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زمانــیبندتــوکروچــه،فیلســوفوهــگل
شــناسبرجســتهیایتالیایــیدرخصــوصنســبت

ــود: ــیدهب ــگلپرس ــکه ــادیالکتی ــانب زم
»چــهچیــزیدردیالکتیــکهــگلمــردهوچــه

چیــزیهنــوززنــدهاســت؟«
مکتــب برجســتهی اندیشــمند آدورنــو،
ــازی ــوسس ــکمعک ــای ــاب ــورت،ام فرانکف
هگلــی،ســوألرابــهایــنشــکلمطــرحکــرد:
»مــاامــروزبــهچشــمدیالکتیــکهــگلچگونــه

ــم؟« ــرمیآیی ــهنظ ب
متأثــرازایــنمعکوسســازی،نگاهــیبــه
ــتهی ــاگذش ــاب ــهیم ــجمواجه ــیوهیرای ش
تاریخیمــانگواهــیمیدهــدمــاعمومــا
ــای ــتنتجربه ه ــارگذاش ــاکن ــاب ــمت ــرآنی ب
بــد،دســتاوردهاوپیروزی هــاراپُررنــگ
کــردهوســعیبــهتکرارشــاندرهیأتــی
ــااگــرواقعیــتدرعمــل، ــم.ام ــننمایی امروزی
دیالکتیکیایســت ِتجزیهناپذیــر کلیــت
ــا  ــه م ــت ک ــان ِچیزهایی س ــل توأم ــه حام ک
تحــت عنــوان »جنبه هــای خوب/جنبه هــای 
بــد  « د  سته بند  ی شــان می کنیــم، آن گاه ایــن 
شــکل از مواجهــه ی رایــج مــا بــا آن مشکل ســاز 

ــت؟  نیس
جمله هایــی نظیــر این کــه »ای کاش اینطــور 
ــر  نمی شــد  «، »ای کاش آنطــور می شــد  «، ناظــر ب
ــرای فعال ســازی تخیلی ســت  ــا ب تــاش ذهــن م
کــه د  ر ســود  ای د  راند  اختــن طرحــی نــو بــرای 
ــن کار را  ــا ای راســتای اجتماعــی پیِشروســت، ام
ــل«  ــان »تخی ــد   و می ــام می د  ه ــی انج ــا ذهن تمام
ــت.  ــر نیس ــد  ه ای حاض ــی کنن ــت« میانج و »واقعی
ــود   کــه مــا از »تخیــل« )یعنــی  بایــد   هوشــیار ب
تصــوِر چیــزی( ســخن می گوییــم کــه د  اشــتنش 
ــت  ــال اس ــن فع ــر ذه ــامت ه ــر س ــی ب گواه
ــه  ــزی ک ــوری از چی ــی تص ــم« )یعن ــه »توه و ن
ــت  ــم قطعی س ــد  ه ی توه ــرای د  ارن ــود  ش ب وج
ولــی د  یگــران تقریبــا بــه طــور قطع وجــود   آن 
چیــز را نمی پذیرنــد  - نظیــر بیمــاراِن شــیزوفرن 
ــد   کــه وجــود   خارجــی  ــراد  ی را می بینن کــه اف
ــه  ــخ چ ــول تاری ــه د  ر ط ــه ک ــد  (. البت ند  ارن
ــا  ــم کــه بعد  ه ــتن توه ــه د  اش ــان ِ ب ــیار متهم بس
»توهم« شــان از نظــر مرد  مــان روزگارشــان 
ــی علمــی  ــه حقایق ــد  ل ب ــی د  یگــر ب د  ر روزگاران
ــه  ــط گالیل ــن« توس ــود  ن زمی ــرد   ب ــد  ند   )»ِگ ش
ــط  ــید  « توس ــه د  وِر خورش ــن ب ــش زمی و »چرخ

کپلــر(.
ــه  ــد   ب ــل« نبای ــه »تخی ــال د  اد  ن ب ــر و ب ــاری پ ب
ــازیم د  ر  ــی بس ــه جهان ــد   ک ــوه کن ــه ای جل گون
هیــأت کلــی منســجم و به هــم پیوســته کــه امــا 

ــا  ــه تنه ــم بلک ــی کنی ــت د  ر آن زند  گ ــا نیس بن
فایــد  ه اش آن اســت کــه همچــون اثــری باســتانی 

ــه نمایــش د  رآیــد  .  د  ر مــوزه ای ب
ــه ســراغ تاریخ ســازاِن گذشــته  از ایــن منظــر ب
ــع  ــل وض ــه تحلی ــان ب ــک ایش ــن و از عین رفت
ــن   ــروری د  ر عی ــت ض ــتن کاری س ــود   نشس موج

ــیار. ــواری های بس ــا د  ش ــال ب ح
ــت  ــد  د   انباش ــه م ــز ب ــه ج ــروری از آن رو ک ض
تجربــه ی بشــری نمی تــوان قد  مــی از قــد  م 
برد  اشــت و مــا همــواره نیازمنــد   غلبــه بــر زمــان 
هســتیم. غلبــه بــر زمــان یعنــی د  ر »حــال« بــود  ن 
ــد  ه ی  ــز آین ــته و نی ــتاد  ه د  ر گذش ــد  د   ایس ــه م ب
نیامــد  ه آن را فهــم کــرد  ن و پیرامونــش فعالیــت 

کــرد  ن .
د  شــوار از آن رو کــه د  ر هــر اکنونــی مؤلفه هایی 
جد  یــد   ُرخ می نماینــد   کــه پیــش کشــید  ن 
ــا آن  ــرای رویارویــی ب ــگاه از گذشــته ب یــک ن
ــد   را  ــای جد  ی ــگاه مؤلفه ه ــه آن »ن ــا ک – از آنج
ــر  د  رک نکــرد  ه اســت - خــود   را ایســتاد  ه د  ر براب
ایــن چالــشمیبینــدکــه»آیــادیگــردورهاش
ــاایــنچالــشاســتکــه ــقب نگذشــته؟«؛مطاب
همــوارهشــاهدســخنبــهمیــانآمــدنازمرگ
فــالنتفکــروپایــانبهمــانخطومشــیهســتیم.
ــهای ــروروی ــانتفک ــنمی ــردرای ــالاگ ح
هســتکــهدربــهکارگیــریاشبــرایامــروز
توأمــاننشــانههاییاززنــدهبــودنونیــز
ــوان ــورمیت ــد،چط ــروزمیده ــشراب مرگ
»بازیابــی«اشکــرد،بــهنحــویکــهبــهجهــت
»خصلــت-ویــژه«همچنــانبشــودهمــاننــامرا

بــاخــودحمــلکنــد؟
حکایــتبــردوشکشــیدنعناویــنپُرافتخــارو
احترامانگیــزگذشــته)البتــهنــهبــرایهمــگان(
ــهیامــروزی ــرایتوجیــهمحتواهــایکوتول ب
ــم ــق«(ه ــانخل ــام»فدائی ــتفادهازن ــراس )نظی
چیزیســتازهمیــندســت.یــاخــطومشــیو
طــرزنــگاه»فدائــیخلــق«بــهاعتبــارتغییــرات
جهــاِنمــابــهکلــیکارشتمــاماســت،
ــی ــلک»فدائ ــرامومس ــت«م ــه»کلی ــااینک ی
ــه ــاب ــت.اینج ــدمعناس ــانواج ــق«همچن خل
ــرد ــاِنرویک ــهبرانگیزیهواخواه ــکلوسوس ش
ــای ــدِ«تجربهه ــایب ــایخوب/جنبهه »جنبهه
ــروز ــالاگــرام ــهمث ــدک ــرآنان تاریخــی،ب
ــر ــاامی ــژادی ــدحنیفن ــامحم ــیی ــژنجزن بی
ــر ــهتغیی ــرب ــد،نظ ــدهبودن ــانزن ــزپوی پروی
ــیو ــوغوپاک ــزنب ــیونی ــوالتکنون وتح
صداقتشــانحتمــارأیبــهگزینــهی»یــا
ــد؛ ــچ«میدادن ــاهی ــهگامی ــاتگامب اصالح
ــد بالعکــسممکــناســتعــدهایدیگــربگوین

ــی ــروتحــوالتکنون ــردنتغیی ــاظک ــالح ب
ــان ــزهم ــانونی ــهیایش ــازمان ــاسب درقی
صداقــت،حتمــاهمــانایــدهی»ردتئــوریبقــا«

رادرپیــشمیگرفتنــد.
ــتی ــرایدرس ــتداللآوریب ــهاس ــیب ــابنای م
یکــیازایــننگره هــارانداریــم،صرفــاســخن
بــرســردشــواریطــرحمســئلهاســت.بــاچــه
ــیچــون ــهموضوع ــوانب ــاریمیت ــرومعی مت
ــرایبازســازی »احضــارتاریخســازانگذشــته«ب
ــون ــوالتاکن ــاتح ــهب ــاندرمواجه اندیشهش

پرداخــت؟
ــروز ــرام ــداگ ــدبگوی ــیمیتوان ــورکس چط
ــبک ــهس ــادیب ــراعتق ــوددیگ ــدهب ــنزن لنی
کاریمــدلحــزببلشــویکنمیداشــتومثــال
ــی«باشــد؟ ــک»هکــراینترنت ــیدادی ــحم ترجی
مــرزباریکیســتمیــانتخیــلکــردناین کــه
گذشــتهمیتوانســتجــوردیگــریاتفــاق
بیفتــد)مثــالاگــرآخریــنگــروهچریکهــای
ــته ــرفکش ــداش ــریحمی ــهرهب ــهریب ش
نمیشــدندیــااگــرانقــالب۱۹۱۹آلمــان
بــهرهبــریاسپارتاکیســتهابــهپیــروزی
ــد ــر»امی ــهازمنظ ــدنب ــادرغلطی ــید(ب میرس
بســتنبــه«بــهاصطــالحاصالحــاتگامبــهگام،
»کنشگــریانقالبــی«گذشــتگانراتاریــخ

ــردن. ــیک ــتهمعرف ــرفگذش مص

درایـنکوتـاهنوشـته»پیام«یهسـتبـه»یاران
تاریخسـازان اندیشـهی بازیابـی در کـه ِآشـنا«
گذشـته،نهصرفادرصـدد»تکرارژسـت«برآیند
ونـهبـرپیکـرهیکوتولـهایمتأثـرازترسهـا
گذشـته از »نـام«ی خویـش شـخصی منافـع و
رابگذارنـد،بلکـههیأتـیانقالبـیرامبتنـیبـر
»خصلت-ویـژه«اش-اسـتراتژیعمـِلآنبـرای
تغییرخصلـت-ویژهیوضـعموجود-بـهتمامی
احضـارکننـدوخـودراچـونمخاطبـیدربرابر
آنببیننـدکهآیـاپذیرایشهسـتندیـامنتقدش.

ــتادهایم ــخنایس ــهایازتاری ــادرنقط ــاریم ب
کــهبــربلنــدایتاریــخاســتواز آنجــا
ــط ــنفق ــم؛ای ــارامیبینی ــامخطاه ــاًلتم کام
ــت ــباس ــورژوایراحتطل ــکخردهب ــمی توه
کــهمیپنــداردازطریــقمتــنمیتوانــد
ــرای ــد.ب ــادهرادرککن ــاقافت تمــامآنچــهاتف
ایســتادنبــرقلــهبایــدبــهکــوهرفــت؛بــرای
ــالب ــدانق ــزبای ــرینی ــتوبراب ــقعدال تحق

ــرد. ک

بهیارانِآشنا
مادرنظرانقالبیونگذشتهچگونهایم؟ سردبیر
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ــگاه ــتندون ــدهایبرگش »ع
جهــت بــاران کردنــد،
عــوضکــردهبــودبهشــدت
میخــورد. شیشــهها روی
ــه ــتادام ــهصحب ــهردارب ش

ــد: دادن
ــالغ ــلازاب ــرقب ــه،دونف بل
ــالغ ــدازاب ــربع ــارنف وچه
ــر،و ــشنف ــوعش ودرمجم
ــار ــیچه ــرباق ــانزدهنف ازش
نفــربنــابــهمختصــراختــالل
حــواسوهشــتنفــربــه
در مــزاج، امتــالء علــت
بیمارســتانها یــا منــازل
بلــه هســتند، بســتری
ــن ــرای ــراغعم ــان،چ آقای
خدمتگــزارانواقعــی،در
ــرار ــرگق ــیمم ــرضنس مع
گرفتــه،شــایدچنــدصباحــی
ــدانواقعی ازعمــرایــنفرزن
ــد. ــدهباش ــینمان ــنباق وط
ــر، ــارنف ــدچه ــاریمیمان ب
کــهازآنچهــارنفــردونفــر
درایــنشــبنشــینیباشــکوه
دارنــد. حضــور افتخــار
ــای ــرم،دردنی ــارمحت حض
ــی ــازندگ ــهم ــفتهایک آش
و ملــت هــر میکنیــم،
ــت ــدازمل ــیمیخواه مملکت
ومملکــتدیگــرجلوتــرزده،
بــرایمــاموطــنافتخــارات
کنــد. کســب بیشــماری
وایــنامــرممکــننیســتجز
بــاافزایــشجمعیــت،درواقع
ــر ــداوم.واگ ــلم ــدمث تولی
ــی ــنگرام ــروزمیه ــاام ت
ــی ــنافتخارات ــهچنی ــاب م
علــت بــه نشــده، نائــل
کمبــودســربازانفــداکار
وگمنــامبــوده،چنانچــه
ــوزراءســابقدریکــی وزیرال

ــوده ازفرمایشــاتخــودفرم
ــران ــتای ــرجمعی ــود،اگ ب
ــام ــنتم ــود،م ــرب دوبراب
دنیــارابــهزورشمشــیرقبضــه
میکــردمونــامایــرانو
ــه ــمب ــامعال ــیرادرتم ایران
میرســاندم.« افتخــار اوج

طنیــنگزنــدهیداســتان
باشــکوه« نشــینی »شــب
پــس از هنــوز ســاعدی
ــاب ــاراخط ــالیانم ــنس ای
ــا ــونم ــااکن ــدوب میکن
چنــدانبیگانــهنیســت؛طنــز
ــار ــرهوت ــایتی ــیاهوفض س
ــرح ــهش ــتانک ــنداس ای
عــدهای تجلیــل مراســم
بازنشســتهاســتکــهبــه
دلیــلماهیــتبیمارگــون
وضعیــتبــهمراســمعــزا
در میشــود تبدیــل
ســرآغازادبــیدهــهیچهــل
سرشــت گویــی شمســی
ــه ــتک ــیاس ــایوضعیت نم
ــرایط ــکش ــوژههایشدری س
ــاختاری ــتس ســلبدرموقعی
و کردهانــد گیــر خــود
ــر ــسازدیگــریزی یکــیپ
چــرخدندههــایماشــینی
ــوند. ــفمیش ــونتل هیوالگ
ــک ــاتدری ــشازادبی پرس
بازخوانــیتاریخــیبــرای
ــت ــیماهی ــابررس ــاتنه م
ــدهدر ــدش ــیتولی ــارادب آث
ــه ــهب ــتک ــندورهنیس ای
ــیارو ــتردگیبس ــلگس دلی
از گوناگــون طیفهــای
حوصلــهیایــنیادداشــت
ــهپرســش ــت؛بلک ــارجاس خ
ازیــکوضعیــتادبــیاســت.
ادبیــاتدردهــهیچهــل

ــهاش ــهزمان ــورب شمســیچط
پاســخدادوچگونــهمیتــوان
روححاکــمبــریــکوضعیــت
تاریخــیراازخــاللادبیــات
بازشــناخت؟اگــربخشــی
ــم ــد،فه ــالتنق ــمازرس مه
امکانهــایتاریخــییــک
وضعیــتاســت،آنوقــتاین
امــکاندرمواجهــهبــاادبیات
دهــهیچهلازبســترســاخت
ــام ــیتم ــلبیتتاریخ ــکس ی
میگیــرد. شــکل عیــار
درشــرایطیکــهپــساز
کودتــای۳۲رژیــموقــت
ــس ــادبنف ــناعتم دربیشتری
ــردودر ــرمیب ــهس ــودب خ
بلنــد برنامههــای تــدارک
مدتتوســعهبــوددردورهای
ــی ــتتمام ــازمانامنی کــهس
وجــوهعرصــهیاجتماعــی
وسیاســیرازیــرضــرب
گرفتــهبــودوازدموکراســی
هرچنــدنمایشــیهــمخبــری
ادبیــات تبلــور نبــود،
ــا ــانب ــلهمزم ــهیچه ده
ــی ــایسیاس ــدننیروه برآم
پــسازکودتــادرچنیــن
ــت. ــوعپیوس ــهوق ــیب فضای
ــه ــننکت ــرای ــکذک بیش
ضــروریاســتکــهدرمقــام
ــی ــتآنبخش ــنیادداش ای
ــه ــوردتوج ــندورهم ازای
قــرارمیگیــردکــهبــه
ــیازایــنمنظــر کاربازخوان

میآیــد.
ــهی ــاتدرده ــرآغازادبی س
چهــلرابایــدنســبتبــا
فضــایشکســتویــأسپــس
مــرداد ۲۸ کودتــای از
ــیکــه ــیکــرد؛فضای ارزیاب
یــاعــدهایپشــیمانازکــرده
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خویــشبــهگوشــهعزلــتفرورفتــهیاســر
ــان ــنمی ــد.درای ــدگذاشــتهبودن ــهتبعی ب
ــی ــود؛میراث ــدهب ــهجــامان ــیب ــامیراث ام
ــاتاز ــوسادبی ــتنققن ــرایبرخاس ــهب ک
ــادی ــدودزی ــاح ــیت ــهیس ــترده خاکس
از برآمــده میراثــی میکــرد کفایــت

فعالیتهــایمطبوعاتــیحــزبتــودهو
جبهــهیملــیوپیشتــرازآن،آنطــور
کــهســاعدیدرمصاحبــهیشــفاهیشتأکیــد
کــردهمیــراثمطبوعاتــیفرقــهدموکــرات
ــاظ ــهلح ــردم.ب ــانم ــاندرمی آذربایج
ــات ــشمطبوع ــرنق ــیازنظ ــایتاریخ غن
ــا درایــنمیــراثمیتــوانایــندورهراب
بهــارمطبوعــاتدرمشــروطهقیــاسکــرد.
ایــندورهدرآمادگــیاذهــانطبقــات
ــد ــیمیآم ــهدرپ ــرایآنچ ــفب مختل
ــر ــهغی ــرب ــهرهایدیگ ــوصدرش بهخص
ــعبههای ــتش ــلفعالی ــهدلی ــزب ازمرک
ــزاب ــاناح ــهآنزم ــهک ــزاب)البت اح
ــهدلیــل ــارب تنهــاهــرچهــارســالیــکب
ــش ــدند(وپخ ــینمیش ــاترونمای انتخاب
نشــریاتمختلــف،نقشــیحیاتــیایفــاکــرد
کــهالبتــهازنقــشتأســیسبنگاههــای
ــی ــنوخورازم ــاراتیهمچــونفرانکلی انتش
ــن ــت.درای ــدگذش ــلنبای ــهیچه درده
وضعیــتاســتکــهســیماینویســنده
ــندهدر ــدد:نویس ــشمیبن ــلنق ــهیچه ده
ســپهرغالــبادبیــاتدهــهیچهــلشمســی
ــنفکر- ــندهنیســت،فیگــورروش ــانویس تنه
نویســندهدرایــندورهیتاریخــیمابــهازای
نقــشچهــرهای بیشــک دارد. بیرونــی
ــر ــرآنب ــوانوتأثی ــیکی ــونمرتض چ

ــوددر ــدازخ ــندههایبع ــیاریازنویس بس
ــت ــیدردورهیشکس ــازهیتاریخ ــنب ای
ــی ــدام ــاپی ــهمعن ــتک ــسازکودتاس پ
کنــد:ازشــاملو،کســرایی،ابتهــاجگرفتــه

ــران.... ــادیگ ت
ــهی ــابدن ــهب ــنفکریک ــنده-روش نویس

ــوع ــکدارد)رج ــیارگانی ــاعارتباط اجتم
ــن ــاملوازترکم ــراتش ــهخاط ــودب ش
ــای ــردمنگاریه ــفرنامه-م ــاس ــرای صح

ــد(. ــاعدیوآلاحم س
ــا ــت«)ب ــلحهاس ــکاس ــمی ــزاره»قل گ
ــندوره ــی(درای ــلجهان ــاساشدراش قی
پیــدا را معنــا بیشتریــن کــه اســت
ــان ــونغص ــیچ ــرایکس ــد.ب ــیکن م
ورای چیــزی نوشــتن عمــل کنفانــی
آرمانهــایسیاســیاشنیســتوبــهآن
افتخــارمیکنــد.آلاحمــد-برخــالف
ــران ــاًدیگ ــهبعض ــدهک ــخش ــرمس تصوی
بــهواســطهمنازعههــاودرگیریهــای
ــواه ــهگ ــد-ب ــکازاوپرداختهان هژمونی
ــش ــهی»پیدای ــهمقال ــلاشب ــاعمفص ارج
روشــنفکران«گرامشــی)بــاترجمــهی
خدمــت »در  کتــاب در  هزارخانــی(
را او بیشــک روشــنفکران«، خیانــت و
ــی ــادیورهای ــشبنی ــناختوازنق میش
بخــشنویســنده-روشــنفکردرجامعــهآگاه
بــود.بنابرایــنبــرایبخشــیازنویســندگان
دهــهیچهــلنوشــتناســلحهایبــود
ــه ــاک ــسازکودت ــوتپ ــررخ دربراب
متناظــربــاحلقــهیجوانــانجبهــهیملــی
دوم)جزنی-ضیاءظریفــی(کــهدرتاریــخ۲۸
ــگ ــردرمیتین ــاردیگ ــت۱۳۴۰ب اردیبهش

ــت ــالمموجودی ــراناع ــهته ــدانجاللی می
ــریاز ــیمایدیگ ــود،س ــردهب ــیک سیاس
شــوریدنعلیــهوضــعموجــودرابــهنمایش

دنــد. ر ا میگذ

دهــهیچهــل:ازانقــالبکوبــا
تــااصالحــاتارضــی

درهمــانمیانــهدهــهیچهــلبودکــهرژی
دبــرهکتــابمعــروف»انقــالبدرانقــالب«
رامنتشــرکــردوانقــالبسوسیالیســتیکوبا
ــت؛ ــوعپیوس ــهوق ــدب ــالبع ــدوددوس ح
جنــگویتنــاموجبهــهیضــدامپریالیســتی
تشــکیلگروههــایچریکــی جهانــی،
شــهریدرکشــورهایمختلــف-بــهویــژه
اروپــا-ُمهــرونشــانخــودرابــرمناســبات
آندهــهوصدایــیکــهدرجســتجوی
ــات ــرادبی ــرپیک ــت،ب ــرهاشمیگش حنج

ــت. گذاش
درســپهرداخلــیبــاتصویــباولیــنقانــون
ــلب ــال۱۳۳۸وس ــیدرس ــاتارض اصالح
ــی ــردوصنعت ــندارانخ ــتاززمی مالکی
شــدنکشــاورزیدرمقیــاسبــزرگ؛ســیل
ــرویکار ــودهینی ــتا،ت ــرتازروس مهاج
ــرد. ــازک ــیراآغ ــدصنعت ــرایرش ارزانب
ــکان ــیونالوپی ــرانناس ــایای کارخانهه
ــدودر ــدآم ــیپدی ــندورهیتاریخ درای
چنیــنشــرایطیاســتکــهســیمایطبقــهی
حاشــیهنشــینورانــدهشــدهیشــهریرابه
ــاعدی ــل«س ــتان»دندی ــالدرداس ــورمث ط
یــاشــعر»کســیکــهمثــلهیچکسنیســت«

ــم: ــروغمیبینی ازف

خــاک کــه کشــتارگاه مــردم »و
اســت خونــی هــم باغچههایشــان

وآبحوضهاشانهمخونیاست
وتختکفشهاشانهمخونیاست

چراکارینمیکنند
چراکارینمیکنند.«

ــک«از ــهیکوچ ــعر»مجل ــاملودرش ــاش ی
ــاران: ــوسدرب ــهققن مجموع

»لوطیوقصاب
برسِرواپسینکفارهیمردنخلق

دستبهگریبانبودندومرا
ــهخفــتازخویــشتــابنظــرکــردندر ب

آینــهنبــود:
احساسمیکردمکههردینار

نهمزدِشرافتمندانهیکار،کهبهرشوت
لقمهییاستگلوگیر
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تافریادبرنیارم
ازرنجیکهمیبرم

ازدردیکهمیکشم.«

واســماعیلشــاهرودی،آنجنــونشــاعرانه
بــودکــهدرشــعر»مومــیدرســا«نوشــت:

»منازتماموسعترنجمیآیم
توازتماموسعترنجوریبیا.«

ــرهای ــتجویحنج ــهجس ــهب ــهایک طبق
بــرایبیــانخــودمیگشــتوبخــش
زیــادیازرســالتایــنبیانگــریدر
فضــایبســتهیحاکــمتنهــاازخــالل
ــاآندر ــراهب ــود.هم ــنب ــاتممک ادبی
ــکل ــالش ــیدرح ــینیروی ــهیسیاس صحن
گرفتــنبــودکــهازاواخــردهــهیچهــل،
ــی ــودوحت ــدازخ ــهبع ــکده ــخی تاری
ــرارداده ــرق ــتتأثی ــونراتح ــاهماکن ت
ــرارو ــراضط ــتنازس ــیوهینوش ــت.ش اس
ــاوضعیــت جــزواتتئوریــکدربرخــوردب
ــا موجــود،مشــابهجنبشهــایشــهریاروپ
وامریــکایالتیــنوترجمــهیمنابــع
ــه ــودک ــندورهب ــی،درای ــکغرب تئوری
ــهبرجســتهچنیــن شــکوفاشــد؛شــایدنمون
چیســت؟« »ادبیــات کتــاب ترجمــهای
ســارترترجمــهابوالحســننجفــیاســتکــه
ــیآن ــایادب ــرجریانه ــگرفیب ــرش تأثی
دورهداشــتوآغازگــرفصــلتــازهای
ــات ــایادبی ــیدرفض ــدادب ــومتعه ازمفه

ــود. ــاب ــرم معاص
درعیــنحــالبــهمــوازاتبــامــوجترجمه
یآثــارغربــی،ادبیــاتمدرنیســتیبخشــی
ازخصلتهــایخــودرادرمواجهــهبــاایــن
ــای ــاونهاده ــت.جریانه ــاروامگرف آث
ادبــیدرایــنبرهــهتاریخــیپدیــدآمــد؛
ــار ــاندرکن ــگاصفه ــیُجن ــانادب جری
دیگــرجریانهــایادبــیدرشــهرهایی
ــه ــوب)ب ــاتجن ــاادبی ــتی ــونرش چ
ــاید ــیش ــهعبارت ــادان(ب ــیآب نمایندگ
ــیری ــت.گلش ــنجریانهاس ــنای مهمتری
کــهدرداســتانبلنــدش،»شــازدهاحتجاب«،
ســیمایاضمحــاللیــکطبقــهرابــهروشــنی
مقدمــهی در میکشــد، تصویــر بــه
ــک ــهیتاری ــتانهایش،»نیم ــهداس مجموع

ــد: ــاه«،میگوی م
ــدا ــوددهخ ــبیادب ــزاریش ــسازبرگ »پ
ــر ــاواکدیگ ــار،س ــایدبه ــتوش وهدای
محفــلمــاراتــابنیــاوردومــابــهناچــار
ــان ــیهم ــم،یعن ــاهبردی ــاپن ــهخانهه ب

و گذشــته، از محدودتــر را، جلســات
ــهیکــیازاعضــابرگــزار ــهدرخان ــرهفت ه
اصحــاب اصلــی هســتهی میکردیــم.
ــد: ــابودن ــااینه ــبالفب ــهترتی ــگب ُجن
ــی،روشــنرامــی، ــی،اورنــگخضرائ حقوق
رســتمیان،دوســتخواه،کلباســی،مــنو

ــد.« ــرادرماحم ب
ــیدر ــورنجف ــاحض ــیریب ــهگلش بهگفت
ــا۴۹ ــالهای۴۴ت ــانس ــگمی ــنُجن ای
ادبــی مهمتریــنجریانهــای از یکــی
یافــت. بیشتــری غنــای مــا معاصــر
ــودرا ــارخ ــیاریازآث ــگبس ــایُجن اعض
پــسازنقــدوبررســی،درنشــریهیُجنــگ
ــال ــهح ــریهایک ــد.نش ــرمیکردن منتش
ــه ــگارادام ــیان ــدهرود«کنون ــهی»زن مجل
ــه ــودفاصل ــاوج ــت.ب ــدهیراهآناس دهن
گــذاریُجنــگاصفهــانازادبیــاتموســوم
ــون ــیچ ــاچهرههای ــهب ــدک ــهمتعه ب
آلاحمــد،ســاعدیوبراهنــیشــناخته
ــخصاش ــریمش ــزکنارهگی ــدونی میش
ــشبســزایی ــانق ــی،ام ــایسیاس ازجریانه
ــتانی ــدرنداس ــاتم ــکلگیریادبی درش
ایــراندرآنســالهاداشــتوثمراتــشتــا
انقــالب57ضــدســلطنتیادامــهپیــداکــرد.
ــهرمــان»شــبهــول« ــدب ــالبای ــرایمث ب
جوانتــر اعضــای از شــهدادی هرمــز
ُجنــگاشــارهکــردکــهشــایدبــه
ــن ــیازمهمتری ــتیک ــوانگف ــرأتبت ج
رمانهــایسیاســیادبیــاتمعاصــردر

ــت. ــالب57اس ــتانهیانق آس
ازرخدادهــایدیگــردرعرصــهیفرهنــگ
کــهدرتشــکیلســیمایکلــیفضــایادبــی
دهــهیچهــلنقــشبســزاییداشــتتشــکیل

»کانــونپــرورشفکــریکــودکان«اســت
ــراینشــرواشــاعهی کــهبعدهــامهملــیب
آثــاربســیاریبــودکــهالبتــهبــامعیارهای

ــهداشــت. ــموقــتفرســنگهافاصل رژی
ــهرو ــرش ــهیتئات ــاختمجموع ــروعس ش
ــالهااز ــنس ــیدرای ــاالررودک ــاحت افتت

ــاتمهــماســت. دیگــراتفاق
ــه«را ــهرقص ــنامهی»ش ــدنمایش ــژنمفی بی
ــه ــنگلجب ــاالرس ــاردرت ــنب ــرایاولی ب
ــن ــابای ــتانتخ ــرد.عل ــهب رویصحن
تــاالرعلــیرغــممشــکالتاجرایــیایکــه
ــرای ــهبوجــودمــیآوردب ــراینمایشنام ب
آنبــودکــهطبقــاتپایینتــرجامعــهکــه
ــامعیارهــای ــدوب ــیآنبودن مخاطــباصل
رودکــی تــاالر در حضــور ظاهــری
ــل ــهدلی ــخصاب ــتند)مش ــینداش همخوان
ــد ــا(بتوانن ــمه ــرایخان ــادرب ــشچ پوش
بــهتماشــایآنبنشــینند.نمایشــنامهای
بهطــور شــخصیتهایش از هریــک کــه
نمادیــنبخشــیازوجــوهجامعــهیآن
ــز ــانطن ــازب ــیمیکــردوب روزرابازنمای
ــط ــررواب ــمب ــایحاک ــدخصلته ــهنق ب
ــت ــتعاریمیپرداخ ــکلیاس ــهش ــهب جامع
وشــخصیتفیــلدرآنخــودآیینــهی
ــل ــیحاص ــاریازاز-خود-بیگانگ ــامعی تم
فرماســیوناجتماعــیدراواخــردهــهی

ــود. ــلب چه
درایــنمیــانتشــکیلکانــوننویســندگان
بســیاری همراهــی بــا ۱۳۴7 ســال در
و ادبیــات برجســتهی چهرههــای از
روشــنفکریتنهــامهملــیبــرایمبــارزهبــا
ــود،بلکــهتشــکیل ــتنب ــموق سانســوررژی
ــا ــارات ــاتمعاصــرم ــادادبی ــننه مهمتری

Engare.Net انگاره



۱۰
بــهامــروزبــودکــهبایــددرپرتــوشــکل
گیــرینیــرویدربطــنجامعــهفهمیــدش

ــت. ــرآنرف ــرذک ــهپیشت ک
ــور ــغساسنس ــتازتی ــراراس ــزق ــهچی چ
ــر ــراراســتدربراب ــزق ــزد؟چــهچی بگری

ــد؟ ــاوتکن ــورمق سانس
ــات ــدادبی ــرورتپیون ــاض ــهیاینه هم
ــاجامعهایســتکــهدرهنگامــهیاواخــر ب
چهــلکــموبیــشافــقمبارزاتــیخــودرا
ــان ــیهمچن ــشقدیم ــد.پرس ــدامیکن پی

پابرجاســت:

ــرای ــی؟آزادیب ــهکس ــرایچ آزادیب
ــزی؟ ــهچی ــنچ گفت

را مدعــا ایــن میتــوان دســتکم
ــدو ــندگانازب ــوننویس ــهکان ــتک داش
تأســیسدغدغــهیفهــمآزادیقلــمدر
برابــردســتگاهسانســوررژیــمدرنســبتبــا
عدالــتلگدمــالشــدهیدرونجامعــه
هرچنــد بیصداهــا؛ داشــت؛صــدای را
ــتهی ــبحیازگذش ــهش ــیب ــوگوی ــهت ک
ــر ــتوبیشت ــدهاس ــلش ــشتبدی پرفروغ
ــد ــیمیمان ــهنویس ــینبیانی ــکماش ــهی ب
تــایــکنهــادتأثیرگــذاربــهمــدد
مادیتــیکــهازکاغــذبرمیخیــزددر
ــد. ــممیکن ــدعل ــمق ــاقحاک ــراختن براب
ــوندر ــاواکن ــتاینج ــتاس ــهدرس بل
ــئله ــامس ــرایم ــروزیب ــهیام مواجه
ــرســر ــیب ــیتاریخــیاســت.قضاوت قضاوت
ضــرورتقلــمکــهازحذفهراســینــدارد.
ــاترا ــی»کلم ــربراهن ــهتعبی ــیکــهب قلم
ــمو ــد«.بیک ــدمیکن ــذبلن ازرویکاغ
ــردی ــتاز:نب ــارتاس ــئلهعب ــتمس کاس
چیــزی ادبیــات. ســپهر در هژمونیــک
ــت. ــباس ــاغای ــاتم ــونِادبی ــهدراکن ک
ــم ــسقل ــرازجن ــیاگ ــهحت ــیک ادبیات
ــه« ــروز«و»تجرب ــهروندام ــزدی»ش ــهم ب
ــابهوســری ــینشــریاتمش وصفحــاتادب
ــداز ــمه«اینباش ــرچش ــتانکهای»نش داس

ــیرود. ــرنم ــهفرات ــونتفال ــزیچ چی
ــمدر ــهبگوی ــتک ــروریاس ــاض دراینج
ــا ــاتنه ــرم ــاتمعاص ــرادبی ــهیحاض زمان
بــهآنچــهازدریچــهرســمیروانــهی
ــاری ــت.ب ــدودنیس ــودمح ــبمیش مخاط
ــکصــداو ــیکــهت ــب،جریان ــانغال جری
بیرغیــبدرمیــاننشــریاتوناشــرین
میتــازد،همنشــینوهمپیالــهیتدبیــر
ــت. ــرماس ــتزدودهیعص ــیسیاس اعتدال
ــی ــدهدربازخوان ــهیگمش ــتحلق ــناس ای

ــی: ــلشمس ــهیچه ــاتده ادبی

ــدی ــتر،امی ــدیازدلخاکس ــارامی احض
ــی ــانفیی ــیب ــتهازنفرت ــربرخاس ــکس ی
تــاموتمــامکــهدیگــربــاحــدودِوضعیــت

ــدارد. ــتین ــرآش س

براهنــیکــهذهنــشهرچنــدروبــهتاریکی
مــیرودامــاســیمایشچــونمنتقــدی
راســتیندرحافظــهیجمعــیادبــیمــاحــک
شــدهاســتدررمانخمیــرشــدهی»روزگار
دوزخــیآقــایایــاز«شکــهگویــیچــون
ــهرویآن ــتب ــازهیدریچهایس ــفت کش

مینویســد: دوران،

»هــدفایــنبــودکــههرنــوع
ــرود. ــنب ــاازبی ــرمدرم ش
ــته ــودکش ــرمرادرخ ــاش م
بودیــم،چــراکــهشــرمازنظــر
محمــودهرگــزجنبهیانســانی
نبایــد انســانها نداشــت.
عــرقشــرمبــرچهرهشــان
بنشــیند.اَّرهدردســتمــنبــود
ــردن ــوضک ــسازع ــنپ وم
احســاس نردبــان جــای
راحتــیبیشــتریمیکــردم.
ــود ــم.محم ــاالرفت ــاب ازپلهه
ــن ــنکارراکــرد.م ــزهمی نی
ــل ــودم.قات ــرب ــارفرزت ــنب ای
ــارقاتــل ــودم.ایــنب بهتــریب
تــربــودم.محمــودگفتــهبــود:
ــد!« ــیکن ــادتم ــانع »انس
ــادت ــودمع ــتهب ــنتوانس وم

ــم...« کن

توضیحات:

ــوان، ــیکی ــت:مرتض ــهراس ــپب ۱.ازچ
ســیاوش یوشــیج، نیمــا احمدشــاملو،

ابتهــاج. امیرهوشــنگ کســرایی،

ــی ــاغییالق ــلدهــه۱۳۴۰دریــکب ۲.اوائ
در»زردهبنــد«شــمیراناتکــههمــهرا
ــوان ــیکی ــرمرتض ــلطانی«همس ــوریس »پ
ــود. ــردهب ــوتک ــیدع ــداریجمع ــهدی ب
ــر ــرائینف ــیاوشکس ــس،س ــنعک درای
دومســمتراســتعکــسوســعیدســلطانپور
ــراول ــد.نف ــراولســمتچــپنشســتهان نف
ســمتراســتصــادقهاتفــیبــرادررحمــان
ــال ــاندرس ــهکیه ــردبیرروزنام ــیس هاتف
۱۳57اســت.همچنیــنناصــررحمانــینــژاد،
مهــدیفتحــیوپرویــزصادقــیکــه
همگــیدرفعالیــتهــایدهــه۱۳۴۰تئاتــر
ــن ــتنددرای ــتداش ــرانفعالی ــیای مترق

ــوند. ــیش ــدهم عکــسدی

ــتین ــال۱۳۴7درنخس ــهدرس ــهرقص ۳.ش
ــق ــیارموف ــیبس ــیرازاجرای ــرش جشــنهن
نمایــش ایــن بازیگــری داشــت.گروه
ــدان، ــاسجاوی ــد،عب ــتادمحم ــوداس محم
ــش،اردوان ــینواالمن ــی،حس ــهندای جمیل
مفیــد،هومــنمفیــد،فــرخصوفــی،تهمینــه
ــی، ــادصوف ــوزنی،فره ــهیلس ــی،س مدن

ــد. ــیبودن ــیدکنعان رش
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دنیایماعیونه/هرکیمیخوادبدونه

نیلوفرکدخدایی

مارشادبیاتدردههی5۰

ــن ــتانِای ــردترینزمس ــت،س ــتاناس زمس
ــت، ــاناس ــنوام ــرام ــهظاه ــالهاب س
ــی ــراراســت.صدای ــتانیبرق ــیگورس امنیت
مخالــف صداهــای چراکــه نیســت؛
ســرکوبشــدهاند.درآبــادیایکنــار
کــوهبــاشــیبیتنــد۱۳۱تــنســودایآن
ــتقردر ــریمس ــایژاندارم ــاج ــدت کردن
آبــادی،»تفنــگ«و»گل«و»گنــدم«بکارند
...آنــانبذرهایشــانراکاشــتندامــاباقــی
نماندنــدتــاســبزشدنشــانرانظــاره
کننــد...کســیندانســتکــهچگونــه
چنیــنســوداییدرخاطرشــانپــرورده
ــن ــانچنی ــانِدهدروصفش ــاادیب ــد،ام ش

ــکاران. ــد:آفتاب گفتن
ــتند، ــایههانگذش ــردِس ــاهِس ــانازپن »آن
اگرچنــد بــود؛ آفتــاب در راهشــان
میگداخــتوطعــمِخــونوگــدازهی
ــتم ــنِس ــتیزِخونی ــهس ــت«۲.ب ــسداش مِ
ــرواز ــهپ ــهب ــیک ــدندوهنگام ــهش روان
ــان ــدوخاکسترش ــرگرفتن ــدُگ درآمدن
ــرگ ــگلِبیب ــرد،جن ــدهک ــاراآکن فض
امــاخاکســتروخــونرازِعمــقِخاطراتــش

ــد. ــبزش ــناختوس ــازش ب
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ــیاهکل« ــیاز»س ــدانادب ــیاریازمنتق بس
ــانی ــرپیش ــهب ــپیدهدمیک ــوانس ــهعن ب
ِآفتــابِادبیــاتدهــهپنجــاهِشمســی

کردهانــد. یــاد میدرخشــد،
ــی ــی،اجتماع ــراتِسیاس ــاوتغیی رخداده
دگرگــون را هنــر و ادبیــات و...؛
ــن ــد.ای ــرمیپذیرن ــدوازآنتأثی میکنن
ــری ــیوهن ــارادب ــهآث ــتک درحالیس
ــل ــیازعوام ــایتاریخ ــوددربزنگاهه خ
وبسترســازانِبــروزِاغلــبِرخدادهــای
ــرم ــرفُ ــرب ــی،ومؤث ــیواجتماع سیاس
ومحتــوایآنهــابودهانــد.درواقــع
ــش ــهپی ــردک ــنبازگــوک ــوانچنی میت
ــالح ــهاصط ــیاهکلوب ــنس ــتیافت ازعینی
»آغــازجنبــشمبــارزهمســلحانه«درجریــان
ــن ــشازتدوی ــزپی ــرانونی ــیای سیاس
ــر ــنهن ــارهیآن،ای ــکدرب ــونتئوری مت
ــی ــنفضای ــداچنی ــهابت ــودک ــاتب وادبی
راتخیــلکــردهومتصــورشــدهبــودوبــر
ــت. ــعگش ــرواق ــدادمؤث ــنرخ ــقای تحق
ــهالی ــمازالب ــدادِعظی ــکرخ ــوارهی هم
شــعرهاودرپیــچوخــمِیــکاثــرهنــری،

ــد. ــدمیده ــشرانوی ــورِخوی ظه
.

ــیترین ــاتدرسیاس ــژهادبی ــروبهوی هن
برداشــتیکــهازآننــزدنویســندگان
ــرای ــیب ــت،محمل ــودداش ــیوج ایران
ــی ــایاجتماع ــزِکنشه ــابِخیالانگی بازت
بــود،امــادرپــیعبــورازمیانــهیدهــهی
چهــل،بــهنظــرمیرســیدکــهدیگــرایــن
ــکاس« ــوریانع ــر»تئ ــیب ــیمبتن ــوعتلق ن
ــه ــهراک ــدآنچ ــت.نمیش ــونیس جوابگ
ــی ــبروایت ــادرقال ــتتنه ــاناس درجری
برآمــدهازخیــال،دیگرگونــهبازگــو
ــت ــخنمیرف ــزیس ــدازچی ــرد؛بای ک

ــود: ــدهب ــیش ــشخال ــهجای ک

ــر ــداس ــدص ــیخواه ــعلهم ــیش »زندگان
ــوروز ــون دادعم

شعلههاراهیمهبایدروشنیافروز
زندگيراشعلهبایدبرفروزنده

شعلهراهیمهسوزنده
آريآريزندگيزیباست

زندگي،آتشگهيدیرندهپابرجاست
ــر ــعلهاشدره ــصش ــش،رق گــربیفروزی

ــت ــرانپیداس ک
ــاه ــيگن ــتوخاموش ــوشاس ــهخام ورن

ــت.« ماس
)سیاوشکسرایی،منظومه»آرشکمانگیر،۱۳۳7(

»شــعر پیدایــی چهــل؛ دهــهی در
ــرداد۳۲، ــت۲۸ِم ــیِشکس ــت«درپ ِشکس
رکــودجنبشهــایمردمــیبــهدلیــل
ــس ــرشــهرپ ــانحاکــمب ســرکوبوخفق
ــای ــودیگروهه ــفوناب ــا،کش ازکودت
ــتها ــوده،مائوئیس ــزبت ــنتی)ح ــپس چ
ــی ــهعوامل ــهوهم ــی(؛هم ــروهجزن وگ
ــنتی ــایس ــدادراهه ــببانس ــهس ــدک بودن
ــا ــارام ــایت ــنفض ــت.درای ــارزهگش مب
ســنگرادبیــاتهمچنــانازمقاومــتســخن
میرانــدوتســلیمنشــدنیمینمــود.در
ــد، ــتانهایصم ــلداس ــهیچه ــرده اواخ
شــعرهایشــاعرانیچــونشــاملو،براهنــی،
ســاعدی، نمایشــنامههای و...، کســرایی
ــی ــودو...همگ ــایههایمحم ــیوهمس یلفان
طوفانــی جلوههــای دهنــدهی بازتــاب
یــک آبســتن کــه بودنــد ِجامعهیــی

ــت: ــل«اس ــنهی»عم ــاروتش انفج

»راستایناستکهماخانگیاوشدهایم
لوسوشکلکسازودستآموز،

ودراینخیلکهدرمطبخاومیلولند
جانآزادیباخویبیابانینیست

سگرامیشدهایم
گرگهاریباید...«

)سیاوشکسرایی،»خانگی«(

یــاوقتــیکــهقهرمــانداستان»۲۴ســاعتدر
خــوابوبیــداری«صمــدبهرنگــیدرپایــان
ــل ــه»مسلس ــدک ــیکن ــتانآرزوم داس

ــالاوباشــد.« پشــتشیشــهم
ف

»شبباگلویخونین
خواندهاستدیرگاه

دریانشستهسرد
یکشاخهازسیاهیجنگل

ــی ــادم ــورفری ــهســوین ب
ــد« کش

)احمدشاملو،»طرح«(.


شــعر»طــرح«شــاملوهنگامــی،بهشــعرروز
محافــلچــپوروشــنفکریآنروزهــابدل
ــکل ــوزش ــاهن ــنایدهه ــهای ــودک میش
ــهروایتــیپویــان، ــد،ب نهایــینیافتــهبودن
ــدن ــرحش ــاپومط ــدچ ــسازتجدی پ
شــعرکوتــاه»طــرح«بــهمنوچهرهزارخانــی
گفتــهبــودکــهگیرندههــایحســاس
ــد ــوبگرفتهان ــانخ ــاراچن ــاملوفض ش
کــهانــگارکســیبحثهــایدرونــی
ــته ــانگذاش ــااودرمی ــپراب ــلچ محاف

اســت.
کســانیچــونپویــانواحمــدزادهبــانقــد
ــگام، ــنتیآنهن ــپس ــدگاهچ ــیماودی س
بــاتحلیــلفضــایسیاســیوموقعیــت
گروههــایچــپ،قــدمبــهقــدمبــه
کــه میشــدند نزدیــک ایــده ایــن
ــته ــاکنگش ــوده،س ــهت ــیک درموقعیت
وفضــایاســتبدادیعمــالامــکانکار
سیاســی،فرهنگــیوتشــکیلحــزبانقالبــی
ــور ــنتیک ــپس ــخهچ ــاسنس ــراس راب
کــردهاســت،یــکگــروهپیشــاهنگ
ــده ــرعه ــزبراب ــشح ــدنق ــزمیتوان نی
ــاد«را ــلحهانتق ــری»اس ــهتعبی ــهوب گرفت
بــه»نقــدســالح«بــدلوبــاعمــلمســلحانه
پیشــاهنگرامتحــد،تــودهرابیــداروســد

ــکند. ــتبدادرابش اس

ــب ــوزمرک ــههن ــیک ــسدرهنگامهی پ
ــود ــرودهب ــهس ــاملوک ــل«ش ــعر»تمثی ش
»فریــادیشــوتــابــاران،وگرنهمــرداران«
خشــکنشــدهبــود؛حماســهازتخیــل
شــاعرانهفراتــررفــت،وســیاهکل)مبــارزه
ــهرخــدادی مســلحانهدرغالــبچریکــی(ب
ــدلشــد.وصــدایانفجــار ــهب عینیــتیافت
ــینه ــهس ــلیک ــیاهکلوازمسلس ــلازس ِعم
تیمســارفرســیوراهــدفگرفــت،درایــران

میپیچــد.
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بـاایـنتفاسـیرشـایدبهتـراسـتآغـازگاه
سـطور ایـن بـا را پنجـاه دهـهی ادبیـات

دانسـت: ِنامآشـنا

ــه ــداالنب ــانمیتوان ــیآس ــرگخیل »م
ــم ــامیتوان ــنت ــام ــد،ام ــنبیای ــراغم س
نبایــدبــهپیشــواز زندگــیمیکنــم.
ــی ــکوقت ــری ــهاگ ــروم.البت ــرگب م
ناچــاربــامــرگروبــروشــدمکــه
میشــوممهــمنیســت.مهــمایــناســتکــه
ــریدر ــهاث ــنچ ــرگم ــام ــیی زندگ

ــد« ــتهباش ــرانداش ــیدیگ زندگ
)صمــدبهرنگــی،»ماهــیســیاهکوچولــو«،

.)۱۳۴7

درواقــعدرســتترآناســتکــهبگوییــم
ــدکــهاز ــکاراِن«ســیاهکلبودن ایــن»آفتاب
ــا ــدت ــو«دویدن ــیاهکوچول ــیس ــی»ماه پ

احیاگــرایــنقطعــهباشــند:

»ناماترابهمنبگو
دستاترابهمنبده
حرفاترابهمنبگو
قلباترابهمنبده

منریشههايِتورادریافتهام
بالباناتبرايِهمهلبهاسخنگفتهام
ودستهاياتبادستانِمنآشناست...

...درخلوتِروشنباتوگریستهام
برايِخاطرِزندهگان،

ودرگورستانِتاریکباتوخواندهام
زیباترینِسرودهارا

زیراکهمردهگانِاینسال
عاشقترینِزندهگانبودند.«

)احمدشاملو،»عشقعمومی«،۱۳۳۴(


ــدنِ ــاآم ــتانب ــنزمس ــیای ــسازپ پ
ــان ــاههمزم ــهپنج ــرآغازده ــار،درس به
و فعالیتهــا پویایــی و نیرومنــدی بــا
مبــارزاتگروههــایچریکــیورشــد
ــات ــپهرِادبی ــی،درس ــایاجتماع تناقضه
ــد: ــرفصــلمیدادن ــرازتغیی ــاخب ــمباده ه
ــر ــنفکردیگ ــاعرانِروش ــندگانوش نویس
تنهــابازگــوکننــدهوراویفقــروزندگــی
مقاومــت، اینبــار نبودنــد؛ مطــرودان
ــنفکرانو ــمروش ــارزهازقل ــراضومب اعت
هنرمنــدانجــاریشــد.فهــمیــکضــرورت
ــد ــاتِمتعه ــمادبی ــهعظی ــی،وظیف تاریخ
ــور ــببظه ــهس ــودک ــندورانب درای
ــیشــدوتوانســتازدل ــاتِاعتراض ِادبی
ــی ــاتنظام ــورعملی ــت)منظ ــکشکس ِی
ســیاهکل(،حماســهییخلــقکنــدواز
رهگــذرآنعمیقتریــناثرگــذاریخــودرا
بــرتــودهیجامعــهوجریانهــایاجتماعــی
برجــاگــذارد.گرایــشغالــبروشــنفکری

ــهحمایــتازمبــازهمســلحانه ایــراننیــزب
ــان،لحــن، ــلحانهزب ــارزهمس ــت.مب برخاس
ــاتو ــابوادبی ــوراب ــین ســبکومضامین
هنــرایــرانراچنــدانمتحــولکــردکــه
ــزدر ــینی ــفیعیکدکن ــونش ــیچ محققان
ــر»دوره ــرمعاص ــاتوهن ــدیادبی دورهبن
۴۹تــاانقــالب«رادورانــیمســتقلدر
ــد. ــفمیکنن ــرانتعری ــرای ــاتوهن ادبی

شــاعرونویســندهدرایــندوراندســتبــه
ــد. ــهمیزن ــانجامع ــطپنه ــیرواب عریان
بــرای هنرمنــدان از کــه نظامــی در
ــت ــکمیگرف ــودشکم ــعخ ــممناف تحکی
ــرای ــاب ــدت ــاعرانیبودن ــندگانوش نویس
مقابلــهبــاایــننظــامجبــهبگیرندوخــودرا
ــد ــهبدانن ــیازجامع ــهگروههای ــتهب وابس
ــدل ــدوب ــابنمیآین ــهحس ــچب ــههی ک
ــد.از ــانگردن ــدهآن ــهش ــدایخف ــهص ب
همیــنروهــمهســتکــهبســیاریازآنانــی
کــهبــهنمــادادبیــاتدهــهیپنجــاهبــدل
ــی ــیبازیاب ــتدرپ ــوند،دردرحقیق میش

ــتند. ــانهس ــودِدهیسیش خ

ــهایــنگذشــته،عجیــبنبــودکــه نظــرب
ــتانو ــرازداس ــریعترواثرگذارت ــعرس ش
ــن ــانای ــلمردم ــاتخی ــیدت ــانکوش رم

دیــاررابیــدارکنــد:
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»قلــببــزرگمــاپرنــدهخیسیســت/
ــان/در ــارخیاب ــتکن ــردرخ ــتهب بنشس
ــهی ــزاربرهن ــاه ــت/صده ــردرخ ــره زی
بیــدارازتبــر/جنــگل!/ایکاشقلــبمــا/
میخفــتبیهــراس/برگســیواندرهــم
ــهر ــایش ــامخیابانه ــاک/ایکاشتم نمن

ــود.«، ــگلب جن
»درالبــهالیتــوحادثهایســت/پنهــان
ــگل!/ ــت/جن ــو،زیباس ــایت ــهژرف ــدهب ش
تنهاتریــنرفیــقوفــادار/بــهانتظــار
ترجیــح شــکارچی/ دســت شکســتن
میوههــایوحشــیچشــمانت،بــرنــان
ِســوخته/حرفیســتتــازهونایــاب...«
حرکـت اینـک/ تـو کالن »وحشـی-ترین
جـوان...« شـاخههای بـر اسـت/ بـرگ
)خسروگلسرخی:دفترخستهترازهمیشه(

ــادوش ــرگ/دوش ــاپیشم ــیپیش »زندگان
ــه ــپسک ــدهازآنس ــارهزن ــرگ/هم م
بــامــرگ/همــوارهبــداننــامکــه
درگاه از تباهــی کــه بودنــد/ زیســته
بلنــدخاطرشــانشرمســاروســرافکنده
میگــذرد/کاشــفانچشــمه،/کاشــفان
ــادیدر ــدگانش ــوکران/جوین ــنش فروت
ــازانلبخنــد مجــریآتشفشــانها/شــعبدهب
بــاجاپایــیژرفتــر درد/ درشــبکاله
در پرنــدگان/ درگــذرگاه شــادی/ از
ــن ــهراروش ــتند/خان ــدرمیایس ــرتن براب

میمیرنــد.« و میکننــد
)شاملو:دفتردشنهدردیس(

ــی ــرکلمات ــگل«دیگ ــرخ«و»جن »گلس
نبودنــدکــهدســتگاهسانســوربتوانــد
ــد، ــورکنن ــانعب ــادگیازکنارش ــهس ب
آنهــاحــاالاســتعارههاییبودنــدکــه
مبــارزه بــه دعــوت را مخاطبانشــان

میکردنــد.
جوهــرِشــعرمبــارزهاســتوجوهــر
ِمبــارزه،خــونِمبارزیــنوانســانهای
بیــداریاســتکــهقلبشــانبــرایایجــاد
ــد ــعرمیتوان ــد.ش ــریوآزادیمیتپ براب
ــد ــارزهباشــد،میتوان ســرودمقاومــتومب
ســببتحــرکدرجامعــهگــردد.شــاعرنیــز
درایــندورانبــااســلحهشــعربــهمیــدان
ــا: ــادهورس ــیس ــاپیام ــد،ب گاممینه

ــد ــودوبای ــازمیش ــجآغ ــتازرن حرک
ــناخت. ــجراش رن

»توقــعجامعــهازشــاعربــهعنــوانانســانی
مقــاومواســتوارفزونــیگرفتهاســتو

ایــنچیــزیجــزضــرورتزمانــهنیســت.«۳
ــوان ــهت ــاناگرچ ــهدستانش ــانیک کس
ــان ــاآوازش ــتام ــالحنداش ــنس برگرفت
خســرو بــود. ِآغــاز گلولــهی نویــد
ــیاســت گلســرخیمصــداقحقانیــتجملهی
کــهخــودگفتــهاســت.شــاعریکــهشــعر

ــرود. ــودس ــونخ ــاخ ــشراب آخرین
اگرچـهنشـاندادیـمکـهکاربـهنوعـیبا
»صمـدبهرنگـی«کلیدمیخـوردامـاادبیات
داسـتانیدهـهیپنجـاهبـهطـورکلـیدر
قیـاسباشـعرموتـورشکمیدیرترروشـن
شـد.شـایدحکایـت»شـعر«و»داسـتان«نیز
بـهمانندتئـوری»موتـورکوچـک-موتور
بـزرگ«مسـعوداحمـدزادهبـود.بـاریدر
ادامهنویسـندگانیچـونفریـدونتنکابنی،
محمـود، احمـد درویشـیان، اشـرف علـی
بـادرون یاقوتـیودیگـران،داسـتانهایی
مایـهامتناعازتسـلیمنوشـتند،کـهجلوهگر
فضایسیاسـی-اجتماعـیزمانه،بـههمراهنقد
ظریفایشـانبهفضایمبارزاتـیوقت)جدای
ازاعتـراضونقدشـانبـهفضایموجـود(بود
ودرنهایـتآثارشـانبـانتیجهگیریهایـی
پایـان انگیزهسـازیهایسیاسـی و عقیدتـی
تیـغ کـه حالیسـت در ایـن مییافتنـد.
سانسـورازهرزمـاندیگریتیزترشـدهبود
واکثرشـاعرانونویسـندگاندربندبهسـر
میبردند.درویشـیانبـراینوشـتنمجموعه
داسـتان»ازایـنوالیت«درسـال۱۳5۲،سـه
مرتبهدسـتگیروممنوعالقلمشـد.دسـتگیری
آخـرویمنجـربـهاخـراجاوازدانشـگاه،
جداییـشازمعلمـیومحکومیتـشبـهیازده
سـالحبسگردیـدکـهدرنهایتبـاانقالب
57اززنـدانآزادگشـت.اینخـودگویای
آناسـتکـهنویسـندهوشـاعردرآنزمان
حـذف و بنـد از باکـی هیـچ بـی چگونـه

میسـراید. و مینویسـد

درآنســالهابحــثادبیــاتمتعهــدو

غیرمتعهــدماننــدهمیشــهازدورانمشــروطه
ــی ــریوفرهنگ ــایفک ــهآنروزفض ــاب ت
جامعــهرابــهخــودمشــغولکــردهبــودامــا
ــغ ــرتشــدیدتی ــالوهب ــاهع ازآنطــرفش
ــندگان ــیازنویس ــده ای ــور،ع ــزسانس ِتی
ــای ــویفعالیته ــهس ــنفکرانراب وروش
اتفــاق ایــن میکنــد. جلــب دولتــی
ــانِنویســندگان ــاشــکافیمی باعــثشــدت
یــا بیطــرف و ِمتعهــد هنرمنــدان و
ــادر ــهازآنه ــاعدیک ــالحس ــهاصط ب
دهشــبشــعر در معروفــش ســخنرانی
گوتــهبــاعنــوانشــبههنرمنــدیــاد
ــن ــیای ــردودرپ ــکلبگی ــد،ش میکن
ــودکــهبســیاریازشــاعران،هنرمنــدان، ب
نویســندگانومترجمــانتحــتتأثیــر
ــات ــواداریازادبی ــهه ــپب ــانچ گفتم
ــندرحالیســتکــه ــتند؛ای ــدبرخاس متعه
دراغلــبمــواردحتــاایشــاندرایــنغالــب
ــندرک ــاای ــدام ــاینمیگرفتن ــریج فک
ــی ــایتاریخ ــتازامکانه ــناختیدرس وش
ــمرا ــرورتقل ــهض ــودک ــتب ــکوضعی ی
ایجــابمیکــرد،قلمــیکــهاســلحه
ــاعری ــندهوش ــتاننویس ــوددردس میش
ــدارد. ــین ــدباک ــذفوبن ــد،ح ــهازنق ک
ــکدوران ــهبیش ــاک ــیم دردورانکنون
ــیسالهاســت ــاتاســتگوی ــترونیادبی س
کــهجوهــرآنقلــمروبــهخشــکی
ــای ــیاریواقعیته ــعوبس ــت.فجای رفتهاس
ــاتأثیــری مهــمکــهدرزندگــیتمامــیم
ــل ــاتبدی ــرایم ــدب ــدنیدارن ــکارنش ان
ــدر ــتو»انق ــرهشدهاس ــایروزم ــهقضای ب
ــی ــیهنگام ــهگوی ــدهایمک ــاش بیاعتن
ــی ــموزمان ــم،درخوابی ــهراهمی-روی ک
کــهخوابیــمدرفکــردویدنهــایگــذران

ــتیم«۴. ــرداهس ــرِف ــیش ِب
ــن ــاتای ــرادبی ــتهیدیگ ــوهیبرجس جل
ــر ــهازنظ ــتک ــنبرمیگش ــهای دورهب
نویســنده،شــاعرومتفکــر،»نقــد«بنــانبــود
ــهاصطــالحظالمــانرا ــاحکومــتوب صرف
ــی ــامردم ــهبس ــهچ ــرد،بلک ــانهبگی نش
ــدِ ــتهینق ــدشایس ــدهیظلمان ــهپذیرن ک
جدیتــریهــمهســتند،چــهاینکــه
ــذر ــرایرویــشِب ــدب ــِنحاصلخیزیان زمی
ِ»ســتموزورگویــی«.الهیــاتسیاســیجنبش
ــوری ــر»ردتئ ــاهب ــهیپنج ــیده چریک
ــق«در ــانخل ــزد»فدایی ــتکمن ــا«-دس بق
تلقییــیغیرمذهبــیوغیرشــهادتطلبانه
وایــنحکــمُولتــراســتواربــودکــه»هــر
ملتــیلیاقــتآنحکومتــیراداردکــه
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ــت ــرآناس ــیب ــرارادهی ــساگ دارد«؛پ
کــه»لیاقــتمــابهرمنــدیازحکومتــیغیر
ــل ــددرعم ــیکــههســت،اســت«بای ازاین
چنیــنارادهیــیرابــهنمایــشبگــذارد.باری
ــت: ــاعرمیگف ــهش ــودک ــنروب ازهمی

ِ عاشـقترین سـال/ ایـن ِ مـردهگان ... « 
زنـدهگانبودنـد«.نمونـهیبرجسـتهیاین
رویدیگـرسـکهی»نقد«رابهبهترینشـکل
ممکـنمیشـددرفیلنامـهی»گاو«سـاعدی
دیـد:مشـدحسـنیکـهخـودخواسـتههـم
خودشاسـتوهـمگاوخودشمیشـود؛این
درنظـرسـاعدیاگرچـهقابـلترحماسـت،
مفلوکیسـت موجـودِ آن، از بیشتـر امـا
ظاهـر بـه برخـورد شایسـتهی اتفاقـا کـه
بیرحمانـهیانتهـایفیلمِ»مشاسـالم«اسـت
کـهاوراچـونگاویسـرکشبهبـادکتک

میگیـرد.
درایــنفیلمنامــه،ســاعدیبــهخوبــی
ــر ــانمعاص ــنتیرادرجه ــتهوس ــایبس فض
ومــدرنآنروزبــهتصویــرمیکشــد.
تجربــه را مدرنیزاســیون کــه فضایــی
ــن،گاوش ــدحس ــهِیمش ــت:قص نکردهاس
ــت ــلهوی ــهیتقاب ــتاقص ــیآنروس واهال
ــی ــیوتاریخ ــتفرهنگ ــاهوی ــهب بیگان
ــبدر ــهایجال ــتنکت ــهاس ــردمجامع م
حســن مشــد اســتکه ایــن داســتان
خــودشمیگویــدمــنگاوموبــرای
ــد: ــکمیخواه ــدحســنکم ــشازمش نجات

»مشدحسنبلوریهاریختنداینجا
میخوانمنوبدزدن

میخوانمنوبندازنتوچاه
میخوانسرمنوببرن

مشدحسن
بهدادگاوتبرس«

وبعدشروعبهشیونوزاریمیکند.
ــده ــوددورش ــتخ ــهازهوی ــانیک کس
هویتهــا ســایر قالــب در را خــود و
جاســازینمایــدسرنوشــتیجــزســقوطبــه
ــه ــضوالبت ــهومتناق ــیدوگان درهزندگ
ــا ــهخــودیی ــرشــدهازطــرفجامع تحقی
غیــرخــودینــدارد.کارروشــنفکرمتعهــد
ــشرا ــجملت ــهدردورن ــتک ــااینس دقیق
بــهاونشــاندادهویــادآورشــودکــهاگــر
هشــدارهاراجــدینگیــردسرنوشــتیجــز

ــدارد. ــقوطن س
کـمکـمبـاوقایـعسـال۱۳55وضربههایی
کـهیکـیپـسازدیگریبـرپیکـرهجنبش
چـپواردمیشـددردوسـالپایانـیعمـر
وارد ِسیاسـی ادبیـات گفتمـان شاهنشـاهی

در آن اوج و میشـود شـدن ِنهادینـه ِفـاز
برگـزاری»دهشـب«درتاریـخ۱۸تا۲7مهر
۱۳5۶تبلـورمییابـدکـهبعدهـابه»دهشـب
شـعرگوته«معروفشـد.شـبهایشـاعران
ونویسـندگاندرانجمـنفرهنگـیایـران-
آلمـانهمزمـانبـادورجدیـدفعالیتهـای
کانـوننویسـندگانوپیشـنهادیازسـوی
آنـانبـهدکتـرهاینـسبکـرمدیرانسـتیتو
گوتـهدرایـرانبهمـدتدهشـب،درقالب
مراسـمِشـعرخوانیوسـخنرانیدرفضایسبز

بـاغسـفارتآلمـانبرگـزارکردند.

آنزمــانکــههنــوزازضربآهنــگ
ــاه5۶ ــوددرمهرم ــرینب ــالبخب ــدانق تن
ــرح ــیمط ــربحثهای ــبنفسگی دردهش
شــدکــههمــاندغدغههــایهمیشــگی
نویســندهایرانــیاســت.ســحرانگیزیآنده
ــان ــاندرخت ــاومی ــتدیواره ــبدرپش ش
ــه ــتیتوگوت ــیدهانس ــککش ــهفل ــرب س
ــه ــان(چ ــرانوآلم ــیای ــنفرهنگ )انجم

ــود؟ ب
اینکــهنویســندگانیبــاگرایشهــای
ــم ــاره ــواریکن ــکچاردی ــاوتدری متف
ــی ــرهیمذهب ــهنگ ــیک ــتند،آنهای نشس
داشــتندوآنهــاکــهنداشــتند،آنهــاکــه
ــارزه ــارهکارمب ــاچ ــدتنه ــرمیکردن فک
مســلحانهاســتوآنهــاکــهدرهــزارتــوی
ــرایط ــهش ــدب ــهایمیزدن ــانطعن شعرهاش
ــخن ــونس ــکتریب ــتی ــهپش ــم،هم حاک

گفتنــد.
ــد ــیاریمعتقدن ــهبس ــتک ــاالسالهاس ح
ســاواکودســتگاههایامنیتــیچهــلویــک
ــدند ــروش ــهایروب ــاحادث ــشب ــالپی س
کــهدیگــریــارایمقابلــهبــاآننبــود،هــر

ــا ــارهآندهشــباتفاق واکنــشحذفــیدرب
ــزود. ــترشمیاف ــذاریبیش ــهتأثیرگ ب

ـــی ـــهعطف ـــهنقط ـــتک ـــبمیرف آندهش
ـــران،ده ـــنفکریای ـــخروش ـــددرتاری باش
ـــاهد ـــشش ـــبهایآغازین ـــهدرش ـــبیک ش
ـــر ـــزارنف ـــشازدهه ـــیبی ـــورجمعیت حض
ــزی ــایپاییـ ــربارانهـ ــهزیـ ــودکـ بـ
چنـــان را شـــاعران و نویســـندهگان
ــط ــهخـ ــههمـ ــدکـ ــوقآوردنـ سرشـ

قرمزهـــافرامـــوششـــد.

پوســترایــنبرنامــهکــهبــاطــرح
ــد ــویصم ــیاهِکوچول ــیس ــنماه نمادی
ــت ــگلاس ــودایجن ــهدرس ــیک بهرنگ
بــهدســت»بــزرگخضرایــی«گرافیســتو
نقــاش،طراحــیشــدهبــود،بــدونپوشــش
ــه ــتب ــانهها،دس ــیرس ــریوهمراه خب
ــور ــاطکش ــتتریننق ــادوردس ــتت دس
ــان ــعمخاطب ــهجم ــیاریراب ــیدوبس رس
دهشــبدعــوتنمــود.ایــنبرنامــهدرحالی
ــاتو ــهوزارتاطالع ــتک ــهمییاف ادام
جهانگــردی،رســانههایدرونکشــورو
مــنجملــهروزنامههــاراازپوشــشخبــری
ــام ــود.پی ــردهب ــعک ــبمن ــندهش ای
دهشــببازتابــیجهانییافــتوروشــنفکران
بســیاریازجملــهژانپــلســارتر،ســیمون
دوبــووار،موریــسکالول،ژانمینگــو،
لویــیآرگــونو...درنامهایــیپشــتیبانیو
ســتایشخــودراازایــنحرکــتشــاعران،
ــه نویســندگانوشــرکتکنندگاندربرنام

ــتند. ــالمداش اع
هیچکــس شــاید 5۶ مهرمــاه هجدهــم
ــایآرامو ــهحرفه ــتک ــورینداش تص
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ــهایدر ــدممراغ ــتاهللمق ــهرحم ــاطمانین ب
ــدکــه ــیبرس ــهجای ــدروزب ــرازچن کمت
ــرض، ــدایمعت ــهص ــلطانپورک ــعیدس س
ــه ــاســالمیب چریکــیوانقالبــیخــودراب
شکســتگانســالهایســیاهســردهــد،
ــه ــیب ــناشدعوت ــهازدلِطنی ــالمیک س
ــهاز ــیک ــد.طنین ــنیدهمیش ــزشش خی
ــور ــهسانس ــاب ــانبیمحاب ــیآناوچن پ
بتــازدوازآزادیوســتایشانقــالبســخن
ــیدر ــدوهیجان ــعرخوانیکن ــدوش بگوی
ــی ــتوقت ــمدرس ــزد،آنه ــتبرانگی جمعی
ــتهوآزاده ــدجس ــتازبن ــاعتیاس ــهس ک

ــت. ــدهاس ش
ــس ــر،ریی ــسبک ــرهاین ــباولدکت درش
ــه ــدک ــیمیزن ــهحرفهای ــنگوت انجم
ــت ــهخوشوق ــد،اینک ــاللمیده ــویم ب
ــا ــیو...ام ــاعرانایران ــورش ــتازحض اس
دکتــربکــردرجایــیازســخنرانیکوتاهش
جملــهایمیگویــدکــهشــایدخــودشهــم
هرگــزآنلحظــهفکــرنمیکــردکــهایــن
ــه ــد:»البت ــود،اومیگوی ــقش ــنمحق چنی
هرگــزچنیــنجشــنبزرگــیکــهامشــب
ــت«. ــودنداش ــتروج ــمپیش ــازمیکنی آغ
ــی ــتبزرگ ــچنمیدانس ــرهی ــربک دکت
ایــندهشــببــهشــکوهآمیختــهبــاجشــن
نیســت،بلکــهایــنعریانــیسخنرانیهاســت
ــیاریاز ــد.بس ــدگارمیکن ــهآنرامان ک
ــبو ــبهاغای ــاتدرآنش ــزرگانادبی ب
ــتدر ــادرنهای ــد،ام ــدبودن ــرادربن اکث
ــم ــاعر،مترج ــنده،ش ــبها۶۰نویس ــنش ای
ــتند.۳زنو57 ــرکتداش ــگرش وپژوهش
ــعر ــاعرش ــدو۴۴ش ــخنرانیکردن ــردس م

خوانــد.
ــاغ ــردرب ــتحاض ــمجمعی ــبده ودرش
ــود،در ــرب ــزارنف ــشاز۱5ه ــهبی گوت
آندهشــبدرســتنزدیــکســاختمان
تلویزیــوندولتــیشاهنشــاهی،نویســندگان
ــداکــرده ــازهایپی ــانت وشــاعرانمخاطب
ــون ــسکان ــنرئی ــببهآذی ــد.آنش بودن
ــبهارا ــنش ــامای ــرانپی ــندگانای نویس
ــردر ــروبیچت ــاچت ــهب ــیک ــهمردم ب
بــاغآلمانیهــاگردهــمآمــدهبودنــد
منتقــلکــردوگفــت:»دهشــب،بــه
ــهده ــرب ــاس ــهغالب ــیک ــورتجمعیت ص
ــا، ــدواینج ــیزد،آمدی ــترم ــزاروبیش ه
ــرو ــاک،رویآج ــاکنمن ــنوخ رویچم
ــتاده،در ــتهوایس ــۀحــوض،نشس ــمنتلب س
ــر ــاعتهازی ــزوگاهس ــکپایی ــوایخن ه
ــه ــوشب ــدوگ ــرکردی ــد،صب ــارانتن ب

ـ شــنیدید؟ دادیــد.چــه گوینــدگان
آزادی...« و آزادی و آزادی

بــاری؛بــاتثبیــتدیکتاتــوریپهلــویپــس
ازکودتــای۲۸مــردادوازآنمهمتــر
اصالحــاتارضــیوتأســیسســاواکدردهــه
چهــلادبیــاتازخــودانتظــارچیــزیبیش
ــدان ــتووج ــودداش ــعموج ــد«وض از»نق
ــهدســتنــدادن ادبــیخــودرامعــذبازب
ــد ــد.بای ــر«میدی ــرای»تغیی ــو«ب ــین »راه
آشــکارترســخنازدســتبــهکاریشــدن
ــان ــتپای ــنتثبی ــهای ــهب ــتک میرف
ــهی ــادرمیان ــودت ــیالزمب ــد.کودک ده
ــاد ــاه«رافری ــودنپادش ــتب ــردم»لخ م
ــاور ــنب ــرای ــدب ــدهایمیتوانن ــد.ع بزن
ــاسیاســت ــدب ــینبای ــارادب باشــندکــهآث
ــتو ــدلخ ــنح ــاای ــوندوت ــهش آمیخت
عریــانبــامســائلاجتماعــیگــرهبخورنــد،
درپاســخبایــدگفــتکــهدنیــایمــاقصــه
ــه ــانآمیخت ــیاســتعی نیســتبلکــهدنیای
ــرو ــلوزنجی ــاُغ ــغالب ــرگوش ــاگ ب
نابرابــریآنهــمدرهیاتــیکــهبــابانگــی
رســاایــنناهمگونــیرادربرابــرچشــمانمان
مســجممینمایــد.پــسنویســندهدوشــادوش
تیــزخشــماِنپیکارجــومیکوشــدتــا
ــدار ــانپدی ــمجهانی ــهچش ــیدردراب نواح
ــیاه ــیس ــاتماه ــادرهی ــد.درقصهه کن
ــن ــاآخری ــوارت ــامرغماهیخ ــوب کوچول
لحظــهمبــارزهمیکنــدوهمنبــردبــا
ــگ ــگوجین ــعرشازجین ــندرش مبارزی
ِریختــنزنجیرهــاوشکســتدیبهــانویــد
ــدهرا ــورآین ــگاهتص ــانهیچ ــد.آن میده
ــن ــد.ای ــودهنمیکنن ــب،آل ــتانِش ــاداس ب
ــشاز ــهراپی ــان،روحزمان ــدانِزم فرزن
ــر ــیدرتفک ــشازتجل ــیوپی ــقعین تحق

ــد. ــوهمیدهن ــانجل ــیدرآثارش انتزاع
ــیو ــدانادب ــهمنتق ــتک ــروزسالهاس ام
مخاطبــانادبیــاتِجــدیحــرفازبــدحال
ــد. ــیمیزنن ــعرفارس ــانوش ــودنرم ب
ــر ــرادیگ ــه»چ ــتک ــناس ــشای پرس
ــلطانپورو ــیری،س ــاعدی،گلش ــاملو،س ش
محمــودوکســراییو...درادبیــاتمــا
ــرف ــرح ــرادیگ ــود؟«،»چ ــرارنمیش تک
ــد ــیدگیمیده ــویپوس ــدزدنب ازتعه
معنــای عــوض در و شعارزدهگیســت و
ــازی ــتاز»ب ــارتاس ــودنعب ــگاردب آوان
ــت«،و ــندس ــواردیازای ــرم«وم ــافُ ب
ــی ــیاز»روزافزون ــفرنگارنگ ــخهاطی پاس
بــه اجتماعــی، حیــات در فردگرایــی
خاطــرشکســتخــوردهتلقــیکــردن

ــا ــهت ــد«گرفت ــاتمتعه ــایادبی آرمانه
»تأثیرپذیــرینویســندگانازبــازارفــروش
ــوعو ــابموض ــردم(درانتخ ــلیقهیم )س
ــخ ــرد.پاس ــگارش«رادربرمیگی ــوهین نح
هرچــهباشــدنفــسطــرحســوأل،اجــازهی
ــد ــامیده ــهم ــهراب ــکنتیج ــنی گرفت
اجتماعــی »یــکجنبــش اینکــه وآن
ــراز ــزیبهت ــهچی ــل)وچ ــرهازتخی بیبه
ــهتحریــکتخیــلاســت؟( ــادرب ادبیــاتق
ــو ــین ــنطرح ــهدرانداخت ــادرب هرگــزق

ــود.« ــدب نخواه
َگــرد شــدن پاشــیده بحبوحــهی در
ــی، ــیواجتماع ــایسیاس ــرفض ــرگب م
پــسازکشتهشــدگانآخریــنگــروه
مــاه تیــر در شــهری چریکهــای از
ــر ــاردیگ ــتب ــانمیرف ــهگم ۱۳55ک
ــا ــرورودوخرواره ــان«ف ــرهادرگریب »س
ــن ــرود،طنی ــواب ــهه ــودوب ــددودش امی
ــذر ــرهیب ــب«خاط ــالم«در»دهش ــک»س ی
پاشــاِن»تفنــگ«و»گل«و»گنــدم«رااحیــا
ــتنو ــهکاش ــدگانراب ــد،وبازمان میکن
ــارور ــوزب ــههن ــیک ــردندرزمین دروک

فرامیخوانــد: اســت
ِســیاه، ِســالهای شکســتگان ای ســالم
تشــنگانِآزادی،خواهــرانوبرادرانــم،

ــالم! س

توضیحات:

ــه ــهک ــیاهکلبدانگون ــیس ــاممحل ۱.ن
ــت. ــیکلاس ــدس ــظمیکنن ــشتلف مردم
ــی ــزرگوکوه ــیصخــرهب ــهمعن ــیب س
بــاشــیبتنــداســتوکلبــهمعنــیآبــادی
ودرواقــعنــامســیاهکلبــهمعنــیآبــادی

کنــارکــوهبــاشــیبتنــداســت.

ــن، ــهیتدفی ــعرخطاب ــاملو،ش ــدش ۲.احم
نشــر دیــس«، در »دشــنه دفتــرشــعر
ــم،۱۳۴۴. ــاپیک ــد،ایــران،چ مرواری

۳.خسروگلسرخی،ادبیاتتوده.

۴.خسروگلسرخی،مصاحبهباُجنگچاپار.
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۱۹

یاقصهبگو،یابمیر!

۱
دربــارهی ســالیان بحثهــای علیرغــم
ــا(، ــایوس ــارترت ــات«)ازس ــتیابی »چیس
ایــننگــرهیکلیشــهایهمچنــانبــه
ــک ــه»ی ــدک ــهمیده ــودادام ــاتخ حی
نوشــتهیادبــیبازتاباننــدهیقصهگــوِن
ــه ــمک ــاه ــتوآنج ــئلهایاجتماعیس مس
ــم، ــروکارداری ــضس ــلمح ــاتخی ــاب م
واقعیــتموجــودصرفــابــهزبانــیاســتعاری
ــور ــدج ــونبیایی ــود«.اکن ــتمیش روای

ــم: ــئلهراببینی ــریمس دیگ

چهمیشـوداگرواقـعیتاجـتماعی
بـازتـابانـندهیروایـتهایادبیباشد
ــدهی ــرای ــههیتل ــتک ــلنیس ــامحتم آی
یهودیــان بیحضــور جامعــهای بنــای
راازدلاثــریادبــیبرگفتــهباشــد،و
ــزاکو ــهوبال ــرازگوت ــسمتأث ــامارک ی
ــدهیکمونیســم« ــردازش»ای ــهپ ــپیرب شکس
بــهمثابــهیجامعــهایکــهدرآنکســیاز
ــتفاده ــریسوءاس ــرویکاردیگ ــلنی حاص

نمیکنــد؟
ــبح ــنش ــروزای ــهام ــاب ــالت ــرح دره
ــوده ــروازب ــالپ ــاتدرح ــرادبی ــرس ب
از« »متأثــر »روایت«یســت کــه اســت
ــر«آن. ــا»تأثیرگــذارب ــهلزوم ــهون جامع
امــااگــرعنصــرمحــوری»قصــه«،»خیــال«

ــن ــهیذه ــتفعاالن ــالدخال ــت،وخی اس
ــت،آنگاه ــیواقعی ــتدربازنمای سوژهایس
روزهــاوشــبهایمــاازخــاللردو
بــدلشــدنانبوهــیقصــهنمیگــذرد؟
یگانــه، واقعیتــی از متفــاوت برداشــت
ــه ــاوتازمواجه ــیمتف ــنحسهای گرفت
بــایــکتابلــوینقاشــی،یــکفیلــمیــایــک
ــی ــددلیل ــانمیتوان ــیقی،آی ــهیموس قطع
ــی ــهحت ــدهک ــنای ــرازای ــرایاب ــدب باش
تئــوریهــمدر»تخیلپــردازیعلمــی-
ــوع ــتدرن ــونواقعی ــک«پیرام ایدئولوژی

خــودگونهایســتادبــی؟

۲
مقــاالت از یکــي در بنیامیــن والتــر
درخشــانخــودتحــتعنــوان»پارادوکــس
ــورياز ــعوکیرکگ ــيبدی ــي«قرائت کرت
ارائــه کرتــي اپیمندیــس پارادوکــس
سیاســي داللت    هــاي کــه ميکنــد
ــان ــت(انس ــوژگي)فاعلی ــرايس ــيب مهم
ــن ــهای ــهايداردب ــسجمل دارد.اپیمندی
ــا ــهکرتيه ــد:»هم ــهميگوی ــکلک ش
ــه ــتک ــئلهاینجاس ــد«،مس دروغميگوین
ــا ــسب ــتپ ــياس ــککرت ــودشی اوخ
ــماو ــودشميتوانی ــهيخ ــهجمل ــتنادب اس
ــکل ــامش ــمام ــوبدانی ــکدروغگ ــمی راه
این    جاســتکــهمــابــااســتنادبــهجملــهاي
کــهازدهــانیــکدروغگــوبیــرونآمــده
ميخواهیــمخــوداوراهــممحکــومکنیــم؛

ازایــن    روگریــزياز»دورباطــل«نخواهیــم
ــزاره ــنگ ــرحای ــاط ــنب ــت.بنیامی داش
ــد ــيگوین ــينم ــهکس ــوب ــه»دروغگ ک
ــداز ــازميکن ــشراب ــاردهان ــرب ــهه ک
ــدار ــاهش ــهم ــرد«ب ــهمي    گی ــتيفاصل راس
ــت ــداز»درون«ازوضعی ــهبای ــدک مي    ده
فاصلــهگرفــتوبــهعبارتــيموضــع»جــان
ــي ــه    يجایگاه ــهمثاب ــيراب ــاي«هگل زیب
ــرا ــادوماج ــارينه ــهکن ــرب ــنوبرت ام
ــهایــننحــوصورت    بنــدیکــردکــه: راب
ــتثناء ــدوناس ــنب ــايم ــکجملهه »یکای

ــد.« ــتميگوین ــالفحقیق ــزيخ چی
ــاهده ــهمش ــانک ــبآن    چن ــنترتی ــهای ب
ميشــودمــابــامعضلــيویتکنشــتایني
ــشهایي ــخهاوپرس ــيپاس ــمیعن روبهروای
کــهقابــلطــرحنیســتنند.معضــلآنجاســت
ــي ــانکس ــرزب ــهب ــنقضی ــاای ــهاساس ک
جــاريشــود.چــهاین    کــهبــهبیــاندریــدا
وقتــیکســیدهــانبــازمیکنــد،بــهنوعی
درحــالنویــددادناســتوخاصــهوقتیکه
ــهی ــروکل ــانس ــد،ناگه دروغمی    گوی
یــک»بــاورکــن«پیــدامی    شــود.امــاتنهــا
راهگریــزازایــندورباطــلعبــارتاســت
ازپنــاهبــردنبــهایدئولــوژيبــهمثابــهي
ــه ــي؛ب ــوژهيغیرمنطق ــدهيس ــدکنن تولی
ایــنمعنــیکــهایدئولــوژیدرمقــام
ــزار نوعــیســخنواظهارنظــر،ســوژهرااب
ــن ــهای ــد.ب ــشمیکن ــنخوی ــتیافت فعلی
ــروف ــوانگــزارهیمع معناســتکــهمیت

آیاادبیاتمیتواندجامعهراتغییردهد؟

یاشاردارالشفاء

چهمیشـوداگرواقـعیتاجـتماعی
ادبی روایـتهای بـازتـابانـندهی

باشد؟
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۲۰
ــت: ــوژیرادریاف ــارهایدئول ــردرب آلتوس
رابطــه واقعــی بازنمایــی »ایدئولــوژی،
خیالــیافــراداســتبــاشــرایطهستیشــان.«
وچنان    کــهخــودآلتوســرهــمادامــه
ــر ــد»بیانگ ــهمیتوان ــنرابط ــد،ای میده
ــگرانه، ــه،سازش ــتمحافظهکاران ــکخواس ی

ــد«. ــیباش ــاانقالب ــهی اصالحطلبان
»تصــور«،دریافــتانســان»ازچیــزی«اســت؛
حــالآن    کــه»تخیــل«،تصــوِرچیزیاســت.
ــال، ــتخی ــوانگف ــارمی    ت ــناعتب ــهای ب
اصــوالموضوعــینــدارد.خیــالخــود
چیــزیرامیســازدکــهاگــربیــان
ــوِر ــرایتص ــیب ــدموضوع ــودمیتوان ش
ــروی، ــه:خس ــکب ــد)ن ــدهباش تصورکنن

.)۲۳-۲۲ :۱۳۸۳
دقیــق تعریــف تفاســیر، ایــن بــا
از: بــود خواهــد عبــارت ایدئولــوژی
ــورت ــهص ــهب ــانههاییک ــهینش »مجموع
روابــط مفاصــل در عینــی نظــام یــک
ــراد ــناف ــدودرذه ــوددارن ــیوج اجتماع
درگیــردرایــنروابــطبــهمنزلــهیاحــکام
ــهطــوریکــه ــد،ب ــیمیکنن ارزشــیتجل
ــام ــهایازنظ ــوژیرامجموع ــرد،ایدئول ف
ــت ــدوواقعی ــیمیکن ــودتلق ــیخ ارزش
ــان ــهبی ــرد.ب ــدهمیگی ــادیآنرانادی م
ــات ــارتازانتزاع ــوژیعب ــر،ایدئول دیگ
ــی ــایاجتماع ــهایازپراتیکه ــتیافت مادی
اســتکــهخــودرادرقالــبآگاهــی
ــی ــطمتجل ــهآنرواب ــروهب ــاگ ــردی ف

.)۲۰۳ میکند«)همــان:
پــسنقــدایدئولــوژیتالشــیاســتبــرای
ــردن ــهکارب ــیازب ــیوه    یخاص ــدش نق
ــی ــدنهای ــاح ــانت ــهزب ــاک ــان،آن    ج زب
ــان ــهبی ــاب ــودوی ــامیش ــودبی    معن خ
ــردد. ــدلمیگ ــابب ــرمن ــهفُ ــرب بهت

ــم ــتدادی ــهدس ــهب ــدیایک درصورتبن
عبــارت ایدئولــوژی گفــت میتــوان
ــکل ــهش ــمب ــدنمفاهی ــوفش ــتازمعط اس

واژههــا.

بـهایـنترتیـبمـادرجریاني
تصــاویر گفتــمانها، شـامل
شـدهایم، متولـد ایــدههایي و
مياندیشـیم و کردهایـم رشـد
از را زندگـي ميکوشـیم کـه
طریـقتعریـفمجــموعهاياز
»داسـتان«هایـيبـرايخـودو

دیگـرانمیسـرکنیـم.

بــههمیــنســیاقیکــيازبارزه    هــايگفتــار
ــاللآور ــهوم ــراربيوقف ــکتک ایدئولوژی
ــت. ــاصاس ــمخ ــاتومفاهی ــيکلم برخ
ــه ــاختنکلم ــاس ــابيمعن ــرارب ــنتک ای
ــه ــهراســتيب آنراشــيءوارهميســازدوب
ــالآشــکار ــد.مث ــدلميکن ــرب ــکتصوی ی
ــد ــنوچن ــرارچندی ــیريتک ــنتفس چنی
ــوري ــل»دیکتات ــيازقبی ــارهياصطالحات ب
یــا و بشــر« »حقــوق یــا پرولتاریــا«
مارکسیســتي، متــون در »مردســاالري«
ــان ــت.درجری ــتياس ــتيوفمینیس لیبرالیس
ــکاز ــری ــهه ــتک ــدياس ــنرون چنی
ازورايگفتمانــي »ایســم«هاميکوشــند
ــي ــهکسســبهویت ــدب ــدميکنن کــهتولی
ــه ــهمثاب ــهب ــيک ــد.هویتهای ــلگردن نائ
ــوژی ــوندوایدئول ــيميش ــتمعرف واقعی
ــرد. ــاوامميگی ــشراازآن    ه ــتخوی حقیق
اصــراربــرحفــظایــنهویتهــاکــه
ــي ــتسیاس ــدندروضعی ــرمان ــيب ضرورت
ــان ــرطانس ــاش ــيتنه ــهعبارت ــتوب اس
بــودندرمقــامجانــوريسیاســيبــهشــمار
مــي    رود،مصــداقعینــي»شــخصیتمقعــدي«
ــادراین    جــا ــدم ــدهــمهســت.هرچن فروی
ــد ــیم ــایمنف ــاآنمعن ــملزوم می    توانی
نظــرفرویــدرامدنظــرقــرارندهیــم.
ــرد ــکلميگی ــيش ــخصیتوقت ــنش ای
ــش ــوعخوی ــهيمدف ــودکازتخلی ــهک ک
ــدآنرا ــحميده ــدوترجی ــربازميزن س
ــد ــرانميخواه ــهدارد،زی ــودنگ ــرايخ ب
ازلــذتمــازادحاصــلازانجــامدادنآنبــه

شــیوهيخــاصخــودمحــرومشــود.
ــد ــهمانن ــت–ب ــظهوی ــهحف ــهب ــنعالق ای
در ميتــوان را کــودک- مدفــوع
ــاکمونیســتها ــندســت:»م ــيازای جملههای
معتقدیــمبــه...«یــا»مــالیبــرالهــادفــاع
ميکنیــماز...«یــا»مــافمنیســتهــا
معترضیــمبــه...«کــهبــهدفعــاتازســوی
ــهکار ــاب ــنایدئولوژیه ــهای ــدانب معتق
ــا ــرد.ام ــاهدهک ــوحمش ــهوض ــیرودب م
ایــنتکــرارنــهبــهلــذت،کــهبــهواقعیــت
ــت. ــاراس ــت،مرگب ــتوواقعی ــطاس مرتب
پیــشنــگاهرعــبآور»دیگــري«]درهــزار
ــار ــنباالجب ــم[م ــانحاک ــبهم ــکش وی
همــانهویتــيراکســبميکنــمکــه
»دیگــري«ميخواهــد،یــابــهواقــع
ــدلميشــومکــه ــههمــانچیــزيب مــنب
ــهامآن ــمگرفت انتخــاباشکــردهاموتصمی
باشــم.مــنبــراياین    کــهدردایــره
بــازي،جایــگاهونقشــيداشــتهباشــم،بایــد
ــش ــرموپی ــهبگی ــودمفاصل ــاازخ ضرورت
نــگاه»آنهــا«هویتــينمادیــنکســبکنــم.

ــم ــهبتوان ــراياین    ک ــرب ــاندیگ ــهبی ب
ــم. ــودمنباش ــدخ ــمبای ــودمباش خ

حکایـتقصههـاي»هـزارویـکشـب«نیـز
چیزيازایندسـتاسـت؛آنجاکهشـهرزاد
گریـزيازمنطـقحاکمنـداردوالجرمباید
تـالش زندگـی«، و »مـرگ دوگانـهی در
کندتـاجایـگاهنمادینـشبهعنـوانقصهگو

راازدسـتندهـد:

»یاقصهبگویابمیر!«
۱

ــن ــدنازای ــهدرآم ــرایب ب
زمیــِنبــازیابــژه    یمیــل
ــزرگشــدن،تنهــا دیگــریب
ــرش ــتازپذی ــارتاس راهعب
ایــننکتــهکــه»دیگــری
بــزرگوجــودنــدارد«وبایــد
ــا ــرایمعن ــیب ــنضامن ازچنی
بخشــیبــهکنــشخویشدســت
ــزی ــنچی ــهای ــت؛چ برداش
ــبیدن ــرچس ــودمگ ــدب نخواه
بــهابــژهممتــازانفصــالپذیــرو
تجزیــهمعنــابــهواســطه    یروی

ــی. ــرمنف ــدنازام برتابی

ــتاز ــرونرف ــهراهب ــهیگان ــتک این    جاس
بــنبســتشــردیالکتیکــِيامتــزاِجقانــون
ــدم ــانع ــاهم ــيازآن]ی ــهتخط ــلب ومی
امــکانتصــورقانــونبــدونوجــودتخطــی
ازآنوعــدمامــکانتصــورتخطــیکــردن
ــه ــرایتخطــی[،ب ــیب ــدونوجــودقانون ب
واســطه    يغیبــتاحســاسگنــاهبــهمثابــهي
ــذت ــهل ــدهب ــروعیتدهن ــوبمش چارچ
گنــاه،»اضطــراب«و»مضطربشــدن«اســت
)نــکبــه:گزیــدهمقــاالتژیــژک:»رمانــس
شــورانگیزراســتکیشــی«،گامنــو)۱۳۸۴(:
ــه ــدب ــارابای ــنرونگاهه ۶۱۱-575(ازای
ــوف ــقمعط ــدنحقای ــدارش ــیپدی چگونگ
ــو ــرن ــشام ــهزای ــلآنب ــاازقِبَ ــمت کنی
ــوژی ــا»ایدئول ــنمعن ــهای ــم.ب ــلآیی نائ
ــیاز ــافُرم ــرایم ــدب ــی«میتوان انقالب
تفکــرباشــدکــهاگــرآگاهانهحضــورشرا
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۲۱
ــهمیانجــیاشمنطــق ــمب ــم،میتوانی بپذیری
ــن ــه«راجایگزی ــهوظیف ــلب ــی»عم اخالق
ــا« ــیازممنوعیت    ه ــتی»تخط ــقسادیس منط

کنیــم.
درنتیجــهاساســا»علــمانتقــادی«بــرایبــه
ــوژی ــد»ایدئول ــیدنشنیازمن ــرانجامرس س
انقالبی«ســت،وبالعکــس؛چــهاین    کــه
ــک ــایی ــشدرمعن ــوعپژوه ــدِ«موض »نق
Aufhebungیعنــیصــدوریــکفرمــان»چــه
ــف ــهتوصی ــر«یک ــرد«از»منظ ــدک بای
ــود. ــاممیش ــطهاشانج ــهواس ــنب وتبیی
فرمانــیبــهقصــد»امحــا«یموضــوع

)جامعــهیســرمایهداری(.

۲
ــک ــت؟ی ــی«چیس ــوژیانقالب ــا»ایدئول ام
ــتوار ــهاس ــردوپای ــیب ــهیسیاس برنام
ــه ــیک ــهیگزارههای ــیمجموع ــت:یک اس
چگونگــیوعلــلروابــطاجتماعــیراتوضیح
چارچــوب در متبلــور کــه میدهنــد
مفهومــیایبــهنــامنظریــهاســتودیگــری
از کــه اســت ارزشهایــی مجموعــهی
و میگیرنــد نشــأت ایدئولــوژی یــک
پایــهی اجتماعیانــد. روابــط مفصلبنــد
ــزی ــرایقالبری ــتب ــیاس ــتتالش نخس
ــی ــطاجتماع ــاورواب ــونوارپراتیکه قان
ــزی ــرایقالبری ــالشب ــهیدومت وپای
ارزشــیپراتیکهــاوروابــطاجتماعــیاســت
»ایدئولــوژی .)۳۲7 :۱۳۸۳ )خســروی،
انقالبــی«بــهعنــوانیــکبرنامــهیسیاســی
ــت ــیایاس ــرایطتاریخ ــولش ــهمحص ک
ــاختن ــیس ــادیواجتماع ــکانم ــهام ک
ــرایط ــلطهدرآن)ش ــاریازس ــهایع جامع
تاریخــی(فراهــمآمدهاســت،اســتواراســت
ــی ــوماجتماع ــِمعل ــهیمارکسیس ــرنظری ب
ــتی. ــاکمونیس ــتیی ــایسوسیالیس وارزشه
مارکسیســم،یــکبرنامــهیسیاســینیســت،
چراکــهپایــهیدومآنراکــهعبارتاســت
ــودن«، ــیب ــهیارزشهای ــلمجموع از»حام
ــادی ــهیانتق ــمنظری ــامارکسیس ــدارد.ام ن
ــا ــهب ــیاســتکــهدرمواجه ــوماجتماع عل
ــکوتهایی ــیدارایس ــطاجتماع ــلرواب عل
ــارهی ــردرب ــهآلتوس ــانک ــت)همچن اس
»سرشــتعلــم«بــهمــایــادآورشــد(.یعنــی
پاســخیازپیــشتعییــنشــدهبــرایتمامــی
ــکوتها ــنس ــدارد.ای ــانین ــباتانس مناس
بــهخاطــر»سرشــتبشــر«اســتکــه
ــدهی ــدوبازتولیدکنن ــشتولی پراتیکهای
ــه« ــی»جامع ــی،یعن ــوماجتماع ــوععل موض
عینیت    یابــی هــم پراکســیس، اســت.
انســانوچیرگــیبــرطبیعــتوهــم

ــت.آزادی ــانیاس ــریآزادیانس تحققپذی
ــراد ــیاف ــتتمام ــهیفعالی ــانینتیج انس
ــی ــلپیشبین ــنروقاب ــت؛وازهمی ــراس بش
دقیــقنیســت.اینجــاحــرفازاهمیــت
ــته« ــشنانوش ــدهی»دان ــنای ــرگرفت درنظ
ــت. ــهاس ــککلم ــایغیرایدئولوژی درمعن
ــه ــتک ــوانگف ــاف،میت ــناوص ــاای ب
ــک ــوانی ــهعن ــی«ب ــوژیانقالب »ایدئول
برنامــهیسیاســیهیــچگاهیــکبــاربــرای
ــواره ــههم ــود،بلک ــلنمیش ــهتکمی همیش
درحــالتکمیــلشــدناســت،چراکــهتابــع
اصــلخودزایندگــیپراکســیساســت.

۳
ــیآن ــهمیانج ــان    هاب ــهانس ــدیک فرآین
ــهمنظــورممکــن ــیراب درطبیعــتتغییرات
می    کننــد، ایجــاد هستیشــان کــردن
»کار«اســت.اگــرمبتنــیبــرمعنــایدقیــق
ــف»کار« ــمدرتعری ــان«بخواهی ــتیانس »هس
ــه ــت»کارب ــوانگف ــویم،میت ــرش عمیق    ت
مثابــهیکنــشعینینحــوهیخــاصوحدت
زمــان)تغییــرزمــانهــا(ومــکان)امتــداد(
ــان ــتیانس ــادیهس ــادبنی ــوانابع ــهعن ب
اســت،یعنــیابعــادشــکلویــژهیحرکــت
ــیک،۱۹۰:۱۳۸۶(. ــان«)کوس ــاندرجه انس
ــره ــانچی ــرزم ــاکارب ــاندرکاروب انس
میشــود)حــالآنکــهزمــانبــرحیــوان
ــکموجــودی ــرهاســت(،چــونکــهی چی
قــادراســتدرقبــالارضــایبــیواســطهی
غریــزهاشمقاومــتکنــدوآنرافعاالنهرام
ــده ــردآین ــال(کارک ــه)ح ــد،ازکنون کن
ــوزد، ــتهمیآم ــدوازگذش ــاذمیکن اتخ
ــان ــتزم ــهبعدی ــشاشس ــیدرکن یعن
ــف ــودکش ــتیخ ــادهس ــهیابع ــهمثاب راب

میکنــد)همــان:۱۸۹(.
کار کــه دادیــم توضیــح هم    چنیــن
ــت، ــننیس ــاممک ــدون»رابطه«ه ــردنب ک
ــم ــره ــایکدیگ ــاب ــانه ــهیانس ورابط
ــود؛ ــدب ــننخواه ــانه«هاممک ــدون»نش ب
زیــرارابطــهیبیــنانســانهاتنهــاازطریــق
ــا ــنآنه ــوالتذه ــرومق ــالتصاوی انتق
ــدون ــالب ــیداردوانتق ــرمعن ــهیک    دیگ ب
ــال ــرایانتق ــانب ــت.انس ــینیس آن،عمل
ــا ــتآن    ه ــودمیبایس ــیخ ــوالتذهن مق
ــی ــوالتف ــنمق ــانای ــدوبی ــانکن رابی
الواقــععبــارتاســتازآفرینــشنشــانهها.
مهم    تریــننشــانه»زبــان«اســتکــهعبــارت
ــیایدال ــارمفهوم ــیدارایب ــتازصوت اس

ــر. ــزیدیگ ــودچی ــروج ب
بــهایــناعتبــارهــرعمــلزبانــی،بــهایــن

دلیــلزبانــیاســتکــهتولیــدمعنــاتوســط
داللت    گرانــه رویــهای اعمالــی چنیــن
اســتکــهدرآنبــهحضــورضمنــیســوژه
دردرونزبــاناشــارهمیشــود.عالئــم
ــد ــازیزبانان ــدمج ــاختهیبُع ــیبرس زبان
ومحتــوایآنهــارامداخلــهیمتقابــل
ــان ــیزب ــیوارجاع ــایاجرای کارکرده
ــناختی ــانش ــدزب ــد.تولی ــکیلمیده تش
ــراز ــودمگ ــی    دارش ــدمعن ــننمیتوان مت
ــوب ــکچارچ ــندری ــورمت ــقحض طری
ــه: ــیزمین ــور،یعن ــینمح ــاعهم    نش ارج
ــی، ــی،سیاس ــی،تاریخ ــاذهن ــهیبین زمین
ــت« ــنترتیــبواژهی»روای ــهای ــره.ب وغی
ــد ــتخواه ــیدالل ــدمعنای ــرواح ــره ب
ــده ــهیحــکش ــقزمین کــردکــهازطری
ــره ــیوزنجی ــباتبیناذهن ــنمناس درمت
اســت. شــناختن قابــل داللت    گــر، ی
»روایت    منــدی«همــانفرآینــدیاســتکــه
آنحــکشــدنزمینــه    یبیناذهنــیدرمتــن
ــزی ــرراپایهری ــرهیداللت    گ وآنزنجی
ــی ــتروای ــردنعالم ــداک ــد.ج میکن
اززمینــهیروایــیآنممکــننیســت؛هــر
دوتشــکیلدهنــدهییک    دیگرنــد.فقــط
و عالمــت تکــرار طریــق از میتــوان
ــارهی زمینه    منــدکــردنمجــددزمینــهدرب
هــریــکازآنهــاســخنگفــت.مرزهــای
روایــتشــناختیروایــت،یک    پارچگــیمتــن
ــهروی ــوارهب ــاهم ــدام ــفمیکنن راتعری
کلزهــدانیــاماتریــسروایــیآنســوی
ــهدر ــتک ــنروس ــودهاند.ازای ــنگش مت
ــرد ــکلمیگی ــرزیش ــهم ــهایک لحظ
ــد، ــدودکن ــیرامح ــاتروای ــاعالم ت
فروپاشــیمــرزهــمبــهوقــوعمیپیونــدد.
بــهمحــضایــنکــهافــقخیالــیدردرون
ــد، ــدهباش ــتقرش ــازمس ــدانروایتس زه
ــودکــه ــادرخواهــدب ســوژهازآنپــسق
خــودرادرگذشــته،حــالوآینــدهایکــه
ــه ــنیافت ــناختیتعی ــتش ــورتغای ــهص ب
ــالن، ــه:مکوئی ــکب ــد.)ن ــرارده ــت،ق اس
»سرگذشــت رمــان در .)۲۲-۴۰ :۱۳۸۸
ــول ــوود،ازق ــارگارتاَت ــرم ــه«اث ندیم

»ندیمــه«چنیــنمیخوانیــمکــه:
»چیــزیرانمیتــواندقیقــابــههمــان
ــون ــرد،چ ــفک ــودتعری ــهب ــیک صورت
نمیتوانــد هرگــز میگویــی آنچــه
ــزیرا ــوریچی ــهمجب ــد،همیش ــقباش دقی
ــه ــا،ب ــمته ــا،قس ــذاری؛تکهه ــاربگ کن
هــمتنیدگــیهــا،ظرافتهــایخیلــی
ــای ــتمعن ــناس ــهممک ــادیک ــیزی خیل
ــد...« ــزباش ــانچی ــابهم ــزی ــالنچی آنف

ــان:۴۰(. ــلاز:هم ــهنق )ب
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۲۲
ــرز ــویم ــتنها،آنس ــارگذاش ــنکن ای
»ضدروایتهــا« میســازد: را روایــت
ــتفاده ــااس ــهب ــیک ــهیابزراهای ــهمنزل ب
ازآنهــاواقعیــتمســلطوچارچــوب
فرضیههــایحامــیآن،واقعیــترابــه
ــش ــنچال ــیای ــند.گاه ــشمیکش چال
میســازد؛ »وهــم« اســتکــه فریبــی
ــی ــرضدروایت ــع،ه ــه.درواق ــین گاه
ــر ــهدرنظ ــورجداگان ــهط ــرگاهب را،ه
بگیریــم،میتــوانعالمــتروایــیواحــدی
ــای ــویضدروایته ــهازس ــردک ــیک تلق
میشــود. کشــیده چالــش بــه دیگــر
بدیــنترتیــب،هــرروایتــیدرعیــن
ــه: ــکب ــت)ن ــتاس ــکضدروای ــالی ح
همــان:۴۲-۴۱(.پــسروایــتوضدروایــت
ــددرون ــترکتولی ــاِممش ــکنظ دردرونی

ماندگارنــد.
ــق ــندقی ــنتبیی ــدای ــهمانن ــتب درس
مارکــسازمواجهــه    یکارگروســرمایهدار
کــه»هنگامــیکــهســرمایهدارمــیکوشــد
تــاحــدممکــن را کــهکارروزانــه
بیش    تــرکنــدودرصــورتامــکان،از
ــکروزکار،دوروزکاردرآورد،ازحــق ی
ــاعمیکنــد. ــداردف ــهعنــوانخری خــودب
ــژه    یکاالی ــتوی ــر،ماهی ــویدیگ ازس
فروختــهشــده}نیــرویکار{مســتلزم
ــط ــرفآنتوس ــتدرمص ــالمحدودی اِعم
ــی ــزهنگام ــرنی ــت،وکارگ ــداراس خری
کــهخواهــانکاهــشکارروزانــهبــه
ــق ــتازح ــخصیاس ــارفمش ــزانمتع می
خــودبــهعنــوانفروشــندهدفــاعمیکنــد.
بنابرایــندرایــنجــاتعارضــیوجــوددارد:
حــقدربرابــرحــق،وُمهــرقانــونمبادلــه
بــهیــکســانبــرهــردویآنهــاخــورده
ــان ــرزورفرم ــوقبراب ــانحق ــت.می اس
ــداول{، ــد«)مارکــس،ســرمایه}جل میران
۲5۶:۱۳۹۴-7(،مــاشــاهد»ســتیز«یمیــان

ــود. ــمب ــاخواهی روایته

۴
یکــیازمهم    تریــنانــواعروایــت،»روایــت
ــدو ــهاز»تولی ــرازآن    چ ــت.متأث ادبی«س
بازتولیــدجامعــه«بــهدســتدادیــم،ونیــز
ــوان ــی«،میت ــگراجتماع ــگاه»پژوهش جای
گفــت»ادبیــات«متنــیســتکــهبــا
بهرهگیــریازقــوه    یتخیــلفــرد»ادیــب«،
ــی ــتیرابازآفرین ــه،زیس ــویک ــهنح ب
ــد ــیازرون ــارجزئ ــهاعتب ــهب ــدک میکن
بازتولیــدجامعــهبــودنفــردادیــب،قطعــا
ــا ــام ــیداردام ــتاجتماع ــیدرواقعی پای
بــهازاییــکبــهیکــیبرایــشدرواقعیــت

نیســت.درایــنمتــنمابــاتوصیــفوتبیین
درمعنایــیمنطقــیســروکارنداریــم،
ــا ــهبن ــیایک ــیعین ــهواقعیت ــهاین    ک چ
ــش ــتراپی ــهآنروای ــتنادب ــااس ــدب باش
ببریــمدرکارنیســت؛این    جــاکلمــات
ــد. ــاعندارن ــودارج ــزیورایخ ــهچی ب
متــنادبــیخــود-ارجــاعاســت؛زائیــدهی
ــاتراآن ــسادبی ــت.پ ــب«اس ــن»ادی ذه
متونــیمیگوئیــمکــهبازآفریننــدهی
ــهی ــرپای ــکزندگــیب ــهیی ــلگون تخی
ــار ــر»گفت ــیب ــدومتک ــتعینیان واقعی
ــات ــهدرآنکلم ــندک ــی«ایمیباش کنش
ــهازآن ــوندک ــزیمیش ــوعچی ــببوق س
ــهوضــع ــه»ارجــاع«یب ــدون ــادمیکنن ی
ــا ــنی ــف،تبیی ــأتتوصی ــود)درهی موج
ــددر ــنونق ــف،تبیی ــستوصی ــدآن(.پ نق
ــل ــانتخی ــرجه ــیب ــیمتک ــنمتون چنی
ــت- ــه»عل ــت،ن ــندهس ــننویس ــزذه آمی

معلول«هــایعینــیوعلمــی.
ــهی ــهمثاب ــوژی«ب ــاب»ایدئول ــهدرب آنچ
ــم، ــلطهگفتی ــهیس ــتیافت ــزاعمادی انت
ــوان ــهعن ــی«ب ــوژیانقالب ــز»ایدئول ونی
برپایــهی نیافتــهای مادیــت انتــزاع
تمامیــت از نقادانــه تبیینــی توصیــف-
»کلیــت«وضــعموجــودبــرایبرپــا
ســاختنجامعــهایعــاریازســلطه،ازآنرو
ــا«و ــردروایته ــثاز»نب ــهدربح ــودک ب
ــای ــیازگونهه ــوانیک ــهعن ــات«ب »ادبی
ــی ــنادب ــهمت ــمک ــاندهی ــت،نش روای
»نمونهنمــا«ازنظــرمــاچگونــهمتنــی
ــناســتکــه: ــارتازای ســت؛وپاســخعب
متــونبازآفریننــدهیتخیلــرگونــهی
روایــِت»زیســتی«بــرپایــهیواقعیــت
عینــیومتکــیبــر»گفتــارکنشــی«،کــه
ــا ــت«وضــعموجــودســلطهگرانهرات »کلی

ــد. ــشمیبرن ــعآنپی ــترف نهای
ــودن« ــا»نب ــودن«ی ــاب ــارغاز»نمونهنم ف
یــک»روایــتادبــی«،آن    چــهسرشت-نشــان
ــه ــودنب ــزب ــتادبی«ســت»تخیلآمی »روای
ــارکنشــی«متــناســت)خــواه ــارگفت اعتب
ــه ــلطهگران ــودراس ــعموج ــت«وض »کلی
ــد،و ــانکن ــدی ــهکن ــننقادان توصیف-تبیی
ــا ــهرات ــننقادان ــنتوصیف-تبیی ــواهای خ
ــانبــرد(. نهایــترفــعآنپیــشببــردی

5
ــرورت ــیض ــهچرای ــدب ــانبای ودرپای
وجــودوخوانــدنادبیــاتاشــارهکنیــمتــا
»نســبتمیــانادبیــاتوجامعــه«بــهنهایــت

ــالخــودبرســد. ــیوکم منطق
نظریــه    ی»اکتشــافعلمــی«ایمــرهالکاتوش

ــدکــههمــهیگزارههــای ــهمــامیگوی ب
ــیدر ــد.گزارش ــریپذیران ــیبازنگ علم
بــابفــالنمشــاهدهیناســازگاربــاوضــع
جــاریدرشــناختمــارامیتــوانمــردود
شــمرد.اگــرایــننظریــهیجدیــدرانیــز
مشــاهدهابطــالکنــد،آن    گاهعلــمهمــواره
ــته ــالآنراپیوس ــهابط ــتک ــازاس مج
ــن ــرای ــهاگ ــدک ــد،هرچن ــحده توضی
ــی ــتتجرب ــرهازحمای ــزبیبه ــهنی نظری
ــا ــهم ــودک ــدامی    ش ــنپی ــنظ ــد،ای باش
درحــالوارســیبرنامهیپژوهشــیفاســدو
ــت ــماین    جاس ــهیمه ــتیم.نکت ــیهس تبهگن
ــع ــدتاب ــنفرآین ــه،ای ــرمرحل ــهدره ک
نظارت    هــایعینــیاســت.هــرگونــه
حاصــل در تردیــد بــرای کوششــی
کاربســِتمعیارهــایالکاتــوشدربرنامــهی
ــا ــنمعیاره ــتای ــودمیبایس ــی،خ پژوهش

ــد. ــرارده ــرق رامدنظ
میشــود نتیجــه صورت    بنــدی ایــن از
ــم«یــکبرنامــهیپژوهشــیدائمــا کــه»عل
ــات ــِخنظری ــت.تاری ــالحاس ــالاص درح
علمــیهــمبــرایــنگواهــیمیدهــدکــه
»علــم«هــمچنــدانپایــشبــرزمینــبمحکم
ــی ــهدردوران ــیک ــت.نظریات ــتوارنیس اس
ــک ــدند)فیزی ــیمیش ــرتلق ــهناپذی خدش
نیوتــون(،بــاپدیــدارشــدن»مشــاهدات«ی
یکشــبهمطــرودگشــتندوبالعکــسنظریاتی
کــهســالهاتوهــمپردازندگانــشبــه
و زمیــن )»گــردی میآمدنــد شــمار
ــه( ــیدِ«گالیلی ــهدورخورش ــشاشب چرخ
ــوش ــاخ ــمج ــزعل ــارهدرمرک ــهیکب ب

کردنــد.

ازاینـجـاستکهجایگاهادبیات
درجامعهمعلوممیگردد:

کنش برانگیز تخیل متون
گرانهایکهبذرتردیددرحقیقت
ما ذهنهای بر را موجود وضع
میپراکنندوانگیزهیدرافکندن
طرحینورادرمابیدارمیکنند.
علــمبرپایــهیمشــاهدهواســتداللمنطقــی
ــهدلیــل اســتواراســت؛بســیاریازمــردمب
ــیای ــادیوذهن ــی-اقتص ــتاجتماع موقعی
کــهدارنــدقــادربــهفهــموبــهکاربســتن
ایــنروش)اســتداللمنطقــی(نیســتند،امــا
ــاآنبــزرگ ایشــانقصــهرامیشناســند،ب
شــده    اندوهــرروززندگیشــانرابــا

Engare.Net انگاره



۲۳
ــا ــاتودوبیتیه ــاوکنای ــربالمثله ض
ــا ــواریهاراب ــادش ــدت ــپریمیکنن س
فهــم»تقدیرمآبانــه«یــا»اعتــراضلحظــهای«

ــد. تــابآورن
بــه هورکهایمــر و آدورنــو فوکــو،
ــم« ــور»عل ــهچط ــدک ــاندادهان ــانش م
انســان بــرای میتواننــد »عقالنیــت« و
وطبیعــتیــکخطــرجــدیباشــند؛
ــد ــافایرآبن ــدهمصــداب ــتکــهبای اینجاس
ازچگونگــیدفــاعازجامعــهدربرابــرعلــم
ــدا ــان«همص ــانههایپری ــار»افس ــهاعتب ب
شــدوازیــادنبــردکــه»وقتــیکوپرنیــک
ــه ــهداد،ن ــانارائ ــدازجه ــوریجدی تص
ــه ــهب ــودبلک ــیخ ــالفعلم ــاراس ــهآث ب
ــهایچــون ــورسمســلکدیوان ــارفیثاغ آث
ــههای ــرد.اندیش ــهک ــوسمراجع فیلوالئ
ــه ــرهم ــادربراب ــتوازآنه اورابرگرف
ــرد. ــاعک ــیدف ــولروشعلم ــدمعق قواع
ــادی ــدزی ــاح ــورت ــکن ــکوفیزی مکانی
پزشــکی و اســت صنعتگــران مدیــون
)پــل جادوگــران« و قابلههــا مدیــون

.)۱57 :)۱۳۸۶( چ۲ فایرآبنــد،
ایــناســتکــهبایــدادبیــاتخواندوســعی
ــوواری،دن ــاب ــهاِم ــیب ــرددرزندگ ک
ــزا،راســکولْنیُکف، کیشــوت،گرگــورزام
آکل، داش محمــد، گل کچــل، حســن
ــا ــن،اِم ــشحس ــو،م ــیاهکوچول ــیس ماه
ــه ــادرب ــاق ــدت ــلش ــاوسو...تبدی ووده
ــازی« ــیس ــزم»طبیع ــتنمکانی ــمشکس دره

ــیم. ــودباش ــتموج واقعی

۶
ادبیــاتجــدیازحیــثکارکــردورســالت
تافتــهایجــدابافتــهازعلــمودیــنوهنــر
ــه ــدک ــیاثرگذارن ــیزمان ــت؛جملگ نیس
ــه ــریک ــند.اث ــلباش ــدهیتخی برانگیزانن
فلوبــربــامــادامبــوواریبــرعالــمادبیــات
ــت ــکگذاش ــرفیزی ــتنب ــتراانیش گذاش
ــا ــدب ــهصم ــریک ــران،اث ــادرای واینج
ــی ــکارعموم ــراف ــوب ــیاهکوچول ــیس ماه
ــون« ــاکتــاب»قان ــنســیناب گذاشــترااب

ــمپزشــکیگذاشــت. ــرعل ب
بــااینحــالامــا»تصــوِرچیــزی«را)تخیــل
کــردن(کــردندر»علــم«و»نظریــه«
ــود ــایخ ــرپ ــیراب ــایفراوان زنجیره
داردومیبایســتازاصــولاســتداللیو
ــد، ــرویکن ــمپی ــرعل ــژهیه ــِیوی منطق
حــالآن    کــهدرادبیــاتاســبتوســنخیال
ــد: ــرحرکــتکن ــیاربیپروات ــدبس میتوان
ــر ــوشجلوت ــدازخرگ ــتمیتوان الکپش
ــوار ــرغماهیخ ــدم ــیمیتوان ــد،ماه بزن

رابکشــدوانســانیافســردهوتنهــامیتوانــد
ــهسوســکشــود. ــدلب ب

مبتنــیبــرایــندرکشــایدبیراهــهنرفتــه
باشــیماگــربگوییــمبســیاریازدانشــمندان،
برجســته، جامعهشناســاِن و فیلســوفان
ــات ــهایادبی ــدگانحرف ــیخوانن جملگ
بودهانــدوبــهایــناعتبــارتوانســتندجــور
دیگــردیــدنپدیدههــایاجتماعــیرا
ــوو ــرین ــالِنام ــدوحام ــهکنن تجرب

ــوند. ــدهبش ــکاندهن ت

برانگیختگی دیگـِر اماسـویهی
ناشـیازتخیـلعبـارتاسـتاز
این    کـهتخیـلدرچـهراسـتایی

شـود. برانگیخته

را تودههـا هـم فاشیسـتها ادبـی آثـار 
برمیانگیخـتکهبهافعالدهشـتناکیدسـت
بزننـد.لـذامهـماسـتکـهراسـتاوشـدت
انگیزشـییـکاثـرسـنجیدهشـود.سـنجش
راسـتاوهدفیکعامـلبرانگیزاننـده)اینجا
بـهطـورخـاص»ادبیـات«(منـوطاسـتبـه
اینجاسـت اثـر. ایدئولوژیـک تعهـد کشـف
کـه»جامعهشناسـیادبیـات«میتواندشـاقول
مناسـبیبـرایفهمدرجـهتعهـدایدئولوژیک
اثـرباشـد؛اینکـهایـدهاثـردرچـه»زمینه
وزمانـه«ایقـوامیافتـه،نویسـندهبـهعنوان
واقـع اجتماعـی موقعیـت درکـدام خالـق،
بـوده،وفُـرمومحتـواچطـوریک    دیگـررا
کـه مواردیسـت کردهانـد، میانجیگـری
نیـز و برانگیزانندگـی درجـهی و شـدت

رامشـخصمیکنـد. راسـتایآن

بـاریهیـچجنبـشقدرتمنـدی
درتاریـخوجـودنداشـتهاسـت
و شـکلگیری پـای یـک کـه
نیـزتاریخسـازیاشدرادبیاتـی
کـهحولمحـورشسـامانیافته

باشـد؛ نبوده
خـواه این اد   بیات اسـاطیر و سـمبل های قبایل 
بـد   وی و تمد   ن هـای پیشـا- مـد   رن باشـد   ، و 
خـواه سـرود   ها و ترانه های انقابـی و اد   بیاِت 

کارگـری و چریکی.
و  شـمال  نسـیم  شـعِر  نبـود     اگـر  شـاید    
ترانه هـای  و  آخونـد   زاد   ه  نمایشـنامه های 

کلمـه«ی  »یـک  کتـاب  قزوینـی،  عـارف 
طالبـوف  عبد   الرحیـم  آثـار  و  مستشـارالد   وله 
و »تنبیه االمـة و تنزیه الملـة« نائینـی، جنبـش 

د   رنمی گرفـت. مشـروطیتی 
بــاری د   ر د   وراِن بن بســت سیاســی و ناتوانــی 
ــن  ــا تمری ــی، ازقض ــکل د   اد   ن کاِر جمع د   ر ش
ــب د   ر  ــا ش ــح ت ــک صب ــه د   ر ی ــت ک مهمی س
ــل  ــال« امی ــد   ِن »ژرمین ــن خوان ــان حی ذهن م
ــایه ها«ی  ــی و »همس ــاد   ر« گورک زوال و »م
ــورش  ــرایی ش ــود    و »آرش« کس ــد    محم احم
ــازد   ه  ــا »ش ــم و ب ــه کنی ــاب را تجرب و انق
احتجــاب« گلشــیری و »گاو« ســاعد   ی و 
ــک  ــراژد   ی ی ــاملو ت ــه«ی ش ــح بی صل »مد   ای

ــم.  ــس کنی ــا ح ــت و زوال را عمیق شکس

آری ایــن بســیار مهــم اســت کــه از خــال 
ــوت«ی  ــه »د   ُن کیش ــد   ل ب ــی ب ــن تمرین چنی
ــا  ــد   ه نشــویم، ام ــه ی د   ســت اند   ازی و خن مای
ــی  ــانچو پانزا«ی ــون »س ــن، هم    چ ــرس ای از ت
ســوار بــر »َخــر« هــم محافظــه کارانه فواجیع 
را بــه تماشــا نشســتن، اتفاقی ســت بــه مراتــب 

ــی. ــر از اول بد   ت
 حق با شاعر است که می گوید   :

بهسانرود
کهدرنشـیبدرهسـربهسـنگ

میزنـد
روندهباش

امیـدهیـچمعجـزهایزمـرده
نیسـت،

زندهباش...)ابتهاج(

منابع:
»نقــد ،)۱۳۸۳( کمــال خســروی، -

اختــران. نشــر ایدئولــوژی«،
»دیالکتیــک ،)۱۳۸۶( کارل کوســیک، -
محمــود ترجمــه: بــودن«، انضمامــی

قطــره. نشــر عبادیــان،
-مارکــس،کارل)۱۳۹۴(،»ســرمایه«)جلــد
اول(،ترجمــه:حســنمرتضــوی،نشــر

ــا. الهیت
ــده ــن)۱۳۸۸(،»گزی ــالن،مارتی -مکوئی
مقــاالتروایــت«،ترجمــه:فتــاحمحمــدی،

نشــرمینــویخــرد.
-پــلفایرآبنــد)چ۱۳۸۶:۲(،»چگونــهباید
ــرد؟«، ــاعک ــمدف ــرعل ــهدربراب ازجامع
ترجمــه:شــاپوراعتمــاد،فصلنامــه»ارغنــون«
)شــمارهاول:ویــژهفرهنــگوتکنولــوژی(.
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هیأتتحریریه

مقدمه
انگیزههــای و علــل بررســی در
ــر ــلحانهدراواخ ــارزهمس ــکلگیریمب ش
ــه ــهس ــاب ــران،عموم ــه۱۳۴۰درای ده

میشــود: اشــاره مؤلفــه
نخســت(شــرایطبســتهسیاســیواجتماعــی
شــدید اختنــاق کشــور، بــر حاکــم
ــان ــرکوببیام ــهوس ــرجامع ــلطب مس
اپوزیســیوندرآندورهاســت؛شــرایطیکه
ــا ــیونب ــایاپوزیس ــینیروه ــتسیاس فعالی
ــن ــوژیراغیرممک ــهوایدئول ــراندیش ه

میکنــد.
ــا، ــنوکوب ــایچی ــروزیانقالبه دوم(پی

ــترش ــر،گس ــشالجزای ــگآزادیبخ جن
ــن، ــکایالتی ــلحانهدرآمری ــارزاتمس مب
ــام ــیدرویتن ــتمردم ــریمقاوم واوجگی
ــق ــایموف ــواننمونهه ــهعن ــهب ــتک اس
جنــگچریکــیومبــارزاتمســلحانه
برابــر در را جدیــدی افــق تــودهای،
نیروهــایمبــارزدرکشــورهایینظیــر

میگشــاید. دوره آن در ایــران
ــزب ــهکاری»ح ــیومحافظ ــوم(بیعمل س
ــواندو ــهعن ــی«ب ــهیمل ــوده«و»جبه ت
نیــرویبــزرگاپوزیســیونرژیــمپهلــوی
کــهباعــثشــدهبــودنســلجــواِنخواهــان
ــهرا ــندومجموع ــبای ــدقال ــرنتوان تغیی
ــد. ــریاهــدافخــودکارابدان ــرایپیگی ب
قصــدازنوشــتهیحاضــربررســیتاریخــی-

ــش ــدنجنب ــیبرآم ــناختیچرای جامعهش
ــازمانمندی ــونس ــدوچ ــیوچن چریک
آننیســت.درایــننوشــتاربنــایمــا
بــربازســازیمنظومــهیفکریایســت
کــهآنمبــارزان)بــهطــورخــاصو
ــه ــق«(ب ــیخل ــایفدای ــژه»چریکه وی
میانجــیاشجهــاناجتماعــیخویــشرا
یافتــن درصــدد و میکردنــد تبییــن
ــع ــهنف ــباتب ــرمناس ــرایتغیی ــیب راه
ــور ــنمنظ ــرایای ــتند؛ب ــتانداش فرودس
ــوع ــانرج ــودِایش ــتههایخ ــهنوش ــاب م
کردیــموکوشــیدهایمتــاتفاوتهــای
فکــریدرونایــنمنظومــهیواحــدراهــم

ــم. ــاندهی نش

کاشفانفروتنشوکران
ازجنبشبهانقالب
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پــسایــننوشــتهنــهتاریــخونــه
چریکهــای جریــان جامعهشناســی
فدایــیخلــقاســت.پیــشازورودبــه
ــر ــیب ــریمتک ــهینظ ــازیمنظوم بازس
آثــارخــودچریکهــا،الزماســتتــا
ایشــان درون فکــری دســتهبندی بــه
ــومگــردد ــامعل اشــارهایمختصــرشــودت
ــگاهو ــهپای ــرازچ ــارِنظ ــراظه ــهه ک
پیشینهایســت.آثــاربــهجــامانــدهازایــن
ــیحاکــیازآناســتکــه گــروهمبارزات
مــادســتکــمبــا5تحلیلگــروتئوریســین

یــم: مواجها
ــر ــی،امی ــاظریف ــنضی ــی،حس ــژنجزن بی
ــد ــدزاده،صم ــعوداحم ــان،مس ــزپوی پروی

ــرف ــداش ــیوحمی بهرنگ
ــِط ــهخ ــواندرس ــررامیت ــن۶نف ــهای ک

فکــریجــایداد.
ــزب ــوانِح ــلج ــیازنس ــژنجزن بی
تــودهبــود.اودرخانــوادهایتمامــاتودهای
بــزرگشــد:پــدرشحســینجزنــیافســر
ــران)و ــازمانافس ــوس ــریوعض ژاندارم
درجــهداران(حــزبتــودهبــود.دوعمویش
عضــوســازمانایالتــیحــزبوازمســئولین
داییهایــش بودنــد. جوانــان ســازمان
ــری(از ــرکالنت ــرومنوچه ــعودوناص )مس
ــان ــهمرکــزیســازمانجوان اعضــایکمیت
ــو ــزعض ــرینی ــاجکالنت ــادرش،عالمت وم
ــشاز ــاپی ــود.ت ــزبب ــانح ــازمانزن س
ســال۱۳۴۶یعنــیآندســتگیریایکــهبــه
صــدور۱5ســالحکــمبرایــشمنجــرشــد
ــههمــراه ــدان،ب ــهیتحمــلزن امــادرمیان
رفقــایدیگــرشرویتپههــایاویــن
تــرورشــدند،جزنــیدســتکم5بــار

ــود. ــدانراچشــیدهب ــمزن طع
ــو ــزعض ــینی ــاظریف ــنضی حس
ــودو ــودهب ــزبت ــانح ــازمانجوان س
بعــدازکودتــابــهجریــانجبهــهملــیدوم
ــن ــدیازعملکردای ــاناامی ــاب ــت،ام پیوس
دومجموعــهدرکنــارجزنــیبــهتشــکیل

جوانــاِن دیگــر از متشــکل هســتهای
رادیــکالعضــوجبهــهیملــیدوممبــادرت

میورزنــد.
مســعوداحمــدزادهازدوراننوجوانی
ــی- ــوادهایسیاس ــودندرخان ــببب ــهس ب
ــه ــاهعلی ــاش ــهازدورانرض ــیک مذهب
میکردنــد، مبــارزه وقــت حکومــت
ــت ــهفعالی ــیب ــهیمل ــرجبه ــتتأثی تح
ــادرت ــتانمب ــت.دردوراندبیرس پرداخ
بــهتأســیس»انجمــندانشــجویانمســلمان«
ــر ــراهامی ــههم ــد.اوب ــهدمیکن درمش
ــههای ــنازاندیش ــانهمچنی ــزپوی پروی
ــا ــد.ب ــهبودن ــرپذیرفت ــیشــریعتیتأثی عل
ــدن، ــرانآم ــهته ــگاهوب ــیدردانش قبول
جنبشهــای و وقــت سیاســی فضــای
ــوق ــمس ــمتمارکسیس ــهس ــیاوراب جهان

میدهــد.
ــزکــهاز ــاننی ــزپوی ــرپروی امی
دوراندبیرســتانهــمکالساحمــدزادهبــود
ــه ــیعلی ــلسیاس ــایاودرمحاف ــهپ ــاب پ
ــن ــرد.اوهمچنی ــارزهمیک ــتمب حکوم
ــاِن»کانــوننشــرحقایــقاســالمی« ازجوان
ــه ــریعتیپای ــیش ــدتق ــهمحم ــودک ب
ــوم ــتهعل ــیدررش ــاقبول ــود.ب ــتهب گذاش
اجتماعــیدانشــگاهتهــران،مطالعاتــش
پیکارجویــیکــه ازروحیــهی متأثــر
ــوق ــمس ــمتمارکسیس ــهس ــتاوراب داش
و میدهــد انصــراف دانشــگاه از و داد
ــه ــهترجم ــنفکریب ــیروش ــلادب درمحاف
ــقاش ــاررفی ــردازدودرکن ــفمیپ وتألی
مســعوداحمــدزادههســتههایاولیــهی
را خلــق فدایــی چریکهــای ســازمان

شــکلمیدهــد.
تمامــی کــه بهرنگــی صمــد
فقیرنشــین محــالت در را کودکــیاش
ــه ــرب ــرمنج ــنفق ــد،وای ــزگذران تبری
مهاجــرتِبیبازگشــتپــدربــرایشــتغال
ــا ــهتنه ــد.درحالیک ــازش ــمتقفق ــهس ب
هجدهســالســنداشــتآمــوزگارشــــــد

ــهر، ــش،درآذرش ــانعمرکوتاه ــاپای وت
و گــوگان، قندجهــان، ماماغــان،
ــرقی ــانش ــتانآذربایج ــاندراس آخیرج
ــس ــدتدری ــتابودن ــانروس ــهآنزم ک
ــی ــروزدهقان ــی،به ــدبهرنگ ــرد.صم ک
معلــم ســه هــر ســعادتی کاظــم و
اینــان شــدند. آذربایجــان روســتاهای
ازدروندانشســرا ارتباطاتــیرا گرچــه
حفــظکردنــدامــابــرایگســتردهتر
ــی ــذبجوانان ــزج ــاتونی ــدنارتباط ش
ــد، ــردهبودن ــانک ــعلهایدردلنه ــهش ک
ــه ــایجمع ــدآزادی«راروزه ــهمه »آدین
منتشــرکردنــد.»مهــدآزادی«البتــهعــالوه
ــویی ــود،کورس ــانهایب ــهنش ــنک ــرای ب
هــمبــوددردلشــبکــهجوانــانشورشــی
رابــهســویخــودمیخوانــد،راهــی
ــد ــنش ــود.همی ــارزهب ــهمب ــرایادام ب
ــار کــهدرطــولانتشــاریــکســالهاشدوب
ــار ــادرب ــدت ــفش ــاواکتوقی ــطس توس
ســومبــرایهمیشــهتوقیــف»موقــت«شــود.
انتشــار»آدینــهمهــدآزادی«امــاکارخــود
راکــردهبــود.جانهــایشــیفتهگــردهــم
ــاردانشســرایی ــهی ــد.س ــعشــدهبودن جم
ــه ــدوآدین ــعبودن ــورجم ــانمح همچن
ــد ــتههایصم ــننوش ــاراولی ــلانتش مح
بهرنگــیواولیــنترجمههــایبهــروز
دهقانــیبــود.ولــیدیگــرانهــمازآدینــه
پــایبــهعرصــهمبــارزهوفرهنــگبالنــده
گذاشــتند.عبدالمنــاففلکــیتبریــزی
ــاخه ــتش ــایمرکزی ــاازاعض ــهبعده ک
فدائــی چریکهــای ســازمان تبریــز
خلــقایــرانشــد،اولیــنشــعرهایاشرادر
ــین ــرد.غالمحس ــرک ــریهمنتش ــننش همی
ــاللآل ــیآورد:»ج ــادم ــهی ــاعدیب س
ــود ــدهب ــافرادی ــهمن ــاراولک ــدب احم
ــاری، ــادهانفج ــکآم ــهنارنج ــتچ میگف
ــه ــنهم ــدرت،ای ــندهوپرق ــنکش ضام
ــان؟ ــهفشــاروخفق ــنهم ــرای شــجاعتزی
مشــتیعصــبودریایــیایمــانوایــنهمــه
ــاف ــنمن ــی«.وای ــعورطبقات ــیوش آگاه
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ــدا ــیپی ــیباف ــککارگاهقال ــددری راصم
کــردهبــودکــههنــگامبافتــنقالــییــک
ــه ــدک ــنش ــت.چنی ــدهاس ــرمیخوان س
ــد. ــهآم ــهآدین ــافب ــهمن ــعرهایاولی ش
ــریه ــننش ــقهمی ــدلازطری ــاناب علیرض
ــل ــرد.محف ــداک ــاراناشراپی ــدوی صم
البتــهازطریــقســاعدیارتباطــیهــم
ــودودر ــهب ــرانیافت ــنفکرانته ــاروش ب
جریــانهمیــنارتبــاطصمــدبــاامیرپرویــز
ــروز ــیبه ــودوحت ــدهب ــناش ــانآش پوی
دولــتآبــادیبــهیــادمــیآوردکــهپویان
بــهتبریــزآمــدودرخانــهبهــروزدهقانــی
دیــداریبــابرخــیازفعــاالنایــنمحفــل

ــت. ــنفکریداش روش
ــه ــتندک ــاریرانگاش ــرآث ــجنف ــنپن ای
عنــوان بــه میتــوان را زیــر مــوارد
چریکــی جنبــش متــون اصلیتریــن
ــه ــاریک ــابآورد؛آث ــهحس ــرانب ای
متفــاوت نســبتا صورتبندیهایــی بــا
میگرفتنــد: را نتیجــه یــک جملگــی
ــاحکومــت ضــرورتمبــارزهیقهرآمیــزب

ــت. وق

-پیشــاهنگانقــالبورهبــریخلــق/
ــی جزن

-نبردبادیکتاتوری/جزنی
ــش ــتعماریوآزادیبخ ــشاس ــائلجنب -مس
وظایــف عمدهتریــن و ایــران خلــق
ــی/ ــرایطکنون ــراندرش ــتهایای کمونیس

جزنی-ظریفــی
ــم ــتراتژی،ه ــماس ــلحانه:ه ــارزهیمس -مب

ــدزاده ــعوداحم ــک/مس تاکتی
-ردتئــوریبقــاوضــرورتمبــارزهی

ــان ــزپوی ــرپروی ــلحانه/امی مس
-ماهیسیاهکوچولو/صمدبهرنگی

ــران/ ــیای ــائلتربیت ــدوکاویدرمس -کن
ــدبهرنگــی صم

فد   ائی به روایت فد   ائی
ــتعماری ــشضداس ــائلجنب ــزوهی»مس درج
...عمدهتریــنوظایــفکمونیســتهای و
ــای ــففض ــاتوصی ــاطب ــران...«درارتب ای
خفقــانورعــبآوریکــهازآنبــهعنــوان
نخســتینمؤلفــهدرعلــلوانگیزههــای
یــاد مســلحانه مبــارزهی شــکلگیری

ــت: ــدهاس ــنآم ــمچنی کردی

»نظامــیکــردنوپلیســیکــردنزندگــی
اجتماعــیوسیاســیبــهعنــوانجهــت
ــانروز۲۸ ــمازهم ــترژی ــیسیاس عموم
ــه ــهادام ــدونوقف ــدوب ــازش ــردادآغ م
یافــتوایــنجهــتعمومــیحتــیدراوج
مانورهــایاصالحاتــیرژیــمبــراییــکروز
ــا ــهت ــگگرفت ــد.ازفرهن ــعنگردی قط
ــااخــذ ــاطــرحتاکســیرانیوت ورزشوت
شــهریهازدانشآمــوزانودانشــجویان،
ــت ــازمانامنی ــرویس ــرنی ــهب ــهوهم هم
ــم ــهیرژی ــهدارد...کارنام ــستکی وپلی
درســالهایپــساز۲۸مــرداد،شــاهد
ــه ــهچگون ــاک ــنمدع ــرای ــتب گویاییس
پایــهیاساســیحاکمیــترژیــمبــراختنــاق
ــهای ــنوبیرحمان ــیارخش ــتبدادبس واس
قــرارداردکــهعلیرغــمهمــهیمانورهــای
ــوان ــهعن ــانب ــنروشهمچن ــیای اصالحات
ــمارزشو ــترژی ــیحاکمی ــهیاساس پای
ــه ــت.«)ب ــظکــردهاس ــتخــودراحف اهمی
ــِت ــهوسیاس ــیراندیش ــا،س ــلاز:»بنیاده نق
مهــرداد خلــق«، فدایــی چریکهــای
ــی ــاب»راه ــیوناصــرمهاجــر،ازکت وهاب

ــه،۱۳۹۶(. ــرنقط ــداول(،نش ــر)جل دیگ

ســهســالبعــدازایــن،امیــرپرویــزپویــان
ــارزهی ــرورتمب ــاوض ــوریبق در»ردتئ
مســلحانه«بــابیانــیصریحتــرونیــزپرتــو
ــِت ــریازبنبس ــاددیگ ــرابع ــدنب افکن
ــه، ــرگرفت ــهرادرب ــهجامع ــیایک سیاس

مینویســد:

»همــهمراکــزکارگــریودهقانــیراتحــت
ــات ــت.موسس ــوددرآوردهاس ــرلخ کنت
ــهریها ــدش ــیرفتوآم ــیوغیرنظام نظام
ــد.در ــرلمیکنن ــرانکنت ــاتای ــهده راب
بســیارینقــاطدهقانــانرابــهنوعــیموظــف
ــدکــهورودهــرشــهریراکــهاز کردهان
جانــبموسســاتدولتــیماموریــتنداشــته
باشــد،اطــالعدهنــد.درکارخانههــای
ــازمان ــعبهایازس ــزرگ،ش ــکوب کوچ

امنیــتبــهکارمــداممشــغولاســت.
اســتخدامهــرکارگــر،هــرکارمنــد
ــارهســوابقوروابطــش ــقدرب ــسازتحقی پ
صــورتمیگیــردوپــسازاســتخدام
ــر ــد،ه ــاواکاگــربتوانن ــورانس ــزمام نی
میگیرنــد. نظــر زیــر را او حرکــت
ــه ــارزب ــرمب ــبورودعناص ــنترتی ــهای ب
کارخانههــابــهانــدازهکافــیدشــواراســت
ــازمانی ــیوس ــوارترازآنکارتبلیغ ودش
آنهــادرآنجاســت.وحشــتواختنــاق
موجــود،حتــیاســتفادهتبلیغاتــیازمراکــز
ــروژوازی فرعیتجمــعکارگــرانوخردهب
ــوار ــیاردش ــزبس ــارانی ــاًلقهوهخانهه مث
میــان گســترش شــهر، در میکنــد.
ــی ــنائیهایاتفاق ــهآش ــاًلب ــران،عم کارگ
ــه ــنائیهاهمیش ــنآش ــود.ای ــدودمیش مح
ــه ــهایک ــد.پروس ــازمانیندارن ــرهس ثم
بــرایتربیــتیــککارگــروتبدیــلاوبــه
ــیمنضبــططــیمیشــود، یــکعنصــرانقالب
ــه ــیاســت.تجرب ــده،مشــکلوطوالن پیچی
کارگــران، کــه میدهــد نشــان مــا
حتــیکارگــرانجــوان،بــاهمــهنارضائــی
ــر ــهس ــهدرآنب ــیک ــشازوضع خوی
ــهای ــهآموزش ــیب ــتچندان ــد،رغب میبرن
نمیدهنــد. نشــان خــود از سیاســی
ــدا ــمپی ــررامیتوانی ــنام ــایای علته
ــل ــانقاب ــوعجری ــرن ــدانه ــم:فق کنی
ــب ــانموج ــیآن ــیوناآگاه ــسسیاس لم
شــدهاســتتــابــهپذیــرشفرهنــگمســلط
جامعــهتــاحــدیتمکیــنیابنــد.بــهویــژه
ــیســاعاتمحــدود کارگــرانجــوان،حت

Engare.Net انگاره



۲۸

ــودرا ــرخ ــایحقی ــکاریواندوختهه بی
ــی ــذلخردهبورژوائ ــاتمبت ــرفتفریح ص
ــن ــللومپ ــاخصائ ــبآنه ــد.غال میکنن
ــال ــرمج ــگامکاراگ ــد.هن ــداکردهان پی
ــا ــاب ــندت ــند،میکوش ــتهباش ــوداش گفتگ
ــاه ــاعاتکارراکوت ــذلس ــاتمبت مکالم
ســازند.گــروهکتابخــوانکارگــران،
کثیفتریــن و منحطتریــن مشــتری

ــتند.« ــرهس ــیمعاص ــارارتجاع آث

ــهی ــردغدغ ــزازمنظ ــینی ــدبهرنگ صم
بــه )آمــوزش عمــرش تمــام اصلــی
ــاماِن ــتنابس ــنوضعی ــر(ای ــودکانفقی ک
آگاهــیتودههــارادراثــرجاودانــش،
ــران« ــیای ــائلتربیت ــدوکاویدرمس »کن

چنیــنتوصیــفمیکنــد:

برخــالف روســتایی »دانشآمــوزان
شــهریهاتابستانشــانرابــابیــکاریو
ــار ــردیوگــردشوکن ــهوخیابانگ کوچ
دریــارفتــنوییــالق)ثروتمندهاشــان(
نــدرت بــه و خصوصــی درس کالس و
تابســتان نمیگذراننــد. کتابخوانــی
ــت. ــلزدناس ــلکاروبی ــافص ــرایآنه ب
ــم ــرمعل ــردادوزودت ــانازاولخ پدرهاش
راگیــجمیکننــدکــهآقــابچههــارا
کــیولمیکنیــد.چــارهچیســت؟کار

ــده.آدمالزم ــهمان ــهریخت ــکومزرع مل
ــه ــیدرمدرس ــد.وقت ــهکاربکن ــتک اس
ــابرا ــمکت ــوزانه ــد،دانشآم ــتهش بس
ــه ــاهک ــرم ــایمه ــاآخره ــدت میبندن
دوبــارهبــهفکــرکتــابومدرســهبیفتنــد.
ــده ــهخوان ــهیآنچ ــاهازهم ــه-چهارم س

میشــوند.« بیگانــه بودنــد

ــئلهی ــرهای،مس ــاذکــرخاط ــهب ودرادام
اقتصــادی»بیــکاری«رادربحــث»آمــوزش«

ــد: ــگمیکن ــنپررن چنی

ــش ــهایش ــهمدرس ــکدهک ــالیدری »س
کالســهداشــتدرسمــیدادم.درمهــر
ــاگرد ــرش ــشنف ــلوش ــدوچه ــاهص م
داشــتیم.ازآخرهــایزمســتانعــدهی
ــدن. ــمش ــهک ــردب ــروعک ــاگردانش ش
را مدرســه نفــر دو یکــی روز هــر
تــرکمیکردنــد.درخــردادمــاهمــا
ــرامتحــان ــاصــدنف ــودی ــتیمازن میتوانس
ــا ــاکج ــاگردانم ــدش ــم.میدانی بگیری
ــای ــد؟درکارخانهه ــدهبودن ــرگرمش س
قالــیبافــیمرکــزبخــش.صاحــبکارخانه
ــه ــهایمیفرســتادب ــوسکوچــکلکنت اتوب
روســتاهاوبچههــاراشــکارمیکــردو
پدرهاشــانرابــهچنــدریــالمــردروزانــه
مدرســه از راا بچههــا کــه میفریفــت

ــیدر ــیباف ــالقال ــتددنب ــاوردوبفرس دربی
ــک.« ــهتاری ــورونیم ــاینم زیرزمینه

ودستآخرنتیجهمیگیرد:

ــواد ــتاییانراباس ــمروس ــرمیخواهی »اگ
ــم، ــانداری ــتمانایم ــهخواس ــموب کنی
ــتا ــگروس ــادلن ــهاقتص ــدب ــتبای نخس
مدرســهی و درس از تــا پرداخــت
بــا مبــارزه تالشهــای و روســتایی
گرفــت.« خــوب نتیجــهی بیســوادی

ــی ــهیآگاه ــبت»درج ــانس ــدزادهام احم
تودههــا«اینقــدربدبیــننبــود:

ــرای ــورژوازی،ب ــالبب ــکانق »اگــردری
الزم رســته، بنــد از تــازه تودههــای
ــه ــنراتجرب ــرایطنوی ــالش ــاس ــوددهه ب
ــلطه ــازهوس ــایت ــدوبنده ــاقی ــدت کنن
جابرانــهنویــنرابــرخــودحــسکننــد،در
ــل ــهراازقب ــهریهم ــایش ــاتودهه اینج

میدانســتند.«
ســوم مؤلفــهی امــا شــرایط ایــن در
مســلحانه، مبــارزهی شــکلگیری
احــزاب و ســازمانها بیعملــی یعنــی
ــئلهای ــممس ــوده ــاموج ــیونواقع اپوزیس
ــم ــرکوبحاک ــاقوس ــود.اختن ــدیب ج
ــای۲۸ ــسازکودت ــیپ ــایسیاس ــرفض ب
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مــردادمُهــرپایانــیبــرفعالیتهــایعلنــی
ــه ــردرصحن ــیحاض ــازمان-هایسیاس س
ــی ــودوازگروههای ــرانزدهب ــتای سیاس
ــترا ــتندمقاوم ــیمیتوانس ــهنوع ــهب ک
ــطح ــکیالتیدرس ــایتش ــکاینیروه ــهات ب
جامعــهبــهجنبشــیتــودهایتبدیــلکننــد،
ــااز ــت.ام ــدســازمانراگرف فرصــتتجدی
ــبی ــیمناس ــایذهن ــرزمینهه ــرفدیگ ط
ــای ــتاوردهاوعملکرده ــددس ــراینق راب
ــهعنــوان یــکدهــهچــپ)حــزبتــودهب
ــه ــردرعرص ــپحاض ــازمانچ ــهس یگان
ــی ــمآورد.جزن ــالها(فراه ــتآنس سیاس
ــر ــرایطحاکــمب ــاله«ش ــخســیس در»تاری
ــف ــنتوصی ــرانراچنی ــیای ــایسیاس فض

ــد: ــیکن م

ــادر ــوده}...{ق ــزبت ــسح »...ازآنپ
نبــوددرجریــانسیاســینقــشمؤثــریایفا
ــدکــه ــیموجــبش ــندگرگون ــد.ای کن
جنبــشطبقــهکارگــرآنیکپارچگــی
خــودراازدســتبدهــدوجــایپیشــاهنگ
طبقه،یعنــیســازمانیکــهازعناصــرپیشــرو
طبقــهکارگــرودیگــرعناصــرپیشــرو)که
ــد ــرراپذیرفتهان ــهکارگ ــوژیطبق ایدئول
ــاط ــاارتب ــاتودهه ــدهوب ــودآم ــهوج ب
داشــتهوآنهــارارهبــریکنــد(درجامعــه
ــد.}...{ ــیبمان ــروزخال ــهام ــاب ــات م
دســتگاهحاکمــهوســازمانپلیســیونظامــی
ــکان ــردهوام ــتفادهک ــتاس ــنفرص ازای
ــیرا ــازمانهایسیاس ــشس ــدوپیدای رش
ــیرا ــنخالئ ــدچنی ــهبتوان ــویک ــهنح ب

ــد}...{.« ــنبردن ــدازبی ــرکنن پ

ــدان ــشفق ــهمخوی ــهس ــزب ــدزادهنی احم
ــیاز ــدراناش ــودهایقدرتمن ــایت جنبشه
»یــکطــرفســرکوبقهرآمیــزواختنــاق
مــداوموناشــیازدیکتاتــوریامپریالیســتی
ــدهای ــایعم ــرضعفه ــرفدیگ ...وازط
کــهعامــلانقالبــیوســازمانهایرهبــری
ــر ــد،وب ــد«میدی ــارآنبودن ــارزهدچ مب
ــچگاه ــاهی ــنرهبریه ــه»ای ــودک آنب
نتوانســتنددرحالیکــهتودههــاآمــاده
بودنــدآنهــارادرمقیــاسوســیعبــه
ــای ــررهبریه ــانندودراث ــارزهبکش مب
ــد. ــتکردن ــارشکس ــارادچ ــط،تودهه غل
ــکون، ــکس ــرایطی ــنش ــهیای مجموع
ایجــاد تســلیم و یــأس ســرخوردگی،
ــوه ــره»انب ــهرژیدب ــت.آنچ ــردهاس ک

ــد««. ــتمینام ــرسوخف ــالت کهنس

پویــانایــنبیعملــیوپاسیفیســمبــه
ــودهرادر ــابق«ت ــاهنگانس ــماو»پیش زع
ــتین ــارزهیراس ــهمب ــردمب ــادیم بیاعتم
مؤثــرارزیابــیمیکــردوشــرایطپیــشاز
ــد: ــشمســلحانهرااینطــورمیدی ــزجنب خی

بــه امیــدی خلــق کــه شــرایطی ...«
ــر ــرابیثم ــتوآن ــینداش ــارزهسیاس مب
ــودر ــکس ــهازی ــراک ــت،چ میپنداش
ــه ــدیدوهمهجانب ــاقش ــاداختن ــهایج نتیج
توســطرژیــموابســتهبــهامپریالیســم،ســلطه
دشــمنرازوالناپذیــرودائمــیتصــور
مینمــودوازســویدیگــرچوندرگذشــته
میکردنــد ادعــا کــه فرصتطلبانــی
ــا ــلب ــددرعم ــارزهتودهان ــاهنگمب پیش
خودفروشــیهای و سیاســی دریوزگــی
ــیهای ــطمش ــنخ ــنودرپیشگرفت ننگی
فرصتطلبانــه،بارهــامبــارزاتخونیــن
ــد، ــانیدهبودن ــتکش ــهبنبس ــقراب خل
اعتمــادتــودهبــهپیشــاهنگانراســتن
وصدیقــشنیــزدچــارتزلــزلگشــته
بــود.دراینجــاتجربــهنوینــیبــرای
بازگردانیــدناعتمــادبــهپیشــاهنگدر

تودههــاالزامــیبــود.«

بهایـنترتیـببیعملیسیاسـیحـزبتوده
ایـرانازیـکسـووخفقـانسیاسـیایکه
مسـالمتآمیزی فعالیـت هیچگونـه اجـازه
رانمـیدادزمینـهرابـرایظهـورافـکارو
جنبشهـایرادیـکالفراهـمکـرد.درایـن
میـانپیـروزیجنبـش۲۶ژوئیهبـهرهبری
فیـدلکاسـترودرسـال۱۹5۹درکوبـاوبه
دنبـالآنآغـازفصلجدیـدیدرمبـارزات
آمریکایـی ضـد و اسـتقاللطلبانه رادیـکال
درآمریـکایالتیـنومـوازیبـاآنانقالب
الجزایـرونبرددسـتجاتچریکـیدرویتنام
-کـهمهمتریـنجبهـهضـدامپریالیسـتیرا
بـهوجـودآوردهبـود-وجنبـشفلسـطین،
جملـه از و جهـان مبارزیـن همـه تحسـین
بـود برانگیختـه را ایرانـی مارکسیسـتهای
و»تمـامپروسـههایانقالبـیجهـانمبـارزه
مسـلحانهراتأییـدمیکـرد«)جزنـی،»نبـرد

دیکتاتـوری«( با
پذیـرشراهقهرآمیـزازنظـرجزنـی»صرفـا
واجـد »بلکـه نبـود، تاکتیکـی« مسـئلهای
بـود؛ اسـتراتژیک« مهـم بسـیار ارزشهـای
»درجهـت افـراد چراکـهروشـنمیسـازد
اسـتراتژیعمومیانقـالب«قـراردارندیادر

مقابـلآن.

ــا ــولی ــرقب ــارتدیگ ــهعب ب
ــزروشــن ــرآمی ــارزهقه ردمب
میســازد»کــهآیــاانـقـــالبی
هســتیمیــاضــدانـقـــالبی«.

ایــنتکــهیکوتــاهازداســتان»۲۴ســاعت
ــداری«صمــدبهرنگــیکــه درخــوابوبی
ــن ــتویتری ــرپش ــیفقی ــوگکودک دیال
ــن ــایدبهتری ــت،ش ــازهیاسباببازیس مغ

بیــاِنادبــیایــدهیفــوقبــود:
ــه ــتشیش ــلپش ــتمسلس ــممیخواس »دل

ــد.« ــنباش ــالم م
ــار ــواندرآث ــرشرامیت ــرزنگ ــنط ای
چهگــوارانیــزبــهوضــوحمشــاهدهکــرد.
وی)چــهگــوارا(درمقالــهایبــانــام
ــاآوردن ــکروش«ب ــی،ی ــگچریک »جن
ــود ــادخ ــناعتق ــیی ــیازمارت ــلقول نق
ــنگــزارهکــه»جنــگچریکــی ــهای راب
ــیده ــتمکش ــایس ــیتودهه ــاراهرهای تنه
اســت«اعــالممــیدارد.نقــلقــولمذکــور

ــت: ــرحاس ــنش ــهای ب

»آنکـسکـهآتـشجنـگرادرکشـوری
کهمـیتـواندرآنازجنـگاجتنابکرد
بـرمـیافـروزدتبــهکاراسـتوهمینطور
آنکـسکـهنمـیتوانـددرکشـوریکـه
درآننمیتـوانازجنـگاجتنـابورزیـد،

جنـگبرافـروزدنیـزتبهکاراسـت.«

ــا ــهیاینه ــشازهم ــیپی ــیوظریف جزن
ــا ــدام ــیدهبودن ــهایرس ــننتیج ــهچنی ب

ــورتر: ــتداللیکمش ــانواس ــابی ب

ــتی ــتیوغیرکمونیس ــلکمونیس ــنمحاف »بی
تاکتیــک انتخــاب مســئلهی ایــران
مســئلهی قهرآمیــز، یــا مســالمتآمیز
ــرف ــکط ــمروزاس÷ت.دری ــیارمه بس
ــرار ــودهق ــزبت ــزیح ــهیمرک کمیت
داردکــهدرپراتیــکسیاسی-ســازمانیو
ــز ــلراهقهرآمی ــوددرمقاب ــکخ ایدئولوژی
قــراردارد.طــرفدیگــر،گروههــای
مختلفکمونیســتیوغیرکمونیســتیهســتند
ــارزهرا کــهتنهــاراهوشــیوهیدرســتمب
درشــرایطکنونــی،شــیوهیقهرآمیــز
چنیــن نیــز مــا میشــمارند. مبــارزه
ــروعحرکــت ــرایش ــم...ب ــادیداری اعتق
قهرآمیــزبــهنظــرمــایــکگــروهکوچــک
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۳۰
ــی ــارتانقالب ــیوجس ــاآگاه ــرک،ب متح
ــهرهارا ــلش ــدکاردرداخ ــهبتوان الزمک
ــل ــدوعوام ــقکن ــهرتلفی ــارجازش ــاخ ب
نظامــیوسیاســیوتبلیغاتــیرادرخــارجاز
ــت ــاموفقی ــدب ــدمیتوان ــدزن ــورپیون کش

ــد.« ــامده ــهراانج ــنوظیف ای
جزنــیواحمــدزادهبــرایجبــرانرخــوت
ــونت ــه»خش ــهنتیج ــتی»خلقها«-ک وسس
دولــتپلیســی«حاکــموســرکوبسیاســی
ــت-بــرعنصر»پراکســیس« ــتناکاس وحش
ــهعنــوانمحــرکجنبــشانقالبــیایکــه ب
میکردنــد، آغــاز میبایســت آنــان
تأکیــدداشــتند.جزنــیپراکســیسرا»تقــدم
عمــل«درشــکلگیرینظریــهوفکــر

میدانســت:
»درجنبشنسـبتاجوانوناپخته
ما،خطاسـتاگرکسـیانتــظار
درعمـل مـا کـه باشـد داشـته
حتـی باشـیم. بیاشـتباه نظـر و
بـرایمابـهمراتـببدتراسـت
کـهگرفتـارجزمیتدربـارهی
شـویم. نقشـههایمان و طرحهـا
ازعمـلو نترسـیدن بـرایمـا
اظهـارنــظر،عرصـهایبـرای
تـا میآفریننـد خطـا و سـعی
شجــاعانه را موجـود شـرایط
و دهیـم تغییـر صادقــانه و
ابـزاریتـدارکمیبینـدتـابـه
درسـت کامـال تاکتیکهـای
واقـع در یابیـم. دسـت خـود
فقـطازطریـقعمـلاسـتکـه
میتوانیـمنظریههـاوافکارمـان
رابسـطدهیموتصــحریحکنیم.
نـخ چـرخ بـه شـدن مشـغول
ریسـینظریهبافی،تـرسازعمل
وغـرقشـدندرورطـهمباحث
اسـتراتژیکمحـض،مـارافقـط
بـهمحافظهکاریفرصـتطلبانه
)جزنـی، داد.« خواهـد سـوق

)» تـوده و »پیشـاهنگ

ــه ــیب ــیتوجه ــی»ب ــهجزن ــدک هرچن
وحــدتایدئولوژیــکوکارتئوریــکرا
بــهزیــانهمــهنیروهــایخلــقدرآینــده«
ــژهای ــدموی ــتتق ــادرنهای ــدام ــیدان م
ــا ــهب ــتچنانک ــلاس ــلقائ ــرایعم راب
ــاعمــلنــخریســی، مقایســهنظریــهبافــیب
بــرضــرورتعمــلسیاســی)قهرآمیز(بیــش
ــلاز ــهنق ــد.ویب ــدمیکن ــشتأکی ازپی
ــومــیگویــد:»تنهــاازطریــقحضــور مائ
ــی ــهیب ــالبوتجرب ــارکتدرانق ومش
واســطهیآناســتکــهدانــشوروش
ــی ــد.«۱5جزن ــیآی ــتم ــهدس ــیب انقالب
ــت ــدهاس ــهش ــهمتوج ــنک ــانای ــابی ب
ــی- ــایانقالب ــهجنبشه ــدفهم ــه»ه ک
مســلحانه،قیــامعلیــهدشــمنانمــردماســت
ــهافزایــشآگاهــیسیاســیدرتــکتــک ن
ــدم ــزارهی»تق ــرگ ــالب ــت«عم ــرادمل اف
انــکارناپذیــرپراکســیس-فبــهمثابــهعمــل
ــد ــوری«مهــرتأیی ــرتئ سیاســیصــرف-ب

میزنــد.
ــی ــمزمان ــرننوزده ــدزادهق ــراحم ــهنظ ب
ــر ــینظی ــردازانبزرگ ــهنظریهپ ــودک ب
مارکــسضــروریمیدیدنــدکــهبــه
ــخ ــیپاس ــشانقالب ــکجنب ــایتئوری نیازه
ــرن ــالفق ــرخ ــروزهب ــاام ــدام گوین
ــدارد ــتن ــازیموضوعی ــاننی ــم،چن نوزده
ــق ــهمنط ــمآنک ــهحک ــت؛ب ــیاس ومنتف
ــوحو ــکوض ــماین ــالبه ــونانق ومضم
شــفافیتیافتــهوروشهمگانــیبــرای
ــت.»از ــدهاس ــهش ــداعوعرض ــل،اب عم
ــی ــوعخاص ــدین ــرمصورتبن ــروالج این
ــرپایــهی ازنظریــهیانقــالبمیبایســتب
ــوری ــهتئ ــودن ــنش ــیتدوی ــلانقالب عم

ــض.« مح
جزنیدر»پیشاهنگوتوده«مینویسد:

ــاعــدهیکمــیانقــالبکــرد »نمیشــودب
ــالبرا ــدارکانق ــالت ــرح ــهه ــیب ول
ــری ــننتیجهگی ــاچنی ــد«؛ب ــوددی میش
ــاهنگرا ــهپیش ــیوظیف ــهجزن ــتک اس
میدانــد«؛ انقــالب قهرآمیــز »تــدارک
ــن ــیدرای ــرانقالب ــالقه ــه:»اعم چراک
ــود ــکیلمیش ــیتش ــرایطازتاکتیکهای ش
ــهو ــازمانیافت ــایس ــاجریانه ــهتنه ک
ــد. ــهکاربندن ــاراب ــدآنه ــرومیتوانن پیش
مبــارزهچریکــیشــهریوهســتههای
چریکــیدرمناطــقروســتاییدرایــن
ــه ــردن ــرمیگی ــاهنگرادرب ــهپیش مرحل

ــردمرا«. م

ــرایطی ــدزادهدرش ــیواحم ــمجزن ــهزع ب
ــی ــاتارض ــفیدواصالح ــالبس ــهانق ک
را داخــل اقتصادی-اجتماعــی مناســبات
دگرگــونکــردهبــودوبــهواســطه
ــتماز ــتس ــایتح ــودهه ــوریت دیکتات
ــور ــاحض ــد،تنه ــدهبودن ــتوامان حرک
جــان و خودگذشــته از پیشــاهنگی
برکــفکــهبــابرافروختــنآتــشمبــارزه
ــی ــودم ــردش ــهنب ــلحانهواردعرص مس
ــودیو ــتخم ــاراازحال ــتتودهه توانس
خموشــیبیــرونآوردهوبــهســان»موتــور
ــه ــودهراب ــزرگ«ت ــورب کوچکی«،»موت

درآورد. حرکــت
ایــنتئــوریراالبتــهپیــشازایــن»پویان«
ــلحانهو ــارزهمس ــرورتمب ــزوه»ض درج
ــود.در ــردهب ــرحک ــاء«مط ــوریبق ردتئ
نظــرویچریــکبــامــرگخــودذهنیــت
ــت ــهحرک ــکندواوراب ــارامیش تودهه
وامــیدارد.چنیــناســتکــهایشــانمــازاد
عمــلچریکــیبــرایخلقهــایســتمدیــده
امیــد رامــدنظــرقــرارمیدادنــدو
ــن ــهایخرم ــامجرق ــرانج ــاس ــتندت داش
رابــهآتــشکشــاندودامنــهقیــامسراســر
کشــوررادربرگیــرد.پویــاندراثــر

ــد: ــینویس ــشم خوی

»هیــچچیــزبــرایدشــمن
ــن ــرازای ــدهت ــحالکنن خوش
ــی ــیب ــاقربان ــهم ــتک نیس
ــی ــرکس ــهه ــیم.ب آزاریباش
ــت ــدهاس ــنگرمان ــهدرس ک
شــلیکمــیکنــد،یــابایــدبــه
هــرضربــهبــاضربــهایپاســخ
دادیــاازســنگربیــرونآمــده،
پرچــمبرافراشــت.هیـــچمرگی
بیــشازدرســنگرمانــدنو
شــلیکنکــردنزودرسنیســت.«
وبــهایــنترتیــبمهــر»باطــلشــد«یبــر
تئــوری»بقــاء«مــیزنــد.اودربیانــیگیــرا

وتأثیرگــذارچنیــننتیجــهگرفــت:

»بایـددریافـتکـهاصـلپنهـانکاری،این
شـرطالزمامـاغیرکافـی،رابـاچـهچیـز
بایـدپیونـددادتـادرمجمـوعشـرایطبقای

»بایـددریافـتکـهاصـلپنهـانکاری،این
شـرطالزمامـاغیرکافـی،راباچـهچیزباید

پیونـددادتـادرمجمـوعشـرایطبقای
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رشـدیابندهمارافراهـمآورنـد.پنهانکاری
یـکشـیوهدفاعیاسـت.ولـیبـهتنهائییک
شـیوهدفاعـیمنفعـلاسـتوتـاهنگامیکه
ازقـدرتآتـشبرخـوردارنباشـدهمچنـان
منفعـلباقـیخواهـدمانـد.پسطبیعیاسـت
اگـرتاکیدکنیمکـهپنهـانکاریبیآنکه
بـااِعمالقـدرتانقالبیهمـراهباشـد،دفاعی
غیرفعـالونامطمئـناسـت،واگـرمیبایـد
پنهانکاریوقدرتانقالبیتواماًشـرطبقای
مـاباشـندناگزیـربایداصـلبنیانـیتئوری
»بقـاء«،یعنـیاصلعدمتعـرضرانفـیکنیم.
بـهایـنترتیـبنظریـه»تعـرضنکنیم
تـاباقیبمانیـم«،لزومـاًجایخـودرا
بهمشـی»برایاینکهباقــیبمانیم
مجــبوریمتعرضکنیم«میدهد.«
ــردی ــنرویک ــاذچنی ــااتخ ــزب ــینی جزن
ــپ ــایچ ــلناکامیه ــهتحلی ــهب ــتک اس
ایــراندرطــولدودهــهحضــورشدرعرصــه
ــا ــردازدوصریح ــاعمیپ ــتواجتم سیاس
کمبــود »عمدهتریــن مــیدارد: اعــالم
ــا ــالهای۳۹ت ــسس ــشدردورهتنف جنب
ــود«. ــهب ــاتجرب ــاهنگب ــدانپیش ۴۲،فق
ــته ــورژوازیوابس ــهیب ــرشمقول ــاپذی ب
تحلیــل، تئوریــک اســاس مثابــه بــه
ــار ــامعی ــراس ــزب ــهنی ــدیجامع ــیمبن تقس
»وابســتگی«انجــامگرفــت:بــورژوازی
خــرده کارگــران، دهقانــان، ملــی،
ــرار ــقق ــفخل ــهریدرص ــورژوازیش ب
ــه ــتهب ــتثمارکنندگانوابس ــدواس گرفتن
ــف ــراندرص ــرای ــلطب ــممس امپریالیس
ــاله ــیس ــخس ــیدرتاری ــق.جزن ــدخل ض

یســد: مینو

ــای ــهکارگــر،بقای ــیطبق ــق{یعن »...}خل
بــورژوازیملــی)کــهاحمــدزادهازآنبــا
عنــوانبــورژوازیملــیضعیــفشــدهیــاد
ــان ــورژوازیودهقان ــردهب ــد(،خ میکن
کــهبــهصــورتدوجنــاحسیاســیجنبــش
ــش ــیدرجنب ــشمل ــروجنب ــهکارگ طبق
ــد؛}و ــدامیکن ــیپی ــشتجل ــیبخ رهای
ــم ــتهایحاک ــیامپریالیس ــق{یعن ــدخل ض
ــورت ــهص ــهب ــرادورک ــورژوازیکمپ وب
اعمــالنفــوذسیاســی/اقتصادیونظامــی
ــم ــترژی ــب{حاکمی امپریالیســتها،}درقال

ــد.« ــیمیکن تجل

ــم ــاامپریالیس ــقب ــادخل ــیتض ــرجزن اگ
ــی ــدهیداخل ــادعم ــدتض ــیازچن رایک
میدانســتودرکنــارآنازتضــادخلــقبــا
اســتبدادداخلــینیــزبــهصــورتجداگانــه
ــالف ــرخ ــهاوب ــهاینک ــادمیکرد-چ ی
احمــدزادهبــرایدیکتاتــوریشــاهدر
ــائل ــوردمس ــریدرم ــمگی ــوصتصمی خص
ــود- ــدازهایاســتقاللقائــلب ــاان داخلــیت
ــهامپریالیســمرا ــاوابســتگیب احمــدزادهام
تنهاتریــنودرعیــنحــالعمدهتریــن
ــیمیکــردچنانکــه تضــادموجــودارزیاب

ــد: ــلحانه...«مینویس ــارزهمس در»مب

ــم ــلطهامپریالیس ــتقرارس ــااس ــتب »درحقیق
تمــامتضادهــایدرونــیجامعــهتحــت
ــرارگرفــت.تضــادی الشــعاعیــکتضــادق
کــهدرمقیــاسجهانــیگســترشدارد،تضاد
خلــقوامپریالیســم}...{هرگونــهتحولــی
میبایســتایــنتضــادراحــلکنــدوحــل
ایــنتضــادیعنــیاســتقرارحاکمیــتخلــقو

ســرنگونیســلطهامپریالیســتی.«

ــود ــدب ــدزادهمعتق ــاساحم ــناس ــرهمی ب
ــهدلیــل ــاب برنامــهاصالحــاتارضــیعمدت
ــکل ــهش ــمب ــارامپریالیس ــهوفش مداخل
ــلشــده ــهتحمی ــهجامع ــکاب ــتآمری دخال
ــرادوررا ــورژوازیکمپ ــنروب ــت.ازای اس
ــی ــنالملل ــورژوازیبی ــکب ــدنزدی متح
میدانســتوبــههمیــنخاطــرآنراعمدتــا
برداشــت او میانگاشــت. امپریالیســتی
ــدرت ــتق ــولماهی ــیروتح ــودازس خ
ــروطیت ــالبمش ــرانازانق ــیدرای سیاس
ــه ــتیابیب ــتدس ــفید،جه ــالبس ــاانق ت
ــه ــیب ــاتارض ــجاصالح ــاونتای انگیزهه
ــرد: ــانمیک ــنبی ــردهچنی ــیفش صورت

»چطــورشــدکــهرژیــمبــرآنشــد
ــی ــود،یعن ــیخ ــدهطبقات ــگاهعم ــهپای ک
ارضــی( اصالحــات )بــا را فئودالیســم
ــه ــتک ــهگرف ــدنتیج ــابای ــدازد؟آی بران
دروغ یــک صرفــا فئودالیســم نابــودی
ــده ــهگاهعم ــمتکی ــرفئودالیس ــت؟اگ اس
ــت ــیدول ــدرتسیاس ــسق ــود،پ ــمنب رژی
انعــکاسکــدامقــدرتاقتصــادیودرجهــت
ــور ــهط ــدرتب ــدامق ــعک ــبردمناف پیش
عمــدهکارمــیکــرد؟حقیقــترابخواهیــم
ــت... ــیاس ــمجهان ــدرتامپریالس ــنق ای
منافــعاقتصــادیفئودالهــاراتنهــاقــدرت
مرکــزیحمایــتشــدهازجانبامپریالیســم

میتوانســتحفــظکنــد،...وهنگامــیکــه
ــم ــعامپریالیس ــامناف ــیب ــادفئودال اقتص
ــم ــهرژی ــت،بیآنک ــرارگرف ــادق درتض
ــرای ــاب ــامشــکلجــدیمواجــهشــودی ب
ــروی ــهنی ــاجب ــماحتی ــرکوبفئودالیس س

ــد)!(« ــداکن ــقپی خل

ــده ــدزادهعقی ــالفاحم ــابرخ ــیام جزن
ــم ــیوه ــمعامــلداخل داشــتکــهه
ــش ــاتنق ــروزاصالح ــیدرب ــلخارج عام
ــوده ــنب ــیای ــلداخل ــت:عام ــتهاس داش
ــش ــادیپی ــی-اقتص ــباتاجتماع ــهمناس ک
ــه ــه۱۳۳۰ب ــرده ــرمایهداریدراواخ س
ــی ــودهاســت.جزن ــیرســیدهب نقطــهبحران
ــودنتضــاد ــهعمــدهب ــاوجــودآنکــهب ب
ــا ــتام ــانداش ــمازع ــاامپریالیس ــقب خل
ــرایط ــتدرش ــناس ــهممک ــودک ــدب معتق
ــته ــیبرجس ــایفرع ــیتضاده ــیگاه معین
ــی ــنفکرانقالب ــرروش ــنروب ــوند؛ازای ش
ــاشــناختشــرایطوتشــخیص اســتکــهب
ــن ــهتعیی ــبتب ــهنس ــرمرحل ــادره تضاده

ــادرتورزد: ــبمب ــکمتناس تاکتی

»...درجامعــهمــا،تضــادخلــقباامپریالیســم
ــورژوازی ــیب ــیآن،یعن ــداجتماع ومتح
ــهخصــوصجنــاحو ــرادور(ب وابســته)کمپ
قشــربــورژوازیوابســتهاداریونظامــیکه
بــهصــورتدســتگاهحاکــمظاهرمیشــود،
درحــالحاضــرتضــادعمــدهاســت.احتمــال
داردکــهیــکتضادفرعــیدرشــرایطمعینی
ــه ــلب ــیتبدی ــرایمدت ــردهوب ــدک رش
ــاد ــراقتض ــالدرع ــود.مث ــدهش ــادعم تض
خلــقکــردبــارژیــمعــراق،تضــادیاســت
درونخلقــیوفرعــی،ولــیشــرایطو
موقعیــتمعینــیباعــثشــدهتــاایــنتضــاد
ــت ــاراتح ــرتضاده ــراقدیگ ــهع درجامع
ــا ــرتضاده ــراردادهودیگ ــودق ــعاعخ الش
ــهآن ــوطب ــایمرب ــاونیروه ــشه وجنب
درپشــتایــنتضــادموضــعگیــریکــرده
ــر ــد.}...{پ ــلکنن ــالعم ــنکان وازای
ــده ــادونادی ــرفتض ــکط ــهی ــادادنب به
ــرکات ــدنح ــر،ندی ــرفدیگ ــنط گرفت
واســتعدادهاینهفتــهوپنهــاندریــک
ــهاپورتونیســمســوق طــرفتضــاد،مــاراب

میدهــد.«

ــی ــلیعن ــطحازتحلی ــنس ــدندرای مان
ــاد ــودنتض ــدهب ــرعم ــدب ــرفتأکی ص
ــتن ــدهانگاش ــمونادی ــاامپریالیس ــقب خل

»...}خلـــق{یعنـــیطبقـــهکارگـــر،
بقایـــایبـــورژوازیملـــی)کـــهاحمـــد
زادهازآنبـــاعنـــوانبـــورژوازیملـــی
ضعیـــفشـــدهیـــادمیکنـــد(،خـــرده
ـــورت ـــهص ـــهب ـــانک ـــورژوازیودهقان ب
ـــر ـــهکارگ ـــشطبق ـــیجنب ـــاحسیاس دوجن
وجنبـــشملـــیدرجنبـــشرهایـــی
بخـــشتجلـــیپیـــدامیکنـــد؛}وضـــد
خلـــق{یعنـــیامپریالیســـتهایحاکـــمو
ـــورت ـــهص ـــهب ـــرادورک ـــورژوازیکمپ ب
اعمـــالنفـــوذسیاســـی/اقتصادیونظامـــی
امپریالیســـتها،}درقالـــب{حاکمیـــت

ــد.« ــیمیکنـ ــمتجلـ رژیـ
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گردیــد آن از مانــع داخلــی شــرایط
کارگــری ســازماندهی اساســا کــه
بــهذهــنســازمانهایچــپ،خصوصــا
ــوذو ــهنف ــدب ــنتأکی ــتای ــانعل فدائی
ــتند ــلداش ــاندرداخ ــهفدائی ــریک تأثی
از بعــد تنهــا برمیگرددخطــورکنــد.
»جمعــهخونیــن«وشــروعاعتصابــاتخــود
ــازمان ــودکــهس ــهخــودیکارگــریب ب
فدائــیبــهایــنامــرتوجــهنمــود.
پدیدههــای غالــب فدائیــان بــرای
اجتماعــیجوامــعپیرامــون،انعکاســی
ســادهازامپریالیســممحســوبمیشــد.
ــورژوازی ــودنب ــیب ــیارتجاع ــرجزن اگ
داخلــیرابــهســبباســتثماریکــهاز
تودههــایمــردممیکــرد،میدانســت
بــرایدیگــراعضــاکــهنظــراتاحمــدزاده
رامیپذیرفتندایــنارتجــاعصرفــابــه
ــهامپریالیســم ســببوابســتگیبــورژوازیب

ــود. ب
احمــدزادهمعتقــدبــودفقــدانجنبــش
و خشــن ســرکوب از انگیختــه خــود
ــی ــیمــدتوضعــفنیروهــایانقالب طوالن
ــالب ــیانق ــرایطعین ــودوش ــیمیش ناش
ازبیــننرفتــهوهمچنــانوجــوددارد؛
ــاز ــوردنی ــرم ــلدیگ ــاعام ــهتنه درنتیج
ــه ــیب ــیدرپ ــمپ ــالب،تهاج ــرایانق ب
دیکتاتــوریاســت،وازآنجایــیکــهتنهــا
ــد ــتمیتوان ــلحاس ــک«مس ــورکوچ »موت
ــه ــاراب ــیتودهه ــزرگ«،یعن ــورب »موت
ــا ــبب ــنترتی ــهای ــتدرآوردوب حرک
ــا کمــکیکدیگــررژیــمشــاهراکــهصرف
ــت، ــماس ــدهامپریالیس ــتوآفری ــتدس آل

ــد. ــرنگونکنن س

ازنـظراحمدزادهبـیاعتـقادی
عینــی شــرایط وجــود بــه
ــت ــارزفرص ــانهب ــالبنش انق
ــد ــی)اپورتونیســم(وتجدی طلب
)رویزیونیســم( طلبــی نظــر

ــت. اس

بــهزعــماحمــدزادهآغــازمبــارزهمســلحانه
ــن ــالب.ای ــازانق ــاآغ ــودب ــرادفب مت
رســید بدانجــا تــا فکــری اختــالف
ــا ــردب ــاب»نب ــعکت ــیدرواق ــهجزن ک
دیکتاتــوری«رابــدونآنکــهنامــیاز

در ببــرد طرفدارانــش یــا زاده احمــد
ــتراتژی ــلحانه؛هماس ــارزهمس ــواب»مب ج

ــت: ــدزادهنوش ــک«احم ــمتاکتی ه

ــاز ــاآغ ــنویمب ــامیش ــهم ــیک »...هنگام
ــده ــروعش ــالبش ــلحانهانق ــارزهمس مب
اســت،ناگزیریــماعتــرافکنیــمکــه
معتقــدانبــهایــنمطلــب،دوچیــزرا
نمیشناســند:اولمبــارزهمســلحانهرادر
ــور ــهط ــالبراب ــیودومانق ــهفعل مرحل
ــم ــشداری ــادرپی ــیراکــهم ــاموانقالب ع

ــاص.« ــورخ ــهط ب

البتــهدرنظــرجزنــیاینکــهشــرایط
ــود ــینب ــیدهدلیل ــرانرس ــالبف ــیانق عین
بــراینکــهمبــارزههــمنبایــدآغــازشــود
ــود»ازآنجــاکــهایــن چــراکــهمعتقــدب
مبــارزهضــرورتتدارکاتــیدارد،الزم
ــاده ــالبآم ــرایانق ــرایطالزمب ــتش نیس
ــد ــتهباش ــقداش ــاهنگح ــاپیش ــدت باش

ــد.« ــربزن ــالقه ــهاعم ــتب دس

پویــانامــابــهوضــوحتأکیــدبــر
ــی«رادرآن ــرایطعین ــام»ش ــهن ــزیب چی
صورتبنــدیایکــهجزنــیبــهکارمیبـَـَرد،

میخوانــد: متافیزیکــی

ــرایط ــا»ش ــب«ی ــهمناس »»لحظ
تئــوری ایــن در مطلــوب«
مفاهیمــیمتافیزیکــیهســتندکه
ــح ــزراتوضی ــچچی ــههی بیآنک
دهنــدبــهخدمــتگرفتــه
ــای ــررویضعفه ــاب ــدهاندت ش
آشــکارآنموقتــاًپــردهکشــند،
بــهخدمــتگرفتــهشــدهاند
تــابیــنتلقــیوتحلیــلانتزاعــی
ایــنتئــوریوواقعیــترابطــهای
ــه ــااگــرحلق ــد.ام ــرارکنن برق
ایــنارتبــاطچیــزیمتافیزیکــی
ایــن بیشــک پــس اســت،
رابطــههرگــزواقعــیوارگانیک
ــیار ــزبس ــننی ــود.ای ــدب نخواه
ــوریای ــهتئ ــتک ــیاس طبیع
کــهازواقعیــتعینــیاخذنشــده
ــا ــمب ــده ــاًنمیتوان ــد،طبع باش
واقعیــتعینــیرابطــهایدرســت

ــه ــهایک ــد.نظری ــرارکن برق
میکوشــدبــراینشــاندادن
صحــتوواقعبینــیخویــش
مطلقـاًازامکاناتحقیـرموجودپا
فراتـرنگـذارد،عمالًبـهدامانیک
سوبژکتیویسـمآشـکارمیغلطد.او
کـهبهآینـدهمیاندیشـدولیهیچ
وسـیلهایبـرایرسـیدنبـهآنرا
دراختیـارنـدارد،متافیزیک»لحظه
مناسـب«رابـهکمکمیطلبـدواز
آنبـرایرسـیدنبـهآینـدهپلی
میسـازد،پلـیکـهتنهـادریـک
ذهـنغیردیالکتیـکمیتوانـدبنا
شـود.اینتئوریکـهمیخواهدبا
عرضهخـودبهصورتیـکفرمول
بـهدرسـتیخویـشدقـتریاضی
ببخشد،بیشازهمیشـهازواقعیت،از
دیالکتیکانقالبفاصلـهمیگیرد.«

بــاتمامــیایــناختالفــاتامــاایــنچالــش
ــان ــشدرونفدائی ــردوگرای ــهیه متوج
ــدمــورد ــیمــیتوان اســتکــهقهــرزمان
ــان ــاهم ــهاتفاق ــدک ــردمباش ــندم پس
ــه ــد،چ ــدهباش ــمآم ــیفراه ــرایطانقالب ش
ــه ــاالن ــورتاحتم ــنص ــرای ــهدرغی اینک
ــی ــتقبالیازآننمیشــودبلکــهحت ــااس تنه
احتمــالآنوجــودداردکــهازجانــب

ــود. ــمبش ــرکوبه ــردمس ــنم همی
تفــاوتدیــدجزنــیواحمــدزادهدرتحلیــل
شــرایطحاکمشــدهپــسازاصالحــاتارضی
بــهنوبــهیخــودموجــبتفــاوتدراتخــاذ
ــی ــارزهچریک ــاوتدرمب ــایمتف روشه
احمــد چپرویهــای جزنــی، شــد.
ــارزه ــرمب ــدب ــشازح ــدبی زادهدرتأکی
ــر ــهدیگ ــهب ــدونتوج ــهریب ــکش چری
»عمدهتریــن فهرســت در را تاکتیکهــا
نمودهــایماجراجویــیدردرونجنبــش
مســلحانه«قــرارمــیدادومعتقــدبــود»پــر
بهــادادنبــهاثــرتهییــجکننــدهتاکتیکهــا
کــه تاکتیکهایــی بــه بیتوجهــی و
میبایســتحمایــتمــادیتودههــارااز
ــت ــدهایاس ــدپدی ــازمانده ــشس جنب
کــهرشــدآنمیتوانــدجنبــشرابــه
ــاکام ــانده]و[آنران ــودهکش ــیازت جدای
ــوده«(. ــاهنگوت ــی،»پیش ــد«)جزن گردان
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ــه ــایماجراجویان ــحخصلته ــیدرتقبی جزن
ــپ ــهچ ــتک ــشمیرف ــاپی ــهآنج ــاب ت
اروپا-کــه در آن پیغمبــران و جدیــد
ــش ــوزهدرجنب ــارترومارک ــخصاازس مش
ــیاز ــرد-رابخش ــاممیب ــهن ــه۶۸فرانس م
مــوجفکــریوسیاســیخــردهبــورژوازی
ــرات ــهاث ــبتب ــیآوردونس ــابم ــهحس ب
تخریبــیآندرجنبــشرهایــیبخــش
مقابــل در و میدهــد؛ هشــدار داخلــی
ازمارکسیسم-لنینیســماصیــلبــهمثابــه
ــد. ــادمیکن ــری ــهکارگ ــوژیطبق ایدئول
نمودهــای عمدهتریــن توضیــح در
ــه ــتک ــشاس ــیدردرونجنب ماجراجوئ
ــتی ــراتپراگماتیس ــیازتفک ــیاندک جزن
پیشــینخــودفاصلــهمیگیــردومــا
ــک ــوانی ــهعن ــرب ــاافتادت ــیج ــاجزن ب
ــک ــکچری ــهی ــارون ــامعی ــینتم تئوریس
پُرشــورانقالبــیکــهتمــامدغدغــهاش
ــهرو ــناســلحهاســتروب ــهدســتگرفت ب

مینویســد: چنانکــه میشــویم.

»کــمبهــادادنبــهتئــوریانقالبــی،توجــه
ــکل ــمش ــک،آنه ــهپراتی ــهب ــکجانب ی
ــریاز ــوددیگ ــک،نم ــدودیازپراتی مح
ــهدرجنبــشاســت. گرایشــهایماجراجویان
ــهمســائلتاکتیکــیو ــهب توجــهیــکجانب
بــیتوجــیبــهمســائلاســتراتژیک،پدیــده
ــت.}...{ ــهااس ــنگرایش ــریازای یدیگ
تأکیــدمطلــقرویتاکتیــکمســلحانه،
آنهــمتاکتیکهــایمعینــیازمبــارزهچریــک
شــهری،دگــمســاختنازایــنتاکتیکهــاو
ــردر ــایدیگ ــهتاکتیکه ــادادنب ــمبه ک
ــودیاز ــلحانه،نم ــایمس ــارتاکتیکه کن
ــی، ــیاســت.«)جزن ــهماجراجوی ــشب گرای

ــوری«( ــادیکتات ــردب »نب

ــه ــودک ــردیب ــنرویک ــاسچنی ــراس ب
جزنــیتئــوری»تبلیــغمســلحانه«رامطرحو
فراینــدمبــارزهرابــهدومرحله:پیشــاهنگی
ــب ــنترتی ــهای ــودهایتقســیمکــرد.ب وت
ــاهنگ، ــازمانپیش ــهاولس ــهدرمرحل ک
دیکتاتــوریرامــوردحملــهقــرارمیدهــد
ــشرا ــتخوی ــتموجودی ــنحرک ــاای وب
بــهمــردماعــالممــیداردوبــاســازماندهی
ــن ــهدســتگرفت ــادهب ــیآم عناصــرانقالب
اســلحهوپیوســتنبــهمبــارزهخلــق
ــرات ــننظ ــهازای ــورک ــود.همانط میش
مســلحانه اقدامــات جزنــی برمیآیــد
ــرار ــهق ــوردتوج ــیاشم ــهتبلیغ راازجنب

ــردم ــورم ــرایحض ــهب ــازمین ــدت میده
ــدن ــیش ــسازط ــود؛چراکــهپ ــمش فراه
ــلحانه ــارزهمس ــهمب ــتک ــهاس ــنپروس ای
ــودهای ــی،ت ــشخلق ــدنارت ــکیلش ــاتش ب

میشــود.
ازنظــرجزنــیشــعارهاییــکســازمانبایــد
بــافعالیتهــایآنارتبــاطمســتقیمیداشــته
باشــد.وازآنجایــیکــهبــرایدیکتاتوری
ــژهای ــگاهوی شــاهازنظــراســتراتژیکجای
ــاجنــگضــد ــامقایســهآنب ــودب ــلب قائ
ژاپنــیودیکتاتــوریباتیســتادرکوبــا
ــه- ــش۲۶ژوئی ــتراتژیکجنب ــعاراس ازش
ــرد ــرهمیگی ــوری-به ــادیکتات ــارزهب مب
وشــعار»ســرنگونبــاددیکتاتــوریشــاهو
ــهعنــوانشــعار حامیــانامپریالیســتش«راب
جنبــشدرمرحلــهکنونــیمبــارزهپیشــنهاد
ــیحتــیدرایــنمــوردهــم میکنــد.جزن
ــا ــیداردوب ــدزادهبرنم ــداحم ــتازنق دس
ایــناســتداللکــه»درحــالحاضــرمطــرح
ــک ــالبدموکراتی ــعارهایانق ــردنش ک
ــری ــررهب ــقرازی ــدخل ــودهاینمیتوان ت
طبقــهکارگــرمتحدســازد«،شعار»ســرنگون
ــریاش« ــگهایزنجی ــموس ــادامپریالیس ب
)کــهاحمــدزادهمطرحکــردهبــود(را-که
ــک ــهدموکراتی ــعارجبه ــودازش ــدیب تقلی
ویتنــامجنوبــییعنــی»مــرگبــرآمریــکا
وســگهایزنجیــریاش«-نامناســبوغیــر
کاربــردیتشــخیصمــیدهــدودرعــوض
ــی ــودم ــنهادیخ ــعارپیش ــهش درتوجی

نویســد:

»...درزیــرایــنشــعاراســتکــهنیروهــای
ــر ــازدرزی ــوندوب ــیش ــدم ــرمتح حاض
ــراض ــهاعت ــههرگون ــتک ــعاراس ــنش ای
ــی ــیازحرکت ــاتصنف ــادیومطالب اقتص
ــل ــودهایتبدی ــیت ــهجنبش ــدهب پراکن

ــود.« ــیش م

ــی ــشمبن ــرخوی ــتاینظ ــیدرراس جزن
بــراهمیــتدادنبــهدیگــروجــوهمبــارزه
ــادی- ــارزهاقتص ــهمب ــم،ب ــهرژی ــرعلی ب
ــد ــادمیکن ــیی ــوانصنف ــاعن کــهازآنب
ــهآنرالحــاظ -اشــارهمیکنــدوتوجــهب
ــان کــردننقــشتاریخــیتودههــادرجری
ــنرو ــیآورد.ازای ــابم ــهحس ــارزهب مب
ــدادی ــتیتع ــه:»بایس ــدک ــهمیکن توصی
ــازماندهی ــرایس ــهب ــایباتجرب ازکادره
گروههــایسیاســی-صنفــیازمبــارزه
ایــن شــوند. گذاشــته کنــار نظامــی

کادرهــابــاشــناختیکــهازجنبــشانقالبــی
مســلحانهدارنــدبــهخوبــیمیتواننــد
ــت ــادیرادرجه ــیواقتص ــرکاتسیاس ح
جنبــشانقالبــیهدایــتکننــد.«5۴احمــد
زادهدرســتبرخــالفجزنــیاساســامنکــر
ــود؛و ــیش ــادیم ــارزهاقتص ــتمب اهمی
ــدیم ــعش ــرایطیواق ــت»درش ــداس معتق
ــر ــزونسیاســتب ــوقروزاف ــاهدتف کــهش

ــتیم.« ــادهس اقتص
ــیاز ــرایجزن ــیب ــارزهصنف ــتمب اهمی
ــارزه ــتکــهمب ــدنشــأتمیگرف ــندی ای
ــه ــتیبانیطبق ــوردپش ــهم ــیچنانک چریک
ــای ــدتودهه ــردونتوان ــرارنگی کارگــرق
ــد ــدرش ــدنمیتوان ــیجکن ــارابس پرولتاری
ــود.در ــاش ــارزهتودهه ــتازمب ــدوپیش یاب
کوبــاایــنلحظــههنگامــیفــرارســیدکــه
ــالسرا ــتالسوی ــواراایال ــهگ ــشچ ارت
ــا ــانتکالراراب ــهرس ــردوش ــغالک اش
ــا ــری،ب ــایکارگ ــهاتحادیهه ــادب اعتم
ــا ــقوب ــهحــزبسوسیالیســتخل اعتمــادب
ــش۲۶ ــهریجنب ــایش ــهکادره ــادب اعتم
ژوئیــه،تصــرفکــرد.انقــالبکوبــاشــاهد
ــی ــابعموم ــرایاعتص ــالشب ــارت ــهب س
ــهیاوت۱۹57، ــابخودانگیخت ــود:اعتص ب
ــس ــکپائ ــدنفران ــتهش ــسازکش ــهپ ک
-رهبــراصلــیجنبــش۲۶ژوئیــهشــهر-در
ــیکــه ــانتیاگوشــروعشــد.دوم،اعتصاب س
ــام ــل۱۹5۸انج ــمآوری ــودروزنه ــرارب ق
ــاب ــرهاعتص ــرنگرفت؛وباالخ ــردوس گی
ــه ــه۱۹5۹ک ــداولژانوی ــیپیروزمن عموم
ضربــهمهلــکرابــرپیکــرحکومــتباتیســتا

آورد. وارد
احمــدزادهامــاازهمیــنتجربــهی»انقــالب
کوبــا«نتیجــهمیگیــردکــه»تحــت
شــرایطمعینــی،امــرسیاســیوامــرنظامــی
اینکــه و نیســتند« جــدا یکدیگــر از
»شــرایطذهنــی}بــرایانقــالب{درجریان

ــد«. ــودمیآی ــلحانهبوج ــارزهیمس مب
بحــث در پیشتــر کــه نیــز پویــان
»بحــران بــه خفقــانآور« »شــرایط از
ــود، ــردهب ــارهک ــا«اش ــاتودهه ــاطب ارتب
ــم ــهزع ــدنب ــنش ــیممک ــِثچگونگ بح
جزنــی»مبــارزهیسیاســی«رااینطــور

میکــرد: صورتبنــدی

هدفــش کــه پرولتاریــا، بــا »رابطــه
کشــاندنایــنطبقــهبــهشــرکتدر
ــر ــزازراهتغیی ــت،ج ــیاس ــارزهسیاس مب
ــهدار ــقخدش ــزازطری ــبه،ج ــنمحاس ای
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ــان، ــنآن ــقدرذه ــندومطل ــردنای ک
ــر ــسناگزی ــود.پ ــرارش ــدبرق نمیتوان
ــهدر ــرایطیک ــود،ش ــرایطموج ــتش تح
ــرای ــیب ــکاندمکراتیک ــهام آنهیچگون
تمــاس،ایجــادآگاهــیسیاســیوســازمان
نــدارد، وجــود کارگــر طبقــه دادن
روشــنفکرپرولتاریــابایــدازطریــققــدرت
ــاس ــشتم ــهخوی ــودهطبق ــات ــیب انقالب
ــنفکران ــنروش ــیبی ــدرتانقالب ــرد.ق بگی
پرولتــریوپرولتاریــارابطــهمعنــوی
ــدرت ــنق ــالای ــد،واعم ــرارمیکن برق
درادامــهخویــشبــهرابطــهســازمانی
میانجامــد...پــسبــرایاینکــهپرولتاریــا
ــموم ــم،س ــداکنی ــلطج ــگمس راازفرهن
خردهبورژوائــیراازاندیشــهوزندگــی
ــهاز ــیدنب ــانبخش ــاپای ــموب اوبزدائی
خودبیگانگــیاونســبتبــهبینشهــای
ــش ــارزهرهاییبخ ــرایمب ــشاوراب طبقاتی
ــازیم، ــزس ــکمجه ــالحایدئولوژی ــهس ب
ــی ــازالزماســتکــهتصــوراوراازناتوان ب
مطلقــشدرنابــودیدشــمن،درهــمشــکنیم.
قــدرتانقالبــیدرخدمــتایــنامــر
قــرارمیگیــرد.اِعمــالایــنقــدرت
ــا ــیخــودب ــرسرشــتتبلیغ ــالوهب کــهع
ــیع ــاسوس ــیدرمقی ــغمجــزایسیاس تبلی
ــود ــهوج ــاراب ــود،پرولتاری ــراهمیش هم
منبعــیازنیــروکــهمتعلــقبــهخوداوســت،
آگاهمیســازد.نخســتدرمییابــدکــه
ــیم ــدنس ــتومیبین ــراس ــمنضربهپذی دش
تنــدیکــهوزیــدنگرفتــهاســت،دیگــر
ــمن ــلطهدش ــودنس ــقب ــرایمطل ــیب جائ
ــل ــق«درعم ــن»مطل ــرای ــذارد.اگ نمیگ
بــهمخاطــرهافتــاده،پــسدرذهــناونیــز
ــد.از ــهده ــودادام ــایخ ــهبق ــدب نمیتوان
ــه ــدک ــیمیاندیش ــهنیروئ ــساوب ــنپ ای
رهائیــشراآغــازکــردهاســت.بیگانگــیاز
پیشــاهنگشجــایخــودرابــهحمایتــیکــه
ــده، ــداش ــاپی ــهآنه ــبتب دردروناونس

میدهــد.«

ــد ــمنمیش ــاخت ــهاینج ــاب ــااختالفه ام
واینکــهمبــارزهمســلحانهراچگونــه
هســتههای و کــرد ســازماندهی بایــد
چریکــیدرشــهر،روســتایــاکــوهمســتقر
ــه ــودک ــریب ــهدیگ ــوددغدغ ــوند،خ ش
نمــود فدائــی رهبــران نوشــتههای در
ــه ــکگروهــیراب ــدامیکــردوهــری پی
ــه ــیب ــرد.نگاه ــعمیک ــشجم دورخوی
شــیوههایمبــارزههســتههایچریکــی

دردیگــرکشــورها-کهآنزمــانالگویــی
ــهحســاب ــرایجنبــشچریکــیایــرانب ب
مــیآمدنــد-مــیتوانــدراهگشــای
ــری ــرانفک ــراترهب ــینظ ــادربررس م

ــد. ــقباش ــیخل ــایفدائ چریکه
ــکای ــل۱۹7۰آمری ــه۱۹۶۰واوای درده
ــای ــریجنبشه ــکلگی ــاهدش ــنش التی
ــه ــارزهعلی ــودکــهمب ــکالچریکــیب رادی
دستنشــاندگان و یانکــی امپریالیســم
برنامــه ســرلوحه در را آنهــا داخلــی
مبارزاتــیخــودقــراردادهبودنــد.ســازمان
ــا)در ــلتوپوماروه ــهریازقبی ــیش چریک
ــن( ــا)درآرژانتی ــه(ومونتونروه اروگوئ
وســازمانهــایچریکــیروســتایی)در
-۱۹)در  و ونزوئــال( )در  و کلمبیــا(
ــکلهای ــهورترینتش ــهمش ــا(ازجمل کلمبی
رادیــکالومســتقل)ازاحــزابکمونیســت(

بودنــد. ایــنســالها در
ـــزاقتصـــادی ـــیونی شـــرایطخـــاصجغرافیای
کـــه میکـــرد ایجـــاب کوبـــا در
چریکهـــایمبـــارزهســـتههایخویـــش
رادرکوههـــاوجنـــگلشـــکلدهنـــدو
ـــم ـــارژی ـــیب ـــارزهنظام ـــهمب ـــاب ازآنج
ـــت ـــاحرک ـــدوآرامآرامب ـــتبپردازن وق
بـــهســـمتروســـتاهاوهمـــراهکـــردن
ــشدر ــورخویـ ــهیحضـ ــانزمینـ دهقانـ
ـــت ـــرنگونیحکوم ـــالآنس ـــهدنب ـــهروب ش
ـــوارا ـــهگ ـــرچ ـــهنظ ـــد.ب ـــمآورن رافراه
ــک ــدودهیـ ــهریدرمحـ ــایشـ قیامهـ
ــا ــوالبـ ــدومعمـ ــیمیمانـ ــهرباقـ شـ
ـــه ـــردمب ـــتارم ـــونوکش ـــتانقالبی شکس
ــوص ــنخصـ ــید.اودرایـ ــانمیرسـ پایـ
ـــق ـــویموف ـــکالگ ـــوانی ـــهعن ـــنراب چی
ــود ــدبـ ــتومعتقـ ــرمی-گرفـ درنظـ
ـــد ـــیتوان ـــیم ـــاوقت ـــیتنه ـــشانقالب »جنب
ـــه ـــورک ـــههمانط ـــودک ـــازش ـــارهآغ دوب
ـــت ـــسازشکس ـــاد،پ ـــاقافت ـــناتف درچی
ـــیده ـــتاکش ـــهروس ـــشب ـــهرها،جنب درش
ـــد. ـــیبیانجام ـــگچریک ـــهجن ـــودوب ش
ـــه ـــیب ـــداوموطوالن ـــارزهایم ـــنمب چنی
ــراز ــیغیـ ــددرجایـ ــختیمیتوانـ سـ
روســـتاانجـــامگیـــرد؛چراکـــهروســـتا
ــت.« ــرکوباسـ ــهسـ ــنحلقـ ضعیفتریـ
بـــرایمعتقـــدانبـــهســـازمانهای
چریکـــیروســـتایی،روســـتابـــرای
ــه ــبترینمنطقـ ــیمناسـ جنـــگچریکـ
بیشتـــری زمینـــه چراکـــه اســـت
بـــرایمانـــور،خطـــوطعقـــبنشـــینی
دســـترس از کـــه مخفیگاههایـــی و

نیروهـــایســـرکوبگربـــهدورمیباشـــد
دارد.

ـــلحانهدر ـــارزهمس ـــزمب ـــینی ـــرایجزن ب
ـــکال ـــهاش ـــورازآنراکلی ـــهمنظ ـــوهک ک
ایـــنمبـــارزهدرخـــارجازشـــهرها
عنـــوانمیکنـــد،اهمیـــتویـــژهای
دارد.اومعتقـــداســـت»گرچـــهدرایـــن
مرحلـــهمبـــارزهدرشـــهرنقـــشعمـــده
دارد،ولـــیمبـــارزهدرکـــوهمیبایســـت
ــلحانه ــارزهمسـ ــد}...{مبـ ــازمیشـ آغـ
ــودهای ــدهایدرتـ ــشعمـ ــوهنقـ درکـ
ــه ــلحانهداردچراکـ ــارزهمسـ ــدنمبـ شـ
بـــدونایـــنمبـــارزهجنبـــشمســـلحانه
درمرحلـــهمعینـــیازتکامـــلبازخواهـــد
ــایریو ــورشعشـ ــیازشـ ــد«.جزنـ مانـ
جنبـــشهـــایمســـلحانهخلقهـــای
ـــف ـــکالمختل ـــواناش ـــهعن ـــتمب ـــتس تح
ــه ــردچـ ــاممیبـ ــوهنـ ــارزهدرکـ مبـ
خـــود کـــه همانطـــور اینکـــه
میگویـــد:»اصطـــالحکـــوهبـــرای
اختصـــاربـــهکارمـــیرود«ولـــذاهـــر
ـــهرهارا ـــارجازش ـــارزهدرخ ـــکلازمب ش
دربـــرمیگیـــرد.حمیـــداشـــرفنیـــز
ــه ــازمانرابـ ــریسـ ــارهبـ ــهبعدهـ کـ
چابکتریـــن از و میگیـــرد دســـت
ــه ــد-بـ ــمارمیآمـ ــهشـ ــابـ چریکهـ
ـــا ـــیب ـــاواکازرویاروی ـــهس ـــهایک گون
ـــاب ـــوصانتخ ـــت-درخص ـــتداش ویوحش
ــی ــهجزنـ ــیبـ ــگچریکـ ــیوهجنـ شـ
نزدیکتـــربـــودودرایـــنمـــوردبـــا
شـــیوهیســـازماندهیجنـــگچریکـــی
ـــرح ـــدزادهمط ـــباحم ـــهازجان ـــهریک ش
میشـــد-واوآنراتقلیـــدیازتئـــوری
ــف ــت-مخالـ ــلمیدانسـ ــالببرزیـ انقـ
ـــه ـــدیس ـــرفدر»جمعبن ـــداش ـــود.حمی ب

ســـاله«مینویســـد:

ـــهر ـــهکاردرش ـــمک ـــدبودی ـــامعتق »...م
ـــروع ـــدش ـــکانبای ـــورتام ـــتادرص وروس
ـــهر ـــاتدرش ـــدمعملی ـــهتق ـــهب ـــود.البت ش
ـــر ـــدمازنظ ـــنتق ـــیای ـــمول ـــدبودی معتق
ـــه ـــتوب ـــیداش ـــهتاکتیک ـــاجنب ـــاصرف م
ـــی ـــکارعموم ـــردناف ـــادهک ـــورآم منظ
بـــرایجـــذبوتأثیرپذیـــریبیشتـــر
ـــن ـــهای ـــیک ـــود.درحال ـــوهب ـــلک ازعم
ـــروه ـــایگ ـــرگاهرفق ـــی،ازنظ ـــدمزمان تق
ـــت.« ـــتراتژیکداش ـــهاس ـــدزادهجنب احم

ــابـــراســـاستئـــوریســـازماندهی امـ
ـــتین ـــهنخس ـــهریک ـــیش ـــگچریک جن
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بـــارکارلـــوسماریـــگالیبرزیلـــی
-کشـــتهشـــدهبـــهســـال۱۹۶۹-آنرا
ـــرمایهداری ـــدس ـــونرش ـــرد،چ ـــرحک مط
وصنعـــت،مرکـــزثقـــلجامعـــهرابـــه
شـــهرمنتقـــلســـاختهاســـت،درنتیجـــه
ـــی ـــرصنعت ـــهکارگ ـــودطبق ـــتوج ـــهعل ب

ـــن ـــکبرانگیخت ـــدفچری ـــهه ـــهرک درش
ـــارزه ـــتمب ـــتمیبایس ـــالباس ـــهانق ویب
راازشـــهرآغـــازکـــردوســـپسبـــه
ـــه ـــننکت ـــرای ـــهذک ـــاند.البت ـــتاهاکش روس
بـــهجاســـتکـــهاختـــالفچریکهـــای
ــام ــیانجـ ــرچگونگـ ــرسـ ــیبـ ایرانـ
ــث ــنمباحـ ــهایـ ــلحانهبـ ــارزهمسـ مبـ
از بیشتـــر و برنمیگشـــت تئوریـــک
ــل ــازیمحـ ــیونیروسـ ــهیامنیتـ جنبـ
مناقشـــهبـــود.ایـــنمســـئلهرامیتـــوان
ازگفتگـــویعبـــاسمفتاحـــیوصفایـــی
ــر ــیبـ ــهصفایـ ــد؛کـ ــیفهمیـ فرهانـ
ـــن ـــاای ـــتب ـــدداش ـــوهتأکی ـــارزهدرک مب
ـــه ـــتگاهحاکم ـــدرتدس ـــهق ـــتداللک اس
درچنـــانمحیطـــیضعیـــفاســـت؛امـــا
برعکـــسمفتاحـــیشـــهررابـــهدلیـــل
کثـــرتجمعیـــتوشـــلوغیمناســـبتر
وجـــود بـــا جزنـــی میدیـــد.
ــت ــودرامارکسیست-لنینیسـ ــهخـ آنکـ
ــه ــشبـ ــردودرنظراتـ ــیمیکـ معرفـ
ــت ــلمیجسـ ــنتوسـ ــایلنیـ تئوریهـ
از مســـتقل برداشـــت اصـــل امـــا
ــتگیو ــدموابسـ ــموعـ مارکسیسم-لنینیسـ
ـــم ـــیسوسیالیس ـــایجهان ـــتازقطبه تبعی
-یعنـــیچیـــنوشـــوروی-برایـــش
ــا اهمیـــتویـــژهایداشـــت.جزنـــیبـ
ــن ــهیلنیـ ــنگفتـ ــریازایـ بهرهگیـ
ـــتی ـــورسوسیالیس ـــککش ـــفی ـــهوظای ک
ــام ــی،»انجـ ــتخارجـ ــرسیاسـ راازنظـ
حداکثـــرآنچـــهکـــهدریـــککشـــور
ــل، ــرایتکامـ ــتبـ ــقاسـ ــلتحقـ قابـ
ــالب ــنانقـ ــظوافروختـ ــرفت،حفـ پیشـ
ــرد ــوانمیکـ ــورها«عنـ ــایرکشـ درسـ
بـــهنقـــدسیاســـتهایشـــوروینســـبت
بـــهرژیـــمشـــاهپرداخـــت.جزنـــیدر
ـــا ـــتعماریو...«ب ـــداس ـــشض ـــائلجنب »مس
رنـــدیتمـــامضمـــنمحکـــومکـــردن
ــتناد ــااسـ ــنبـ ــیچیـ ــتخارجـ سیاسـ
بـــهگزارشـــاتاتحـــادشـــوروی،کـــه
درنشـــریاتتودهایهـــابـــهچـــاپ
ــودهرا ــزبتـ ــرانحـ ــید،رهبـ میرسـ
بـــهدلیـــلحمایـــتازسیاســـتهای

ـــران ـــوصای ـــورویدرخص ـــانهیش چاپلوس
ــل ــسازنقـ ــد.اوپـ ــشمیکشـ ــهچالـ بـ
ـــی ـــتخارج ـــهسیاس ـــولفک ـــزارشسوس گ
ـــتی ـــوریکمونیس ـــوانکش ـــهعن ـــنراب چی
ـــتان ـــیپاکس ـــمارتجاع ـــارژی ـــیب درهمراه
ـــوان ـــهمیت ـــد:»...چ ـــود،مینویس ـــدهب کوبی
ــای ــمازآقـ ــوألمیکنیـ ــاسـ ــت!مـ گفـ
ـــوده ـــزبت ـــزیح ـــهمرک ـــولفوکمیت سوس
کـــهتوجیـــهکننـــدهسیاســـتشـــوروی
اســـت؛آیـــاکســـیبـــاورمیکنـــدکـــه
نزدیـــکشـــدنبـــارژیـــمشـــاهوکمـــک
نظامـــیواقتصـــادیدراختیـــارحکومـــت
ــیو ــتسیاسـ ــتنوحمایـ ــرانگذاشـ ایـ
ـــیاز ـــردن،ناش ـــاهک ـــمش ـــیازرژی تبلیغات
ـــیا ـــلآس ـــارزهمل ـــعهمب ـــیوتوس ـــعترق مناف
ـــماســـت؟!چگونـــهانحـــراف بـــاامپریالیس
ـــتان ـــتپاکس ـــوردحکوم ـــندرم سیاســـتچی
دیـــدهمیشـــودولـــیانحـــرافسیاســـت
ـــران ـــتای ـــوردحکوم ـــورویدرم ـــادش اتح
ـــردد؟« ـــیگ ـــوشم ـــتانفرام ـــانپاکس وهم

سخنآخر

ازآنچــهتــابــهاینجــایکارنقــل
ــه ــودک ــنمیش ــاروش ــرم ــمب کردی
ــنفکرانهی ــِپروش ــتوچ ــههایراس کلیش
جنبــش مبــارزان کــه فضلفروشــانه
بیســوادِ مشــتی را ایــران چریکــی
ــی ــلحهمعرف ــناس ــتگرفت ــِقبهدس عش
و واقعــی مابــهازای هیــچ میکننــد،
مســتندینــدارد.گزیدههایــیکــهدر
ایــنمقالــهنقــلکردیــمبــهتنهایــی
ــقو ــائلعمی ــهمس ــدک ــیمیده گواه
ــن ــنای ــک«فیمابی ــدی»تئوریک-پراتی ج
ــائلی ــت؛مس ــودهاس ــانب ــارزاندرجری مب
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ــان ــتبسیاریش ــدگف ــراقبای ــهبیاغ ک
حتــیتــابــهامــروزهــمســاریو
ــا ــوعم ــمرج ــنروه ــتوازهمی جاریس
ــنآرا ــیای ــتهوبازخوان ــنگذش ــهای ب

ضروریســت.
اینکــهآثــاریکــهدرابتــدایایــننوشــته

ــمهــریــکچــون ــامبردی ازآنهــان
ــأ ــکاندادومنش ــهرات ــان«یجامع »طوف
اثــریبیبدیــلگردیــدرانبایــدبــه
ــوری ــوِتتئ ــهدربره ــدنجامع ــعش واق
ــته ــیدس ــارچــونمطالب ــنآث ــهای واینک
چنــدمودمدســتیدرغیــابآثــارکانــتو
ــهســوی هــگلومارکــسو...نگاههــاراب
ــه ــبتداد،بلک ــد،نس ــهکردن ــودمتوج خ
قــدرتتبییــنوازآنمهمتــرارائــهی
بدیلــیمشــخصومســتندبــهتحلیلــی
ــودکــه ــدب ــهکردن کــهنویســندگانارائ
ــت. ــاررابرمیانگیخ ــنآث ــدگانای خوانن
هــرنقــدبــهخــطومشــیجنبــشچریکــی
ــد ــانبای ــاناززمانهیش ــایایش وتحلیله
بکوشــدازمنظــربهدســتدادن»بدیلــی
ــه ــاردتب ــرد«درآندورانمب ــراینب ب
ــی ــد.بدیل ــادیکن ــویانتق ــکگفتگ ی
کــهنشــاندادیــمکــهنمیتوانــدبــا
ــری ــرفک ــررویتکث ــیب ــیدنلحاف کش
دوگانــهای از چریکــی، جنبــش درون
ــر ــی«دربراب ــارزهسیاس ــوان»مب ــتعن تح
ــم ــد.دیدی ــارزهچریکــی«ســخنبگوی »مب
کــهچطــوردررویکــردجزنــیایــنمســئله
لحــاظشــدهبــودودررویکــرداحمــدزاده-
ــان ــوددرجری ــدهب ــیدهش ــانکوش پوی
ــود. ــزهش ــلحانه«تئوری ــارزهمس ــودِ»مب خ
امـروزاظهارنظرهـایکثیفیچـون»فدائیان
)سـرمقالهی جهـل« »فدائیـان را خلـق«
در خجسـتهرحیمی« »رضـا بیشـرمانهی
شـماره۱۲نشـریهی»اندیشـهپویـا«(نامیدن
را کتـاب فـالن »اگـر اینکـه منظـر از و
میخواندنـد«بـهسـراغمواجهـهیانتقـادی
بـاایشـانرفتـن،آدمرابـهیـاددیالـوگ
»ماهـیسـیاهکوچولـو«بـا»کفچهماهیهـا«

میانـدازد:

»ماهیسیاهکوچولوراکهدیدند
مسخرهاشکردندوگفتند:
ریختشراباش!تودیگرچه

موجودیهستی؟
ماهیخوبوراندازشانکردو
گفت:خواهشمیکنمتوهین

نکنید.اسممنماهیسیاه
کوچولوستشمااسمتانرا
بگوییدتاباهمآشناشویم.

یکیازکفچهماهیهاگفت:
ماهمدیگرراکفچهماهیصدا

میکنیم.
دیگریگفت:صاحباصالتو

نجابت.
خوشگلتر ما از گفت: دیگری

تویدنیاپیدانمیشه.
دیگریگفت:مثلتوبیریختو

بدشکلنیستیم.
خیال هیچ من گفت: ماهی
خودپسند اینقدر شما نمیکردم
میبخشم را شما من باشد، باشید.
روی از را حرفها این چون

نادانیمیزنید.
کفچهماهیهایکصداگفتند:یعنی

مانادانیم؟
نبودید نادان اگر گفت: ماهی
خیلیهای دنیا در میدانستید
ریختشان که هستند هم دیگر
برایخودشانخیلیهمخوشایند
مال هم اسمتان حتی شما است.

خودتاننیست.«

نوشــتهی در هزارخانــی منوچهــر
»جهانبینــی عنــوان بــا تأثیرگــذارش
ماهــیســیاهکوچولــو«کــهدرویژهنامــهی
ــد ــاِنصم ــهی»آرش«دریادم تاریخــیمجل
ــن ــلای ــونتحلی ــید،پیرام ــاپرس ــهچ ب

صحنــهازداســتانمینویســد:

کــه را »کفـچـــهماهیها
شــناختید؟خــردهبـــورژواهای
ــه ــاک ــنفکرمآب!همانه روش
دریــکبرکــهیســاکن»وول
ــت ــایاصال ــد«،ادع میخوردن
ونجابــتدارنــد،معتقـــدندکه
ــا ــادردنی ــگلترازآنه خوش
همانهایــی نمیشــود. پیــدا

ادعــای همــهی بــا کــه
ــم ــانه ــیاسمش ــت،حت اصال
ــی ــت،ول ــاننیس ــالخودش م
ــم ــورعال ــدمح ــالمیکنن خی

وجودنــد.«

ــراثاز ــکمی ــای ــاوتنه ــرتنه ــاریاگ ب
»کاشــفان و زنــدگان« »عاشــقترین آن
ــده ــابجــامان ــرایم ــوکران«ب ــنش فروت
ــی ــی»ماه ــهیتاریخ ــنجمل ــد،همی باش

ــت: ــیاهکوچولو«س س
ــامــرگ »البتــهاگــریــکوقــتناچــارب
روبــروشــدم-کــهمیشــوم-مهــمنیســت؛
ــامــرگ مهــمایــناســتکــهزندگــیی
مــنچــهاثــریدرزندگــیدیگــران

داشــتهباشــد.«
برخیــزد میخواســتند آنهــا بــاری
مــردمبیلبخنــددرحالیکــهخودشــان

بودنــد. حامیشــان و جلــودار
بهقولشاعر:

خزانیناگزیرازراهفرامیرسد
شبدیوارهایسیاهخودرا

برمنفرومیریزد
ولیناقوسروشنآب

وغوغایشهرها
اززیستنسخنمیگویند،

ازانقالب.
آریرگهایابدیسرنوشت
ازمیانریگهاوالماسهامیگذرد.


ــاو ــانریگه ــری،»ازمی ــانطب )احس

الماسهــا«(
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بـــیروح جهانـــی روِح .۱
مارکــسدر»مقدمــهیگامــیدرنقــد

ــود: ــتهب ــگل«نوش ــقه ــلفهیح فس

»رنجمذهبي،همبیانرنجيواقعي
است. آن ضد بر اعتراض هم و
مذهبآهِمخلوقستمدیده،جاِن
جهاِنبيجانوروحاوضاعياست
است. شده رانده آن از روح که

مذهـبافیـونتودههاسـت.«

فوکــو متأثــر از ایــن بیــان ویــژه ی 
مارکــس د   ر گفــت وگویــی بــا ِکلِــر 
خبرنــگار  پی یربانشــه کــه  و  بری پــر 
روزنامــه لیبراســیون د   ر ایــران بود   نــد    
ــران:  ــام »ای ــه ن ــی ب ــال ۱۹۷۹ کتاب و د   ر س
انقــاب بــه نــام خــد   ا« بــه ســتایش از 
جذابیــت و خاقیــت ناشــی از حضــور سیاســی 
مذهــب )شــیعه ی امامــی( د   ر انقــاب ایــران 
ــذاق  ــه م ــد   ر ب ــت آن ق ــن قرائ پرد   اخــت. ای
اســام گرایان بــه قــد   رت رســید   ه د   ر ایــران 
ــای  ــا د   ر کتاب ه ــه بعد   ه ــد    ک ــوش آم خ

ــیری از  ــوان »تفس ــه عن ــد   ارس ب ــی م د   رس
ــت  ــه حقانی ــه ب ــد   ی ک ــی ملح ــر غرب متفک
اســام پــی بــرد   « گنجانیــد   ه شــد    و فــارغ از 
ــد    ی ای  ــوان صورت بن ــه عن ــواره ب ــن هم ای
ــو  ــه نح ــران« را ب ــاب ای ــت انق ــه »ماهی ک
احســن بیــان می کنــد    بــه کار رفتــه اســت.
ــذرد ــانمیگ ــهدربخــشاولازنظرت آنچ
گزیــدهیانتخابــی»نشــریهیچــپکــوک«
مفصــل کتــاب از فشــردهیی از اســت
ــه ــونب ــناندرس ــاریوکوی ــتآف ژان
ــیتو ــران:جنس ــالبای ــووانق ــام»فوک ن
)۲۰۰5( اســالمگرایی« اغواگریهــای
ــده ــی«برگردان ــالدعظیم ــط»می ــهتوس ک
کتــاب، در نویســندگان اســت. شــده
چــرا کــه دهنــد نشــان کوشــیدهاند
مواضــعفوکــودربــارهیانقــالبایــرانرا
و خلقالســاعه موضعگیریهایــی نبایــد
ــاروی ــاوآث ــتکاره ــاکلی ــاطب بیارتب
ــر ــونب ــاریواندرس ــرد.آف ــیک ارزیاب
ــه ــبازآنب ــهاغل ــهآنچ ــدک ــنباورن ای
ــران«  ــاب ای ــال انق ــو د   ر قب ــای فوک »خط
ــتباهی  ــون »اش ــزی چ ــود    چی ــر می ش تعبی
ــت  ــذرا« نیس ــی گ ــا »موضع ــباتی« ی محاس
بلکــه، بیــش از ایــن، د   ر منظومــه ی نظــری 

ــه د   ارد   : ــو ریش ــود    فوک خ

فوکــو، حیــات دوران سرتاســر در
ــه ــتنب ــينگریس ــهمعن ــتب ــوماصال مفه
ــه ــردمب ــه د   رآنم ــتک ــياس موقعیتهای
بــا و مي کننــد مخاطرهآمیــز طــرزی
مــرگهمآغوشانــد؛درایــنجاســت

کــهخالقیــتآغــازميشــود.
قدرت هــا ایــن فوکــو درســال۱۹7۸
رادرچهــرهانقالبــيآیــتاهللخمینــيو
ــروي ــاپی ــهب ــدک ــانيدی ــاانس میلیونه
ــهجــان ازراهانقالبــياوخطــرمــرگراب
خریدنــد.ويآگاهاســتکــهچنیــن
بــه تجربههــای»محــدود«یميتوانــد
اشــکالنوینــيازخالقیــتمنجــرشــودوبا
ــا ــانازآنه ــاالهم چن ــيب ــوروحرارت ش
حمایــتميکنــد.ایــنتنهــاتجربــهدســت
ــه ــنتجرب ــودوای ــالبب ــوازانق اولفوک
ــته هایش ــهنوش ــتردهترینمجموع ــهگس ب

ــد. ــيش ــيمنته ــهایغیرغرب ــارهجامع درب
فوکــونخســتین باردرســپتامبر۱۹7۸از
ایــراندیدارکــردوســپسدراکتبــرهمان
ســالبــا]امــام[خمینــيدرمحــلتبعیــدوی
درخــارجازپاریــسمالقــاتکــرد.درمــاه
نوامبــر،یعنــيزمانــيکــهجنبــشانقالبــي
ــراي ــوب ــید،فوک ــهاوجرس ــاهب ــهش علی
ــهایــرانســفرکــرد.طــيایــن ــاردومب ب
ــژه ــگاروی ــوانخبرن ــهعن ــفرویب دوس
روزنامــهبرجســتهایتالیایــي،»کوریــره
ــي ــودومقاالت ــهب ــتیافت ــرا«مأموری دالس
ایــنروزنامــه بــرايصفحــهنخســت
از دیگــری بخشهــای وی مينوشــت.
نوشــتههایخــوددربــارهایــرانرادر
ــه ــويازجمل ــالتفرانس ــاومج روزنامه ه
روزنامــه»لومونــد«وهفتــهنامــهچپ گــراو
پرتیــراژ»نــوولآبزرواتــور«منتشــرکــرد.
ــجویانفعــالدســتکــمیکــياز دانش
ــد ــهکردن ــيترجم ــهفارس ــاالتاوراب مق
ودرپاییــزســال۱۹7۸بــردیوارهــای

ــباندند. ــرانچس ــگاهته دانش
ــيو ــعسیاس ــهایازمواض ــومجموع فوک
نظــریمتفــاوترادرمــوردانقــالبایــران
ــهایــن ارائــهکــردهاســت.تــاحــدوديب
دلیــلکــهتنهــاســهمقالــهازپانــزدهمقالــه
ــان ــهزب ــرانب ــارهای ــایاودرب ومصاحبهه
ــاي ــت،دردنی ــدهاس ــرش ــيمنتش انگلیس
انگلیســيزبــانبحــثاندکــيدربــاره
ــیاری ــت.بس ــهاس ــورتگرفت ــاص آنه
اندیشــهفوکــوایــن ازپژوهش گــران
نوشــته هارااشــتباهیــاحاصــلخطــای

سیاســيویميداننــد.
نوشــتههایفوکــودربــارهایــراندرواقــع
ــری ــتههاینظ ــانوش ــيب ــاطتنگاتنگ ارتب
ــدرتو ــایق ــارهگفتمانه ــياودرب کل

ــهدارد. ــراتمدرنیت مخاط
فوکـو دیگـر، مفسـران از پیـش مدت هـا
پي بـردهبـودکهایـرانشـاهدنـوعمنحصر
بـهفـردیازانقـالباسـتوایـنموجـب
اعتبـار]نوشـتههای[اوسـت.اوقبـلازایـن
پیشبینـيکردهبـودکهاینانقـالبازمدل
انقالبهـایمـدرندیگـرپیـروینميکند.
وینوشـتکـهاینانقـالبپیرامـونمفهوم

کلیشههایبهمن57د  ربوتهینقد

هیأتتحریریه
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۳۹
بهغایـتمتفاوتيکهآنرا»سیاسـتمعنوی«
مينامـدسـازمانیافتـهاسـت.فوکـوقدرت
گفتمـاننویـناسـالمپیکارجورانـهتنهادر
ایـرانبلکـهدرسـطحجهانـيتشـخیصداده
بـود.وینشـاندادکـهجنبشاسـالم گرای
نوینبـهدنبـالگسسـتفرهنگـي،اجتماعي
ونیـزسیاسـيبنیادینـيازنظـممـدرنغربي
وهمچنیـناتحادیـهشـورویوچیناسـت.
از پـس درسـت ۱۹7۹ فوریـه در بعدهـا،
ایـنکـه]امـام[خمینـيقـدرترابهدسـت
عنـوان تحـت مقاله یـی در فوکـو گرفـت،
»بشـکهباروتـيبهناماسـالم«کـهدر»کوریه
دالسـرا«منتشرشـد،پیش بینيهوشـیارانهای
ارائـهداد.ويامیـدوانتظارمارکسیسـتهای
فرانسـویوایرانـيراکـهفکـرميکردنـد
اکنـونچـپمارکسیسـت]امـام[خمینـيرا

کنـارخواهـدزد،بـهُسـخرهميگیـرد:
»مذهـبنقـشخـودرادرگشـودنپردههـا
ایفاکـردهاسـت؛روحانیـوناکنـونمتفرق
ميشـوندودرگـروهبزرگـيازعمامـه]به
ميشـوند. سـفیدمحـو و سـیاه هـای سـر[
دکـوردرحـالتغییـراسـت.نخسـتیناقدام
درحالشـروعاسـت:مبارزهطبقـات،مبارزه
پیش تـازانمسـلحوحزبـيکـهتودههـارا

سـازماندهيکـردهبـودو...«

ــرواتور«در ــوولابس ــه»ن ــنبحبوح درای
شــمارهیشــشنوامبــرخــود،گزیدههایــی
ازنامــهیفــردیرابــانــاممســتعارآتوســا
هـــ.  _زنایرانــیچپگــراکــهدرفرانســه
ــع ــهموض ــردوب ــیمیک ــدزندگ درتبعی

غیرانتقــادیفوکــونســبتبــهاســالمگرایان
اعتــراضشــدیدیداشــت_منتشــرکــرد.او

مینویســد:
ــت ــاًتح ــوعمیق ــدفوک ــرمیرس ــهنظ »ب
ــه ــرارگرفت ــالمی«ق ــتاس ــر»معنوی تأثی
از بهتــر بســا چــه نظــرش بــه کــه
ســرمایهداری درندهخــوی دیکتاتــوری
ــیاش ــهفروپاش ــیک ــد،دیکتاتوریی باش

ــت.« ــدهاس ــازش آغ
ــت ــرنگونیدول ــهس ــارهب ــااش ــاب آتوس
در مصــدق چپگــرای و دموکــرات
مــردم چــرا میگویــد ،۱۹5۳ ســال
ــال ــتوپنجس ــسازبیس ــد»پ ــرانبای ای
ــوند ــورش ــرخوردگی«مجب ــکوتوس س
ــاب ــیراانتخ ــب«یک ــاواکوتعص ــن»س بی
کننــد؟...حامیــانآیــتاهللخمینــیروشــن
ــا ــهآنه ــیک ــه»درحکومت ــاختهاندک س
ــع ــدمطی ــانبای ــازند،زن ــدبس میخواهن
ــن ــهای ــارهب ــااش ــند.«ب ــالمیباش ــهاس فق
ــی ــیومذهب ــایقوم ــهاقلیته ــاتک بیان
ازحقوقشــانبرخــوردارخواهنــدبــود»تــا
ــانند«، ــیبنرس ــتآس ــهاکثری ــهب جاییک

آتوســاهـــ.صراحتــاًمیپرســد:
بــه شــروع اقلیــت زمانــی چــه »از
بــهاکثریــتمیکنــد؟« “آســیبزدن”
ــوم ــهمفه ــتب ــابازگش ــاهـــ.ب آتوس
ــای ــهفُرمه ــالمی،ب ــتاس ــئلهداِرحکوم مس
در عدالــت ]اجــرای[ خشــونتآمیز
میکنــد: اشــاره ســعودی عربســتان

»ســرهاودســتهایدزدانوزنــاکاران
ــه ــهاشرااینگون ــوند«.اونام ــدهمیش بری
ــا ــیاریازایرانیه ــرد:»بس ــانمیب ــهپای ب
مثــلمــن،ازتصــورچنیــنحکومتیآشــفته
ونگــرانهســتند…چپلیبــرالغربــی
ــن ــنممک ــنقوانی ــهای ــدک ــدبدان بای
ــی ــردوشجوامع ــنگینیب ــارس ــتب اس
ــا ــتند.آنه ــرهس ــنهیتغیی ــهتش ــودک ش
ــِب ــافری ــدت ــازهدهن ــوداج ــهخ ــدب نبای
ــود ــاالًازخ ــهاحتم ــدک ــیرابخورن درمان

دردبدتــراســت.«
ــک ــهی ــیک ــهیکوتاه ــودرجوابی فوک
هفتــهبعــددرنــوولاُبزرواتــورمنتشــرشــد،
نوشــتچیــزیکــهدرمــوردنامهیآتوســا
ــن« ــود،»درهمآمیخت ــر«ب هـــ..»تحملناپذی
ــرمو ــکفُ ــالمدری ــایاس ــهیفُرمه هم
ــی ــهیدین ــالمبهمثاب ــادازاس ــپسانتق س
پاســخاش در اســت.فوکــو »متعصبانــه«
»بهمثابــهی اســالم شــدکــه یــادآور
و مــا دورهی بــرای سیاســی نیرویــی

ــت«. ــیاس ــئلهایاساس ــدهمس ــالهایآین س
امــاارزشایــنپیشبینــیبــاامتنــاع
ــه ــهنقدهــایآتوســاب ــقاشازپاســخب مطل
اســالمسیاســی،بهشــدتکاهــشیافــت.در
عــوض،اوجوابیــهاشرابــاخطابقــراردادن
ــرد: ــانب ــهپای ــهب ــاهـــ.،اینگون آتوس
ــه ــدنب ــراینزدیکش ــرطب ــتینش »نخس
ــن ــمندی،ای ــلهوش ــاحداق ــالم(ب آن)اس
اســتکــهبــابغــضونفــرتآغــازنکنیــم.«
زمانیکــه ،۱۹7۹ آوریــل و مــارس در
ســختگیریهاعلیــهزنــانواقلیتهــا
ــان ــوگریب ــتوگ ــنگف ــد،ای ــازش آغ

ــت. ــوراگرف فوک
در۲۴مــارس،مقالــهایبســیارجدلــی
علیــهفوکــودرلوماتَــنمنتشــرشــد؛
ــرمقالههایی ــهس ــراک ــیچپگ روزنامهی
علیــهوضعیــتایــرانِبعــدازانقالبمنتشــر
میکــرد.مقالــهکــه»فیلســوفانچــه
ــت ــوانداش ــد؟«عن ــردارن ــیدرس رؤیای
فمینیســت، روزنامهنــگاران نوشــتهی و
کلــودیوژاکبورویــلبــود،ســتایش
ــالمگرارا ــشاس ــوازجنب ــتاقانهیفوک مش

ــید: ــدمیکش ــهنق ب
ــساز ــل،پ ــاهقب ــدم ــوچن ــلفوک »میش
بازگشــتازایــران،اظهــارکــردکــه»تحت
تأثیــرتــالشبــرایگشــودنبُعــدیمعنوی
ــت ــروژهیحکوم ــهدرپ ــت«ک درسیاس
اســالمینظــرشراجلــبکــردهبــود،قــرار

ــت….« ــهاس گرفت
ایــندوروزنامهنــگاربــااشــارهبــه
میگوینــد: فوکــو تنبیــه و مراقبــت
ــدو ــتمیکن ــهمراقب ــتک ــنمعنوی »ای

تنبیــهمیکنــد.«
بورویلهــافهــمفوکــواز»سیاســتمعنــوی«
ــدکــه ــدومیگوین ــهســخرهمیگیرن راب
ــن ــاای ــدآی ــتبدانن ــباس ــانجال برایش
مفهــوم،ارتباطــیبــا»معنــایمعنــوی«آنچه
ــه. ــان ــرانمیگــذردداردی ــکدرای هماین
آنهــاهم چنیــنازفوکــومیخواهنــد
ــورد ــکارشدرم ــهدراف ــدک ــرافکن اعت
ایــران»برخطــا«بــودهاســت.پاســخفوکــو
ــع ــد،درواق ــرش ــدمنتش ــهدوروزبع ک
پاســخنبــود.اونوشــتکــهواکنــشنشــان
ــیام« ــول»زندگ ــرادرط ــدداد،»زی نخواه
ــم ــرکتنکــردم.االنه ــیش ــچجدل درهی
قصــدیبــرایآغــازایــنکارنــدارم«.اودر

ادامــهنوشــت:
»مــناحضــارشــدهامتــابــهخطاهایــماذعان

» . کنم

Engare.Net انگاره



۴۰
میکنــد اشــاره غیرمســتقیم بهطــور او
کــهایــنبورویلهــاهســتندکــهبــا
ــخ گو ــشپاس ــهچال ــاراوب ــیوهیاحض ش
ــد. ــرمیزنن ــرلفک ــهکنت ــتب ــودن،دس ب
فوکــودرتمســخرایــناندیشــهکــهچــپ
مارکســیتیــاناسیونالیســتســکوالراکنون
موقعیــتمرکــزيرابــهدســتمي-گیــرد
وبــهجــايروحانیــونمي نشــیند،ارزیابــي
گزنــده ايازتــوازننیروهــادارد،هم چنیــن
ويخاطــرنشــانمي کنــدکــهنــوع
ــورکــرده ــيظه ــشانقالب ــديازجنب جدی
ــاي ــرازمرزه ــرآنفرات ــهتأثی ــتک اس
ایــرانخواهــدبــودوهمچنیــناثــر
عمــده ايبــردرگیــريفلســطینواســراییل

ــت. ــدگذاش خواه
ایــن کــوک: چــپ }تحریریــهی
ــی ــودول ــطنب ــهغل ــوالبت ــیفوک ارزیاب
زرنگبازیهــای آن جنــس از چیــزی
ــال ــردیس ــالف ــهمث ــتک کلیشهایییس
ــالب ــرانانق ــرهدرای ــد»باالخ ۱۳۳۲بگوی
میشــود«وهنگامــیکــهبهمــن57از
ــت ــندرس ــدم ــد»دیدی ــیده،بگوی راهرس
ــه ــاطب ــحدرارتب ــنتوضی ــاای ــم«)!(ب گفت
ــون ــتیازیروحانی ــزیدس ــتمرک موقعی
میتــوانگفــتکــهخــالءرهبــریجنبــش
ــا ــارنب ــر55)مق ــلتی ــدفاص ــیح اجتماع
مــرگآخریــنگــروهازچریکهــای
ــرفو ــداش ــریحمی ــهرهب ــدهب ــپزب چ
ــن ــیمجاهدی ــدیدداخل ــایش درگیریه
ــکار ــالابت ــن57،عم ــابهم ــت(ت مارکسیس
داده اســالمگرایان دســت بــه را عمــل
بــودوناسیونالیســتهایســکوالرهــم
کــهبیشــکبایــدنمایندگیشــانرااز
ــری ــهرهب ــتب ــی«دانس ــهیمل آِن»جبه
ــتند. ــاداش ــنجابیدلدرگــروهآیتاهلله س
ــالب ــروزیانق ــرپی ــاتأثی ــاطب درارتب
ــهای ــیومنطق ــباتجهان ــرمناس ــرانب ای
هــمهنرمنــدیوذهــنتحلیلــیپیچیــدهای
ــان ــدمخالف ــخیصده ــهتش ــودک الزمنب
ــا ــگامب ــههمهن ــویایک ــتپهل حکوم
ــرای ــاه،ب ــوریش ــهدیکتات ــارزهیعلی مب
همبســتگیبــاجنبــشفلســطینبــهفلســطین
ــز ــدونی ــزاممیکردن ــکاع ــانچری ولبن
ــد، ــی«میآموختن ــگچریک ــان»جن ازایش
ــت ــکحکوم ــهی ــدلب ــم،ب ــررژی ــاتغیی ب
مدافــع اعــراب( کنــار )در جدیــد
ــش ــاپیدای ــدند.ب ــطین«ش ــانفلس »آرم
جریانهــایاســالمگراییکــهپیشتــر
ــط ــانتوس ــل«درلبن ــشعم ــدد»جنب ــهم ب

امــامموســیصــدردرصــددیافتــنموقعیتــی
ــل ــوادرداخ ــوازنق ــد،ت ــیبودن اجتماع
ــش ــررجنب ــهض ــترب ــهبیش ــطینهرچ فلس
ــور ــد.حض ــامش ــانتم ــحوچپگرای فت
ــهکــه ــارسدرمنطق ــیعیف ــدرتش ــکق ی
ــگان ــتوهم ــالبداش ــدورانق ــهیص داعی
ــرا ــشف ــدتحــولمحــورخوی ــهوح راب
ــت ــرحمای ــادیب ــدزی ــاح ــدت میخوان
پایــداراعــرابازفلســطیناثــرمنفــی
گذاشــت.درایــنمیــانبــاســقوطتراژیــک
ــدد ــهم ــتانب ــباهللدرافغانس ــتنجی حکوم
اســالمگرایان و مجاهــد اســالمگرایان
طالبــاننیــزآرامآرامحکومــتجدیــد
ــون ــیپیرام ــهیامن ــتهال ــرانتوانس ای

ــازد.{ ــودبس خ

تــا آمرانــه توســعهی از .۲
ــعه ــدهیتوس ــهای ــیعلی انقالب

ــی ــعهیآمرانه«ی ــده»توس ــهش ــیارگفت بس
ــان ــدهازرضاخ ــامان ــهج ــراثب ــهمی ک
بــرایجانشــیناشبــود،مبتنــیبــر»درکــی
ــه ــیک ــخ«)درک ــرفتباورانهازتاری پیش
»دیالکتیــک در هورکهایمــر و آدورنــو
ــد ــیمیدانن ــطاتصال ــنگری«آنراخ روش
ــایآشــویتس ــااردوگاهه کــهازدکارتت
ــرک ــنمح ــودمهم تری ــد(خ ــداوممییاب ت
فروپاشــیرژیــمپهلــویبــود؛امــااز
ــاِن ــمدرآنبی ــالب57ه ســویدیگــرانق
نمادینــیکــهمهنــدسبــازرگانازآن
ــاران ــطب ــودفق ــاب ــهبن ــیلیک ــت)س داش
پدیدهیــی بــه بــدل آرام آرام باشــد!(
ــیدر ــعه«_حت ــا»توس ــفب ــهمخال ازپای
پیشــرفتباورانهاش_ و غیرآمرانــه تلقــی
شــدکــهبــهویــژهدردهــهیاولانقــالب
ــرمایه« ــتس ــندگیانباش ــران»نابس ــهبح ب
بــدلشــدکــهتــاواِنجبرانــشآریگویــی
ــه ــگب ــسازجن ــایپ ــاردولته ــامعی تم
»منطــقبازارگرایــینئولیبرالیســم«شــد.بــه
ــهآنشــوریشــور ــهب ــی»ن ــانخودمان بی
)توســعهیآمرانــهیهموارکننــدهیمنطــق
ــه ــهب ــوی(ون ــمپهل ــاالردررژی سرمایهس
ایــنبینمکــی)کــجومعــوجشــدنرونــدِ

صنعتیشــدن(«.
ــانمیگــذرد آنچــهدربخــشدومازنظرت
ــالب ــیانق ــادسیاس ــر»اقتص ــتب مروریس

معتبــر پژوهشهــای بــر مبتنــی »57
مســتندبــهآمــاروارقــامکــه»چــپکــوک«
مبــادرتبــهگــردآوریآنکــردهاســت:

ــا ــتوب ــدنف ــتفادهازدرآم ــااس ــاهب ش
ــت ــه یهف ــجبرنام ــرادرآوردنپن ــهاج ب
ــه ی ــازیجامع ــدرنس ــی،م ــالهیعمران س
سیاســتهای عمــدهی راهــدف ایــران
اقتصــادی-اجتماعــیخــودقــراردادهبــود:
)۱۳۲۸-۱۳۳۴( اول برنامــهی هــدف  -
و زیربنایــی کشــاورزی، رفرمهــای
اجتماعــیبــود.بــاملــیشــدنصنعــتنفــت
ــرهی ــدقومحاص ــرمص ــریدکت ــهرهب ب
ــد ــدندرآم ــعش ــوروقط ــادیکش اقتص
ــور ــهط ــادیاولب ــه یاقتص ــت،برنام نف

ــید. ــامنرس ــهانج ــلب کام
ــالهیدوم)۱۳۴۱- ــتس ــهیهف -دربرنام
۱/۱۲میلیــون بودجــهی دولــت )۱۳55
ــر ــایزی ــهبخش ه ــهراب ــنبرنام دالریای

ــود: ــاصدادهب اختص
ــاورزی ــهکش ــهب ــدبودج •۲۹/۸۸درص

ــاری وآبی
و ترابــری و راه بــه درصــد  ۴۰/۴۸ •

ارتباطــات
•۱۱/۱۹درصــدبــهبخــشصنعتــیو

تــی خدما
•۱۸/۴5درصدبهخدماتاجتماعی

دوم برنامــه ی دســتاوردهای جملــه از
وســاختســهســد ایجــاد اقتصــادی
ــزرگ راهو ــنب ــن،چندی ــزرگ،راه آه ب
ــود. ــیب ــادیکارخانه هــایصنعت ــدادزی تع
ــن ــیای ــایعمران نقطــه یمرکــزیطرح ه
ــه ی ــولبرنام ــد.درط ــهرهابودن ــهش برنام
شــهر ســه و شــصت خیابان هــای دوم
آســفالتشــدوتعــدادزیــادیازشــهرهای
کوچــکصاحــبآبلوله کشــیشــدند.
ــه ی ــوندالریبرنام ــه۳/۰۹۳میلی -بودج
ــور ــهط ــوم)۱۳۴۶-۱۳۴۲(ب ــادیس اقتص
ارتباطــات، و راه ســازی عمــدهصــرف
ــوختی ــوادس ــرقوم ــاورزی،ب بخــشکش

وکارخانه ســازیشــد.
ــادی)۱۳5۱- ــارماقتص ــهیچه ــابرنام -ام
و بزرگ تریــن از یکــی کــه )۱۳۴7
اقتصــادی برنامه هــای گســتردهترین
رژیــمشــاهبــود،بــاهــدفصنعتــی
کــردنســریعکشــور،تدویــنوبــا
بودجه یــی۴۸۰میلیــاردریالــیشــروع
شــد.ولــیایــنبودجــهبــهعلــتافزایــش
بــهتدریــجبــه۶۱ نفتــی درآمدهــای
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۴۱
میلیــاردریــالافزایــشیافــت.درنتیجــهی
ــت ــشصنع ــارم،بخ ــه یچه ــرایبرنام اج
رونــقچشــم گیریپیــداکــردوبــه
ــاورزی ــشکش ــقبخ ــبتازرون ــاننس هم
ــش ــودبخ ــه یرک ــد.درنتیج ــتهش کاس
کشــاورزی،مهاجــرتروســتاییانبــه

ــت. ــشیاف ــهرهاافزای ش

درســال۱۳55،ازجمعیــت۳۳/7۰۹میلیونــی
ایــران،5/۰5۶میلیــون،یعنــیحــدود
ــد. ــکیلمی دادن ــنتش ــدرامهاجری ۱5درص
بــه روســتاییان مهاجــرت درنتیجــهی
مدرنســازی، برنامههــای و شــهرها
ــده ــوععم ــهن ــرانس ــهریای ــهیش جامع
ــایداده ــودج ــیرادرخ ــیوهیزندگ ش

ــود: ب
ــروه ــهگ ــقب ــیمتعل ــیوهیزندگ ۱.ش
مرفــهومتوســطشــهریکــهعمدتــا
مــدرنشــهری و تازه ســاز مناطــق در
گــروه ایــن می-کردنــد. زندگــی
الگــوی را غربــی زندگــی شــیوهی
ــراردادهواز ــشق ــتیخوی ــاریوزیس رفت
حامیــانسرســختمدرن-ســازیهمــه

جانبــهجامعــهبودنــد.
۲.شــیوهیزندگــیمتعلــقبــهطبقــه
پاییــنســنتیوکارگــران متوســطو
ــزی ــقمرک ــادرمناط ــهعمدت ــیک صنعت
پاییــنشــهرهازندگــیمیکردنــد. و
ایــنگــروهعمدتــامذهبــیبودنــدو
شــیوه یزندگــیمذهبــی-ســنتیداشــتند.
بــه وابســته گروه هــای و بازاریهــا
ــروهرا ــنگ ــیازای ــشبزرگ ــازار،بخ ب

میدادنــد. تشــکیل
ــروه ــهگ ــقب ــیمتعل ــیوهیزندگ ۳.ش
مهاجریــنویــا»تــازهواردان«شــهریکــه
ــک ــهرک هایکوچ ــتاهاوش ــاازروس عمدت
ــرده ــرتک ــزرگمهاج ــهرهایب ــهش ب
ــکندر ــیمس ــودوگران ــتکمب ــهعل وب
زندگــی بــزرگ شــهرهای حاشــیهی

دنــد. میکر
ــرو ــدنبیش ت ــرش ــودبزرگ ت ــاوج ب
بیش تــرگــروهســومدراثــرتعمیــقشــکاف
میــانشــهروروســتابــهعنــوانمهم تریــن
برنامههــای اجــرای منفــی پیامــد
ــده ی ــشعم ــه ی۱۳5۰بخ ــی،درده عمران
ــی ــیوغیردولت ــرمایه گذاریهایدولت س
ــهری، ــران ش ــازیوعم ــشخانهس دربخ
ــت ــقپرجمعی ــهدرمناط ــایآن ک ــهج ب
ــدان ــکلفق ــهازمش ــهرهاک ــرومش ومح

ــد، ــجمیبردن ــیرن ــبزندگ ــلمناس مح
ــایر ــازیوس ــهمسکنس ــود،ب ــرفش مص
پروژه هــایســاختمانیورفاهــیدرمناطــق
مرفــهشــهرهااختصــاصدادهشــد.بــا
صنعتــی ســرمایه گذاریهای افزایــش
بخــش در ســرمایه گذاری کاهــش و
ــکونیو ــایمس ــودخانهه ــاختمانی،کمب س
ــا ــزرگ،اجارهه ــهرهایب ــاندرش آپارتم
ــشداد. ــیافزای ــلمالحظهی ــهطــورقاب راب
ــد ــهرش ــیک ــبازآن جای ــنترتی ــهای ب
ــل ــضوطوی ــیعری ــتوبوروکراس صنع
دولتــیبــهنیــرویکارمتخصــصنیــازپیــدا
ــواد ــرانبیس ــبمهاج ــودوغال ــردهب ک
ــور ــانمجب ــیاریازایش ــذابس ــد،ل بودن
ــارجاز ــایخ ــهمحله ه ــکانب ــلم ــهنق ب
ــنبســتری محــدودهیشــهریشــدندوای
و آبادهــا« »حلبــی آن دل از تــا بــود
ســربرآورند. متعــدد »حاشیهنشــینیها«ی
ــات ــزتحقیق ــه»مرک ــیک ــرتحقیق ــاب بن
ــل ــهعم ــال۱۳5۲ب ــران«درس ــیای اجتماع
آوردهاســت،حــدود۳۰درصــدنــانآوران
ــدت ــامم ــیندرتم ــایحاشیهنش خانوادهه
ــرای ــانب ــیاریازآن ــکاروبس ــالبی س
معــاشروزمــرهیخــودمجبــوربــهقــرض
گرفتــنازبانکهــاومراکــزخصوصــی
ــه ــودک ــدهب ــثش ــرباع ــنام ــد.ای بودن
ــیندر ــیحاشیهنش ــداهال ــدود5۶درص ح
ــق ــنتحقی ــهیای ــوردمطالع ــهرم شــشش
ــاه، ــواز،کرمانش ــاس،اه ــران،بندرعب )ته
ــروض ــامق ــهبانک ه ــدان(ب ــهر،هم بوش
باشــند.بنــابــهآمــارهمیــنتحقیــقازکل

ــهر، ــشش ــنش ــینای ــتحاشیه نش جمعی
تنهــا۳۳درصــدصاحــبشــغلرســمی
ــوع ــدهــرن ــد.حــدود5۶درصــدفاق بودن

ــان ــدآن ــدود۱۴درص ــغلیوح ــارتش مه
ــندهی ــکوفروش ــایکوچ ــبمغازهه صاح

دورهگــردبودنــد.
مدرنیزاســیون و نفــت قیمــت افزایــش
شــتاب زدهیازبــاالیپهلــویدوم،بازآرایی
طبقاتــیرابــهگونهیــیرقــمزدکــه
ــگاه ــهجای ــالب ــهری«عم ــتیش »تهیدس
ــر ــهه ــهب ــودک ــدهب ــدلش ــیب اجتماع
مهاجــرروســتاییخوش آمــدمیگفــت.
بــهعبــارتبهتــرنتیجــهیعملــیِاصالحــات
ــت ــمدوس ــمحاک ــهرژی ــاآن چ ــیی ارض
ــه ــد،ن ــت«بنام ــاهومل ــالبش ــت»انق داش
ــوا ــهبین ــانبلک ــدندهقان ــزهش پرولتری
ــانهی ــود.نش ــانب ــتیآن ــدنوتهیدس ش
ــود ــیرک ــاتارض ــالتاصالح ــارزمعض ب
ــود ــاورزیب ــداتکش ــال۱۳5۶درتولی س
ــردن ــرازواردک ــتراناگزی ــهحکوم ک
مقادیــربیش تــرمــوادغذایــیبــود.

اریــکهوگالنــددرکتــاب»زمیــنوانقالب
ــی ــشمیدان ــهپژوه ــکاب ــاات ــران«ب درای
خــودمدعــیمی شــودکــه»اهمیــتواقعــی
برنامــهاصالحــاتارضــیدرتقســیممجــدد
ــی ــهدرنقش ــود،بلک ــاورزینب ــالککش ام
بــودکــهایــنبرنامــهچونــاننمــادتصمیــم
حکومــتشــاهبــهمداخلــهدرجامعــه
ــعهــدفعمــده، روســتاییداشــت....درواق
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گســترشکنتــرلتهــرانبرروســتاهابــود«.
بــاایــنوجــودامــاحتــیقبــلازافزایــش
قیمــتنفــتدراوایــلدهــه ی۱۳5۰،ایــران
ــع ــایتوزی ــنالگوه ــیازنامتقارنتری یک
درآمــددردنیــاراداشــت.بــراســاس
ــهر ــدش ــبتدرآم ــه۱۳5۰نس ــیده ارزیاب
ــودو ــکب ــهی ــارب ــادلچه ــتامع وروس
موقعیــتنســبیخانوارهــایروســتاییحتــی
ــزول ــادین ــریعاقتص ــدس ــیدورهرش ط
ــای ــهآماره ــیب ــت.نگاه ــرییاف بیش ت
ــات ــردمازامکان ــدیم ــهبهره من ــوطب مرب
ــرا ــادماج ــرابع ــدبیش ت ــی،می توان رفاه

ــد: ــازکن راب
ــه ــرادب ــداداف ــبتتع ــال۱۳5۴نس درس
ــرانو ــهرته ــردرش ــک۹7۴نف ــرپزش ه
بــرایکلکشــور۲۸55نفــربــودوبــرای
زنجــان، ایــالم، همچــون اســتانهایی
لرســتانوهمــداندوتــاســهبرابــر

بیش تــرازمتوســطملــیبــود.
ــا ــشت ــم)ش ــلتعلی ــتقاب ــبجمعی تناس
ــه ــال۱۳5۱ب ــهدرس ــاله(ک ــاردهس چه
تحصیــلاشــتغالداشــتنداز7۶درصــد
در درصــد ۴۰ حــدود تــا تهــران در
کردســتان،لرســتان،سیســتانوبلوچســتان

وســایراســتانهایمحــرومبــود.
ــای ــدازخانواره ــال،۸۳درص ــنس درهمی
ــد ــرقو۶۸درص ــوردارازب ــهریبرخ ش
برخــوردارازآبلوله کشــیبودنــد،در
ــتایی ــایروس ــرایخانواره ــهب ــیک حال
ایــنارقــامبــهترتیــب۱۲و5درصــدبــود.
شــهرهای اطــراف آلونکنشــین های
ــددر ــران،هرچن ــژهته ــهوی ــزرگوب ب
ــددر ــابیتردی ــدام ــهربودن ــیهیش حاش
اوایــلدهــه ی۱۳5۰بخــشقابــلتوجهــیاز
جمعیــتایــرانرادرخــودجــایمیدادنــد،
چیــزیدرحــدود۳۰درصــددرســال۱۳5۴.
ــی ــراننگاه ــهرته ــوردش ــت کمدرم دس
ــینهایی ــارزاتحاشیهنش ــتومب ــهوضعی ب
ــاد«،»باقــر مثــل»شــادشــهر«،»یاخچــیآب
آبــاد«،»نعمــتآبــاد«،»چشــمهعلــی«،
»مشــیریه«و»شــهرشــاهپور«گواهــیاســت
ــی ــههایطبقات ــوقوریش ــایف ــرمدع ب

ــالب۱۳57. انق
ــهی ــمبودج ــشرق ــرافزای ــرفدیگ ازط
نظامــیکشــورکــهدربــازهیزمانــی۱۳۳۲
تــا۱۳5۶دوازدهبرابــرشــدهبــودودر
کنــارایــنشــاهازتــرسکودتــایارتــش،
ــاواک ــهس ــمب ــیراه ــهیجداگانه ی هزین
بــراینظــارتبــرســرانارتــشاختصــاص

ــی ــایعمران ــالازبودجهه ــود،عم دادهب
ورفاهــیکاســتهبــود.رژیــمعامدانــه
درصــددســوقدادنایــرانبــهســمتیــک
ــارشــدنســبتا ــودت ــیب ســرمایهدارینظام
ــی ــدلتاریخ ــرمایهداریدرم ــوزونس م
اکثــرکشــورهایغــرب.اهمیــتتوجــهبــه
ایــننکتــهبــااتــکابــهآمــاروارقامهــای
موجــودخــودپاســخیاســتبــهآن
ــت ــشجمعی ــهافزای ــیک ــتهازادعاهای دس
ــهرو ــانش ــکافهایمی ــرانوش مزدبگی
روســتارامحصــولگــذارطبیعــی)!(ایــران
ــوان ــرفتهعن ــرمایهداریپیش ــامس ــهنظ ب
ــن ــرای ــرنظ ــاب ــعبن ــد.درواق می کنن
ــرکار ــرس ــاهب ــهش ــا،چ ــتهازادعاه دس
بــودوچــهانقالبیــون،گریــزیازحرکــت
ــا ــرانصرف ــالبای ــودوانق ــوقنمیب ف
باعــثشــدتــارونــدتکامــلطبیعــیکشــور
ــردد. ــلگ ــرمایهداری(مخت ــدس )راهرش

-اشکالتحلیلفوقدردوچیزاست:
ــخ ــخبعــدیراهــدفتاری اولآن کــهتاری
ــهایــنمعنــیکــه ــرارمی دهــد؛ب ــیق قبل
ــا ــالبم ــدازانق ــال هایبع ــوندرس چ
ــا ــانفرآینده ــرارهم ــاهدتک ــشش کمابی
هســتیم،پــسلــذاهیــچحرجــیبــررژیــم
پهلــوینیســت.حــالآن کــهدریــکتحلیل
تاریخــی-اجتماعــیمــابــاتضادهــاو
شــکافهایمنجــرشــدهبــهیــکرویــدادی
مثــلانقــالبکارداریــمنــهبــاشــکافهای
پــسازانقــالب.بــهعبارتــیچطورمی شــود
ــالب، ــسازانق ــعپ ــهوقای ــاعب ــاارج ب
ــالبرابررســیکــرد؟ ــشازانق ــائلپی مس
بــه گــذار خصــوص در آن کــه دوم
ســرمایهداریدرایــرانکــهادعاهــای
ــوی ــدرخدادهدردوره یپهل مذکــور،رون
ــه ــابهآن چ ــی«،مش ــدطبیع ــک»فرآین رای
ــد، کــهدرغــربرویداد،قلمــدادمیکنن
ــدهی ــزعم ــلتمای ــهفص ــتک ــدگف بای
ــورهای ــاکش ــرانب ــلای ــورهاییمث کش
ــرمایه ــامس ــهنظ ــانب ــیدرگذارش غرب
در پررنــگحکومــت نقــش بــه داری
برمیگــردد گــذار ایــن ســازماندهی
ــارِاجتماعــیاش ــارِسیاســیآنراازب کــهب
ــراز ــهغی ــنگفت ــازد.ای ــرمیس پررنگت
ــیاســتکــه آنحرفهــایپــوچوتوخال
ــرن، ــتدرای ــاددول ــتنه ــبباهمی ــهس ب
ــود. ــرمی ش ــرمایهداریرامنک ــودس وج
ــیرهاو ــهمس ــتک ــورآناس درکلمنظ
شــیوههایدیگــریهــمبــرایگــذار
ــلطنت ــهس ــرازآنچ ــران،غی ــیای تاریخ

پهلــویتحمیــلکــردوجــودداشــتهاســت.
ــد ــتدرتولی ــهمصنع ــداومس ــشم افزای
ــا ــالهای۱۳5۳ت ــنس ــیبی ــصمل ناخال
۱۳57از۱۳درصــددرســال5۳بــهبیــشاز
ــار ــال های5۶و57،درکن ــددرس ۲۰درص
ــط ــال۱۳5۲،خ ــتدرس ــتنف ــشقیم افزای
بطالنــیاســتبــرنظریــهی»دولــترانتــی«
کــهانباشــتســرمایهدرایــرانرانــهناشــی
ازعمل کــرددولــتبلکــهتصــادفناشــیاز
ــادآورده ــعب ــکمنب ــتی ــنقیم ــاالرفت ب
ــان ــهراتوأم ــننکت ــدوهمی ــوانمیکن عن
علتالعلــل»مانــعبــرســرانباشــت)کافــی(
ــی ــالب«)وحت ــهیاولانق ــرمایهدرده س
ــد ــد.رش ــوانمیکن ــرو(عن ــهام ــاب ت
صنعتــی تولیــدات ســاالنه ی۲۰درصدی
تــا ۱۳۴۸ ســالهای بیــن فاصلــهی در
ــان ــهدرپای ــتک ــیازآناس ۱۳55،حاک
ــتدر ــشصنع ــیازنق ــندورهچشمپوش ای
ــن ــرغیرممک ــراندیگ ــادای ــیاقتص بررس
ــش ــشنق ــامکاه ــنارق ــایای ــود.معن ب
ــالف ــعبرخ ــت.درواق ــاتاس بخــشخدم
ــاد ــده اقتص ــه»عم ــجک ــوررای ــنتص ای
دورهیپهلــویدومدریــد»بــورژوازی
ــق ــهازطری ــتک ــودهاس ــرادور«ب کمپ
ــتی، ــیامپریالیس ــایمال ــانهاده ــارتب تج
ــا ــاندند«،ازقض ــتکش ــهفالک ــورراب کش
ــرمایهداری ــکادرس ــلطآمری ــتمس موقعی
جهانــیبعــدازجنــگجهانــیدوموقــدرت
اقتصــادیایــنکشــور،مطلوبیــتاقتصــادی
سیاســت اتخــاذ ســرمایهداریجهانــی،
جایگزینــیوارداتراایجــابمیکــرد.
اســاسایــناســتراتژیبــرایســرمایهداری
جهانــیمبتنــیبــرایجــادبازارهــایداخلــی
ــه ــومب ــانس ــورهایجه ــددرکش نیرومن
ــن ــهای ــتیابیب ــودودس ــتب ــکایدول ات
ــن ــدنای ــقصنعتیش ــزازطری ــدفنی ه
ــی ــرسیاس ــد.ازنظ ــبمیش ــورهاتعقی کش
ایــنپاســخیبــودبــهگرایــشروزافــزون
اردوگاه بــه اســتقاللطلب جنبشهــای
ــق ــدنازطری ــیش ــدلصنعت ــورویوم ش
ــرمایه داری. ــدغیرس ــالحراهرش ــهاصط ب
البتــهکــهسیاســتســنتیاســتعماری
آرزوی پاســخگوی جدیــد شــرایط در
ــان ــورهایجه ــورژوازیدرکش تاریخــیب
ــااز ــودام ــدننب ــیش ــرایصنعت ــومب س
ســویدیگــراصــراربــرتحقــقایــنآرزو،
ــان ــهدام ــورهاب ــنکش ــدنای ــرران خط

ــت. ــرداش ــزدرب ــبرانی اردوگاهرقی
ــود ــعهدردرونخ ــویتوس ــنالگ ــاای ام
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ــرد: ــلمی ک ــیراحم دیالکتیک

۱.ازیــکســوافزایــشســهمصنعــت
می توانســت ملــی، ناخالــص تولیــد در
ــی ــادمل ــکاقتص ــری ــدب ــانهییباش نش
ــت ــرحمای ــتب ــیاس ــهمبتن ــدک قدرت من
ازتولیدکننــدهیداخلــی،هرچنــدکــه
ــود ــیبهوج ــوریسیاس ــریدردیکتات تغیی

نمــیآورد.
ــازار ۲.ازســویدیگــرحضــورایــراندرب
ــی ــیدلیل ــهتنهای ــودب ــت،خ ــینف جهان
ــی. ــامجهان ــراندرنظ ــامای ــرادغ ــودب ب
ــالی ــنط ــروشای ــلازف ــولحاص ــذاپ ل
ــه ــلب ــرعتتبدی ــهس ــتب ــیاه،میبایس س
ســرمایهیدرگــردشمیگردیــد.امــا
ــه ــرانب ــایای ــعنوپ ــاخت هایصنای زیرس
اندازهیــینبودنــدکــهتــوانجــذب

ــند. ــتهباش ــولراداش ــمازپ ــنحج ای
ــم ــمعظی ــض،حج ــنتناق ــهیای درنتیج
ــه ــدب ــیبای ــادمل ــهاقتص ــدهب ارزواردش
ــد ــازارمی ش ــذبب ــکلج ــریعترینش س
وچــونصنعــتازتوانایــیالزمبــرای
ــودو ــرمایههابرخــوردارنب ــنس جــذبای
تنهــادردرازمــدتمیتوانســتبــهجــذب
ــهدر ــمک ــاورزیه ــردازد،کش ــابپ آن-ه
ــا ــیومهاجرته ــاتارض ــاناصالح جری
ــود، ــدهب ــودش ــادیناب ــدازهیزی ــاان ت
لــذاتنهــاجایــیکــهآمــادهبــودتــاایــن
ــای ــدبخشه ــذبکن ــرگردانراج ارزس
خدمــاتوبــهطــورخــاصوویــژه
ــه ــودک ــاختمانب ــنوس ــالتزمی معام
ــهرهااز ــهش ــرتب ــریعمهاج ــدس ــارش ب
ــر ــود.ب ــوردارب ــزبرخ ــینی ــیواقع پایه ی
ــوان ــهمیت ــتک ــواهداس ــنش ــایای مبن
ــدن ــلش ــینهاوتبدی ــترشحاشیه نش گس
ــت ــدجمعی ــه۳۰درص ــاب ــاکنانآن ه س
ــد ــیازرش ــال۱۳5۴راناش ــوردرس کش
ــن ــت.هم چنی ــتغالتدانس ــورژوازیمس ب
ــش ــهافزای ــرب ــی،منج ــشنقدینگ افزای
نــرختــورمشــدهبــودوایــنخــوددولــت
ــینی ــت»جانش ــاسیاس ــردت ــکک راتحری
ــادرات« ــعهص ــوض»توس ــهع واردات«راب
ــدد. ــهکارببن ــورمب ــات ــهب ــرایمقابل ب

ــرد ــلدرکارب ــوردعم ــزارم ــیازاب یک
ــای ــالمحدودیته ــتراتژیمذکــوراعم اس
تعرفههــا افزایــش طریــق از وارداتــی
تعرفههــا ازآن جایــیکــه و میباشــد
بــرایدولــتدرآمــدزاهســتندبــهتدریــج
وابســته درآمدهــا ایــن بــه دولــت
میشــودوبــرایدولــتدرمراحــلبعــدی

توســعهکــهکاهــشتعرفــهضــروریاســت
صرف نظــرکــردنازایــندرآمدهــابســیار
مشــکلخواهــدبــود،بههمیــندلیــلگاهی
حمایتهــاافراطــیوفاقــدســاختارمنطقــی

میگــردد.
ازدیگــردالیــلنامطلــوببودناســتراتژی
ــن ــودنای ــهب ــیواردات،پرهزین جایگزین
روشوعــدماســتفادهبهینــهازمنابــعتولیــد
ــت ــکصنع ــتازی ــع،حمای ــت.درواق اس
ــی ــاسبزرگ ــهدرمقی ــهاین ک ــهب با توج
ــرانه ــهس ــرد،هزین ــورتنمیگی ــدص تولی
امــر ایــن و میبــرد بــاال را تولیــد
ابعــاد در را کاال تولیــد توجیهپذیــری
ــي، ــهعبارت ــرد.ب ــنميب ــیازبی بینالملل
ــتراتژی ــناس ــهای ــهاین ک ــهب ــاتوج ب
خوداتکایــی سیاســت های راســتای در
ــد ــدامیکنن ــورپی ــیظه ــد،صنایع میباش
ــتنســبی ــدمزی ــافاق کــهکشــوردرآن ه
ــت های ــتیبانیسیاس ــاپش ــاًب ــتوصرف اس

ــد. ــادارن ــکانبق ــیام حمایت
اســتراتژیجایگزینــیوارداتچنان چــه
ــود ــهش ــهکارگرفت ــیعیب ــعوس درصنای
ــی ــتویک ــدداش ــینخواه ــجمطلوب نتای
ــتراتژی، ــناس ــتای ــدمموفقی ــلع ازدالی
و عــام حمایتــی سیاســتهای کاربــرد
ــیکــه ــودهاســتدرحال ــضب ــدونتبعی ب
ــوزاد ــعن ــغوصنای ــعبال ــانصنای ــدمی بای

ــد. ــلش ــکقائ تفکی
ــراندر ــرمایه داریای ــعهس ــویتوس الگ
ــود ــهب ــکلگرفت ــانش ــویچن دورانپهل
ــن ــوانبزرگ تری ــهعن ــتب ــهاوالدول ک
ســرمایه گذارنقشــیتعییــنکننــدهدر
ــا ــرد.ثانی ــامی ک ــرمایه داریایف ــولس تح
یــک از آمیخته یــی درهــم مجموعــه
ــرمایه داران ــکلازس ــیمتش ــیمال الیگارش
ــدان ــهخان ــکب ــتهونزدی ــزرگوابس ب
ــیازشــرکت- ــارمجموعه ی ســلطنتیدرکن
هــایبــزرگچنــدملیتــی،مواضــعکلیدی
اقتصــادایــرانرادرکنتــرلخــودداشــتند.
ــتراتژی ــتقلازاس ــرانمس ــادای ــااقتص ثالث
ــیدر ــاحت ــرآنوگاه ــلطب ــعهمس توس
تناقــضبــاایــناســتراتژی،بــهعنــوانیک
ــازارجهانــیعمــل اقتصــادادغــامشــدهدرب
می کــرد.تاکیــدبــرایــنویژگي هــا
ــاختار ــادرس ــرآن ه ــناختتاثی ــرش ازنظ
طبقاتــیوآرایــشسیاســیدرونبــورژوازی
ــد ــاختاربع ــنس ــراتدرای ــناختتغیی وش
ــت ــزاهمی ــلطنتیحائ ــمس ــرنگونیرژی ازس

ــت. اس

ــد ــتدررش ــشدول ــهنق ــهب ــیک ــاجائ ت
هم چنیــن و ایــران در ســرمایه داری
از کوچکــی قشــر ممتــاز موقعیــت
خانــدان بــه نزدیــک ســرمایه داران
ــازمي گــردد، ــویب ــلطنتیدردورانپهل س
ــا ــت.تنه ــرنیس ــریحدقیق ت ــهتش ــازیب نی
یــادآوریایــننکتــهکافــیاســتکــهکل
سیســتمبانکــیایــراندردورانپهلــوی،بــه
ــکصــادراتکــهجمــع آوری ــتثنایبان اس
اندوخته هــایکوچــکمــردمدرســطح
وســیعرابــهخــوداختصــاصدادهبــود،یــا
بــهدولــت،یــامســتقیمابــهخانــدانپهلــوی
ویابــهمجموعــهکوچکــیازســرمایه داران
بــزرگوهم چنیــنبــهمجموعه یــیاز

ــت. ــقداش ــیتعل ــنالملل ــایبی بانک ه
ــا ــیم ــثکنون ــابح ــهب ــهدررابط آن چ
ازاهمیــتبیش تــریبرخــورداراســت،
ــت. ــیاس ــایجهان ــراندربازاره ــامای ادغ
رابطــهایــرانبــابازارهــایجهانــییکــیاز
ــم ــاســرنگونیرژی ــودکــهب ــیب عرصه های
ــرات ــنتغیی ــت خوشمهم تری ــلطنتیدس س
توســعه بــر حاکــم الگــوی در شــد.
ســرمایه داریدرایــراندورانپهلــوی،
بــازارجهانــینقشــیاساســیایفــامی کــرد.
ــه ــروفب ــندورانمع ــراندرای ــادای اقتص
ــداز ــعبع ــنوض ــود.ای ــاز«ب ــادب »اقتص
ــدنجمهــوریاســالمیاساســا رویکارآم
دگرگــونشــد.نگاهــیبــهنقــشصــادرات
دردودورهمتفــاوتبــهخوبــیابعــاد
ــذارد. ــیگ ــشم ــهنمای ــرراب ــنتغیی ای
ــد ــدتولی ــشاز۴5درص ــال۱۹57بی »درس
ناخالــصملــیصــادرمیشــدکــهنقطــهاوج
صــادراتمحســوبمی شــودودرســال
ــص ــدناخال ــدازتولی ــط۹.۲درص ۱۹۸5فق
ــان دهنده ــهنش ــدک ــیش ــادرم ــیص مل
کم تریــننســبتدرایــندوراناســت.
ــرد، ــرک ــارهتغیی ــددوب ــنرون ــهای البت
ــهم ــال۱۹۹۶س ــاس ــهت ــیک ــهگونه ی ب
ــید.« ــدرس ــدود۲۲درص ــهح ــادراتب ص
مســألهانباشــتِســرمایهدردورانجمهــوری
ــه ــاطورودب ــننق ــالمیازگرهیتری اس
ــه ــیاســت.هم ــهطــورکل ــتب بحــثدول
وهمــهنظریاتــیکــهدرنفــیماهیــت
ــالمی ــوریاس ــتدرجمه ــیدول بورژوای
ــا ــپت ــوند،ازچ ــهمی ش ــنوارائ تدوی
ــر ــامنک ــاء،ی ــویازانح ــهنح ــت،ب راس
ــا ــوندوی ــرانمیش ــرمایهدرای ــت ِس انباش
ایــنانباشــترامســتقلازعملکــرددولــت
ــل ــاقائ ــاب ــاتنه ــدوی ــحمیدهن توضی
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ــوزون،توســعه یی ــیانباشــتنام شــدننوع
انحرافــیرابــرایســرمایه داریایــراناعالم
می کننــد.هــرکــدامازایــندیدگاه هــابــا
افق هــایتاریخــیجنبش هــایمعینــیگــره

خورده انــد.
بــراســاسچنیــندیدگاههایــیاســت
کــهتاریــخســرمایه داریدرایــرانِدوران
جمهــوریاســالمی،تاریخــیازیــکبحــران
ِاقتصــادیمزمنقلمدادشــدهوســرمایهداری
ایــراننیــزدرنتیجــهکارکــردضــد
ــرمایهداری ــوانس ــهعن ــتب ــادیدول اقتص
ــه ــود.نتیج ــیمی ش ــارمعرف ــالاحتض درح
بالواســطهایــنارزیابــیهــاقائــلشــدنبــه
ــم ــلعبــوربیــنرژی ــرقاب یــکشــکافغی
ــران ــرمایهداریدرای ــموس ــیحاک سیاس
اســت.وبــرهمیــناســاساســتکــهرژیــم
ــه ــهعنــوانرژیمــیفاقــدهرگون سیاســیب
پایــگاهاجتماعــیمعرفــیشــدهوســرنگونی
ــود. ــدهدادهمی ش ــوعآنوع ــبالوق قری

ــرمایه د   اری  ــام و س ــرد    اس ۳. نب
یــا ســرمایه د   اری اســامی یــا ... ؟
ــه ــتک ــهاس ــخنرفت ــنس ــاازای باره
انقــالب57ســرآغازاخاللــیدررونــد
توســعهیســرمایهدارانهیایــرانبــود،
ــی ــالمسیاس ــوژیاس ــهایدئول ــهاین ک چ
ضرورتهــایحرکــتدرمــدارچنیــن
توســعهییرافراهــمنمیکــرد؛آن چــه
ــهمنطــقایــن ــیآرامآرامب کــهآریگوی
ــت ــلرؤی ــگقاب ــدازدورانجن ــعهبع توس
ــی ــالمسیاس ــینیاس ــبنش ــلعق ــتحاص اس
ازهویتطلبــیخویــشدرمواجهــهبــا
ــههــوافرســتندهی ــدهوب منطــق»دودکنن
ــرمایهداری ــتوار«س ــختواس ــایس چیزه

ــت. اس
درمقابلایننگرهیدوگانهسـاز
)یاسـرمایهداریشـویااسـالمی
بمان(،بعضـاازهمنشـینیایندو
رویکـردبـهاعتبـاردفاعاسـالم
سیاسـی)البتهیکقرائـتازآن(
از»مالکیـتخصوصی«و»انباشـت
ثـروت«اسـت–لیکـنمبتنیبر
رنگوجلوهییاسـالمی:رعایت

عقـوداسـالمیاز»ممنوعیتربا«
»خمـس« پرداخـت تـا گرفتـه
و»ذکات«و....ایـنرویکـرد
امـامتهـماسـتکـهمیخواهـد
بـا را تحلیلـی پیچیدگیهـای
چسـباندنیکصفتبـهپدیدهی
دیالکتیـک مقـام در اجتماعـی
بیمایـهی»روبنا/زیربنـا«حـلو
عبارتپردازیهایی فصـلکنـد؛
چون:علـوماسـالمی،خانوادهی
اسـالمی، هنـر اسـالمی،
بانک داریاسـالمیو...سـرمایه

داریاسـالمی)!(

ــد ــهمیکوش ــره  ایک ــمنگ ــته درنهای
اول نگــرهی »دوآلیتــه«ی از بــری
بیمیانجــِی کــردن« »همنشــین و
آلتوســری )اهمیــت اکونومیســتی
ــی«!( ــلنهای ــاددرتحلی ــاباقتص »عالی جن
زیربنا/روبنــادرنگــرهیدوم،چگونگــی
بــرای سیاســی اســالم میانجیگــری
ــس ــرمایهدارانهوبالعک ــعهیس ــقتوس منط
ــه«از ــی»کلیتگرایان ــردرک ــیب رامتک
ــق ــرمایهداریوتدقی ــه«یس ــکلجامع »ش
ــرمایه« ــقس ــریمنط ــای»انعطافپذی معن
ــت ــرصف ــبانیدنه ــهیچس ــارغازکلیش ف
بــهآن)ســرمایهداریایرانــی،ســرمایهداری

ــد. ــنکن ــالمیو...(تبیی اس
درایــنبخــشمیکوشــیمتــاچنــدو

ــم: ــرورکنی ــرهرام ــننگ ــونای چ

مبنــایبحــثدولــتغیرمتعــارفبــر
و ایدئولوژیــک ســاختار بیــن شــکاف
طبقاتــیدولــتاســتواربــود.درایــننظریه
ایــنســاختارایدئولوژیــکغیــرقابــل
ــناســاس ــرهمی ــدادمیشــدوب ــرقلم تغیی
ــی ــمسیاس ــاقرژی ــیانطب ــدمتوانای ــزع نی
ــه ــایجامع ــانیازه ــالمیب ــوریاس جمه
میشــد. نتیجهگیــری آن از معاصــر
نظریــهقائــلبــهامــکانگــذاربــهدولــت
متعــارفدقیقــاًهمیــنامــکانرایــکامکان
ــد ــهنق ــهب عملــیمیدانســتوازایــنزاوی
ــت. ــارفبرمیخاس ــتغیرمتع ــهدول نظری
ــردو ــهدره ــننظری ــیای ــتیاساس کاس

ــت ــتمراردول ــاناس ــهمدافع ــهآن،چ وج
ــهآن،در ــدانب ــهمنتق ــارفوچ ــرمتع غی
ایــنبــودکــهدررابطــهبیــنایدئولــوژی
ــن ــهبی ــت وجویرابط ــهجس ــه،ب وطبق
ــت. ــمبرمیخاس ــزاازه ــش داده یمج دوپی
ایدئولوژیــکجنبــش تکویــنســاختار
اســالمییــااســالمسیاســیدرایــننظریــه
ــات ــتقلازطبق ــدهایمس ــهپدی ــهمثاب ب
ایدئولــوژی میگردیــد. تبییــن
بحــث ایــن در بــورژوازی »متعــارف«
ــن ــودوای ــمنب ــزلیبرالیس ــهج ــزیب چی
نیــزپیــش دادهدومــیبــودکــهواردبحــث
ــول ــامتح ــبتم ــنترتی ــهای ــد.ب میش
ــوژیدردوران ــاتوایدئول ــیطبق تاریخ
معاصــریکســرهنادیــدهگرفته میشــد.
واقعیــتســادهرویگردانــیبــورژوازی
ایــرانازلیبرالیســموسوسیالیســماردوگاهی
ــوده_و ــیوحــزبت ــهمل ــبجبه _درقال
روی آوریآنبــهســمتمذهــببــهعنــوان
ــداف ــاناه ــکبی ــیایدئولوژی ــباصل قال
ــت. ــینداش ــرشجای ــننگ ــش،درای خوی
ــتر ــمبس ــهلیبرالیس ــودک ــنب ــتای حقیق
در را بــورژوازی ایدئولوژیــک اصلــی
ــیداد ــهســرمایه داریتشــکیلم دوراناولی
وازمیانــهقــرنبیســتمخــودنیــزهمــراهبــا
ــی ــاهوارددوره ایبحران ــترف بحــراندول
شــدهبــود.درپایــانقرنبیســتمبــورژوازی
ــت ــمراپش ــرتاریخــیدورانلیبرالیس ازنظ
ــکارا ــمآش ــودولیبرالیس ــتهب ــرگذاش س
تنهــادربخــشکوچکــیازجهــانمعاصــر،
یعنــیدراروپــا،آخریــنســنگرهایخــود
راحفــطکــردهبــود.عــروجراســتمذهبــی
محافظــه کاری و ریــگان آمریــکای در
ــه ــیدادک ــانم ــتاننش ــریدرانگلس تاچ
بــورژوازیاکنــونبــهقالب هــایمتفاوتــی
ــیدوران ــتمذهب ــاراس ــود.ب روآوردهب
جــورجبــوشدومدرآمریــکا،بــازهــمبــه
ــه ــدک ــومش ــم گیر ترمعل ــیچش گونهی
ــری ــورژوازی«ام ــکب ــتگاهایدئولوژی »دس
ــای ــترمؤلفهه ــربس ــدهوب ــشدادهش ازپی
ــر ــهدره ــت،بلک ــیکنیس ــمکالس لیبرالیس
ــی ــخصاتفرهنگ ــهمش ــتهب ــیبس دوران
ــارزه ــایمب ــثونیازه ــوردبح ــهم جامع
ــول ــاًلمتح ــتگاهکام ــندس ــیای طبقات
ــرد ــودمیگی ــهخ ــکالیراب ــودواش میش
کــهنــهتنهــابــادســتگاهفکــریلیبرالیســم
در بلکــه ندارنــد، خوانایــی کالســیک
ــز ــاآننی ــضب ــدددرتناق ــواردیمتع م
ــر ــت»غی ــهدول ــاسنظری ــد.اس ــراردارن ق
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ــی ــومانتزاع ــتازمفه ــرعزیم ــارف«ب متع
بــورژوازیقــرارداردونــهعزیمــتاز
ــی،آن ــورژوازیتاریخــی-مشــخصواقع ب
گونــهکــههســتوآنگونــهکــهدررونــد
ــورژوازی ــاب ــتب ــیورقاب ــارزهطبقات مب
ــت. ــهاس ــکلگرفت ــرش ــورهایدیگ کش
ــوی ــهس ــرانب ــورژوازیای رویآوریب
اســالمبــهمثابــهایدئولــوژیسیاســی
ــد ــازش ــیآغ ــخصاززمان ــورمش ــهط ب
ایدئولوژیــک اصلــی بســترهای کــه
و ملــی جبهــه لیبرالیســم بــورژوازی،
سوسیالیســمبورژوایــیحــزبتــودهازیــک
ــه ــخگوییب ــودرادرپاس ــیخ ــوناتوان س
ــانداده ــورژوازینش ــیب ــایتاریخ نیازه
ــارزه ــداوممب ــرت ــویدیگ ــدوازس بودن
ــکلگیری ــاش ــتر،ب ــرآنبس ــیب طبقات
ــر ــیوورودعناص ــریصنعت ــهکارگ طبق
نیرومنــدسوسیالیســتیبــهدرونطبقــه
کارگــر،امکانخــروجاوضــاعازکنترلرا
بــهشــدتفراهــمکــردهبــود.رویگردانــی
نســلیازروشــنفکرانایرانــیازسوسییالیســم
بورژوایــیحــزبتــودهکــهدرقالــبجالل
ــه ــودرایافت ــانخ ــنبی ــدمهم تری آلاحم
بــودوعــروجشــریعتیدرآغــازدهــهپنجاه
شمســی،نشــانههایبــارزایــنتغییــرریــلرا
بــهنمایــشمی گذاشــتند.بــهمــوازاتایــن
ــورژوازی،درخــود تغییــرریــلدردرونب
ــورت ــیص ــزتغییرات ــالمینی ــشاس جنب
ــا ــشآنراب ــشازپی ــهبی ــتک میگرف
ــرد. ــوانمی ک ــورژوازیهم خ ــایب نیازه
مهمتریــنایــنتغییــراتدردوعرصــه
صــورتمی گرفــتکــهاولــیکنــار
ــالمی ــشاس ــهجنب ــتاولی ــتنمخالف گذاش
بــااصالحــاتارضــیســال۱۳۴۱بــودکــه
ــاع ــخن گویارتج ــهس ــشراب ــنجنب ای
دومــی و میکــرد تبدیــل زمیــن دار
ــان ــاحضــورزن کنــارگذاشــتنمخالفــتب
درحیــاتاجتماعــیکــهایــننیــزآشــکارا
وجــهپیشــاســرمایه داریجنبــشاســالمیرا
ــرات، ــنتغیی ــاای ــراهب ــی داد.هم ــانم نش
جنبــشاســالمیبــاواردکــردنافــق
ــتی ــدامپریالیس ــهوض ــتقاللطلبان ــایاس ه
ایدئولوژیــک دســتگاه درون بــه
ــرار ــتریق ــانبس ــرهم ــاًلب ــود،عم خ
ایــران بــورژوازی کــه میگرفــت
ــب، ــنترتی ــهای ــت.ب ــرارداش ــرآنق ب
ــش ــالب57جنب ــعانق درمقط
اســالمیبــهانــدازهکافــی

ازمشــخصاتالزمبــرایبــر
نمایندگــی گرفتــن عهــده
ــوردار ــورژوازیبرخ ــیب طبقات
بــه گرایــش خطــر بــود.
ــن ــز،آخری ــهنی چــپدرجامع
در تردیــد و شــک عوامــل
بــورژوازیدررویآوریبــه
ــارزدهو جنبــشاســالمیراکن
ــران ــرمایهدارای ــهس ــهطبق بدن
ــهحامیــانجنبــشاســالمی راب
ــل ــزوایکام ــود.ان ــلنم تبدی
درون در بختیــار شــاپور
طبقــهبــورژوازیوحمایــت
سیاســت مداران اصلیتریــن
ــی ــتاهللخمین ــهازآی ــنطبق ای
ــن57، ــالببهم ــعانق درمقط
ــن ــیای ــنوجه ــهگویاتری ب
ــک ــاتایدئولوژی ــرمختص تغیی
ــرانرا ــورژوازیدرای ــهب طبق

بــهنمایــشمیگذاشــت.
ــا ــوییب ــرانازس ــالمیای ــوریاس جمه
ــیدر ــکگامتاریخ ــشی ــتخوی جمهوری
ــی ــدرنبورژوائ ــتم ــندول ــتتکوی جه
ــر ــویدیگ ــتوازس ــرانرابرداش درای
ــض ــشدرتناق ــشازپی ــالمیتخوی ــااس ب
ــی ــدرن،یعن ــتم ــیدول ــاکارکــرداصل ب
ــه ــورژوازیب ــرایب ــروعیتب ــنمش تأمی
مثابــهنماینــدهکلجامعــهقــرارمــی

ــت. گرف
ضربــاتخوردکننــدهقیــامبــرپیکــر
ــان ــاآنزم ــزت ــهتمرک ــالب ــتعم دول
موجــوددســتگاهدولتــیخاتمــهدادو
دورانــیازتحــولدولــتدرایــرانراآغــاز
ــای ــهدارد.ج ــمادام ــوزه ــههن ــردک ک
ــای ــرارگان ه ــیب ــزمتک ــتمتمرک دول
متعــارفاداریونظامــیوحکومــتقانــون،
ــد ــهمی خواه ــرچ ــونه ــنقان ــالای ح
باشــد،رادولتــیگرفــتکهویژگــیآندر
عــدمتمرکزقــدرتیــابــهعبــارتبهتردر
وجــودمراکــزمتعــددقــدرتبــهمــوازات
اســتقالل در آن از مهم تــر و هم دیگــر

نســبیهــریــکایــنمراکــزقــدرتبــود.
بــهمــوازاتارگان هــایمتعــارفحکومتی،
دســتگاهیگســتردهووســیعشــکلگرفــت
کــهاعمــالقــدرتسیاســیعمــالازطریــق
ــیعیاز ــبکهوس ــت.ش ــورتمی گرف آنص
ــز ــالب،مراک ــایانق ــا،دادگاه ه کمیته ه
ــه ــرائم ــیجودفات ــدارانوبس ــپاهپاس س
 جمعــهعمــالادارهکشــوررابــهدســتخــود

گرفتنــد.شــکلگیــریارگان هایمســتقیم
ــی ــهسیاس ــهعرص ــاب ــدرتتنه ــالق اعم
ــز ــادینی ــهاقتص ــد.درعرص ــدودنمان مح
جنبــشاســالمیازقــراردادنثــروتعظیــم
بــهجامانــدهازدرهمپاشــیرژیمســلطنتیو
فرارســرانالیگارشــیمالــیدورانســلطنت
نیــزدراختیــاردســتگاهدولتــیبــهجامانده،
ــود ــهخ ــتیب ــوریک دس ــهط ــوزب ــههن ک
ــا ــردهوب ــودداریک ــت،خ ــقنداش اوتعل
تشــکیلبنیادهــایمســتضعفانوپانــزده
ــاگســترش ــازان،وب خــردادوســپسجانب
دامنــهنفــوذســازماناوقــافکنتــرل
مســتقیمایــناهرم هــایاقتصــادیرادر
دســتخــودگرفــت.نتیجــهایــنتحــوالت
ــی ــعمال ازیــکســوپخــشوتوزیــعمناب
دولتــیدرســطحیوســیعوگســترش
ــران ــرمایه داریدرای ــیس ــایطبقات پایهه
ــندســتگاه وازســویدیگــرشــکلگرفت
ــاراج ــاولوت ــودکــهچپ ــیعظیمــیب انگل
ــکیل ــکآنراتش ــلتفکی ــرقاب ــزایغی اج

ــد. می دادن
ــتگاههای ــندس ــیای ــرنقشآفرین ــیب مبتن
انگلــیهــوادارن»مکتــبنهادگرایــی«
ــای ــزچپه ــی(ونی ــرومؤمن ــرراغف )نظی
بــر صداقــت( و )مالجــو ریکاردویــی
ــت ــالمیدول ــوریاس ــهجمه ــدک آنان
بــورژوازیتجــاریاســتکــهدرتقابــلبــا
بــورژوازیصنعتــیزمــامامــوررابــهدســت
گرفتــهاســت.شــواهدتاریخــیمعینــینیــز
درنــگاهاولصــدورچنیــنحکمــیراموجه
جلــوهمی دهنــد:پیونــدتاریخــیروحانیــت
شــیعهوبــازارامــرینیســتکــهبــرکســی
ــه ــهازنقط ــنهم ــاای ــد.ب ــیدهباش پوش
ــی ــردرک ــدگاهب ــندی ــکای ــرتئوری نظ
نادرســتازکارکــردســرمایه تجاریدر

ــت. ــتواراس ــرمایه داریاس ــهس جامع
سـرمایهسـوداگرتاریـخبـهعنـواناولیـن
شـکلوشـکلمطلـقسـرمایه،بسـیارقبلاز
ظهـورسـرمایه داریبـهوجودآمدهاسـتو
اساسـاپیش شـرطشـکل گیری پیدایـشآن

بود. سـرمایه داری
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۴۶
تمایـــزاساســـیدرایـــناســـتکـــهدردورانپیشا ســـرمایه داریمحصـــوالتتولیـــدشـــدهتنهـــابـــاواســـطهســـرمایهســـوداگر
ـــازار ـــرایب ـــازب ـــانآغ ـــدهازهم ـــدش ـــوالتتولی ـــرمایه داریمحص ـــهدرس ـــیک ـــد،درحال ـــیگرفتن ـــودم ـــهخ ـــیب ـــتکاالی خصل
تولیـــدمی شـــوندوکاالمحســـوبمی شـــوند.تبدیـــلمحصـــولبـــهکاالنیازمنـــدحضـــورســـرمایهتجـــارینیســـت.مارکـــسدر

ـــد: ـــینویس ـــدم ـــهتولی ـــبتب ـــردشنس ـــهگ ـــتقاللپروس ـــاساس ـــراس ـــاریب ـــرمایهتج ـــتقاللس ـــحاس توضی

ـــوند، ـــطمی ش ـــممرتب ـــهه ـــیب ـــلثالث ـــطعام ـــددرآنتوس ـــفتولی ـــایمختل ـــهعرصه ه ـــردش،ک ـــهگ ـــتقالل یابیپروس ـــناس »..ای
ـــه ـــهمثاب ـــودراب ـــهخ ـــتبلک ـــدهاس ـــامنش ـــدادغ ـــوزدرتولی ـــردشهن ـــهگ ـــنک ـــرفای ـــکط ـــت.ازی ـــزاس ـــردوچی بیان گ
ـــای ـــودج ـــیدرخ ـــهلحظه ی ـــهمثاب ـــردشراب ـــوزگ ـــدهن ـــهتولی ـــنک ـــرای ـــرفدیگ ـــی آورد.ازط ـــمارم ـــهش ـــرطآنب پیش ش
ـــا ـــردشبن ـــرگ ـــاب ـــدتمام ـــهتولی ـــد ه اند.پروس ـــعش ـــاالتواق ـــنح ـــردوای ـــس،ه ـــرمایه داریبرعک ـــدس ـــت.درتولی ـــدادهاس ن
ـــده ـــدش ـــوانکاالتولی ـــهعن ـــهب ـــیک ـــقمحصول ـــاتحق ـــد،تنه ـــیازتولی ـــازگذرای ـــی،ف ـــالحظه ی ـــزتنه ـــردشنی ـــتوگ ـــدهاس ش
ـــطهاز ـــهبالواس ـــرمایهک ـــکلازس ـــت.آنش ـــد هاند،اس ـــدش ـــوانکاالتولی ـــهعن ـــودب ـــهخ ـــیک ـــرتولیدی ی ـــنعناص وجایگزی
گـــردشدرآمـــدهاســـت،ســـرمایهتجـــاری،دراین جـــاتنهـــابـــهمثابـــهیکـــیازاشـــکالظهـــورســـرمایهدررونـــدتجدیـــد

ـــود.« ـــیش ـــرم ـــدشظاه تولی

این کـــهفراکســـیون هایمختلـــفبـــورژوازیدررقابـــتدائمـــیبـــایکدیگـــربـــرســـرکســـبســـهمبیش تـــرازارزشاضافـــه
ـــی، ـــیوصنعت ـــاریوربای ـــرمایه هایتج ـــنس ـــابی ـــهتنه ـــین ـــنرقابت ـــت.چنی ـــیاس ـــریبدیه ـــتند،ام ـــههس ـــدهدرجامع ـــدهش تولی
بلکـــههم چنیـــنبیـــنســـرمایه هایصنعتـــیدرشـــاخه هایمختلـــفوبیـــنســـرمایه هایدرونیـــکشـــاخهنیـــزدرجریـــان
ـــن ـــنتبیی ـــاای ـــی.ام ـــتبدیه ـــریاس ـــورژوازیام ـــهب ـــاتدردرونطبق ـــاواختالف ـــودتنش ه ـــموج ـــاسه ـــناس ـــرهمی ـــت.ب اس
ـــا ـــت،تنه ـــیاس ـــدصنعت ـــدتولی ـــانرش ـــیخواه ـــرمایهصنعت ـــهس ـــیک ـــت،درحال ـــتاس ـــدصنع ـــعرش ـــاریمان ـــرمایهتج ـــهس ک
یـــکتبییـــنســـطحیومانـــدندرســـطحظاهـــرپدیده هـــااســـت.اگـــردردوره هـــایپیشـــا ســـرمایه داریســـرمایهســـوداگر
ـــن ـــدیکه ـــباتتولی ـــظمناس ـــازاردرحف ـــهب ـــانب ـــولآن ـــهمحص ـــیوارائ ـــدگانخانگ ـــرتولیدکنن ـــرلب ـــاکنت ـــوزب ـــدهن می توان
ـــت، ـــهاس ـــترشیافت ـــیگس ـــدصنعت ـــهتولی ـــیک ـــدارد،دردوره ی ـــیکالنن ـــدصنعت ـــترشتولی ـــهگس ـــیب ـــدوعالقه ی ـــاکن ـــشایف نق
ایـــنرابطـــهدگرگـــونمی شـــودورشـــدســـرمایهتجـــاریخـــوددرگـــرورشـــدهـــرچـــهبیش تـــرتولیـــدصنعتـــیاســـت.
ـــرمایه داری ـــدس ـــترشتولی ـــترکگس ـــتمش ـــایمنفع ـــرمبن ـــرب ـــرمایه داریدیگ ـــیدردرونس ـــاریوصنعت ـــرمایهتج ـــنس ـــتبی رقاب
ـــی. ـــرمایهصنعت ـــهس ـــتک ـــعاس ـــیذي نف ـــدصنعت ـــترشتولی ـــدازهدرگس ـــانان ـــههم ـــزب ـــارینی ـــرمایهتج ـــردوس ـــورتمی گی ص
مطابـــقسرشـــماریمرکـــزآمـــارایـــران،درســـال۱۳5۳کارگاه هـــایصنعتـــیبـــزرگشـــهری،کـــهکمتـــراز۳درصـــدکل
ـــتا ـــهروروس ـــدیدرش ـــعتولی ـــزودهصنای ـــدکلارزشاف ـــشاز5۶درص ـــد،بی ـــرمی گرفتن ـــهریرادرب ـــیش ـــایصنعت کارگاه ه
راتولیـــدکرده انـــد...به عـــالوهایـــنناموزونـــیدرمیـــانخـــودکارگاه هـــایبـــزرگصنعتـــینیـــزبـــهچشـــممی خـــورد.
ـــط ـــامتوس ـــدکارگاهب ـــاملچهارص ـــهش ـــورک ـــیکش ـــزرگصنعت ـــایب ـــدازکارگاه ه ـــم(درص ـــا۰.۲)دوده ـــال۱۳5۳تنه درس
ـــد. ـــودآوردهان ـــدنرابه وج ـــتومع ـــشصنع ـــزودهبخ ـــدارزشاف ـــشاز۳۰درص ـــد،بی ـــامی ش ـــاغلدرآن ه ـــرش ـــهنف ـــدوس چهارص

ـــلآن ـــهتکام ـــودون ـــتب ـــیدول ـــالمینف ـــوریاس ـــارجمه ـــناعتب ـــهای ـــدوب ـــتهش ـــبگذاش ـــرمذه ـــالمیب ـــوریاس ـــانجمه بنی
ـــال ـــایاعم ـــهارگان ه ـــیدک ـــلبخش ـــیراتکام ـــودنهادهای ـــتخ ـــاجمهوری ـــالمیب ـــوریاس ـــنجمه ـــاهمی ـــه.ام ـــتطبق ـــهدول ب
ـــه ـــدک ـــکلمی گرفتن ـــیش ـــنرژیم ـــرمت ـــیب ـــدرنبورژوای ـــتم ـــردول ـــتند.عناص ـــیهس ـــدرنبورژوای ـــتم ـــکدول ـــتدری حکوم
ـــرانو ـــورژوازیای ـــهب ـــهدررابط ـــیک ـــود.تناقض ـــیب ـــیواقع ـــنتناقض ـــود.ای ـــتوارب ـــتاس ـــیدول ـــرنف ـــشب ـــانایدئولوژیک بنی

ـــت. ـــهاس ـــودرایافت ـــابخ ـــزبازت ـــتِآننی ـــتهوداردودردول ـــودداش ـــبوج مذه

غبار راه را چون کهکشان مى افشانم 
                    و مثل یک ستاره تا بامداد مىسوزم 

         ببین 
         شب از ستاره ي زندانی سرشار است 

                                چه سال هاي پُر آفتابی خواهد آمد 
                                پرنده ها و گل ها می آیند 

بایدکالهم را به احترام آفتابگردان ها بر دارم بایدکالهم را به احترام آفتابگردان ها بر دارم 
                                  هرگز براي گل ها اعتراف نخواهم کرد                                     و دستمالم را در باد ها تکان بدهم 

         و با پرنده ها حرفی ز شب نخواهم گفت 
         حس میکنم تصور آینده را نباید با داستاِن شب، آلود... 
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غبار راه را چون کهکشان مى افشانم 
                    و مثل یک ستاره تا بامداد مىسوزم 

         ببین 
         شب از ستاره ي زندانی سرشار است 
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