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  دربارۀ طرح عمرانی وزارت ارشاد اسالمی و سرنوشت نيروھای مولد ايران

  ر فردای توافقات وينخريد تجھيزات خارجی برای تآتر شھر د

  تآتر شھر تھران و ميان فرھنگی ايران

   
مرد جوان در سمت (مھمان ويژۀ فرانسوآ ھوالند بود ) بريگاد فاروق( جنايتکار جنگی ابو صالح ٢٠١٢ جوالی ۶

 ١۵٠او امارات اسالمی را در باب عمرو ھدايت می کرد و تحت نظارت او ) راست عکس کنار تريبون در حال نشسته

البته گزارش تی يری ميسان در اين مورد چندان روشن نيست که خود ابو صالح  فر را در مالء عام سر بريدندن

 . که تنھا فرماندھی عمليات قصابی را به عھده داشته است  دست به کار شده و سر بريده و يا اينًمستقيما
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ھای فرانسوی و طراحی سکوی متحرک برای عبور  خريد صندلی ايلنا گزارشی تحت عنوان  ١٣٩۴/٠۵/١٢به تاريخ 

در چھار چوب » ..سازی تآتر شھرول بازؤمس« در اين گزارش مطلع می شويم که .   منتشر کرد ئیاز بحران قشقا

» تجھزات نور پردازی«و » صندلی ھای اتوماتيک«برای تآتر شھر به فرانسه »  اسالمیطرح عمرانی وزارت ارشاد«

  ... : سفارش داده و خريداری کرده است و به ھمين ترتيب طراحی و ساخت صحنۀ متحرک 
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ھا  اين صندلی: ھای جديد تئاتر شھر توضيح داد  صندلیۀھای عمرانی وزارت فرھنگ و ارشاد دربار  رئيس دفتر طرح«

شود و از اين نظر   معادل يک متر جا کنار ديوار سالن اشغال میئی اتوماتيک ھستند که ھنگام جمع شدن تنھا فضاًکامال

ً وسايل نوری مورد نياز از کشور فرانسه خريداری شده و به گمرک ايران رسيده است اما فعال... کمک زيادی است

  ». گروه طراحی صنعتی معتبر انجام شدهکار طراحی اين سکو توسط يک... منتظر ترخيص ھستيم 

البته گزارش به شکلی تھيه و نوشته شده که بيشتر گمان کمبود بودجه را در ذھن خواننده متبادر می سازد، ولی سرانجام 

 و حتی تجھيزات خريداری شده در گمرک ايران به سر می برد و منتظر ھستند  در می يابيم که مشکل مالی وجود ندارد

طور کلی ه البته در اين گزارش و گزارشات ديگر می بينيم که حتی بدون اين تجھيزات ب. مرک خارج شودکه از گ

برای آنھائی که مثل من با زبان عربی آشنائی (مشکلی وجود ندارد، نور و صندلی و صحنه ھست و جشنوارۀ فجر 

ی ھيچ مشکلی برگزار شود ولی گويا که برخی می تواند ب) ندارند يادآوری می کنم که فجر به زبان فارسی يعنی بامداد

می بينيم که اين سفارشات به احتمال قوی . الن عجله دارند که اين تجھيزات ھر چه زودتر از گمرک خارج شودومسؤ

در ھر صورت چنين گزارشی با . ًبه شرکت ھای تجاری فرانسوی، احتماال به دوران پيشا توافق وين مرتبط می باشد

  ؟) ھا(کدام . بايد مفھوم خاصی داشته باشد) جغرافيای سياسی(اسی توجه به جو سي

، دستگاه دين شتربان عرب »ی ايرانئھسته «ھای مذاکره بی گمان برای عموم خوانندگان اين نوشته روشن است که در 

ه لمللی، ب درسطح بين ا۵+١در ايران و جمھوری اسالمی در ايران به عنوان فرزند ھيوالئی آن با قدرت ھای بزرگ 

جای اعالم ه جای تحکيم پيوند با مردم ايران و تدارکات دفاعی و گسترش آزادی و دموکراسی، و آزادی نقد دين، و ب

آزادی فعاليت ھای کمونيست ھای ايران برای ايجاد دانشگاه و حزب کمونيست به عنوان مھمترين ابزار کارھای دفاعی 

جای تمام اين راه کارھای ممکن و ضروری و ه  ھا و مباشران داخلی شان، بکارگران و مردم در مقابله با امپرياليست

فکر نجات خودشان  و سرمايه داران وابستۀ ايرانی بودند و تسليم طرح امپرياليست ھا ه مفيد در مقابله با تھديدات، تنھا ب

جمھوری اسالمی به « است که البته در اين مورد رضا خسروی از بين کمونيست ھای قديمی ايران بر اين باور. شدند

زعم خودش در اين توفقات پيروز شد، زيرا سرانجام به ھدفی که از بدو پيدايش خود داشت رسيد و آن ھم بازشناسی و 

  .» بودامريکابه رسميت شناسی رژيم از سوی اياالت متحدۀ 

بين ويدئوھای (کی از سخنرانی ھايش ژيست شيعه را يادآور شويم که در ييدر اينجا بايد فرمول دکتر حسن عباسی سترات

 و به شما جايزه دادند، بدانيد که يک جای کار شما دد کردنئياگر غربی ھا شما را تأ«: می گويد ) منتشر شده در يوتوب

و اين موضوع را نيز می توانی به عنوان يکی از تناقضات نظام دين ساالر ) از روی حافظه نوشته ام(» ...اشکال دارد

  .اری وابسته و معامله گر ايران تلقی کنيمسرمايه د

اين طرح عمرانی وزارت ارشاد اسالمی را می توانيم به پيامدھای قابل پيشبينی توافقات وين نسبت دھيم که فصل تازه 

 آغاز می کند تا با فروش ۵+١ای را برای شکوفائی اقتصادی برای شرکت ھای توليدی و تجاری کشورھای 

والن ايرانی نيز برای ؤدست پاچگی مس.  دست کم بخشی از مشکالت اقتصادی شان را حل کنندمحصوالتشان به ايران

خروج کاالھای خريداری شده برای تآتر شھر از گمرک، دورادور موضوع گمرک را به عنوان عامل دست و پا گير و 

کلی را تعريف می کند، ولی چنين نگاھی، البته يکی از چشم اندازھای . مانعی برای کارھای عمرانی جلوه می دھد

  . جزئياتی وجود دارد که آن را به شکل دقيقتر و واقع گرايانه تری به نمايش می گذارد

پس از نخستين باری که اين گزارش را خواندم،  و پس از تحمل شوکی که چنين مناسبات ابتذال آميز حاکميت دين اسالم 

 و طبقاتی در ايران با جھان خارج می توانست به خواننده وارد سازد ، در ايران در پيوند تنگاتنگ با نظام سرمايه داری

فکر می کنم اگر بپذيريم که قديمی ترين و در عين حال تازه ترين و مھمترين شاخص ... وپس از عبور ابرھای سنگين

ر ھنری تجربه کنيم،  و اگر چيزی به نام لذت ھنری وجود دارد که ما می توانيم در رابطه با اث ھنر ھمانا حقيقت است
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 و آموزش ھنری به عنوان يکی از ابزارھای ھنری به طريق اولی —لذتی واالگرايانه، و اگر ھنر و فعاليت ھنری 

 پيش از ھمه برای ما حاوی درس — بی ھيچ استثنائی — برای ھمه —»...برای بيشترين تعداد«برای ھمگان و نه 

ھيچ مانعی وجود ندارد که ما ... احساس و انديشه و شناخت در ھم می آميزآزادی و تجربۀ آزادی بوده و جائی است که 

يعنی  تجربۀ آزادی و شناختی که از ما . در نقد ھنری نيز در پی ھمين لذت و آزادی و شناخت حسی و انديشگی باشيم

  ...دريغ می کنند

  

  طرح عمرانی وزارت ارشاد اسالمی و سھم نيروھای مولد ايران

صندلی «ًروندۀ اين طرح را به شکل کامل در اختيار ندارم تا به عنوان مثال بدانم اساسا چه نيازی به متأسفانه من پ

ًواقعا به چه کار می آيد؟ اگر سالنی برای تماشاچيان وجود دارد، چه » اتوماتيک«ھست و اين صندلی ھای » اتوماتيک

ورت رسانه ھا جزئيات فنی طرح عمرانی را به نيازی ھست که صندلی ھا را جمع کنند در کنار ديوار ؟ در ھر ص

والن ارشاد اسالمی و ھنری با آقای مصباح يزدی ؤو يا اين که اين جماعت از مدير کالن و مس. روشنی پوشش نداده اند

مردم چه کاره اند که در امور اقتصادی دخالت می کنند، مگر شما «: نسبت ايدئولوژيک عميقی دارند که گفته بود 

، البته اين جنبش عمرانی از ديدگاه ايدئولوژيک به ھيچ عنوان با جنبش اپوزيسيون ھای »...دان ھستيد ؟اقتصاد 

  .پنتاگونی در خارج از کشور اختالف سليقه پيدا نمی کند مگر در انتخاب عمامه و کراوات

ھای  ت است که صندلیھا متحرک و بخش ديگر ثاب به اين ترتيب بخشی از صندلی« : در اين گزارش می خوانيم که 

  »... داخلی خريداری شده ۀثابت ھم از يک توليدکنند

، در اينجا بايد به موضوع سھم نيروی کار ايران بپردازيم، »مشت نمونۀ خروار است«ضرب المثل فارسی می گويد 

 دو نوع شامل» طرح عمرانی «می بينيم که صندلی ھای موجود در تآتر شھر در دوران بازسازی و در چھار چوب 

خريداری می شود، که » توليد کنندۀ داخلی«صندلی ھای ثابت از ). »اتوماتيک«(ثابت و متحرک : صندلی می شود 

 دستگاه — تا نگوئيم تمام —گرچه نبايد فراموش کنيم که اغلب (البته موجب توليد کار برای نجاران ايرانی خواھد بود 

، ولی ...)ود و ايرانی ھا سازندۀ چنين دستگاه ھائی نبوده و نيستندھای نجاری و چوب بری نيز از خارج وارد می ش

برای مؤسسۀ نمايش در ايران از خارج (...) صندلی ھای متحرک يا اتوماتيک با محاسن بسيار خوب و مؤثر و پيشرفته 

  .ًو مشخصا از کشور فرانسه خريداری شده

ين معامله ای در راستای تخريب  نيروی کار ايران و رشد در اينجا دست کم از ديدگاه نمادينه حتی می بينيم که چن

در چھارچوب طرح » صندلی اتوماتيک«ًمشکل اينجاست و مطمئنا منحصر به . نيروھای مولد ايران حرکت می کند

عمرانی وزارت ارشاد اسالمی نيز نمی شود، در زمينه ھای ديگر نيز به ھمين نسبت ھمين روند بازدارنده برای کيفيت 

به عنوان مثال،  در زمينۀ صنايع راه آھن می بينيم که واگن . يدی و درجۀ مھارت فنی کارگران ايرانی رواج داردتول

حتی در مجتمع دوچرخه سازی قوچان که تمام . می سازند ولی لوکوموتيو آن از جای ديگری خريداری می شود

 قطعات دوچرخه از تايوان و ژاپن وارد می  درصد از١٣ابزارھای ساخت دوچرخه از خارج وارد شده، ھنوز حدود 

و ) ل شده و نه تخيل پردازی آزادوآن ھم کنتر(و از آنجائی که اسالم ھمذات تخيل پردازی . دريغ از يک دوچرخه. شود

  . »دوچرخۀ ساخت ايران«: زيک است، بی ھيچ احتياطی برای اعتبارشان می گويند متافقاچاقچی 

ضعيت خاطر اعتراض به وه  ايران بايد بدون حقوق کار کنند و سرکوب شوند و حتی بيادآوری کنيم که اگر کارگران

 از مدت ھا پيش فتند، ولی فروشندگان تجھيزات برای طرح عمرانی وزارت ارشاد اسالمیمعيشيتی خودشان به زندان بي

  . اندپولشان را گرفته 
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در دوران .  می کندءوابسته و معامله گر را افشاچنين وضعيتی بی ھيچ ابھامی حاکميت سياسی و فرھنگی بورژوازی 

ً ساله تمام دکوراسيون و اردوگاه و لباس ھای رستم دستان با ھمکاری اتفاقا ٢۵٠٠پھلوی نيز برای تدارکات جشن ھای 

م  ساله ملت ايران حضور نداشتند، حال بايد ببيني٢۵٠٠و به ھمان گونه که در جشنھای . ھمين فرانسوی ھا فراھم گرديد

  .که سرنوشت تآتر شھر چه خواھد بود

» کار طراحی اين سکو توسط يک گروه طراحی صنعتی معتبر«در مورد ساخت صحنۀ متحرک تنھا قيد شده که 

  ؟ ...صورت می گيرد، ولی مشخص نشده که اين گروه طراح صنعتی ايرانی ھستند يا

  

  زمندان در توافقات وينتوقف نيروھای مولد ايران و تسخير نماد فرھنگی شھر توسط پيرو

در نتيجه اگر درطرح عمرانی وزارت ارشاد دقت کنيم، می بينيم که . را نيز به ھمراه دارد بحال سرکوتوقف در عين 

جای سرمايه گذاری برای ه نه تنھا بخشی از کار توليدی کارگران ايرانی را به شرکت ھای خارجی بخشيده است، بلکه ب

که عمر مفيد آن نيز با توجه به سياست بازار جھانی ]  مدرن- پسا[ً کاالھای لوکس و احتماال رشد نيروھای مولد، با خريد

مانع تحول در صنايع ايران و رشد نيروھای مولد ... از پيش بسيار محدود شده و به زودی بايد رھسپار زباله دانی شود 

روی تاريخ پيدايش . لۀ اسالمی در ايران سا١۴٠٠ايران شده و اين است مفھوم واقعی و عميق طرح عمرانی ارشاد 

به دنيا آمده » جمھوری اسالمی ايران«وزارت ارشاد اسالمی بايد پافشاری کنيم، زيرا بسياری از جوانانی که در دوران 

ن در حالی که عمر واقعی دستگاه دين اسالم در ايرا... اند، در اين پندار ھستند که گوئی خمينی اسالم را به ايران آورده 

يعنی . به قدمت کشتار نيکانان ايرانی و تجاوز به زنان ايرانی و به بردگی کشاندن آنھا در اصطخر باز می گردد

ايرانی ھا ھيچ گاه با آغوش باز از لشگر اسالم استقبال :  حاکم بر ايران را مردود می سازدرويدادھائی که تعبير اسالم

برای پا گرفتن در ايران، سال ھا سر می بريد و به زن و بچه تجاوز می نکردند، بلکه دستگاه و لشگر دين اسالم بايد 

تا سرانجام قرآن به ضمانت نظام تروريستی و تھديد به ملت ھای بی دفاع و شکست خورده تحميل می شد، و به ... کرد

  .ياد داشته باشيم که ايرانی ھا چندين قرن حق سخن گفتن و نوشتن به زبان فارسی را نداشتند

در نماد وساخت و ساز فرھنگی پايتخت يک کشور ديگر، ...) نور، صندلی  (ور دست آوردھای يک کشور بيگانه حض

... ما را به فضای به اصطالح کشورھای حاشيۀ خليج فارس پرتاب می کند که گرچه يک گرم گندم ھم توليد نمی کنند

و لوکس اروپائی مکانی برای درآمدھای ريز و برای شرکت ھای ريز و درشت اروپائی به انضمام فاحشه ھای جوان 

 زيادی برای فرانسه باقی نگذاشته اند، برخی از منتقدان ويا که آنگلوساکسون ھا جای چندانالبته گ. درشت است

  . به قطر دلخوش باشد» پنير کمامبر«فرانسوی با تأسف نوشته اند که به زودی فرانسه تنھا می تواند به فروش 

خريد اجناس خارجی در ايران را می توانيم بگوئيم که در عين حال به نوعی شيوۀ زندگی قابل تقليل عالوه بر اين، 

است، و دستيابی به آن به نوعی در جايگاه اسطوره قرار دارد، زيرا نماد تمام آن چيز ھائی است که ما خودمان قادر به 

ديگر اجناس فرنگی ھمواره با تداعی يک سری واز سوی . ساختن آن نيستيم و بی شباھت به اشياء جادوئی نيست

گوئی از طريق اين اجناس جادوئی ... آزادی، دموکراسی، پيشرفت: آرزومندی ھای آگاھانه و ناخودآگاھانه ھمراه است 

 سال حاکميت فرھنگ و دين ١۴٠٠ سال شکست و فروپاشی فرھنگ ايرانی و ١۴٠٠می توانيم محيط تنگ و بستۀ 

با اين وجود زمانه عوض . جنس خوب و ارزان با تکنولوژی برتر... زاديبخش غرب معاوضه کنيمعرب را با حاکميت آ

ًشده، و ضرورت ھای سرمايه با قربانی کردن نه تنھا آدمھا و بلکه با قربانی کردن منابع محدود کرۀ زمين که غالبا 

ھای صنعتی را به تروريست تبديل کرده ، مھندسين و طراحان مجتمع — مثل نفت و گاز —جايگزين ناپذير نيز ھستند 

است، با ھمان اھدافی که جوانان عرب حومه ھای پاريس را با بنگاه ھای توريستی ويژه برای عمليات تروريستی به 

امروز منافع سرمايه داران در توليد اجناسی است که در سطح گسترده ساخته می شود و با قيمت . سوريه می فرستد
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  رسد، ولی طول عمر آن را ھمان مھندسين با ھوشمندی تمام با مھندسی تروريستی طراحی کردهارزانتر به فروش می

  .فتد تا خريدار مجبور باشد ھمان جنس را دوباره و چند باره خريداری کنداند که خيلی زود بايد از کار بي

عين حال از يک عادت فکری بر خريد اجناس خارجی به شکلی که در جھان سوم رايج می باشد و به ويژه در ايران در 

بورژوازی کمپرادور به ھيچ عنوان نيازی به توليد ندارد در نتيجه نيازی به کار و . ًمی آيد که قويا ايدئولوژيک است

طور کلی نيازی به آموزش در سطح عمومی ندارد، و اگر از او دربارۀ سرنوشت خالقيت در ه ی و بئآموزش حرفه 

ندازيم، و يا اين که به زبانی با او حرف زده د کرد که می خواھيم او را دست بيًا تصور خواھسطح توده ھا بپرسيم، حتم

به ھمين علت در چنين جوامعی ژنی ھا و نوابغ بازار بسيار گرمی پيدا می کنند که در ... ايم که با آن اشنائی نداشته

ًف آموزش عمومی خصوصا در اشکال و با اين حساب  تکلي.  معصوم است١۴جوامع طبقاتی عملکردشان مشابه 

  .رايگان و ھمگانی آن نيز منتفی می گردد

در نتيجه، اگر مؤسسۀ تآتر و تآتر شھر مکان بازتاب رشد نيروھای مولد و فرھنگ حاکم است، می توانيم انتظار داشته 

اين موضوع را . له گر باشدباشيم که تآتر شھر تھران مکان بازتاب ارتجاع دين ساالر حاکم و بورژوازی وابسته و معام

چون که وزارت ارشاد . در بررسی پيچ و مھره ھای ديگر اين تآتر با دقت بيشتری مورد بررسی قرار خواھيم داد

. اسالمی نمی تواند ضد کارگران ايرانی و رشد آنھا عمل کند و در عين حال ارتجاعی و در خدمت امپرياليست ھا نباشد

زارت ارشاد اسالمی در عين حال در خدمت بورژوازی وابسته و معامله گر و عليه به عبارت ديگر طرح عمرانی و

در ھر صورت اين اسالمی که ما امروز می شناسيم نمی تواند با گذشته قطع رابطه کرده باشد، دين بی . ملت ايران است

 در ايران، در اصطخر روی تنھا يک گوشه از جنايات اسالم: تاريخ است و گذشت زمان در آن تحولی ايجاد نمی کند 

 مشابه ھمين کارھائی که امروز در سوريه و جاھای ديگر انجام — نفر از نياکان ايرانی را بريدند ۴٠٠٠٠داد که سر 

  و به زنان و دختران و کودکان به نام هللا تجاوز کردند و آنھائی را ھم که زنده نگھداشته بودند به بردگان —می دھند 

  . د، اين بردگی و از خود بيگانگی تا امروز ادامه يافته استاسالم تبديل کردن

 نمی دھد، ولی ۵+١بی گمان اگر چنان که می گويند جمھوری اسالمی اجازۀ بازرسی از مراکز نظامی اش را به گروه 

و می بينيم که درھای مھمترين مرکز فرھنگی و ھنری شھر را با حساب صندلی اتوماتيک با مشخصات محير العقول 

زيرا ابزارھای فنی فرانسوی . باز گذاشته است» کلوتيد رايس« به روی جاسوس ھائی مانند ٧دستگاه نورپردازی جت 

اين موضوع نيز در عين حال ما را با مبحث . ممکن است دچار مشکالتی شود که نياز به مھندسی فروشنده داشته باشد

  . تری مورد بررسی قرار خواھيم داد ھدايت می کند که کمی دورتر به شکل مشخصميان فرھنگی

  ادامه دارد

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۵ت گس ا١١

 


