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مقدمه چاپ دوم
کتاب حاضر محتوی دو مقاله و مجموعهای «شعر» ،در سال 1369
خورشیدی تهیه و در سوئد به چاپ رسید .من در عمر خویش نه اهل سرودن
شعر بودم و نه هیچ فعالیت ادبی داشتم .نگارش این متون و به قلمآوردن این
«شعرها» هم قطعاً هیچ نشانی از شروع این نوع کارها یا تمایل خاصی به
انجام چنین فعالیت هایی نداشت .به عنوان فردی از جنبش سوسیالیستی
طبقه کارگر و پایبند آرمان رهائی انسان از استثمار طبقاتی ،وجود طبقات،
دولت یا هر قید باالی سر خود ،دوران خاصی را پشت سر مینهادم .با
شکست رعبانگیز جنبش کارگری ایران در سال  57و تعمیق و تکمیل
فزاینده این شکست فاجعهبار در سالهای بعد ،کل استخوانبندی و شیرازه
طبقاتی ،اجتماعی ،نظری ،استراتژیک چپ قرن بیستمی یا چپ خارج از مدار
پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر ،برایم همچنان که برای یارانی دیگر آماج
سؤال شد .به سهم خویش به این جمعبندی رسیدم که باید دست به کار یک
خانه تکانی بنیادی شد ،باید به نقدی رادیکال ،مارکسی و طبقاتی از گذشته
دست یازید و این نقد را به تمامی پهنهها ،به چگونگی کالبدشکافی
سرمایهداری ،شناخت از جنبش کارگری ،سرنگونیطلبی ،سرمایهستیزی و
کمونیسم طبقه کارگر ،مطالبات عاجل کارگران ،ارتباط ارگانیک عرصههای
متنوع مبارزه طبقاتی ،رابطه اندرونی مبارزات روز با جنگ تعیین سرنوشت
این طبق ه و مسائل دیگر گسترش داد .در این راستا هر چه به فکرم میرسید
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و از دستم بر میآمد انجام میدادم .ورشکستگی فزاینده روز به روز احزاب و
محافل طیفی که خود را چپ مینامید و دعوی واهی تعلق به جنبش
کارگری سر میداد ،مبرمیت پیگیری این واکاویها را تشدید میکرد .سقوط
اردوگاه شوروی یا آنچه ما از دیرباز بر پایه شناخت اندک ،اما بسیار درست
خود ،آن را یکی از دو قطب سرمایه جهانی مینامیدیم بازهم این ضرورت را
حدت و شدت حیاتی میبخشید .روزهای بسیار دهشتناکی بود .صدها
میلیون کارگر و نفوس تودههای کارگر از شرقیترین مناطق سیبری و جزیره
ساخالین تا مرز فنالند ،از شمال لهستان تا چک و اسالو و رومانی و
بلغارستان ،تا آلبانی و مجارستان و آلمان شرقی راه افتاده بودند تا عمله و
اکره سرنگونی قدرتی باشند که آن را در منتهای سفاهت ،جهل،
عقبماندگی ،وادادگی ،تحجر یا انحالل بیمرز و محدوده در شستشوی مغزی
ماوراء ارتجاعی سرمایه آن را «کمونیسم» میپنداشتند!!! کارگرانی که خود یا
نسل پیشین آن ها نیز به همین سیاق و باز هم بدون داشتن هیچ صف
مستقل و آگاه طبقاتی ،بدون هیچ شناخت از قدرت الیزال تاریخساز طبقه
خود ،بدون کمترین آگاهی از کالبدشکافی و نقد رادیکال سرمایهداری ،بدون
هیچ دورنمای واقعی رهائی ،در خارج از مدار جنگ طبقاتی ،پشت سر این و
آن حزب مدعی پرچمداری کمونیسم یا ضدیت با سرمایه و «امپریالیسم» راه
افتاده بودند تا بر پایه نسخه پیچی این احزاب ،رژیم حاکم روز را سرنگون و
استقرار شکل معینی از نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار یا الگوی معینی
از برنامه ریزی اقتصادی ،سیاسی ،ایدئولوژیک ،حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی
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سرمایهداری را با نام و نشان جعلی «کمونیسم» ،کانون تحقق اهداف،
انتظارات و رؤیاهای خود سازند .آنها چنین نموده و سالیان متمادی در قعر
شکلی از نظام بردگی مزدی زیر چتر حاکمیت احزاب لنینی و اردوگاهی
سالخی شده و از هستی ساقط گردیده بودند .اکنون سونامی بحران ذاتی
سرمایهداری این بخش سرمایه جهانی را در میان موجهای نیرومند خود به
ورطه سقوط می راند .کارگران کل بربریت و توحش و هولوکاستآفرینی
سرمایه علیه هست و نیست معیشتی ،رفاهی و زندگی اجتماعی خود را ناشی
از «کمونیسم» می خواندند!! و دنیای قهر و نفرت خویش را نثار چیزی
می ساختند که بورژوازی لنینیست و اردوگاهی آن را با نام و عنوان
«کمونیسم» بر سینه شعورشان حک کرده بود .همه چیز بر وفق مراد سرمایه
پیش میرفت .نظام بردگی مزدی بانی و سرچشمه کل سیهروزیها،
گرسنگیها ،فقر و نداریها ،تبعیضات جنایتکارانه ،ذلتها و قتل عام هر گونه
آزادی و حقوق انسانی ،اینک برای میلیاردها کارگر عاصی ،آرمانشهر رفاه و
آزادی و انسانیت و میعادگاه تعالی واقعی انسانی تلقی میگردید!!! ،افق رهایی
انسان محو میشد ،سرمایهداری پایان تاریخ به حساب میآمد« ،کمونیسم»
بانی و باعث کل وحشت ،دهشت ،ویرانیها و انسانستیزیهایی قلمداد می-
شد که سرمایه با پیدایش خود آفریده ،لحظه به لحظه بازتولید کرده و بر سر
بشر آوار ساخته بود .این وضعیت و آنچه بخش عظیمی از کارگران جهان در
آن روزها انجام میدادند بدون شک دردناکترین ،آزاردهندهترین و
فاجعهبارترین صحنه های تراژیک تاریخ بود .حال و روزگار طبقه کارگر جهانی
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در چنان وضعی ،بر اندام هر فرد دارای کمترین احساس ،عاطفه و خلقیات
انسانی لرزه میانداخت .آنچه در این کتاب به صورت شعر بیان گردیده است،
ساده و بیپیرایه صرفا واکنشی انسانی دردمند ،آشفته و منقلب به رخدادهای
آن ایام است .در آن زمان من و طبیعتا رفقای دیگری که بعدها همدیگر را
یافتیم و همراه شدیم در گامهای نخست راه برای گسست از گذشته و آغاز
راه جدید پیکار بودیم .نوشتن کتاب «سوسیالیسم ،اقتصاد و سیاست» را از
پیش شروع کرده و به پایان میبردم .دنیایی کار در پیش روی بود .به این
فکر میکردم که جنبش کارگری باید در کلیه عرصههای حیات اجتماعی ،در
آناتومی سرمایهداری ،شناخت از کمونیسم ،سرنگونیطلبی و رژیمستیزی،
درک ظرفیت و توان و موقعیت طبقاتی خود ،در سازمانیابی و صفآرائی
متحدش ،در اعتراض به تبعیضات جنسی ،کار کودک ،آلودگیهای زیست-
محیطی ،در نقد کلیه راهبردها و راهحل پردازیهای رفرمیستی راست و
چپ ،در هنر و ادبیات ،در کلیه این حوزهها ،رادیکال و سرمایهستیز و با
دورنمای شفاف محو بردگی مزدی پیش تازد .در همه این پهنهها باید راهبرد
و راهکار و راهحل طبقاتی خود را داشت ،به همه این ها فکر میکردیم اما
گامهای نخست را بر می داشتیم .سطر ،سطر آنچه در این کتاب آمده است
نیز حدیث حال انسان یا انسانهائی است که گذشتهای را پشت سر نهادهاند،
در جستجوی راه جدید پیکار طبقاتی خویشند ،برای تعمیق و تکمیل نقد
رادیکال رفرمیسم راه درازی در پیش دارند .بسیار طبیعی است که پارهای
روایت ها ،نظرات و نقدها با آنچه امروز برای ما اساسی و هویتی است تطابق و
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انسجام کامل نداشته باشد .از تاریخ تهیه مطالب کتاب کمی کمتر از  30سال
گذشته است و در طول این سی سال ،فعالین رویکرد ضد سرمایهداری و
جنبش لغو کار مزدی ،مدام و لحظه به لحظه تا توانستهاند برای تعمیق و
ریشهای تر نمودن نقد خویش بر همه وجوه رفرمیسم و بسط جنبشی این نقد
به درون پویه پیکار جاری تودههای کارگر تالش کردهاند .با همه اینها آنچه
در کتاب آمده است هم بیان لحظه ای از این روند و حدیث مسائل و
موضوعاتی است که بر سر این رویکرد آوار بوده است .برای چاپ جدید در
برخی جاها دستکاریهائی صورت گرفته است اما این دستکارها استخوان-
بندی و محتوا و جهتگیری و همه چیز نسخه نخست را محفوظ نگه داشته
است.
ناصر پایدار
بهمن 1397
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ادبیات معاصر ایران در نگاه طبقۀ کارگر
هنر و ادبیات نیز بسان تمامی کارکردهای دیگر ذهن و اندیشۀ آدمی
مقوالتی زمینی ،مادی ،طبقاتی و فرارستههای شرایط کار و تولید و زندگی یا
هستی اجتماعی افراد هستند .انسانها نقطهنظرات ،باورها ،انتظارات و
اعتراضاتشان را فقط و همه وقت به زبان سیاست ،اقتصاد و جامعهشناسی
مطرح نمی کنند ،آنان بسته به وضعیت خاص روحی و دماغی و موقعیت
اجتماعی یا سیاسی معینی که در آن قرار دارند ممکن است حرفهایشان را
بر بستر باز یک یا چند رمان جاری سازند .به صورت قصه بیان کنند .به
مضمون و سوژۀ این یا آن نمایشنامه تبدیل نمایند و یا به جریان سرکش
احساسات بسپارند و در هیئت شعر یله کنند.
جای تردیدی نیست ،که شعر و نوول و نقد یا نمایشنامه و مشابه اینها
صراحت و برندگی یک موضعگیری معین سیاسی یا مثالً جامعیت و اعتبار
علمی یک نظریۀ اجتماعی را نخواهد داشت .اساساً قرار هم نیست که داشته
باشد زیرا قرار نیست که آنها جایگزین هم گردند .اما به هر حال و جدا از
تمامی این تمایزات مفروض ،شعر و هنر و ادبیات نیز پژواک هستی طبقاتی و
بازگوی آرمانها ،نقدها ،اعتراضات ،عصیانها ،طغیانها و نوع نگاه طبقه
اجتماعی معین یا رویکرد و الیهای از یک طبقه است که آدمها به آن تعلق
دارند .از همین روی بناگزیر گرایش و تنش طبقاتی مشخصی را نمایندگی
میکنند.
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سخن گفتن از ادبیات یا هنر در یک جامعه هرگاه که با استتار
زمینههای اجتماعی و پایههای طبقاتی آنها همراه باشد ،چیزی سوای
عوامفریبی و پردهپوشی واقعیت نیست ،مقوالتی از قبیل" :ادبیات معاصر
ایران"! "شعر امروز"! "ادبیات متعهد یا غیرمتعهد"! "هنر مسئول و
غیرمسئول" ! و نظائر اینها به خودی خود هیچ چیز مهمی را مشخص
نمیکنند .عنوان "ادبیات یا هنر معاصر ایران" بعنوان مثال چیزی شبیه
اصطالح "ایرانیان امروز"!!! است .اصطالحی که فهم آن بدون دریافت
پاسخهای روشن به پرسشهای اساسی زیر ممکن نیست .کدام ایرانیان؟
ایرانیان سرمایهدار یا کارگر؟ ایرانیان استثمارگر یا استثمارشونده؟ ایرانیانی
که به مدد بهرهکشی از نیروی کار ارزان میلیونها کارگر ،صاحب کارخانه و
تجارتخانه و سرمایه های عظیم هستند یا ایرانیانی که به رغم دو شیفت
متوالی کار در هر شبانهروز ،آن هم در دهشتناکترین شرائط کاری باز هم
قادر به سیرکردن شکم زن و بچۀ خویش نیستند .ایرانیهایی که تمام ایام
سال را برای صاحبان کارگاهها و سرمایهداران زمیندار کار میکنند و شبها در
ماتم گرسنگی و برهنگی زن و فرزندانشان ،در کومههای بلوچ ،آلونکهای
حاشیۀ کویر ،کپرهای دشستان و گودهای کنار ری و  ...به سوگ مینشینند
یا ایرانیهایی که در پرتو استثمار ددمنشانۀ همین انسانها بازار داخلی و
خارجی را با سرمایههایشان آکندهاند و در زعفرانیه و قلهک و کالیفرنیا و
نیس و جاهای دیگر مشغول تسبیح و عبادت یا عیش و عشرتند؟
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کدام ایرانیان؟ و در رابطه با "ادبیات و هنر و شعر معاصر" نیز طبیعتاً
همین پرسش با همین درجه از حدت و تیزی مطرح است.
ادبیات کدام مردم؟ بورژواها یا کارگران؟ ادبیات و هنری که از نظام
اجتماعی حاکم و عینیت موجود دفاع مینماید؟ یا بدان معترض است و با آن
پیکار میکند؟ اگر از نوع دوم است راهحل معین اجتماعیاش چیست؟ و این
راه برونرفت به کدامین نظم اجتماعی نوین منتهی میگردد؟ آیا بحق
خواستار محو پایه های مادی و واقعی استیالی این نظام است یا حداکثر به
تعدیل و دستکاری برخی عملکردهایش بسنده میکند؟
تکیه بر اصطالح "معاصر" برای معرفی ادبیات و هنر یا شعر یک جامعه و
آنگاه به بررسی خوب و بد یا مثالً متعهدبودن و نبودن این پدیدهها پرداختن
طبیعتاً هیچ پاسخی به پرسشهای اساسی یادشده نمیدهد و از همین روی
سخت گمراهکننده و عوامفریبانه است.
بحث اساساً بر سر جدیدبودن یا نبودن ،تعهد یا عدم تعهد ،پیامداشتن یا
نداشتن و مسائلی از این قبیل نیست .بحث اساسی بر سر آنست که معیار
مادی ،تاریخی و طبقاتی این جدیدبودن یا نبودن چیست و چگونه و بر پایۀ
مصالح و انتظارات کدام مردم و کدام طبقۀ اجتماعی تعیین گردیده است؟
تعهد در مقابل کی و کدام بخش از مردم؟ کارگران یا سرمایهداران؟
متعهد به دستکاری و مرمت نظم اجتماعی حاکم برای دیرپاساختن و
جاودانهکردن آن یا بالعکس متعهد به انهدام قطعی پایههای مادی این نظام با
هدف برپایی و استقرار یک نظم نوین اجتماعی و انسانی در جهان؟
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کدام پیام؟ پیام به کدام مردم و کدامین طبقه اجتماعی؟ به کارگرانی که
در زیر فشار استثمار و ستم و دیکتاتوری از نان و مسکن و پوشاک و تشکل و
آموزش و استراحت و هر چیز دیگر زندگی محروم ماندهاند یا به
"فرهیختگان"" ،دانشوران" و روشنفکران عالیشأنی که از سر سیری و
بی نیازی و رفاه ،اندیشیدن به نان و معاش و لباس و خورد و خواب را توهین
به شرافت و عزت انسانی میپندارند؟!
پیام به کی و با کدام محتوا؟ خطاب به کدام مردم و علیه کدام نظام و
کدام طبقۀ اجتماعی؟ پیام به"خلق کبیر" !! "خلق خدا" !! "مردم شریف
میهن" !! که مثالً بپا خیزند و شکلی از حاکمیت و تسلط سرمایهداران را
جایگزین شکلی دیگر کنند؟ یا پیام به کارگران که متشکل و متحد شوند،
علیه تمامی اشکال بیحقوقی و ستم سرمایه مبارزه نمایند و در جریان یک
انقالب پیروزمند مبتنی بر آگاهی و شناخت ژرف طبقاتی الشۀ متعفن این
نظام را در هر شکل و هیئت و قواره که باشد برای همیشه در اعماق الیههای
رسوبی تاریخ دفن کنند؟
واژههای رایج کنونی و الفاظی از نوع "معاصر"" ،متعهد و غیر متعهد" و
"پیامدار و بیپیام" به این دلیل که فاقد هر گونه بار طبقاتی و مبنای مادی و
زمینی هستند هیچ توضیحی نیز دربارۀ محتوا و مکان اجتماعی ،تاریخی،
طبقاتی یک اثر هنری معین و یا ادبیات و هنر یک جامعه در این یا آن دورۀ
مشخص نمی دهند .با اینهمه نباید این واقعیت اساسی و بسیار مهم را از نظر
دور داشت که واژه ها و ترمهای مذکور هر کدام در جای خود از نیروی اعجاز
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و افسون کامالً شگرفی برخوردارند .آنها درست در همان حال که فاقد هر
گونه بار اجتماعی و طبقاتی برای معرفی ادبیات و هنر و فرهنگ و هر مقولۀ
اجتماعی دیگر هستند یا دقیقتر بگوییم ،درست به همین دلیل که فاقد
چنین بار و درونمایۀ الزم طبقاتی میباشند خود بطور جداگانه از ژرفا و
خمیرمایۀ طبقاتی بسیار بارز و شاخصی برخوردارند .در دائرهالمعارف نیرنگ و
ترفند ناسیونالیسم هر یک از این الفاظ و واژهها دنیایی معنی و تعبیر و
تفسیر را همراه با تمامی دقت و موشکافی الزم با خود حمل میکنند.
ناسیونالیستها از هر فرقه و دار و دستهای که باشند ،راست یا چپ،
لیبرال یا سوسیال دموکرات ،مذهبی یا غیرمذهبی ،رادیکال ،محافظهکار یا
فاشیست در یک چیز کامالً اشتراک و وحدتنظر دارند و آن انکار درک مادی
و ماتریالیستی تاریخ پیرامون واقعیت مادی جامعه و کل ساختار اجتماعی و
طبقاتی آن است .لفظ معاصر برای آنها کلید رمزی است تا به مدد آن جامعۀ
موجود را از محتوای واقعی مادی و تاریخی خود بمثابۀ سطح کنکرتی از یک
شیوۀ تولیدی تاریخاً معین تهی سازند ،جامعه را به مقولهای مهمل و
متافیزیکی تبدیل کنند ،آن را در تعبیراتی خرافی و دروغین از نوع "وطن" و
"مام بزرگ میهن" و  ...تحریف نمایند و آنگاه از این طریق بر روی تمامی
کشمکشها و شکاف عظیم طبقاتی و برروی هر آنچه که مربوط به جریان
واقعی و مادی ستیز طبقات متخاصم اجتماعی در این جامعه است پرده
اندازند.
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ادبیات ،شعر یا هنر به همانگونه که گفتیم جریان طبیعی ذهن و اندیشۀ
انسانهاست ،ذهن و اندیشه نیز چیزی سوای تبخیر جریان واقعی زیست مادی
و اجتماعی بشر نیست ،در جامعۀ کنونی و در شرایط موجود تاریخی ،ادبیات
معاصر یعنی ادبیات دوران سرمایهداری ،ادبیات ،شعر و هنر دورانی که رابطۀ
سرمایه و قانون تولید اضافه ارزش پایههای واقعی و اساسی نظم اجتماعی
موجود را تعیین میکند ،ادبیات دورانی که سرمایه به مثابۀ یک رابطۀ
اجتماعی هست و نیست بشر را رقم میزند .ادبیات و هنر معاصر یعنی ادبیات
و هنر دورانی که انسانها به حکم زیربنای مادی و شیوۀ تولید اجتماعی
مسلط در سراسر دنیا به انسانهای کارگر و سرمایهدار ،به مالکان وسائل تولید
در شکل سرمایه و فروشندگان نیروی کار یا بردگان مزدی سرمایه تقسیم
میشوند ،دورانی که سرمایه و نظام سرمایهداری پایۀ مادی تمام مشقات و
ادبار و نکبت موجود از استثمار و خفقان و دیکتاتوری گرفته تا ستم نژادی و
ملی و جنسی و سایر اشکال بیحقوقی ،تا جنگ و بیخانمانی و فقر و فالکت
و اعتیاد و فحشاء و همۀ مصائب و نابسامانیهای دیگر اجتماعی را تشکیل
میدهد ،دورانی که اعتراض علیه استثمار و ستم و دیکتاتوری و فقر و
تبعیض و جنگافروزی و اشکال مختلف بیحقوقی اجتماعی بدون اعتراض به
بود و بقای نظام تبهکار سرمایهداری و بدون مبارزه برای نابودی این نظم
کهنۀ ضد بشری بعضاً سادهلوحانه و اساساً عوامفریبانه است.
ادبیات معاصر ایران نیز ادبیات همین دوران ،ادبیات عصر حاکمیت
سرمایه و استیالی نظام سرمایهداری در جامعۀ ایران و در سرتاسر جهان
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است .ادبیات و هنر یک عصر تاریخی معین با یک صفبندی طبقاتی و
اجتماعی معین در درون جامعه و در هر گوشۀ دیگری از دنیا است .تعهد،
پیام ،رسالت ،نو و کهنهبودن ،خالقبودن و نبودن و هر چیز دیگری در این
ادبیات تنها با معیارهای طبقاتی ،سیاسی ،اجتماعی و کالً انسانی این دوران
میتواند داوری شود و مورد بحث قرار گیرد.
ناسیونالیستها کوشیدهاند و در آینده بیش از پیش خواهند کوشید تا بر
روی ای ن واقعیت پرده اندازند .همه چیز را در وزنداشتن و نداشتن ،بیقافیه
و باقافیهبودن ،پیامداربودن و بیپیامبودن ،تفاوت نظم و شعر ،ارزشهای شعری
و اینچنینبودن و آنچنانبودن شعر و صدها مسألۀ دیگر از این قبیل خالصه
کنند .چنین وانمود کنند که گویا تمامی معضل در کنارگذاشتن وزن و قافیه
و رعایت ارزشهای شعری و نو و کهنهبودن ادبیات بر پایۀ این مالکهاست.
ناسیونالیستها طبیعتاً و الجرم در ادبیات نیز همان راهی را میروند که
در سیاست .چپترین ناسیونالیستها و بعنوان مثال رفرمیسم میلیتانت
سرنگونی طلب و مدعی رهائی طبقه کارگر بهرغم تمامی کمونیستنماییها و
انترناسیونال سراییهایشان نهایتاً کل جنبش کارگری و تمامی اهداف و
آرمانهای این جنبش را در آستان "خودکفایی ملی و استقالل صنعتی
جامعه" قربان کرده و قربان میکنند .آنها همواره و همیشه با افراشتن پرچم
"خلق" ،طبقۀ کارگر جامعه را به تبعیت از سیاستهای بورژوازی و به عدول
از اهداف مستقل انقالبی خویش در جریان مبارزۀ طبقاتی فرا خواندهاند،
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ناسیونالیستها حتی چپ ترین آنها عین همین کار و حتی بسیار بدتر از آن را
در ادبیات و هنر انجام داده و انجام میدهند.
در مقابل برای طبقۀ کارگر و آگاهان سیاسی و ادبی این طبقه نیز افشاء
عوامفریبیها و نیرنگبازیهای ناسیونالیستی در ادبیات و هنر به همان اندازه
مهم است که در سیاست و در کل مبارزۀ طبقاتی علیه سرمایه .جنبش
سوسیالیستی و ضد سرمایهداری طبقۀ کارگر جنبشی است علیه پایههای
اقتصادی نظم اجتماعی موجود ،جنبشی است که باژگونی کامل این نظم را از
طریق محو پایه های اقتصادی آن یعنی محو مطلق کارمزدوری دنبال میکند،
طبقۀ کارگر در نیل به این هدف و در جریان تدارک و تجهیز خویش برای
باژگونی این نظام و استقرار نظم نوین هستی ،ناگزیر است که مبارزۀ خویش
را به همۀ عرصههای سیاسی ،فرهنگی ،ادبی ،هنری و فکری تسری و توسعه
دهد .این قانون طبیعی مبارزۀ طبقاتی است ،طبقهای که بیرق تغییر هستی
موجود و برپایی جامعهای نوین را بر دوش میکشد الجرم جامعۀ کنونی را در
تمامیت وجود مادی و اجتماعیاش و از جمله در ادبیات و هنر و فرهنگ،
ارزش های اخالقی و معیارهای انسانی و  ...آن نیز آماج انتقاد و تعرض قرار
میدهد .مبارزۀ میان طبقات اجتماعی بدون عبور از این عرصهها و بدون
تسری به همۀ این مجاری به بلوغ و شفافیت الزم خویش دست نمییابد .این
حکم در مورد طبقۀ کارگر و انقالب اجتماعی وی علیه سرمایهداری بیش از
تمامی طبقات اجتماعی پیشین و عمیقتر از تمامی انقالبات گذشتۀ تاریخ
مصداق دارد .اگر طبقۀ کارگر جامعهای نتواند کیفرخواست و اعتراض خویش
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علیه نظم دوزخی و سیاه سرمایه را به جریان اندیشۀ جاری در شریان
فرهنگ و هنر و ادبیات آن جامعه فواره کند ،اگر نتواند انقالب اجتماعی ضد
بردگی مزدی خویش ،اهداف ،افقها ،انتظارات ،آرزوها و باورهای نوین انسانی
و تاریخی این انقالب را با گلولههای داغ رمان و نمایشنامه و نوول و شعر و
فولکلور و  ...به قلب هنر و ادبیات و فرهنگ و اندیشۀ طبقۀ مسلط شلیک
نماید ،اگر تاریخ جا معه را با روایت خویش به ذهنیت زالل و بیدار و معترض
و پیکارجوی تودههای طبقهاش و همۀ تودههای فرودست جامعه بدل نکند و
در یک کالم اگر مبارزۀ طبقاتی و انقالب ضد بردگی مزدی خود را در همۀ
این میدانها و آوردگاهها و جبههها علیه نظم کهنۀ حاکم گسیل ندارد ،مسلماً
هنوز پیروزی واقعی انقالبش را تضمین نکرده است .مبارزۀ طبقاتی اساساً و
طبیعتاً نمیتواند در گسترۀ شعارها ،تحلیلها ،کشمکشها و فعل و انفعاالت
خاص سیاسی محدود بماند .اگر طبقۀ کارگر یک جامعه در زمینههای
سیاسی و فکری و طرح خواستهای مستقل طبقاتی و تاریخیاش بطور واقعی
از بورژوازی گسسته باشد مسلماً این گسست را در ادبیات و هنر و فرهنگ
اجتماعی خویش نیز منعکس مینماید.
تا آنجا که به "ادبیات معاصر ایران" بر میگردد ،این ادبیات حتی
چپترین ،رادیکالترین و مردمیترین گرایشات درونی آن هم هیچ پیوند
واقعی و درونی با طبقۀ کارگر ایران ،با مبارزه و اعتراض و انقالب اجتماعی
این طبقه ندارد .ادبیات معاصر ایران در مجموع و مستقل از گرایشات متفاوت
و متعارض درونیاش بیکموکاست ادبیات و هنر و جریان ایدهها و انتظارات،
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افقها و تنگناها ،امیدها و یأسها ،شکستها و پیروزیها ،توافقها و اعتراضات،
اتوپیپردازیها و سرخوردگیها و خالصۀ کالم جریان زیست فکری و
اجتماعی طبقۀ بورژوازی ایران است .این ادبیات از آغاز سدۀ جاری و بر بستر
زمینه های مادی و اجتماعی انکشاف کاپیتالیستی جامعۀ ایران فرا روییده و
در همۀ فراز و فرودهایش از طفولیت تا شباب و کهولت از همین زمینهها
تغذیه کرده است .طبقۀ کارگر ایران هیچگاه و در هیچ دورهای در مقام یک
نیروی مستقل اجتماعی و با هویت خاص طبقاتی و سیاسی خویش به این
ادبیات و هنر راه نیافت و کاروان ساالران و متولیان این ادبیات صرفنظر از
یکی دو مورد استثنایی هرگاه و در هر کجا که به سراغ مردم کارگر و
فرودست رفتند اوالً نیروی طبقاتی بیگانه ،مریخی و نامتجانسی بودند که از
ارتفاع چندصدمتری بر فراز زندگی و کار و درد و رنج آنها به پرواز در
می آمدند ،ثانیاً در ورای این عروج و هجرت روحانی خویش اغراض مادی و
طبقاتی بسیار عوامفریبانهای را دنبال میکردند .دقیقتر بگویم آنچه که در
سیاست و مبارزۀ سیاسی درون جامعه رخ میداد الجرم و قهراً در شکل
بسیار نازلتر و عقبماندهتری به انداموارۀ ناموزون این ادبیات و هنر نیز راه
پیدا میکرد .در سیاست و در تمامی افتوخیزهای هشتاد سالۀ اخیر مبارزۀ
طبقاتی درون جامعۀ ما ،کارگران و تودههای فرودست همه جا به مثابۀ
اردوی پیکار این یا آن گرایش بورژوازی به صحنۀ ستیز راه جستهاند ،همه جا
قوای اصلی و واقعی پیکار و نیروی مادی و محرکۀ این یا آن جابجایی
سیاسی بوده اند ،اما هیچگاه با بیرق و هویت مستقل خود سکان سفینۀ یک
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انقالب اجتماعی را به دست نگرفتهاند ،از این بدتر هیچگاه توان و امکان
فرمولهکردن خواستهای واقعی طبقاتی و سیاسی خود را کسب ننمودهاند ،در
چنین شرایطی کامالً روشن است که اینان یعنی کارگران هیچ شانسی برای
حککردن مهر ایدهها ،افقها ،اندیشهها و حرفهای خود بر ادبیات و هنر رایج
در جامعه را نیز نداشتهاند .سیاست و مبارزۀ سیاسی عرصۀ بالواسطه و کامالً
پیوستۀ مبارزات و اعتراضات اقتصادی تودهها یعنی بستر طبیعی ابراز وجود و
جریان عادی خواستها و مطالبات زیستی و اجتماعی آنان است .برای اینکه
مردم کارگر یک جامعه بتوانند انتقادات ،اعتراضات ،ایدهها ،افقها ،دورنماها و
الگوهای واقعی اجتماعی و طبقاتی خود را به ساختار فرهنگ و ادبیات و هنر
آن جامعه توسعه دهند ،به درجۀ باالتری از گستردگی و همگانیشدن مبارزۀ
طبقاتیشان نیاز دارند .در جامعهای که سالهاست کارگران یکی از دو طبقۀ
اساسی طرفین پیکار را تشکیل میدهند ،با این وجود کماکان در تمامی
بزنگاههای حساس مبارزه نهایتاً به نردبان قدرت و پیروزی این یا آن گرایش
بورژوازی تبدیل میشوند ،الجرم در هنر و ادبیات نیز انتظارات و اعتراضات و
حرفهایشان را در مخالفخوانیهای بیرمق همان بورژوازی جستجو خواهند
کرد و از آن بدتر غالباً خود را با تفسیر به رأی کاذب مخالف خواندن آنچه که
در اساس هیچ نشانی از مخالفت ندارد دلخوش خواهند نمود.
چرا چنین است و چرا طبقۀ کارگر ایران چه در عرصۀ مبارزۀ سیاسی و
چه بنحو اولی در پهنۀ مجادالت و کشمکشهای ادبی یا هنری قادر به احراز
هویت مستقل طبقاتی و اجتماعی خود نبوده است؟ پاسخ آن بسیار روشن
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است .اوالً افکار مسلط هر عصر افکار طبقه حاکم است و طبقه کارگر زیر
فشار سهمگین این افکار قرار دارد .ثانیاً ذات و هویت سرمایه به مثابه یک
رابطه اجتماعی است که وحشیانه ترین شکل مسخ سازی ،شستشوی مغزی
و مهندسی افکار را علیه طبقه کارگر اعمال میکند ،ثالثاً دیکتاتوری عریان و
فاشیستی سرمایه همواره و بیامان امکان هر گونه دخالتگری و ابراز وجود
اجتماعی را از تودههای کارگر سلب میکرده است .این دیکتاتوری پیششرط
ضروری تولید سود حداکثر برای سرمایۀ اجتماعی و مالکان داخلی یا
بین المللی این سرمایه بوده است و دولت بورژوازی از طریق اعمال این
دیکتاتوری ،فروش نیروی کار به ارزانترین بها را بر طبقۀ کارگر جامعه
تحمیل مینموده است .کارگر ایرانی در زیر فشار مرگبار این شرایط و
مهندسی افکار سرمایه از درک آگاهی سیاسی ،شناخت حق و حقوق واقعی
اقتصادی و اجتماعی خویش ،پرورش قوای ذهنی و دماغی خود ،مبارزۀ متحد
و دستجمعی ،تشکل و همبستگی طبقاتی ،دخالتگری اجتماعی وسیاسی و از
هر آنچه که الزمۀ احراز یک هویت مستقل سیاسی و طبقاتی در جامعه است
محروم میمانده است.
فشار دهشتبار اقتصادی ،شرائط رقتبار زیست مادی و اجتماعی،
دیکتاتوری عریان فاشیستی و در یک کالم تعرض سرمایه به شرائط کار و
زندگی و مبارزه و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کارگران ،طبقۀ کارگر را در
موقعیتی قرار میداده که امکان تدارک هر گونه حرکت مستقل و حتی امکان
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کسب آگاهی و آمادگی ذهنی الزم برای سازماندهی و بسط و گسترش یک
مبارزۀ طبقاتی سرنوشتساز را از وی سلب میکرده است.
دیکتاتوری مرگبار سرمایه و شرایط دردناک معیشتی با همۀ آثار و
تبعات ویرانگری که داشته و دارند بخشی و البته بخش بسیار مهمی از عوامل
مربوط به عدم گسست طبقۀ کارگر ایران از بورژوازی را تعیین میکند ،بخش
دیگر آن را مسلماً باید در شکست انقالب کارگری اکتبر ،استیالی سالیان
دراز بورژوازی اردوگاهی در روسیه ،برآمد سیاسی رفرمیسم چپ میلیتانت،
در سطح جهان و از جمله در ایران و تأثیرات ناشی از همۀ این رخدادها بر
جنبش کارگری ایران و دنیا جستجو کرد.
بگذریم ،طبقۀ کارگر ایران در زیر فشار تعرض و تهاجم همه سویۀ
سرمایه از ایفای نقش مستقل طبقاتی خویش در مبارزۀ طبقاتی و الجرم از
گسترش ایدهها ،اندیشهها ،افقها و انتظارات تاریخی خود به قلمرو ادبیات و
هنر جامعه فرو ماند .این امر به اپوزیسیونهای رنگارنگ بورژوازی حتی به
عقبماندهترین ،واپسگراترین و دغلکارترین آنها فرصت داد تا در هنر و ادبیات
نیز همچنانکه در سیاست هر چه یکهتازتر اندیشهساالری کنند .قائممقام و
قیم توده ها شوند ،به نام آنها حرف بزنند ،خود را مشعلداران سرود بر لب
تاریخ و پرومتۀ نجات همۀ خلق!! بدانند .ادبیات معاصر ایران ،ادبیات طبقۀ
بورژوازی ایران و اپوزیسیونهای درون این طبقه است .جریان اندیشه و ذهن و
انگارههای گرایشاتی است که یا از مدافعان رسمی نظام اجتماعی موجودند و
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یا حداکثر سودای آرایش و پیرایش این نظام ،تمامی سازوبرگ مبارزه و
هست و نیست نقد اجتماعیشان را تعیین میکند.
این ادبیات با "مشروطه" آغاز میشود و با آغاز خویش انتظارات ،امیدها،
اعتراضات و خواب و خیالهای گرایشات مختلف طبقۀ بورژوازی را در فضای
زیست فکری ،فرهنگی و سیاسی جامعۀ آنروز تبخیر میکند .در زادروز
والدت خود به موجود فرتوت و بیماری میمانست که با یک تأخیر تاریخی
حداقل  ۲00ساله از زهدانی علیل سقط شده بود .آنچه که در اروپا از سالها
پیش کفایت زندهبودن را از دست داده بود در اینجا از اعماق گورهای کهنۀ
تاریخ نبش میشد .مشروطهطلبی تنها پیهسوز پوسیده و فرسودهای بود که
به مدد آن راه خروج از دوزخ سیاه و دهشتناک فئودالی را میکاوید .در
شرائطی که مردم کارگر و فرودست جامعۀ هممرزش بیرق برانداختن تمامیت
نظم تاکنونی تاریخ را بر بام دنیا برافراشته بودند ،او درست بسان خفتهای که
خواب آشفته ببیند ،از جسارت سترگ خویش در شکستن نظم عروضی
ابیات!! و از فتح عظیم خود در اصالح داربست فئودالی کالم!! عربدۀ غرور سر
میداد.
گفتیم که این ادبیات با مشروطه آغاز میشود .این تقسیمبندی احتماالً
با موازی ن و معیارهای شمار زیادی از متولیان این ادبیات چندان سازگار
نخواهد بود .برای اینان مشخصههایی از نوع تاریخ غلبه بر دیکتاتوری قافیه یا
تعیین تکلیف با اوزان عروضی و تحول در ویژگیهای نگارشی و زبانی ،تنها
مالکهای معتبر و واقعی برای نو و کهنهکردن ادبیات هستند!!! به همین دلیل
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نیز نقطۀ شروع ادبیات جدید جامعه را با انتشار "افسانۀ" نیما و سایر
خالقیتهای شعری و هنری او یا نوشتههای جمالزاده و هدایت و دیگران
تعیین می کنند .اما به هر حال و مستقل از این که اینان چه اندیشه کنند یا
به کدام معیار و مالک تمکین نمایند ،فرایند تکوین و زایش ادبیات معاصر
ایران را باید از درون روند عمومی انکشاف کاپیتالیستی جامعه فراکاوید .از
لحاظ تاریخی این تنها سیر تحوالت اجتماعی سالهای آغاز قرن بیستم و رواج
مشروطهطلبی بورژوازی است که زمینههای رویش و تولد این ادبیات را
میگسترد .از لحاظ چگونگی تحقق و مالک فعلیت این تحول نیز طبیعتاً
همان جهتگیری درونی بورژوایی آنست که میتواند تعیینکننده و
خصلتنما باشد .بگذریم ،سلسلهجنبانان این ادبیات ادبای اندیشمند بورژوازی
بودند .طالبوفها ،زینالعابدین مراغهایها ،آخوندزادهها ،ملکمها و سپس
دهخداها ،صور اسرافیلها ،سید اشرفها ،بهارها ،عارفها ،عشقیها و ..
آدمهایی بودند که اصالح کاپیتالیستی جامعۀ فئودال و استقرار نظم مدنی و
قانونی سرمایه ،آخرین و دورترین ساحل انتظارشان را تعیین میکرد.
"طالبوف" نمایندۀ چپترین گرایش اجتماعی و سیاسی این ادبیات و به
تعبیری چهرۀ "سوسیال دموکرات" آن 50 ،سال بعد از صدور مانیفست
کمونیست و  ۲0سال پس از تشکیل کمون پاریس نقد خویش بر نظام قرون
وسطایی فئودالی و استبداد مطلقۀ قاجاری را چنین فرموله میکند" :به حکم
تغییر اوضاع جهان ،هیئت وزرا برپا ساختهایم ولی این اسم بیمسمی است.
نه دستگاه وضع قانون داریم ،نه مدرسۀ تعلیم قانون .ادارۀ مملکت نه بر پایۀ
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شرع است نه بر اساس قوانین موضوعه ،تجارت ما اقتضای داشتن وزارت
تجارت نمیکند ،نه معارف ما وزارت معارف میخواهد و نه قشون ما احتیاج
به وزارت لشکر دارد .صدارت ما مسند بیسند است و دستگاه ظلم و استبداد
همچنان برجا  ...پیش از این معرب بودیم حال به دورۀ تقلید فرنگان
رسیده ایم  ...آنانکه از فرنگستان باز گشتند مگر معدودی به نشر اراجیف و
تقبیح سنت های نیاکان روی آوردند و مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات
شدند  ...برای مملکت اشخاص عالم الزم است و برای تربیت آنان باید مدارس
عالی داشت که نوباوگان ما به فرنگستان نروند و فرنگیمآب نگردند".
(مسالکالمحسنین به نقل از کتاب اندیشههای طالبوف نوشتۀ آدمیت)
مشروطیت مسلماً نمیتوانست و قرار نبود که احالم و رؤیاهای شیرین همۀ
گرایشات بورژوازی ایران را به واقعیت تعبیر کند .اتوپی استقرار پایههای
"صعت ملی" " ،استقالل اقتصادی و سیاسی میهن" ،خلع ید از "اجانب"،
آزادی بیان و مطبوعات ،پارلمانتاریسم و آزادی فعالیتهای سیاسی و حزبی یا
توقعات دیگری از این قبیل با محاسبات تاریخی برنامۀ انکشاف کاپیتالیستی
جامعۀ در عصر شرایط امپریالیستی تولید سرمایهداری سازگاری نداشت.
بخش نسبتاً وسیعی از بورژوازی ایران در همان حال که از آغاز و
گسترش اصالحات بورژوا امپریالیستی"میهن" خویش غرق در سرور و شادی
بود ،از "زیادتطلبی غیرمنصفانۀ" اجانب ،از مداخلهجویی بدون حساب و
کتاب آنان ،از سرسپردگی و مزدورمنشی سران قبیله و زعمای طبقۀ خویش،
از تعبیرنشدن رؤیاهای اقتصادی و تمنیات سیاسی خود سخت مشوش و
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آشوبزده میشد .نسیم شمالها ،جهانگیرخانها ،دهخداها و حتی الهوتیها
نهایتاً چیزی فراتر از اعتراض و انتقاد به سترونماندن این انتظارات،
ناخشنودی از یکهتازی اجانب ،شکوه از فقدان قانونیت و در یک کالم نقد
لیبرالیستی جامعۀ فئودال و شرائط نیمه مستعمرگی هیچ چیز دیگری برای
گفتن نداشتند.
گسترش پایه های عمومی انباشت سرمایه در جامعه ،تبدیلشدن کشور
به حوزۀ صدور سرمایه و پیوستن آن به بازار جهانی سرمایهداری ،رفرم اداری،
سیاسی و فرهنگی امپریالیستی ،طبقۀ بورژوازی ایران را بیش از پیش به
سمت تسخیر اهرمهای اساسی قدرت و تجهیز خویش برای تبدیلشدن به
طبقۀ مسلط سیاسی سوق میدهد .این امر طبیعتاً گرایشات مختلف سیاسی
درون این طبقه را نیز در کار تنظیم ،تبیین ،ارائه و تبلیغ سیاستها یا کالً
خطمشی اقتصادی و اجتماعی خود فعال میکند.
پیش از این یعنی تا قبل از استقرار مشروطۀ سلطنتی استدعای تأسیس
"عدالتخانه"" ،توشیح ملوکانۀ فرمان مشروطیت"" ،تشکیل پارلمان و نوشتن
قانون" ،همۀ مصلحین!! بورژوا را با هم همراه و همدل میکرد .این همدلی اما
در روزهای بعد از "صدور فرمان" میبایستی محتوای سیاسی و اجتماعی
دیگری را احراز مینمود ،در شرائطی که روند انکشاف کاپیتالیستی جامعه به
محور اساسی فعل و انفعاالت اجتماعی روز تبدیل میشد کشمکش بر سر
چگونگی تحقق این روند ،نحوۀ تدبیر مقتضیات انباشت سرمایه ،ویژگیهای
مربوط به نظم تولیدی و سیاسی سرمایه ،شکل و مختصات رژیم سیاسی و
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نحوۀ اعمال دیکتاتوری سرمایه ،تنظیم مناسبات میان گرایشات درونی
بورژوازی و خالصه هر آنچه که مربوط به پروسۀ انکشاف و بسط سرمایهداری
در جامعۀ بود نیز به مرکز ثقل بحثها و مجادالت درونی و بیرونی طبقۀ
بورژوازی مبدل می گشت .ادبیات سالهای بعد از مشروطیت تریبون طرح،
انعکاس و اشاعۀ این کشمکش ها ،انتظارات و دید و دریافتهاست .از این زمان
به بعد سه گرایش متمایز فکری و سیاسی در ادبیات و هنر جامعه حضور
فعال یا منفعل و نیمه موثر دارند .این سه عبارتند از:
 -1کنسرواتیسم مدرننمای ماوراء ارتجاعی :گرایشی که در پایههای
مادی زیست اجتماعیاش با بورژوازی انحصاری و امپریالیستی پیوندی درونی
داشت ،افکار ،فرهنگ و ایدئولوژی این قشر از بورژوازی را نمایندگی میکرد و
نشر میداد .تقیزادهها ،دولتآبادیها ،دشتیها ،خواجهنوریها ،فروغیها و
پس از آنها تمامی رجال رسمی ادبی و هنر و فرهنگ کسانی چون خانلری،
صفا ،صورتگر ،حجازی ،شفا ،حمیدی ،زرینکوب ،باستانی پاریزی ،همه و
همه به این گرایش تعلق دارند.
 -۲ناسیونال لیبرالیسم :گرایشی که رفرمطلبیها ،مخالفخوانیها و
غرولندهای الیههای میانی بورژوازی ایران را منعکس میساخت.
 -3ناسیونالیسم چپ :گرایشی که خواب و خیالها و تمنیات بورژوایی
خود را به دالئلی که در اینجا مجال طرح آن نیست ،با الفاظ و عبارات
«مارکسیستی» بیان میکرد.
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در میان جریانات و تنشهای اجتماعی مذکور نمایندگان ادبی رویکرد
دوم یعنی روشنفکران ،هنرمندان و نویسندگان لیبرال بورژوازی بیش از سایر
گرایشات این طبقه قلمروهای مختلف ادب و هنر جامعه را تسخیر میکنند.
دلیل این امر نیز کامالًروشن است .گرایش نخست با نظم امپریالیستی
سرمایه ،با دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه ،با ددمنشیها و
درندهخوییهای حاکمان و مجریان نظم امپریالیستی سرمایه بیهیچ قید و
شرطی همدل و همراز و همصدا بود .اینان ،متولیان و مدافعان رسمی ادب و
هنر و فرهنگی بودند که سرمایۀ انحصاری در راستای بازتولید مستمر شرائط
تولید و سودسازی سرمایۀ اجتماعی بدان نیاز اساسی داشت .ادبیات و هنری
که بازوی ایدئولوژیک و فرهنگی و دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه را
تشکیل میداد و در این گذر درست همان نقشی را ایفاء میکرد که سایر
ارگانهای اعمال حاکمیت بورژوازی از قبیل پلیس ،ارتش ،پارلمان،
بیدادگاهها ،زندانها و  ...ایفاء مینمودند .ادبیاتی که تمامی تار و پودش از
گندیدهترین ،فاسدترین و مسمومترین آموزشهای فکری و سیاسی و
اجتماعی سرشته شده بود ،مروج تام و تمام خرافه بود و در جهت دفاع از
نظام ضد بشری سرمایهداری و تحکیم پایههای حاکمیت این نظام به مسخ و
تحریف تمامی واقعیات هستی دست مییازید .جهتگیری ،محتوا ،موضوع،
قالب و همه چیزش مصداق واقعی خرافه و جهلساالری بود .به اختاپوسی
می مانست که خونابۀ سیاه و زهرآگین جهل را از درون عروق پوسیدۀ
کهنهترین اعصار تاریخ فرا می مکید و با شقاوت هر چه تمامتر به شریان ذهن

در شط جاری تاریخ

28

و مغز تودهها فرو میراند تا بدینسان شرائط تحمیل دیکتاتوری عریان
فاشیستی سرمایه را بازتولید و صیانت کند .ناسیونالیسم مسموم و متحجر،
شخصیتپرستی در وقیحترین شکل ممکن آن ،دعوت به تسلیم و عبودیت
در مقابل هر گونه جنایت و زور ،دفاع بیقید و شرط از نظام شاهنشاهی و
سلطنت بورژوازی ،شرمآورترین شکل تحریف تاریخ ،کاوش در تمامی
گورستانهای کهن و نبش قبر استخوانهای پوسیده زردشت ،مشاطهگری و
پیرایش خرافهترین باورهای جاهالنۀ دوران پارینه سنگی و توسل به فروهر و
میترا و آناهیتا و هزاران آموزش گمراهکنندۀ دیگر از این قبیل تاروپود و
درونمایۀ ادبیات این گرایش اجتماعی را تعیین میکرد.
تودۀ مردم و گرایشات مترقی و آزادیخواه جامعه با این ادبیات بیگانه و از
آن بیزار بودند .آنان به همان اندازه از این ادبیات نفرت داشتند که از پلیس و
ژاندارم و ساواک و سایر دستگاههای اداری و دولتی ،درست به همین دلیل
نیز این ادبیات هیچگاه نفوذ تودهای و رسوخ اجتماعی پیدا نکرد ،هر چند که
وحشی ترین دیکتاتوریها با استفاده از تمامی اهرمهای زور سعی در تزریق و
حقنهکردن آن به اذهان و مغز تودهها داشت.
در مورد گرایش ناسیونال چپ و نقش و مکان آن در ادبیات معاصر نیز
بحث کامالً مشروح و طبعاً جداگانهای الزم است .در اینجا تنها به این نکته
بسنده میکنیم که شخصیتها و نمایندگان این گرایش در مجموع چیزی
سوای نوعی سوسیال رمانتیسیسم بورژوایی را در آثار و نظرات و کالً ادبیات
خویش ارائه و منعکس نمیساختند.
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رؤیای یک جامعه صنعتی مستقل و ملی! رشد آزاد سرمایهداری! آزادی
انتخابات و تشکیل حزب ،نوعی سوسیالیسم بورژوایی و در واقع کنترل کامل
امور اقتصادی جامعه توسط دولت ،اتکاء به اردوگاه و شرق به جای وابستگی
به امپریالیستهای غربی و مقوالتی از این دست تقریباً همۀ داروندار سیاسی
و فکری و محتوای اجتماعی ادبیات این طیف را تشکیل میداد .انتقاد از
دیکتاتوری عریان فاشیستی و صراحت سیاسی در بیان این نقد به جای
رازآمیزی و توسل به کنایهبافی ،تظاهر به سوسیالیسم و کمونیسم و ادعای
هواداری از طبقۀ کارگر از ویژگیهای ادبیات این قشر از بورژوازی بود.
این گرایش نیز به دالئل مختلفی که باز هم مجال شرح آنها در این
مقدمه نیست وزن و مکان عمدهای را در کل ادبیات معاصر ایران احراز
نمیکرد ،اوالً به میزان زیادی آماج پیگرد و تعرض دولتها بود .دلیل آن نیز
روشن است ،دیکتاتوری برای نمایندگان سرمایۀ انحصاری خواه قبل از
استحالۀ کامل دولت به ارگان سیادت طبقۀ بورژوازی و خواه طبعاً بعد از آن
یک شرط ضروری باز تولید شرائط انباشت سرمایه و رمز استقرار و بقای نظام
سرمایهداری بود .این دیکتاتوری بطور اساسی و متمرکز شرائط کار ،زیست و
مبارزۀ طبقۀ کارگر و تودههای فرودست جامعه را آماج میگرفت و در این
راستا طراحی و جهتگیری میشد .با این وجود اپوزیسیونهای بورژوایی نیز
نمی توانستند از تیررس آن بطور کامل در امان بمانند .سرمایه انحصاری و
امپریالیستی ،بازتولید نیروی کار ارزان و شرائط تولید فوق سود را به استقرار
دیکتاتوری فاشیستی و عریان نیازمند میدید و ثبات این دیکتاتوری در
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همان حال به تسری سرتاسری آن از جمله به قلمرو حقوق سیاسی بخشی از
خود بورژوازی هم موکول میگردید .بعالوه گرایش ناسیونال چپ قادر به
احراز پایۀ طبقاتی و گسترش اجتماعی خود نمیتوانست باشد .این گرایش
دچار دوگانگی فرساینده ای بود .از یکسو خود را به طبقۀ کارگر ،به کمونیسم،
به «مارکسیسم» و سوسیالیسم میآویخت در حالی که با همۀ اینها بیگانه
بود .سوسیالیسم او سرمایهداری دولتی« ،مارکسیسم» وی مجموعهای از
احکام و مفروضات مکتبی و کارگرگراییاش نوعی عوامفریبی بورژوازی بود .از
سوی دیگر به سرمایه و نظام سرمایهداری سوگند وفاداری یاد میکرد .در
حالی که چگونگی رشد و انکشاف کاپیتالیستی جامعه را با آمیزهای از رؤیاها
و ایدههای رمانتیسیستی ،خلقگرایی و انگارههای سوسیال بورژوایی در هم
می آمیخت .ناسیونال چپ بدینسان و با توجه به چنین کاراکتری عمیقاً
پادرهوا میشد بگونه ای که نه مقبول کارگران بود و نه مطلوب دولتمردان
بورژوازی .کارگر آگاهی که با کتاب و قلم و روزنامه و خواندن سر و کار پیدا
میکرد هیچ تفاوتی میان "بزرگ علوی" و "صادق هدایت" احساس نمیکرد
هر چند که اولی خود را به سوسیالیسم میآویخت!! و دومی چنین داعیهای
نداشت .درست به همان شکل که بعدها نیز "بهرنگی" و "جالل آل احمد"

انسانهای کامالً متفاوتی برایش قلمداد نمی شدند .با وجود آنکه در اینجا نیز
یکی "چپ" و دیگری رسماً به اردوگاه راست تعلق داشت .این تمایالت و
عالئق مکتبی آدمها نیست که مکان طبقاتی و نقش اجتماعیشان را تعیین
می کند بالعکس این جریان مادی زندگی و خصلت اعتراض و پیکار طبقاتی
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آنانست که افکار و اندیشههایشان را شکل میدهد و تدقیق مینماید.
ناسیونا ل چپ در آنجا که به مضمون و محتوای طبقاتی پیکار و اعتراض و
مجادالت اجتماعی بر میگشت با گرایش ناسیونال لیبرالی مرزکشی خاصی
نداشت و از همین روی برای تودۀ کارگر و فرودست جامعه یک نیروی خودی
بحساب نمی آمد .در همان حال برای بورژوازی نیز نیروی قابل تحملی نبود
زیرا که سوسیالیسمنمایی ،دیکتاتوری ستیزی و خلقگرایی وی نظم سرمایه
را به مخاطره میانداخت .به هر حال همه این عوامل همراه با بسیاری
مؤلفههای دیگر سبب می شدند که جریان ناسیونال چپ نیز نتواند مهم
گستردهای را در ادبیات معاصر ایران به خود اختصاص دهد.
در این میان آنچه که باقی میماند گرایش دوم بورژوازی یعنی در واقع
همان لیبرال ناسیونالیسم بود که به دلیل موقعیت اجتماعی ویژهاش به
نیروی یکهتاز و سرکش ادبیات معاصر ایران تبدیل میشد.
ناسیونال لیبرالیسم اگر چه گهگاه از فاصلههای بسیار دور با شنیدن
صدای رعد یا تماشای برق خشم دیکتاتورها در همۀ وجود خویش چون بید
می لرزید اما در عرصۀ مصاف واقعی میان طبقات متخاصم اجتماعی میراث-
خوار راستین دیکتاتوری بورژوازی بود.
او درست به همانگونه که بر بستر استقرار پایههای عام نظم تولید
سرمایه ،ذوقزده و هوسناک ،سرمایههایش را پیشریز میکرد با اغتنام از
دستاوردهای عظیم دیکتاتوری سرمایه نیز موقعیت ممتاز سیاسیاش را
بعنوان یک اپوزیسیون در جامعه و در میان تودهها تثبیت مینمود .نقد
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روبنای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نظام فئودال بر پایۀ دفاع از سنن و
ارزشهای حقوقی ،اخالقی و اجتماعی جامعۀ سرمایهداری همراه با
لیبرال نمایی سیاسی در مقابل دیکتاتوری فاشیستی حاکم تنها "برگ
بهاداری" !! بود که این صراف وجیهالملّه ملّی در بورسهای سیاسی خویش
نقد می کرد و این چیزی بود که برای نظم حکومتی سرمایه کامالً مورد قبول
و قابل تحمل بود .این "برگ بهادار" !!! دروغین در عین حال بر چارسوق
دهشت دیکتاتوری و در جامعهای که طبقۀ کارگرش بر دار بیحقوق مطلق
حلقآویز بود مشتریان بسیار انبوهی را بسوی خود جلب مینمود .آنچه که
هنرساالران ،ادبا و اندیشهپردازان این گرایش در صور خویش ساز میکردند
برای قشرهای اجتماعی وسیعی به هنگامۀ حیات تعبیر میشد .دهقانان
زمیندار ،مالکان لیبرال ،طیف گسترده و طویل روشنفکران ،صاحبان
سرمایههای کوچک و متوسط ،بازاریان ،خیل عظیم کارکنان اداری و نظائر
اینها در شعر و رمان و داستان و نوول و نقد و فیلم و نمایشنامۀ این گرایش
جریان انتظار و امید و اعتراض و اتوپیهای سالیان دراز خود را بازخوانی
مینمود .مسأله اما به همین جا ختم نمیشد ،از برکت سر دیکتاتوری عریان
هار سرمایه ،تحمیل دهشتبارترین شرائط زیست مادی و معنوی بر کارگران و
در نتیجه فقدان یک جنبش نیرومند کارگری و ضد سرمایهداری حتی
تودههای وسیع طبقۀ کارگر و دهقانان بیزمین و کمزمین نیز اگر احیاناً از
یک سواد مکتبی خواندن و نوشتن برخوردار بودند ،رؤیاها و اعتراضاتشان را
در البالی نوشته ها و اشعار و طنزها و خالصه ادبیات و هنر همین گرایش
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جستجو میکردند .ادبیات معاصر ایران عمدتاً و در بخش اعظم و اصلی خود
تبخیر جریان زندگی و اندیشه و اتوپی و سوخت و ساز اجتماعی این گرایش
است و درس ت به همین دلیل نیز به رغم معاصر بودنش در مالک واقعی
تکامل تاریخ بطور دهشتباری کهنه و ارتجاعی است .نمایندگان ،سخنگویان و
دستاندرکاران این گرایش طبیعتاً در ادبیات و هنر نیز به همان راهی
رفته اند که در اقتصاد و سیاست ،شعر و رمان و قصه و نمایشنامه و نقد و
طنزشان با همان انگارهها و تمنیات و خواب و خیالهایی آمیخته است که
همزادان و همرازان و خویشاوندان طبقاتیشان در عرصههای اجتماعی دیگر
و بطور خاص در قلمرو اقتصاد و چگونگی ادارۀ امور جامعه بر آنها زاده ،با آنها
زیسته و برای تحقق آنها کوشش کردهاند.
سرمایۀ جهانی از اواخر قرن نوزدهم همراه با توسعۀ قلمرو انباشت و
بسط حوزۀ باز تولیدش به ایران فرهنگ ،اندیشه ،ایدئولوژی و ادبیات خود را
نیز در مجاری حیات جامعه فئودال آن روز به جریان انداخته بود.
درست بهمانگونه که ساختار اقتصادی عقبمانده و قرون وسطایی جامعه
در مقابل مقتضیات ارزشافزایی و بازانباشت سرمایه محکوم به زوال و
فروپاشی بود ،ادبیات و هنر و فرهنگ اجتماعی حاکم نیز میبایستی بتدریج
پروسۀ انقراض تاریخی خویش را شروع و طی میکرد .این کار به همانگونه
که پیشتر گفتیم سالها قبل از وقوع مشروطیت نخستین جلوههای عینی خود
را به نمایش گذارد .روشنفکران و نویسندگان بورژوازی کسانی چون طالبوف،
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زینالعابدین مراغه ای ،ملکم و  ...پا به میدان نهادند و در مصاف با نظام
فئودال از نظم سرمایه و ضرورت استقرار و بازگستری آن دفاع کردند.
"نیما" ادامۀ کار این سینهچاکان ناسیونال لیبرال بورژوا را پی گرفت .او
داربست عروضی شعر کهن فارسی را در هم شکست و با این کار خویش به
خود و به همۀ سخنسرایان و گویندگان و شاعران همسلک و همطبقهاش
جسارت بخشید تا احساس و ایده و اندیشه و اتوپیها و اعتراضاتشان را بدون
عبور از داالنهای سیاه استحاله و سانسور و مسخ کلیشههای فئودالی کالم
یعنی وزن و قافیه و «روی» و ردیف و  ...بطور آزاد و بیتکلف بیان کنند.
آنچه که نیما بعنوان محتوای شعر خود ارائه کرد در آخرین برد اجتماعیاش
سوای یک اومانیسم اتوپیک احساسفروشانه هیچ چیز دیگری نبود ،بخش
اعظم سرودهها ،نوشتهها و گفتههای او حتی از همین عامگوییهای
اومانیستی مکتبی نیز تهی بود ،با همۀ اینها برای روشنفکر لیبرال ملی ،او
پرچمدار رنسانسی عظیم و گشایشگر فصلی نوین در تاریخ ادبیات جامعه
محسوب می شد .از لحاظ مضمون اجتماعی کالم و مکان تاریخی اندیشه،
نیما حتی از اسالف لیبرال خود ،از طالبوفها ،مراغهایها و امثال آنها هم بسی
محافظهکارتر و لیبرالتر بود اما او طراح و بنیانگذار سبکی بود که بورژوازی
در جستجوی خروج از قیود کهنۀ فئودالی و برای ابراز آزاد اندیشهاش بدان
نیازی عمیق و تاریخی داشت .بورژوازی در ابتکار و خالقیت هنری نیما یا
همگامانش تعرض فرهنگی ،طبقاتی خویش به ارزشها و معیارهای هنری،
فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی جامعۀ فئودال را به آزمون مینشست .این نقض
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قوانین عروضی شعر کهن نبود که به نیما ابهت میداد ،بالعکس روند انکشاف
کاپیتالیستی جامعه بود که همراه با بازآفرینی اندیشه و ایدئولوژی و فرهنگ
بورژوایی قالب متناسب اظهار و ابراز آنها را نیز در مغز و ذهن نمایندۀ لیبرال
خویش خلق میکرد .به کالم دیگر این داربست عروضی شعر کهنه نبود که با
دست نیما یا نیماها در هم میشکست ،این جریان اندیشه ،فرهنگ و
اتوپیهای لیبرالی بورژوازی بود که با نیروی فشار تاریخیاش ابریق تنگ
رسوبات فکری کفکزدۀ فئودالی را ترک میزد و بیخوف از نکوهش معیارها
و مالکهای زیباییشناسانۀ قرون وسطایی به شریان حیات جامعه نیمه فئودال
سرشکن میگردید.
ناسیونال لیبرالیسم از زبان نیما و نیماییان به حافظان نظم فئودالی اعالم
می داشت که از این پس در بیان آراء و نظرات و تمنیات و انتقاداتش به وزن
و قافیه و حریم و حاجب و عرف فئودالی تمکین نخواهد کرد ،چه که سرمایه
و نظام سرمایهداری اندیشه ،ساختار مدنی ،ارزشهای اجتماعی ،معیارهای
حقوقی ،اومانیسم ،فرهنگ و جهانبینی خاص خود را دارد و اینها همگی در
جریان طرح و تبیین و گسترش ادبی خود به زبان و فرم و قالبی خودویژه
نیازمندند.
نمایندگان ادبی لیبرال مسلک سرمایه از این طریق و با توسل به چنین
سنتشکنی هایی!! راه را برای ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی خویش هموار و
هموارتر میکردند ،معضل اساسی کار البته آن بود که اینان به رغم همۀ
رنسانسپردازیها و کشف و کرامات تا آنجا که به محتوای تاریخی ایدهها و
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حرفهایشان بر میگشت از هر نوع رادیکالیسم و تحولطلبی انقالبی بطور
مطلق تهی بودند .ادبیات و کالً اندیشه و ایدئولوژی بورژوایی در این جامعه
اساساً و تاریخاً مقولهای کهنه ستیز نبود ،درست به این دلیل روشن که
سرمایه خود از بیخ و بن مولودی ارتجاعی و در وجه تاریخی و بینالمللیاش
از دههها پیش به داربست سرتاسری بردگی و رنج و ستم و استثمار مردم
کارگر و فرودست جهان تبدیل شده بود .ناسیونال لیبرالیسم در پیامد همۀ
هیاهوها ،کوس و کرناها ،علم و کتلها و منشورپردازیها سرانجام چارهای
نداشت جز اینکه "عظم رمیم" نیاکان دویست سال پیش اروپاییاش را
وجهالضمان هویت و اعتبار طبقاتی خود سازد .جامه و عصا و طیلسان از
وراث انقالبات قرنهای  17و  18به عاریت گیرد و با تکرار طوطیوار حرفهای
آنان ادای قهرمانان مردۀ تاریخ را دربیاورد .این کاریست که نویسندگان،
گویندگان ،شاعران و هنرمندان ناسیونال لیبرال از جمالزاده ،دهخدا ،فرخی
یزدی ،میرزادۀ عشقی و سیداشرفالدین نسیم شمال گرفته تا هدایت ،علوی،
چوبک و آل احمد و گلستان ،تا اخوان ،شاملو ،شفیعی ،فروغی ،براهنی و انبوه
دیگر همانندان بدان اهتمام کرده و با آن زیستهاند .آنچه که اینان گفته،
نوشته ،سروده و به نمایش گذاردهاند نه تنها هیچ افقی در برابر مردم کارگر و
فرودست جامعه نگشوده  -که مسلماً نمیبایستی میگشود -حتی برای طیف
اجتماعی و گرایش طبقاتی خود آنان هم بطور مادی و واقعی راهگشای هیچ
چیز نبود.
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این نوشتهها و سرودهها در نهایت به آرشیوی از الفاظ اتوپیک ،مکتبی،
روشنفکرانه ،مریخی و ماوراء زمینی و در همان حال سخت عقب مانده و
کهنه میماند که تنها خاصیتش رونقبخشیدن به بازار تجارت لیبرالیسم
بیمصرف بورژوازی در برهوت سیاه دیکتاتوری سرمایه بود.
"هدایت" از مهبل سیاه اشرافیت مالی و فئودالی جامعهای کهن به دنیای
صنعت و تکنیک و سرمایه یعنی به اروپای آغاز قرن بیستم پا مینهد .او در
دورانی زندگی میکند که سالها پیش از آن «کموناردها» ولو برای  70روز تا
تدارک جامعهای بدون دولت باالی سر و طبقات و استثمار طبقاتی پیش
تاخته بودند ،طبقۀ کارگر روسیه ،اروپا و جهان کیفرخواست تاریخی خویش
علیه نظام سرمایهداری و منشور طبقاتی خود برای برقراری یک مدنیت نوین
اجتماعی را صادر کرده است .معالوصف او با مشاهدۀ آنچه که محصول
انقالبات کهنۀ بورژوایی است و در جریان مقایسۀ این دستاوردها با آنچه که
در جامعهاش میگذشت دچار یک طوفان روحی عظیم میگردد.
"هدایت" وجود برخی آزادیهای سیاسی در غرب را لمس میکند.
پیشرفت علمی و صنعتی اروپا را میبیند .ارزشها و معیارهای حقوقی،
فرهنگی و کالً انسانی فرارسته از درون جنبشهای اجتماعی این دیار را
مشاهده مینماید ،تأمین اجتماعی نسبی ،نقش زنان ،پارلمانتاریسم ،وجود
احزاب ،آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی و نظائر اینها را نظاره میکند و آنگاه
به جامعۀ خودش می نگرد .ناسیونالیسم افراطی وی که با نوعی راسیونالیسم
رئالیستی آکادمیک آمیخته است او را به انسانی عاصی و در همان حال
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بیافق و مأیوس تبدیل مینماید .خود را بسان "بوفی کور" احساس میکند
که سوای در خویش پیچیدن و با خود نالیدن هیچ کار دیگری از دستش
ساخته نیست .موجودی که در زیر فشار نکبت و تباهی و سیهروزی سرزمین
آباء و اجدادیش!! دلیلی برای زندهماندن و زیستن در برابر خویش نمیبیند و
ناگزیر است که مرگ را به مثابۀ شایستهترین میعاد وفاداری به حرمت و
قداست باورهای ناسیونالیستی خویش داوری و انتخاب کند.
زخم عقبماندگی و تیرهروزی" ،میهن" درست بسان خوره روح و جان
روشنفکر ناسیونالیست لیبرال را در انزوا میخورد و میتراشد و او که دیگر
واقعاً به یک بوف کور تبدیل شده قادر به اظهار حرفهایش برای هیچکس
نیست ،دقیقاً به این دلیل که هیچکس حرفهای او را درک نمیکند و باور
نمینماید!!!
او که خون اشرافیت مالی بورژوازی در سرتاسر عروقش جاریست نه
مردم کارگر و فرودست جامعه را درک میکند ،نه با آنان هیچ رابطه و
پیوندی دارد و نه از همۀ اینها مهمتر حرفهایش حتی سر سوزنی به درد آنان
میخورد .از همین روی در میان آنان کامالً بیگانه است" .هدایت" اما در
میان اطرافیان و طبقهای که خاستگاه اجتماعی او را تشکیل میدهند نیز
هیچ جا و مکانی برای خویش نمیبیند زیرا آنان را خیانتکاران و رجالههایی
تشخیص میدهد که با کردار خویش "وطن کهنسال" او را به سیهروزی
سوق دادهاند.

در شط جاری تاریخ

39

"بوف کور" هدایت از ابتدا تا انتها همین مطلب را طرح و دنبال میکند.
او بر این باور است که هر چه خوبی و زیبایی است مرده است ،اطمینان وی
به مرگ زیباییها و خوبیها و انسانیتها تا سرحد مطلق قطعی است ،آنقدر
قطعی که او خودش جنازۀ آنها را مشایعت کرده و در خاکسپاری آنها حضور
داشته است و تازه این فقط او و تاریخ (پیرمرد کالسکهچی) بوده که مرگ و
دفن فرشتۀ مقدس خوبی و اهورایی را از نزدیک و بطور واقعی درک کردهاند
نه هیچکس دیگر.
"بوف کور" ادامه میدهد که با پایان عصر زیباییها ،خوبیها ،شرافت و
انسانیت دوران رجالهگری ،بیشرمی و دغلکاری آغاز گردیده است .دوران
لکاتهها ،رجالهها ،سودجوها ،عوامفریبان ،کاسبکاران ،مالها و شیادان ،دورانی
که با انزواء کامل انسانهای اندیشمند ،شرافتمند و آگاه همراه است.
هدایت نویسندۀ ناسیونالیست لیبرال ،رسالت طبقاتی خویش در عرصه
ادبیات را با گشایش زمینههای ذهنی و فکری رئالیسم کهنۀ قرن هفدهمی
اروپا به پایان میبرد .رئالیسمی که به دلیل زمینههای متفاوت مادی،
اجتماعی و تاریخیاش در این جا عمیقاً آکادمیک ،درخود و بیافق است و به
همین دلیل عموماً و بطور مقدر بر ساحل یک رمانتیسیسم عرفانی واپسگرا
لنگر می کشد .رئالیسم هدایت درست به سرنوشت لیبرالیسم طبقه و گرایش
اجتماعی او دچار است .اتوپیهای لیبرالی برای الیههای میانی بورژوازی ایران
به هیچ چیز سوای آرزوهای طالیی تاریخاً بر باد رفته قابل تعبیر نبود.
اتوپیهایی که طرح آنها در عصر تکامل امپریالیستی شیوۀ تولید سرمایهداری
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برای یک جامعۀ حوزۀ صدور سرمایه  -جامعهای که قرار است نیروی کار
ارزانش سیالب سرکش اضافه ارزشها را به شریان هستی سرمایهداری ایران
و جهان پمپاژ کند -تنها و تنها از عوامفریبی و در عین حال خودفریبی
بورژوازی لیبرال حکایت میکرد.
رئالیسم هدایت و اسالف و اعقاب لیبرال وی نیز تنها به درد آن میخورد
و تا آنجا برد داشت که برخی خرافهپرستیها ،دیوانساالریها ،سنتها و آداب و
رسوم متحجر فئودالی را با هزاران محافظهکاری و سازش و ترس و لرز و
بگونهای بسیار محرمانه که تنها برای "خواص و محارم" قابل درک باشد!!!
مورد اشاره و شاید انتقاد قرار دهد .در خارج از این مرز ،رئالیسم قرن
هفدهمی اینان ناگهان با دیالکتیک مادی وجود شرائط امپریالیستی تولید
سرمایهداری تصادم میکرد و درجا بیآنکه هیچ آثاری از خود بر جای گذارد
در هوا منفجر می شد .رئالیسم آنان در هالۀ سیاه یک رمانتیسیسم مرتجع
دیوانهوار سقوط میکرد ،به "مزدهشت" میپیوست و به "نیروانا" پناه
میبرد .مشاطهگر رسوای دوران پارینه سنگی تاریخ میشد تا بدینوسیله
حقارت دهشتبار سیاسی موجودش را با "افتخارات سترگ" نیاکانش!!! استتار
کند و باالخره ناسیونالیسم سرکوفت شدهاش را تشفی بخشد.
ادبیات ناسیونال لیبرالی از "هدایت" تا اوائل دهۀ چهل با نوسانات و
تندنسهای متفاوت و در طیفی آمیخته از مواضع چپ و راست با همین
محتوای اجتماعی و طبقاتی پیشگفته و با همین درجه از بیافقبودن،
مکتبیبودن و اتوپیک بودن به حیات سیاسی ،هنری و اجتماعی خویش ادامه
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داد .علوی ،چوبک ،آلاحمد ،سیمین دانشور ،ساعدی ،شاملو ،کدکنی ،اخوان،
خویی ،براهنی ،سپانلو ،فروغ فرخزاد ،کسرایی ،حمید مصدق ،مصطفی
رحیمی ،هما ناطق ،بهآذین ،دولتآبادی ،گلشیری ،آدمیت ،احمد محمود،
بهرام بیضایی ،سیمین بهبهانی و فراوان نویسنده و گوینده و نمایشنامهنویس
دیگر برغم تمامی تفاوتهای سبکی و کالمی و یا عرصهیابیهای اجتماعی
مختلفشان نهایتاً در همین راستا و در همین کمپین طبقاتی و سیاسی و
ادبی به طرح حرفها و ایدهها و دید و دریافتهای خویش پرداختند .ویژگیها و
مشخصه های عمومی ادبیات و هنر ناسیونال لیبرالی این دوره را میتوان
خیلی کوتاه بشرح زیر فرموله کرد.
 -1سب و لعن رمزآمیز و توأم با هزاران کنایه و ایماء و اشارۀ دیکتاتوری
پلیسی حاکم ،گله و شکایت از فقدان آزادی قلم و بیان و مطبوعات ،نقاشی
نقدآمیز فساد اداری و دیوانساالری کهنۀ دولتی و در یک کالم نقد
لیبرالیستی ساختار قدرت سیاسی روز بورژوازی.
 -۲بیافقی سیاسی ،نداشتن راه حلها و آلترناتیوهای اجتماعی مشخص،
آیندهگریزی و پناهبردن به گذشتههای دور ،غلطیدن به ورطۀ نوعی
رمانتیسیسم کور اقتصادی و تاریخی ،توسل به دارالشفای مزدهشت ،بستن
دخیل به مرقد زردشت و مانی و مزدک برای درمان دردها و رنجها و
نابسامانیهای اجتماعی موجود .وفاداری قطعی و تا مغز استخوان به پایههای
اقتصادی و زیربنای تولیدی نظام سرمایهداری ،پراکندن سموم توهّم پیرامون
امکان اصالح ،راسیونالیزهکردن و انسانیساختن این نظام جنایتکار ضدبشری،
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کمونیسمستیزی و ضدیت با سوسیالیسم ،قلم بطالن کشیدن بر موجودیت
طبقۀ کارگر و جنبش کارگری جامعه و جهان .کتمان مزورانۀ مبارزات
تودههای وسیع طبقۀ کارگر ،تحقیر این مبارزات ،ستایش عربدهها و لفظ
بازیهای رادیکال نمایانۀ محافل مریخی روشنفکران بورژوا ،همراه با اهانت و
کوچکشمردن اهداف اقتصادی و اجتماعی جنبش کارگری.
 -3تنش های حاد ناسیونالیستی و لیبرال پوپولیستی ،استتار واقعیت
مادی جامعۀ مدنی موجود بعنوان منشأ و ریشۀ همۀ سیهروزیها ،عامگویی
پیرامون مشکالت ،رنجها و معضالت اجتماعی ،پردهانداختن بر روی زیربنای
تولیدی و پایههای اقتصادی مصائب و مشقات و بدبختیهای دامنگیر مردم
کارگر و فرودست جامعه ،کتمان شیادانۀ رابطۀ تنگاتنگ و عینی میان شیوۀ
ت ولید و نظام اجتماعی مسلط از یکسو و اشکال گوناگون استثمار و ستم و
تبعیض و بی حقوقی اجتماعی از سوی دیگر ،استتار واقعیت وجود طبقات
اجتماعی متخاصم و آشتیناپذیری قهری و ضروری منافع ،مطالبات و افقهای
اجتماعی این طبقات با هم ،توهمپراکنی پیرامون همدوشی و همپیوندی و
همرنجی میان طبقات مختلف!!! تکیه بر این انگارۀ واهی و دروغین که گویا
همۀ اینان تاریخ و اعتقادات و منافع ملی مشترکی!!! دارند و باید در راستای
اهدافی واحد با هم متحد باشند!!!
 -4خرافهپردازی ،کهنهپرستی ،اسطورهپروری ،جعل تاریخ ،قهرمانسازی
و شخصیتتراشی ،قبلهآفرینی و نبش قبر استخوانهای پوسیدۀ ادوار
پارینه سنگی و نوسنگی ،تفسیرپردازی دروغین و خرافی دربارۀ افسانههای

در شط جاری تاریخ

43

پوچ ،تزریق افیون مذهب و باورهای خرافی رنگارنگ به ذهن و مغز تودههای
مردم ،آسمان ریسمانبافیهای متافیزیکی مبتذل پیرامون شأن نزول این یا
آن شعر حافظ ،این یا آن نوول هدایت ،این یا آن افسانۀ فردوسی و ...
جداکردن کامل شخصیتها از شرائط عینی ،اجتماعی و تاریخیشان،
بتساختن از آنان ،ترویج رقتبار ذهنیات عقبماندۀ ماوراء زمینی قرون
وسطایی دربارۀ معجزات و کرامات فکری آنها !!! انحراف افکار عمومی مردم
کارگر و فرودست از شرائط زیست و کار و مبارزه و اعتراض و مشقات و
مصائب روزمرهشان و سرگرمساختن آنان به وراجیهای خرافهبار محفلی و
افاضات اسکوالستیک.
اینها و بعضاً نکات دیگری از این دست ویژگیهای کلی و مشخصههای
عمومی ادبیات ناسیونال لیبرالی ایران را در فاصلۀ سالهای بعد از شهریور ۲0
تا اواسط دهۀ  50تعیین مینماید .با این وجود نمایندگان ادبی و هنری این
گرایش چه در این دوره و چه پس از آن طیف کامالً واحد و یکدستی را
تشکیل نمیداده اند .در جناح راست این طیف ما شاهد ابراز وجود و
هنرنمایی دهها شاعر و نویسنده و ادیب و نمایشنامهنویس و فیلمساز هستیم
که شعر و رمان و فیلم و تئاتر و کالً هنرشان فاقد هر گونه ارزش و اعتبار
اجتماعی است .شاعران ،نویسندگان و هنرمندانی که حتی عناصر آگاه و
پیشرو طبقۀ اجتماعی خویش هم نیستند.
با آغاز دهۀ  ،40حل امپریالیستی مسألۀ ارضی و انکشاف کاپیتالیستی
تام و تمام جامعه ،بخشهایی از بورژوازی متوسط آخرین باقیماندههای
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اختالفات خویش با شرکا و رقبای حاکم درون طبقه خویش را به خیر و
خوبی مصالحه کردند و از آن پس دلیلی برای اپوزیسیون نمایی و نقد و
انتقادات لیبرالیستی از دیکتاتوری پلیسی و فاشیستی حاکم در برابر خود
ندیدند .انعکاس این تغییرات در ادبیات و هنر لیبرال ناسیونالیستی نیز خیلی
سریع بصورت پدیدههایی از نوع "موج نو"" ،هنر برای هنر"" ،شعر سفید" و
امثال اینها خود را به نمایش گذارد .نمایندگان ادبی و هنری جناح راست
ناسیونال لیبرالیسم همسان سایر همکیشان و همپیوندان طبقاتیشان در
جریان گسترش انباشت سرمایه و تبدیل سرزمین آریاییشان به جامعهای
آکنده از سرمایه و نیروی کار ارزان گل از گلشان میشکفت .فجر باورها و
امیدهایشان این بار از غرب طلوع میکرد ،عینیت موجود در همۀ وجوه بر
مدار تمنیات و انتظارات آنان فرا میچرخید .در چنین شرائطی رخسارههای
سپید افق ،بیدریغ بر نهانگاه جوشش احساسشان گرد نور میتراوید و رنگ
شعرشان را سپید و سپیدتر میکرد!!! رقص باورهای پیروز ،سراچۀ لطیف
عواطف و اندیشهشان را طوفانی میساخت و از درون آن "موج نو" بر
میتافت!! موج جد ید شعرشان نیرومند و نیرومند و رنگ آن سپید و سپیدتر
میشد .هنگامی که کشتار کارگران "جهانچیت" ،عربدههای مستانۀ
شکنجهگران اوین و اعدام بی امان انقالبیون در هر صبحگاه بشارت از عزم
استوار حکام امپریالیستی سرمایه برای دفاع از میهن سرمایهداری میداد.
شکست نهایی انقالب  57در سالهای  59به بعد و استیالی تام و تمام
جریان پان اسالمیستی ،ادبیات ناسیونال لیبرالی را نیز برای مدتی به جرم
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ناروای "غیرمکتبیبودن"!!! در معرض تأدیب قرار داد .اما نیروی شگرف و
ساحرۀ انعطاف پذیری و سازش ناسیونال لیبرالی خیلی زود گره از کار گشود
و راه را برای ادامۀ حیات ادبی و هنری آنان هموار و هموارتر ساخت و
باالخره اینکه ادبیات و هنر ناسیونال لیبرالی امروز در انتظار واپسین
هنرنمایی رئیسجمهور رفسنجانی و وزیر ارشادش تجدید افتخارات گذشتۀ
خویش را ثانیهشماری میکند!!!
آنچه گفتیم گزارشی است تیتروار و بغایت کوتاه از مکان تاریخی،
محتوای طبقاتی و گرایشات اجتماعی ادبیات و هنر معاصر ایران ،هنر و
ادبیاتی که در عامترین بیان آیینۀ تمامنمای افکار ،ایدهها ،افقها ،باورها،
توافقها و انتقادات طبقۀ بورژوازی ایران از آغاز تا به امروز است.
طبقه کارگر ایران به همانگونه که قبالً تصریح کردیم تا این زمان امکان
ابراز ،طرح و تصویر هویت مستقل اجتماعی و طبقاتی خویش را در قالب
ادبیات و هنر به مفهوم اخص آن احراز نکرده است .دقیقتر بگوییم استثمار
دهشتبار نیروی کار ارزان کارگر ایرانی توسط سرمایه ،دیکتاتوری عریان و
فاشیس تی سرمایه بعنوان ابزار پاسداری از فروش ارزان نیروی کار و  ...امکان
ابراز وجود اجتماعی مستقل در پهنۀ هنر و ادب را از طبقۀ کارگر ایران سلب
کرده است .این یک واقعیت جانگزا و تلخ است که تا امروز کارگر ایرانی هر
گاه سر و کارش به کتاب و شعر و قصه و رمان و نمایشنامه و تاریخ میکشد
ناگزیر خود را در هالهای سیاه از انگارهها ،اندیشهها ،جهانبینیها ،دید و
دریافتها ،نقد و قبولها و مالکهای داوری و سنجش گرایشات مختلف
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بورژوازی محصور مییابد .کارگر ایرانی تاریخ جامعه و سرگذشت مبارزات
گذشتهاش را در بهترین حالت باید از زبان احمد کسروی مرور کند!! دردها و
رنجهای زندگیش را از درون رمانها و نوشتههای محمود دولتآبادی فرموله
نماید!! با شعر احمد شاملو و حمید مصدق و فروغ فرخزاد احساساتش را
فریاد زند!! جامعه شناسی را از طریق مراجعه به آثار آریانپور بیاموزد!! و این
برای طبقۀ کارگر ایران درست در حکم یک فاجعه است .کارگر ایرانی باید
تاریخ جامعهاش را به روایتی کارگری بخواند ،روایتی از تاریخ شبیه آنچه که
"مارکس" تاریخ آلمان و فرانسه را به کارگران اروپا و جهان آموزش میداد.
سیهروزیها ،مشقات و مصائب اجتماعی و دردها و رنجهای زندگیاش را در
رمان و نوول و شعر و نمایشنامهای احساس ،اندیشه و بازشناسی کند که
مظهر عمیقترین کیفرخواست تاریخی طبقهاش علیه تمامیت نظام اجتماعی
ضد بشری سرمایه داری باشد .این موضوعی است که کمونیستهای واقعی،
کمونیستهای کارگر ،کارگران آگاه کمونیست و پیشروان طبقۀ کارگر ایران
باید تمامی توجه الزم را بدان مبذول دارند.
در پایان این مقدمه الزم میبینم که چند نکتهای نیز پیرامون دفتر شعر
حاضر به استحضار دوستان و رفقای عزیز خواننده برسانم.
من نه شاعرم و نه طبعاً دعوی شاعری دارم ،اما من در عین حال به رغم
سخنپردازان لفاظ و پرمدعای بورژوا و برخالف انگارههای موهوم و بیبنیان
روشنفکران فاضلنمای فضلفروش مکتبی هیچ معیار و ضابطه و چهارچوب
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مقدس یا اصول از پیش دیکته و تعیینشدهای برای شکل بیان احساس و
ابراز نظر آدمها قائل نیستم.
شعر نوعی بیان احساس است .آنچه که مهم است زادگاه انسانی و
خاستگاه اجتماعی این احساس است نه داربست لفظی و چگونگی اظهار و
تصویر آن .از لحاظ تعریف نیز آنچه که خصلتنمای واقعی شعر است یا در
واقع شعر را از نثر و ادبیات متمایز میسازد صرفاً بار عاطفی و نیروی احساس
خودویژهایست که در درون آن جاریست.
شعر اندیشهایست که با نیرومندترین ولتاژ احساس ،بار مقاومت ادبی
واژهها را در هم میشکند و به درون آنها جریان مییابد .پرتوی از اندیشه که
این بار بجای تئوری و تحلیل و استدالل ،بجای تفسیر سیاسی رخدادهای
اجتماعی یا آناتومی جامعۀ مدنی ،بجای توضیح علمی طبیعت یا تبیین
فلسفی عینیت موجود ،بجای رمان و نوول و نمایشنامه ،تمامی بار معنوی،
علمی ،اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی و کالً انسانی خود را در شعلههای سرکش
احساس تفت کرده و حاصل این استحاله را بصورت چیزی بنام شعر به قالب
الفاظ منتقل می کند .چیزی که در اینجا جریان اندیشه را خصلت شعری
میبخشد و از اشکال دیگر ظهور خویش متمایز مینماید ،نه موزونبودن
آنست ،نه منظومبودنش ،نه ریتم و آهنگ و قافیه و ترکیب عروضیاش ،بلکه
همان بار عاطفی و احساس نیرومندی است که بر آن فشار وارد میسازد .این
اندیشه و این احساس به هر کسی میتواند تعلق داشته باشد .به کارگر آگاه
کمونیستی که محو کامل استثمار و ستم و تبعیض و بیحقوقی انسانها
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جریان مستمر زندگی اوست .به انسان آزاده و آزادیخواه و آرمانگرایی که در
مقابل بیداد و زور تمکین نمیکند ،به مدافعان نظم کهنه ،به دژخیم مردمان،
به موجودات مومیایی شدۀ مریخی و به بسیاری دیگر.
این اندیشه و این احساس ممکن است اعتراضی پرشور علیه پایههای
اقتصادی و زیربنای مادی نظام ستمکار حاکم و از این طریق نیروی مادی
خودجوشی در کار برقراری نظم نوین هستی باشد (سرود انترناسیونال) و
شعار سرخ "کارگران سراسر جهان متحد شوید" .ممکن است جلوهای از
تساویطلبی تخیلی و آرمانخواهانه باشد "نان و گرسنگی را به تساوی تقسیم
میکنیم"( .خسرو گلسرخی) میتواند رؤیابافی رمانتیسیستی و خام یک
لیبرال بیافق عاصی باشد" .یک شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد
میکشد" ( .احمد شاملو) آشفتگی و یأس و واپسگرایی یک ناسیونالیست
شکست خورده باشد (بخش عظیمی از اشعار مهدی اخوان ثالث) ممکن است
معراج عارفانۀ عشاق سینهچاک ماه و مهر و طبیعت و دشت و دمن و یا پرواز
ارواح مومیاییشدۀ ناآرامی باشد که از برکت وجود نظام اجتماعی حاکم و
سهمی که از قبل استثمار دهشتبار نیروی کار نصیبشان میگردد جنگ و
جدلهای مادی و زمینی را به حقارت انسان!!! عصر تلقی کرده و در ماوراء
عالم سفلی به کشف فضایل عالیۀ انسانی مشغولند (شمار کثیری از شاعران
ناسیونال لیبرال معاصر) و باالخره ممکن است نشخوارهای زمان سیری
موجودی باشد که همراز جام باده و ابروی یار بر مرگ قوی و هالۀ نخشب
گذر کند( .مهدی حمیدی)
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بحث شعربودن و نبودن سرودههای این یا آن شاعر ،دعوای مبتذل و
تاجرانهایست که حجرهنشینان رستههای مختلف بازار سرمایه به راه
میاندازند تا از این طریق برای کاالهای خویش مشتری دستوپا کنند .سخن
از شعر بودن و نبودن این یا آن کالم شاعرانه نیست .سخن از انتظار و تحلیل
و نقد و اعتراضی است که به قالب شعر میرود .سخن از انسانی است که شعر
میگوید و از همۀ اینها اساسیتر و مهمتر سخن از طبقۀ اجتماعی معینی
است که جریان معیشت و کار و پیکار و اندیشهاش زیر فشار موج سرکش
احساس شکل و رنگ و خصلت شعری به خود میگیرد.
دعوای شعربودن و نبودن ،هیاهو و جار و جنجال قدیمی کسانی است که
میخواهند و می کوشند تا بر روی خاستگاه اجتماعی و طبقاتی شعر پرده
اندازند .تمام بحث بر سر اینست که این یا آن شعر درد و رنج و اعتراض و
توافق کدام طبقۀ اجتماعی ،کدام مردم و کدام بخش از جامعه مدنی موجود
را پژواک مینماید.
ارزش بیشتر شعر برشت ،سعید سلطانپور و خسرو گلسرخی در مقایسه با
سپانلو ،جواد مجابی ،سهراب سپهری و یداله رؤیایی در آن نیست که مثالً
گروه اول خیلی شاعرترند! یا اعجاز شاعریشان افزونتر است!! نه ،بالعکس چه
بسا آنان به اندازۀ این دومیها تخصص!! شاعری نداشته باشند!! آنچه که شعر
گلسرخی یا سلطانپور را از دار و دستۀ دوم متمایز میسازد دقیقاً محتوای
اجتماعی و درونمایۀ اعتراضی آن است.
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شعر برشت و گلسرخی شعر اعتراض به شرائط زیست اجتماعی انسان در
جامعۀ مدنی موجود است .هر چند که اعتراض به زیربنای اقتصادی و اساسی
آن یعنی نقد تمامی عینیت سیاه موجود هم نیست .در حالی که شعر سپانلو،
رحمانی ،سپهری و خیل همگامان ،شعر آدمهای غیر معترض ،آدمهای ذینفع
در حاکمیت نظام جنایتکار سرمایهداری ،شعر لیبرالهای بورژواست.
دفتر شعر موجود هر چه هست احساس و عصیان و اعتراض آدمی است
که جریان اندیشه و احساس و زیست و کار و پیکارش با مردم کارگر دنیا ،با
طبقۀ کارگر ایران و جهان در پیوندی ریشهای ،ناگسستنی و درونی است.
اینکه این اعتراض تا چه اندازه توانسته است پوشش مناسب شعری خویش را
احراز کند دقیقاً نمیدانم ،اما این را خوب میدانم که اعتراض رادیکال و
سرمایه ستیز طبقۀ کارگر به هر شکلی که بیان شود برای مردم کارگر و
هواداران انقالب اجتماعی آنها شنیدنی خواهد بود.
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کارگر برخیز!
برخیز ای داغ بردگی بر کتف
سنگینترین رسالت تاریخ بر دوش
برخیز ،بردۀ مزدی!
مردابک سیاه سکوت را
در توفش خروش خویش طوفانی کن.

این زندگی نیست
گندزار ذلت و رنج است
چارسوق دهشت و فقر
دنیای کهنۀ جهل
کانون شرم بربریت عصر است.
این زندگی نیست
میدان تازش سرمایه است
بازار عرضۀ کاال
دارالحکومۀ پول
تصویر باژگونۀ هستی است.

برخیز ،بردۀ مزدی!
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با شورشی عظیم و جهانی
خونشعلههای داغ درونت را
در قلب خفتۀ تاریخ
طوفان کن.

برخیز!
سقف سیاه حاکمیت خونخواران را
در توفش مقدس قهرت
ویران کن.

برخیز!
میثاق وحدت انسان و خویش
انسان و حاصل کار
انسان بیحکومت آزاد
میثاق هستی بیجنگ
هستی بیاضطراب و فقر را
تاریخ زندگانی انسان کن.
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تهران ،شهر عمیقترین تضادها
تهران ،شهر تضاد
الگوی واقعی یک نظام
شهری که پیربختک سرمایه
بود و نبود خویش را
با دقت تمام
در داربست آن
تصویر کرده است.
تهران ،شهر کارخانههای بزرگ
و تجارتخانههای عظیم
شهر سرمایهدارها
آن کرکسان پیر
دژخیم مردمی که شب و روز
با خون کارگران
کشتزار "سود" را
سیراب میکنند.
تهران
شهر کارگران
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قربانیان معبد سرمایه
رنجدیده مردمی که شب و روز
محصول رنجشان
انبار آز مالکان "سود" را
ماالمال میکند.
تهران ،شهر زعفرانیه
دنیای آسمانخراشهای عظیم
پارک تفرعن خونخواران
آنجا که:
هر وجبش
تاراج خون هزاران کارگر را
بانگ میزند.
تهران ،شهر زاغهها و کومهها،
محور اتصال حلبیآباد و کشتارگاه،
و دهها محلۀ دوزخی دیگر
با میلیونها دوزخنشین کارگر
بیغولههای گرسنگی و رنج
کورواحههایی که هر قدمش
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نامردمیترین شقاوت سرمایه را
فریاد میکشد.
تهران ،شهر بزرگترین چراغانیها
بر ساحل مقارن غمبارترین تاریکنشینیها
شهر استخرهای عظیم شنا در شمال
با نالههای مرگبار تشنگی در جنوب
شهر "روسپیان" معصومی که
سنگسار میشوند
و عصمتمداران روسپیای
که:
مدال شرف میگیرند!!!
تهران
شهر اوین
باروی وحشت و شکنجه و اعدام
برج عظیم حماسهها
سالخخانهای که در آنجا
از دیرباز تا امروز،
سفاکترین کاهنان سرمایه
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با دستار یا بیدستار
فرمان مرگ میدهند
و دیوارهای سرخ هر شفقش
خون مبارزترین انسانها را
فواره میزند.
تهران
باروی ائتالف تمامی نیرنگهای سرمایه
بازار عرصۀ بورسهای کهنۀ ناسیونالیسم
دکان داغ زهد و افیونفروشی دینی
کانون عشقبازی تکنیکهای مدرن
با عتیقترین خرافههای متافیزیک
شهری که در چهار گوشۀ آن
نمایندگان جهانی همۀ قطبهای سرمایه
در منتهای الفت و سلوک
استثمار هر چه وحشیانهتر نیروی کار را
شور میکنند.
تهران ،شهر اعتصاب و خون
جلوهگاه خشم تودههای کار
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شهر اعتصابات خشمگین کارگری
در باران داغ گلولهها.
تهران
شهر انقالبات شکستخوردۀ بسیار
باروی یادبود قیامهای عظیم مردمی.
تهران
شهر خیانتهای موفق بسیار
برج کریه توطئه و سرکوب جنبشها.
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داربست بردگی
نظام اجتماعی حاکم،
این اختاپوس وحشت و دهشت،
این داربست بردگی و رنج،
و این منشأ فالکت انسان
در پنج قارۀ گیتی،
نظام سرمایه است.
راز حیات،
در انداموارۀ بدخیم این نظام،
جریان پرتالطم سودیست،
که از چشمهسار کار،
از خون کارگران،
از کار کارگران مزدی،
در شریانهای آن به راهست.
هولناک دوزخ تفتی است
این لعنتی نظام
با شعلههای شررسای جنگ
با دژخیم حاکمان جنگافروز
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و بدسگال خدایان زور
که بر بام هر منارهای
شیادوار ،عربدۀ صلح میکشند.
در این نظام،
کار مجسم میلیاردها کارگر
در رشتۀ توالی تاریخ،
و سلسلۀ بیگسست نسلها
که اینک
به کارگاههای عظیم تولید
و بازارهای داغ کاال
تبدیل گشته است،
اعیانی"مقدس" سفاک مردمی است
که صاحبان سرمایهاند.
منشور برقراری این ددمنش نظام
بر محور فالکت ما تودههای کار
تنظیم گشته است.
ما این حقیقت بزرگ را
از دیرباز،
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با گوشت و پوست خویش
لمس کردهایم.
ما سالهاست که:
با عزم استوار
فرمان به پارهکردن این منشور دادهایم.
ما بارها این رأی قاطع خود را
در سرتاسر جهان
با عزمی آهنین
تکرار کردهایم.
این عزم ماست
با انقالب خویش
گوری به ژرفی تاریخ
حفر میکنیم
و این بدکنش نظام را
با نفرت تمام،
در آن دفن میکنیم.
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قیام بهمن
چند سال پیش بود،
روزهای آخر بهمن،
روزهای پیروزی و شکست،
روزهای شکست درسآموز.
روزهایی که ما،
دژهای پایداری دشمن را
یکان ،یکان،
میشکستیم،
و سرود فتح میخواندیم!!
من کارگر قدیمی ایران ناسیونال،
همدوش تودههای عظیم کارگر
در تمامی کارخانههای ایران،
خیل عظیم شکنندگان دژها را،
تشکیل میدادیم.
ما جملگی ،مصمم و پیگیر،
با کینهای مقدس،
موج گلولۀ دشمن را،

در شط جاری تاریخ

62

عقب میراندیم،
و مرگ را با همۀ تهاجمش،
تحقیر میکردیم،
تا بشکنیم،
ما هر کدام ،فرمان شکستن میدادیم،
و میپنداشتیم ،که فاتحیم.
ما از ژرفنای نفرت،
بر هر قرارگاه دشمن ،میتاختیم.
ما باید که این کار را ،میکردیم
زیرا که ما،
در تمامی عمر خویش،
با تمامی توانمان،
تولید کرده بودیم
با این وجود،
هیچ چیز نداشتیم.
ما خالق جهان کنونی انسانها بودیم،
حال آنکه خود،
زندگی یک مخلوق دردمند را،
هر روز و شب،
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با تمامی تلخی ،شرنگ میکردیم.
تمامی ماشینهای ایران ناسیونال ،ولوو و بنز خاور را،
ما میساختیم،
هر روز هزارها،
میساختیم،
حال آنکه خود حتی ،بلیط اتوبوس را،
با عسرت تمام
خرید میکردیم.
پارچههای گرانقیمت "جهان"
که ،اعیان شهر،
با پوشیدنش،
"شرافتمند" میشدند،
با دستهای رفیقان ما،
با دست کارگران "جهان چیت"

بافته میشد،
اما،
ما خود لباس نداشتیم،
و نوباوگان ما،
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روزهای سرد زمستان را،
بیهیچ لباسی،
به مدرسه میرفتند.
آنان بخاطر این بیلباسی،
سخت تحقیر میشدند.
خورد و خوراک نیز از هر چه بود،
یا در مزارع،
یا در کارخانهها،
محصول کار روزمرۀ ما کارگران بود.
محصول کار ما،
اما،
در دستهای ناپاک بورژواها،
ابزار قدرت و حکومت آنان بر ما بود.
ما کارگران،
با از دست دادن محصول کار خویش،
محکوم و پابرهنه و بیخانه،
زندگی میکردیم.
ما باید که میشکستیم،
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باید که میکندیم،
پایههای حکومت بورژواها را،
ما بسیار کار درستی میکردیم،
اما،
ما یک چیز بسیار اساسی را،
اندیشه نمیکردیم.
ما میتاختیم و میشکستیم،
اما صرف شکستن کافی نبود،
شکستن ما نیز عین ساختنمان بود.
در کارخانه ما میساختیم،
اما نه بهر خویش،
در عرصۀ ستیز نیز،
ما میشکستیم،
اما ،نه بهر خویش،
در کارخانه،
ما اردوی کار بودیم،
در عرصۀ ستیز نیز،
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اردوی رایگان پیکار بودیم.
راز شکست تلخ ما نیز،
در همین نهفته بود،
میساختیم ،نه بهر خویش
و میشکستیم نه برای خود.
ما هیچ چیز نداشتیم،
تشکیالت نداشتیم،
رسم و رسوم ادارۀ امور جامعه نمیدانستیم،
ما فردای انقالب را اندیشه نمیکردیم.
ما از هیچ تدارک الزم،
در کارزار سترگ خویش،
برای راندن بورژواها،
برای محو حاکمیت سرمایه،
برای لغو کار مزدوری،
برای برپایی جامعهای نوین،
برای سوسیالیسم،
برخوردار نبودیم.
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ما خود نیز،
در پارهای موارد،
به سود بورژواها میاندیشیدیم.
ما عاصیان بهرهکشی،
تنها به انقالب و به شورش،
ایمان داشتیم.
فردای انقالب اما،
زندگی ما،
از گذشتههایمان،
بسی بدتر بود.
برادران طبقاتی بورژواهای معزول،
و فامیل بدسگالشان،
در سرتاسر جهان،
از پیش،
ادامۀ حکومت خویش را،
تدبیر کرده بودند.
سرمایۀ جهانی،
در چهارگوشۀ زمین،
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با تمامی زرادخانههای نظامیاش،
با همۀ سازوبرگ دولتیاش،
با مدد از تمامی اندیشمندان بداندیشش،
راه بقای حاکمیت خود را،
تدبیر کرده بود.
ما میشکستیم،
حال آنکه در همان زمان،
سرمایۀ جهانی،
این بار،
خونخوارترین اراذل فامیلش را،
بر جای حاکمان قبلی خویش،
منصوب کرده بود.
فردای بیست و دوم بهمن،
پیر موبد دغلکاری،
که مفتی طریقت سرمایه بود،
بر جای شاه سابق سرمایه،
حکم میداد،
او مظهر اخوت تاریخی خدا،
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با تمامی استثمارگران بدسگال دنیا بود.
نوحاکمان ددمنش سرمایه،
در لحظهای که ما،
کورمال ،کورمال،
راه واقعی انقالبمان را،
میجستیم،
آری ،درست در همان لحظه،
فرمان به ختم انقالب دادند.
ما را دوباره به کارخانهها فرستادند.
نیروی کار بازهم،
تنها بساط هستی ما بود.
ما انقالب را از اصل باخته بودیم،
زیرا که انقالب،
پژواک راستین خواستههای ما نبود.
ما کارگران،
در زیر تازیانههای مرگبار فقر،
در کام بیحقوقی مرگآفرین سرمایه،
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در ژرفنای پلشت محرومیتها،
محرومیت از مبارزه ،اعتراض ،اعتصاب،
محرومیت از تشکل ،تجمع،
محرومیت از هر کار دستجمعی،
اهداف انقالبمان را،
با رأی جمعی خویش،
تدبیر نکرده بودیم.
شعارهای انقالب،
شعارهای ما نبود.
اهداف انقالب ،اهداف واقعی ما نبود.
ما انقالبمان را،
در هالۀ سیاه مجادالت درونی سرمایه،
از یاد برده بودیم.
آری،
ما شکست خوردیم،
اما،
در راستای این مصاف،
راز مهم فتح آتی خود را
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بسیار خوب لمس کردیم.
ما ژرف دریافتیم،
که برچیدن بساط سرمایه،
که محو ریشهای کار مزدوری،
تنها درفش راستینی است،
که در پیکارهای آتی خود،
باید با زور بازوان استوار خویش حمل کنیم.
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باغ
میوهها شاداب و خندانند،
میوهها شیرین و پرآبند،
وقت محصول است و اینک،
باغ آکنده است از میوه.
باغ را من آفریدم،
این درختان یک به یک،
با دستهای من
از درون خاک روییدهاند.
من به آنها آب دادم،
من تمام عمر خود را
در شبان سرد و یخبندان،
روزهای داغ تابستان،
قطره قطره
پای آنها نشت کردم.
باغ اما مال من نیست،
میوهها از آن من نیست،
من برای باغ
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و از برای میوهها
از برای آنچه که با بذل جانم آفریدم
آدمی بیگانه و ناآشنایم.
باغ اما مال من نیست،
من در عرف بدنهاد نظم بدبنیاد سرمایه
بردهای مزدور را مانم،
بردهای محروم از محصول کار خویشتن،
بردهای مزدی،
که مزدش خونبهای هستن اوست.
باغ اما مال من نیست،
باغ ملک صاحب سرمایهدار است!
من برای باغ،
و از برای آنچه که با بذل جانم آفریدم،
آدمی بیگانه و ناآشنایم.
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نوروز
نوروز طالیۀ زیباییست.
من این کالم را،
به کثرت تمامی روزهای عمر خود،
شنیدهام،
یا که خواندهام.
من این کالم را
اما!
دروغی بزرگ میدانم.
نوروز طالیۀ زیباییست.
اما برای کی؟
برای کدام مردم؟
من در زاغههای جنوب
زادهام.
و در نخلزارهای کرانۀ کارون
زیستهام.
و امروز
سالهاست
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که در گودهای کنار ری
در حلبیآبادها
رنج میکشم.
من در تمامی عمر خویش
یک بار هم
زیبایی و طراوت نوروز را
احساس نکردهام.
من از ساللۀ کارم.
پدرم از قبیلۀ دهقانان جنوب بود.
و من خویش
کارگر چیت ری هستم.
نوروز برای ما،
همواره،
فصل هجوم دردها
بوده است.
درد عمیقتر نداریها
درد عظیم ،حقارتها
درد مواجهه ژرفتر با فقر
درد خجالت از زن و بچه
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درد برهنگی فامیل
در شهر لباسهای فاخر.
درد حقارت زاغهنشینی
در شهر کاخهای مدرن.
نوروز برای ما
هر سال،
حدیث واقعی فقر بود.
ما
اما!
از روایت نوروز
هر سال
این حقیقت روشن را
بر لوح خاطر خویش
ثبت کردهایم.
ما!
کارگریم
مردم محکوم
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در نظام سرمایه.
روزی که ما
با اتحاد مقدس خویش
این بختک مخوف را
دفن کنیم.
آن روز را
نوروز میکنیم.
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مشعل
جهان یکسر مهآلود است،
مشعلها نمیسوزند،
غریو کاروانانی که با سمفونی سرخ،
بشارت از طلوع فجر
میدادند،
اکنون
دیرگاهی است،
به آن تندی،
نمیتوفد.
غبار راه سنگین است،
و شور کاروانها
سخت
فرسوده است،
جراحتها همه سر باز کرده است،
قوای راهزن،
از هر کمینگاه،
ندای حمله را
آغاز کرده است.
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چه میتوان کرد؟
چه باید گفت؟
اردو سخت آشفته است،
جراحتها همه کاری،
رجزهای سیاه خصم،
دردآور،
و مشعلها همه خاموش،
عالج کار آسان نیست.
کدامین چاره را
آغاز باید کرد؟
ز مشعلها!
ز مشعلها کنیم آغاز.
نیروی شگرف خویش
دریابیم،
نبرد راستین خویش،
بشناسیم،
ره چاره از آنجا باز جوییم.
ز مشعلها کنیم آغاز،
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اگر امروز سنگین است
غبار راه،
اگر مه میکند بیداد،
اگر اردو همه زخمی است
و شور تاختن
تحلیل رفته است!
نباید کرد تردید
که سیمای افق
اکنون
فزایندهتر از هر وقت
طوفانی است.
ز مشعلها کنیم آغاز،
مه تاریک باورهای واهی را
ز رخسار افق
زائل نماییم.
بپا خیزیم!
مشعلها برافروزیم
غبار راه برگیریم،
بساط یأس برچینیم
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رسوب وهم بزداییم
به مانیفست برگردیم،
و پیکار سترگ خود،
و اهداف عظیم خویش،
به ژرفی باز بشناسیم.
ز مشعلها کنیم آغاز،
چراغ راه بر گیریم،
مکان خویش بشناسیم،
به سنگرگاه اصلی بازگردیم،
درفش سرخ از نو برفرازیم،
ره اکتبر
از سر
باز پوییم.
ز مشعلها کنیم آغاز،
افق امروز
فزایندهتر از هر وقت،
طوفانی است،
خروش سهمگین رعد
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در راهست.
قوای خصم
در حال تالشی است،
و ترفندها
همه منسوخ
و ما امروز
بیش از چند میلیاردیم.
اگر مشعل برافروزیم،
و راه سرخ پیکار باز پوییم،
چه جای شک؟
که پیروزیم.
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چشمانداز
من سپیدۀ راستین رهایی را،
هرگز،
رؤیت نکردهام.
اما
طلوع آن را،
بسیار مطمئنتر از مناظر رویارویم،
باور دارم.
من با چشم باز
به روشنی آفتاب
از ورای تلسکوپ تاریخ،
میبینم،
که:
کارگران دنیا،
نستوه و استوار،
تا میعادگاه نهایی پیروزی،
پیش میتازند.
من طالیگان فرخ این پرخروش سپاه را،
در نور روشن تاریخ،
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میبینم.
که:
آخرین قالع پایداری دشمن را،
تسخیر میکنند.
و آنگاه بیدرنگ،
ویرانههای نظم سیاه پیشین را،
میکوبند،
تا بر فراز آن
شالودۀ نظام جدید
نظام سوسیالیسم را
استوار کنند.
من با گوش باز،
غریو فتح بزرگ را،
میشنوم.
من!
کنگرۀ سراسری شوراهای کارگری را،
میبینم.
من!
همزمان
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کالم نمایندگان را،
با همۀ وضوح،
گوش میکنم.
آنان مصوبات کنگرهها را
یعنی که:
طرح زیست تازۀ انسانها را،
بسیار ساده ،تقریر میکنند.
من گوش میدهم!
آحاد اجتماع ما همه با هم برابرند.
یعنی که:
تکتک مردم
انسانهای کارگرند.
نظم امور جامعه را،
بود و نبود تمامی تولید را،
خیل عظیم کارگران،
یکسان و بیتفاوت،
تدبیر میکنند.
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من گوش میدهم!
این تودۀ عظیم،
تدبیرکردههای متحد خویش را،
بر پایۀ برابری،
به عمل ،تبدیل میکند.
ما!
حکم به مرگ قطعی سرمایه میدهیم.
ما کار مزدبگیری را
محو میکنیم.
ما هر چه هست و نیست را
بر پایۀ برابری،
تقسیم میکنیم.
آنان مصوبات کنگرهها را
ابالغ میکنند.
ما پول را،
مالکیت خصوصی را،
خرید و فروش را،
سرمایه را،
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و کار مزدوری را
از ساحت مقدس زیست،
محو میکنیم.
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آینده
سیمای نظم آتی هستی،
زیبا فروغ روشنی است،
که در سینهسای شب،
پیکار مستمر مرا،
شور میدهد.
من نظم بد نهاد کنونی را،
هرگز،
بیعت نکردهام.
من رستخیز هستی انسان را،
در انحالل هستن این نظم جستهام.
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اعتصاب
صداها در هم آویخت،
گرانی ،خرج سنگین ،مزد اندک
تحمل هیچ آسان نیست،
ره چاره بباید جست.
صدایی با طنین داغ ،خشماگین و پرشور
میان موج نجواها فرو پیچید:
فردا اعتصاب
تمام کارها تعطیل
تولید بیتولید.
صدا افزود:
ز نیروی عظیم و رایگان کار ما
هر روز
فراوان جوی داغ سود
به رود پرخروش آز سرمایه
روان است
و ما با اعتصاب خویش
فردا
مصمم ،همنظر ،همگام و نستوه
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توان استوار خویش را
در تیر
بسوی دشمن خونخوار
شلیک خواهیم کرد.
ز موج اعتصاب ما
تنفسگاه سرمایه دچار اختناقی سخت خواهد شد
و رود پرخروش سود
از غرش فرو ایستد
و خونخواران و مزدوران سرمایه
به ناچار
ره تسلیم را
تمکین خواهند کرد.
و "فردا اعتصاب"
این آهنگ رأی پیر رزم کارگاه بود.
و این آهنگ همچون موج
به شط جاری عصیان کارگرها
گره خورد.
و فردا
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چرخ تولید و حیات کارگاه خوابید
و رود پرخروش سود
برای لحظههایی چند
از جریان فرو ماند.
و خونخواران و مزدوران سرمایه
به ناچار
ره تسلیم را تمکین کردند.
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طلوع آتی سوسیالیسم
" گل همین جاست ،همین جای برقص" (مارکس)
مقصد کجاست؟
این جنبش عظیم جهانخیز،
در سینهسای این شب دیجور،
آستانۀ طلوع کدامین سپیده را،
دقالباب میکند؟
تاریخ زندگی انسان،
آکنده از ستیز موجهاست،
و امواج جنبش مردم
در هر زمان،
اهداف خویش را،
فجر سپیده تاریخ
تفسیر کرده است!
مقصد کجاست؟
و امروز ما،
اردوی سرخ کار
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در سنگر کنونی تاریخ،
زیبا سپیدۀ موعود را،
در تابش کدام رستخیز
تصویر میکنیم؟
مقصد
به روشنی روز
روشن است،
خلق دوبارۀ تاریخ،
با معیارهای روشن سوسیالیسم.
مقصد
بازآفرینی هستی،
فرخنده زایش انسان راستین،
انسان سرکش آزاد بینیاز،
بگسسته از همۀ ماوراء خویش
انسان خودحکومت بیدولت،
انسان جامعهساالر.
راز تولد این انسان،
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در محو ریشۀ استثمار،
در باژگونی نظم سترون موجود،
در آفرینش نظم نوین هستی،
تدبیر گشته است.
راز ظهور این انسان،
انسان خودیگانه را
آفرینش نظمی نو،
نظمی گسسته از تجارت و بازار،
پالوده از زنگارههای شوم پول،
نظمی سرشته از برابری
تقریر گشته است.
زیبا سپیدۀ موعود
از قلب انقالب شکوهمند کارگری،
بر قلۀ بلند کمونیسم،
کمونیسم راستین،
طلوع خواهد کرد،
و آنجاست کان خروس صبح،
آواز دلنشین را
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سر خواهد داد:
"گل همین جاست،
همین جای برقص"
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کدام شاخه؟
"یک شاخه در سیاهی جنگل ،به سوی نور ،فریاد میکشد"
(احمد شاملو)
کدام شاخه؟
کدام جنگل؟
این واژههای استعاری،
از واژهنامۀ کدام مردم است؟
منظور از سیاهی جنگل،
گر نظم اجتماعی بیرحم حاکم است
این فریادزن شاخۀ عاصی،
از چه روی،
اینهمه تنهاست؟؟!!
در حرف او اما،
من شک نمیکنم،
او راستگو است!!
او واقعاً تنهاست،
تک شاخهای گسسته ز جنگل،
تک آدمی فراری از مردم،
آری!
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تنهاست او
او نیست از تبار توده اعماق،
او شاخهای ز جنگل مردم نیست،
تا فتح واپسین سیاهیها را،
در رویش عظیم هزاران هزار شاخۀ باهم،
جستوجو کند.
او از جماعت کار نیست،
او کارگر نیست،
تا در مصاف دائمی و روزمرهاش،
نیروی تودۀ همزنجیرش را،
لمس کند،
او تنهاست،
همرنج تودۀ مردم نیست،
هماعتراض بردگان مزدی سرمایه نیست،
او با نظام ،سر ستیز ندارد،
او اعتصاب تودههای کار را،
تحقیر میکند،
او جنگ بردگان مزدی سرمایه را،
خفیف میخواند.
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بیگانه است او با اجتماع خویش،
مداح پر افادۀ بتهای مردمی !!! است او.
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برزخ
سالهای واپسین سدۀ بیست،
دوران برزخ تاریخ،
ایام ایستایی همراه با هجوم،
برای ارتش خسته،
اما ،پیکارجوی
کار.
سالهای آخر قرن
دوران زهرخند فتح،
برای پیرکرکسان سرمایه،
هر چند،
در انتهای جادۀ مرگ.
سالهایی که:
گورهای کهنههای تاریخ،
با چنگهای توطئه،
یکی ،یکی،
نبش میشوند،
و از ژرفنای گورها،
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دجالهای مرده تاریخ،
کوک میشوند،
تا با نمایشی دلقکوار،
تودۀ عظیم کار را،
از پیکار سترگ واقعی خویش،
باز دارند.
سالهای آخر قرن
سالهایی که:
اسطورۀ فریب "همگرایی ملی"،
افسانۀ سیاه حکومت دین،
و بسیار جرثومههای مردۀ دیگر،
کز دیرباز،
با رستخیزهای سرخ،
با خیزش جهانی انسانهای کارگر،
در قبرگاه تاریخ ،دفن گشته بود،
اینک،
دوباره جان مییابند.
سالهای واپسین سدۀ بیست،
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سالهای فروریزی دیوارهای فریب،
همراه با نواختن سرود فتح،
برای فریبکاران!!!
سالهای کشف حجاب،
در قلمرو "اردوگاه".
سالهای آخر قرن،
سالهای هماغوشی قطبهای عظیم سرمایه،
همراه با تعرضات هیستریک،
به اردوی کارگران،
فصل مقاومتهای خفته ،اما بیدار
تودههای کار.
سالهای آخر قرن،
دوران شومترین جنایات،
روزهایی که ائتالف نامقدس سرمایه،
از غرب تا به شرق،
در پردۀ فریب مجازات یک دژخیم!!!
آری!
دژخیم دستپرورد خویش،
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 50روز تمام،
میلیونها تن ناپالم و بمب را،
بر سر و روی مردم نفرینشده،
در کشور عراق،
فرو ریختند.
سالهای آخر قرن!
فصل سکوت دردناک،
سالهایی که
جنبش جهانی کارگران نیز،
یارای اعتراض مؤثر،
به این جنایت هولناک را،
در زور خود نیافت.
سالهایی که:
کارگران کشورها،
به جای رستخیزهای واقعی خویش،
به جای فشردن گلوی سرمایه،
در مسلخ سیاه ناسیونالیسم،
قربان میگردند.
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سالهای آخر قرن،
سالهایی که به رغم تمامی حوادث شومش،
آستانه بلند بیداری را،
در جنبش عظیم کارگری،
نوید میدهد.
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"اول ماه مه"
پیمان ،همبستگی ،تعرض،
سمفونی پیام سرخ،
در وعدهگاه "اول ماه مای"
هنگامۀ طلوع ارتش سوسیالیسم.
اول ماه مه،
روز نمایش قدرت،
روز ظهور آتیهساالران،
با بیرق شکوه انترناسیونالیسم،
بر امتداد جادۀ پیکار،
در عرصۀ مصاف جاری تاریخ.
اول ماه مه،
روز حضور واحد همگامان،
همرنجان،
اردوی بردگان مزدی سرمایه،
در پنج قارۀ دنیا،
با مشتهای گرهکرده،
بر ضد هستی سرمایه.
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اول ماه مه،
روز حماسهآفرینی نیروی کار،
روز سرود انترناسیونال،
روز خروش کارگران،
با عزم استوار،
بر توفش نبرد خویش،
تا محو هستن سرمایه.
کارگران سراسر دنیا،
هر سال،
در نخستین طلوع ماه "مای"،
سال جدید خویش را،
سال تداوم پیکار،
تا سرزمین سوسیالیسم را،
آغاز میکنند.
اول ماه مه
در گاهنامۀ تاریخ زندگی،
برای کارگران،
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طالیگان فرخ نوروز واقعی است.
روزی عظیم ،که کارگران،
در فروغ جاودانهاش،
با برگزاری میتینگهای پرشکوه،
صفهای متحد خویش را،
در پنج قارۀ جهان،
هر چه تنگتر،
پیوند میزنند.
روزی که آنان
با اهتزاز بیرق انترناسیونالیسم
ننگ فریب مرزهای نامقدس "ملی" را،
با مارشهای عظیم خویش،
از دامن زمین،
پاک میکنند.
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ناسیونالیسم و "میهن"
خفاش پیر
آرامش سیاه یلدایش را،
در سمفونی فریب میهن،
ساز میکند.
میهن ،در واژهنامۀ سرمایه،
یعنی:
اسطورۀ خرافه و تخدیر،
مضراب کهنۀ تزویر،
افیون مهلک ناسیونالیسم.
"میهن"!
کجا؟
برای کی؟
از آن کدام مردم؟
سرمایه سالهاست،
از وطن سخن میگوید،
"مام بزرگ وطن" را ،تجلیل میکند!!
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"سرود ملی میهن" میخواند!
حماسۀ "دفاع ملی" را!
جنجال میکند.
میهن در واژهنامۀ سرمایه،
یعنی:
قلمرو "مقدس" انباشت،
خیل عظیم بردگان مزدی منقاد،
نیروی کار ارزان،
ارتش ذخیرۀ کار،
بازار داغ تجارت.
میهن ،در تلقی سرمایه
یعنی:
سرزمین"مقدس" استثمار،
خطۀ دلربای حکومت،
حوزۀ سامانپذیری سرمایه.
"میهن" برای بورژواها،
یعنی:
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کانون امن بهرهکشی،
معادن سرشار،
آبهای نیلی دریاها
با بنادر عظیم
و کشتیان غولپیکر کاال.
"خاک مقدس میهن"!!
در واژهنامۀ سرمایه
یعنی:
سرمایه ،سود ،بهرهکشی.
خفاش پیر،
آری،
آرامش سیاه یلدایش را
در سمفونی فریب میهن
ساز میکند.
"میهن"برای ما،
برای کارگران،
یعنی:
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دنیای بیکران انسانها،
دنیای تودههای کارگر،
بیهیچ مرز واهی ملی.
میهن برای ما
یعنی:
جهان،
دنیای بیمیهنی،
زنجیر واحد همرنجی،
میدان متحد پیکار،
دنیای اعتصاب و مبارزه
میدان توفش انترناسیونالیسم،
دنیای انقالب سرخ تودههای کار.
میهن برای کارگران
یعنی:
دنیای روشن سوسیالیسم،
میعادگاه راستین رهایی،
دنیای جامعهساالران کارگر
آنجا که:
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سرمایه واژهای کهنه،
مالکیت ،مقولهای مذموم،
فروش نیروی کار ،عباراتی نامفهوم،
بازار ،لغتی زشت،
دولت ،خاطرهای سیاه،
از دورههای کهنۀ تاریخی است.
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پدرم کارگر"تولید دارو"ست
پدرم کارگر "تولید دارو"ست
و من اکنون سالیست
کز گلویم شب و روز
خون جاریست.
سرفههای خشن و خونی سل
رمق از من برده است.
من به مردن محکومم
زیر این سقف سیاه
مشکل اول من بیداروییست.
من به دارو محتاجم
من ز بیدارویی خواهم مرد
پدرم زیر فشار فقر
هیچ پولی که خرد دارو
در کف خویش ندارد
مشکل اول من بیداروییست.
پدرم هر شب
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شبح مرگ مرا
روی بند بند وجودش
روی هر ضربۀ قلبش
بختکی سنگین میبیند.
او هیچ پولی که خرد دارو
در کف خویش ندارد
پدرم ،اما
دیریست که او
کارگر"تولید دارو"ست.
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من کارگرم،
مولود آخرین تاریخم
سدههای اخیر تاریخ
همه جا
با نام من عجین است.
من معترض به هستی موجودم،
زیرا که هستی موجود
تاراج هستی من است،
خوان ملون یغمایی است
کز کار بردهگونۀ من
بر بزم عیش دغلکاران
پهن گشته است.
من اعتراض خویش را
از چند قرن پیش
در جنبشی بزرگ و جهانی
فریاد کردهام.
من اعتراضم را
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اما!
هرگز!
قادر نگشتهام
تا مرز باژگونی این هستی
تاختن دهم.
در انگلیس،
به چارتیسم ره زدم
در فرانسه
تا برپایی کمون پاریس پیش تاختم
و آنگاه خواستم
شالودۀ نظام جدیدی را
استوار کنم
تا بر ستیغ آن
فرخ درفش جهان نوین را
برافرازم،
اما!
بسار زود،
از پا درآمدم.
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در 1848
مانیفست
یعنی:
منشور انهدام نظام سیاه معاصر را
بر مغز بانیان تبهکار این نظام
کوبیدم.
چندین سال بعد
در سرزمین تزارها
سرمایۀ بزرگ روس را
با جنگ بیستسالهام
در رزمگاه جاودانۀ اکتبر
شکستی نظامی دادم،
اما!
این بار نیز
بسیار زود
از پا درآمدم.
شکست اکتبر دردناکترین شکست من بود.
بعد از شکست اکتبر
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زنجیرۀ عظیم آوردهایم
در سرتاسر جهان
گسسته شد.
درفش سرخ رزمهایم
مانیفستم
اعتراضنامۀ پرشورم
هویتم
و تمامی هست و نیست سیاسیام
در دست دشمنان بداندیشم
غصب گردید.
آری!
اینگونه رفت
و آن پس
دشمن
در سرتاسر جهان
با نام من حرف زد
به نام من حکم داد
به نام من اعتراض کرد
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با نام من
در پارهای ممالک دنیا
انقالب کرد.
با نام من!
بر نیمی از جهان حکم راند.
آری!
من در یک مصاف نابرابر
با تمامی هست و نیستم
در مسلخ سیاه سرمایه
تا سالهای سال
قربان گردیدم.
اکتبر من
آن قلّۀ عظیم فتوحاتم،
میعاد جاودانۀ رستاخیزم،
آنجا که من میخواستم،
دنیای کهنۀ موجود را
در هم فرو کوبم،
آنجا که من مصمم بودم
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تا نظم آتی هستی را
استوار سازم.
آری!
درست همانجا،
در هالۀ سیاه ابهاماتم،
با دست دشمنی نقابدار،
که دوستش میپنداشتم،
خلع سالح گردیدم.
من باختم،
و آن پس،
تا سالهای سال،
دشمن ،به نام من،
نظم پلید کهنۀ موجود را،
بر گردۀ لهیدۀ من بار کرد.
من در همه جا،
به اسارت دشمن درآمدم.
در اردوگاه،
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مهد تولد اکتبر!
ذبح عظیم مناسک تعمید
گردیدم.
در آسیا،
در آفریقا،
در امریکای التین،
به سرباز بینشان ناسیونالیزم
تبدیل گشتم.
در اروپا و غرب،
تسخیر باورهای خوشرنگ میانجیها
شدم.
آری!
همه جا هویتم را گم کردم.
و امروز
برپایی مجدد درفشی
که از من ربودهاند،
سنگینترین وظیفهایست
که بر دوش میکشم.
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خودبیگانگی
انسان عصر ما،
همسان سایر نیاکانش،
در دورههای گذشتۀ تاریخ،
انسان خویشتن گریخته،
و بیگانه با خود است.
راز پلید این خویشتن گریختگی،
نیز،
بیهیچ شبههای،
در مهبل سیاه جامعۀ موجود،
در سرمایهبودن ارزشها،
النه کرده است.
وقتی که میلیاردها کارگر
صاحب محصول کار خویش نمیباشند،
وقتی که دسترنج کار،
و جانمایۀ حیاتشان،
در دستهای ناپاک صاحبان زور،
به سرمایه تبدیل میشود.
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وقتی که:
قانون سودسازی سرمایه،
بر هستونیست مردم دنیا،
حکم میدهد،
انسان،
بناگریز،
از خویشتن خویش،
جداست.
خودبیگانگی انسان عصر،
تبخالۀ فساد حکومتشوندگی است.
وقتی که داغ فرودست بودن،
بر پیشانی تمام مردم کارگر،
در تمامی قلمرو خاک،
پینه بسته است
بیگانگی آدمها با خود
طبیعت محتوم زندگی است.
وقتی که تودۀ مردم،
در جراحت تازیانههای "قانون"
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و موج نگاههای شررآلود نظم سرمایه،
فسیل میگردند.
وقتی که انسانها،
هزار هزار،
به جرم سنگین اظهار رأی!!!
گلولههای داغ،
شرنگ میکنند.
آری!
تا آن زمان که:
سایۀ سیاه نظم طبقاتی
تقسیم نابرابر هستی
فقر و غنا،
بر زندگانی انسانها
سنگین است.
باخودیگانگی،
خیالبافی موهوم است.
انسان خودیگانه
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خون نطفۀ وجود خویش را
در هستی برابر بیتضاد،
در تابش فروغ باورهایی نو
بر دامن کرامت سوسیالیسم
جان میبخشد.
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کنار شهر"زورآباد"
غریو باد میپیچد
و سرما میکند بیداد.
من و مادر و "پروین" خواهرم امشب
درون کلبهای تاریک و یخبسته
کنار شهر "زورآباد"
ز سوز سرد بوران
چو شاخ نازک بیدی که با طوفان گالویز است،
سخت میلرزیم.
پدر از راه میآید
شکسته ،زیر بار کار روزانه
پریشان ،یخزده ،عاصی و خشماگین
نگاهش با شرار درد
در چشمان بیخون من و پروین و مادر
تند میپیچد.
پدر فعله است.
تمام عمر ،کارش فعلگی بوده است.
و با عمرش
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هزاران خانۀ زیبا
فراوان کاخ و ویال
درون شهر "سرمایه"

برای صاحبان زر
بپا کرده است.
پدر فعله است و او خود همچنان
درون کومهای تاریک و نمناک
ز سوز فقر میلرزد.
و ما ،من و پروین و مادر
تمام شب ،تمام فصل سرما
بسان بید میلرزیم.
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سیاهی
افق تیره است تا اعماق
و شب
این الیۀ تبخیر مرداب سیاه نظم حاکم
تا کران دور
لنگر باز کرده است.
سیاهی سخت میتوفد،
و سربازان رزم واپسین صبح
خستو
به ضرب سوط دهشتبار دشمن
ز اردوی ستیز پرخروش خویش
واماندهاند.
جهان نظم ناموزون بدهنجار سرمایه
سراسر با لهیب فقر
تفتیده است.
و در هر گوشهاش
سمفونی شوم و سیاه جنگ
تمام شور هستن را
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ز قلب پاک محکومان این نظم سیه
تاراج میسازد.
سیاهی سخت میتوفد،
و محکومان این نظم سیاه بدسرانجام
که در دام فریب دشمنان چهرهمستور
ز اردوی ستیز پرخروش خویش
بگسستهاند.
به جای جنبش خورشید
به جای جستجو رزمگاه خویش
به جای انهدام پایههای نظم موجود
به پشت جبهۀ پیکار دشمن
حمل گشتهاند.
سیاهی با تمام قعر دژخیمش
غریو مرگ میتوفد،
و این توفش
به رغم وهم خفاشان
که هر روزه
ز حلقوم سیاه و شومشان
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جنجال میگردد،
نشان قدرت شب نیست،
نشان ماندگاری سیاهی نیست.
سیاهی ماندنش را خواب خواهد دید،
و سربازان رزم پرخروش صبح
ستاد سرخ پیکار جهانی را
دوباره باز خواهند ساخت
و تا قلب سفیدی پیش خواهند تاخت.
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محلۀ "مهرآباد"
ما مردم محلۀ مهرآباد
دیریست با صفیر گلوله و آژیر آمبوالنس
خو گرفتهایم.
ما بر خط فاصل میان جادۀ مخصوص و جادۀ قدیم
زندگی میکنیم.
مزدور چکمهپوشانی که روزها،
با سرنیزه و مسلسل،
سوار خودروها
برای حمله به کارخانهها،
برای شکستن اعتصابات کارگران،
برای دستگیری و کشتار کارگران مبارز
اعزام میشوند،
از کنار زاغههای ما عبور میکنند.
ما هر روز این خیل جانیان را میبینیم.
ما سالهاست
شاهد وقوع مکرر این جنایتیم.
ما خود تمامیمان
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خانوارهای خشمگین همان کارگرانیم،
خشمناک کارگرانی که:
به جرم اعتصاب،
به جرم مطالبۀ دستمزد بیشتر،
به جرم اعتراض علیه گرسنگی،
به جرم حقخواهی
و به جرم اعتراض علیه اسارت رفقایشان،
آماج گلولههای داغ این دژخیمان،
قرار میگیرند.
ما اما!
همواره،
این واقعیت شیرین را نیز،
شاهد بودهایم،
که حملههای مکرر به کارگاهها،
و کشتارهای بیامان کارگران،
تودۀ عظیم کار را ،
از دستزدن به اعتصاب،
و ادامۀ پیکارهای خویش،
مانع نگشته است.
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زلزلۀ شمال
در یک نگاه،
با لرزش مهیب خاک
دهها هزار انسان،
در سینۀ زمین
برای همیشه،
فرو خفتند.
فردای این بلیۀ شوم،
پیر کرکسان دغلکار،
این مفتیان فرومایۀ شریعت سود،
این حاکمان خونی سرمایه
در گندزار بحران
و این الشهخوارهای شکمباره
در تمامی اعصار
مرگ عمومی دهها هزار انسان را
بزرگ موهبت رأفت خدا
خواندند!!
نفرین به این خدا
این بدسگال مایۀ افسون
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این پرچم جهالت انسان
در وادی قرون
و این بیرق فریب ستمکاران
در تمامی تاریخ.
آن روز
در کرانۀ دریای خون
خشمناک کارگری هوشیار
کریهنالۀ جغدان پیر را
با نفرت تمام
اینسان جواب گفت:
ای ننگ بر شما!
نفرین بر این نظام!
مرگ عمومی دهها هزار آدم
دهها هزار زن و کودک
در بیغولههای سست
کارنامۀ سیاه حکومتهایی است
کز دیرباز تاکنون
جانمایۀ حیات مردم را
به تاراج بردهاند.

133

در شط جاری تاریخ

134

ستاره
ستاره پرتوی از نور است.
و خستگان بیافق شب
در خلسۀ حالوت اوهام خویشتن
شب را
با جستوجوی ستاره
در مستی نگاه ستاره
در انتظار طلوع ستاره
و گاهگاه
در ورطۀ خیال ستارهشدن
مجال ماندگاری دیرنده
مجال رجعت و ماندن
تفویض میکنند.
ستاره پرتوی از نور است.
آنسان که من نیز
با رؤیت فروغش
هر شب
دنیای روشن بیشب را
در انتهای سیاهی
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نظاره کردهام.
با اینهمه
من!
همواره ،در تمامی عمرم
از جستوجوی ستاره
از انتظار طلوع ستاره
از ورطۀ خیال ستارهشدن
بیزار بودهام.
ستاره شاهد تاریکی است.
گواه مردن روز است.
ستاره بر سر پروای جنگ با شب نیست.
ستاره در پی نابودی سیاهی نیست.
ستاره در تمامی عمرش
با شب
در آشتی است.
دنیای من!
دنیای روشنی جاودان
دنیای آتی انسانها
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دنیای کارگران
دنیای سوسیالیسم
محتاج چشمک این یا آن ستاره
نیست.
دنیای من!
دنیای روشنی است!
دنیای تابش جاوید
دنیای وحدت خورشید
آن جا!
که تکتک مردم
سلول زندۀ خورشیدند.
آن جا!
که یکیک انسانها
خورشید جامعۀ خویشند
آنجا که:
روز
پرتو زیبایی
از نقش قدرت آحاد تودههاست.
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در هر نگاه
در هر نگاه
دهها هزار کودک معصوم
در انتظار کفی نان
مأیوس و غمزده
تسلیم پنجۀ دژخیم مرگ میگردند.
این سرنوشت جاری اطفال
در قارۀ سیاه
در امریکای التین
و در خاک آسیاست.
در هر نگاه
انبوه تودههای ستمکش
از قلب سرزمین آنگوال
تا دوزخ سیاه سومالی
از مردابهای خون هویزه
تا گورهای دستجمعی اتیوپی
از سینهسای دهشت هندوکش
تا کوچههای پر از خون زاگرب
از دشتهای تشنۀ تاجیک
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تا قارنا و فلسطین
در شعلههای سرکش جنگی شوم
خاکستر میگردند.
در هر نگاه
دهها هزار کارگر
از معدن طالی ترانسوال
تا بنز خاور و ایران ناسیونال
از شرق آسیا
تا مغرب و شمال اروپا
از قلب امریکا
تا شمال روسیه
از کار بیکار میشوند.
در هر نگاه
صدها هزار جنایت
صدها هزار کشتار
صدها هزار مردن معصومانه
در انتظار کفی نان
صدها هزار فحشاء
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در ساحل خیابانها
صدها هزار معتاد
در واپسین نگاه
دهها هزار انسان
در پای چوبۀ دار
اینها ،همه
زنجیرۀ جنایت سرمایه است.
اینها همه
آثار شوم حاکمیت سرمایه است.
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پاالیشگاه نفت آبادان
روییده بر کرانۀ شط
در ساحل خلیج
قلب خونپاالی سرمایه
پرخون و پرخروش
آنسان که مستمر
در هر نگاه
خون مکیدۀ میلیونها کارگر را
به حلقوم آز سرمایه
به انداموارۀ ناپاک این نظام
در سرتاسر جهان
فوّاره میکند.
قلب خونپاالی سرمایه
آری!
اما!
آتشفشان شعلهور اعتراض
قلب تپندۀ پیکار تودههای کار
نیز.
آنسان
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که روزهای سرخ توفشش
رخشانترین طالیۀ پیکار را
بر یادگارنامۀ پیکار تودههای ما
ثبت کرده است.
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فتح تاریخ
ما کارگران،
در ادامۀ پیکار سرخ خویش،
تاریخ را ،فتح میکنیم،
ما بیرق برابری مطلق را،
بر قلۀ بلند جامعۀ کار،
جامعۀ انسانهای در همه چیز برابر،
با قدرت تمام ،نصب میکنیم.
پیکار ما سترگترین پیکارهاست،
زیرا که ما مصممیم،
دنیای باژگونۀ انسان را،
از پایه و اساس تغییر دهیم.
ما
با عزم استوار
در سینهسای جنگهای بیامانمان،
بر عرصۀ مصاف جاری تاریخ،
زهوارۀ پلشت و لعنتی سود را،
با بازوان متحد میلیاردها رفیق،
تا آخرین توان ،منکوب میکنیم.
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ما
قانون گند "اضافه ارزش" و "ارزش" را
در جاودانه روز فتح،
در زیر پای ارتش میلیاردین خویش،
با کینۀ تمام ،لتوپار میکنیم.
فردای فتح ،ما،
زیبا جهان آتی انسان را
بر قلۀ دخالت آزاد جملگی،
با رأی نافذ اکثریت آحاد کارگران،
با عزم استوار ،بنیاد میکنیم.
ما ،سالهاست،
بیرق ورجاوند این جنگ را،
در سرتاسر جهان،
در تمامی کارخانههای دنیا،
با دستان پرتوان خویش،
حمل میکنیم،
بر روی این درفش،
با خون نبشته است،
"کارگران سرتاسر جهان"
از بهر محو حاکمیت سرمایه،
همرزم و همصدا شوید.
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جنایت
به مناسبت جانباختن  ۲00کارگر ترک در حادثه فروریزی یک معدن
باز هم فاجعهای سیاه
در سرزمین فاجعهها
کشتار دلخراش کارگران
در مسلخ سیاه سود
در گوشهای ز دوزخ سرمایه.
باز هم رود عظیم خون
با قتل عام تودۀ انبوه کار
در چارسوق دهشت سرمایه
آنجا که:
خون شریفترین انسانها
ارزانترین متاع رایج روز است،
و مزد خون بردۀ مزدی
بیهیچ دردسری
حتی
با شهروایی
خرید و فروش میگردد.
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آری
مرگ شنیع صدها کارگر
در ژرفنای خاک
و آن پس
غریو گرسنگی صدها فامیل
صدها کودک
صدها مادر و همسر.
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سپیدۀ سرخ
سپیدهها همه در چشم خاطرم
همرنگ موج سرکش خونند.
من در طلوع هر سپیده
فوارههای خون سرخ رفیقانم را
بر ساحل سیاه افق
در شط جاری تاریخ
خیزاب دیدهام.
سپیدهها در خاطر نگاه من
میعاد عاشقانۀ مرگند.
من هر سپیدهدم
فریاد سرخ رفیقی را
در شط جاری خون
غرق دیدهام.
من!
در رشتۀ توالی سپیدهها
اما!
همراه نقش خون
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همراه مرگ سرخ رفیقانم
تصویر هستن انسان
منشور رستن انسان را
نیز
بر ذهن روشن تاریخ
نقش دیدهام.
من هر سپیدهدم
در مرگ هر رفیق
در مرگ هر تکاور سرخ
در تندر خروش او
هنگام آتش دشمن
عزم مصمم یک ارتش
یک ارتش عظیم و جهانی را
بر انهدام هستن سرمایه
بر آفرینش جهانی نو
جزم دیدهام.
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راسیسم
میعاد با جنایت،
در ماوراء مرزهای جنون،
بر پایۀ گسستی ژرف
از بیرمقترین عواطف انسانی.
راسیسم!
عصیان شوم جهالت
ناسیونالیسم هار
با بیرق نژادپرستی!
راسیسم ،تبخالۀ عفونی سرمایه است.
سرمایه ،تاریخاً
در بندبند وجودش
زهدان هر عفونت است.
راسیسم نیز
تبخیر کور "خودستیزی" سرمایه است.
سرمایهدار
بوف علیل تاریخ
در خودستیزی سرمایه
هذیان مرگ خویش را
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با انتشار خرافه در ذهن تودهها
به سمفونی سیاه راسیسم ساز میکند.
سرمایه با رواج خرافه،
دسیسۀ نژند ناسیونالیسم،
نیرنگ شوم راسیسم را
به حربهای زهرآلود
برای کشتن انسانیت
تبدیل میکند.
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"شاملو" و نقد تاریخ !!!

تابستان 1369

در بهار سال جاری شاملو شاعر معاصر ایران گفتاری را در دانشگاه
"برکلی" امریکا ایراد نمود .عنوان سخنرانی او "ایران در سدۀ بیستم" بود و
محتوای گفتارش به انتقاد از تاریخنویسی رایج و تا کنونی!!! اختصاص داشت.
این سخنرانی همانگونه که انتظار میرفت موجی از اظهارنظرهای مخالف و
موافق را در میان ایرانیان برانگیخت .مخالفان که عموماً از سنگربانان حریم
مقدس سرزمین اجدادی!! ،پاسداران حرمت و شرف مفاخر ملی!! ،عشاق
سینهچاک مام کبیر میهن!! ،دلباختگان بیآرام اسوههای ورجاوند نژاد
آریایی!! ،دشمنان آهنینعزم هر نوع اهانت به «مقدسات ملی» و مدافعان
استوار "فرّ شاهنشاهی"!! بودند ،او را به باد حمله گرفتند .موافقان نیز طبعاً
مردمگرایی ،خالقیت فکری!! پژوهشگری و سلطنتستیزی او را ستودند و بر
شهامت وی آفرین ها گفتند!!! آنچه که در این میان بکلی ناگفته ماند این بود
که به رغم همۀ این صف و صفکشیها ،ستیزهپردازیها و جنگ و دعواها
نهایتاً و در اساس شاملو ،مخالفان شاملو و طرفداران شاملو در یک چیز با هم
کامالً اشتراک داشتند ،در این پندار واهی و غلط که گویا :تاریخ محصول
قهرمانیها ،اندیشهپردازیها ،فداکاریها ،ابتکارات ،حماسهآفرینیها و کردار
سترگ این یا آن شخصیت استثنایی و فرزانه است .منظور من از طرح و
تصریح این پایههای مشترک فکری مسلماً پردهانداختن بر روی اختالفات و
تفاوتهای موجود میان این گرایشات اجتماعی متمایز نیست .چنین کاری
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یعنی استتار و انکار این تفاوتها مرود است .شاملو بیتردید انسانی آزادیخواه،
مخالف دیکتاتوری و خفقان و استبداد است .در حالی که منتقدین او بعضاً
حتی از مدافعان نظام ضد بشری شاهنشاهی هستند .من این تمایزات را
میبینم و آنها را قبول دارم ،معالوصف در آنجا که به پایههای اساسی تحلیل
و درک از تاریخ مربوط میشود میان استدالالت موافق و مخالف ،میان
تاریخ نویسی مورد انتقاد شاملو و نقد او بر این تاریخنویسی هیچ تفاوت کیفی
و اساسی قائل نیستم.
درک شاملو از تاریخ و تحوالت تاریخی درکی کامالً خیالبافانه ،بیپایه،
ارتجاعی و بیگانه با تحلیل ماتریالیستی تاریخ است .نگرش شاملو به تاریخ در
اساس از همان متدولوژی و اصولی عزیمت میکند که نگرش مخالفان و
منتقدین ناسیونالیست او بر آن پایهریزی شده است.
مقالۀ زیر کوشش بسیار ساده و اولیهای است برای نشاندادن همین
واقعیت ،نقدی است بر تاریخپردازی رمانتیسیستی و ایدهآلیستی شاملو و از
آن مهمتر و اساسیتر آموزشی است برای طبقۀ کارگر ایران در نقد طبقاتی و
ضد سرمایهداری ادبیات متحجر بورژوایی .منظور من از نگارش این نوشته و
طرح این مطالب مطلقاً دامنزدن به مباحثات روشنفکرانه و آکادمیک نیست.
نتایج سیاسی ،عملی و آثار کنکرت اجتماعی این بحث مقصود واقعی در ارائه
و طرح مطلب است.
"نگرانی از آینده" مسألهای است که شاملو در سخنرانی معروف خویش
در دانشگاه برکلی از آن آغاز میکند .او از آینده و در واقع از آیندۀ ایران!!
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شاید هم از آیندۀ مردم ایران!! سخت بیمناک است .چرا؟ پاسخ روشن است!!
او با چشم باز ،دیده و میبیند که تاریخ را تحریف میکنند .کدام تحریف؟ او
توضیح میدهد :جشن مهرگان را سالروز پیروزی کاوۀ آهنگر بر ضحاک
قلمداد میکنند!!! از "اسطورۀ مهر" و آیین میتراییسم و رابطۀ آنها با
"مهرگان" چیزی نمیدانند!!! بر ماهیت مردمی و انقالبی قیام "بردیا"!! پرده
میاندازند و فریبکارانه او را به نام "گئوماتای مغ" جا میزنند .ایدههای
تساویطلبانه و رادیکال مزدک را تحریف میکنند و مزورانه او را به ترویج
اشتراک در روابط زناشویی متهم مینمایند .از همه مهمتر ،دردناکتر و
اساسیتر اینکه" ،ضحاک" این رهبر بزرگ قیام مردمی و براندازندۀ نظام
طبقاتی!! را چهرهای ضد مردمی ،مستبد و سفاک تصویر میکنند و بالعکس
"کاوۀ آهنگر" این عنصر لومپن خائن به مردم و آلت دست شاهان را
شخصیتی بسیار رادیکال ،انقالبی و رهبر آگاه جنبش تودهای معرفی
مینمایند و ( !!!...چه مصیبتهای سهمگین و عظیمی!!!)
اینها نمونۀ جعلیات ،روایات کذب و دروغپردازیهایی است که شاملو در
تاریخنویسی موجود تا آنجا که به ایران بر میگردد کشف کرده و به خاطر
آنها از آیندۀ ایران و ایرانی بیمناک است!!! او این درد سنگین!!! را با
دانشجویان و روشنفکران ایرانی مقیم آمریکا در میان مینهد ،از آنها استمداد
میکند و اهمیت درمان درد را به آنان هشدار میدهد!! وی به ویژه بر این
مهم!! تأکید مینماید که "تودۀ مردم حافظۀ تاریخی ندارند"!! آنان همواره و
در همه حال نسبت به پیشینۀ تاریخی و گذشتۀ اجتماعی خویش بیتفاوتی
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نشان داده!! و به همین دلیل هم مخاطبان خوبی برای حرفهای او نیستند!!!
روشنفکران ایرانی در خارج کشورند که میتوانند و باید حافظۀ تاریخیشان را
به کار اندازند .تاریخ را بگونهای که شاملو میفهمد و نقد میکند فهم و درک
و نقد کنند!! .اگر این جماعت روشنفکر خارج کشوری چنین کند!! ،اگر آنها
تاریخ را بدینگونه نقادی و دریافت کنند احتماالً نگرانی شاملو از آینده هم
برطرف خواهد شد!!!
دلواپسی شاملو نسبت به آینده!! ،درک او از تاریخ!! ،نقد او به روایت
تاکنونی تاریخ!! ،بیاعتمادی عمیق تا سرحد انزجار او به تودههای مردم،
توسل وی به جماعت روشنفکر منزوی و مکتبی و غیر اجتماعی خارج کشور
و  ...همه و همه مقوالت منسجم و واحد و پیوستهای هستند که هر کدام به
تنهایی و همۀ آنها در مجموع درکی بغایت ارتجاعی ،غیرواقعی ،منحط،
سرمایهمحور ،رمانتیسیستی و ایدآلیستی از تاریخ ،انسان ،جامعه ،طبقات و
مبارزۀ طبقات اجتماعی را به نمایش میگذارند .تاریخ در تصور شاملو به هر
حال و به رغم همۀ خشم و قهری که علیه مخالفان ابراز میدارد تاریخ
قهرمانان ،فرزانگان ،شخصیتها و در یک کالم تاریخ انسانهای برتر است!!!
این اتهام نیست ،واقعیتی است که در تمامی آثار هنری و فکری او موج
میزند.
شاملو همواره و از دیرباز تا امروز به شخصیتها و به قهرمانان بمثابۀ
نیروهای واقعی محرک تاریخ نگریسته است!! .او همواره به انسانهای
استثنایی و ویژهای اندیشیده است که "قلبشان به هفت شمشیر عشق در
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خون نشسته باشد"" ،شیران آهنکوهی که میدان خونین سرنوشت را با
پاشنۀ آشیل در نوردند"" ،شاخههای تک و روییده از جوهرۀ ویژهای که در
سیاهی جنگل تمامی جنگل و جنگلیان را تحقیر کرده و یگانه و نستوه
بسوی نور فریاد کشند"" ،کاشفان فروتن شوکران کبیر" ،و خالصه ،مردانی از
سرشت ویژه که "سینۀ سیاهیها را بشکافند" و "خورشید آزادی تودهها" را
بجنبانند!!!
از نظر شاملو اینان ،این "پرومتهها" ،این قهرمانان ،این انسانهای
جاویدان ،این "اختران سوخته که با مرگشان زمین برای همیشه شبی
بیستاره میماند" ،این "اسفندیاران مغموم" و این مشعلداران سرود بر لب
هستند که تاریخ را تکان داده و تکان میدهند .اینانند که به تاریخ معنی
دادهاند!!! تودهها بینقشند!!! حافظۀ تاریخی ندارند!!! آلت فعل و ابزار دستند،
همواره چنین بودهاند و اکنون نیز دقیقاً چنیناند!! در گذشته "ضحاک" و
"مزدک" و "بردیا" و "یعقوب لیث" و دیگران بودند که تاریخ را به حرکت
درآوردند!!! امروز نیز روشنفکران ایرانی در خارج کشورند که باید برای تاریخ
تعیین مسیر کنند!!!
بدینسان تا آنجا که به تحلیل تاریخ مربوط میشود ،شاملو سخت در
جستجوی انسانهای ویژه است تا آنان را به مثابۀ نیروهای واقعی محرک
تاریخ معرفی نماید!!  .در این زمینه آنچه شاملو را از مخالفانش متمایز میکند
این است که او همه جا قهرمانان خویش را از میان چهرههای «مترقی» و
«مردمی»!!! انتخاب میکند و نقش سازندگی تاریخ را به آنها تفویض
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مینماید!!  ،در حالی که مخالفانش این نقش را به شاهان ،جالدان و سفاکان،
به امپراطوران و دیکتاتورها اختصاص میدهند.
این تفاوت همانگونه که قبالً اشاره کردیم میان شاملو و مخالفانش وجود
دارد .شاید یا طبعاً از گرایش مردمی ،خلقی و تمایالت بشردوستانۀ ایشان
حکایت می کند .در این مسأله جای تردیدی نیست اما واقعیت این است که
هر دو نگرش به رغم تمامی جنبههای متفاوتشان در اساسیترین جهات با
هم همگن و همخونند .به این معنی که هر دو ،فوق ارتجاعی ،هر دو سرمایه-
مدار ،هر دو در خدمت بقای استثمار و جامعه طبقاتی ،هر دو به شدت
اسارتبار و ساز و کار تحکیم پایههای قدرت و دیکتاتوری طبقات
استثمارگرند.
مشکل واقعی زندگی مردم کارگر و فرودست چه در ایران و چه در هر
کجای دنیا تعویض قهرمانها نیست .ایراد و نقد واقعی تاریخنویسی موجود
نیز هیچ ربطی به تحریف نقش قهرمانان ندارد .بالعکس تمامی ابتذال و تحجر
چندشبار این تاریخنویسی در این نهفته است که تاریخ را به تاریخ قهرمانیها
و قهرمانان ،اندیشهها و اندیشمندان ،ایدهها و ایدهپردازان تقلیل میدهد.
مشکل واقعی زندگی مردم کارگر و محروم در شرایط کنونی نیز وجود نظام
اجتماعی ضد بشری و جنایتکارانهای است که آنان را محکوم ،مجبور،
مرعوب ،مقهور و یا متقاعد میسازد که تا همۀ اختیار و قدرت و نقش
تصمیم گیری را از خود سلب کنند و این نقش را به دیگران یعنی به همان
قهرمانان ،برگزیدگان ،نیروهای باالی سر و افراد مافوق!! محول نمایند.
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شاملو از برخی روایات تاریخی ناراضی است ،همانگونه که بسیاری از
افراد ،احزاب و نمایندگان سیاسی طبقۀ مسلط در این یا آن جامعه و در
سراسر این جهان نیز از سیاستها و کارکردهای نمایندگان ،احزاب و
گرایشات دیگر همین طبقه راضی به نظر نمیرسند .کارگر آگاهی که فریب
مجادالت و کشمکشهای میان آن احزاب را نخورد ،مسلماًبه اپوزیسیوننمایی
شاملو در مقابل تاریخ نگاری رایج نیز متوهم نخواهد شد.
جدال احزاب یا نمایندگان فکری طبقۀ مسلط در هر دوره و به هر درجه
و شدتی که باشد ،نهایتاً بر محور چگونگی تداوم و حفظ نظام اجتماعی
بشرستیز حاکم دور می زند .اعتراض شاملو به راویان وقایع تاریخی نیز ولو با
فرض صحت ادعای وی سرانجام صرفاً چهرۀ تاریخنویسی دروغین ،گمراهساز
و وارونۀ بورژوایی را مشاطه میکند.
تاریخ محصول قهرمانی قهرمانان نیست .ثمرۀ اندیشهپردازی
اندیشمندان نیست .میراث کارکرد پیکار و مبارزۀ میان قهرمانان و
شخصیتها نمیباشد .مناسبات اجتماعی و طبقاتی یک جامعه را قطعاً
"بردیا" و "ضحاک" جابجا نمیکنند .این سخن که گویا "بردیا" جامعۀ
بی طبقه برقرار ساخت!!! یا ضحاک امتیازات طبقاتی را ملغی کرد!! مسلماً
سخنی مبتذل ،تهوعآور و منحط است .تاریخ یک مقولۀ به حق عینی است و
عینیت تاریخ به همانگونه که مارکس تصریح میکند در آنست که تاریخ
مبارزه طبقاتی است .این رخدادهای تصادفی ناشی از نقش نخبگان نیست که
جریان واقعی تاریخ را تصویر میکنند .بالعکس این شیوۀ تولید مادی در هر
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دورۀ معین است که وجود اجتماعی طبقات متخاصم و متفاوت ،مناسبات
اجتماعی میان این طبقات ،مبارزۀ طبقاتی و نقش نمایندگان گوناگون این
طبقات را تعیین میکند و رقم میزند.
مبارزۀ طبقاتی هماوردی و جدال میان شخصیتها یا قهرمانان نیست
بلکه جنبش و پراتیک تودۀ وسیع انسانهایی است که شیوۀ تولید مادی
موجود و نظام اجتماعی حاکم امکان ادامۀ زیست آزاد انسانی را از آنها سلب
کرده است.
مبارزۀ طبقاتی بروز کنکرت و مشخصی از هستی متناقض شیوۀ تولید
ماد ی در یک دوره است .شیوۀ تولید مادام که بستر رویش و زایش المحالۀ
طبقات اجتماعی متعارض باشد ،مبارزۀ طبقاتی را نیز بازتولید خواهد کرد.
شیوۀ تولید در جریان گسترش اجتماعی خود الجرم از شکل ویژۀ اقتصادی-
اش فراتر میرود و در این راستا همۀ ساختارهای فکری ،اخالقی ،فرهنگی،
ایدئولوژیک و همۀ بنیانهای سیاسی ،اجتماعی و حکومتی و  ...را بازآفرین
می کند .بر همین پایه مبارزۀ میان طبقات نیز در دایرۀ خاص مسائل
اقتصادی محدود نمیماند و بطور بالضروره به همۀ عرصههای فکری ،ادبی،
سیاسی ،فرهنگی ،اخالقی ،هنری و اجتماعی تسری پیدا میکند .طبقات
متخاصم اجتماعی و حتی گرایشات متفاوت درون یک طبقه در تمامی طول
یک دورۀ تاریخی معین نه فقط در پهنۀ انتظارات اقتصادی که در تمامی
عرصههای سیاسی و اجتماعی مذکور با هم مصاف میدهند .استمرار جبری،
شدتیاب و فزایندۀ این مبارزات سرانجام در جریان گریزناپذیر انقالب
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اجتماعی تودههای وسیع طبقه یا طبقات فرودست بر محو سلطۀ سیاسی
طبقۀ حاکم کمر میبندد .انقالب در صورت پیروزی و به شرط تداوم در
جهت محو تمامی بنیانهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک و کالً
اجتماعی ناشی از مناسبات تولیدی پیشین به پیش میتازد.
بدینسان تاریخ در واقعیت مادی ،انسانی و اجتماعی خود تاریخ ستیز،
کشاکش و پیکار میان طبقات متضاد و متخاصم اجتماعی است .شخصیتها
با همۀ نقش ویژه و خالقهشان و از هر طبقه و گرایش که باشند ،خواه مزدک
و مازیار و اسپارتاکوس باشند و خواه کورش و قیصر و انوشیروان و رضاخان و
خمینی ،سازندۀ تاریخ نیستند ،قهرمانان از هر قماشی که باشند ،مردمی یا
ضد مردمی ،رادیکال یا محافظهکار ،انقالبی یا ضد انقالبی ،مصلح یا خونریز،
جهانگشا!! یا جهاندار!!! دادگر یا جبار و  ...در هر حال و در باالترین نقش ،تنها
به مثابۀ نمایندگان یک طبقۀ اجتماعی از حضور سیاسی ،فکری ،تاریخی و از
توان دخالتگری و تأثیرگذاری اجتماعی برخوردار میگردند .آنان افکار،
ایدهها ،انتظارات ،ارزشها ،تمنیات و مطالبات طبقۀ اجتماعی خویش را
نمایندگی میکنند.
طبقه ،خود سطح کنکرتی از گسترش مادی ،انسانی و اجتماعی شیوۀ
تولید است .انسانها در جریان عادی زندگیشان با کار خویش شیوۀ تولید را
به پیش میرانند .آنها در همان حال که وسایل معیشت خود را میآفرینند،
به تولید افکار و باورها و فرهنگها نیز میپردازند .شیوۀ تولید شکل ویژه و
کنکرتی از مالکیت را تقریر میکند .آدمها بر اقتضای مناسبات ملکی ناشی از
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شیوۀ تولید معین به طبقات متفاوت و متضاد اجتماعی تقسیم میگردند.
طبقۀ مسلط در هر دوره وسائل تولید مادی آن دوره را در اختیار میگیرد.
این طبقه نه فقط به صورت نیروی مادی و اقتصادی حاکم بر جامعه ظاهر
میگردد ،که معیارها ،ارزشها ،فرهنگ ،سنن ،اخالقیات ،اتوپیها ،افکار و
باورهای خود را نیز به شکل نیروی معنوی مسلط بر جامعه بازآفرین میکند
و گسترش میدهد.
به کالم دیگر افکار طبقۀ حاکم در هر عصر به افکار حاکم آن عصر مبدل
میگردد .این بدان خاطر است که افکار حاکم چیزی جز بیان اندیشوار روابط
مادی حاکم نمیباشد و این درست همان روابطی است که پایههای اقتدار و
تسلط طبقۀ حاکم را تشکیل میدهد .شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی ناشی
از آن در جریان تداوم و بسط خویش سرانجام به مانعی عظیم بر سر راه
توسعه و تکامل نیروهای مولدۀ اجتماعی قرار میگیرند .در اینجاست که عصر
انقالب اجتماعی فرا میرسد .در طی این دوران بر امتداد پروسۀ رویش و
گسترش پایه های اقتصادی شیوۀ تولید نوین و الجرم تشدید تناقضات ذاتی
مناسبات اجتماعی حاکم ،طبقه یا طبقات فرودست به اشکال مختلف
اعتراض اجتماعی علیه این روابط و مناسبات دست میزنند .علیه شکل معین
استثمار طبقاتی آن مبارزه میکنند و با بیحقوقی اقتصادی خویش در آن
نظام میستیزند .سلطۀ سیاسی و ساختار حکومتیاش را آماج حمله و تعرض
قرار میدهند .ارزشهای اخالقی و انسانیاش را به نقد میکشند .فرهنگ و
سنن و ادب و هنر آن را به باد انتقاد میگیرند.
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حال به نقد!!! شاملو از تاریخنگاری موجود بر میگردیم .شاملو از درک
مادی تاریخ هیچ چیز نمیداند .او مانند "دوست گرانمایه و محقق" خویش
آقای "حصوری" بر این باور واهی است که "جمشید" جامعه را به طبقات
تقسیم کرد!! پس از جمشید ،ضحاک میآید و نظام طبقاتی را در هم
میشکند!! آنگاه نوبت به "فریدون" میرسد .فریدون مجدداً جامعه را به
طبقات تقسیم کرده و نظام طبقاتی را احیاء میکند!!
میبینی د که تاریخ در تصور شاملو نه فقط یک جریان واقعی نیست .نه
تنها پویه پیکار میان طبقات نمیباشد ،نه فقط تاریخ تکامل جوامع انسانی
نیست که صرفاً بازیچۀ مضحکی در دست شاهان و قهرمانان است.
جمشید جامعه را به طبقات تقسیم میکند! ضحاک جامعۀ بیطبقه برپا
میسازد! البد مثل جامعۀ بی طبقۀ توحیدی! ضحاک در تئوری تاریخ و نقد
رادیکال!! شاملو ،مرد نامتناهی و موجود مافوقی است که اصالً برای مردم
زمان خویش قابل درک نیست!!! او با قیام فردی و شخصی خویش مردم
جامعه را از تمامی قیود و رنجها و مظالم و جنایات جامعۀ طبقاتی آزاد
میکند!!! اما همین مردم نادان و ابله و بیشعور!!! که اصالً توان تشخیص
خوب و بد و سود و زیان خویش را ندارند!!! به دنبال یک "لومپن بیسروپا و
خائن به منافع خود" راه می افتند و دوباره بساط طبقات و جامعۀ طبقاتی را
می گسترانند!! تاریخ در روایت شاملو قرار نبود هیچ مکان و نقشی به تودهها
تفویض کند ،اما این بار "سگ خور" ،برای اینکه جایگاه قهرمانان و اسوهها

در شط جاری تاریخ

161

در ساختن تاریخ محفوظ بماند ،الزمست که تودهها در ویرانسازی تاریخ
ذینقش باشند!!!
روایت شاملو از تاریخ و تعبیر او از مکان قهرمانان ،بیکموکاست همان
اعتقاد خرافی ،ماوراء ارتجاعی و اسارتبار مذهبی به "نبوت انبیاء الهی" است.
با این تفاوت که در درک موهوم و مسموم مذهبی مذکور ،الاقل عدهای
"مؤمن"" ،پیغمبران" خود را درک میکردند ،اما شخصیتهای ماوراء بشر
شاملو موجودات مریخی مرموزی هستند که "راز مرگشان غم عشق و درد
تنهایی" است!!!
شاملو نه تاریخ را میفهمد ،نه از نیروی مادی سلسله جنبان تاریخ یا
مبارزه طبقات چیزی میداند ،نه مفهوم مناسبات اجتماعی را درک میکند،
نه به معنای طبقه هیچ آگاهی دارد ،نه راز انقالب اجتماعی را تعمق
مینماید ،نه تودهها و نقش آنها در تاریخ را میشناسد ،نه رابطۀ تودهها و
آگاهان را در مییابد .او رشتۀ تکامل تاریخ را در حلقههای گسسته و نامربوط
قهرمانان گم میکند .مردم و تودهها برای او هیچ و پوچند .او همه جا در
جستجوی "منجی" است .اعتراض او به تاریخنویسی رایج اعتراض به
جابجاسازی غیرمنصفانه و خائنانۀ نقش شخصیتهاست!!!
کاوه مرتجع بوده است .ضحاک مردمی بود .جمشید جامعه را طبقاتی
کرد .ضحاک جامعۀ بدون طبقه برپا ساخت!! بردیا یک منجی مبارز و مردمی
بود ،اما تاریخ شخصیت او را لوث کرده است ،باید که دست به کار شد و از
وی اعادۀ حیثیت نمود!!! و...
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تاریخ در روایت شاملو وقایع گسستۀ ایدهآلیزهشدهای از کارکرد قهرمانان
است .تودهها در تاریخفهمی و تاریخبینی شاملو تنها به درد آن میخورند که
موضوع کار و محمل نقش شخصیتها باشند!!! همچنانکه در پندار پوچ و
منحط و ارتجاعی اسالمی راز آفرینش انسانها آنست که موضوع نبوت انبیاء
باشند!!!
این یک واقعیت مشهود و کامالً عینی است که به گفتۀ مارکس تودهها
در تمامی دورههای پیشین ،تا زمان ما ،همواره آلت فعل تاریخ واقع شدهاند،
اما این درست عکس آن چیزی است که شاملو از تاریخ میفهمد.
مارکس تصریح می کند که تکامل شیوۀ تولید در هر دورۀ معین الجرم
آرایش قوای طبقاتی معینی را نیز به همراه دارد .مبارزۀ میان طبقات امری
اجتناب ناپذیر است .نیروی واقعی مادی و اجتماعی مبارزۀ علیه نظام مسلط
نیز توده های فرودستند .مبارزه جریان جبری و گریزناپذیر زندگی این
تودههاست .همین تودهها هستند که دست به انقالب میزنند منتهی در
مراحل تاکنونی تاریخ این تودهها نبودهاند که قدرت را به دست میگرفتهاند.
به عنوان مثال در انقالبات دوران بردهداری این بردگان نبودند که قدرت
سیاسی را به چنگ میآوردند .یا در انقالبات بورژوایی این کارگران و تودۀ
دهقانان محروم نبودند که به حکومت میرسیدند .آنچه مارکس میگوید
حقیقتی روشن و علمی است .به این معنی که در دوران تسلط و مراحل
انحطاط مناسبات بردهداری ،شیوۀ تولید نوینی در حال بالیدن و توسعه بود.
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شیوۀ تولیدی که طبقات اجتماعی نوینی را در درون مناسبات کهن متولد
میکرد و میپرورد.
در سیطرۀ حاکمیت این نظام و همراه با رشد تدریجی اقتصاد کاالیی
روابط سرواژ توسعه مییافت .گسترش این روابط متضمن پیدایش ،نضج و
بالندگی تودۀ دهقانان" ،سروها" از یکسو و مالکان بزرگ فئودال از سوی
دیگر بود .انقالبات این دوره نهایتاً و در پیآمد همۀ فراز و فرودها تسلط
اقتصادی و سیاسی طبقۀ اخیر را امکانپذیر میساخت.
در تمامی طول این دوران تاریخی تودۀ عظیم انسانهای برده ،وسیعترین
و خشمآلودترین مبارزات و جنبشها را بنمایش میگذاردند .نیروی خالق این
جنبشها هم بر خالف تصور شاملو عناصر یا قهرمانانی نظیر آریستونیکوس،
سائوماکوس و اسپارتاکوس و  ...نبودند .جنبشها تجلی اعتراض دهها هزار
بردۀ رومی و بردگان سایر مناطق گیتی بود که در زیر فشار مرگبار مشکالت
زیستی و تن گناهای معیشتی خویش به ستوه آمده بودند .به کالم دیگر این
جنبشها مناسبات اقتصادی و اجتماعی تاریخاً معینی را آماج تعرض قرار
می دادند که شیوۀ تولید فئودالی همه جا در نقش آلترناتیو تاریخی همان
مناسبات ابراز وجود میکرد.
جنبش بردگان در خدمت جایگزینی نظام بردهداری توسط مناسبات
اقتصادی فئودال قرار میگرفت .مبارزات تودههای عظیم برده سرانجام نظام
بردهداری را به پایان حیات تاریخی خویش منتهی میساخت.
استثمارشوندگان برده جای خود را به استثمارشوندگان دهقان یا سرو
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میدادند .تحول تاریخی نظام بردهداری طبقۀ جدید فئودال ،اشرافیت مالی
عصر و اربابان کلیسا را بر اریکۀ قدرت مینشاند.
بدین ترتیب تودههای استثمارشونده درست در همان حال که نیروی
واقعی محرک تاریخ بودند ،آلت فعل تاریخ نیز قرار میگرفتند .تاریخ با نیروی
عظیم پیکار طبقاتیشان به جلو میرفت ،اما در جریان این پیشروی و تحول
مشترک تاریخی ،خود آنان نبودند که به قدرت میرسیدند .این قانونمندی
بعینه و با تمامی جوهر مادیاش در مورد انقالبات بورژوایی و پایان عصر
فئوالیسم نیز صادق است .در تمامی دوران تسلط نظام سرواژ و فئودال در
غرب یا شرق و د ر همه جا ما شاهد رشد و توسعه و تکامل شیوۀ تولید نوینی
هستیم که همان شیوۀ تولید سرمایهداری است .روابط جدید الجرم طبقات
اجتماعی جدیدی را پدید میآورد .مبارزات دهقانان و پیشه وران علیه نظام
سرواژ در همهجا و در تمامی سدههای میانی تاریخ با فرایند گسترش
مناسبات سرمایهداری همگن و مالزم است.
توسعۀ مستمر و فزایندۀ اقتصاد کاالیی انباشت سرمایۀ صنعتی و
کاالشدن تدریجی نیروی کار ،گسترش بازار سرمایهداری و  ...سرانجام
فئودالیسم را به پایان حیات تاریخی خویش نزدیک میکند .مناسبات
تولیدی نوین در همان مکان خاص تاریخیاش افق زیست اجتماعی بهتری را
در برابر دیدگان تودههای دهقان می گشاید .انقالبات بورژوایی با پیکار عظیم
دهقانان و تودههای طبقۀ در حال تکوین کارگر به پیروزی میرسند .این
انقالبات در همه جا طبقۀ بورژوازی را به قدرت مسلط سیاسی و اقتصادی
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تبدیل میکند .در این جا نیز تاریخ با نیروی شگرف مبارزۀ تودههای کارگر و
دهقان به پیش میرود .تودهها با همان توان تاریخی موجودشان مهر
مطالبات ،ایدهها و انتظاراتشان را بر تحوالت جاری میکوبند ،در حالی که
فاتحان واقعی جنبشها طبقۀ اجتماعی دیگری است.
مارکس با درک مادی این روند بر مکان ویژۀ طبقه کارگر و پیکار
سرنوشتساز تاریخیاش انگشت نهاد .ماحصل استنتاج او در این زمینۀ معین
آن بود که :در تمامی ادوار پیشین ،تودهها به مثابۀ ابزار فعل تاریخ عمل
کرده اند اما این بار یعنی در عصر انقالبات پرولتری کارگران اگر به پیروزی
واقعی دست یابند فاتحان واقعی تاریخ نیز خواهند بود.
آنچه مارکس می گوید یک حقیقت انکارناپذیر و شفاف تاریخی است.
پیروزی انقالب کارگری در سقوط دولت بورژوازی و برچیدن بساط هر گونه
دولت باالی سر تودهها ،در محو تمامی نهادها و ارگانهای اداری ،نظامی،
پلیسی ،دولتی ،در استقرار سازمان اجتماعی کار سوسیالیستی و حاکمیت
مستقیم شورایی آحاد تودههای کارگر ،در محو کار مزدی و تسلط انسانها بر
سرنوشت کار و تولید خود ،در رهائی کامل بشر از هر قید ماوراء خویش
تحقق واقعی خود را به نمایش میگذارد .این انقالب جریان اعتراض تودههای
عظیم پرولتاریا علیه کار مزدوری و همۀ اشکال بهرهکشی است .انقالب تجلی
اعتراض و نقد اجتماعی طبقۀ کارگر علیه تمامی عینیت موجود است .انقالب
تنها با نیروی طبقاتی و متشکل کارگران ،با دخالت همۀ کارگران ،با برنامۀ
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سیاسی و اجتماعی طبقۀ کارگر و با نقشآفرینی کارگران آگاه کمونیست،
مقدمات پیروزی خود را تدارک میبیند.
شرط پیروزی انقالب و تداوم آن ،برپائی یک جنبش نیرومند شورائی و
سراسری ،آمادگی و تدارک فکری ،سیاسی ،فرهنگی ،عملی و کالً انسانی
آحاد کارگران برای د خالتگری فعال و خالق اجتماعی و مشارکت وسیع و
همگانی در برنامهریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی است  .انقالب به وجود
دولت باالی سر پایان میبخشد .تحقق عملی و سرتاسری برابری اجتماعی
بطور واقعی ،برابری کامل تمامی آحاد جامعه در ادارۀ امور اجتماعی ،برابری
در تولید ،توزیع ،تصمیمگیری ،اجرا و همۀ حقوق انسانی از اهداف بدیهی و
تفکیکناپذیر این انقالب است.
سوسیالیسم یعنی رابطۀ اجتماعی فرارسته بر بستر انقالب کارگری با
همین مشخصهها وجود واقعی خود را نشان میدهد .سوسیالیسم یعنی
پروسۀ تاریخی محو همۀ آثار و بقایای جامعۀ طبقاتی ،یعنی شکل ویژهای از
مراودات اجتماعی انسانها با این اوصاف که:
 کار داوطلبانه میشود و تمامی داوطلبان در پروسه کار و تولید ذینقشمیشوند.
 همۀ آحاد دربارۀ نوع کار و اینکه چه تولید کنند و چه تولید نکنندتصمیم میگیرند.
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 تمامی افراد در مورد اینکه کدام بخش از تولیدات را به مصارف شخصی وزیستی خود اختصاص دهند و کدامین سهم را صرف بازپرداخت یا توسعه
وسایل تولید بنمایند ،یکسان و بطور برابر نظر میدهند.
 آنچه تولید شده با تساوی کامل صرف تعالی جسمی و فکری انسانهامیگردد.
 رابطۀ سرمایه ،کارمزدوری ،بازار و مبادله ،مالکیت خصوصی محو میگردد...
انقالب در همان حال و بر متن همین فرایند ،برپایی تاریخی جامعهای را
دنبال میکند که در آن انسان از قید هر چیز سوای خویش آزاد میگردد.
انسان برای نخستینبار با خود یگانه میشود ،بینیاز میشود ،بینیاز از کار ،از
قراردادهای اجتماعی ،از انقیاد هر چه که نسبت به او جنبۀ خارجی دارد.
انسانها بر همین راستا جامعهای پدید میآورند که "در آن رشد آزادانۀ هر
کس شرط رشد آزادانۀ همگان قرار میگیرد" .انقالب کارگری انقالب
انسانهایی است که خود به حاکمیت میرسند تا در پرتو حاکمیتشان به هر
نوع حکومت کردنی پایان بخشند.
دوران کنونی ،دوران بلوغ تاریخی جنبشهای کارگری ،دوران تدارک و
خودپردازی کارگران دنیا برای ایفای این نقش عظیم و سترگ تاریخی است.
توده های کارگر جهان سالهاست که در میدان گستردۀ کارزار طبقاتی علیه
بورژوازی جهانی و نظام ضدبشری سرمایهداری میرزمند .یک بار نیز در
گوشه معینی از دنیا ،در شهر پاریس حماسه آفریدند ،بورژوازی را از اریکه
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قدرت به زیر کشیدند و الگوی زندگی اجتماعی بدون استثمار و طبقات و
دولت باالی سر را به نمایش نهادند .سالها بعد در بخش دیگری از جهان ،در
سرزمین روسیه تا مرحلۀ در هم شکستن ماشین دولتی روز ارتجاع بورژوازی
پیش تاختند ،اما نه چندان دیر شکست خوردند و قبل از آنکه جامعه را تغییر
دهند ،تمامی انقالب خویش را باختند .آنان در جریان این پیروزی و شکست،
گرانبهاترین آموزشها را به جنبش ضد سرمایهداری کارگران در سرتاسر
جهان ارزانی داشتند .جمعبست تیتروار این آموزش آن بود که :بدون برپائی
یک جنبش نیرومند ،استخواندار ،سراسری و شورائی ،متشکل از توده وسیع
کارگر و با دخالتگری خالق و مؤثر شمار هر چه عظیمتر کارگران ،بدون
تدارک و تجهیز و پرورش سیاسی ،فکری ،فرهنگی و کالً طبقاتی تودههای
کارگر برای جامعهساالری سوسیالیستی ،نمیتوان سرمایهداری را نابود و
سوسیالیسم را مستقر نمود .شکست انقالب این زنگ را در گوش همه
کارگران آگاه به صدا درآورد که با آویختن به رهبران و نیروهای باالی سر،
رژیمستیزی دموکراتیک و ساقط کردن این یا آن دولت نمیتوان سرمایهداری
را نابود ساخت.
عصر حاضر عصر تدارک تودههای وسیع طبقۀ کارگر بینالمللی برای
برپایی جامعه و جهانی است که در آن هیچکس قهرمان نباشد .هیچ فردی
اختیار امور اجتماعی و زیستیاش را به فرد یا گروه یا نهاد و دولت ماوراء
جامعه واگذار نکند .تاریخ در پروسۀ تکوین و بالندگی خود ،پایههای مادی
ایجاد چنان جامعه و جهانی را فراهم آورده است .کارگران دنیا در تداوم
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مبارزات و جنبشهایشان آمادگی برچیدن بساط سرمایهداری و گشایش
جهان جدید سوسیالیسم را تمرین میکنند ،یا در واقع باید بکنند .آنان باید
که چگونگی تعیین سرنوشت کار و تولید خویش ،چگونگی اعمال حاکمیت
سیاسی سوسیالیستی ،دخالتگری خودپو و خودجوش همه آحاد طبقه در
برنامه ریزی زندگی اجتماعی ،جامعهساالری شورائی کارگری ،چگونگی محو
کار مزدوری و برپایی جامعه ای گسسته از رابطۀ سرمایه ،خرید و فروش
نیروی کار ،مالکیت خصوصی و  ...را بر بستر مبارزات همیشه جاری خویش
علیه سرمایه ،به جریان اندیشه و فرهنگ و آموزش و عمل خود مبدل سازند.
حال در چنین وضعی و در چنین فازی از تکامل مبارزۀ طبقات ،شاملو
آدمی از جامعۀ ما کشوری که سیوپنج میلیون از پنجاه میلیون جمعیتش را
نفوس کارگری تشکیل میدهند ،در دنیایی بیگانه با دنیای کارگران ،و در
اجتماعی از روشنفکران منزوی خارجهنشین ،در مقام نقد رادیکال!
تاریخنگاری زورپرستانه و زورپرستان فریاد میکشد که:
"تاریخ ما نشان میدهد که این توده حافظۀ تاریخی ندارد .چند سال
پیش میرود با آن رسوایی آن خانواده را میاندازد بیرون .بعد درست سه
سال بعدش برایش تظاهرات خاموش راه میاندازد.
اتومبیل میفرستد توی خیابان برایش چراغ روشن میکنند .این ملت
حافظۀ تاریخی ندارد ،حافظۀ دستجمعی ندارد ،هیچگاه از تجربههای عینی و
اجتماعیاش چیزی نیاموخته و هیچگاه از آن بهرهای نگرفته و در نتیجه هر
جا کارد به استخوانش رسیده توی پهلویش غلطیده از یک ابتذال به یک
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ابتذال دیگر ،و این حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت پنداشته و سر
خودش کاله گذاشته است "...
دربارۀ "حافظۀ تاریخی"! تودهها کمی آن طرف تر صحبت میکنم ،اما
پیش از آن باید یکبار دیگر خیلی مختصر به شاملو گفت که متأسفانه شما از
درک ماتریالیستی تاریخ هیچ چیز نمیدانید .بعالوه شما حتی واقعیات جاری
روز را هم علیه مردم کارگر فرودست تحریف میکنید و یا اساساً وارونه
میبینید.
تودههای کارگر و ستمزدۀ ایران درست با درک شایسته و بحق نیاز به
زندگی بهتر ،علیه رژیم سلطنتی بورژوازی در ایران دست به شورش زدند .در
همان سالهایی که شما از "کاربرد دستکار شعر برای کنارزدن دیو صخره در
پیش پای خلق" و از اینکه "شعر باید به جای مته در راه رزم به کار رود"
پاک پشیمان شده بودید و خود را به سرودن "آیدا در آیینه" سرگرم
مینمودید ،در همان سالهایی که شما در زیج رؤیاهای ملکوتیتان مافوق
انسانهای ملکوتی را رصد میکردید تا به این ترتیب با وصف ریاکارانۀ
قهرمانی آنان وجدان مشوش پوپولیستی خود را تسکین بخشید ،آری درست
در همان سالها همان تودههای بدون حافظۀ تاریخی! گستردهترین میدانهای
مبارزه علیه شرائط موجود روز و اشکال مختلف بیحقوقی و ستم اجتماعی را
باز گشودند .شاید باور نکنید که در آن روزها شما و امثال شما قادر به درک
و فهم مبارزات تودهها نبودید .اعتصابات عظیم کارگران در فاصلۀ سالهای 5۲
تا  56و خیزشهای خونبار همین کارگران در مناطق خارج از محدودۀ تهران
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را میگویم .شما که تودهها را آدم نمیدانستید ،الجرم مبارزات آنان را نیز
احساس نمیکردید .شما و شمایان اهل مبارزه برای نام بودید ،چونکه نان
داشتید .در جستوجوی نام هر دری را دقالباب میکردید .با دستانتان از
کارگزاران رژیم حاکم جایزه میگرفتید و درست در همان حال با زبانتان
"سرود کاشفان فروتن شوکران کبیر" را سر میدادید!!!
آری ،کارگران بدون حافظۀ تاریخی دقیقاً در همان سالها ،عظیمترین
اعتصابات را برای تأمین ابتداییترین حقوقشان به راه انداختند .هر کدامشان
فقط در طول یک سال سه بار در اعتصاب شرکت کردند .در فاصلۀ میان
"جهانچیت" و "وزارت کار" به خون کشیده شدند و کشتهها دادند .در
شمیران نو و سایر نواحی خارج محدوده به خاطر یک وجب زمین مسکونی
آماج گلوله قرار گرفتند.
شما آقای شاملو با این جنبشها بیگانه بودید .چونکه جنبش نانآوران
بود و نه "حماسهآفرینی چونان مردانی که زمین بر آنان نماز گذارد"!!
دیری نپایید که همین تودهها ،همین کارگران ،همین مردم "اعماق
اجتماع" که به زعم تو به خاطر نفهمی بیش از اندازهشان "بر آنان حرجی
نیست" ،راه وصول به خواستههایشان را در آن دیدند که رژیم سلطنتی را
جاروب کنند .دست به انقالب زدند و تا باژگونی سلطنت پیش رفتند.
آنان برخالف تصور شما "قصد غلطیدن از یک ابتذال به ابتذال دیگر" را
نداشتند .شما با آنان هیچ آشنایی ندارید و آنان را درک نمیکنید .آنها
بالفاصله و در فردای قیام همگانیشان خواستههای منکوبشدۀ سالیان
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درازشان را فریاد کردند .خواستههایی که شاید به زعم شما شریف و مقدس
هم نبودند .چون به نان و مسکن و معاش و دستمزد و مسائلی از این قبیل
مربوط میشدند .از این نیز سخت فراتر رفتند .در کارخانهها ،محلهها و
روستاها اقدام به برپایی شوراهایشان کردند .خواستند تا کارخانهها را خود
اداره کنند .تصمیم به بیرونانداختن کارفرمایان ،مالکان اراضی و  ...گرفتند.
آری ،آقای شاملو! شما متأسفانه با آنان آشنایی نداشتید .آنها ،همان
کارگران و تودههای "بدون حافظه" در تدارک تداوم انقالبشان بودند ،اصالً
هوس تندادن به ابتذال جدید سرشان نزده بود .آنچه را که شما درک
نکردهاید همان پویه واقعی مبارزۀ طبقاتی است .میزان آمادگی و تدارک
توده های کارگر برای تداوم انقالبشان بسیار کم بود .در حالی که ضد انقالب
بورژوازی از همان فردای بیستودوم بهمن برای سرکوب تام و تمام انقالب
در حال تجهیز بود .کارگران شیفتۀ ابتذال نبودند .تشکیالت نداشتند ،از
آگاهی و بصیرت الزم طبقاتی برخوردار نبودند .صف مستقل سوسیالیستی و
ضد سرمایهداری نداشتند و ...
کارگران همۀ این امکانات را فاقد بودند .بیبهرگی از این امکانات و
آمادگیها هم باز برخالف پندار بیاساس شما هیچ ربطی به "حرکت عمدی"
آنها و اینکه بخواهند این "حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت تلقی
کنند"!!! نداشت و نمیتوانست داشته باشد.
آگاهی طبقاتی ،صف مستقل سوسیالیستی ،تشکیالت مستقل طبقاتی،
فرهنگ و دانش و بینش سوسیالیستی ،مقوالتی که شما نه آنها را درک
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میکنید و نه طبعاً به آنها باور دارید ،یا حتی همین "حافظۀ تاریخی"،
اصطالحی که بار معنوی و سیاسیاش را از واژهنامۀ طبقاتی خودتان میگیرد،
هیچکدام مقوالتی آسمانی یا "فروغ رخ ساقی" در جام اندیشۀ انسانها
نیستند .همۀ اینها مسائلی زمینی هستند که باید بر متن زیست مادی و
اجتماعی انسانها ساخت و ساز گردند .مردم کارگر دنیا حتی در بهترین حالت
هم در جوامعی زندگی میکنند که فرهنگ ،اندیشه ،ایدئولوژی ،اخالق و
ارزشهای حقوقی و اجتماعیشان توسط مناسبات مسلط رقم زده میشود.
در تمامی دنیای سرمایهداری ،تبخیرات حقوقی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک،
اخالقی و معنوی این مناسبات جنایتکارانه بطور روتین در جریان حرکت
سرمایۀ اجتماعی تولید و بازتولید میگردد .در بخش بسیار عظیمی از این
جهان ،استقرار دیکتاتوری عریان سرمایه غلظت و میزان این مهآلودگی و
توهمات مسموم را بطور دیوانهواری افزایش میدهد .در این جوامع و بطور
مشخص ایران ،کارگران و حتی سایر تودههای فرودست از هیچ امکانی برای
رشد آگاهی و دانش سیاسی و تعمیق پیکار طبقاتی خود برخوردار نبودهاند.
حق هر گونه تجمع و تشکل و اعتراضی از آنان سلب بوده است .کارگرانی که
شما از آنان صحبت میکنید ،عاشقانه سینهچاک "بیحافظگی تاریخی"
نبودند و نمیخواستند انقالب خود را به "حرکتی عمدی در جهت غلطیدن
از این ابتذال به ابتذال دیگر" تبدیل کنند .اما دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی
سرمایه آنان را از کسب آمادگی و تدارک الزم برای حفظ و گسترش
انقالبشان بیبهره ساخته بود.
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این دیکتاتوری امکان هر گونه دخالتگری اجتماعی را از آنان سلب کرده
بود .در طول سالیان دراز حاکمیت دیکتاتوری بورژوازی حق هیچگونه
اعتراض و انتقادی به آنها داده نشده بود .این کارگران و این تودهها حتی
لحظهای مجال آزمون نیرو و توان متحد طبقاتیشان ،حتی مجال شناخت
این قدرت را پیدا نکرده بودند.
مبارزۀ طبقاتی تخیالت سه ل و شیرین شاعرانه نیست .یک جنگ واقعی
مادی است .هر طرفی که زور و آمادگی و تدارکش بیشتر است ،هم او برنده
است .کارگران آمادگی الزم برای تعمیق و توسعۀ انقالب را نداشتند اما رژیم
اسالمی در مقام یکی از درنده ترین و هارترین رژیمهای بورژوایی موجود از
تمامی آمادگی و شرائط الزم برای سرکوب مبارزات تودهها و به عقبراندن
آنها تا نابودی کامل انقالبشان برخوردار بود.
بله ،آقای شاملو! شما تاریخ را بسیار بد میفهمید .کارگران اصالً
نمیخواستند از یک ابتذال به ابتذال دیگر بغلطند .آنان شکست خوردند ،و
اما در مورد "تظاهرات خاموش تودهها برای اعادۀ سلطنت"!!! و نتیجهگیری
شما که گویا این توده قادر به هیچ نوع تجربهاندوزی نیست باید بگویم که در
اینجا دیگر فقط مرتکب اشتباه نمیشوید بلکه دقیقاً به نوعی غرضورزی و
جعل واقعیات دست میزنید .این کارگران و تودههای فرودست نبودند که
تظاهرات خاموش به راه انداختند .این مردم کارگر و زحمتکش نبودند که
ماشین به خیابان فرستادند .شما کارگران را نمیشناسید اما مسلماً
تظاهراتکنندگان اتومبیلسوار مذکور را خوب میشناسید.
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از اینها گذشته برخالف پندار واهی شما ،کارگران از شکست خویش
تجربههای بسیار مهمی اندوختهاند .تا امروز  1۲سال از قیام بهمن میگذرد،
کارخانه ها باز هم مراکزی هستند که همواره و بطور مستمر کانون مشتعل
اعتصاب و اعتراضند .در جریان این اعتصابات و اعتراضات یک مسألۀ بسیار
مهم و اساسی از همۀ مسائل دیگر چشمگیرتر است .اتکاء و اعتماد کارگران
به نیروی جمعی و متحد طبقاتی خویش و بیاعتمادیشان نسبت به هر دار و
دستهای که از خود آنان نباشد بطور بارزی رشد یافته است.
این بلوغ تازهایست که کارگران ایران در دورۀ اخیر بدست آوردهاند ،و
دیری است که آن را در مبارزات و حرکتهای اعتراضی خود به نمایش
گذاردهاند .در روزگاری که شما همچنان دنبال قهرمان هستید ،در دورهای
که شما و شمایان ،تمام رسالت تاریخیتان را در اعادۀ حیثیت از قهرمانان
مظلوم و جابجاکردن نقش شخصیتها در تاریخ خالصه نمودهاید ،آنان
می روند تا در تمرین نیروی شگرف طبقاتی خویش از هر چه قهرمان و
قهرمانپرستی است آزاد گردند.
سخن به درازا کشید ،در حالی که هنوز مطالب بسیار زیادی در همین
رابطۀ معین ناگفته مانده است ،از همه مهمتر بازگشایی و توضیح راز
سردرگمی شاملو و همۀ همانندان اوست .این موضوع مهمی است که من در
ادامۀ بحث بدان خواهم پرداخت .اما پیش از آن اجازه دهید که به اسطورۀ
ضحاک فردوسی و نقد شاملو اشارهای بنمایم.
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شاملو در انتقاد از فردوسی و اسطورۀ ضحاک با گوشههایی از واقعیت
تماس پیدا میکند .او هر چند که برخالف ادعای خویش بجای شکستن
کیش شخصیت در اینجا نیز شخصیتآفرینی و قهرمانسازی میکند و
ضحاک را در مقام منجی مظلوم تودهها قرار میدهد ،اما در آنجا که به
فردوسی بر میگردد ،بطور پارهوار حقیقتی را بر زبان میراند .منتهی اشکال
اساسی کار شاملو در این مورد خاص باز هم بیگانگی او با درک مادی تاریخ
است .ببینیم حقیقت ماجرا چیست؟
پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کنم که "اسطورۀ ضحاک" اساساً
روایت یک گرایش اجتماعی معین آن ایام را از حوادث تاریخی دوران بعد از
حملۀ اعراب و سقوط ساسانیان منعکس مینماید .گرایش طبقاتی معینی که
توسط فردوسی نمایندگی میشود .برخالف نظر شاملو این اسطوره قرار نبوده
و قرار نیست که گزارش صحیح یا سقیم پادشاهی فردی به نام ضحاک باشد.
ادعاهای آمیخته با سوگندهای پر از غالظ و شداد از جانب کسانی چون
"ژول مول" یا دیگران دائر بر اینکه گویا فردوسی صرفاً افسانههای گردآورده
شده توسط پیشینیان و از جمله "دهقان دانشور" و "دقیقی" و  ...را به نظم
در آورده و خود دخل و تصرفی در نقل این افسانهها ننموده است ،اوالً پایه و
اساس تاریخی درستی ندارند .ثانیاً و از آن همه مهمتر حتی با فرض صحت
هم نقیض آنچه من میگویم نیستند.
شاملو به رغم همۀ اطالعاتی که در این زمینهها میتواند داشته باشد،
اسطوره را با روایت تاریخی یکی میگیرد! اسطوره علیالعموم ناظر بر یک

در شط جاری تاریخ

177

واقعۀ منفرد و خاص تاریخی یا اجتماعی نیست ،بلکه قالبی برای ابراز
تمنیات ،تمایالت ،افکار ،ایدهها ،ارزشهای اخالقی و فرهنگی و نگرشهای
رایج در یک دوره است .اسطوره حتی اگر با شرح حادثهای آمیخته باشد باز
هم تعمیم اجتماعی آن حادثه را دنبال میکند .اسطورۀ ضحاک نیز هیچ
ربطی به اینکه ضحاکی وجود داشته یا نداشته ،دادگر بوده!! یا سفاک و ...
ندارد .این اسطوره یا اسطوره بطور کلی سند تاریخی نیست که ما آن را از
لحاظ صحت و سقم محتوا مورد کندوکاو قرار دهیم .افسانۀ ضحاک و تمامی
افسانه های دیگر فردوسی تبخیر جریان اندیشه و تمایالت قشرهایی از جامعه
در فاصلۀ سده های هشتم تا دهم میالدی است .هر چند که بافت آنها با
تاروپود حوادث تاریخی دوران ساسانی هم درآمیخته است.
برای شناخت واقعبینانۀ فردوسی و فهم تاریخی اسطورۀ ضحاک او باید
بسان هر پژوهش تاریخی دیگر به سراغ شرائط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
دوران او رفت .در این زمینه تعمق در نکات پایهای زیر میتواند تا حدود
زیادی به تبیین مسأله کمک کند.
 -1دوران فردوسی ،دوران پیشرفت چشمگیر نظام فئودالی در ایران
است .دوران رشد روابط کاالیی ،کاالشدن بیش از پیش محصول کار
کشاورزان و پیشهوران ،توسعۀ تجارت و بازار ،گسترش بیسابقه و روزافزون
شهرنشینی ،پیدایش شهرهای بزرگ ،بسط فزایندۀ معامالت پولی و  ...در
جامعه است.
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اقتصاد کاالیی و تولیدات کوچک پیشهوری و دهقانی در این زمان به
سرعت رشد می کند .صنایع دستی و کارگاهی بطور چشمگیری توسعه
می یابد .بسیاری از شهرهای ایران به مراکز مهم تولید پارچه و یا سایر
محصوالت مانوفاکتوری مبدل میشوند .بهرهگیری از سدها و تکنیکهای
جدید آبیاری اراضی تا حدود زیادی معمول میگردد .بر متن این شکوفایی و
تحوالت اقتصادی ،پیشرفتهای چشمگیری در زمینههای مختلف علوم،
ادبیات ،طب ،نجوم ،جغرافی و  ...نیز پدید میآید .نوعی ماتریالیسم فاقد
پایههای دیالکتیکی و تقدیرگرا آغاز به بالیدن میکند ،تجدیدنظر طلبی
مذهبی پایه میگیرد و ...
 -۲تحوالت اقتصادی ،اجتماعی یادشده الجرم با شکوفایی و گسترش
روزافزون مبارزۀ میان طبقات مختلف اجتماعی در درون جامعۀ فئودال همراه
میگردد .جنبشهای دهقانی ،نهضتها و شورشهای پیشهوران شهرها،
مبارزات و قیامهای خونین مردم گرسنه و محروم مستمراً اوج میگیرد .دامنۀ
این کشمکش ها و مبارزات در شهرها و مناطق مختلف کشور در پارهای موارد
تا سرحد یک جنگ داخلی توسعه مییابد.
 -3این مبارزات به دلیل موقعیت خاص تاریخی آن روز یعنی نفوذ وسیع
باورها و توهمات اسالمی در میان تودههای مردم عموماً رنگ و پوشش
مذهبی به خود میپذیرد .بگونهای که حتی در مقایسه با قیامها و جنبشهای
سدۀ قبل به عنوان مثال قیام خرمدینان در آذربایجان ،دهقانان ارمنستان یا
زنگیان جنوب بابل و  ...نیز بیشتر در قالبهای دینی فرو میروند.
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دقیقتر بگوییم در حالی که کشمکشها و جنگ و ستیزها همگی از
درون جریان زیست مادی انسانها و از متن مناسبات اقتصادی مسلط نشأت
میگیرند ،در چگونگی بیان و ابراز خود به یک داربست مذهبی متوسل
میگردند .جنگ انقالبی بردگان علیه بردهداران ،جنبشهای انقالبی دهقانان
بر ضد استثمار و ستم فئودالی ،نهضتها و قیامهای رادیکال پیشهوران
شهرها علیه باجگیریها و مظالم دولتی همه و همه در هیأت مناقشات مسلکی
و اعتقادی میان پیروان فرقههای مختلف اسالمی ظاهر میشوند .همین امر
یعنی تبدیلشدن مذهب و باورهای خرافی اسالمی به ظرف اعتراض و ابراز
وجود اجتماعی مردم فرودست الجرم بزرگترین ضربه را بر جنبشهای وسیع
دهقانی و پیشهوری این دوران وارد میساخت .این جنبشها را نه فقط از
درونمایۀ رادیکال طبقاتی خود خارج میکرد ،که آنها را به ابزاری در دست
حکام ،اقطاعداران و عناصر طبقۀ مسلط نیز تبدیل مینمود .تودههای رعیت و
پیشهور و تمامی مردم گرسنه و محروم جامعه بجای سازماندادن پیکاری
واحد علیه مناسبات اجتماعی حاکم به رقت بارترین شکلی بجان هم
میافتادند.
 -4اشرافیت زمین دار و فئودال جامعه در حالی که از رواج خرافههای
مذهبی در میان تودههای مردم و تبدیل مبارزۀ طبقاتی آنها به جنگ و
جدلهای فرقهای بغایت خشنود بود ،دقیقهای هم از رؤیای برپایی یک
امپراطوری متمرکز فئودالی در سرزمین هر چه پهناورتر غافل نمیشد.
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این رؤیا البته پدیدۀ ویژۀ این سالها نبود .اشرافیت زمیندار ،فئودالها و
اقطاعداران در تمامی فاصلۀ تاریخی میان سقوط دولت ساسانی تا آن زمان
چنین ایدهای را در سر میپروریدند .اینان از هیچ تالشی برای رسیدن به این
هدف فروگذار نمیکردند .لشکرکشیهای مستمر و راهانداختن جنگهای
خونین ،بهرهگیری از توهمات و باورهای دینی مردم و همزمان استفاده از
تعصبات قومی و پانایرانیستی آنها برای سازماندادن این جنگها و
لشکرکشیها همه و همه جریان روتین کار و سیاست آنان بود.
فردوسی در خدمت این گرایش است .او به هیچ جنبش رادیکال و
حقطلبانهای تعلق ندارد .از فقدان یک امپراطوری عظیم فئودالی رنج
می کشد و در این تالش است تا فرهنگ و ایدئولوژی برپایی آن را در میان
تودههای مردم رواج دهد.
فردوسی مروج انتظارات و تمنیات اشرافیت زمیندار عصر خویش است .او
نه فقط با هر گونه جنبش اعتراضی تودهها علیه مناسبات اقتصادی حاکم و
طبقۀ مسلط اجتماعی بیگانه است که سخت خواهان اضمحالل این جنبشها
به نفع استقرار یک امپراطوری متمرکز فئودالی است .برای درک این موضوع
هیچ نیازی به کندوکاو شاملو در وضعیت مالی و اقتصادی او هم نمیباشد!
"شاهنامه" خود در مقام بیانیۀ فکری ،فرهنگی این گرایش اجتماعی است.
فردوسی در سراسر چکامهها و اشعار حماسی شاهنامه از ارواح قهرمانان
و سرداران افسانهای ایران کهن مدد میگیرد تا با دمیدن روح آنان در کالبد
معاصران ،قهرمانان جدیدی بیافریند و این قهرمانان نوظهور را در کارزار
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برپایی یک امپراطوری عظیم فئودالی به میدان کشاند .فردوسی و یا در واقع
کل گرایش اجتماعی معینی که توسط او نمایندگی میشود ،از سقوط
امپراطوری ساسانی به دست عربها سخت عصبانی است .او این سقوط را
محصول بیکفایتی ،بیسیاستی و روانتیرگی برخی از شاهان گذشته
میپندارد .بر همین پایه ضمن ابراز شیفتگی نسبت به امپراطوری کهن ایرانی
از زمامدارانی که با "اهوراگریزی" !!! خود موجبات تباهی دولت بزرگ بردهدار
آن ایام را فراهم ساختند ،اعالم بیزاری مینماید .اسطورۀ ضحاک نیز پژواک
هنری و ایدئولوژیک همین نگرش اجتماعی است.
ضحاک در روایت فردوسی ،شاهی عرب و تجسم خالفت عربی است.
فردوسی تحت تأثیر اعتقادات شیعی خویش ،ابتدا گذشتۀ ضحاک را با
گرانمایگی و نیکویی و دادگری!! یاد میکند .این گذشتۀ نیکو!! که در
شخصیت مرداس نمایانده می شود ،ظاهراً آغاز ظهور اسالم را مدنظر دارد!
شاعر "وطندوست" طوس نیز همپندار با بانیان اسالم ایرانی یعنی شیعه-
ساالران ،دستگاه خالفت اموی و عباسی را غاصب حاکمیت الهی تلقی
میکند!! ضحاک فرزند مرداس شاه است که به دلیل حلول روح شیطان در
وی به پادشاهی ستمکار و بیدادگر تبدیل میشود .به همانگونه که امویان و
عباسیان با غصب خالفت از حقانیت اسالمیشان تهی گردیدند!
فردوسی در این اسطوره ،ضحاک را به جنگ علیه جمشید روانه میکند.
جمشید مظهر شاهنشاهی ساسانی و آریایی است که به دنبال اقتدار و
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عظم ت سالیان دراز ،سرانجام به ورطۀ تباهی فرو میغلطد ،شیرازۀ قدرتش از
هم میگسلد .سران قوم از حمایتش دست میکشند و ...
"سواران ایران همه شاهجوی  -نهادند یکسر به ضحاک روی" .اسطوره،
جریان انحطاط امپراطوری ساسانی ،هجوم عربها و حاکمیت دیکتاتوری نوپای
عربی را آنچنان که مورد دلخواه اسطورهپرداز است توضیح میدهد.
"هنر خوار شد جادویی ارجمند -نهان راستی ،آشکارا گزند"
حاکمیت عربی در اسطورۀ فردوسی برای بقای خود به کشتار انسانها و
تیرباران مغز جوانان متوسل میگردد .پس آنگاه فشار بیدادگریها و جنایات
مردم را به عرصۀ اعتراض و طغیان میکشاند .مردم بر حاکمیت عربی
می شورند و یکبار دیگر امپراطوری ایرانی را منتهی این بار در هیأت دلخواه
اشرافیت زمیندار و طبقۀ فئودال یعنی در شکل فئودالی بر پای میدارند.
بخش اخیر اسطوره با قیام کاوۀ آهنگر جان میگیرد .فردوسی از هممیهنانش
می خواهد که کاوۀ آهنگر باشند به این معنی که اندیشۀ مبارزه علیه استثمار
و ستم فئودالی را از سر خود بیرون کنند و با دل و جان برای تحکیم
پایههای فئودالیسم دست به فداکاری ،قهرمانی ،همت و ایثارگری بزنند!!!
این پیام اسطورۀ ضحاک و سایر حماسههای شاعر طوس است!!! کاوه در
تلقی فردوسی رهبری است که جنبش مردم را به جای نشانهروی علیه
گرسنگی و فقر و ستم و سیهروزی به بازتجدید امپراطوری مقتدر ایرانی و
البته در هیأت فئودالی آن سمت میدهد.
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این درست همان چیزی است که فردوسی و طبقۀ اجتماعی او یعنی
همان اشرافیت زمیندار و فئودال آرزو میکند .با این توضیح برخالف نظر
شاملو ،فردوسی اسطوره ضحاک را با هدف وارونهسازی نقش ضحاک جعل
نکرده است .از آن مهمتر هیچگاه هیچ ضحاکی در مقام منجی تودهها و
"برقرار کنندۀ جامعۀ بیطبقه"! قیام نکرده بود تا در اینجا قربانی تحریف
شده باشد .فردوسی قصد تحریف نقش قهرمانی ضحاک را ندارد و شاملو از
این بابت میتواند خاطرش راحت باشد!! آنچه که فردوسی محکوم میکند،
جنبش انقالبی بردگان ،مبارزات تودههای رعیت و دهقان و نهضتهای
حقطلبانۀ پیشهوران شهری است .آنچه که او تبلیغ مینماید نیز چیزی
نیست مگر رؤیای اعتالء بخشیدن به امپراطوری فئودالی ایرانی.
در اینجا من به همین اشارۀ کوتاه پیرامون نقد تاریخی!! شاملو بسنده
میکنم و به سراغ موضوع مهم دیگری میروم که قبالً گفتم .این موضوع،
توضیح راز آشفتهنظری شاملو و سایر همانندان اوست .شاملو به همانگونه که
در آغاز گفتم از چهره های سرشناس ادبیات معاصر ایران است .ادبیات و
هنری که بر بستر تحوالت کاپیتالیستی جامعۀ فئودال شروع به بالیدن کرده
و تا امروز به حیات خود ادامه میدهد .دربارۀ این ادبیات پیش از این من در
همین کتاب نکاتی را هر چند مختصر مطرح نمودهام .در آنجا تصریح نمودم
که این ادبیات حتی در آثار رادیکالترین نمایندگانش هم چیزی فراتر از
انتظارات ،باورها و اتوپیهای بورژوا رمانتیسیستی گرایشات ناسیونال چپ و
ناسیونال لیبرالیسم را منعکس نمیکند .راز آشفتهنظری شاملو و شاملوها هم
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در همین جا یعنی درست در مکان طبقاتی و اجتماعی آنها نهفته است.
شاملو از جماعت روشنفکران لیبرال است .روشنفکر لیبرال در جامعۀ ما
شاخۀ پوپولیسم رمانتیسیستی لیبرالیسم است .گرایشی که انتظارات ،ایدهها
و انتقاداتش هیچگاه از داربست تنگ و پوسیدۀ جامعهشناسی یا جهاننگری
لیبرالی فراتر نمیرود .تفاوت وی با کارخانهدار یا تاجر لیبرال بیشتر در
مکتبی بودن و رمانتیسیست بودن اوست .لیبرالیسم در جامعۀ ایران بطور کلی
و حتی مستقل از تنشهای درونی متفاوتش جریانی متوهم ،متلون و اتوپیک
است .آنقدر اتوپیک و متوهم که اعمال حاکمیت سرمایه را در حوزۀ استثمار
نیروی کار ارزان با پارلمانتاریسم و انتخابات آزاد و آزادی بیان و قلم و حق
تشکل و اعتصاب و اعتراض قابل جمع میپندارد!!!
کارخانهدار یا سیاستمدار لیبرال مادام که در اپوزیسیون قرار دارد ،دچار
این توهم است که گویا میتوان و یا شاید بتوان در حوزۀ استثمار نیروی کار
ارزان هم ،با این یا آن رفرم اقتصادی ،مبارزات تودههای کارگر را مهار کرد.
بتوان این مبارزات را به مجاری پارلمانتاریسم و سندیکالیسم و نظائر آن
سمت داد .از همین روی سیاستمدار لیبرال عموماً دارای خطمشی مشخصی
است و مطالبات و سیاستهای معینی را دنبال میکند .سیاستها ،انتظارات و
حساب و کتابهایی که اگر چه در عالم واقع یعنی در پراتیک عینی لیبرالیسم
بههیچ وجه قابل تحقق نیستند اما به هر حال در شرائطی معین برای اعالم
هویت ،برای فریبدادن تودههای کارگر و دامنزدن توهمات آنان و برای
برخی کارهای دیگر چاره سازند.
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قضیه اما برای روشنفکر مکتبی لیبرال اینطوری نیست .روشنفکر مکتبی
لیبرال اگرچه در همان داربست اجتماعی و اعتقادی سیاستمدار یا
کارخانهدار لیبرال می اندیشد ،اما او نه بر سکوی سیاست ،نه در بازار بورس
صنعت و تولید ،که در قلمرو مکتب و در آکادمی ادبیات و هنر و اندیشه و
اومانیسم و جروبحثهای ماوراء زمینی چمباتمه زده است.
روشنفکر لیبرال مکتبی ،مرامنامه ،برنامه و نقشه عمل ویژهای ندارد .او
عمیقاً رمانتیسیست است .این کامالً طبیعی است که او نیز بسان همۀ
ناسیونالیستها و لیبرالهای دیگر دلباختۀ سینهچاک رشد بیتوقف!! صنعت و
اعتالی اقتصادی جامعۀ کاپیتالیستی خویش است ،اما سرمایه ،خود در فرایند
روتین انکشاف و بازتولیدش نوعی تقسیم کار درونی را نیز بین گرایشات
مختلف طبقۀ بورژوازی محقق ساخته است .سهم روشنفکر لیبرال مکتبی در
این تقسیم کار خودپوی سرمایه آن است که توهمات لیبرالیستی را هر چه
وسیعتر در جامعه و در میان گرایشات اجتماعی مختلف بگسترد.
لیبرالیسم کالً خواهان سیاستگذاری و ادارۀ امور جامعۀ سرمایهداری،
مطابق الگوهای لیبرالیستی خویش است ،بر همین پایه مادام که در
اپوزیسیون قرار دارد ،چنین وانمود میکند که گویا منشأ تمامی مصائب و
مشکالت اجتماعی موجود ،نه شیوۀ تولید سرمایهداری ،بلکه صرفاً فقدان
سیادت و اعمال سیاستهای لیبرالی است.
روشنفکر لیبرال مکتبی هم طبیعتاً به تمام و کمال همین گونه
می اندیشد ،اما او به زبان اقتصاد و سیاست و برنامه و خطمشی چندان آشنا
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نیست ،و به این زبان سخن نمیگوید .اهل مکتب و ادبیات و هنر و فلسفه و
این چیزهاست .ظرف ابراز وجودش همین عرصهها است .در همین عرصهها با
جامعه و با طبقات مختلف درون جامعه تماس حاصل میکند ،اما درست
همان توهمات و همان باورها را تبلیغ میکند .روشنفکر مکتبی لیبرال تا
اینجا در پیشبر د نقش لیبرالیستی خویش از امتیاز معینی هم نسبت به
سیاستمدار و کارخانهدار لیبرال برخوردار است .او تا این زمان مستقیماً به
مثابۀ مالک سرمایه و صاحب کارخانه با کارگران طرف نبوده است .از این
روی به اندازۀ او بدنام و رسوا نیست .همچنین به احتمال غالب سیاستگذار و
دولتمرد هم نبوده است و از این بابت نیز کارنامهاش به تیرگی سیاستمدار
لیبرال نیست .این امتیاز در شرائط فقدان یک جنبش نیرومند کارگری و
سوسیالیستی به روشنفکر مکتبی لیبرال کمک میکند که مخاطبان زیادی
برای حرفهای خود پیدا نماید ،و همین امر معموالً خود او را نیز بیش از پیش
به ورطۀ توهم سوق میدهد .روشنفکر مکتبی لیبرال در چنین پروسه و
هیأتی آغاز به طرح حرفها ،باورها ،توافقات ،انتقادات و اختالفات خود
مینماید .اما چگونه؟
او لیبرال است ،و اگر چه طبیعی است که به تأثیر از پراتیک زیست
اجتماعیاش به شاخۀ معینی از لیبرالیسم (چپ ،راست )... ،آویزان باشد ،اما
به هر حال یک نکته بدیهی است ،اینکه او با تمام وجود به تحکیم و حفظ و
بقای پایه های حاکمیت سرمایه وفادار است .نه تنها هیچ اعتراضی به بود و
بقای بردگی مزدی و رابطۀ سرمایه ندارد که اساساً تمامی همّ و غمش
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آراستن و پیر استن و زیبانمودن نظم اجتماعی سرمایه است .به این ترتیب در
همان اول گام باید بر روی اساسیترین ،واقعیترین ،مادیترین و جدیترین
واقعیت اجتماعی دنیای موجود و مناسبات پیرامونی خویش پرده اندازد .باید
در چهارچوب لیبرالیسم سخن بگوید ،انتقاد کند ،اما از استثمار دهشتبار
نیروی کار توسط سرمایه مطلقاً حرفی به میان نیاورد .در رابطه با شرائط
زیست و کار و فالکت و سیهروزی مردم کارگر و فرودست جامعه ساکت
باشد .در برابر کشتار تودۀ کارگر و فجیعترین جنایاتی که در حق آنان اعمال
می شود ،لب فرو بندد ،انتقاد از چنین جنایاتی نه در عرف لیبرالیسم
میگنجد و نه در رسالت هنر و ادب و مکتبمداری اوست .این جنایتها در
گذرگاه اندیشه و ارزشهای لیبرالیستی روشنفکر مکتبی تا حدود زیادی
عادالنه و برحق نیز هستند! زیرا مبارزه برای نان و مسکن و رفاه و امکانات
مادی ،در مظنۀ او ،مبارزه در راه پاسداری از ارزشهای عالی انسانی را
خدشهدار میکنند! و فاجعه است اگر "نان نیروی شگرف رسالت را از یاد
ببرد" !!!
روشنفکر لیبرال مکتبی نه علیه نظام اجتماعی حاکم معترض است ،نه با
هیچ مبارزه و جنبشی علیه این نظام در آشتی است .او به "آزادی" مورد نیاز
رویکرد خود عشق میو رزد اما به آنچه که سرچشمه محو آزادی است با تمام
وجود وفادار است .خواهان از بین رفتن مفاسد اجتماعی به روایت خویش
است اما ریشۀ این مفاسد را به جای اینکه در رابطۀ سرمایه ببیند ،در
"بیفرهنگی" آدمها جستجو میکند .به دیکتاتوری عریان و به کثرت زندانها
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معترض است ،اما آنچه که دیکتاتوری اساساً در خدمت حراست آن است
مورد پسند اوست .وجود فحشا را عیب میداند ،اما راه مبارزه علیه آن را
اصالح فرهنگی!! جامعه میداند .عاشق سینهچاک آزادی بیان و اندیشه و قلم
از زیج نگاه طبقه خویش است اما در چهارچوب حاکمیت سرمایه!! اگر چه
سیاسی حرف نمیزند ولی پارلمانتاریسم را تعظیم میکند .با این وجود رمز و
راز دوری گزینی حاکمیت سیاسی از پارلمانتاریسم را نه در رابطۀ سرمایه که
در ذات بد حکام کندوکاو مینماید.
اینها همه مسائلی هستند که روشنفکر مکتبی لیبرال را از اینکه بخواهد
موجودی واقعی ،زمینی و جدی باشد به سختی دور میکند .اما مشکل در
همین جا خاتمه نمی یابد .روشنفکر لیبرال به تمام معنای کلمه بیافق است.
او نه فقط همه چیز را غیرواقعی ،غیرمادی و خیالپردازانه مینگرد که اساساً
در روی زمین هم زندگی نمیکند .چه او اهل سیاست و مبارزه سیاسی
نیست ،او حتی در گستره همان تمنیات و توقعات لیبرالیستی خویش نیز
اهل پراتیک ،اهل حضور در جنبشها ،اعتراضات و جنگوستیزهای درون
جامعه نمی باشد .اینجاست که روشنفکر مکتبی لیبرال برعکس آنچه قبالً
گفتیم ،از طیف اقارب طبقاتی خویش یعنی مثالً سیاستمدار لیبرال هم عقب
میافتد .مریخیبودن او با این مؤلفه ،ده برابر میگردد .با این وصف اگر
بخواهیم تصویر روشنی از روشنفکر لیبرال مکتبی را در ذهن خود مجسم
کنیم ،موجودی با این اوصاف و شمایل را پیش روی خود خواهیم دید.

در شط جاری تاریخ

189

انسانی که دیکتاتوری عریان سرمایه به پارهای از توقعات و خواستههای
او وقعی نمینهد و برهمین اساس ناراضی و منتقد است.
اعتراض و انتقادش لیبرالیستی است .با این وجود در حوزۀ استثمار
نیروی کار ارزان قابل تحقق نبوده و پارهای اوقات نکول میگردد.
به حفظ حاکمیت سرمایه و بقای شیوۀ تولید کاپیتالیستی سخت معتقد
است و مبارزه علیه آن را سرزنش و محکوم میکند.
اهل سیاست نیست و تالش برای تحقق همان انتظارات لیبرالی را هم به
هیچ پراتیک سیاسی و عینی معینی ارجاع نمیدهد.
با سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی سرمایهستیز طبقه کارگر که به
کار مزدوری ،رابطۀ سرمایه ،وجود دولت ماوراء جامعه و به تمامی عینیت
موجود خاتمه دهد سر سازش ندارد ،و از آن عمیقاً رم میکند.
روشنفکر مکتبی لیبرال چنین موجودی است ،موجودی سردرگم ،منتقد
ولی بیافق ،خواهان اصالحات اما سردرگم ،بیهدف ،بینقشه عمل ،اهل قلم
و بیان و هنر و اندیشه اما در نه وسعت زندگی زمینیان که در ماوراء آن.
رمانتیسیسم و فروخزیدن در کشف و کرامات مکتبی تنها چیزی است که
می تواند به این موجود مریخی هویت بخشد .بازی با افسانهها ،نبش قبر
شخصیتهای موهوم تاریخ!! جابهجاکردن نقش قهرمانان!!! و فراوان مسائل
دیگر از این قبیل!
در جامعهای که آزادی تودههای کارگر و فرودست به محو بنیادین کار
مزدوری و برچیدن بساط سرمایه گره خورده است .برای کارگر ایران
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ناسیونال و کفش ملی و ذوبآهن و چیت ری و نفت و هفتتپه و برای چند
ده میلیون جمعیت خانوارهای کارگری ایران گوشدادن به این گفتار که
ضحاک منجی مردم و براندازندۀ نظام طبقاتی بود!! و اینکه گویا بدبختی
بزرگ آنان در بیاطالعی از مقام این منجی نهفته است!! مسلماً امری مهوع و
چندشآور است .معضل کارگر ایرانی چیز دیگری است.
او در زیر سلطۀ کار مزدوری و حاکمیت نظام ضد بشری سرمایهداری از
هستی ساقط شده است او باید که این مناسبات را از بیخوبن براندازد .باید که
در جریان مبارزهای سرتاسری و همهجاگستر و شورائی ،در اعتصاب برای
افزایش مزد ،در پیکار برای تشکلیابی ،در ستیز برای امکانات اجتماعی بیش
و بیشتر ،در افزایش آگاهی و دانش سیاسی خویش ،در فهم و درک مادی
تاریخ ،در تدارک تسخیر کارخانه ،آری در همۀ این عرصهها بر توان طبقاتی و
نیروی پیکار خود بیافزاید .او باید که بر ویرانههای این نظم کهن طرحی نو
در افکند.
طبقۀ کارگر ایران در جریان این کار و پیکار عظیم تاریخی ،شاعران،
نویسندگان و هنرمندان خاص خود را میخواهد .شاعران ،نویسندگان و
هنرمندانی که به جای افسانهپردازی پیرامون "جامعۀ بیطبقه ضحاک"!!!
"جامعۀ مستقل ملی" و نظائر اینها ،از سیمای نظم آتی هستی ،از انسان
سوسیالیست ،از پیکار سوسیالیستی انسانهای کارگر ،از آنچه که جریان
اندیشه و زیست و اعتراض و انتظار این انسانهاست ،سخن بگویند .شاعران،
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نویسندگان و هنرمندانی که بر عمر ادبیات ناسیونال لیبرالی و سوسیال
پوپولیستی و ادبیات بورژوازی بطور کلی نقطۀ پایانی بگذارند.
تابستان 1369

