکات ــا آن ذهنی ت
ــود را  ــزم خ ــزرگ، ع ــتودیوهای ب ــدادی از اس ــال 19۲9 تع در س
ــه  ــدا، ب ــد ص ــوژی جدی ــتفاده از تکنول ــا اس ــا ب ــد ت ــزم کردن ج
بپردازنــد.  سیاه پوســت  تمامــًا  بازیگــران  بــا  فیلم هایــی  تولیــد 
در آن دوران، شــرکت فاکــس کــه هنــوز تجربیاتــی بــر روی 
سیســتم صــدای movie tone خــود انجــام مــی داد، فیلمــی بــه 
ــن  ــت. ای ــش گذاش ــه نمای ــوب )19۲9( ب ــی در جن ــام قلب های ن
ــا  ــق ب ــی ناط ــوان »فیلم ــود به عن ــش خ ــان نمای ــه در زم ــم ک فیل
ــه ی  ــد نمون ــغ ش ــاره اش تبلی ــت« درب ــًا سیاه پوس ــی تمام بازیگران
بــارزی از یــک نمایــش »رقــص و آواز پنبــه کاران« و مملــو از 
بــود. شــرکت مترو-گلدوین-مه یــر  نــژادی ســنتی  کلیشــه های 
ــام  ــه ن ــی ب ــود، فیلم ــون خ ــدای ویتاف ــتم ص ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــرد.  ــد ک ــدور تولی ــگ وی ــی کین ــه کارگردان ــا )19۲9( ب هاله لوی
ــی  ــود ول ــی ب ــر از آن یک ــری برت ــر هن ــه از نظ ــم اگرچ ــن فیل ای
درنهایــت بــاز هــم »نمایشــی از رقــص و آواز پنبــه کاران« محســوب 

. می شــد

ــر  ــار نظ ــدی داد. اظه ــد جدی ــیاهان بُع ــی س ــه بازنمای ــا ب هاله لوی
ویــدور دربــاره ایــن فیلــم کــه او »اساســًا قصــد داشــته ســیاه جنوبی 
ــوی موعظه گــری از  ــد« کمــی ب ــه هســت نشــان بده را همان طورک
ــوان  ــد به عن ــن می توان ــم در ضم ــن فیل ــی ای ــد؛ ول ــاده می ده مدافت
ــه  ــیاهان ک ــای کلیشــه ای س ــه بازنمایی ه ــرال نســبت ب واکنشــی لیب
در فیلم هــای آن دوران فــراوان بــود، مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد. 
درواقــع، تشــابه زیــادی میــان دل مشــغولی های ســبک گرایانه ی 
ادبــی واقع گــرای جنوبــی در  ویــدور در هاله لویــا و جنبــش 
دهــه ۲۰ و 3۰ وجــود دارد؛ چــرا کــه هــر دوی آن هــا بــا اســتفاده 
ــد.  ــوب می پرداختن ــه کار جن ــر محافظ ــه قش ــی، ب ــم ادب از ناتورالیس
از ایــن رو اســتفاده ی بدیــع و خاقانــه ی ویــدور از صــدا و تصویــر 
ــه دارد  ــوب تکی ــتایی جن ــق روس ــمایل نگاری مناط ــر ش ــا ب نه تنه
ــه  ــد ک ــده می کن ــر زن ــژادی ای را در خاط ــرِی ن بلکــه ســبک تصوی
در ســینمای حاکــم آن دوران ســابقه نداشــت. امــا بــه هــر تقدیــر، 
را  هاله لویــا  اســاس  کــه  ناهنجــاری  موعظه گرایانــه ی  لحــن 
ــر تصویــری کــه در دیگــر فیلم هــا  تشــکیل مــی داد تأثیــر زیــادی ب
ــم  ــدور ه ــود وی ــی خ ــت. حت ــد نگذاش ــه می ش ــیاهان ارائ از س
در زمانــی کــه فیلــم ُرزی چنیــن ســرخ )193۶( را ســاخت، 
ــود.  ــته ب ــار گذاش ــًا کن ــود را کام ــه ی خ ــِی موعظه واران واقع گرای
ایــن فیلــم نمونــه بــارز درام هــای جنــگ داخلــی آمریــکا بــود کــه 
بــه همــان مفاهیــم رویایــِی کلیشــه ای ایالت هــای جنوبــی -قبــل از 
جنــگ داخلــی- و زیبایی هــای ازدست رفته شــان می پرداخــت و 
ــی(  ــگ دخل ــوب )در جن ــدار جن ــای پرطرف ــر فیلم ه ــون دیگ هم چ

ــه. ــتانه و مرتجعان ــر اســت از اشــارات نژادپرس پ
 ،193۰ ســال های  اجتماعــی  واقع گرایــی  فیلم هــای  از  تعــدادی 
تصویــر انتقادآمیزتــری از جنــوب آمریــکا نشــان دادنــد: مــن یــک 
زندانــی فــراری هســتم )1933(، خشــم )193۶(، آن هــا فرامــوش 
لژیــون  و   )1937( ســیاه  لژیــون   ،)1937( کــرد  نخواهنــد 
ــن  ــون قوانی ــی روز هم چ ــن جنجال ــه مضامی ــت )1937( ب وحش
جزایــی ناعادالنــه ی آن نواحــی، خشــونت چمــاق به دســت ها 
پرداختنــد.  کوکاکس کلن هــا  کــردن  لینــچ  و  نژادپرســت ها،  و 
بدیهــی اســت کــه تماشــاگران از تصاویــر »واقع گرایانــه«ی ایــاالت 
ــره  ــی روزم ــی اجتماع ــر بی عدالت ــان ب ــکا و تکیه ش ــی آمری جنوب
ــه  ــد و ب ــکان می خوردن ــش ت ــی و مردمان ــِی آن نواح و تک افتادگ
ــق  ــا موف ــن فیلم ه ــود ای ــال خ ــا به هرح ــد. ام ــت می افتادن وحش
نشــدند تصاویــر مردم پســنِد »جنــوب زیبــا و رویایــی« را کــه 



10
5 

رۀ
ما

 ش
ش •

آت
7

هالیــوود بــه نمایــش آن هــا ادامــه مــی داد، از میــدان خــارج کننــد. 
داخلــی«  جنگ هــای  از  قبــل  طایــی  »دوران  فیلم هــای  ژانــر 
ــاب  ــاس کت ــی براس ــی پرفروش ــر حماس ــه )1939( اث ــا بربادرفت ب

ــید. ــود رس ــه اوج خ ــاپ 193۶( ب ــل )چ ــارگارت میچ م
تولیــد  جنجال برانگیــز  لحــن  از  آشــکارا  فیلــم  تهیه کننــدگان 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــن ب ــد و بنابرای ــت آگاه بودن ــک مل ی
ــر  ــت ب ــن اس ــه ممک ــورد بربادرفت ــابه در م ــی مش ــاذ روش اتخ
ــم از  ــن فیل ــت، ای ــذارد. به همین جه ــی بگ ــر منف ــم تأثی ــروش فیل ف
کاریکاتورهــای نــژادِی اغراق آمیــِز مختــص ایــن ژانــر پرهیــز کــرد 
ــی  ــه ی عاطف ــت رابط ــر پرداخ ــود را ب ــم خ ــّم و غ ــوض ه و درع
میــان اســکارلت اوهــارا و رت باتلــر گذاشــت. درواقــع، هنرنمایــی 
ــه  ــاز ک ــق و لجب ــی بدقل ــش مم ــل در نق ــک دانی ــی م ــور هت پرش
ــب نخســتین  ــزه اســکار شــد - و بدین ترتی ــده جای ــرش برن به خاط
الیــه ی   - می آیــد  به شــمار  هــم  اســکار  برنــده  سیاه پوســت 
ــید؛  ــر می کش ــیاهان را به تصوی ــی س ــانِی« بردگ ــه ی »انس متظاهران
ــم از  ــژادی فیل ــه ســاختارهای ن ــدگاه باعــث شــد ک ــن دی ــا همی ام

ــد. ــون بمان ــه مص ــن زمین ــوم در ای ــای مرس جنجال ه
بربادرفتــه بــر دلباختگــی هالیــوود بــه ژانــر »فیلم هــای قبــل 
از جنــگ داخلــی« پایــان داد. امــا بــا ایــن وجــود توانســت 
تداوم بخــش نوعــی نوســتالوژی و غــم غربــِت غریبــی بــرای 
»آن دوران طایــی« و آن راه و روش زندگــی باشــد. ایــن غــم 
ــازه از  ــه ت ــی ک ــه ملت ــردن روحی ــی در باالب ــش مهم ــت، نق غرب
بحــران بــزرگ اقتصــادی دهــه 3۰ کمــر راســت کــرده و در آســتانه 

ــرد. ــازی ک ــت، ب ــرار داش ــی ق ــگ جهان ــن جن دومی
پس از جنگ جهانی دوم و لیبرالیســم

چگونگــی  در  مهمــی  تغییــرات  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس 
آمــد.  به وجــود  آمریکایــی  فیلم هــای  در  ســیاهان  بازنمایــی 
ــه  ــرد ک ــور ک ــوود ظه ــی در هالی ــد اجتماع ــی جدی ــک خودآگاه ی
ــان سفیدپوســتان و ســیاهان را در چهارچــوب  ــی رابطــه ی می پویای
ــاال  ــی داد. ح ــرار م ــه ق ــورد توج ــتانه م ــی لیبرال-بشردوس دیدگاه
کوششــی آشــکار صــورت می گرفــت تــا تصاویــر »مثبتــی« از 
ــتانه  ــن بشردوس ــر محاس ــه ب ــود؛ ک ــته ش ــش گذاش ــیاهان به نمای س
)در مقابــل ویژگی هــای کاریکاتــوری پیشــین( تأکیــد گــردد و 
ــه  ــژادی در جامع ــی و میان ن ــط اجتماع ــای رواب ــیارانه، جوی هوش
معاصــر آمریــکا بــود. امــا بیشــتر ایــن بازنمایــی بــر محــور 
رویکــردی  چنیــن  امــروزه  و  می چرخیــد  نــژادی«  »مشــکات 
هــر  بــه  ولــی  می رســد.  به نظــر  ســاده لوحانه  و  تنگ نظرانــه 
ــتانه ی  ــی نژادپرس ــا آن بازنمای ــه ب ــرش در مقایس ــن نگ روی، همی
ــزرگ و محســوس تلقــی می شــد. چهــار فیلــم  ــر ب ــه یــک تغیی اولی
ــن  ــه دار ای ــد طای ــش درآمدن ــال 1949 به نمای ــی در س ــه همگ ک
ــرزمین  ــار، س ــیده ای در غب ــد: از راه  رس ــدی بودن ــش ج گرای

ــده. ــای گمش ــی، مرزه ــران، پینک دلی
ویلیــام  از  داســتانی  پایــه  بــر  کــه  غبــار  در  راه  رســیده ای  از 
ــل و  ــیاه اصی ــرد س ــک م ــت ی ــود حکای ــده ب ــاخته ش ــر س فاکن
مغرور)خوانــو هرنانــدز( اســت؛ بزرگ منشــی و بردبــاری ایــن 
مــرد، جماعــت سفیدپوســِت یــک شــهرک جنوبــی را بــه حیــرت و 
ــری - به خصــوص در  ــن تصوی ــاب چنی ــرد. بازت ــرو می  ب تعجــب ف
ــه شــده  ــکا ارائ ــوب آمری ــه تابه حــال از جن ــری ک ــا تصوی رابطــه ب
ــده  ــش درآم ــه به نمای ــر آن چ ــه ه ــو این ک ــود: گ ــد ب ــود- جدی ب
بــود جــزء الینفــک تصــور آرمانــی فاکنــر از ســیاه به منزلــه ی 
)حافــظ( وجــدان سفیدپوســتان آمریکایــی به حســاب می آمــد. 
ــاوت  ــًا متف ــه ای کام ــژادی به گون ــائل ن ــه مس ــران ب ــرزمین دلی س
می پرداخــت. در ایــن فیلــم، مــا بــا یــک ســرباز سیاه پوســت 
فلــج  )نوعــی  بیمــاری اش  کــه  روبه روییــم  ادواردز(  )جیمــز 
ــاس  ــس و احس ــدم اعتمادبه نف ــل، از ع ــراً در اص ــتریک( ظاه هیس
سفیدپوســتان  دنیــای  بــا  رودررویــی  در  او  روحــی  بی پناهــی 
ــِت  ــِی سیاه پوس ــخصیِت اصل ــک ش ــتفاده از ی ــرد! اس ــه می گی ریش

ــا  ــنخیتی ب ــع س ــت درواق ــی اس ــار ازخودبیگانگ ــه دچ ــار« ک »بیم
لیبــرال همگون خــواهِ  لیبــرال نداشــت و در فیلم هــای  دیــدگاه 

ــد. ــرار نش ــر تک ــدی، دیگ )assimilationist( بع
ــوم  ــان مظل ــوان قربانی ــیاهان به عن ــاژ س ــا ایم ــی ب ــن دوران انتقال ای
تحجــر و تعجــب، در دو فیلــم لیبــرال بعــدی )پینکــی و مرزهــای 
گمشــده( نقــش چشــم گیرتری بــر عهــده داشــت. ولــی ایــن 
ــه  ــد ک ــری دادن ــخصیت های فعال ت ــه ش ــود را ب ــای خ ــان ج قربانی
ــه مشــکات  ــوط ب ــای مرب ــری در روایت ه ــش مهم ت ــود نق ــرار ب ق
ــن  ــت ای ــن سیاه پوس ــر، مخلوقی ــدو ام ــد. در ب ــازی کنن ــژادی ب ن
ــه  ــد ک ــای کلیشــه ای بودن ــدادی »آدم خوبه«ه ــی، تع ــش لیبرال گرای
 ۵۰ دهــه  پایــان  در  ســاده لوحانه  قراردادهــای  چهارچــوب  در 
برجســتگی کمتــری یافتنــد و رفتــه رفتــه شــخصیت های ســیاه 
ــر( در  ــن کمت ــور نمادی ــا حض ــم ب ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــادل )ی متع

ــدند. ــر ش ــینما ظاه س
بــا ســیاهان  میــان ســفیدان  نــژادی  مقابلــه ی  ایــن همــه  بــا 
ــرراً  ــن دوره مک ــی ای ــای اجتماع ــه در فیلم ه ــود ک ــه ای ب درونمای
دیــده می شــود. ایــن درونمایــه عبــارت بــود از رابطــه یــک 
ــایند  ــان ناخوش ــک ضدقهرم ــا ی ــت ب ــوب« سیاه پوس ــان »خ قهرم
ــادی  ــتند نم ــم داش ــن دو باه ــه ای ــی ک ــت؛ درگیری های سفیدپوس
ــرام و درک  ــا احت ــت ب ــه درنهای ــی ک ــارزه اخاق ــک مب ــود از ی ب
کــه   )19۵۰( تنگنــا  می شــد.  فصــل  و  حــل  دو  آن  متقابــل 
ــارز  ــه ی ب ــه ی بازیگــر اســت نمون ــیدنی پوآتی نخســتین حضــور س
ــن  ــه در ای ــه پوآتی ــی« ک ــی رود. »قهرمان ــمار م ــه به ش ــن درونمای ای
ــر  ــی ب ــر اخاق ــت از نظ ــا درنهای ــد نه تنه ــر می کش ــم به تصوی فیل
ــه  ــود بلک ــروز می ش ــود پی ــِت خ ــِت نژادپرس ــکنجه گر سفیدپوس ش
قابلیــت بی حــد و حصــری هــم در بزرگــواری و بخشــش از خــود 

نشــان می دهــد.
»قهرمــان« سیاه پوســت در فیلم هــای لیبــرال مشــخصًا از عمــل 
)یــا عکس العمــل( خشــن پرهیــز می کــرد؛ خشــونت، ویژگــی 
بــود  فیلم هــا  این گونــه  نژادپرســِت  و  متعصــب  شــخصیت های 
ــوم  ــِت محک ــرد سیاه پوس ــد م ــیاه، مانن ــه س ــفید و چ ــه س ــه چ ک
ــدند. ــت« می ش ــه نیس ــر ب ــان »س ــا در پای ــم تنگن ــِت فیل ــه شکس ب
ــه ی  ــه ی خصمان ــش رابط ــا نمای ــا ب ــن فیلم ه ــدادی از ای ــی تع ول
ــب  ــون تعص ــه مضم ــت، ب ــت و سفیدپوس ــخصیت های سیاه پوس ش
ــا یکدیگــر هــر  ــژادی پرداختنــد: شــخصیت هایی کــه ضدیتشــان ب ن
ــتیزه جویان  ــم س ــاند. فیل ــی می کش ــقوط و تباه ــرز س ــه م دو را ب
بــدون شــک، نمونــه کاســیک ایــن درونمایــه اســت: در ایــن فیلــم 
دو متهــم سرســخت و انعطاف ناپذیــر )ســیدنی پوآتیــه و تونــی 
ــا  ــه ب ــد درحالی ک ــرار کرده ان ــی ف ــدان جنوب ــک زن ــس( از ی کرتی
ــود  ــت خ ــا خصوم ــد ب ــده اند و بای ــته ش ــر بس ــه یکدیگ ــتبند ب دس

ــد. ــار بیاین ــه یکدیگــر کن نســبت ب
ــژادی  ــب ن ــون تعص ــول مضم ــب ح ــیون های جال ــی از واریاس یک
در فیلــم دشــواری های فــردا )19۵9( بــه کار گرفتــه شــده اســت؛ 
در ایــن فیلــم درگیــری میان نــژادی بیــن هــری بافونتــه و رابــرت 
رایــان ســرانجام بــا مــرگ هــر دوی آن هــا حــل و فصــل می شــود. 
ــه در چهارچــوب  ــون روشــی اســت ک ــن مضم ــب ای ــی جال ویژگ
ــرای تعریــف قصــه از آن اســتفاده شــده  ــر گنگســتری/راهزنی ب ژان
ــِی  ــل اصل ــروه، عام ــراد گ ــن اف ــژادی بی ــش ن اســت: در این جــا تن
مخربــی اســت کــه درنهایــت هماهنگــی گــروه را بــر هــم می زنــد 
ــری  ــیده اند، جلوگی ــرای دزدی کش ــه ب ــه ای ک ــت نقش و از موفقی
بــه  می توانــد  ضمنــًا  ضدنژادپرســتانه  روایــت  ایــن  می کنــد. 
ــژادی  ــات ن ــه تعصب ــه ای ک ــرای کل جامع ــه ی نمــادی باشــد ب منزل
در آن خطــر مهلکــی در برابــر وحــدت اجتماعــی و پیگیــری 

ــی رود. ــمار م ــه به ش ــراد آن جامع ــترک اف ــداف مش اه
ــوالت  ــه ۶۰ و تح ــیدن ده ــرا رس ــا ف ــی ب ــر لیبرال ــن تصوی ــا ای ام
ــی آن آمــد و همین طــور بارگــذاری  سیاســی و اجتماعــی کــه در پ

ــی شــد. ــژادی و جنســی، دچــار دگرگون معضــات ن
آوتیس

  بازنمایی سیاهان ...ِ  
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جمهوری برده داران و دمکراسی نژادپرستان
نگاهی به تاریخچۀ تبعیض نژادی و جنبش سیاهان در ایاالت متحده آمریکا

بخش دوم: از جنبش »حقوق مدنی« تا امروز

ــه ســیاهان پــس از  ــکال مختلــف تبعیــض نژادی-ملــی علی ــداوم اَش ت
لغــو »قانونــی« بــرده داری در ایــاالت متحــده، در دهــۀ 19۶۰ بــه یــک 
ــکا  ــات آمری ــه در ادبی ــد. چیزی ک ــیع منجــر ش ــوده ای وس ــت ت مقاوم
ــش در  ــن جنب ــود. ای ــده می ش ــیاهان« نامی ــی س ــوق مدن ــش حق »جنب
هم افزایــی بــا جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی هم چــون جنبــش 
رادیــکال جوانــان و دانشــجویان، جنبــش ضــد جنــگ ویتنــام، جنبــش 
ــار  ــاب تمام عی ــک انق ــه ی ــش کمونیســتی می توانســت ب ــان و جنب زن
ــتی  ــرمایه داری امپریالیس ــام س ــت نظ ــای تمامیّ ــده و پایه ه ــل ش تبدی

ــزل کنــد. آمریــکا را متزل
اساســًا  مدنــی  حقــوق  جنبــش 
و  سیاســی  تحــوالت  بســتر  بــر 
اقتصــادی آمریــکای پــس از جنــگ 
بخــش  در  داد.  رخ  دوم  جهانــی 
کــه  دیدیــم  نوشــته  ایــن  اول 
پــس از لغــو قانــون بــرده داری، 
نیمه فئودالــی  و  فئودالــی  روابــط 
بــردگان  جنــوب،  ایــاالت  در 
به اشــکال  را  ســیاهان  و  ســابق 
زمیــن  بنــِد  و  قیــد  مختلــف در 
و زراعــت خــرده مالکــی کــرده 
ــدی و  ــای تولی ــد نیروه ــود. رش ب
ــاز  ــاورزی، نی ــدن کش ــزه ش مکانی
ــروی انســانی را کاهــش  ــه کار نی ب
ــابق،  ــردگان س ــیاری از ب داد و بس
خــرده مالــکان ســیاه و کشــاورزان 
به عنــوان  را  اجاره نشــین 
ــزدی راهــی شــهرهای  ــران م کارگ
ــتر  ــد بس ــن رون ــرد. »ای ــزرگ ک ب
راه  در  مبــارزه  بــرای  جدیــدی 
تغییــرات اجتماعــی بــاز کــرد«. 

)4۵  :1397 )آواکیــان 
مهــار  را  آتشفشــان  چگونــه 

کردنــد؟
هرگــز  بــرده داری  قانــون  لغــو 

به معنــای برابــری واقعــی شــهروندان ســفید و ســیاه در ایــاالت 
ــود. در  ــیاهان نب ــه س ــتم علی ــض و س ــن تبعی ــن رفت ــده و از بی متح
ــکال  ــژادی به اَش ــض و ســتم ن ــا 19۶۵، تبعی ــۀ ســال های 1۸7۶ ت فاصل
ــل و  ــرد. قت ــدا ک ــه پی ــا ادام ــی عم ــر قانون ــی و غی ــف قانون مختل
شــکنجۀ ســیاهان توســط بــرده داران ســابق و دســته های اوبــاش 
ــردن  ــچ ک ــل، لین ــکل قت ــنیع ترین ش ــود. ش ــج ب ــس کان رای کوکلک
ــد  ــکنجه می کردن ــیاهان را ش ــه س ــکل ک ــن ش ــه ای ــود. ب )Lynching( ب
ــد و  ــر دی ــا در براب ــه ت ــی آویخت ــان را از درخت ــای زخمی ش و بدن ه
ــاش  ــۀ اوب ــد. حمل ــان دهن ــرور ج ــتان به م ــادی نژادپرس ــان ش در می
ــا  ــیاهان گاه ــه س ــس ب ــی پلی ــا علن ــی ی ــای ضمن ــا حمایت ه ــفید ب س
ــه  ــا در م ــن آن ه ــت. معروف تری ــود می گرف ــه خ ــام ب ــل ع ــکل قت ش
ــیصد  ــدن س ــته ش ــه کش ــه ب ــا روی داد ک ــای اوکاهام 19۲1 در تولس
ــه هفــت هــزار  ــی شــدن نزدیــک ب شــهروند ســیاه و مجــروح و زندان
ایالــت  )American Crime. Case 12( در هفــده  منجــر شــد.  نفــر 
ــرو«  ــم ک ــن جی ــه »قوانی ــوم ب ــی موس ــوب، قوانین ــرده دار جن ــابقا ب س
ــژادی  ــازی ن ــاس آن جداس ــه براس ــد ک ــرا می ش )Jim Crow Laws( اج
ــن  ــود و اماک ــی ب ــیاهان و ســفیدها الزام ــان س )Racial Segregation( می

ــه،  ــه، کتابخان ــوس، مدرس ــتان، اتوب ــل بیمارس ــی مث ــف اجتماع مختل
کافــه و بــار، ورزشــگاه، اســتخر، آبخــوری و دستشــویی و غیــره 
ــق ورود  ــیاهان ح ــده و س ــدا ش ــم ج ــت از ه ــگ پوس ــاس رن براس
ــتند و درصــورت  ــتان را نداش ــه سفیدپوس ــای مخصــوص ب ــه مکان ه ب
ــرخ  ــار 19۶3 ن ــی در به ــدند. حت ــه می ش ــه و جریم ــی، محاکم تخط
بیــکاری سفیدپوســتان نزدیــک پنــج درصــد و ســیاهان بیــش از دوازده 
درصــد بــود. فقــط یــک پنجــم جمعیــت ســفید زیــر خــط فقــر بودنــد 
حال آن کــه نیمــی از سیاه پوســتان زیــر ایــن خــط قــرار داشــتند. )زیــن 
۶۰۵( ایــن وضعیــت در دهــۀ پــس 
ــا مقاومــت  از جنــگ جهانــی دوم ب
روبــه رو  ســیاهان  اعتــراض  و 
ــش  ــک جنب ــه ی ــا ب ــده و نهایت ش

ــد. ــر ش ــی منج اجتماعی-سیاس
ــگامی  ــا پیش ــش ب ــن جنب ــۀ ای جرق
در  پــارک  ُرزا  نــام  بــه  زنــی 
او در  آالبامــا زده شــد.  ایــاالت 
حاضــر   19۵۵ دســامبر  اول  روز 
را  اتوبــوس  صندلــی  نشــد 
ــت  ــافر سفیدپوس ــک مس ــرای ی ب
ــه  ــن رو محاکم ــد و ازای ــی کن خال
از  تعــدادی  شــد.  محکــوم  و 
دکتــر  ازجملــه  ســیاه  کشیشــان 
مارتیــن لوترکینــگ بــه ایــن حکــم 
اعتــراض کردنــد و انجمنــی بــرای 
جداســازی  قوانیــن  بــا  مبــارزه 
دســت  و  کــرده  ایجــاد  نــژادی 
ــد.  ــهرها زدن ــرات در ش ــه تظاه ب
فاشیســتی  گروه هــای  واکنــش 
سفیدپوســت  شــبه نظامیان 
ایــن  بــه  کان(  )کوکلوکــس 
بــا  تیرانــدازی  تــرور،  جنبــش، 
اســلحۀ گــرم، دزدیــدن و شــکنجه 
ــتان  ــا سفیدپوس ــیاهان ی ــردن س ک
عضــو جنبــش ضــد نژادپرســتی 
ــاالت  ــهر در ای ــش از یکصــد ش ــی در بی ــت مدن ــود. الگــوی مقاوم ب
دیگــر هــم تکــرار شــد و تــا ســال 19۶۰ بیــش از پنجــاه هــزار نفــر در 
تظاهــرات علیــه نژادپرســتی و قوانیــن آن شــرکت کردنــد و ســه هــزار 
ــن ۵9۸( ــدند. )زی ــی ش ــتگیر و زندان ــا دس ــر از آن ه ــصد نف و شش
ــی  ــا و جریانات ــد چهره ه ــکا بودن ــۀ آمری ــت حاکم ــان هیئ ــا در می  ام
ــازی  ــت های جداس ــردن سیاس ــن ب ــا از بی ــف ب ــل مختل ــه به دالی ک
نــژادی و قوانیــن جیــم کــرو موافــق بودنــد. جامعــۀ ســیاهان آمریــکا 
به ویــژه  و  نــژادی  تبعیــض  مقابــل  در  ســفیدها  از  بخش هایــی  و 
نشــانه های اجتماعــی آن در قوانیــن جداســازی، مقاومــت نشــان 
ــعار  ــا ش ــکا ب ــش آمری ــی ارت ــد وقت ــه بع ــال 1941 ب ــد. از س می دادن
ــی  ــگ جهان ــتی« در جن ــم و نژادپرس ــا فاشیس ــت ب ــت »ضدی و ژس
ــش  ــه و ارت ــژادی در جامع ــازی ن ــوز جداس ــرد، هن ــرکت ک دوم ش
ــک  ــود ی ــالۀ دوم، وج ــود! مس ــی ب ــول و قانون ــج و مقب ــکا رای آمری
دولت هــای  و  جهــان  ســطح  در  قدرتمنــد  کمونیســتی  جنبــش 
و   )1949-197۶( چیــن  و   )1917-19۵۶( شــوروی  سوسیالیســتی 
ــۀ  ــت حاکم ــت مداران و هیئ ــه سیاس ــه ب ــود ک ــرد ب ــگ س ــا جن بعده
ــژادی –  ــازی ن ــن جداس ــورد قوانی ــا در م ــی آورد ت ــار م ــکا فش آمری
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ــد نظــر  ــکا در ســطح جهــان – تجدی ــۀ آمری ایــن آبروریــزی مفتضحان
ــر  ــاب اکتب ــد از انق ــه بع ــود ک ــت تاریخــی ب ــک واقعی ــن ی ــد. ای کنن
 )1917-19۵۶( سوسیالیســتی  شــوروی  اتحــاد  درحالی کــه   1917
ــی،  ــری سیاس ــاق براب ــی و احق ــتم مل ــازی س ــیر ریشه کن س در مس
جمهوری هــای  و  ملــل  میــان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی، 
ــوز  ــکا هن ــده آمری ــاالت متح ــود، در ای ــوروی ب ــاکن ش ــف س مختل
ــود و  ــدا ب ــا ج ــیاهان و التینوه ــفیدها از س ــی س ــای عموم آبخوری ه
ــود »ورود  ــده ب ــته ش ــکا نوش ــتوران های آمری ــیاری از رس ــر در بس س
ــکا  ــوروی و آمری ــاد ش ــع »اتح ــوع«! به واق ــت ممن ــگ و سیاه پوس س

ــا 1394(  ــد« )لوت ــاوت بودن ــای متف دو دنی
تمامیّــت بــورژوازی و دولــت آمریــکا بــا ضــرورِت جــواب دادن بــه 
تضــاد ســتم ملــی و جنبــش ضــد نژادپرســتی ســیاهان روبــه رو بــود. 
ــوری  ــه و روســای جمه ــت حاکم ــی بخشــی از هیئ ــن وضعیت در چنی
مثــل ترومــن، کنــدی و جانســون بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای 
ــردن  ــش ب ــن پی ــش و هم چنی ــن جنب ــی ای ــیل مبارزات ــرل پتانس کنت
کارزار »رهبــری جهــان آزاد« در دوران جنــگ ســرد، بایــد تــا حدودی 
ــیاهان داد.  ــه س ــی ب ــی و اجتماع ــی حقوق ــت و امتیازات ــب نشس عق
طــی ســال های 19۵7 تــا 19۶4 قوانینــی در جهــت »برابــری« حقــوق 
ــه  ــغلی ب ــای ش ــری در فرصت ه ــق رأی و براب ــری در ح ــی، براب مدن
ــا  ــا ی ــی داده شــد، ام ــر ســر و صدای ــای پ ــب رســید و وعده ه تصوی

ــا به درســتی اجــرا نشــد. ــد و ی ــۀ اجــرا در نیام ــه مرحل ب
ــردن  ــار ک ــکا، مه ــۀ آمری ــت حاکم ــروژۀ هیئ ــری از پ ــش دیگ  بخ
پتانســیل خشــم ســیاهان از سیســتم و هدایــت آن بــه کانال هــای 
انتخاباتــی بــود. به این منظــور، بــه وجــود آوردن قشــری از بــورژوازی 
و خرده بــورژوازی ســیاه، ادغــام آن هــا در دســتگاه بوروکراســی 
ــت های  ــنفکران و ناسیونالیس ــی از روش ــردن بخش ــد ک ــی و متح دولت
ــدی  ــۀ کن ــورژوازی ســفید و مشــخصا کابین ــت داشــت. ب ســیاه، اهمی
ــیاه و  ــان س ــم جوان ــیاهان و خش ــش س ــیدند جنب ــون کوش و جانس
ــگ  ــر کین ــد لوت ــنفکرانی مانن ــران و روش ــیلۀ رهب ــی را به وس انقاب
ــاوران کاخ  ــی از مش ــه یک ــوان نمون ــد. به عن ــرل درآورن ــت کنت تح
ســفید در خاطراتــش می گویــد کــه چگونــه جــان اف کنــدی در 
ــاب  ــت »انق ــیاه توانس ــران س ــا رهب ــره ب ــق مذاک ــال 19۶3 ازطری س
ــن ۶۰۵(  ــد«. )زی ــل کن ــک تبدی ــاف دمکراتی ــک ائت ــه ی ــیاهان را ب س

دهۀ انقالبی 1960 و شــورش های مسلحانه
ــه خــود  ــا شــکل دیگــری ب ــیاهان ام ــارزۀ س ــۀ 19۶۰ مب ــۀ ده از میان
ــه  ــه دیگــر ن ــد ک ــی برآمدن ــان انقاب ــدی از جوان ــت. نســل جدی گرف
ــد و  ــوش می دادن ــیاه گ ــاهای س ــکارانۀ کلیس ــای سازش ــه موعظه ه ب
ــد  ــم گرفتن ــا تصمی ــالمت آمیز«. آن ه ــش مس ــات »جنب ــه توهم ــه ب ن
ــدا  ــد. ابت ــواب بدهن ــه ج ــا گلول ــه را ب ــت و گلول ــا مش ــت را ب مش
ــور  ــا حض ــلحانه ای ب ــام مس ــت قی ــهر دیتروی ــه 19۶7 در ش در ژوئی
جوانــان و کارگــران عمدتــا ســیاه روی داد. ارتــش بــا تانــک و 
ــردم  ــلحانۀ م ــت مس ــا مقاوم ــرد و ب ــی ک ــنگین لشگرکش ــل س مسلس
ــر بازداشــتی  ــه رو شــد. 43 کشــته، 3۵۶ زخمــی، هفــت هــزار نف روب
ــارت شــده  ــران شــده و غ ــزار ســاختمان و فروشــگاه وی ــار ه و چه
ــر 39(  ــود. )صورتگ ــش ب ــس و ارت ــردم و پلی ــی م ــۀ رویاروی نتیج
ــورش های  ــلحانه و ش ــای مس ــه قیام ه ــش ب ــکا در واکن ــرۀ آمری کنگ
مردمــی، در ســال 19۶۸ »قانــون حقــوق مدنــی« را تصویــب کــرد تــا 
ــاب  ــراس انق ــا از ه ــورژوازی عمدت ــه ب ــود ک ــت ش ــر ثاب ــار دیگ ب

ــد.  ــن می ده ــات ت ــه اصاح ــه ب ــت ک اس
امــا ایــن تــازه شــروع ماجــرا بــود. در ســال 19۶7 گروهــی از جوانــان 
ــاع از خــود« تشــکیل  ــرای دف ــیاه« ب ــگان س ــام »پلن ــا ن ــی ب ــیاه حزب س
دادنــد کــه عمدتــا متأثــر از کمونیســم انقابــی بودنــد کــه در آن مقطــع 
ــگان  ــی پلن ــط و مش ــد. خ ــی می ش ــه دون نمایندگ ــو تس ــط مائ توس
ــای  ــا و تئوری ه ــم آفروآمریکن ه ــی از ناسیونالیس ــه رگه های ــیاه البت س
ــرد.  ــل می ک ــود حم ــم در خ ــن را ه ــکای التی ــی آمری ــی چریک مش
ــه  ــیاهان علی ــارزات س ــب مب ــه قط ــل ب ــرعت تبدی ــیاه به س ــگان س پلن
ــایر  ــوان س ــواداران ج ــیاری از ه ــدند و بس ــر ش ــژادی و فق ــتم ن س
ــذب  ــس را ج ــوم ایک ــگ و مالک ــن لوترکین ــه مارتی ــات ازجمل جریان
ــاب  ــی خط ــۀ اطاعات ــزارش محرمان ــک گ ــتۀ ی ــد. براســاس نوش کردن

197۰ »۲۵ درصــد کل جمعیــت  نیکســون در ســال  بــه ریچــارد 
ــد و از  ــیاه قائلن ــگان س ــرای حــزب پلن ــادی ب ــرام زی ــتان احت سیاه پوس

ــن ۶1۲(  ــال«. )زی ــر ۲1 س ــان زی ــد جوان ــه 41 درص جمل
بــزرگ،  شــهرهای  فقیرنشــین حاشــیۀ  محــات  در  ســازماندهی   
ــس،  ــل حمــات پلی ــاع در مقاب ــرای دف ــی ب ــوزش سیاســی و نظام آم
ــود.  ــاد از فعالیت هــای پلنــگان ســیاه ب ــا اعتی ــارزه ب ســوادآموزی و مب
ــی داد و در  ــرار م ــلحانه ق ــۀ مس ــورد حمل ــزب را م ــر ح ــس، دفات پلی
چهــار دســامبر 19۶9 در شــهر شــیکاگو فِــِرد همپتــون و مــارک 
ــدی  ــاند. چن ــل رس ــیاه را به قت ــگان س ــری پلن ــو رهب کارک دو عض
بعــد مارتیــن لوترکینــگ هــم تــرور شــد و مالکــوم ایکــس هــم ســه 
ــق  ــه ازطری ــان ک ــت هم زم ــود. دول ــده ب ــرور ش ــش از آن ت ــال پی س
ــه ســیاهان مــی داد، ازطریــق اف.بــی.آی در حــال  کنگــره امتیازاتــی ب
و  انشــعاب  ایجــاد  و  ســیاهان  مبارزاتــی  ســازمان های  در  نفــوذ 

ــود.  ــا ب ــردن آن ه متاشــی ک
ــی  ــی و متاش ــرکوب نظام ــار س ــفید در کن ــورژوازی س ــت و ب دول
ــن  ــرای گرفت ــروژه ای ب ــش ســیاهان، پ ــی تشــکل های جنب ــردن امنیت ک
ــد  ــی و فاس ــرد. خنث ــش ب ــم پی ــش را ه ــن جنب ــی ای ــوان مبارزات ت
کــردن برخــی از رهبــران تشــکل های مدنــی و سیاســی ســیاهان 
ــا  ــردن آن ه ــام ک ــادی و ادغ ــازات اقتص ــع و دادن امتی ــق تطمی ازطری
ــورژوازی  ــی از »ب ــیار کوچک ــر بس ــاد قش ــدرت، ایج ــه ای از ق در الی
ــرای  ــیاه ب ــای س ــورژوازی و توده ه ــردن خرده ب ــوت ک ــیاه« و دع س
ــطۀ  ــکا به واس ــتی آمری ــرمایه داری امپریالیس ــام س ــا نظ ــدن ب ــد ش متح
ــر و  ــز فارم ــد جیم ــی مانن ــی. رهبران ــادی و حکومت ــازات اقتص امتی
ــای کان  ــی و وام ه ــت های دولت ــۀ ۶۰ پُس ــیک در ده ــد مک کیس فلوی
اقتصــادی گرفتنــد و بعدهــا چهره هایــی هم چــون کالیــن پــاول، 
کاندولیــزا رایــس و بــاراک اوبامــا بــه باالتریــن مقامــات دولتــی 
و حکومتــی رســیدند. بانــک چیــس منهتــن و خانــوادۀ راکفلــر، 
ــورژوازی  ــت »ب ــرای تقوی ــرمایه گذاری ب ــه س ــفید را ب ــورژوازی س ب
ــاری  ــرکت های تج ــۀ 197۰ ش ــاز ده ــد و از آغ ــوت کردن ــیاه« دع س
بــزرگ بــرای ســیاهان تأســیس کردنــد. بــا ایــن وجــود کمتــر از نیــم 
ــت  ــان سیاه پوس ــکا از آِن صاحب ــاری آمری ــای تج ــد کل درآمده درص
ــار  ــد را در اختی ــش از 99 درص ــوز بی ــفید هن ــورژوازی س ــود و ب ب
ــم  ــک ه ــد و کوچ ــط جدی ــۀ متوس ــک طبق ــن ۶14( ی ــت. )زی داش
ــای  ــیاهان را در آماره ــی س ــد کل ــه درآم ــد ک ــاخته ش ــیاهان س از س
ــن  ــا فقیرتری ــی داد ام ــان م ــابق نش ــر از س ــی باالت ــی و تبلیغات دولت
ــیاهان  ــان س ــاکان از می ــروز کم ــن ام ــا همی ــکا ت ــۀ آمری ــار جامع اقش
تشــکیل می شــوند. گزارشــی در نیویــورک تایمــز در آغــاز ســال 
197۸ می گفــت »محاتــی کــه در دهــۀ 19۶۰ قیام هــای شــهری 
را تجربــه کردنــد، به اســتثنای چــد مــورد نــادر، تغییــرات کمــی 
ــترش  ــهرها گس ــب ش ــدید در اغل ــر ش ــرایط فق ــان ش ــته اند و هم داش

ــن ۶1۶( ــت« )زی ــه اس یافت
تبعیض و  تداوم ستم 

ــت  ــۀ 197۰ توانس ــی ده ــال های میان ــکا از س ــۀ آمری ــت حاکم هیئ
ــن کشــور را منحــرف، مســخ و  ــیاهان ای ــش ضــد نژادپرســتی س جنب
ــد ســتم علیــه ســیاهان را  مهــار کنــد امــا هرگــز نتوانســت و نمی توان
ــدم  ــن دو نوشــته دی ــه در ای ــرد. چنان ک ــن بب ــکا از بی ــۀ آمری در جامع
دیکتاتــوری  دولــت  و  آمریــکا  ســرمایه داری  شــکل گیری  نحــوۀ 
بورژوایــی در ایــن کشــور به شــکلی اســت کــه بــر تبعیــض نــژادی و 
ــا شــده اســت. موقعیت هــای شــغلی  ــر ســایرین بن ــری ســفیدها ب برت
بــاال عمدتــا در اختیــار سفیدپوســتان اســت و مشــاغل به لحــاظ 
ــه  ــب جامع ــله مرات ــن« در سلس ــی »پایی ــت اجتماع ــد و موقعی درآم
سفیدپوســتان،  غیــر  آِن  از  به طــور چشــم گیری  آمریــکا،  طبقاتــی 
ــاری  ــیکاگو آم ــان ش ــه معلم ــرا اتحادی ــت. اخی ــیاهان اس ــژه س به وی
از قربانیــان کوویــد 19 منتشــر کــرد کــه طبــق آن ۶۸ درصــد از 
ــد.   ــتان بودن ــد، سیاه پوس ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــانی که ج کس
علــت ایــن اســت کــه سیاه پوســتان آمریــکا بیشــتر در مشــاغلی 
ــته های  ــزو »رش ــت ج ــام دول ــق اع ــه طب ــتند ک ــه کار هس مشــغول ب
ــد.  ــد ســر کار برون ــه بای ضــروری« اعــام شــدند و در دوران قرنطین

ــروری. ــل و ض ــی عاج ــای بدن ــی و کاره ــاغل خدمات مش
ــد.  ــکیل می دهن ــیاهان تش ــین را س ــر و حاشیه نش ــردم فقی ــت م  اکثری
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ــمت  ــتند و به س ــکاری هس ــرض بی ــیاه در مع ــان س ــیاری از جوان بس
باندهــای بــزه کاری و مــواد مخــدر رانــده شــده و به همین علــت 
دســتگیری  می دهنــد.  تشــکیل  آن هــا  هــم  را  زندانیــان  اکثریــت 
ــری  ــس ام ــت پلی ــا به دس ــل آن ه ــیاه و قت ــان س ــته جمعی جوان دس
ــاراک  ــدن ب ــاب ش ــی انتخ ــت. حت ــکا اس ــره در آمری ــج و روزم رای
اوبامــا هــم چیــزی از شــدت ســرکوب، دســتگیری و کشــتار جوانــان 

ــت.  ــکا نکاس ــت آمری ــس و دول ــط پلی ــیاه توس س
نتیجه

ــان از عناصــر  ــا و بومی ــیاهان، التینوه ــه س ــژادی علی ــی و ن ــتم مل س
آمریــکا  در  امپریالیســتی  ســرمایه داری  جامعــۀ  و  دولــت  ذاتــی 
اســت. ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــدون بــرده داری، بــدون نسل کشــی 
اســتثمار  بــدون  ایــاالت مکزیکی هــا،  دزدیــدن  بــدون  بومیــان، 
ــروزی و  ــدون جنگ اف ــوم و ب ــان س ــورهای جه ــتی در کش امپریالیس
ــکل  ــان، به ش ــر جه ــن در سراس ــای خونی ــی و کودتاه ــاوز نظام تج
ــتماتیک  ــاد سیس ــک تض ــن ی ــد. ای ــروزی اش درنمی آم ــی و ام فعل
در جامعــۀ آمریــکا اســت و در چارچــوب نظــام ســرمایه داری قابــل 
ــان  ــاب آواکی ــن مســاله را ب ــردن نیســت. ای ــن ب حــل کــردن و از بی
ــه  ــرد ک ــدی ک ــل و جمع بن ــته هایش تحلی ــن نوش ــی از آخری در یک
بــر  نمی تــوان ســتم  چــرا در چارچــوب سیســتم ســرمایه داری 
ــن  ــم ای ــی و مه ــه اساس ــرد: »نکت ــن ب ــکا از بی ــیاهان را در آمری س
ــن  ــد در درون حــدود ای ــژادی نبای ــه ســتم ن ــارزه علی ــه مب اســت ک
سیســتم باقــی بمانــد. بلکــه بایــد به عنــوان جزیــی از یــک چالــش و 
تقــای کلــی در جهــت هــدف نابــودی ایــن سیســتم انجــام پذیــرد. 
ــن  ــن سیســتم از بی ــل ای ــد ذی ــم نمی توان ــن ظل ــه ای ــت ک ــن واقعی ای
رود، دلیلــی بــرای انــزوا و یــأس نیســت. همیــن امــر دلیلــی محکــم 
ــد  ــود و می توان ــود ش ــد ناب ــتم بای ــن سیس ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــرا  ــه چ ــن  ک ــوص ای ــن درخص ــای بنیادی ــود و مبن ــود ش ناب
ــرنگونی  ــرای س ــی ب ــارزه انقالب ــب مب ــردم را جل ــوان م می ت
ــت!  ــه اس ــت نهفت ــن حقیق ــرد در همی ــتم ک ــن سیس ــی ای نهای
تمــام ایــن نــکات توضیــح می دهــد کــه چــرا هیــچ حرکــت واقعــی 
و معنــاداری ازســوی صاحبــان قــدرت )اعــم از سیاســت مداران 
ــراث  ــه و می ــردن تجرب ــان ب ــت از می ــی( در جه ــزاب سیاس و اح
ــی  ــیانه و وضعیت ــژادی وحش ــتم ن ــه س ــوف ب ــادی معط ــرون متم ق
کــه امــروز بــدان دامــن زده اســت، صــورت نگرفتــه اســت، کــه در 
آن میلیون هــا و میلیون هــا جــوان ســیاه و جوانــان رنگین پوســت 
ــد و ایــن همــه ذیــل ایــن سیســتم  ــوع آینــده ای ندارن دیگــر هیــچ ن
رخ می دهــد... ایــن سیســتم بــا جوانانــی کــه هیــچ آینــده ای و 
می کنــد.  کنتــرل  را  آن هــا  می کنــد؟  چــه  ندارنــد  چشــم اندازی 
آن هــم بــا خشــونت... ایــن مطلــب علــت تــرور ســاختاری و 
توســط  رنگین پوســتان  دیگــر  و  ســیاهان  علیــه  سیســتماتیک 
ــن  ــت، ای ــه به همین عل ــد ک ــان می ده ــح داده و نش ــس را توضی پلی
خشــونت فقــط علیــه جوانــان و دیگــران در گتوهــای درون شــهری 
ــر سیاه پوســتی  ــل ه ــه آزار، خشــونت و قت ــال نمی شــود بلکــه ب اعم
ــاال  ــگاه ب ــات و جای ــانی که دارای تحصی ــی کس ــی، حت ــر جای در ه
ــرای  ــتم ب ــن سیس ــر ای ــد. اگ ــدا می کن ــم پی ــتند، تعمی ــه هس در جامع
ــونت  ــه خش ــهری ب ــای درون ش ــردم در گتوه ــای م ــرل توده ه کنت
پلیــس نیــاز دارد، پــس ایــن خشــونت الجــرم بایــد "ســر ریــز" کنــد 
ــز  ــی نی ــور کل ــتان به ط ــر رنگین پوس ــیاهان و دیگ ــه س ــبت ب و نس

ــان ۲۰۲۰( ــردد«. )آواکی ــال گ اعم
آتش 

منابع:
ــران  ــت ای ــزب کمونیس ــه از ح ــن. ترجم ــم نوی ــاب )1397( کمونیس ــان، ب - آواکی

)م ل م(
ــت  ــه تح ــا ن ــود ام ــه کن ش ــد ریش ــژادی می توان ــتم ن ــاب )2020( س ــان، ب - آواکی

ــران )م ل م( ــن سیســتم. ترجمــه و انتشــار از حــزب کمونیســت ای ای
- زیــن، هاوارد )139۰( تاریــخ آمریکا. ترجمه مانی صالحی. نشــر کتاب آمه

- لوتــا، ریمونــد )1394( تاریــخ واقعــی کمونیســم. ترجمــه منیــر امیــری. انتشــارات 
حــزب کمونیســت ایــران )م ل م(

- American Crime. Case 12: The 1921 Tulsa Massacre and the Destruction of 
Black Wall Street. January 20, 2020 | revcom.us 

پانوشت:
1. https://twitter.com/CTUlocal1/status/1246999301458362369

هفت توقف  جمهوری ...ِ  
بر بستر مبارزه علیه دشمنان داخلي و خارجي مردم:

1- توقف قوانین شریعت و نابودي دولت دیني
ادغــام دیــن و دولــت جنایــت اســت و دینمــدار از زشــتترین خصلتهــای 
ــي  ــان و ال.جي.بي.ت ــر زن ــرکوب و تحقی ــت. س ــامي اس ــوری اس جمه
هــا، ادیــان و گرایشــات مختلــف اعتقــادی و مســلکي ماننــد اهــل ســنت، 
بهاییــان، دراویــش، یارســانان و غیــره و ضدیــت بــا علــم کــه از قوانیــن 
شــریعت و ماهیــت مذهبــي دولــت ســرمایه دار دین مــدار در ایــران 
ــارت  ــه جس ــاز ب ــردم نی ــای م ــود. توده ه ــف ش ــد متوق ــزد بای برمی خی
ــای  ــریعت و نهاده ــون ش ــت و قان ــردن حکوم ــون ک ــعار واژگ ــرح ش ط
ــی  ــا موسســات تبلیغات ــل آســتان قــدس رضــوی ی ــي مث اقتصــادي- دین

ــد. ــی را دارن ارتجاعــی مذهب
2- توقف رژیم فاشیستي نظامي/امنیتي و استبداد سیاسي

از رژیــم جمهــوری  بــودن  نظامي/امنیتــي  و  مجموعــۀ دین مــداری 
اســامي یــک رژیــم اســتبدادی فاشیســتي می ســازد. حکومــت نظامــي /

ــو شــود. ــد لغ ــي بای امنیت
3- توقف حجاب اجباري و ستم بر زن

ــانۀ آن  ــم نش ــاری ه ــاب اجب ــرده و حج ــرده ک ــي زن را بَ ــت دین حکوم
ــا  ــرد، ره ــه م ــاي فرودســتي زن نســبت ب ــدون الغ ــچ کــس ب اســت. هی
ــردان  ــه م ــارزه هم ــرد، مب ــری زن و م ــرای براب ــارزه ب ــد. مب ــد ش نخواه
ــور  ــتیز شــریعت و به ط ــن زن س ــاری، قوانی ــان اســت. حجــاب اجب و زن

ــد متوقــف شــوند. ــر زن بای ــي همــه اشــکال ســتم ب کل
4- توقف جنگ هاي ارتجاعي جمهوری اسالمی در منطقه

شــرکت جمهــوری اســامي در درگیری هــای سیاســي و جنگ هــای 
ــم  ــردن رژی ــم ک ــراي محک ــن ب ــان و یم ــراق، لبن ــوریه، ع ــي س نظام
ــر مــردم ایــران و فریــب آن هــا و معاملــه  خــودش، تقویــت ســلطه اش ب
بــا امپریالیســت ها اســت. دخالــت و جنگ افروزی هــای جمهــوری 

ــوند. ــف ش ــد متوق ــه بای ــامي در منطق اس
5- توقف فقر، بي کاری و آوارگي

کار و مســکن یعنــي حــق حیــات. تهاجــم جمهــوري اســامي بــه حــق 
حیــات را نبایــد تحمــل کــرد. تمــام ثروت هــای انباشــت شــده در دســت 
ــدی  ــدد آخون ــا، شــرکت های متع ــاری و بانک ه ــا، مؤسســات اعتب بنیاده
ــت  ــه کار و زحم ــردم و نتیج ــي از آِن م ــی و خصوص ــپاهی و دولت و س
ــا و  ــاي جناح ه ــا و دزدي ه ــکۀ اختاس ه ــر س ــت. روی دیگ ــا اس آن ه
شــخصیت های مختلــف حکومــت، فقــر و گرســنگي بخش هــای زیــادي 
از مــردم، محرومیــت کــودکان کار از تحصیــل و ورشکســتگي و فاکــت 
ــد  ــت بای ــردم تهي دس ــي م ــي کاری و آوارگ ــنگي، ب ــر، گرس ــت. فق اس

متوقــف شــود.
6- توقف ستم گری ملي علیه ملل غیر فارس

ــران  ــاکن در ای ــارس س ــر ف ــل غی ــه مل ــتم علی ــض و س ــرکوب، تبعی س
ــا، افغانســتانی ها  ــا، بلوچ ه ــا، عرب ه ــا، ترکمن ه ــا، کرده ــر ک ه شــامل ت
و برتــری سیســتماتیک ملــت و فرهنــگ و زبــان فارســي بــر ســایر ملــل 

ــود. ــف ش ــد متوق ــا بای و فرهنگ ه
7- توقف روند نابودي محیط زیست

علــت نابــودی محیــط زیســت در نظــام ســرمایه داری، خــودِ کارکــرد ایــن 
نظــام اســت و قانــون »گســترش بیــاب یــا بمیــر« ناشــي از آنارشــي تولیــد 
ــي  ــتغات دولت ــرمایه داری مس ــت. س ــب اس ــرمایه های رقی ــت س و رقاب
ــتي،  ــرمایه داری امپریالیس ــت س ــت در دس ــي دس ــپاهی و خصوص و س
ــده  ــاورزی را بلعی ــای کش ــا و زمین ه ــاحل دریاه ــا، س ــه جنگل ه بی وقف
ــد. در رأس  ــود می کن ــم ناب ــل ترمی ــرز غیرقاب ــت را به ط ــط زیس و محی
ایــن فعالیت هــای اقتصــادی ویران گــر خــود خامنــه ای و ســپاه پاســداران 
و آخوندهــای نماینــدۀ ولــي فقیــه قــرار دارنــد. دســت همــه این هــا بایــد 

از طبیعــت ایــران و محیــط زیســت کوتــاه شــود.
)از ســند »بیانیــه انقــالب: اوضــاع کنونــی و وظایــف مــا«- حــزب 

ــران م ل م( کمونیســت ای
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وا اقتصاد ســیاسی
 مارکسیســتی

بخش دوم

شیوۀ تولید! شیوۀ تولید! شیوۀ تولید!

ــاس و  ــف اس ــه کش ــق ب ــس موف ــه مارک ــم ک ــل گفتی ــماره قب در ش
ــزرگ  ــی ب ــوای محرکــۀ جامعــۀ انســانی شــد و به این ترتیــب، انقاب ق
مفاهیــم  همان جــا،  در  آورد.  به وجــود  بشــر  اجتماعــی  فکــر  در 
ــده( را  ــای مول ــا نیروه ــدی )ی ــای تولی ــدی و نیروه ــط تولی رواب

ــتیم: ــس نوش ــل از مارک ــه نق ــم و ب ــی کردی معرف
ــط  ــارا وارد رواب ــود، اجب ــی خ ــِی زندگ ــد اجتماع ــان ها در تولی »انس
معینــی بــا یکدیگــر می شــوند کــه مســتقل از اراده شــان اســت. یعنــی، 
ــی  ــۀ معین ــا مرحل ــه متناســب ب ــی شــوند ک ــدی ای م ــط تولی وارد رواب
ــط  ــن رواب ــت ای ــت. کلی ــان اس ــدِی مادی ش ــای تولی ــل نیروه از تکام
ــاس  ــد و براس ــکیل می ده ــه را تش ــادی جامع ــاختار اقتص ــدی، س تولی
ــود  ــا می ش ــی بن ــی و قانون ــای سیاس ــک روبن ــی، ی ــالودۀ واقع ــن ش ای
ــاق دارد. نحــوۀ  ــر آن انطب ــی از آگاهــی اجتماعــی ب و شــکل های معین
ــی و  ــی، سیاس ــات اجتماع ــام حی ــد ع ــادی، فرآین ــی م ــد زندگ تولی
ــاد  ــد اقتص ــر نق ــدی ب ــس. درآم ــد.« )مارک ــکل می ده ــری را ش فک

ــدن( ــه 1۸۵9 لن ــی. ژانوی سیاس
آواکیــان در کتــاب کمونیســم نویــن )فصــل اول( بــا زبانــی ســاده امــا 
ــانی، در  ــۀ انس ــر جامع ــالۀ اساســی ه ــه مس ــد ک ــق تشــریح می کن عمی
هــر برهــۀ زمانــی، تولیــد و بازتولیــد نیازهــای مــادی زندگــی و شــیوۀ 
ــد آن هــا می باشــد و شــیوۀ تولیــدی1 ، چارچــوب اساســی هــر  تولی
ــه  ــه این ک ــد. ن ــن می کن ــد را تعیی ــه می افت ــه در جامع ــی ک اتفاق
ــیوۀ  ــی ش ــود، ول ــدی خاصــه ش ــیوۀ تولی ــه ش ــه ب ــز در جامع همه چی
ــه  ــی ک ــت؛ تضادهای ــه اس ــر جامع ــای عمیق ت ــاوی تضاده ــد ح تولی
ــطح  ــه در س ــتند ک ــی هس ــن رخدادهای ــرک مهم تری ــده و مح پیش برن
ــق  ــن و سیســتمی کــه ازطری ــد، یعنــی روش معی ــم. شــیوۀ تولی می بینی
ــده و  ــازمان داده ش ــه س ــادی جامع ــای م ــۀ نیازه ــد و مبادل آن، تولی

پیــش مــی رود.
یــک قــرن و نیــم از کشــِف علمــِی ایــن واقعیــت اجتماعــی می گــذرد 
بــرای  فکــری اش  کارکنــان  و  بــورژوازی  بی وقفــۀ  تاش هــای  و 
ــیده  ــی نرس ــه جای ــا ب ــس، نه تنه ــِی مارک ــۀ علم ــتی نظری ــات نادرس اثب
بلکــه خــودِ کارکــرد ســرمایه داری )و اخیــرا، »بحــران کرونــا«( مکــررا 
درســتی آن را نشــان داده اســت. بــا ایــن وجــود، در دنیــای امــروز و 
ــاب  ــد. ب ــت ندارن ــن واقعی ــردم درکــی از ای ــت م ــا اکثری در جامعــۀ م
ــانی  ــورد کس ــوص در م ــدم درک به خص ــن ع ــد: »ای ــان می گوی آواکی
ــادی دور  ــی محصــوالت م ــدگان واقع ــه از تولیدکنن ــد ک صــدق می کن
ــوال  ــا معم ــد. این ه ــی جامعه ان ــرهای میان ــزء قش ــی ج ــتند؛ یعن هس
ــادی  ــای م ــرای نیازه ــی ب ــد و توزیع ــیوۀ تولی ــر ش ــه اگ ــد ک نمی دانن
ــد.  ــی کنن ــتند زندگ ــانی نمی توانس ــودات انس ــت، موج ــود نداش وج
نمی توانســتند بازتولیــد شــوند، پــس نابــود می شــدند.« )آواکیــان. 

ــدی( ــیوۀ تولی ــدام ش ــق ک ــن. فصــل اول: ازطری کمونیســم نوی
کافیســت کســانی کــه در سراســر دنیــا تولیــد و توزیــع همــۀ چیزهایــی 
کــه مــردم به طــور روزمــره اســتفاده می کننــد را بــرای مــدت کوتاهــی 
ــیوۀ  ــه ش ــد بلک ــا تولی ــه نه تنه ــد ک ــد ش ــوم خواه ــد معل ــف کنن متوق
تولیــد ایــن نیازهــا، پایــه و اســاس جامعــه اســت. پــس بایــد پرســید، 
ــادی زندگــی وارد  ــال نیازهــای م ــع و انتق ــد و توزی ــرای تولی ــردم ب م
چــه نــوع روابــط تولیــدی بــا یکدیگــر می شــوند. به عبــارت 
دیگــر، ایــن نیازهــای مــادی ازطریــق کــدام شــیوۀ تولیــدی، تولیــد و 

بازتولیــد می شــوند؟ 
ــۀ  ــوای محرک ــده ای در درک ق ــگاه تعیین کنن ــان جای ــوع چن ــن موض ای

کلیــۀ شــکل های ســتم و اســتثمار در جامعــه - اعــم از فقــر و شــکاف 
ــر - و راه  ــای ویران گ ــت و جنگ ه ــط زیس ــودی محی ــا ناب ــی ت طبقات
حــل آن هــا دارد کــه آواکیــان در آثــار گوناگــون خــود مرتبــا بــه ایــن 
ــک  ــی ی ــف اجتماع ــتم های مختل ــۀ س ــته و از دریچ ــوع بازگش موض
بــار دیگــر آن را طــرح و اثبــات می کنــد و دیگــران را نیــز بــه چالــش 
ــن  ــه ای ــد ک ــد می کن ــد و تاکی ــوع بپردازن ــن موض ــه ای ــه ب ــد ک می کش
ســوال نــه فقــط »یــک ســوال« بلکــه مهم تریــن و اساســی ترین ســوال 

اســت. 
ایــن  درگیــِر  می کشــد  به چالــش  را  مــا  آواکیــان  مثــال،  به طــور 
ــا سیســتم ســرمایه داری  ــه »آی ــم ک ســوال شــده و جــواب علمــی دهی
ــان را از بیــن ببــرد و یــا بــدون ســتم بــر زنــان  می توانــد ســتم بــر زن
به پیــش رود؟«. او می گویــد: »مــن ایــن ســواالت را بــرای خالــی 
ــن ســواالت، مصــاف و چالشــی را  ــودن عریضــه مطــرح نکــردم. ای نب
ــا مــردم می تواننــد راهــی  ــد. ســوال ایــن اســت کــه آی جلــو می گذارن
ــد از  ــر بتوانن ــتم حاض ــت سیس ــت حاکمی ــه تح ــد ک ــش بگیرن در پی
شــر ســتم بــر زن خــاص بشــوند؟ ...مــن براســاس یــک پایــه علمــی 
ــوان از  ــتم نمی ت ــن سیس ــت ای ــت حاکمی ــه تح ــده ام ک ــع ش ــا قان کام

ــر زن خــاص شــد.« دســت ســتم ب
ــه  ــه این ک ــد؛ ن ــتجو کنن ــق و جس ــد: »تحقی ــش می خواه او از مخاطبان
ــک  ــد کــه چــون ی ــا فکــر کنن ــد ی ــو برون ــی جل ــای ایمــان مذهب برمبن
آدم مطلــع ایــن را گفتــه پــس حتمــا حقیقــت دارد. ...مــا بایــد ســخت 
کار کنیــم. افــراد مختلــف دارنــد انبوهــی از تئوری هــا، درمــورد 
ــواع  ــن سیســتم از شــر ان ــت ای ــه چطــور می شــود تحــت حاکمی این ک
ــم  ــا می دانی ــد و م ــو می گذارن ــد را جل ــاص ش ــتم ها خ ــام س و اقس
ــر  ــتر فک ــاله بیش ــن مس ــد روی ای ــت. ...بای ــن نیس ــن کار ممک ــه ای ک
ــر  ــه درگی ــائل جامع ــا مس ــی ب ــرا وقت ــه چ ــرد ک ــتر کار ک ــرد و بیش ک
ــه  ــزی ک ــا هــر چی ــا ب ــد ی ــه ســتم های مختلــف می پردازی می شــوید، ب
ــوید، اساســی ترین  ــه رو می ش ــد روب ــر کن ــد تغیی ــد بای احســاس می کنی
ــا را  ــد چارچــوب همــۀ اینه ــدام شــیوۀ تولی ــه ک ــن اســت ک ســوال ای
ــر را کــدام شــیوۀ  ــر و نحــوۀ تغیی ــه و اســاس تغیی ــد؟ پای ــن می کن تعیی
ــوب و  ــه چارچ ــت ک ــد اس ــیوۀ تولی ــدام ش ــد؟ ک ــن می کن ــد تعیی تولی

ــا( ــد؟« )همان ج ــن می کن ــر را تعیی ــن تغیی ــی ای ــای نهای محدوده ه
ــه  ــد ب ــی بای ــل اجتماع ــر معض ــی ه ــم در بررس ــی می گویی ــا، وقت ام
ــای آن نیســت  ــم به معن ــدی« رجــوع کنی ــدام شــیوۀ تولی چارچــوب »ک
ــر  ــه ام ــاده ب ــاف و س ــد ص ــات را بای ــن معض ــک از ای ــر ی ــه ه ک
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اقتصــادی تقلیــل دهیــم. خیــر! برخــاف ایــن نــوع روش تقلیل گرایانــۀ 
ــۀ  ــه رابط ــه ب ــد ک ــا را فرامی خوان ــان م ــی، آواکی ــت مکانیک ماتریالیس
ــیوۀ  ــای »ش ــر زن( و زیربن ــتم ب ــه س ــف )ازجمل ــتم های مختل ــان س می
ــم.  ــگاه کنی ــی ن ــت دیالکتیک ــرد ماتریالیس ــا روش و رویک ــدی« ب تولی
وی در کتــاب »گشــایش ها: گشــایش تاریخــی توســط مارکــس و 
ــل  ــب ح ــد: »برحس ــن« می نویس ــم نوی ــا کمونیس ــتر ب ــایش بیش گش
ــان  ــر مردم ــتم ب ــا س ــان ی ــر زن ــتم ب ــد س ــی، مانن ــر معضــل اجتماع ه
ــا  ــی، ی ــری و بدن ــان کار فک ــاد می ــل تض ــا ح ــار ی ــا التین تب ــیاه ی س
وضعیــت محیــط زیســت یــا مســاله مهاجریــن و غیــره،  آن چــه 
می کنــد  تعییــن  را  تغییــر  محدوده هــای  و  شــالوده  درنهایــت، 
ــوده  ــی ب ــی واقع ــاِت اجتماع ــن معض ــه ای ــت. هم ــد اس ــیوه تولی ش
و به نوبــۀ خــود دارای دینامیک هــای مختــص بــه خــود هســتند و 
ــا  ــه این ه ــا هم ــل داد. ام ــادی تقلی ــام اقتص ــه نظ ــا را ب ــوان آن ه نمی ت
ــای اساســی آن  ــام اقتصــادی و در داخــل دینامیک ه در چارچــوب نظ
ــت  ــدی اس ــیوه تولی ــادی و ش ــام اقتص ــت، نظ ــد؛ و درنهای رخ می دهن
ــائل  ــام مس ــا تم ــه ب ــر را در رابط ــای تغیی ــالوده و محدوده ه ــه ش ک
ــۀ  ــر کلی ــد از ش ــما می خواهی ــر ش ــس اگ ــد. پ ــن می کن ــی تعیی اجتماع
ــن شــکل های  ــه ای ــا ب ــد نه تنه ــوید بای ــا ش ــتم ره ــف س ــکال مختل اش
ــد  ــن بای ــه هم چنی ــد بلک ــورد کنی ــود برخ ــه خ ــتم، به نوب ــف س مختل
ــبرد  ــکان پیش ــما ام ــه ش ــا ب ــد ت ــر دهی ــام اقتصــادی را تغیی ــا نظ اساس
ــه عبــارت  ــا ایــن معضــات را بدهــد. ب تغییــرات اساســی در رابطــه ب
ــی  ــه مانع ــید ک ــته باش ــادی داش ــام اقتص ــک نظ ــد ی ــما بای ــر: ش دیگ
در مقابــل ایجــاد ایــن تغییــرات نیســت و نه تنهــا مانــع نیســت و 
ــرات  ــن تغیی ــرای ایجــاد ای ــرات را مجــاز می شــمارد بلکــه ب ــن تغیی ای

ــد.« ــم می کن ــاعدی را فراه ــالوده مس ش
انقالب و نه چیزی کمتر!

هــدف از درک اهمیــت شــیوۀ تولیــد فقــط ایــن نیســت کــه بــه 
ــای  ــد رنج ه ــمۀ تولی ــه و سرچش ــِت جامع ــی از واقعی ــناخِت علم ش
ــل شــویم. هرچندکــه ایــن شــناخت بســیار مهــم  ــزرگ اجتماعــی نائ ب
ــر آن اســت.  ــت، تغیی ــناخِت واقعی ــا از ش ــی م ــدف اصل ــا ه اســت ام
هــدف، تغییــر ایــن وضعیــت و از بیــن بــردن رنج هــای غیــر ضــروری 
ــوع  ــر ن ــه ه ــم ن ــاب و آن ه ــق انق ــط ازطری ــر فق ــن تغیی اســت و ای
انقابــی بلکــه ازطریــق انقــاب کمونیســتی ممکــن اســت. اگــر 
ــیم  ــته باش ــر داش ــاوت و بهت ــا متف ــی کام ــه و جهان ــم جامع می خواهی
بایــد شــیوۀ تولیــدی حاکــم، یعنــی شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری را از بـُـن 
و اســاس عــوض کنیــم و  ایــن کاری اســت کــه فقــط ازطریــق انقــاب 
کمونیســتی و اســتقرار نظــام سوسیالیســتی نویــن ممکــن اســت. 
چنان چــه ایــن مســاله را درک نکنیــم و طبــق آن حرکــت نکنیــم، 
هرگــز امــکان تغییــِر ریشــه ای در وضــع وحشــتناک کنونــِی جامعــه را 

ــت. ــم داش نخواهی
ایــن حقیقــت، رفرمیســت های  نکــردن  نمونه هــای درک  از  یکــی 
این هــا کســانی هســتند کــه  به اصطــاح »سوسیالیســت« هســتند. 
ــراض  ــر ام ــری و دیگ ــع نابراب ــوان منب ــت از اقتصــاد به عن ــا صحب دائم
ــا  ــه معضــل را صرف ــد ک ــه آن دارن ــش ب ــا گرای ــد؛ ام اجتماعــی می کنن
ــه:  ــد. درحالی ک ــی کنن ــره( مکان یاب ــع« )دســتمزد و غی در حــوزۀ »توزی
»منبــع اساســی ســتم و نابرابــری کــه مشــخصۀ یــک جامعــه اســتثمارگر 
ماننــد ســرمایه داری اســت، در حــوزۀ تولیــد و مشــخص تر از آن، 
ــس  ــد بروک ــان. دیوی ــای دارد.« )آواکی ــدی ج ــط تولی ــوزۀ رواب در ح
...تفاوت هــای عمیــق میــان ترامــپ و ســندرز بــا سوسیالیســم واقعــی. 

 .۲)۲۰۲۰
ــه  ــد ک ــت« درک نمی کنن ــاح »سوسیالیس ــت های به اصط ــن رفرمیس ای

ــه   شیوه  ...ِ   ــت. وج ــد اس ــیوۀ تولی ــر دادن ش ــده، تغیی ــر تعیین کنن ــاس و ام اس
تعیین کننــده در تغییــر شــیوۀ تولیــد، تغییــر مالکیــت بــر ابــزار تولیــد 
ــد  ــه کار می گیرن ــزاری اســت کــه کارگــران ب ــزار تولیــد، اب می باشــد. اب
تــا نیازهــای جامعــه را تولیــد کننــد. به طــور مثــال، زمیــن، مــواد خــام، 
ــتم  ــت سیس ــره. تح ــن آوری و غی ــا، ف ــد کارخانه ه ــاختارهایی مانن س
ســرمایه داری، مالکیــت بــر ابــزار تولیــد، خصوصــی اســت و صاحبــان 
ــز و  ــراد ســرمایه دار، شــرکت های ری ــد، اف ــزار تولی ــن اب خصوصــِی ای
درشــت ســرمایه داری و نهادهــای دولتــی هســتند و براســاس انحصــار 
ــتثمار  ــد اس ــد ندارن ــزار تولی ــچ اب ــه هی ــی را ک ــد، مردم ــزار تولی ــر اب ب
ــد، کارگــران  ــزار تولی ــر اب ــای انحصــار ب ــد. ســرمایه داران، برمبن می کنن
ــدید  ــت ش ــه رقاب ــز ب ــر نی ــا یکدیگ ــارا ب ــد و اجب ــتثمار می کنن را اس
بگیرنــد.  پیشــی  رقیبان شــان  بــر  ســودآوری  در  تــا  برمی خیزنــد 
ــدیدتر  ــز ش ــران را نی ــتر، کارگ ــه بیش ــود هرچ ــرای س ــابقه ب در مس
ــت  ــد، اکثری ــکاری می افزاین ــر و بی ــۀ فق ــر دامن ــد، ب ــتثمار می کنن اس
ــی کوچــک  ــا در دســت اقلیت ــروت بی انته ــده و ث ــر ران را به ســمت فق
ــر  ــی ب ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــظ ق ــرای حف ــود؛ و ب ــت می ش انباش
اســتبداد سیاســی و ســرکوب و اعــدام و شــکنجه تکیــه کــرده و آتــش 

جنگ هــای ارتجاعــی و امپریالیســتی را می افروزنــد و...  
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی اساس ــد، ضرورت ــیوۀ تولی ــر ش ــن، تغیی بنابرای
ــان گذاشــته  ــر ضــروری نقطــۀ پای ــر رنج هــای غی ــا ب ــرد ت جــواب بگی
شــود. گام اول در ایــن راه، انقــاب کمونیســتی و اســتقرار سوسیالیســم 
ــرورت را  ــن ض ــت« ای ــاح »سوسیالیس ــت های به اصط ــت. رفرمیس اس

ــم هســتند.  ــام حاک ــال اصــاح نظ ــد و همیشــه دنب ــی می کنن ــم نف ه
هــدف سوسیالیســم، تغییــر مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و 
تبدیــل آن بــه مالکیــت همگانــی جامعــه بــر ابــزار تولیــد اســت. 
ــد ســرمایه داری گسســت می شــود و راه  ــر، از شــیوۀ تولی ــن تغیی ــا ای ب
ــوده و  ــوع ب ــرمایه داری ممن ــه در سیســتم س ــی ک ــرای انجــام کارهای ب
ــای  ــد برمبن ــبرد تولی ــی: »پیش ــود. یعن ــاز می ش ــود، ب ــرکوب می ش س
یــک نقشــه کلــی، نــه ازطریــق اســتثمار بلکــه از طریــق درگیــر 
ــا  ــه ب ــش آگاهان ــم کن ــردم، بره ــای م ــه توده ه ــه و فعاالن شــدن آگاهان
ــای  ــان نیازه ــت و هم زم ــت را محافظ ــه طبیع ــه ای ک ــت به گون طبیع
مــادی و فرهنگــی و فکــری مــردم را فراهــم کنــد. آن هــم نه فقــط در 
ــوی  ــت به س ــان و حرک ــا در کل جه ــه نهایت ــان بلک ــه از جه ــک نقط ی
محــو کامــل فقــر، محرومیــت و تحقیــر و تمامــی رنج هــای غیــر 
ضــروری کــه توده هــای مــردم در سراســر جهــان، تحــت ســلطه 
ــد  ــد. دگرگــون کــردن شــیوۀ تولی ــه می کنن سیســتم ســرمایه داری تجرب
ــا  ــل( ب ــذاری متقاب ــۀ تاثیرگ ــی )پروس ــۀ دیالکتیک ــک رابط ــد در ی بای
دگرگــون کــردن روابــط اجتماعــی ســتم گرانه )ماننــد رابطــه میــان زن 
و مــرد( و هم چنیــن افــکار و فرهنگــی کــه ســتم و اســتثمار را تحمیــل 
ــت:  ــم اس ــیار مه ــم بس ــر ه ــوع دیگ ــک موض ــرود. ی ــش ب ــد پی می کن
ــه مغلــوب کــردن و در هــم شکســتن دســتگاه  تمــام این هــا وابســته ب
دولتــی اســت. بــدون انجــام ایــن کار، رســیدن بــه هــدف غیــر ممکــن 
ــس و  ــلح و پلی ــای مس ــژه، نیروه ــی )به وی ــتگاه دولت ــد دس ــت. بای اس
ــت  ــه حاکمی ــه آن( ک ــوه مجری ــی و ق ــم و بوروکراس ــن محاک هم چنی
ــته  ــم شکس ــد دره ــل می کن ــرمایه دار( را تحمی ــه س ــتثمارگران )طبق اس
ــردش  ــدف و عملک ــه ه ــتی  ک ــی سوسیالیس ــدرت دولت ــا ق و آن را ب
دگرگونــی بنیادیــن جامعــه و کل جهــان به ســمت محــو هرگونــه ســتم 

ــا(. ــان. همان ج ــرد.« )آواکی ــن ک ــت، جایگزی ــتثمار اس و اس
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