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انتشــار یــک فیلــم منتســب بــه
گروهــی وابســته بــه داعش کــه در روز
 17خــرداد در مجلــس و قبـ ِر خمینــی
عملیــات مســلحانه انجــام دادنــد و در
جریــان آن تعــدادی از مــردم عــادی
ِ
نیــز جــان باختنــد و صحبــت کــردن
یکــی از چهرههــای ایــن عملیــات بــه
زبــان ُکــردی ،ســئواالت زیــادی در
مــورد داعــش در کردســتان و علــل
رشــد ایــن نــوع از اســام افراطــی
بنیادگــرا را در کردســتان در رســانهها
و افــکار عمومــی مطــرح کــرده اســت.
در شــمارههای قبــل نشــریۀ آتــش،
بهویــژه در مقالــه «ســلفیها در
کردســتان  -ارتجــاع در ارتجــاع» در
مــورد رشــد جریــان ســلفیگری،
ســرکوبگرانه
سیاســتهای
جمهــوری اســامی علیــه ســنی
مذهبهــا و درعیــن حــال تــاش
دولــت بــرای گســترش شــیعهگری
در کردســتان نوشــتیم و گفتیــم:
«تجربــه دو دهــه اخیــر در کشــورهای
منطقــه نشــان داده کــه ســلفیها
در پیشبــرد اهــداف خــود جــدی
هســتند و در ایــن راه حاضرنــد
بــه بدتریــن و تکان دهنده تریــن
جنایتهــا دســت بزننــد .اینهــا
در جوامــع مختلــف بــا اتــکا بــه
تضادهــای واقعــی ،از فقــر مــادی و
فقــر فرهنگــی گســترده گرفتــه تــا
م مذهبــی و قلــدری و تجاوزگــری
ســت 
امپریالیســتها ،در حــال جــذب
نیــرو هســتند .کردســتان ایــران هــم
از جنــس تفلــون نیســت کــه چنیــن
جریاناتــی نتواننــد بــه آن بچســبند.
 ...نبایــد ایــن واقعیــت را دسـ ِ
ـت کــم
گرفــت کــه بســیاری از جوانــان نــاآگاه
ســتم
و محــروم در کردســتان کــه از
ِ
حکومــت مرکــزی شــیعه در رنجانــد،
تحــت تبلیغــات ســلفیها ریشــۀ
بدبختــی خــود را در اختــاف بیــن
شــیعه و ســنی و دســت بــاال داشــتن
شــیعهها میبیننــد و از پرچــم جهــاد
علیــه ســتمگر در دســت ســلفیها
بــه هیجــان میآینــد .بهعــاوه
از امکانــات مالــی و امتیــازات یــا

وعده هایــی کــه جریــان ســلفی
بــه پشــتوانۀ حامیــان قدرتمنــد و
دولتهــای منطقــه در برابــر ایــن
جوانــان میگــذارد هــم نبایــد غافــل
شــد .نیروهــای اپوزیســیون رژیــم در
کردســتان بــ ه بهانــه «مذهــب ،امــر
شــخصی مــردم اســت» و یــا دشــمن
عمــده در کردســتان جمهــوری
اســامی اســت و نبایــد بــا «انگشــت
گذاشــتن روی تضادهــای فرعــی بــه
تفرقــه در بیــن مــردم ُکــرد دامــن
زد» ،در مقابــل ایــن جریــان ســکوت
اختیــار کــرده و زیــر پــای خــود را
خالــی کرده انــد» ()1
پــس از عملیــات روز  17خــرداد و
بهعهــده گرفتــن مســئولیت آن از
جانــب داعــش ،رســانههای خبــری
و دســتگاههای اطالعاتــی ،گــروه
مزبــور و افــراد دیگــری کــه در مــدت
کوتاهــی پــس از ایــن عملیــات
دســتگیر شــدند را گروههــای
وهابــی تکفیــری خواندنــد .ایــن
ِ
سیاســت حســاب
بــه نوعــی یــک
شــده از ســوی حکومــت ایــران بــود
بــرای نســبت دادن وابســتگی ایــن
گروههــا بــه عربســتان و بهاصطــاح
مــردود شــمردن ایدئولــوژی آنــان
بهعنــوان غیــر اســامی و در نتیجــه
ظاهرالصــاح جلــوه دادن ضــرورت
اتحــاد بــا ایــن رژیــم در مقابــل آنــان.
امــروز هــر کــس بپرســد مهاجمیــن
واقعــا چــه کســانی بودنــد ،فــوری
جــواب میشــنوند آنهــا کافــر بودنــد
و ربطــی بــه اســام نداشــتند .در
حالــی کــه مشــخص شــده اســت کــه
یکــی از افــراد گــروه عملیاتکننــده
در مجلــسُ ،کــرد اهــل پــاوه بــه نــام
«ســریاس صادقــی» بــود کــه مدتــی
هــم در پــاوه زندانــی بــود .پــس از
آزادی وی از زنــدان ،اخبــاری در مــورد
همــکاری وی بــا وزارت اطالعــات
پخــش شــده بــود .درهمانحــال،
علنــا بــرای داعــش تبلیــغ میکــرده
اســت.
روزهــای پــس از ایــن عملیــات از
کانالهــای تلویزیونــی جمهــوری

اســامی ،مرتبــا ویدیــوی کســانی
پخــش میشــد کــه قبــل از رفتــن
بــه ســوریه و جنگیــدن در «دفــاع
از حــرم» ،از احســاس غــرور و
افتخــار بــرای کشــته شــدن در راه
امــام حســین و زینــب ،صحبــت
میکر د نــد .
بــه یــک کالم ،در یــک طــرف
داعشــیهای آدمکــش قــرار دارنــد و
در طــرف دیگــر طرفــداران رژیــم کــه
همــان نــوع تفکــر را دارنــد و بیــش از
هــزار نفرشــان در جنــگ بــا «کفــار و
مرتدیــن» و در راه امامــان شــیعه در
ســوریه و عــراق کشــته شــد ه و قبــل
از کشــته شــدن ،مــردم دیگــری را در
ســوریه و عــراق کشــتهاند .البتــه در
ایــن میــان ،برخیشــان داوطلبانــه
و بــرای «رضــای خــدا» و برخــی
هــم بــا دریافــت دســتمزدهای کالن
کشــتهاند و کشــته شــدهاند .برخــی
هــم ماننـ ِد عــدهای افغانســتانیها کــه
اغلــب از شــدتِ تبعیــض و محرومیــت
و بهخاطــر اینکــه از ایــن موقعیــت
نصیــب خانوادهشــان»
«چیــزی
ِ
بشــود و بتواننــد کارتِ شناســائی
ایرانــی دریافــت کننــد ،شــوربختانه
راهــی ایــن جنــگ کثیــف شــدهاند.
مــزدوران رســانهای و وزارت اطالعــات
چنــان ایــز گــم میکننــد کــه مغــ ِز
ســالم نمیتوانــد بــاورش کنــد.
مقامــاتِ جمهــوری اســامی آنچنــان
از ایدئولــوژی تخریبگــر و جنایـتکا ِر
«تکفیری»هــا حــرف میزننــد کــه
انــگار نــه انــگار خودشــان طــی 38
ســال ،بیشــترین جنایتهــا را علیــه
مــردم مرتکــب شــده و هنــوز هــم
فرمــان «آتشبهاختیــار» میدهنــد.
انــگار نــه انــگار کــه پایهگــذا ِر
بنیادگرایــی دینــی خودشــان بودهانــد
ِ
دولــت
و در عصــر حاضــر نخســتین
دینــی را مســتقر کردنــد و نقشــی
رواج اســامگرایی و
اساســی در
ِ
شــکلگیری جریانــاتِ جهــادیِ بــه
غایــت مرتجــع ماننــد خودشــان،
داشــتهاند.
ســاعاتی پــس از وقــوع عملیــات
محــل
جهادیهــا در مجلــس و
ِ
دانشــجویان طرفــدار
قبــ ِر خمینــی،
ِ
حکومــت کــه بــه دیــدار خامنــهای
رفتــه بودنــد ،و خــود خامنــهای،
کوشــیدند جنایتهــای بــزرگ ِ دولـ ِ
ـت
جمهــوری اســامی علیــه زندانیــان
سیاســی در دهــه شــصت را لــوث
کــرده و بــا کمــال وقاحــت گفتنــد
زندانیــان سیاســی اعــدام شــده هــم

ماننــد کســانی بودنــد کــه در روز 17
خــرداد دســت بــه عملیــات زدنــد.
گفتنــد آنهــا هــم تروریســت بــوده
و بنابرایــن مســتحق اعــدام بودنــد.
هشــدار دادنــد کــه نبایــد جــای
«جــاد و شــهید» عــوض شــود
و روزنامههــای «اصالحطلــب»
همیــن حــرف را تیتــر کردنــد .چــرا
کــه همیــن «اصالحطلبــان» در
آن دوره در راس امــور و مدیریــت
جامعــه و جنایــت قــرار داشــتند .ایــن
بیشــرمها از هــر جناحــی ،بهخاطــر
همیــن یــک ادعــا هــم کــه شــده بایــد
حســابِ ســنگینی پــس بدهنــد.
هیــچ یــک از کســانی کــه از «بــاز
شــدن فضــای سیاســی»« ،آزادی در
ابــراز عقیده» و از «حقوق شــهروندی»
حــرف میزننــد ،جــرات نکردنــد بــه
ایــن ادعــای نابخشــودنی اعتــراض
کننــد .کســی هــم ســوال نکــرد کــه
آیــا خاطــرات زندانیــان سیاســی دهــه
شــصت اجــازه انتشــار دارنــد؟ آیــا
کســی میتوانــد بــا خیــال راحــت
از آن جنایتهــا صحبــت بکنــد؟
چــه بــر ســ ِر خانوادههــای زندانیــان
سیاســی و یــا جانباختــگان قتلهــای
زنجیــرهای آمــده اســت؟ بســتگان
و حامیــان قربانیــان اسیدپاشــی
در اصفهــان چطــور؟ خانوادههــای
قربانیــان جنایــت در کهریــزک چــی؟
فعالیــن اجتماعــی کــه در مــورد
کشــته شــدن زندانیــان سیاســی و یــا
مفقودیــن سیاســی ســوال میکننــد
چــه بــر سرشــان میآیــد؟ برخــی
از طرفــداران شــرکت در نمایــش
انتخاباتــی از «شــهامت» حســن
روحانــی صحبــت میکننــد و
میگوینــد او در بحــث بــا رئیســی
از «جنایتهــای دهــه  60انتقــاد
کــرده اســت» .ای ـن بهمعنــای واقعــی
کلمــه ،یاوهگویــی اســت .روحانــی
چنیــن نگفــت و نمیتوانســت بگویــد.
چــون خــودش در مقــا ِم یــک مســئول
امنیتــی در آن جنایتهــا ســهیم
بــوده و دســت داشــته اســت.
در روزهــای اخیــر ،افــرا ِد بســیاری
بــه جــرم همــکاری بــا گروههــای
جهــادی دســتگیر شــدهاند .در
شــهرها ایســتهای بازرســی درســت
کردهانــد ،بســیجیها را وارد میــدان
کــرده و بازداش ـتها حســاب و کتــاب
نــدارد .برخــی تحــت شــکنجه قــرار
میگیرنــد تــا بــه «جرمشــان»
اعتــراف کننــد.

ادامه در صفحۀ بعد
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بنیادگرایی اسالمی ...

مــوج گســتردهای از بازداشـ ِ
ـت ســنی
مذهبهــا در کردســتان بـهراه افتــاده
اســت .دوشــنبه  ۲۲خــرداد نیروهــای
امنیتــی بــه مســجد رســتمبیگ در
مهابــاد هجــوم بــرده و دههــا نفــر را
دســتگیر کردنــد .ایــن حمــات ادامــه
توابــع ایــن شهرســتان
داشــته و
ِ
را هــم در بــر گرفتــه اســت.
ایــن بازداشــتها هــدفِ کنتــرل
مذهبــی غیرشــیعه را
جمعیتهــای
ِ
دارد و بخشــی از اســتراتژی مراقبــت
و ســرکوبِ غیــ ِر شــیعیان اســت.
خامنــهای در همــان روز عملیــات
در مجلــس و قبــ ِر خمینــی در
ســخنرانی بــرای دانشــجویان بــرای
ناچیــز قلمــداد کــردن ایــن عملیــاتِ
ارتجاعــی آن را «ترقهبــازی» نامیــد
و بالفاصلــه بــا گفتــن اینکــه «اگــر
در مرکــز فتنــه نمیجنگیدیــم
خیلــی بیشــتر بایســتی در تهــران
میجنگیدیــم» تــاش کــرد تــا بــرای
شــرکت در جنــگ ارتجاعــی ســوریه و
همــکاری بــا رژیــم جنای ـتکار اســد
کــه تــا بــه حــال دههــا هــزار تــن
از مــردم ســوریه را کشــتار کــرده
و میلیونهــا نفــر را آواره ،توجیــه
بیــاورد .خامنــهای و وزارت خارجــه
جمهــوری اســامی اینهــا را از
بــوش و وزارت خارجــه امپریالیســم
آمریــکا آموختهانــد کــه بــرای
توجیــه حملــه بــه عــراق و افغانســتان
مرتبــا اســتدالل میکردنــد کــه اگــر
بــه ایــن کشــورها حملــه نکنیــم بــاز
هــم مشــابه حملــه بــه برجهــای
دو قلــو در  11ســپتامبر  2011و
عملیــاتِ تروریســتی دیگــر در آمریــکا
تکــرار خواهــد شــد.
آن قشــرهایی کــه دستشــان بــه
دهانشــان میرســد ،امنیــت را
صرفــا امــری منحصــر بــه تهــران و
حومــه و شــهرهای بــزرگ میداننــد
و خشــنود هســتند و البتــه «امنیــت»
را از دریچــۀ تنـ ِ
ـع خودشــان
ـگ منافـ ِ
نــگاه میکننــد .از نــگا ِه ایــن
قشــرهای خودپرســت ،حملــه و
ـران معتــرض و خانوادۀ
ســرکوبِ کارگـ ِ
آنــان در معــدن طــای آقدره تــکاب
کــه همیــن چنــد روز قبــل صــورت
مصــداق «ناامنــی» نیســت.
گرفــت،
ِ
ـدن
دفــن شــدن دههــا کارگــر در معـ ِ
یــورت ،صرفــا «حادثــۀ کاری»
فعالیــن
ی و اعــدام
اســت .دســتگیر 
ِ
قوانیــن ضــ ِد
سیاســی معتــرض بــه
ِ
مردمــی« ،ناامنــی» نیســت .وضعیـ ِ
ـت
زنانــی کــه مرتبــا بهخاط ـ ِر تعصبــات
ِ
حاکمیــت ایــن نظــام
ارتجاعــی و
دینــی و مردســاالر بــه قتل میرســند
و یــا دســت بــه خودکشــی میزننــد،
نشــانۀ «ناامنــی» نیســت .تهدیــد
گــروه معلومالحــال «دانشــجویان
حــزباهلل نمــاز جمعــه تهــران» علیــه
ورود زنــان بــه ســالنهای مســابقات

ورزشــی «ناامنــی» نیســت.
ایــن تفکــرات بایــد عمیقــا بــه
چالــش گرفتــه شــده ،زشــتی و
خودخواهیهــای آن نقــد شــود
و نشــان داده شــود کــه درواقــع
همسرنوشــتی و اتحــا ِد واقعــی
میــان مــردم هیــچ نیســت بهجــز
مبــارزه بــرای ســرنگونی ایــن دولـ ِ
ـت
ارتجاعــی و دینــی کــه باعـ ِ
ـث و بانــی
همــۀ فجایــع و ناامنیهــای سیاســی
و اجتماعــی اســت.
میــان جناحهــای
تضادهــای
ِ
ـم انتخابــاتِ ادعایــی
حکومتــی ،بهرغـ ِ
«باشــکوه و دشمنشــکن» بــاال
گرفتــه اســت .مرک ـ ِز ایــن اختالفــات
«سیاســت خارجــی» اســت و
اینکــه بــا کــدام سیاســت در برابــر
امپریالیســتها و فشــارهای آنــان
میتواننــد مانــدگاری جمهــوری
اســامی را تضمیــن کننــد .اظهــاراتِ
رکــس تیلرســون وزیــر امــور خارجــه
تاریــخ  24خــرداد 14 /
آمریــکا در
ِ
نماینــدگان
مجلــس
ژوئــن ،در
ِ
ِ
آمریــکا در مــور ِد ایــران ،تضادهــای
درونیشــان را تشــدید کــرده و هــر
جناحــی تــاش میکنــد از دیــ ِد
خــود ایــن تهدیدهــا را معنــا کنــد.
زبــان «دیپلماســی» و
یکــی بــا
ِ
دیگــری بــا شــاخ و شــانه کشــیدن.
( )2
امــا ایــن رژیــم بــا چالشهــای
جــدی دیگــری نیــز مواجــه اســت.
رویکردهــای متفــاوت در برخــورد
بــه مســائل داخلــی ،و مشــخصا
عنــوان «فرهنــگ»
آنچــه از آن به
ِ
نــام میبرنــد ،شــدیدا مــورد مناقشــه
ـون ایــن جــدال مســالۀ
اســت .در کانـ ِ
زنــان قــرار دارد .تضــاد اجتماعــی
عمیقــی کــه جمهــوری اســامی
هی ـچگاه قــادر بــه حــل یــا تخفیــف
آن نشــد .امــروزبــار دیگــر مقامــاتِ
اســامی و امــام جمعههــای
شــهرهای ایــران در اقدامــی
هماهنــگ و ســازمانیافته ،حملــه
بــه زنــان را آغــاز کردهانــد و حتــا از
یــک امــر عــادی ماننــد شــادی مــردم
بــرای صعــود تیــم ملــی فوتبــال
ایــران بــه جــا ِم جهانــی اســتفاده
کــرده و حضــور و شــادی زنــان را
بــا بیمارگونهتریــن و ارتجاعیتریــن
افــکار ،مــورد تهاجــم قــرار میدهنــد.
زبــان هرزهگویشــان را
آنــان
ِ
درازتــر کــرده و بــه زنــان بدتریــن
توهینهــا را میکننــد .امــا ایــن
خــود ،یــک نشــانه اســت از اینکــه
چــه پتانســیلی در نیمــی از جمعیــت
ایــن کشــور نهفتــه اســت و در صورت
دســت پیــدا کــردن بــه آگاهــی
انقالبــی کمونیســتی ،میتوانــد
نیــروی بســیار قدرتمنــدی در
پایــان گذاشــتن بــر حیــاتِ ایــن
ِ
دولــت ســرمایهدار ،مردســاالر و
دینــی ،باشــد .اینهــا از همیــن

هــراس دارنــد .آن کــه توفــان کاشــته،
میدانــد چــه چیــزی درو خواهــد
شــد.
خامنــهای در یکــی از ســخنرانیهای
اخیــرش و در «هشــدار» بــه روحانــی
بــه
ســال  59و موضــوع برکنــاریِ
ِ
بنیصــدر از ریاســت جمهــوری
اشــاره کــرد .تحلیلگرانــی مســاله را
طبــق
اینطــور توضیــح دادنــد کــه
ِ
قانــون اساســی «رهبــر
اصــل 4
ِ
ِ
وظیفــه دارد کــه توضیــح بدهــد
و هشــدار بدهــد» امــا واقعیــت
بهجــز ایــن «هشــدار» دادنهاســت.
درون هیئــت حاکمــه،
اختالفــات
ِ
«بــازی زرگــری» نیســت .واقعــی
اســت .اختــافِ
میــان جناحهــای
ِ
مختلــف یــک دولــت ارتجاعــی
تضمیــن
اســت کــه بــرای بقــا و
ِ
ـتم ســرمایهدارانۀ
نظــام اســتثمار و سـ ِ
دینــی ،سیاســتها و رویکردهــای
مختلــف دارنــد .در عیــن اینکــه
ِ
اشــتراک عمیقــی بــا هــم
نقــاط
دارنــد .ا ِولیــن نقطــه اشتراکشــان
«حفــظِ نظــام» اســت .یــک نقطــه
اشــتراک دیگرشــان امــروز ایناســت
کل تضادهــای خاورمیانــه را بــه
کــه ِ
پدیــدهای بــه نــا ِم داعــش تقلیــل داده
بســتگی
و تــاش مــی کننــد تــا هم
ِ
ایدئولوژیکشــان بــا ایــن جریــان
را کتمــان کننــد .ایــن تــاش بــه
همــان انــدازه مضحــک اســت کــه
کســانی بگوینــد جنایتهــای
جمهــوری اســامی یــا داعــش
و یــا طالبــان ربطــی بــه قــرآن
و دســتورالعملهای آن نــدارد.
ِ
پشــت
دســتورهایی کــه حکــم بــر
حکــم ،بــر ُکشــتن و جزغالــه کــردن و
ـاندن
غــارت کــردن و بــه بردگــی کشـ ِ
«کفــار و مرتدیــن» و غیرمســلمانان و
کــردن زنــان ،میدهــد.
بــرده
ِ
گســل
تضادهــای درون حکومتــی
ِ
مهمــی اســت کــه میتوانــد موجــب
شــود زمیــن زیــ ِر پــای حاکمیــن
بهلــرزه بیفتــد و فرصتهــای
زیــادی را بــرای پیــش گذاشــتن
خــط و مبــارزۀ انقالبــی کمونیســتی و
آوردن اکثریـ ِ
ـت جامعــه
بهحرکــت در
ِ
ِ
جهــت ســرنگونی ایــن نظــام
در
ارتجاعــی ،فراهــم کنــد.
در فضــای دهشــت و جنــگ و تاخــت
و تــا ِز امپریالیس ـتها و مرتجعیــن در
منطقــه ،بســیاری نومیدانــه میگویند
کــه راه دیگــری موجــود نیســت و
ـب صلــح و امنیــت
صرفــا بایســتی طالـ ِ
بــود .امــا راه دیگــری موجــود
اســت .را ِه یــک انقــابِ واقعــی بــا
هــدف فیالفــو ِر ســرنگونی دولــت
ارتجاعــی حاکــم و همــۀ روابــط
اقتصــادی /سیاســی /اجتماعــی و
فرهنگــی اســارتبار و برپایــی نظــا ِم
سوسیالیســتی کــه در آن انســانها
در تعــاون و همبســتگی حیــاتِ
اجتماعــی خــود و جامعــه را ســازمان

میدهنــد .هــدفِ نهایــی ایــن
انقــاب ،دســتیابی بــه کمونیســم
جهانــی اســت کــه دیگــر در آن از
اســتثمار و ســتم و ارتجــاع و ســلطه
و جنگهــای خانمــان برانــداز ،اثــری
نخواهــد بــود .ایــن انقــاب ،انقــابِ
کمونیســتی نــام دارد و تنهــا بــا
عمــل میلیونهــا مــرد ِم
فعالیــت و
ِ
آگاه و ســازمانیافته و تحــت رهبــری
حــزب پیشــاهنگ کمونیســت ،تحقــق
پیــدا میکنــد.
«آتش»
پانوشت:
 - 1از مقالــه صــدای پــای ســلفی ها در
کردســتان ایــران  -ارتجــاع در ارتجــاع –
نوشــته کاوه اردالن – برگرفتــه از نشــریه
آتــش شــماره  - 12آذر 1391
 - 2تیلرســون گفتــه بــود« :سیاســت مــا
در قبــال ایــران ایــن اســت کــه هژمونــی و
برتــری آن را در خاورمیانــه عقــب رانــده و
توانایــیاش در تولیــد ســاح هســتهای را
مهــار کنیــم و از عناصــری در داخــل ایــران
حمایــت کنیــم کــه منجــر بــه انتقــال
مســالمتآمیز حکومــت شــود؛ و البتــه
همانطــور کــه میدانیــم ،آن عناصــر

ِ
یادداشت آخر:
انتشــار نشــریۀ آتــش،
هنــگا ِم
دارنــد».
حضــور
خبــر حملــۀ موشــکی جمهوری
اســامی بــه منطقــهای در
ســوریه منتشــر شــد .ایــن
عمــل اگــر چــه ظاهــری
مقتدرانــه دارد و میگوینــد
بــه تالفــی حملــۀ عملیــات
 17خــرداد داعــش در تهــران
صــورت گرفتــه امــا معنایــی
فراتــر از اینهــا دارد .ایــن
اقــدام یعنــی فــرو رفتــن هرچــه
بیشــتر جمهــوری اســامی در
باتــاق جنگهــای ارتجاعــی
ِ
منطقــه ،تشــدید رقابتهــای
میــان دولتهــای ســتمگر در
ایــن خطــه و رنــج و قربانــی
گرفتــن بیشــتر از تودههــای
مــردم در خاورمیانــه .در
چنــد روز گذشــته شــایعاتی
در مــورد حملــه نیروهــای
منتســب بــه داعــش در گیــان
غــرب منتشــر شــده بــود
کــه مقامــاتِ حکومتــی آن را
تکذیــب کردنــد .ولــی بالفاصلــه
نیروهــای وســیع نظامــی تحـ ِ
ـت
عنــوان برگــزاری رزمایــش در
مناطــق مــرزی از ســومار تــا
گیــان غــرب مســتقر شــدند.
منطقــهای کــه میگوینــد
موشکهایشــان را از آنجــا
شــلیک کردهانــد.
اوضــاع منطقــه بســیار
پیچیدهتــر از آن اســت کــه
ادامه در صفحۀ بعد

اینهــا ،بهظاهــر فقــط چنــد خبــر در
میــان هــزاران خبــر دیگرنــد .امــا بیان
شــرایط کار و زیســت بخــش مهمــی
از طبقــه کارگــر در ایــران میباشــند.
کارگــران ایــران فقــط در آتشســوزی
ســاختمان پالســکو و ریــزش معــدن
یــورتِ گــرگان و بهعنــوان کولبــر در
کردســتان بــا گلولههــای جمهــوری
اســامی کشــته نمیشــوند .در
ســال گذشــته ،فقــط در متــروی
تهــران هنــگام کار ،چندیــن کارگــر
افغانســتانی کشــته شــدند.
مقامــات رژیــم بیشــرمانه آنــان
را «اتبــاع بیگانــه» میخواننــد.
درحالیکــه اگــر ایــن کارگــران،
فقــط یــک روز بهطــور دســتهجمعی
دســت از کار بکشــند ،اگــر فقــط یــک
اجتماعــی
روز در بازتولیــد حیــات
ِ
ایــن جامعــه حضــور پُررنــگ نداشــته
باشــند ،زندگــی روزمــره شــهرهای
ایــران دچــار ســکته میشــود .پــس
وقتــی بــه برجهــا نــگاه میکنیــد،
ســوار متــرو میشــوید ،از روی
پــل هــای عابــر رد میشــوید و از
جادههایــی ســفر میکنیــد کــه
شــهرها را بــه یکدیگــر متصــل
میکننــد بدانیــد کــه اینهــا آجــر
و ســیمان و قیــر نیســتند .اینهــا
عصــارۀ جــان کارگــران ایــران
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در نتیجــۀ ریــزش گودالــی در
«قیامدشــت» یــک کارگــر
افغانســتانی و مامــور آتشنشــانی
کــه بــرای نجــات او وارد گــودال شــده
بــود ،دفــن و خفــه شــدند( .مهــر )95
کارگــر افغانســتانی بهدلیــل ریــزش
چــاه اگــو در میــدان هفــت تیــر
مدفــون شــد و جــان خــود را از دســت
داد(.آبــان )95

هســتند کــه بخــش بزرگــی از آنهــا
«اتبــاع بیگانــه» خوانــده میشــوند.
ایــن راههــا و پلهــا و برجهــا ،روی
پشــت ایــن «اتبــاع بیگانــه» ســاخته
شــد هاند.
همهجــا هســتند و کار میکننــد.
آن هــم براســاس شــرایط مافــوق
اســتثمار ،کار در خطرناکتریــن
شــرایط بــا ســوانح کاری بســیار بــاال
و محــروم از ابتداییتریــن حقــوق
یــک کارگــر آزاد .از نانواییهــا و
نگهبانــی ســاختمانها و محــات
و جمــعآوری زبالــه شــهری،
پاکیزهســازی شــهرها و کاشــت
و نگهداشــت بوســتانها ،حفــاری
متــرو و فاضالبهــا ،ریلگــذاری،
ســاختن برجهــا ،کارگاههــای
ســنگبری و در و پنجرهســازی،
کشــاورزی و پــرورش نهــال ،باغــداری
و میوهچینــی ،دامــداری ،صــافکاری،
تاسیســات عمرانــی ،اتوبانکشــی،
دستفروشــی ،کار در کشــتارگاهها و
محلهــای ســخت – در گودالهــای
عمیــق و ارتفاعــات ،در جایــی کــه
هــوا نیســت و بهشــدت متعفــن
و آلــوده اســت .اکثــر کارگــران
ایرانــی مایــل بــه کار در بســیاری
از ایــن مشــاغل و بــا ایــن ســطح
دســتمزد نیســتند .بهطــور مثــال در
ساختمانســازی و عمــران ،کارگــران
افغانســتانی بــا نصــف دســتمزد
کارگــران ایرانــی فعالیــت میکننــد.
امــا افغانســتانیها بهخاطــر اینکــه
برگــۀ اقامــت و حــق شــهروندی
ندارنــد ،ناگزیرنــد کارهــای دشــوار
را بــا دســتمزدهای پایینتــر انجــام
دهنــد و نمیتواننــد از شــرایط بــد یــا
ســاعات طوالنــی کار شــکایت کننــد.

اغلــب ،بیمــه و مزایــا ندارنــد و اگــر در
حیــن کار کشــته شــوند چیــزی بــه
بازماندگانشــان تعلــق نمیگیــرد.
اکبــر شــوکت ،رئیــس کانــون
انجمنهــای صنفــی کارگــران
ســاختمانی کشــور در گفتوگــو بــا
مهــر (تاریــخ  5خــرداد  )96در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه ســهم کارگــران
غیــر ایرانــی در نظــام ســاخت و ســاز
چقــدر اســت میگویــد :در حــال
حاضــر حــدود یــک میلیــون و 400
هــزار کارگــر ســاختمانی ایرانــی در
کشــور فعالیــت دارنــد و معــادل بیــش
از  50درصــد ایــن میــزان یعنــی
حــدود  800هــزار نفــر نیــز کارگــر
اتبــاع «بیگانــه» در بخــش ســاختمان
فعــال هســتند.
رد پــای قــرارگاه خاتماالنبیــا را در
فــوق اســتثمار کارگــران افغانســتانی
میتــوان دیــد .ایــن غــول اقتصــادی،
یکــی از بزرگتریــن پیمانــکاران و
وابســته بــه ســپاه پاســداران اســت و
پیمانــکاران زیــادی را در بخشهــای
مختلــف پروژههــای ســاختمانی
ازجملــه متــرو بــه کار میگیــرد.
مافــوق اســتثمار کارگــر افغانســتانی
بخــش عمــدهای از ســودآوریِ ایــن
پیمانــکاران را تامیــن میکنــد.
زمانــی خــود قالیبــاف ،شــهردار فعلــی
تهــران ،در راس ایــن غــول اقتصــادی
بــود .قالیبــاف ،ایــن روزهــا بــا هیاهــو
خــط متــروی شــماره  7را افتتــاح
کــرد و پُــز داد کــه «همــۀ کارهــای
آن از کوچکتریــن تــا مدیریــت
بــه دســت توانــای ایرانیــان انجــام
شــده اســت»! ندیــدن کار کارگــر
افغانســتانی در ســاختمان متــرو
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جمهــوری اســامی بخواهــد بــا
عواقــب
بهاصطــاح اقتــدار از
ِ
چندیــن ســال مداخلــه و
شــرکت در جنــگ ارتجاعــی
ســوریه و یمــن و عــراق
بگریــزد .ایــن اقــدام نــه تنهــا
ســایه جنــگ و تهدیــدات
داعــش ،یــا هــر نیــروی
ارتجاعــی دیگــر ،را از ســر
مــردم ایــران و منطقــه کــه
قربانیــان اصلــی سیاســتهای
ارتجاعــی جمهــوری اســامی
و دیگــر دولتهــای ســتمگر
هســتند دور نمیکنــد ،بلکــه
خطــر کشــانده شــدن جنگــی
خانمانســوز بــه ایــران را در
ابعــادی گســتردهتر افزایــش
مید هــد .
تازمانیکــه در ایــران و ســایر
کشــورهای منطقــه دولتهــای
ارتجاعــی بــر ســرکارند،
میــدان
تازمانیکــه خاورمیانــه
ِ
جــوالن و رقابــت و تجاوزگــری
امپریالیســتی
قدرتهــای
جنایــتکار اســت ،مــرد ِم
جهــان و خاورمیانــه روی
آرامــش و عدالــت را نخواهنــد
دیــد .تنهــا زمانــی کــه مــردم
در ابعــاد میلیونــی بپاخیزنــد و
بــا اینجنگهــای ارتجاعــی
و مســببین آن مبــارزه کننــد
و سرنوشــت خودشــان را در
یــک اتحــا ِد انترناسیونالیســتی،
بــه دور از نــژاد پرســتی و
ناسیونالیســم و برتریطلبــی
بهدســت گیرنــد و ایــن
دولتهــای ضدمردمــی را در
نبــردی انقالبــی بهزیــر بکشــند
اســت کــه میتــوان بــه ایــن
جنگهــای ویرانگــر پایــان داد
و خاورمیانــه سوسیالیســتی را
بهمنصــه ظهــور رســاند.
اکثریــت مــردم در ایــران (و
جهــان و خاورمیانــه) هیــچ
نفعــی در ایــن درگیریهــای
ـان مرتجعیــن ندارنــد .مــردم
میـ ِ
ایــران بایــد علیــه جنایتهــای
جنگــی جمهــوری اســامی و
ِ
شــرکت او در ایــن جنگهــا
مبــارزه کننــد و نــه اینکــه
بــا اســتدالالتِ فریبکارانــه
ِ
تحــت عنــوان «وحــدت
رژیــم
ملــی» و «دفــاع از منافــع
ملــی» همصــف بــا مرتجعیــن
حاکــم شــده و عمــا آتشبیــا ِر
گســتردهتر
جنگهــای
شــوند.

کارگر افغانستانی« ،اتباع بیگانه»
یا بخشی از بدنۀ پرولتاریای ایران
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کارگر افغانستانی ...
فقــط بــه ایــن خاطــر نیســت کــه بــه
قــول مقامــات رژیــم ،اینهــا «اتبــاع
بیگانــه» هســتند؛ بلکــه بهطــور کلــی
بهخاطــر آن اســت کــه ســرمایهداران
وقتــی صحبــت از «دســت توانــا»
میکننــد منظورشــان مدیرانــی
هســتند کــه اســتثمار کارگــران و
بیــرون کشــیدن ســود و مافــوق ســود
از کار آنــان را «مدیریــت» میکننــد.
مقامــات جمهــوری اســامی کــه
در عوامفریبــی خبرهانــد یکــی
از علــل گســترش بیــکاری را
«حضــور کارگــران افغانســتانی»
معرفــی میکننــد .امــا آمارهــا
نشــان میدهنــد در اســتانها و
شــهرهایی کــه اشــتغال کارگــران
افغانســتانی از طــرف دولــت ممنــوع
اعــام شــده اســت ،بیشــترین درصــد
بیــکاری وجــود دارد .امــا در شــهرها
و اســتانهایی کــه افغانســتانیها
اجــازه کار دارنــد (بهعنــوان مثــال
در یــزد و قــم کــه تراکــم حداکثــری
دارنــد) نــرخ بیــکاری نســبت بــه
شــهرهای دیگــر کمتــر اســت .ایــن
مســئله و مســائل دیگــر نشــان
میدهــد حضــور یــا عــدم حضــور
کارگــران افغانســتانی علــت بیــکاری
نیســت .سرچشــمۀ اصلــی بیــکاری،
آن نــوع توســعۀ ســرمایهداری در
دوره گلوبالیزاســیون اســت کــه بیــش
از هــر چیــز انســانهای «اضافــه»
تولیــد میکنــد بهایــن معنــا کــه،
ســرمایهداری قــادر نیســت بــرای
جمعیــت عظیــم بیــکار اشــتغال
ایجــاد کنــد و صدهــا میلیــون نفــر
مــردم دنیــا را تلــف کــرده و انــرژی
و اســتعدادهای آنهــا را هــرز
میدهــد .ســرمایهداری بهجایــی
رســیده اســت کــه بــرای تامیــن
حداکثــر ســودآوریاش بایــد درصــد
روزافزونــی از جمعیــت قــادر بــه کار
را بیــکار نــگاه دارد و جمعیــت شــاغل
را در شــرایط بیحقوقــی و عــدم
امنیــت و ثبــات شــغلی نــگاه دارد.
چنانکــه مــا بــه جــز کارگــران بــا
خیــل تحصیلکردههــای میلیونــی
در ایــران مواجهیــم کــه بیکارنــد و
مســائل سیاســی منطقــه و جهــان
نیــز در کنــار تغییــرات عملکــرد و
نــوع تولیــد ســرمایهداری بــه بیــکاری
وســیعتر در ایــران دامــن زده اســت.
مهاجریــن افغانســتانی و فرزنــدان
آنهــا کــه در ایــران زاده شــدهاند از
اولیهتریــن حقــوق انســانی محــروم
هســتند .اکثــر کــودکان افغانســتانی
امــکان تحصیــل در مــدارس را
ندارنــد و در ایــران ،بیســواد بــار
میآینــد .تعــداد زیــادی از آنــان
کــودکان کار در خیابانهــا هســتند.
زنــان افغانســتانی از ســتمدیدهترین
قشــرهای جامعــۀ ایــران هســتند.
ـدان حاصــل از ازدواج زن ایرانــی
فرزنـ ِ

بــا مــرد افغانســتانی ،طبــق قانــون،
غیــر ایرانــی محســوب میشــوند.
مهاجریــن افغانســتانی ،اکثــرا در
مناطــق محــروم و حاشــیه بــا کمترین
امکانــات زندگــی میکننــد .دلیــل
انتخــاب حاشــیه شــهرها از جانــب
آنــان بــرای ســکونت ،وجــود منــازل
مســکونی نیمهســاز بــا اجارهبهــای
کمتــر از نقــاط مرکــزی شــهر اســت.
مقامــات جمهــوری اســامی بــا لقــب
تحقیرآمیــز «اتبــاع بیگانــه» از آنــان
یــاد میکننــد بــا وقاحــت از ایــن
کــه آنهــا منظــره و چشــماندازهای
نامناســب در حاشــیههای شــهرها
بهوجــود میآورنــد صحبــت
میکننــد و بیشــرمانه از ایــن
کــه در مــورد نقــض حقــوق بشــ ِر
افغانســتانیها مــورد پرســش قــرار
بگیرنــد ،شــکایت میکننــد چــون
فکــر میکننــد از ارث پدریشــان
بــرای زندگــی افغانســتانی هزینــه
میکننــد درحالیکــه میلیاردهــا
دالر ســود قرارگاههــای خاتماالنبیــا
و بنیادهــا و آســتانها و بیتهــای
اینــان ،محصــول اســتثمار و فــوق
اســتثمار کارگــران از جملــه کارگــران
افغانســتانی اســت.
تحــت تاثیــر تبلیغــات ســلطهجویانه
و ناسیونالیســتی رژیــم جمهــوری
ِ
منحــط
فرهنــگ
اســامی،
عظمتطلبــی ایرانــی در میــان
قشــرهای مختلــف مــردم رســوخ
بهطوریکــه
اســت
کــرده
نــگا ِه «انســان درجــه دوم» بــه
افغانســتانیها امــری عــادی محســوب
میشــود .درســت همانطورکــه
تفکــر و فرهنــگ فرودســت شــمردن
زنــان ،یــک عــادت و نُــرم قابــل قبــول
شــده اســت .ایــن افــکار ،نتیجــۀ
دنبالــهروی و تقلیــد از افــکار و
سیاســتهای یــک رژیــم منحــط و
منســوخ اســت کــه فرهنــگ حاکــم
بــر مــردم را هــم تبدیــل بــه یــک
منســوخ عصــر جاهلیــت
فرهنــگ
ِ
میکنــد .متاســفانه سیاســتهای
ضــد کارگــری و ضــد انســانی
رژیــم اســامی در میــان کارگــران
ایرانــی هــم نفــوذ کــرده اســت.
دولتــی
بهطوریکــه در مراســم
ِ
روز جهانــی کارگــر (اردیبهشــت )96
یــک تشــکل بهاصطــاح کارگــری،
پالکاردهایــی را بــه دســت کارگــران
داد کــه از طــرف کارگــران ایرانــی
خواســت اخــراج کارگــران افغانســتانی
را طــرح میکــرد! هــر کارگــری
کــه ایــن چنیــن از طــرف رژیــم
حاکــم ،فریــب بخــورد درواقــع تیشــه
بــه ریشــۀ طبقــۀ خــود میزنــد
و جادهصافکــن ســرمایهداران
در اســتثمار و فــوق اســتثمار همــۀ
کارگــران میشــود .هــر کارگــری بایــد
بدانــد و آگاه باشــد کــه کارگــر ،وطــن
نــدارد .کارگــر یعنــی جهانوطــن.
کارگــر یعنــی انســانی کــه در تعــاون

بــا کارگــران چهارگوشــۀ جهــان،
حیــات بشــریت را تولیــد میکنــد.
ایــن امــر نــه تنهــا معضلــی بــرای
بشــریت نیســت بلکــه شــانس رهایــی
بشــریت از غــل و زنجیــر اســتثمار
اســت .معضــل آنجاســت کــه تولیــد
ـی ایــن طبقــۀ جهانــی توســط
اجتماعـ ِ
اقلیتــی کــه طبقــه ســرمایهدار نــام
دارد« ،مدیریــت» میشــود .کارگــر،
هرگــز نبایــد اخــراج کارگــر دیگــری
را بخواهــد .کارگــر بایــد ســرنگونی
دولــت و رژیــم و نظام ســرمایهداران را
در ایــران و دیگــر نقــاط جهــان طلــب
کنــد و برایــش بجنگــد .اگــر کارگــر
ایرانــی ایــن را درک نمیکنــد و
نســبت بــه آن آگاه نیســت ،وظیفــۀ
کارگــر افغانســتانی اســت کــه آگاه
شــود و کارگــر ایرانــی را هــم آگاه
کنــد .آگاهــی بــه همــۀ ایــن امــور
و مبــارزه بــرای ایجــاد جهانــی
بهتــر بــرای اکثریــت مــردم جهــان،
علــم انقــاب
یــک علــم اســت.
ِ
کمونیســتی .بــدون آگاهــی بــه ایــن
علــم هــر کارگــری همیشــه فریــب
ســرمایهداران را خواهــد خــورد و
واقعیــت طبقــۀ کارگــر و نقــش آن را
در رهــا کــردن بشــریت و نجــات کــرۀ
زمیــن درک نخواهــد کــرد.
جنگهــای ویرانگــر امپریالیســم
آمریــکا و سوسیالامپریالیســم
شــوروی و جهادگرایــان اســامی در
افغانســتان و زندگــی تحــت جمهــوری
اســامی ایــران ،افغانســتانیها را بــا
تجربــه کــرده اســت .ایــن تجربــه،
امــکان آن را فراهــم میکنــد کــه در
نتیجــۀ کار آگاهگرانــۀ کمونیسـتهای
انقالبــی ،آنهــا بهســرعت وجــه
اشــتراک عمیــق دشــمنان خونریــز
و ویرانگــری ماننــد امپریالیســتهای
آمریکایــی و دولــت اســامی
افغانســتان و جمهــوری اســامی
ایــران و اســامگرایان جهــادی و
طالــب و داعشــی را ببیننــد و درک
کننــد کــه رهایــی مــردم افغانســتان
و ایــران و ســوریه و کل خاورمیانــه
در ریشــهکن کــردن همــۀ اینــان
اســت .اگــر ایــن تجــارب بــا آگاهــی
کمونیســتی پیونــد بخورنــد ،کارگــران
افغانســتانی میتواننــد نقــش بزرگــی
آگاهــی کارگــران و مــردم ایــران
در
ِ
بــازی کننــد تــا متحدانــه لشــگر
قدرتمنــدی بــرای انقالب کمونیســتی
در ایران و افغانســتان و سراســر منطقۀ
خاورمیانــه بــه وجــود آوریــم؛ ارتــش
ســرخی کــه بــرای جهــان بــدون
ســتم و اســتثمار ،علیــه جنگهــای
ویرانگــر و بــرای رهایــی کل بشــریت
بجنگــد .ایــن اســت جوهــر و معنــای
انترناسیونالیســم پرولتــری کــه بــدون
آن امــکان رهایــی واقعــی بــرای هیــچ
کــس ،وجــود نــدارد.
هیوا کمالی

جمهوری اسالمی و
معضل دهۀ 60
رویدادهــای تاریخــی دهــۀ 1360
بــار دیگــر بــه یــک معضــل سیاســی
و محــل نــزاع جناحهــای حکومتــی
تبدیــل شــد .ماجــرا ازاینجــا
شــروع شــد کــه حســن روحانــی در
رقابتهــای انتخاباتــی جاییکــه
احســاس کــرد از طــرف رقبایــش بــا
حمــات و افشــاگریهای ســنگینی
روبــهرو شــده اســت ،ناچــار خــط
قرمــز صحبــت کــردن دربــارۀ
اعدامهــای دهــۀ  60را رد کــرد
و در همــدان بــدون نــام بــردن از
ابراهیــم رئیســی گفــت ...« :مــردم
ایــران اعــام میکننــد آنهاییکــه
در طــول  ۳۸ســال فقــط اعــدام و
زنــدان بلــد بودنــد را قبــول ندارنــد».
در مقابــل ،ســتاد انتخاباتــی رئیســی
ضمــن دفــاع از نقــش و عملکــرد او در
قتــل عــام زندانیــان سیاســی ،برخــی
ســخنرانیهای روحانــی در دفــاع از
اعــدام در اماکــن عمومــی در دهــۀ
 60را علنــی و افشــا کــرد .بعــد از آن
عبدالرضــا داوری یکــی از مشــاوران
احمدینــژاد در نامــهای سرگشــاده
از رئیســی خواســت تــا در رابطــه
بــا قتــل عــام زندانیــان سیاســی در
تابســتان ســال  67توضیــح دهــد
و رفــع ابهــام کنــد کــه متعاقبــاً بــه
دســتگیری و حکــم دو ســال زنــدان
بــرای او منجــر شــد .نامــۀ داوری بایــد
در چارچــوب حــذف کامــل جنــاح
احمدینــژاد از قــدرت ،تحلیــل و
ارزیابــی شــود(؟) .علــی خامن ـهای در
مراســم ســخنرانی بیســت و هشــتمین
ســالمرگ خمینــی از دهــۀ  60دفــاع و
بهطــور تلویحــی از ســخنان روحانــی
انتقــاد کــرد و خواهــان شــناخت
«حقایــق» دهــۀ  60شــد و هشــدار
داد در بررســی رویدادهــای آن دهــه
نبایــد «جــای شــهید و جــاد عــوض
شــود» .ســید حســن خمینــی هــم در
مصاحبــهای تلویزیونــی از عملکــرد
جمهــوری اســامی در دهــۀ  60و
مشــخصاً شــخص روحاهلل خمینــی در
وقایــع آن دوران دفــاع کــرد.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در جریان
تشــدید اختــاف درون جناحهــای
مختلــف حکومتــی ،پرونــدۀ دهــۀ
 60بــه محــل بحــث و نــزاع ســران
جمهــوری اســامی تبدیــل میشــود.
قبــا بحــث دیگــری دربــارۀ جنــگ
ارتجاعــی ایــران و عــراق و چگونــه
ِ
پایــان یافتــن آن بــه راه افتــاده بــود
امــا در مــورد اعدامهــا و زندانهــا
مشــخصاً از ســال  1388شــاهد
بحثهــای علنــی در فضــای سیاســی
داخــل حکومــت ایــران هســتیم.
در ســال  88ابتــدا میرحســین
موســوی از دهــۀ  60تحــت نــام

ادامه در صفحۀ بعد

تروریسم علیه زنان!

اســام از هــر فرصتــی بــرای خــوار
و پســت شــمردن زنــان اســتفاده
میکنــد .حجــاب اجبــاری یــادآوریِ
روتیــن و روزمــرۀ «مقــام اجتماعــی زن
در اســام» اســت .حضــور لشــگر زنــان
چــادر مشــکی بــا قیافههــای دپــرس و
ُعنــق مرتبــا یــادآوری میکنــد کــه در
ایــن جامعــه ،تروریســم ســیاهی علیــه
زنــان در جریــان اســت.
مــاه رمضــان هــم یکــی دیگــر از آن
فرصتهاســت! در ایــن مــاه ،اســام بــه
زنــان یــادآوری میکنــد کــه حداقــل
یــک هفتــه در مــاه «نجــس» هســتند
و بههمینعلــت ،هیچگونــه «نزدیکــی
بــا خــدا» برایشــان جایــز نیســت و در
آن هفتــه نمیتواننــد روزه بگیرنــد.
البتــه بســیاری از زنــان هســتند
کــه شــادمانه از ایــن «محرومیــت»
اســتقبال کــرده خــود را در عــادت
ماهانــه جــا میزننــد .امــا ایــن نــوع
مقاومــت ،ماهیــت حقارتبــار و
زنســتیزانه یکــی دیگــر از احــکام
اســامی را تغییــر نمیدهــد و نشــانۀ
دیگــری از منســوخ و ارتجاعــی بــودن
گرایان
ایــن ایدئولــوژی اســت .اســام
ِ
«اصالحطلــب» بــرای تلطیــف ایــن
حکــم میگوینــد« ،اســام بــه فکــر
زنــان بــود چــون در آن هفتــه ضعیــف
میشــوند و نبایــد روزه بگیرنــد» .و
زنانشــان هــم میگوینــد« ،ایــن یــک
رحمــت الهــی و لطــف بــه زن اســت».
امــا ایــن چــه نــوع «رحمــت الهــی»
اســت کــه بــا ارزشگــذاریِ اجتماعــی
شــامل حــال زنــان میشــود .چــرا زن
بهخاطــر فعــل و انفعــاالت طبیعــی
بدنــش «نجــس» خوانــده میشــود؟
گفتــه میشــود ،در اســام «نظافــت»
نقــش مهمــی بــازی میکنــد و محمــد
گفتــه اســت« ،نظافــت نیمــی از ایمــان
اســت» و «نجــس» اعــام کــردن
زنــان در هفتــه پریــود مربــوط بــه
ایــن وســواس در نظافــت اســت! اگــر
اینطــور اســت ،اســام بایــد کســانی
را هــم کــه عفونــت کلیــه گرفتهانــد یــا
سرشــان شــپش میگــذارد «نجــس»
اعــام کنــد و برایشــان بارگــذاری
اجتماعــی کنــد .اینهــا مســائلی اســت
کــه بــه فکــر بچــه دبســتانیها هــم
میرســد و علــت آنکــه اکثــر زنــان
ایــن کشــور روی اینهــا مکــث نکــرده
و خشــمگین نمیشــوند ایــن اســت
کــه خــوار و خفیــف شــدن تبدیــل
بــه عــادت شــده اســت .تازمانیکــه
ادامه در صفحۀ بعد

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش «آتش » به وسیع ترین شكل ممكن و به شیو ه های مناسب كمك كنید.
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جمهوری اسالمی و ...
«دوران طالیــی امــام» دفــاع کــرد.
پــس از آن ســایر مدافعیــن و
ســخنگویان جنــاح اصالحطلــب
حکومــت مثــل مهاجرانــی ،ابراهیــم
نبــوی ،ســعید شــریعتی ،مصطفــی
تاجــزاده و دیگــران هــم در قبــال
وقایــع دهــۀ  60و خصوصــاً قتــل
عــام ســال  67موضعگیــری کردنــد.
موضعگیریهایــی کــه عمومــاً
هدفــش وارونــه کــردن واقعیــت و
تبرئــۀ جمهــوری اســامی و انداختــن
تقصیــر بــه گــردن اپوزیســیون ضــد
حاکمیــت در آن دهــه بــوده اســت.
انتشــار نــوار صحبتهــای حســینعلی
منتظــری در انتقــاد از قتــل عــام ،67
بــار دیگــر بــر ابعــاد تاریــک ایــن
جنایــت پرتــو افکنــد و بحــث عملکــرد
جمهــوری اســامی در دهــۀ  60را بــه
موضوعــی اجتماعــی تبدیــل کــرد .امــا
تالشهــای گاه و بــیگاه برخــی از
شــخصیتها و جناحهــای حکومتــی
بــرای اعــام برائــت از آنچــه در دهــۀ
 60بــر مــردم ایــران گذشــت ،بیــان
نوعــی بحــران مشــروعیت در دســتگاه
ایدئولوژیــک و ارزشــی جمهــوری
اســامی هــم هســت .ابعــاد آن جنایات
آنقــدر ســنگین و چهــرهاش چنــان
مخــوف اســت کــه شــخصیتهای
مختلــف حکومتــی حتــی در باالتریــن
ردههــای اجرایــی و قضایــی هــم امروز
صــاح خــود را در رهــا کــردن گریبان
از آن میبیننــد .بههمینعلــت
چــه جنــاح احمدینــژاد و چــه
برخــی از چهرههــای جنــاح
اعتدالی/اصالحطلــب بــه دنبــال
رفــع مســئولیت از خــود در مــورد
آن ســالها هســتند .همدســتی و
مباشــرت در جنایتهــای دهــۀ 60
چنــان ســنگین اســت کــه حتــی
حصــر هشــت ســالۀ موســوی،
کروبــی و رهنــورد هــم امــکان و
فرصــت خــاص شــدن آنهــا را
از ننــگ بدنامــی آن نمیدهــد و
همــواره جایــگاه آنهــا در عملکــرد
جمهــوری اســامی در دهــۀ  60و
نظــر امروزشــان دربــارۀ آن رویدادهــا
یــک ســوال مطــرح اســت.
امــا دهــۀ  60دســتپخت تمامیــت
دولــت جمهــوری اســامی و کلیــۀ
جناحهــای دیــروزی و امــروزی آن
بــوده اســت .تاریخنــگاری واقعــی
آن رویدادهــا نشــان خواهــد داد
کــه میــان خامنــهای و رفســنجانی،
محمــد خاتمــی و احمــد خاتمــی،
میرحســین موســوی و احمدینــژاد،
کروبــی و علمالهــدی ،روحانــی و
رئیســی ،جهانگیــری و قالیبــاف،

تاجــزاده و رحیــم مشــائی ،حجاریــان
و ســعید امامــی ،ســعید مرتضــوی و
جــواد ظریــف هیــچ تفاوتــی در دفــاع
از آن همــه ســرکوب ،کشــتار ،زنــدان،
شــکنجه ،اعــدام و قتــل عــام وجــود
نداشــته اســت .تمامــی جناحهــای
حکومتــی اعــم از اصالحطلــب و
اصولگــرا ،اعتدالــی و والیــی در دفــاع
از حجــاب اجبــاری و ســرکوب زنــان،
بمبــاران مــردم کردســتان ،کشــتار
رهبــران و دهقانــان ترکمــن صحــرا،
ســرکوب مطبوعــات و سانســور هنری،
ضــد انقــاب فرهنگــی ســال ،59
شــبهای هولنــاک ســال  60و 400
تیــر خــاص شــبانه ،بــه دار کشــیدن
نوجــوان و ســالمندان ،شــکنجه تــا حد
مــرگ و قتــل عامهــای دســتهجمعی
هیــچ تفــاوت و اختــاف بنیادینــی
نداشــتند .همــۀ آنهــا پشــت فتواهای
مذهبــی امامشــان و ضرورتــی بــه
نــام حفــظ نظــام جمهــوری اســامی
دســت بــه ســرکوب همهجانبــه
بــرده بودنــد .ایــن جمهــوری اســامی
بهعنــوان یــک دولــت دیکتاتــوری
بورژوایــی و ســرمایهداری اســامگرا
بــود کــه بــرای تضمیــن بقــای خــود
در مقابــل اپوزیســیون کمونیســت،
چــپ و انقالبــی ،دســت بــه ســرکوب
و شــکنجه و آدمکشــی زد .تجربــه و
تاریــخ نشــان داده اســت کــه چــه
ســران و نظریهپــردازان دو جنــاح
حکومــت و چــه پایــۀ اجتماعیشــان
اگــر بــار دیگــر احســاس خطــر جــدی
کننــد و امنیــت و بقــای نظامشــان را
بــا خطــر ســرنگونی مواجــه ببیننــد،
بــاز هــم دســت بــه زنــدان و شــکنجه
و اعــدام خواهنــد بــرد.
امــروز دیگــر جمهــوری اســامی تــوان
پنهــان کــردن عملکــردش در دهــۀ
 60و تمامــی  38ســال اخیــر را نــدارد.
بــه همــت زندانیــان سیاســی ســابق و
جــان بــه در بــردگان آن ســالهای
کشــتار و قتــل عــام ،بــا پیگیــری و
کوشــش خانوادههــای جانباختــگان
و بــا افشــاگریها و مبــارزات احــزاب
و ســازمانهای سیاســی کمونیســت،
چــپ و انقالبــی و نهادهــای مدنــی و
روشــنفکران مترقــی (عمدتـاً در خارج
از ایــران) ،مســئلۀ عملکــرد جمهــوری
اســامی در دهــۀ  60بــه بخشــی
از دغدغــۀ اجتماعــی مــردم ایــران
تبدیــل شــده اســت .بــر ســر واقعیــت
آن تاریــخ و وقایــع دهــۀ  ،60امــروزه
هنــوز جــدل و مبــارزه در جریــان
اســت .جدلــی کــه بخشــی از مبــارزۀ
طبقاتــی اســت .چراکــه بــه عریــان
کــردن ماهیــت طبقاتــی دولــت و
افشــای خصلــت ایدئولــوژی اســامی

حاکمیــت کمــک میکنــد .چــه آن
بخــش از جمهــوری اســامی (اعــم از
اصولگــرا و اصالحطلــب) کــه کمــاکان
از جنایــات دهــۀ  60دفــاع میکنــد و
چــه بخشهایــی کــه از ســر دورویــی
و مصلحــت ،ژســت انتقــاد از دهــۀ 60
را گرفتهانــد ،واقعیــت آن رویدادهــا را
مخــدوش کــرده و آنچهکــه بهواقــع
در زندانهــا و شــکنجهگاهها و
میدانهــای تیــر و اعــدام گذشــت
را وارونــه جلــوه میدهنــد .ایــن
ســخنگویان جناحهــای مختلــف
جمهــوری اســامی هســتند کــه
جــای شــهید و جنایتــکار را عــوض
کردهانــد و تقصیــر آن همــه
خشــونت و جنایــت را بــه گــردن
مــردم و پیشــروان کمونیســت و
انقالبــی آنهــا میاندازنــد .بنابرایــن،
هنــوز مســئولیت و وظیفــۀ بیــان
تاریــخ واقعــی آن ســالها بــر دوش
نیروهــا و روشــنفکران کمونیســت و
انقالبــی ســنگینی میکنــد .نســلی
کــه در دهــۀ  60در مقابــل تهاجــم
همهجانبــۀ جمهــوری اســامی
دســت بــه مقاومــت و مبــارزۀ سیاســی
و نظامــی زد ،نســلی از شــجاعترین
و مســئولترین پیشــروان جامعــه
بودنــد کــه در مقابــل ســتم و
ارتجــاع ســر خــم نکــرده و تســلیم
نشــدند .آگاهــی از واقعیــت تاریخــی
دهــۀ  ،60چــه تبهــکاری و جنایــت
جمهــوری اســامی و چــه مقاومــت
و ســازشناپذیری اپوزیســیون
کمونیســت ،چــپ و انقالبــی بایــد بــه
آگاهــی جمعــی و حافظــۀ تاریخــی
مــردم ایــران تبدیــل شــود .بیــان
واقعیــت رویدادهــای دهــۀ ،60
افشــای نقــش تمامــی چهرههــا و
جناحهــای دیــروز و امــروز حاکمیــت
در آن ،تحلیــل ماهیــت طبقاتــی و
ایدئولوژیــک دولــت ســرمایهداری
اســامگرایی کــه بــه آن همــه
شــکنجه و اعــدام و زنــدان پــا داد
همگــی بخشــی از مبــارزه بــر ســر
تغییــر فکــر تودههایــی از مــردم
اســت کــه جــزو پایــۀ اجتماعــی
جمهــوری اســامی نیســتند امــا بــا
هــر توجیــه و تحلیــل نادرســتی در
مقاطعــی مثــل اردیبهشــت  96بــه
جناحــی از جمهــوری اســامی رأی
میدهنــد .ایــن افشــاگری تاریخــی
میتوانــد و بایــد بــه بخشــی از
خلــق افــکار اجتماعــی و تغییــر فکــر
تودههــای مــردم بــرای ســرنگونی
انقالبــی جمهــوری اســامی تبدیــل
شــود.
حسام سیهسرانی
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ماه رمضان ...
ســتمدیدگان نفهمنــد بــا آنهــا دارنــد
چــه میکننــد محکــوم هســتند کــه
ســتمدیده بماننــد .بدتــر از اینهــا،
دختــران و پســران جوانــی هســتند که
ش ـبهای احیــا بــا شــالهای رنگــی و
شــلوارهای جیــن ســر بــر شــانۀ هــم
میگذارنــد و مثــل عروســک کوکــی،
قــرآن سرشــان میگذارنــد کــه مثــا
خــدا آنهــا را بــه آرزوهایشــان برســاند.
اگــر قــرار بــود بشــر بــا ایــن افــکار
بیهــوده و کودکانــه بــه آرزوهایــش
برســد ،هرگــز نمیتوانســت بــه کــره
مــاه بــرود ،اســرار دل کهکشــانها
را کشــف کنــد ،طــول عمــر بشــر را
افزایــش بدهــد و بفهمــد میلیاردهــا
ســال پیــش چــه رخ داده اســت کــه
زمــان و مــکان مــا چنیــن شــکلی بــه
خــود گرفتــه اســت و...
«نجــس» اعــام کــردن زنــان در دوران
پریــود کارکــرد اجتماعــی دارد و ربــط
دارد بــه «مقــام اجتماعــی زن در
اســام» یعنــی ،مقــام فرودســت وی در
نظــام پدرســاالری کــه از ســتونهای
دیــن اســت« .نجاســت» زن در دیــن
یهــود هــم همیــن کارکــرد را دارد.
آنهــا هــم بایــد پــس از پایــان هفتــۀ
عــادت ماهانــه بــا آئینهــای مذهبــی،
خــود را «پــاک» کننــد .صرفــا دوش
گرفتــن و صابــون زدن قبــول نیســت!
در دیــن هنــدو ،زنــان هنــگا ِم پریــود
حــق ورود بــه خانــه ندارنــد و بایــد در
انتهــای حیــاط یــا گوشـهای در بالکــن
خانــه زندگــی کننــد! مســیحیهای
مؤمــن معتقدنــد اگــر زنــان موقــع
پریــود بــه ُگل دســت بزننــد ،موجــب
پژمردگــی گیــاه میشــوند!
علــم ،عملکــرد بیولوژیــک عــادت
ماهانــه را ثابــت و تشــریح کــرده اســت
کــه بخشــی از فرآینــد تخمکگــذاری
و ســمزدایی از بــدن زن اســت.
«نجــس» خوانــدن ایــن ســوخت و
ســاز بیولوژیــک بیشــتر از آنکــه
تقویــت تفکــر عصــر جاهلیــت و نادانــی
محــض باشــد ،یــک ارزشگــذاری
اجتماعــی اســت .فقــط در دیــن کــه
ـل انســان اســت،
مظهــر تفکــر دوره جهـ ِ
فعــل و انفعــاالت بیولوژیــک انســان
ارزشگــذاری مــی شــود .یعنــی ،یــک
ســوخت و ســاز بیولوژیــک تبدیــل بــه
ســند و اســتداللی شــده اســت دال بــر
ضعــف زن!
ِ
انــگ «نجاســت» چنــان تاثیــرات
روحــی مخربــی داشــته اســت کــه
بســیاری زنــان مســلمان بــا وجــود
آنکــه در هفتــۀ «نجاســت» از
نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن منــع
شــدهاند امــا بــرای دور کــردن ایــن
انــگ و «ضعــف» تظاهــر بــه نمــاز و
روزه میکننــد .زن بایــد خــودش را
بپوشــاند چــون باعــث اغــوای مــرد
میشــود ،زن «نجــس» اســت چــون
پریــود میشــود! بــا ایــن همــه عیــب
و نقــص زنهــا بایــد از خودشــان ،از
بدنشــان ،از مویشــان ،از واژنشــان
متنفــر باشــند .درواقــع ،در خانــوادۀ
اســامی دختــر از  9ســالگی یــاد
میگیــرد کــه از بــدن خــود متنفــر
باشــد .اگــر ایــن تروریســم و تهاجــم

فرهنگــی علیــه زنــان نیســت پــس
چیســت؟
اصال روزه در رمضان چیست؟
در ادیــان ابراهیمــی (یهودیــت،
مســیحیت و اســام) روزه بــرای
«تذهیــب روح» و «توبــه» و «چیــره
شــدن بــر نفــس» اســت .تشــریح
معنــای اجتماعــی اینهــا را بگذاریــم
بــرای مقالــهای دیگــر .امــا موســی
و عیســی روزهداری را بهعنــوان راه
معاملــه بــا «خــدا» معرفــی کردنــد
و محمــد هــم از آنهــا یــاد گرفــت.
در تــورات ،یــوم کیپــور و روزهداری
هفتگــی بهعنــوان معاملــهای بــه
مومنــان پیشــنهاد شــده کــه گناهــان
خــود را پــاک کننــد 1.در خانــۀ دامــاد
و دختــر ترامــپ کــه یهــودی هســتند،
هــر هفته آییــن روزهداری با سرســختی
اجــرا میشــود تــا وجدانشــان آرام
باشــد کــه دسترســی زنــان بــه ســقط
جنیــن و کنتــرل بــارداری را محــدود
کردهانــد ،بــا چپــاول و دزدی امــاک
باعــث بیخانمــان شــدن دههــا هــزار
خانــواده فقیــر شــدهاند ،بــا حمایــت
بیدریــغ از دولــت اســراییل ،دزدیــده
شــدن ســرزمین فلســطینیها را تاییــد
و تحکیــم کردهانــد ،بــا دروغ خوانــدن
گرمایــش زمیــن نابــودی کــرۀ زمیــن
را تســریع کردهانــد و الــی بینهایــت.
دامــن زدن بــه روحیــۀ تســلیم و
رضایتمنــدی از وضــع موجــود
چــه اقتصــادی و چــه اجتماعــی-بزرگتریــن هــدفِ
برگــزاری
آیینهــای اســامی از جملــه
روزهداری در جمهــوری اســامی ایــران
اســت .مســلمانان بایــد عــادت کننــد
کــه حتــا بــرای قحطــی و خشکســالی
شــکرگذاری کننــد چــه برســد بــه فقــر
و ســتم و اســتثمار .مســلمانان بایــد
بــه فلســفۀ مازوخیســتی کــه لــذت
و خوشــحالی را شــیطانی میدانــد،
عــادت کننــد .اگــر جوانــان ،زن و
مــرد ،بهجــای آرزوی واهــی و بیهــودۀ
«نزدیکــی بــه خــدا» و «شــهادت»
آرزوی جامعــه و جهانــی را بکننــد کــه
در آن انســانها ،بــدون تمایــز طبقاتــی
و جنســیتی و فرقــهای و دینــی
باهــم در تعــاون آگاهانــه و آزادانــه
زندگــی کننــد و همــه فعالیتهــای
انســانی از کار تولیــدی تــا هنــر و
خیالپــردازی علمــی منبــع شــادی و
نشــاط مــردم جامعــه و جهــان باشــد،
اگــر آرزو کننــد جامعــه بشــری بــرای
همیشــه از تخاصمهــای ویرانگــر کــه
جنگهــای امــروز خاورمیانــه نمــاد
آن هســتند خــاص شــود ،اگــر آرزو
کننــد علــم بتوانــد فرآینــد نابــودی
کــرۀ زمیــن را متوقــف کــرده و آن را
ترمیــم کنــد؛ و اگــر جوانــان درک
کننــد کــه بایــد در پشــت هــر دیــن
و سیاســتی منافــع طبقــات اســتثمارگر
را جســتوجو کننــد ،آن زمــان آغــا ِز
پایــان جمهــوری اســامی و کلیــۀ
ِ
دولتهــای امپریالیســتی و ارتجاعــی
جهــان اســت.
فرنگیس از رشت
پانوشت:

1. Leviticus 16:29-31

معرفی کتاب «نقد جهان اوجاالن»
فصل چهارم« :دفاع مشروع :سازش به سعی سالح»
نام کتاب :نقد جهان اوجاالن
نویسنده :صالح قاضیزاده با همکاری امید بهرنگ
ناشر :انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
سال نشر :چاپ اول آذر 1395

نقــد جهــان اوجــاالن عنــوان کتابــی اســت کــه از ســوی حــزب کمونیســت
ایــران ( ملم) منتشــر شــد .موضــوع کتــاب ،نقــدی همهجانبــه از موضــع
کمونیســتی نســبت بــه نظــرات و خــط سیاســی و ایدئولوژیــک عبــداهلل
اوجــاالن رهبــر در حبــس پ.ک.ک (حــزب کارگــران کردســتان) اســت.
کتــاب ،شــامل یــک مقدمــه و یــک نتیجهگیــری و  8فصــل مجــزا بــا عناویــن
فصــل اول و دوم و ســوم کتــاب را در
معرفــی مقدمــه و
متفــاوت اســت.
ِ
ِ
شــمارههای پیشــین آتــش خواندیــد .در اینجــا بــه معرفــی فصــل چهــارم
میپردازیــم.

دفاع مشروع :سازش به سعی سالح
موضــوع فصل چهــارم ،نــگاه پ.ک.ک
و پــژاک بــه مبــارزۀ مســلحانه و
جنــگ اســت و نقــد تئــوری «دفــاع
مشــروع» اوجــاالن .عنــوان ایــن
فصــل «تئــوری دفــاع مشــروع:
ســازش بــه ســعی ســاح» اســت.
حــزب کارگــران کردســتان مبــارزه
مســلحانه را در ســال  1984و پــس
از کودتــای ارتــش ترکیــه آغــاز کــرد.
بنــا بــه گفتــه اوجــاالن ،زمانیکــه
تمامــی راههــای مســالمتآمیز بــر
خلــق ُکــرد بســته شــده بــود ،آنــان
ایــن شــیوه از مبــارزه را در دســتور
کار خویــش قــرار دادنــد .پــس از آن
اوجــاالن در دره بقــاع لبنــان کــه
ِ
تحــت کنتــرل دولــت ســوریه بــود،
مســتقر شــد و جنــگ را آغــاز کــرد
و بهتدریــج در دهــه هشــتاد آن را
گســترش دادنــد .دورنمــای سیاســی
دورۀ نخســت جنــگ پ.ک.ک
( )1994-1984اســتقالل کردســتان

و تشــکیل دولــت ُکــردی بــود.
اوجــاالن بــر آن بــود تــا از طریــق
کمکهــای دولــت بعــث ســوریه
کــه در آن دوره در کمــپ سوســیال-
امپریالیســم شــوروی قــرار داشــت بــه
ایــن هــدف نایــل آیــد.
امــا اوجــاالن و پ.ک.ک مدعــی
هســتند کــه از اواســط دهــه 90
میــادی مشــی نظامــی خــود
را تغییــر داده و امــروزه از لفــظ
«تئــوری دفــاع مشــروع» بــرای
بیــان خــط نظامیشــان اســتفاده
میکننــد .بهطــور خالصــه،
مختصــات و ویژگیهــای اســتراتژی
دفــاع مشــروع کــه در کتــابِ «خــط
مشــی دفاعــی مشــروع» آمــده
عبــارت اســت از )1 :دفــاع مشــروع،
پدیــدهای ذاتــی و دائمــی و ضــروری
اســت .امــری اســت برآمــده از ذات
موجــودات زنــده و از جملــه انســان.
ادامه در صفحۀ بعد

لنین و خط رویزیونیستی

«جنبش همهچیز ،هدف هیچچیز»
مقالــه زیــر ،ســومین شــماره از
سلســله مقــاالتِ ویــژۀ صدمیــن
ســالگرد انقــاب اکتبــر  1917در
روســیه تحــت رهبــری لنیــن اســت.
ایــن انقــاب کمونیســتی ،اولیــن
انقــاب در نــوع خــود در تاریــخ
ِ
دولــت طبقــهای را
بشــر بــود .زیــرا
برقــرار کــرد کــه هدفــش از بیــن
بــردن کلیــت سیســتم اقتصــادی/
اجتماعــی بــود کــه ســاز و کارش،
طبقــات و سلســلهمراتب طبقاتــی
را تولیــد میکنــد .بههمینعلــت،
ایــن انقــاب (انقــاب کمونیســتی)
ســختترین انقــاب در تاریــخ بشــر
نیــز هســت و نیازمنــد علمــی اســت
کــه در سیاســت ،ایدئولــوژی ،اقتصــاد
و در جنــگ ،دارای دقــت و صحتــی
باشــد کــه کمتــر از علــو ِم فیزیــک و
بیولــوژی و غیــره نیســت؛ نیازمنــد
علمــی اســت کــه مرتبــا خــود را
از نادرســتیها اصــاح کــرده و در
زمینــۀ روشــن کــردن خصلــت انقــاب
کمونیســتی و راه تحقــق آن ،تکامــل
بیابــد .عــاوه بــر ایــن ،رزمنــدگان
ایــن انقــاب بــا حداکثــر آگاهــی،
علــم کمونیســم را بــرای رســیدن بــه
هــدف بــه کار ببرنــد.
علــم کمونیســم کــه توســط مارکس و
انگلــس پایهگــذاری شــد بــه مــا نشــان
داد بــا پیدایــش ســرمایهداری امــکان
گــذر از جامعــۀ طبقاتــی بــه جامعـهای
کمونیســتی فراهــم شــده اســت .ایــن
علــم بــه مــا نشــان داد طبق ـهای کــه
میتوانــد و پتانســیل هدایــت بشــریت
در ایــن گــذار تاریخــی -جهانــی بــه
کمونیســم را دارد طبقــۀ کارگــر یــا
پرولتاریــا اســت.
امــا ایــن علــم بایــد جلوتــر رفتــه و
نشــان م ـیداد ،پتانســیل ایــن طبقــه
بــرای رهبــری انقــاب کمونیســتی
چگونــه میتوانــد بالفعــل شــود
و فرآینــد جنــگ طبقاتــی بــرای
تحقــق ایــن انقــاب چیســت؟ لنیــن،
علــم مارکسیســم را در ایــن زمینــه
و زمینههــای دیگــر تکامــل داد.
در آن زمــان ،اکثریــت طرفــداران
آزادی طبقــۀ کارگــر فکــر میکردنــد
پتانســیل انقالبــی طبقــۀ کارگــر،
خــود بــه خــود فعــال میشــود.
امــا ایــن نظریــه کامــا غلــط بــود و
هســت .بــرای ایــن «شــدن» نیــاز بــه
فعالیــت خاصــی هســت .نیــاز بــه آن
اســت کــه علــم کمونیســم بــه میــان
کارگــران بــرده شــود و آنــان نســبت
بــه ایــن علــم آگاه شــده و آن را در
بــاز کــردن راه انقــاب کمونیســتی بــه
کار بگیرنــد.
بــر ســر همیــن مســاله ،جنبــش

کمونیســتی در زمــان لنیــن منشــعب
شــد .عــدهای پیــدا شــدند کــه
اعتراضــی مطالباتــی
حرکتهــای
ِ
کارگــران را ســتایش میکردنــد و
اینگونــه مبــارزات را زاینــدۀ انقــاب و
طبقــۀ کارگــر انقالبــی میدانســتند و
میگفتنــد ،ســازماندهی انقــاب بایــد
از ایــن نــوع حرکتهــا شــروع شــود
و بعــد بــه انقــاب برســد .امــا لنیــن
گفــت خــود ایــن حرکتهــا خصلــت
بورژوایــی دارنــد و اگــر بــه حــال خــود
رهــا شــوند در چهاردیــواری نظــام
حاکــم میماننــد .او حتــا تذکــر
داد در بطــن ایــن حــرکات ،گرایــش
خودانگیختــهای در میــان کارگــران
هســت کــه تقــا میکننــد زی ـ ِر بــال
بــورژوازی برونــد.
لنیــن در اثــر مشــهورش بــه نــام «چــه
بایــد کــرد» اینهــا را «اکونومیســت»
خوانــد امــا تاکیــد کــرد ایــن نــام در
نمایانــدن خصلــت اکونومیســتها،
نارســا اســت .درواقــع ،اینهــا نماینــدۀ
یــک خــط رویزیونیســتی (بورژوایــی)
در میــان کارگــران بودنــد .ایــن
خــط فقــط در جنبــش کمونیســتی
روســیه ســربلند نکــرد بلکــه در حــزب
سوســیال دموکراتیــک آلمــان کــه
بزرگتریــن حــزب کمونیســت در
ـان آن روز بــود ،رهبــری بــه نــام
جهـ ِ
برنشــتین داشــت .برنشــتین معتقــد
بــود بــرای رســیدن بــه جامعــۀ
سوسیالیســتی نیــازی بــه انقــاب
نیســت و سوسیالیســم میتوانــد
گام بــه گام در نتیجــۀ دگردیســی
تدریجــی ســرمایهداری بهثمــر
برســد .اکونومیس ـتهای روســیه نیــز
درواقــع ،همــان دیــدگاه را داشــتند
امــا در شــرایط اســتبداد تــزاری
جــرات تبلیــغ علنــی علیــه ضــرورت
انقــاب را نداشــتند زیــرا ایــن کار
برایشــان بیآبرویــی سیاســی بهبــار
مــیآورد .درنتیجــه ،اکونومیســتها
شــکل «آبرومندانـهای» از همــان خــط
برنشــتین را تبلیــغ میکردنــد.
مخالفیــن خــط «چــه بایــد کــرد»
ِ
لنیــن اســتدالل دیگــری هــم داشــتند.
ـق «دو دو تــا
آنــان بــا اســتفاده از منطـ ِ
چهــار تــا» میگفتنــد (و میگوینــد)
کارگــر چــون کارگــر اســت ،اســتثمار
را میفهمــد و خــود بــه خــود علیــه
آن بــه پــا میخیــزد .امــا اینطــور
نیســت .چــون ،درک از اســتثمار بــا
پیدایــش علــم مارکسیســم ممکــن
شــد .درواقــع ،علــم بــه مــا گفــت
اســتثمار چیســت .بــرای درک بهتــر
مســاله خــوب اســت قیاســی بکنیــم.
واضــح اســت کــه بیمــاری را بیمــار
حــس میکنــد امــا از ایــن واقعیــت
ادامه در صفحۀ بعد
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 )2بهلحــاظ اســتراتژیک متکــی بــه
رهبــری پ.ک.ک اســت و ایــن اصــل
مهمتریــن بُعــد اســتراتژی دفــاع
مشــروع اســت )3 .ســازماندهی و
دفاعــی اســت برآمــده از درون یــک
جامعــه و متکــی بــه تواناییهــای
یــک ملــت و یــک خلــق و نــه از
بیــرون از آن و توســط قــوای بیگانــه
و ســعی دارد تمــام جامعــه را صاحــب
قــدرت و نیــروی دفــاع از خــود
بگردانــد و نــه فقــط بخــش و نیــروی
خاصــی را )4 .دفــاع مشــروع فقــط
محــدود بــه دفــاع و ســازماندهی
نظامــی نیســت بلکــه جامعــه بایــد
در تمامــی عرصههــای حیــاتاش
ازجملــه حیــات ملــی و فرهنگــی
و هویتــی نیــز بــه دفــاع از خــود و
ســازماندهی خــود بپــردازد و بــه
َســ ِرهلدان (خیــزش عمومــی) روی
آورد )5 .دفــاع مشــروع ،صرفــا خصلت
و ماهیــت دفاعــی دارد و نــه تعرضــی
و نابودگــر و بهدنبــال از بیــن بــردن
قــدرت دولتــی و نظامــی دشــمن
نیســت بلکــه فقــط بــه فکــر مهــار
آن و دفــع تهاجــم اســت )6 .کســب
سیاســی دولتــی را هــدف
قــدرت
ِ
جنــگ خــود قــرار نمیدهــد بلکــه
آمــاج آن صرفــا دفــاع از جامعــه و
دمکراســی ذاتــی و طبیعــی درون
جامعــه اســت )7 .ایــن نــوع جنــگ،
برخــاف جنــگ خلــق کــه از ســه
مرحلــه دفــاع اســتراتژیک ،تعــادل
اســتراتژیک و تعــرض اســتراتژیک
تشــکیل شــده ،بــه ســه مرحلــه بــه
نــام  -1دفــاع غیــر فعــال  -2دفــاع
فعــال  -3دفــاع کامــا فعــال تقســیم
میشــود کــه مــدام در هــم تداخــل
میکننــد .
در ایــن فصــل ،مبانــی نظریــه دفــاع
مشــروع بــا عطــف توجــه بــه تئــوری
جنــگ خلــق مائــو بهعنــوان یــک
اســتراتژی علمــی و کارآمــد بــرای
جنــگ ،مــورد نقــد قــرار گرفتــه
اســت .برخــاف نظــر اوجــاالن،
جنــگ و پیــکار نابودگــر میــان
انســانها امــری ذاتــی و طبیعــی
نیســت بلکــه برآمــده از مناســبات
و روابــط مشــخص اقتصــادی و
اجتماعــی اســت و الزامــات جامعــۀ
طبقاتــی و روابــط اســتثماری اســت
کــه انســانها را بــه کشــتار و تجــاوز
نظامــی علیــه یکدیگــر وامــیدارد.
پیدایــش جنــگ یــک مســالۀ
اجتماعــی و مربــوط بــه مقطــع
معینــی از تاریــخ اجتماعــی اســت
کــه تقســیمات طبقاتــی و جنســیتی
بهوجــود آمدنــد .چنانکــه مائــو
گفــت مســاله ایــن اســت کــه جامعــۀ
بشــری و تضادهــای آن بــه شــکلی
تکویــن یافتهانــد کــه بــرای خــاص
شــدن از هیــوالی جنــگ ناگزیــر
بایــد جنگیــد.

واقعیت کمونیسم چیست؟
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نقد جهان اوجاالن ...

جهتگیــری ملــی جنــگ پ.ک.ک
بهعنــوان یــک محــور دیگــر ،مــورد
نقــد قــرار گرفتــه و اینکــه در جهــان
امــروز اگــر رهبــری انقــاب ،جنــگ
و ارتــش از افــق انترناسیونالیســم
پرولتــری پیــروی نکنــد ،اگــر از
تعریــف جنــگ انقالبــی براســاس
ملیــت و نــژاد دوری نکنــد ،بهناگزیــر
موجــب تقویــت ایدئولــوژی بورژوایــی
شــده و دیــر یــا زود و درنهایــت،
شــکلدیگری از ســتم را بازتولیــد
خواهــد کــرد .کمونیس ـتها ،انقــاب
را بــا هــدف رهایــی تمــام بشــریت
پیــش میبرنــد.
در ایــن فصــل ،همچنیــن بــا بررســی
اهــداف اســتراتژیک نظریــه دفــاع
مشــروع بــه ایــن مســاله پرداختــه
شــده کــه هــدف پ.ک.ک از جنــگ،
نــه ســرنگونی کامــل دشــمن و در هم
شکســتن ماشــین جنگــی و دولتی آن
بلکــه گرفتــن ســهمی از نظام مســلط
و وضعیــت موجــود اســت .اوجــاالن
میگویــد وجــه تمایــز اساســی دفــاع
مشــروع بــا خــط نظامــی ســابق
پ.ک.ک در ایــن اســت کــه هــدف آن
نابــودی دشــمن و برانداختــن دولــت
دشــمن و جایگزیــن کــردن دولــت
جدیــد نیســت بلکــه هــدف اصلــی،
دفــاع همهجانبــه از هویــت و هســتی
فیزیکــی و موجودیــت ملــی جامعــه
در برابــر قدرتهــای تصفیهگــر و
دولتهــا اســت .بههمیــن دلیــل،
مشــی نظامــی آنهــا بهجــای کســب
قــدرت دولتــی بــر «همزیســتی
مســالتآمیز دولتهــا و نیروهــای
دمکراتیــک» تاکیــد میکنــد.
هــدف جنــگ از نظــر اوجــاالن
بایــد دمکراتیــزه کــردن همیــن
دولــت موجــود باشــد .ایــن یعنــی
قبــول چارچوبــه نظــام حاکــم،
فشــار آوردن بــه نظــام و دمکراتیــزه
کــردن رفتــار دولــت« .دموکراتیــزه
کــردن رفتــار دولــت» بهمعنــای آن
اســت کــه دولــت جمهــوری ترکیــه،
بــورژوازی ُکــرد را در ســاختار و ســاز
و کار دولتــی خــود جــای دهــد و
«گسســت از قدرتطلبــی و جنــگ
افــروزی» اســم رمــزی اســت بــرای
ســهمخواهی از نظــام حاکــم ،بــدون
اینکــه تغییــر اساســی در آن
صــورت گیــرد.
«آتش»
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لنین و خط رویزیونیستی ...
نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه بیمــار،
خــودش یــک پزشــک حــاذق اســت
حــس درد میتوانــد
و بــه علــت
ِ
بفهمــد ماهیــت بیمــاری و سرمنشــاء
آن چیســت و چگونــه میتــوان آن
را درمــان کــرد .هیچکــس بــه صِ ــرف
خاســتگاه طبقاتــیاش نمیتوانــد
کمونیســت شــود یــا از کمونیســت
شــدن منــع شــود .یــک نفــر ماننــد
«عبــاس دســت طــا» کــه کارگــر
اســت ،مــیرود ماشــین نظامــی
ســپاه پاســداران را تعمیــر میکنــد و
عمامــۀ خامن ـهای را میبوســد و یــک
نفــر ماننــد کاک اســماعیل (پیــروت
محمــدی) کــه روشــنفکر فئــودالزاده
بــود ،میشــود فرمانــدۀ نظامــی
اتحادیــۀ کمونیســتهای ایــران در
قیــام آمــل  1360بــرای ســرنگونی
جمهــوری اســامی بــا هــدف اســتقرار
جامعــۀ کمونیســتی .همانطورکــه
دینامیکهــای اقیانــوس یــا دریــا
کامــا بــا دینامیکهــای یــک قطــره
آب متفــاوت اســت ،خصایــل یــک
طبقــه مســاوی بــا جمــع خصایــل
افــراد آن طبقــه نیســت و یــک گــروه
از کارگــران یــا فــردی از کارگــران
را نمیتــوان نماینــدۀ خصلــت
رهاییبخــش ایــن طبقــه دانســت.
هــر کارگــری بــرای اینکــه خصلــت
انقالبــی ایــن طبقــه را داشــته باشــد
بایــد آن را از طریــق آگاهــی کســب
آگاهــی علمــی بــه
کنــد .یعنــی
ِ
ِ
ِ
ماهیــت
ماهیــت ســرمایهداری ،بــه
بدیــل آن یعنــی جامعــه کمونیســتی،
بــه ضــرورت و امــکان ســرنگون کــردن
ســرمایهداری و اســتقرار کمونیســم،
بــه اینکــه چطــور میتــوان آن
را ســرنگون و ایــن یکــی را مســتقر
کــرد ،موانــع راه چیســتند و موانــع
چگونــه موجــب شکســت شــدهاند
و درسهــای شکســت چگونــه
جمعبنــدی شــدهاند و مرحلــۀ
تکاملــی جدیــد علــم کمونیســم،
کمونیســم نویــن چیســت.
یــک نکتــۀ مرکــزی و محــوری در
«چــه بایــد کــرد» ،تحلیــل لنیــن
از چرایــی و چگونگــی ایــن واقعیــت
اســت کــه آگاهــی کمونیســتی (کــه
در برگیرنــده ی یــک بینــش و رویکــرد
علمــی اســت) نمی توانــد «خــود بــه
خــودی» تکویــن یابــد .بلکــه بایــد از
بیــرون از عرصــه تجربــۀ مســتقیم و
فــوری پرولتاریــا و توده هــای مــردم
بــه آنــان عرضــه شــود .بــه ایــن علت و
علــل دیگــر ،انقــاب کمونیســتی بایــد
از رهبــری یــک حــزب پیشــاهنگ
برخــوردار باشــد .حزبــی متشــکل از
افــرادی کــه از بخش هــای مختلــف
جامعــه برخاســته اند و دیــدگاه
کمونیســتی را اتخــاذ کرده انــد و
متعهــد بــه ایــن انقــاب هســتند.
دوران رهبــری اســتالین در
در
ِ
شــوروی سوسیالیســتی و جنبــش
بینالمللــی کمونیســتی ،خــطِ ضــد
اکونومیســتی لنیــن تقریبــا دفــن

شــد .اکثــر کمونیس ـتهای جهــان بــا
ماتریالیســم مکانیکــی و متافیزیکــی
اســتالین و خــط اکونومیســتی تعلیــم
یافتنــد و یــک گرایــش اکونومیســتی/
رویزیونیســتی رواج یافــت کــه
کمونیســتها در ابتــدا بایــد در
مبــارزات اقتصــادی کارگــران درگیــر
شــوند (یعنــی چیــزی بشــوند کــه
لنیــن گفــت هرگــز نبایــد بشــوند:
«منشــی اتحادیــه کارگــری») و از
ایــن طریــق اعتمــاد کارگــران را
جلــب کننــد و بعــد (بعــدی کــه
هیچوقــت نمیرســد) آنــان را
بــه ســمت کمونیســم و انقــاب
کمونیســتی جلــب و نیروهایشــان
را در ایــن راه ســازمان دهنــد .ایــن
خــط لطمــات عظیمــی بــه جنبــش
کمونیســتی کشــورهای مختلــف وارد
کــرد و هنــوز یــک خــط بســیار قــوی
در جنبشهــای مختلــف اســت کــه
در مقابــل خــط لنینــی سرســختانه
مقاومــت میکنــد .در زمــان اســتالین
ـفی بهاصطــاح
بــا تولیــد متــون فلسـ ِ
«ســاده» ماننــد فلســفۀ ژرژ پولیتــزر
و متــون اقتصــاد سیاســی ماننــد
«اقتصــاد بــه زبــان ســاده» پایههــای
بتونــی بــرای ایــن خــط ریختــه شــد.
اگــر لنیــن طــی ســالیان دراز بــا
ایــن خــط و خطهــای غلــط دیگــر
مقابلــه نمیکــرد ،هرگــز انقــاب
کمونیســتی در روســیه رخ نمــیداد.
اوال ،حــزب کمونیســت پیشــاهنگی
ماننــد حــزب بلشــویک بهوجــود
نمیآمــد کــه انقــاب را رهبــری
کنــد .ثانیــا ،بدنــهای از کارگــران و
روشــنفکران آگاه بــه کمونیســم و
راهــی کــه بایــد طــی شــود و متعهــد
بــه ایــن راه تولیــد نمیشــدند کــه
بتواننــد تودههــای مــردم را در شــمار
میلیونــی در ایــن راه رهبــری کننــد.
بــدون اینکــه کارگــران و دیگــر
ســتمدیدگان دریابنــد رنــج هــای
آنــان و کل بشــریت« ،خواســت خــدا»
نیســت و اصــا خدایــی موجــود
نیســت و همــۀ ایــن مصائــب از
کارکردهــای خــود نظــام سیاســی/
اقتصادی/اجتماعی/فرهنگــی حاکــم
سرچشــمه میگیــرد هرگــز انقالبــی
رخ نمـیداد .امــروز نیــز چنیــن اســت.
آنــان بایــد دریابنــد می تــوان بــا
ســرنگون کــردن ایــن سیســتم یــا
نظــام ،وضــع را بهطــور ریشــه ای
عــوض کــرد و بــرای پیشــبرد
ایــن مبــارزه بایــد تحــت رهبــری
پیشــاهنگ کمونیســت متشــکل
شــوند .تودههــای کارگــر و دیگــر
زحمتکشــان ،عمومــا فکــر میکننــد
ایــن کار ممکــن نیســت چــون دولــت
بســیار نیرومنــد اســت و تنهــا کاری
کــه می تــوان کــرد ایــن اســت کــه
وضــع خــود را در چارچــوب همیــن
نظــام بهبــود بخشــند .اکونومیس ـتها
ایــن گرایــش خــود بــه خــودی و تفکر
غلــط را تئوریــزه کــرده و تبدیــل
بــه هــدف و نقشــۀ راه میکننــد.
کمونیســتهایی کــه اکونومیســت

میشــوند ،تبدیــل بــه فعــال مبــارزات
کارگــری بــرای اصــاح و بهبــود
وضــع طبقــه ی کارگــر در چارچــوب
همیــن نظــام میشــوند .امــا بهجــای
ایــن کار ،نقــش کمونیســتها در
میــان کارگــران ،زنــان ،زحمتکشــان
و کلیــۀ ســتمدیدگان بایــد ایــن
باشــد کــه «تریبــون مــردم» باشــند.
یعنــی کســانی باشــند کــه روابطــی
را کــه بنیــان همــۀ ســتم ها و
بی عدالتی هــای موجــود اســت بــه
شــکلی قانع کننــده و موثــر برمــا
میکننــد و از ایــن طریــق نیــاز بــه
انقــاب و برقــراری یــک جامعــه ی
نویــن سوسیالیســتی و درنهایــت
کمونیســتی و نقــش تعیینکننــده ی
طبقــۀ تحــت اســتثمار در جامعــه ی
ســرمایه داری فعلــی یعنــی پرولتاریــا
را در بــه ثمــر رســاندن ایــن دگرگونــی
انقالبــی بــه مثابــه ی بخشــی از انقالب
جهانــی پرولتــری نشــان می دهنــد.
بــاب آواکیــان« ،چــه بایــد کــرد» لنین
را بیشــتر تکامــل داده و غنــی کــرده
اســت .درواقــع ،رابطــۀ دیالکتیکــی
تغییــر و دگرگونــی واقعیــت مــادی
توســط آگاهــی را بیشــتر و غنیتــر
اثبــات و تشــریح کــرده و ضــرورت
توانــا شــدن هرچــه بیشــتر تودههــای
تحــت ســتم و اســتثمار در تحلیــل
از تحــوالت عرصههــای گوناگــون
جامعــه و ربــط ایــن مســایل بــا
خصلــت جامعــه و تغییــر جامعــه و
جهــان را روشــن کــرده اســت .وظیفــۀ
اصلــی کمونیســتها در کار تــودهای
آن اســت کــه بــه حداکثــر ممکــن
موانــع آگاهــی تودههــا بــه علــم
کمونیســم را کنــار بزننــد و آنــان را
درگیــر مســائل انقــاب کننــد؛ آنــان
را بــه کامل تریــن وجــه بــه دســت
و پنجــه نرم کــردن بــا مســایل
انقــاب کمونیســتی و ابــزار انجــام آن
برانگیزنــد .ایــن فرآینــدی اســت کــه
هــم حــزب میآمــوزد و هــم تودههــا
تعلیــم میبیننــد و بهتریــن فرآینــد
یافتــن راهحلهــای صحیــح بــرای
حــل مســایل ایــن انقــاب اســت.
«چــه بایــد کــرد» لنیــن و «چــه بایــد
کــرد غنیشــدۀ» آواکیــان ،نقــش
مهمــی بــرای نشــریۀ کمونیســتی
قائــل هســتند .قائــل شــدن چنیــن
نقشــی بــرای نشــریه ،مربــوط بــه
ِ
اهمیــت تعیینکننــدۀ تئــوری و
آگاهــی در برانگیختــن ابتــکار عمــل
آگاهانــۀ تودههــا در مبــارزۀ انقالبــی
اســت .آیــا تاکیــد بــر اهمیــت
تعیینکننــدۀ آگاهــی بهمعنــای
آن اســت کــه کمونیســت ها نبایــد
مقاومــت توده هــا را در شــکل های
مختلــف در مبــارزه علیــه جنایتهــا و
ســتمهای نظــام حاکــم ،ســازماندهی
کننــد؟ یــا اینکــه کمونیســت ها
هرگــز نبایــد بــرای برانگیختــن ایــن
مبــارزات «فراخــوان عمــل» بدهنــد؟
خیــر .تاکیــد بــر مهم تریــن کار و
وظیفــۀ اصلــی کمونیســت ها اســت
کــه بــه توده هــا نشــان دهنــد معضــل

چیســت و راه حــل چیســت؟ نشــان
دهنــد ،چگونــه کلیــۀ رنج هــای
مــردم و کلیــۀ جنگهــای ویرانگــر و
ســتمهای اجتماعــی و نابرابریهــای
شــنیع ،ریشــه در ماهیــت و عملکــرد
نظــام ســرمایه داری حاکــم در هــر
کشــور و در جهــان دارد .مهم تریــن
کار کمونیســت ها ایــن اســت کــه
نــه فقــط بــه تــوده هــا کمــک
کننــد مســائل را بــه نحــوی صحیــح
و علمــی درک کننــد بلکــه جایــگاه
تکتــک نیروهــای طبقاتــی مختلــف
در جامعــه (و در کل دنیــا) را در ایــن
تصویــر بــزرگ درک کننــد .وظیفــۀ
اصلــی کمونیســتها ایــن اســت کــه
فعالیــت انقالبــی هدفمنــدی داشــته
و کمونیســم و انقــاب کمونیســتی
را جســورانه بــا خشــم و نارضایتــی
تودههــا پیونــد زننــد .کار مــا فقــط
شــامل افشــاگری از جنایــات و
ماهیــت نظــام موجــود نیســت بلکــه
بــه قــول لنیــن ،مطــرح کــردن
تعهــدات و اهــداف کمونیســتی مــا
در برابــر همــگان و درگیــر کــردن
توده هــا از همــه ی قشــرها ،از جملــه
توده هــای تحتانــی ،در دســت و
پنجــه نــرم کــردن بــا ســواالت علمــی
و فلســفی و فرهنگــی و امثالهــم و
بــا رخدادهــای اصلــی سیاســی و
اجتماعــی هــم هســت .اشــاعه ی
جســورانه و بهمعنــای درســت کلمــه،
اشــاعه ی بســیار تهاجمــی انقــاب در
همه جــا .بــه قــول رفیــق آواکیــان:
« ...کمونیســم از هــر روزنــۀ جامعــه
بیــرون می جهــد .نیــاز بــه انقــاب
کمونیســتی دائمــا از هــر واقعــهای
در جامعــه و دنیــا بیــرون می جهــد.
اگــر مجهــز بــه بینــش علمــی و متــد
ماتریالیســت دیالکتیکــی باشــیم،
می توانیــم ایــن حقیقــت را بــا
وضــوح بســیار ببینیــم .بــر ایــن پایــه
بایــد تعــداد فزاینــده ای از توده هــا را
بســیج و رهبــری کنیــم کــه بســیار
جســورانه ،بــا عــزم پیــروزی و روحیــه
تهاجمــی بــه مفهــوم صحیــح کلمــه،
ایــن حقیقــت را بــه میــان همــه ی
بخش هــای مــردم ببرنــد ... .بیاییــد
بــه اصــول برگردیــم :مــا نیــاز بــه
انقــاب داریــم .هــر چیــز دیگــر ،در
تحلیــل نهایــی ،یــاوه اســت .ایــن بــه
معنــای آن نیســت کــه ما در مبــارزات
گوناگونــی کــه کمتــر از انقــاب اســت
بــا مــردم متحــد نمی شــویم .مســلما
می شــویم .امــا عرضــۀ هــر نــوع
راه حــل دیگــر بــرای ایــن مســائل
و جنایــات بــزرگ و هیوالیــی ،رک
بگویــم ،مســخره بازی اســت .مــا
نیــاز داریــم تعرضــی حرکــت کنیــم
و شــمار فزاینــده ای از توده هــا را
بســیج کنیــم تــا از ایــن مســخره بازی
جــدا شــوند و راه حــل واقعــی را درک
کننــد و در دســت گیرنــد( ».آواکیــان،
انقــاب و رهایــی نــوع بشــر ،بخــش
دوم :همــه ی فعالیت هــای مــا در
مــورد انقــاب اســت)
«آتش»

