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ِ
اختالفات درون جمهوری اسالمی

و میان این رژیم و قدرتهای جهانی و منطقهای!
دو مــاه از انتخابــات ریاســت
جمهــوری میگــذرد و نــزاع درونــی
هیئــت حاکمــۀ جمهــوری اســامی
حادتــر شــده اســت .مرتبــا از ســوی
هــر دو جنــاح «هشــدار» داده شــده
و طرفیــن «نصیحــت» میشــوند
کــه «وحــدت» کننــد و دورۀ رقابــت
انتخاباتــی را پشــت ســر گذارنــد و «بر
نقــاطِ مشــترک یعنــی حفــظ نظــام و
تقویــت کشــور اجمــاع» کننــد .از
یــک ســو ،رئیــس حــزب کارگــزاران،
روحانــی را نصحیــت میکنــد
کــه از «کالم گزنــده» اســتفاده
نکنــد و از ســوی دیگــر ،سردســتۀ
اصولگرایــان در مجلــس اســامی
«اعــام آتشبــس یکطرفــه»
میکنــد .ســخنرانی روحانــی در جمــع
فعــاالن اقتصــادی در اوایــل تیــر مــاه
کــه گفــت« :بخشــی از اقتصــاد دســت
یــک دولــت بیتفنــگ بــود کــه آن
را بــه یــک دولــت بــا تفنــگ تحویــل
دادیــم ...دولتــی کــه هــم تفنــگ
دارد و هــم رســانه در اختیــار دارد
و همــه چیــزی دارد و کســی جــرأت
نــدارد بــا آنهــا رقابــت کنــد» ،بــا
ـش تُنـ ِد مقاماتِ ســپاه پاســداران
واکنـ ِ
روبـهرو شــد .نشــریۀ هفتگــی «صبــح
ارگان دفتــر سیاســی ســپاه
صــادق»،
ِ
پاســداران در شــمارۀ  19تیــر در
عنــوان «ســناریوی
یادداشــتی بــا
ِ
مشــکوک تخریــب ســپاه در داخــل»
نوشــت« :بایــد بهدنبــال کشــف
ارتباطــات میــان تخریبکننــدگان
ســپاه در داخــل کشــور ،بــا دشــمنان
خارجــی بــود .».همزمــان انعقــا ِد
قــرارداد بــا شــرکت نفتــی توتــال
فرانســه و قلمــداد کــردن آن از
ســوی مقامــاتِ نزدیــک بــه روحانــی
بهعنــوان «دســتاور ِد ملــی و نتیجــۀ
برجــام» بــر دامنــۀ دعواهــای درونــی
افــزود و بــا حملــۀ شــدید نشــریۀ
«صبــح صــادق» مواجــه شــد .ایــن
نشــریه نوشــت« :چــرا قراردادهایــی با
چنیــن جذابیتهایــی در درازمــدت
بــه بیگانــگان اعطــا میشــود و
شــرکتهای داخلــی از آن محــروم
هســتند؟» .منظــور از «شــرکتهای
داخلــی» ،دههــا شــرکت در حوزههای
نفــت و گاز و پتروشــیمی و غیــره

و زیرمجموعههــای آن اســت کــه
عمدتــا زی ـ ِر ســیطرۀ اقتصــادی ســپاه
قــرار دارد .در کنــا ِر اینهــا ،بگیــر و
ببندهایــی کــه از یکدیگــر میکننــد
قــرار دارد کــه نشــانۀ عمیقتــر شــدن
ایــن کشــمکشها اســت.
امــا ،دعواهــای دورۀ انتخابــات و تداوم
گســترش آن ،دعواهــای زرگــری
و
ِ
میــان آنهــا نبــود کــه بتواننــد کنــار
گذاشــته و بــه «اجمــاع» برســند.
هرچنــد کاندیداهــای ریاســت
جمهــوری در دورۀ انتخابــات تــاش
میکردنــد بهطــور «حسابشــده»
یکدیگــر را متهــم بــه انــواع دزدی
و اختــاس و زمینخــواری و ...
کننــد امــا ورشکســتگی اقتصــاد
بحــرانزده ،تــداوم  38ســال ادارۀ
جامعــه از طریــق دیــن و ســرکوب
امنیتــی و نتایــج سیاســی و
اجتماعــی حاصــل از آن و درگیــری
در جنگهــای گســترشیابندۀ
خاورمیانــه امــوری نیســتند کــه
بتواننــد آن را بــه پــس پــرده براننــد.
اینهــا گســلهای مهمــی هســتند
کل هیئــت حاکمــۀ اســامی روی
کــه ِ
آنهــا بندبــازی میکنــد .جمهــوری
اســامی بــا بحرانــی چندجانبــه و
بههــم گرهخــورده روبهروســت.
ازیکطــرف در بیــرون مرزهــا درگیــر
در جنگهــای ارتجاعــی منطقــه
اســت و از طــرف دیگــر در داخــل بــا
اقتصــاد ورشکســته ،بیــکاری و تــورم
و تشــدید بحرانهــای سیاســی و
نزاعهــای درونــی.
تفســیرهایی مختلفــی از علــل
نزاعهــای درونــی هیئــت حاکمــه
میشــود .مثــا ،گفتــه میشــود
تشــدید اختالفــاتِ پــس از انتخابــات
بــر ســر ترکیــب کابینــه روحانی اســت
و قبــل از اینکــه «رهبــر» ریاســت
جمهــوری روحانــی را «تحلیــف»
کنــد بایــد چیدمــان کابینــه روشــن
شــود .ایــن هــم البتــه ،عامــل مهمــی
در تشــدید دعواهــای درونــی ایــن
مرتجعیــن اســت .امــا اختالفــات
آنهــا بــه قــول خودشــان «اختالفــات
راهبــردی» اســت .یعنــی ،ربــط بــه
ســاختارهای کلــی ایــن نظــام دارد.
در مرکــز ایــن اختالفــات ،موضــوع

رابطــه بــا امپریالیســم آمریــکا قــرار
دارد کــه در سیاســتهای منطقــهای
امپریالیســم آمریــکا و وقایــع جــاری
در خاورمیانــه ،متمرکــز شــده اســت.
اختالفــاتِ
میــان جناحهــای
ِ
حکومتــی در واژههایــی از ایــن
دســت ابــراز میشــود :قــدرت
اول منطقــه شــدن یــا منطقــه را
قدرتمنــد کــردن؟ پشــت ایــن
عبــاراتِ «رمــزی» صــاف و ســاده
ایــن مســاله قــرار دارد :آیــا جمهــوری
ِ
خواســت امپریالیســم
اســامی به
آمریــکا مبنــی بــر اینکــه ایــران
بایــد نیروهایــش را از ســوریه بیــرون
بکشــد ،در یمــن در مقابــل عربســتان
صفآرایــی نکنــد ،در لبنــان بــه
حــزباهلل کمــک نکنــد و تبدیــل بــه
«دولـ ِ
ـت متعــارف و مطلــوبِ آمریــکا»
بشــود تــن میدهــد یــا خیــر؟
سیاسـ ِ
ـاح روحانــی
ـت «راهبــردی» جنـ ِ
ِ
وضعیــت بحرانــی
بــرای عبــور از
ایــن اســت« :بهجــای قویتریــن
کشــور منطقــه شــدن ،بایــد در پــی
قویتــر شــدن منطقــۀ خــود باشــیم.
قویتریــن کشــور در منطقــه نبایــد
عنــوان هــدفِ اول دنبــال شــود،
به
ِ
بلکــه بایــد منطقــهای قویتــر مــد
نظــر مــا باشــد( »...نقــل شــده از
حســن روحانــی در مجلــۀ مثلــت.
 24تیــر  – 96مقالــۀ «منطقــۀ
قدرتمنــد بــا حــاج قاســم») .از دی ـ ِد
ارگان یــک جنــاح از
ایــن مجلــه (کــه
ِ
اصولگراهــا اســت) ،مــدل راهبــردی
روحانــی در سیاســت خارجــی
«تعارضــاتِ فراوانــی دارد هــم بــا
سیاســتهای اصولــی جمهــوری
مقابــل
اســامی و هــم البتــه در
ِ
تمــا ِم تالشهایــی اســت کــه در ایــن
چنــد ســال صــورت گرفتــه اســت»
(همانجــا).
جنــاح
در همیــن راســتا ،سیاســت
ِ
روحانــی ،تحــت عنــوان «برجــام
منطق ـهای» طــرح مــی شــود .یعنــی،
دنبــال کــردن توافــق هســتهای بــا
آمریــکا و رســاندن آن بــه توافــق
ـاح روحانــی،
منطق ـهای .بــه بــاو ِر جنـ ِ
فقــط ایــن سیاســت اســت کــه
میتوانــد جمهــوری اســامی
را نجــات دهــد .امــا «رهبــر» در

مقابلــه بــا ایــن سیاســت اعــام
کــرده اســت کــه ،برجامهــای  3،2و
غیــره مطــرح نیســت و ایــن سیاســت
«تفکــ ِر تزریقــی آمریــکا اســت».
سیاسـ ِ
ـت راهبــردی ایــن جنــاح و «راه
حــل»اش بــرای حفــظ نظــام ،تــداو ِم
سیاســتهایی اســت کــه اســمش را
«سیاســتهای انقالبــی» در منطقــه
گذاشــته اســت .یعنــی ،تــداوم حضــور
در ســوریه و عــراق و یمــن و کمــک به
حــزب اهلل لبنــان .اینــان میگوینــد
جنــاح روحانــی «بــا پررنــگ جلــوه
ِ
دادن ســایۀ جنــگ میــان ریــاض و
ِ
تهــران ،دســتدراز کــردن بهســوی
ســعودیها و شــروع برجــا ِم
منطقــهای را توجیــه میکننــد» و
میگوینــد « :کســانی کــه مطــرح
میکننــد حــاج قاســم ســلیمانی
بایــد جــای خــود را در منطقــه بــه
محمــد جــواد ظریــف بدهــد دقیقــا
چــه چیــزی را نشــانه گرفتهانــد؟»
(هما نجــا).
«آزاد ســازی موصــل» و
ســهمخواهی از نسلکشــی
هنــوز چنــد روزی از «آزادســازی»
موصــل نگذشــته کــه معامــات
ی بــر ویرانههــا و
و ســهمخواه 
کشــتا ِر هــزاران انســان در جنگــی
میــان مرتجعیــن اســامگرای
داعــش بــا دولــت مرتجــع عــراق کــه
از حمایــت امپریالیســم آمریــکا و
جمهــوری اســامی برخــوردار اســت،
آغــاز شــده اســت .ازیکطــرف،
امپریالیســتهای آمریکایــی خیــز
برداشــتهان د تــا پــروژۀ چنــد ده
میلیــارد دالری بازســازی موصــل را
بــه کیســه خــود روانــه کننــد ولــی
نــه فقــط ایــن بلکــه مهمتــر اینکــه
جــا پــای خــود را از نظــر جغرافیــای
سیاســی در ایــن جــا محکم کننــد و از
ســوی دیگــر همیــن مســاله دعواهــای
ِ
اســامی
هیئــت حاکمــۀ
درونــی
ِ
ایــران را تشــدید کــرده اســت .هــر
ســهم
کــدام میخواهنــد بگوینــد
ِ
کدامشــان در «آزاد ســازی موصــل»
بیشــتر بــوده اســت .قاســم ســلیمانی
میگویــد صنایــع اسلحهســازی
ایــران بــرای مســلح کــردن «حشــد
الشــعبي» (شــعبه عراقــی بســیج
اســامی) ســه شــیفته کار میکــرده
و فرمانــده «حشــد الشــعبي» کلیــد
انبارهــای اســلحه جمهــوری اســامی
را در اختیــار داشــته اســت و روحانــی
میگویــد :تولیــد و هزینــه ســاحها
ادامه در صفحۀ بعد
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اختالفات درون ...

هــم مهــم اســت و امتیــازش متعلــق
بــه دولــت اوســت!
اینهــا کــهچنیــن بــر روی رنــج
مــردم و ویرانگــی خانــه و شــه ِر آنــان
بهمعاملــه بــر میخیزنــد و ایــن
وضعیــت تکاندهنــده را موقعیتــی
بــرای امتیــاز گرفتــن میبیینــد،
دســت کمــی از داعشــیها کــه بــه
قــول قاســم ســلیمانی «کــودکان را
ســرخ میکننــد» ندارنــد.
امپریالیسم آمریکا و ایران
در ایــن میــان امپریالیســم آمریــکا
بهشــدت تــاش میکنــد بــدون
برخــورد نظامــی مســتقیم بــا
جمهــوری اســامی و بــا اســتفاده از
تحریمهــای اقتصــادی و بــا کشــیدن
هرچــه بیشــتر جمهــوری اســامی
در جنگهــای نیابتــی در منطقــه،
آن را هرچــه بیشــتر بــه زیــر چتــر
سیاســتهای آمریــکا در خاورمیانــه
درآورد و اگــر نتوانــد چنیــن کنــد ،آن
را هــر چــه بیشــتر تضعیــف کنــد و
بــه ســمت فروپاشــی برانــد.
امــا کابینــۀ ترامــپ ،درگیــر مســایل
جنبــش
داخلــی خــود اســت.
ِ
ضــد فاشیســتی کــه توســط
کمونیســتهای انقالبــی در اتحــاد
بــا بســیاری از نیروهــای مترقــی از
پاییــن بــهراه افتــاده در حــال رشــد
و گســترش اســت و خواســت آن
«بیــرون کــردن رژیــم فاشیســتی
ترامپ/پنــس» اســت .از ســوی دیگــر،
اختالفــات درون هیئــت حاکمــۀ
ـاح
آمریــکا تشــدید شــده اســت و جنـ ِ
مخالــف ترامــپ تــاش میکنــد بــا
اســتفاده از ایــن واقعیــت کــه روســیه
در انتخابــات ریاســت جمهــوری
آمریــکا دخالــت و بــه ترامــپ در
مغلــوب کــردن کاندیــدای حــزب
دموکــرات (هیــاری کلینتــون)
کمــک کــرده اســت ،موجبــات
اســتیضاح ترامــپ را فراهــم کنــد.
ســران مفلــوک جمهــوری اســامی
ِ
چشــم امیدشــان بــه ایــن اســت کــه
رژیــم ترامــپ چنــان ضعیــف شــود
کــه نتوانــد برنامههــای خــود را در
قبــال جمهــوری اســامی بهپیــش
ببــرد .امــا امپریالیســم آمریــکا ،در
حــال معاملــه با امپریالیســم روســیه و
چیــن هــم هســت .امپریالیســتهای
اروپایــی هــم در رقابــت بــا آمریــکا
بــرای نفــوذ در خاورمیانــه هســتند.
هیئــت حاکمــۀ اســامی ،تــاش
میکنــد بــدون آنکــه از پشــت خنجر
بخــورد از تضادهــای میــان روســیه و
آمریــکا اســتفاده کنــد تــا زمیــن
نخــورد در عیــن اینکــه بهشــدت
ـران توافقــات و ســازشهای میــان
نگـ ِ
امپریالیســتها اســت .بهطــو ِر مثــال
بــس اعالمــی میــان
پــس از آتش ِ
روســیه و آمریــکا در جنــوبِ غربــی
پــردازان جمهــوری
ســوریه ،نظریه
ِ
اســامی هشــدار دادنــد کــه مقامــاتِ

ایــران بایــد نســبت بهحضــو ِر ایــران
در ســوریه و حفــظِ
منافــع تهــران
ِ
در آن کشــور حساســیت بیشــتری
داشــته باشــند تــا ایــن منافــع در
معامــات سیاســی روســیه و آمریــکا
وجهالمعالــه قــرار نگیــرد.
در کل ،جمهــوری اســامی اوضاعــی
بــه شــدت نامتعــادل دارد و
گســلهای اجتماعــی ماننــد فقــر
و ســرکوب سیاســی و امنیتــی،
ســتمگری علیــه زنــان و ملــل تحــت
ســتم ،میتواننــد بهطــور ناگهانــی
تبدیــل بــه شــکافهای غیرقابــل
کنتــرل و ســرکوب شــوند.
ایــن تحلیلهــا چــه اهمیتــی
دارد و بــرای چیســت؟
در چنیــن اوضاعــی کــه مرتجعیــن
در ایــران و در ســطح بینالمللــی
(یعنــی امپریالیســتها) بــا
چالشهــای بیســابقهای در رابطــه
بــا موجــه و مشــروع بــودن نظامهــا
و دولتهایشــان مواجهانــد و
تضادهــای عمیــق ،کل سیستمشــان
را ضعیــف کــرده اســت ضــرورت و
امــکان بــه راه انداختــن جنبشهــای
مقاومــت تــودهای کــه کمونیســم
قطــب موثــری در آن باشــد ،هرچــه
بیشــتر شــده اســت .فقــدان یــک
عامــل در ایــران بــه شــدت احســاس
میشــود و آنهــم فقــدان مقاومــت
و مبــارزۀ تــودهای علیــه انــواع و
اقســام مظالــم سیاســی ،ایدئولوژیــک،
اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه
روزمــره بــر مــردم ا ِعمــال میشــود.
فقــدان مقاومــت و مبــارزه تــودهای
علیــه ایــن نظــا ِم اســتثمارگر،
امنیتــی ،اســامگرا غیرقابــل تحمــل
اســت .ایــن حکومــت دینــی ،طبــق
قانــون اساســی ،مــردم ایــران را
درجهبنــدی میکنــد .یکــی از
دعواهــای درون هیئــت حاکمــه کــه
بهاصطــاح مربــوط بــه «چیدمــان
کابینــۀ روحانــی» اســت بــر ســر ایــن
اســت کــه آیــا زن و ســنیمذهب
میتواننــد وزیــر بشــوند یــا خیــر!
حســن روحانــی کــه مکارانــه بــرای
گرفتــن آرا از زنــان جامعــه شــعا ِر
«برابــری میــان زن و مــرد» ســر
مــیداد امــروز میگویــد« :زنــان
پلــه بــه پلــه بایــد بــاال بیاینــد»!
امــا سیاســتهای مقاومتــی «پلــه
بــه پلــه» یعنــی وقــت خریــدن
بــرای رژیــم اســتبداد فاشیســتی
روحانــی مــکار خــوب ایــن
دینــی و
ِ
را میدانــد .ایــن رژیــم کــه بــه
داعــش بهخاطــر قتــل و جنایــت و
فرقهگرایــی دینــی میتــازد خــودش
در قتــل و جنایــت علیــه مخالفیـناش
و در فرقهگرایــی دینــی شــاخص و
پیشــقراول در خاورمیانــه بــوده اســت.
 38ســال ادارۀ یــک کشــور از
طریــق حکومــت امنیتی/نظامــی
کــه در قلــب آن کشــتار هــزاران
زندانــی سیاســی دهــۀ اول بــه

قــدرت رســیدن ایــن رژیــم
قــرار دارد ،امــروز بایــد تبدیــل
بــه بزرگتریــن ادعانامــۀ
مــردم علیــه ایــن رژیــم بشــود.
ایــن رژیــم بــر حســب قانــون ،زنــان
ایــن کشــور را «نصفــه» حســاب
میکنــد و بــرای آنــان حــق یــک
انســان کامــل را قائــل نیســت .ایــن
وســطایی
رژیــم قــرون
اگــر یــک
ِ
ِ
پوســیده و منســوخ نیســت پــس
چیســت؟ نظــام اقتصــادی جمهــوری
اســامی آنچنــان گندیــده اســت کــه
حضــرات حاکــم قــادر بــه پوشــاندن
آن نیســتند .ایــن نظــا ِم اقتصــادی و
خشــم نســبت بــه آن ،بحــث روزمــرۀ
دههــا میلیــون نفــر اســت .ایــن نظــام
اقتصــادی بهانــدازۀ ایدئولــوژیاش
پوســیده و منحــط اســت .ایــن یــک
نظــام ســرمایهداری وابســته بــه
نظــام سرمایهداری/امپریالیســتی
جهانــی اســت و هرگــز نمیتوانــد بــه
هشــتاد میلیــون مــردم بهجــز فقــر و
شــکاف طبقاتــی کــه تصاعــدی رشــد
میکنــد چیــزی بدهــد .اقتصــاد
ســرمایهداری حاکــم در جمهــوری
اســامی دو راه بیشــتر نــدارد :یــا
بــا شــیب کــم ،بخــش عظیمــی از
طبقــۀ میانــی را بــ ه میــان فقــرا
پرتــاب کنــد یــا بــا حرکتــی ناگهانــی
دههــا میلیــون نفــر از طبقــه میانــی
را بــه میــان قشــرهای فقیــر جامعــه
برانــد .وضعیــت آنهــا کــه پیشــاپیش
در قشــرهای فقیــر هســتند روشــن
اســت.
چنیــن وضعیتــی فقــط و فقــط یــک
راه واقعــی را در مقابــل اکثریــت
تودههــای مــردم میگــذارد .در هــر
عرصــه و جنبــه بایــد علیــه ایــن رژیــم
مبــارزه بشــود .زنــان ،آزادی و برابــری
در همــۀ عرصههــا از تحصیــل
دانــش و شــغل تــا ورزش و رفــت و
آمــد آزادانــه در خیابــان و ســفر تــا
آزادی پوشــش را بایــد حــق خــود
بداننــد و بــرای آن مبــارزه کننــد.
کارگــران و معلمیــن و پرســتاران و
دیگــر زحمتکشــان و بیــکاران بایــد
حــق تجمــع و اعتــراض و اعتصــاب
را حــق اولیۀخــود بداننــد و برایــش
مبــارزه کننــد تــا صدایشــان را
در مــورد فقــر و شــکاف طبقاتــی
بهگــوش همــه برســانند و مــردم
دیگــر را همــراه کننــد .همــۀ مــردم
بایــد بــرای نجــاتِ محیــط زیســت
و هــوای ســالم بجنگنــد و ایــن
رژیــم و سیاســتهای مخــرباش
را در نابــودی محیــط زیســت نشــانه
بگیرنــد .همــه بایــد آزاد باشــند و
بتواننــد مضحکههــای انتخاباتــی ایــن
اراذل و اوباشــی کــه بــر مــا حکومــت
میکننــد و داعیــۀ «الهــی» دارنــد را
ِ
تحــت
ملــل
افشــا کننــد .تودههــای
ِ
ســتم بایــد بــرای آزادی ســخن
ـان مــادری
گفتــن و آموختــن بــه زبـ ِ
و بــرای حــق تعییــن سرنوشــت

خــود مبــارزه کننــد .همــۀ اینهــا
حقــوق ابتدایــی و غیرقابــل گذشــتن
هســتند .تودههــای مــردم بایــد یــاد
بگیرنــد کــه نترســند و آن را بخواهنــد
و عملــی بکننــد .کمونیســتهای
انقالبــی نهتنهــا بایــد خــود مــروج
و ســازماندهندۀ چنیــن مقاومــت
و مبارزاتــی باشــند بلکــه هــر آنجــا
کــه چنیــن مبارزاتــی اســت بــه آن
متصــل شــده و دورنمــای خالصــی
از شــ ِر جامعــۀ طبقاتــی و مبــارزه
بــرای دســتیابی بــه جهانــی فــارغ
از ایــن همــه رنــج و در ِد غیرضــروری،
یعنــی جامعــۀ کمونیســتی را بــه
ایــن مقاوتهــا و مبــارزات پیونــد
بزننــد .تودههــای مــردم بایــد
آگاه شــوند کــه در مقابــل «قــدرت
اول» یــا «منطقــه قدرتمنــد»
بگوینــد ،مــا قــدرت سوسیالیســتی و
منطقــۀ سوسیالیســتی میخواهیــم.
دعواهــای ایــن رژیــم بــا عربســتان و
آمریــکا ربطــی بــه مــا نــدارد .اینهــا
بــا وجــود دشــمنی بــا یکدیگــر و
داشــتن ایدئولوژیهــای متفــاوت
و روشهــای متفــاوت در ا ِعمــال
حاکمیــت پوسیدهشــان بــر مــردم
کشــورهای تحــت حکومتشــان،
همــه از یــک جنــس هســتند :همــه
نماینــدگان طبقــۀ انــگل اســتثمارگر
ســرمایهداریاند؛ همهشــان منســوخ
و متعلــق بــه گذشــتهاند و ماننــد
بختــک بــر روی مــردم ایــن منطقــه
و جهــان افتــاده و جهــان را در همــه
نقاطــش غیرقابــل زندگــی کردهانــد.
مــا منطقــهای سوسیالیســتی
میخواهیــم کــه مــردم آن ،هــم در
داخــل مرزهایشــان (تــا زمانیکــه
مرزهــا باقــی بماننــد) و هــم در
سراســر منطقــه داوطلبانــه و آگاهانــه
در تعــاون و دوســتی بــا یکدیگــر
امکانــات و اســتعدادها و تجــارب
و زیباییهایشــان را یککاســه
کننــد و یــک زندگــی شایســته
بــرای همــه بســازند و همزمــان بــه
رهایــی تمــام جهــان از اســارت نظــام
ســرمایهداری و قــدم گذاشــتن در
عصــر کمونیســم جهانــی ،خدمــت
کننــد .چنیــن منطقــهای را بایــد
تصــور کــرد و بــرای ایجــاد آن ارادۀ
آگاهانــه بهخــرج داد .ایــن هــدف در
ابتــدا ســخت و دوردســت بهنظــر
میآیــد .امــا بشــر موجــودی اســت
کــه میتوانــد نقشــۀ ســاختمانی
را در ذهــن بکشــد و آن را گام بــه
گام عملــی کنــد .مــا کمونیس ـتهای
انقالبــی معمــاران چنیــن آینــدهای
هســتیم .بایــد بــه صفــوف مــا
بپیوندیــد .بهخاطــر رهایــی و آزادی
مــردم ایــران ،مــردم منطقــه و کل
بشــریت .اولیــن گام در ایــن راه،
ســرنگون کــردن رژیــم جمهــوری
اســامی اســت.
«آتش»

عزیزمان

امیر حسنپور
با تجدید انتشار
مقاله آتش  59در
مورد «مصاحبه
با امیر حسنپور
دربارهی روژاوا و
گروههای چپ در
کردستان»

«معرفــی یــک مصاحبــهی

الهامبخــش» ،منتشــر شــد .بــه
یــا ِد رفیــق امیــر و بــرای معرفــی
دوبــارۀ خــط فکــری و ایدئولــوژی او
بــه خواننــدگان ،بخشهایــی از ایــن
مصاحبــه را تجدیــد چاپ میکنیــم)1(.
******

«گفتگــوی اخیــر رفیــق امیــر
عنــوان «مصاحبــه
حســنپور بــا
ِ
بــا امیــر حســنپور دربــارهی روژاوا
و گروههــای چــپ در کردســتان»،
گفتــاری کمونیســتی اســت .در
ایــن مصاحبــه ،رفیــق امیــر در
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پــس از ســالها مبــارزه بــا ســرطان
در شــهر تورنتــوی کانــادا درگذشــت.
مــا رفیقــی کمونیســت را از دســت
دادیــم کــه یاورمــان بــود ،آمــوزگاری
دوستداشــتنی و آگاه کــه هیـچگاه از
یــاد دادن و یــاد گرفتــن و امیــد دادن
بــه رهایــی از نظــا ِم اســتثما ِر طبقاتــی
دســت بــر نداشــت .رفیقــی با دانشــی
ـم انقــاب و
عمیــق و گســترده از علـ ِ
همــواره پرســشگر و جســتجوکننده
بــرای یافتــن راه رهایــی از شــ ِر
نظــا ِم ســرمایهداری امپریالیســتی و
متکــی بــر بزرگتریــن دســتاوردها
و تجــارب انقالبــی .رفیقــی کــه بــه
اســتعاره ،تولــد خــود را همزمــان بــا
ِ
بــزرگ جنبــش بیــن
اولیــن مــوج
کمــون
المللــی کمونیســتی ،یعنــی
ِ
ِ
دولــت نطفــهای
پاریــس ،نخســتین
دیکتاتــوری پرولتاریــا ،میدانســت.
رفیقــی کــه اســتوار بــر فــرا ِز
علــم کمونیســم
بلندتریــن قلههــای
ِ
انقالبــی از مارکــس تــا بــه کنــون قرار
میگرفــت و تجــارب گرانمایــه و
متنــوع خــود را در مبــارزه بــرای
رهایــی بشــر از اســتثمار و ســتم
طبقاتــی در اختیــار قــرار مــیداد و
نویــن
صمیمانــه بــه تجــارب نســل
ِ
کمونیســتهای انقالبــی گــوش مــی
داد .شــادمان بــود ازاینکــه چنیــن
نســلی پــا به میــدان مبــارزه گذاشــته
و راه را ادامــه میدهــد .خوشــحال
درون ایــن نســل،
بــود ازاینکــه از
ِ
نســل
کــه
اند
ه
برخاســت
پیشــروانی
ِ
کمونیســتهای قدیمــی و پابرجــا و
عیــن
آرمانگرایــی علمــی آنــان را
ِ
واقعیــت و راهگشــا بــرای انقــاب
کمونیســتی میداننــد.
تاریــخ واقعــی انقالبــات
امیــر،
ِ

کمونیســتی را تشــریح میکــرد،
بــر دســتاوردهای ایــن تاریــخ بــرای
رهایــی انســان از نظا ِم اســتثمار تاکید
میگذاشــت و همزمــان کمبودهــا و
ترســیم دنیایــی
اشــتباهات را بــرای
ِ
بهتــر ،تحلیــل میکــرد.
بیتردیــد جنبــش بینالمللــی
ـش انقالبــی ایــران
کمونیســتی و جنبـ ِ
یکــی از آگاهتریــن ،شــریفترین،
همراهــان
صادقتریــن یــاران و
ِ
همیشــگی خــود را از دســت داده
دادن
اســت .هرچنــد انــدوه از دســت
ِ
امیــر از کــوه ســنگینتر اســت امــا
گســترۀ آنچــه امیــر میخواســت
و مروجــش بــود ،دریایــی چنــان
وســیع و عمیــق اســت کــه بتوانیــم
دادن او را بــه تــاش
غــم از دســت
ِ
ِ
و مبــارزه بــرای رســیدن بــه جهانــی
کمونیســتی کــه همــواره منشــاء و
انگیــزۀ مبارزاتــی امیــر بــود ،تبدیــل
کنیــم.
امیــر ،چنــد ماه پیــش از درگذشــتش
عنــوان «بــر فــرا ِز
کتابــی را بــا
ِ
ـن کمونیســم» انتشــار
ـوج نویـ ِ
مـ ِ
داد .ایــن کتــاب در ایــران زیرزمینــی
بــه چــاپ رســیده اســت .متــن
کامــل ایــن کتــاب کــه شــامل
ِ
مقــاالت متعــددی از امیــر اســت در
ســایت  www.cpimlm.comدر
دســترس میباشــد.
در شــمارۀ  59نشــریۀ آتــش،
عنــوان
مصاحبــهای بــا امیــر تحــت
ِ

چارچــوبِ روژاوا و تجــارب یــک
منطقــه باقــی نمیمانــد و مــا را بــا
نگاهــی کمونیســتی بــه تجربیــات
دو انقــاب بــزرگ قــرن بیســتم
(انقــاب سوسیالیســتی شــوروی
 1917 -1956و انقــاب چیــن
 )1949 - 1976میبــرد و تصویــری
از جهــان ســرمایهداری امپریالیســتی،
تــاش کمونیســتها بــرای بههــم
ِ
زدن آن و جایگزیــن کــردن دنیایــی
بهتــر ،دســتاوردها و شکســتها و
پیچیدگیهــای مبــارزه طبقاتــی ارائــه
میدهــد.
ن واقعیــت
تاکیــدات امیــر بــه روی ایـ 
کــه سوسیالیســم برعکــس دیگــر
نظامهــای طبقاتــی پیشــین بهطــو ِر
بطــن ســرمایهداری
خودبهخــودی از
ِ
زاده نمیشــود و گــذار بــه کمونیســم
پروس ـهای اســت کامــا آگاهانــه ،بــا
سیاســت و نقشــه و برنامهریــزی
و آمــوزش و در راس همــه اینهــا
بــا درک تئوریـ ِ
ـک درســت از اوضــاع،
بــا ِ
درک علمــی از جامعــه و تضادهــا...
بیــان یــک رویکــرد ماتریالیســتی
ِ
مقابــل
دیالکتیکــی اســت .امیــر در
ِ
ایــن ســوال کــه اوضــاع کردســتان
و روژاوا را چگونــه ارزیابــی میکنــد
ِ
کالن مربــوط بــه
مباحــث
از
ِ
ِ
سرنوشــت بشــر و ســیارهی زمیــن
آغــاز میکنــد و اجــزا را در ایــن
کلیــت قــرار داده و پاســخ میدهــد:
«فقــط بــه کردســتان و منطقــه
نــگاه نمیکنــم .براســاس دنیایــی
کــه در آن بهســر میبریــم و بــه
کــدام ســمت مــیرود و مشــکالت
چــی هســت نــگاه میکنــم و آینــده
خوبــی نهتنهــا بــرای روژوا بلکــه
بــرای هیــچ بخــش دنیــا نمیبینــم...
ســرمایهداری نهتنهــا بشــریت را
امــکان باقــی
تهدیــد میکنــد بلکــه
ِ
مانــدن زندگــی در کــره زمیــن را
ِ
هــم تهدیــد میکنــد .مســاله ،کال
مــرگ و زندگــی بــرای بشــریت اســت
و کردســتان جزیــی از ایــن وضعیــت
اســت ....اگــر بخواهــم چیــزی در
مــورد روژاوا یــا بخشهــای دیگــر
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به یا ِد رفیق

کردســتان فکــر کنــم نمیتوانــم
از ایــن چارچــوب تاریخــی جهانــی
خــارج بشــوم ...ضــرورت تاریخــی
اســت کــه جلــوی اینهــا گرفتــه
بشــود و دنیــای دیگــری خلــق کــرد».
امــا رفیــق امیــر در ایــن نقطــه توقــف
نمیکنــد و بــرای مــا از کمونیســم
نویــن و نیــا ِز بــه آن صحبــت میکنــد
ـم
و میگویــد« :اصـ ِ
ـول ایــن کمونیسـ ِ
نویــن ،پرداختــه شــده اســت».
امیــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا شکســتها و عقبگردهــای
ـش کمونیســتی موجــب بدبینــی
جنبـ ِ
او شــده اســت ،پاســخ میدهــد...« :
بــه هیچوجــه .چیــزی کــه میگویــم
ایناســت کــه بــا کمونیســمی کــه
در قــرن  20ام تجرب ـهاش را داشــتیم
و تئوریهایــش ،دیگــر نمیشــود
ادامــه داد .نیــاز بــه کمونیســم نویــن
اســت کــه بفهمــد آن اشــتباهات
چــه بــوده .مســاله ایــن اســت کــه
خــود تئوریهــای مارکسیســتی
هــم اشــکاالتی داشــت .مارکــس و
انگلــس و لنیــن و مائــو بــا اینکــه
درمجمــوع ،درک علمــی از جامعــه
و گذشــته و آینــده داشــتند امــا
اشــکاالتی در دیدشــان بــود .بایــد
از اینهــا جمعبنــدی کــرد .بایــد
یــک کمونیســم نویــن ســاخت و
ایــن بهواقــع ســاخته شــده اســت.
ایــن کمونیســم نویــن کــه الزم
اســت داشــته باشــیم بــرای مقابلــه
بــا ایــن دنیــا و آلترناتیــو واقعــی
گذاشــتن در مقابلــش [نیــاز اســت].
یــک کمونیســم جدیــد اســت کــه بــا
مشــکالت خــو ِد تئــوری مارکسیســتی
هــم خطکشــی میکنــد ...و
بــا تجربههــای تاریخــی هــم.
کمونیســمی اســت کــه حتــا بــه
مارکــس و لنیــن هــم انتقــادات
متدولوژیــک و فلســفی دارد در
زمینههایــی [کــه] بســیار فرعــی
بــدون
و ثانــوی بــوده ولــی بــوده.
ِ
ِ
درک علمــی از جامعــه و تاریــخ و از
آینــده ،ســرمایهداری اجــازه نف ـیاش
را نمیدهــد و دولــت ســرمایهداری
نقــش بســیار مهمــی در این پروســه و
مخالفــت بــا ایــن دارد .این کمونیســم
نویــن بعــد از ســقوطِ آخریــن کشــور
ســال
سوسیالیســتی (چیــن) در
ِ
 1976واقعــا برایــش مبــارزه شــده.
تالشــی اســت کــه عمدتــا در حــزب
کمونیســت انقالبــی آمریــکا (آر ســی
پــی) [صــورت گرفــت] و جمعبنــدی
از اینکــه چــی گذشــت ....بــاب
آواکیــان کــه ایــن جمعبندیهــا
مــوج
را کــرده بــه آن میگویــد
ِ
اول جنبــش کمونیســتی .بحــث
ایناســت کــه ایــن مــوج بــه پایــان
رســیده [و] مــا نمیتوانیــم دنیــا
را بــا کمونیســمی کــه قبــا بــود
تغییــر دهیــم .احتیــاج بــه یــک
کمونیســم نویــن اســت و اصــول ایــن
ادامه در صفحۀ بعد
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به یاد رفیق عزیزمان ...

کمونیســم نویــن ،پرداختــه شــده.
ایــن کمونیســم نویــن یــک دانــش
پیشــرفتهی مارکسیســتی اســت .یــک
آگاهــی پیشــرفتهی مارکسیســتی
اســت کــه بــر مشــکالتی کــه بــوده در
عرصــه نظــری فائــق میآیــد.»...
...
رفیــق ،همچنیــن مباحــث و
طرحهــای مشــخص مربــوط بــه
کردســتان و نظــرات اوجــاالن در ایــن
زمینــه را بــاز کــرده و ســازشکاری
نهفتــه در ایــن تفکــرات را آشــکار
عنــوان
میکنــد .نظراتــی کــه به
ِ
دمکراتیــک»،
«کنفدرالیســم
ِ
«آتونومــی دمکراتیک» فرموله شــدند
و خواســتا ِر ایــن بودنــد کــه از طریــق
جامعــه مدنــی و پارلمــان و مذاکــره
تضــاد بیــن ملــت کــرد و دولــت
شوینیســت ترکیــه را حــل کننــد.
رفیــق امیــر بــا اســتفاده از مثالهایــی
نشــان میدهــد کــه چنیــن امــری
در چارچــوبِ دولتهــای ارتجاعــی
منطقــه (ترکیــه و ســوریه  -بــا بشــار
ی بشــار) ،ناممکــن اســت .امیــر
یــا ب ـ 
از نمونههــای روشــنی ماننــد نظــا ِم
آموزشــی مثــال م ـیآورد و میگویــد
(نقــل بــه معنــی):
ِ
در روژاوا کتــاب درســی درســت
کردهانــد .کتــابِ درســی ،سیاســت
میخواهــد .چــه نــوع محتوایــی؟
در چــه مدارســی؟ معلمیــن را
تدریــس
چطــور تعلیــم میدهیــم؟
ِ
بــه غیــر ُکردزبانهــا چطــور خواهــد
بــود؟ و ...بــرای ادارهی اقتصــاد چــی؟
دادگاههــا چــی کــه خیلــی مهمانــد...
همــه اینهــا بایــد چیزهایــی باشــد
غیــر از اینکــه ایــن دولــت ســوریه
تابهحــال داشــته اســت .بایــد در
تضــاد آن باشــد .وگرنــه چــه فایــدهای
دارد؟ فــرض کنیــم جنــگ تمــام
شــد .یــا دولــت بشــار باقــی بمانــد
ِ
دولــت ائتالفــی ســر کار آمــد.
یــا
یــا «پ ی د» و یــا دیگــر گروههــا.
مثــل احراراالشــام کــه مــن
ِ
میگویــم اشرارالشــام .ایــن دولــت
اصــا اجــازهی آمــوزش بــه ُکــردی
نمیدهــد .حتــا آزادیخواهتریــن
اینهــا اجــازه نمیدهــد ُکردهــا در
ســوریه بــه ُکــردی تحصیــل کننــد.
چطــور میتــوان در چارچــوبِ دولـ ِ
ـت
ســوریه آتونومــی دمکــرات داشــت؟
حتــا دمکراســی بورژوایــی هــم
نمیتــوان داشــت.
در ایــن بحــث ،رفیــق امیــر نشــان
میدهــد کــه بــدون ســرنگونی
دولتهــای ارتجاعــی منطقــه ،بــدون
بــه روی کار آوردن نظامــی انقالبــی
همهچیــز توهــم اســت .رفرمیســم
و ناکجاآبــاد اســت کــه رهبریهــای
بورژوایــی ،مــردم را بــه آن فــرا
قــول رفیــق امیــر
میخواننــد .بــه
ِ
ایــن خطهــا و مواضــع ،تاکتیکــی

نیســت .بلکــه خــط و راهــی اســت
کــه رهبریهایــی بورژایــی در پــی
گرفتهانــد .
...
رویکــر ِد مهــم در مصاحبــه این اســت
کــه رفیق امیــر حاضر نیســت در براب ِر
راهــی کــه غلــط اســت ســکوت کنــد.
ـدگان ایــن
حتــا اگــر بســیاری از رزمنـ
ِ
راه ،تودههــای مــردم بهویــژه زنانــی
هســتند کــه بــرای اولیــن بــار دارنــد
سرشــان را بــاال میگیرنــد .دقیقــا
بهخاطــ ِر همینهاســت کــه رفیــق
امیــر ،ســکوت نمیکنــد و بــه مــا یــاد
میدهــد کــه مصلحتاندیشــیهای
غلــط را بایــد کنــار بگذاریــم و
بیراهههــا را نقــد کنیــم و ایــن
بهتریــن همبســتگی و یــاری بــه آن
دســته از رهــروان ایــن راه اســت
کــه بــا نیــات و آمــال رهاییبخــش
و زیبــا وارد ایــن بیراهــه شــدند
کــه نتیجــهاش بنبســت و چهبســا
ســرخوردگیهای بســیار و از دســت
دادن فرصتهــا و نیروهــای بســیار
خــوب اســت.
در فضــای سیاســی اســفناکی کــه
در جنبشهــای مختلــف خاورمیانــه
حاکــم اســت و بــه جوانــان،
فریــب و خودفریبــی میفروشــند،
حرفهــای محکــم رفیــق امیــر در
مــورد اســرائیل الهامبخــش اســت.
آخــر ،یــک دولــت اســتعماری کــه بــر
نسلکشــی یــک مــردم دیگــر بنــا
شــده چطــور میتوانــد بــه رهایــی
مــردم کردســتان خدمــت کنــد؟
کســانیکه ایــن حقیقــت تاریخــی را
نمیبیننــد بهتــر اســت کمــی تامــل
کننــد و بپرســند :واقعــا دارنــد چــه
میکننــد ؟
...
شــک نیســت کــه رفیــق امیــر
بهخاطــ ِر صراحــت لهجــهی انقالبــی
کمونیســتیاش در پســتوهای
تاریکاندیــش یــا فضــای لیچارگــوی
اینترنــت مــورد حملــه قــرار خواهــد
گرفــت .امــا چنیــن رفیقــی هرگــز
اینکــه
بهجــای
نمیتوانــد
بیانکننــدهی منافــع واقعــی و راه
رهایــی واقعــی نهتنهــا تودههــای
مــردم کردســتان بلکــه میلیاردهــا
بشــر تحــت ســتم و اســتثمار و در
نهایــت کل بشــریت باشــد ،در مقابــل
بنبســتها و تالشهایــی کــه
میشــود تــا تودههــای مــردم بــه
زیــر بــال و پــر بــورژوازی کشــیده
شــوند ،ســکوت کنــد .او درواقــع
بــرای کســانی کــه واقعــا میخواهنــد
در مقابــل وضعیــت هولنــاک جهــان،
راه رهایــی را بــه تودههــای مــردم
نشــان دهنــد مدلســازی میکنــد.
«آتش»
یادداشت:
 .1لینــک تصویــری ایــن مصاحبــه را
در https://www.youtube.com/
 watch?v=OqarorjOeKkبینیــد.

معرفی کتاب «نقد جهان اوجاالن»
روح سپیدپوش قبیله
فصل پنجم :ملت دموکراتیک :پیامبر ِ
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 (م ل م) 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 متفــاوت اســت.
ـل اول و دوم و ســوم و چهــارم کتــاب را در شــمارههای
ـی مقدمــه و فصـ ِ
معرفـ ِ
فصــل پنجــم میپردازیــم.
پیشــین آتــش خواندیــد .دراینجــا بــه معرفــی
ِ

فصل پنجم :ملت دمکراتیک:
عنوان
ِ
ِ
روح سپیدپوش قبیله
پیامبر ِ
فصــل پنجــم بــه ناسیونالیســم
اختصــاص دارد و اینکــه خصلــت
ناسیونالیســتی تفکــراتِ اوجــاالن و
طرفدارانــش دارای چــه عناصــری
افق
اســت و در مقابــل آن چگونــه باید ِ
رهایــی ملــت ُکــرد را ترســیم کــرد.
مســاله ُکــرد و کردســتان در مرکــ ِز
تفکــر اوجــاالن و فعالیــت سیاســی
پ.ک.ک قــرار دارد امــا آنهــا اصــرار
دارنــد کــه ناسیونالیســت نیســتند
زیــرا ناسیونالیســم از نظــر ایشــان
بهمعنــای تــاش بــرای ســاختن
دولـ ِ
ـت ملــی اســت و چــون آنهــا بــه
دنبــال کســب قــدرت دولتی نیســتند
مدعیانــد کــه از ناسیونالیســم
نیــز عبــور کردهانــد .اوجــاالن از
اصطــاح «ملــت دمکراتیــک» بــرای
بیــان نقطهنظراتــش پیرامــون
مســاله ملــی اســتفاده میکنــد و
مدعــی اســت مدرنیتــه دمکراتیــک
بــه آنهــا امــکان گسســت از وجــه
ناسیونالیســتی دولــت -ملــت را داده
اســت و ایــن نظریــه بــه معضــات و

مشــکالت دیدگاههــای «کالســیک»
در مــورد مســاله ملــی دچــار نخواهــد
شــد چــون اصــوال از ســاختار
فاســدکنندۀ دولــت و دولتگرایــی
عبــور کــرده اســت.
خصلــت ناسیونالیســتی نظریــات
اوجــاالن آنجــا اســت کــه مســالۀ
رهایــی بشــر را بــا مقولــۀ ملــت
توضیــح میدهــد و مبنــای
ملیــت
مبــارزهاش را بــر ملــت و ّ
اســتوار میکنــد .دغدغــه اصلــی
اوجــاالن و طرفدارانــش جایــگاه
ملــت ُکــرد و وضعیــت ُکردهــا در
جهــان امــروز اســت و ماننــد هــر
جریــان ناسیونالیســت دیگــری،
ِ
ســنگ بنــای انقــاب و تغییــر را
ملــت قــرار میدهنــد و بهدنبــال
احقــاق حقــوق تاریخــی ملــت ُکــرد
و صیانــت از هویــت ملــی ُکردهــا
هســتند امــا نــه از طریــق تأســیس
دولــت بلکــه بــه وســیله دمکراســی
و ســاختن «جامعــه دمکراتیــک» .از
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«بــدون عالقــه داشــتن بــه ریاضــی
ممکــن اســت آن را ســرد و بیهــوده
بیابیــد .امــا زیبایــی ریاضیــات خــود
را تنهــا بــه شــاگردان صبــور نشــان
میدهــد .پُرارزشتریــن بخــش
لحظ ـهای اســت کــه میگویــی آهــا!
ذوق کشــف و لــذت فهمیــدن
چیــزی جدیــد .احســاس
ایســتادن بــاالی یــک بلنــدی
و رســیدن بــه دیــدی شــفاف و
واضــح( ».مریــم میرزاخانــی)
ِ
زن دانشــمند
خبــ ِر
درگذشــت ایــن ِ
و جســتوجوگر کــه هنــوز در حــال
شــکفتن بــود موجــی از تاثــر را در
ایــران و سراســر جهــان برانگیخــت.
مریــم در جامعــه دینــی و مردســاالر
ایــران ،نخســتین دختــری بــود کــه
بــه تیــم المپیــاد ریاضــی راه یافــت
و مــدال طــا گرفــت .میتــوان
تصــور کــرد کــه دســتیابی بــه
ایــن موقعیــت در نظــا ِم دینــی و
ضــ ِد زن جمهــوری اســامی کــه
ِ
طلــق
ملــک
ریاضیــات قــرار اســت
ِ
مــردان باشــد ،تــا چــه حــد دشــوار
بــوده اســت .میتــوان تصــور کــرد
کــه مریــم بــرای رســیدن بــه ایــن
عنــوان یــک دختــر چــه
موقعیــت به
ِ
انــدازه فشــار و تبعیضهایــی کــه از
ســر نگذرانــده اســت .فقــط همیــن
بــس کــه اســتاندار اردبیــل در واکنش
ِ
درگذشــت مریــم ،بیشــرمانه
بــه
گفــت« :بســیاری از موضوعــات
ریاضــی بــرای دختــران الزم نیســت.
همینکــه بتواننــد بچههــا را
بشــمارند کافیســت .از تعــدا ِد بچههــا
کــه انتگــرال نمیگیرنــد».
ایــن مرتجعیــن از رویارویــی بــا
ِ
واقعیــت بهپاخیــزی زنــان و بــه
چالــش گرفتــن نظــا ِم دینمــدار
در عرصههــای گوناگــون علمــی و
اجتماعــی و سیاســی و ورزشــی و...
هــراس دارنــد .زیــرا بهپاخیــری زنــان
ُکنــ ِه ایدئولــوژی ارتجاعــی و ضــ ِد
علمــی آنــان را برمــا میکنــد.
در ایــن فضــای تیــره و ارتجاعــی
بــود کــه ســتارهای در قلمــروی علــم
و دانــش و تفکــ ِر ژرف و سرشــار از
ِ
لــذت
«ذوق بــرای کشــف و
فهمیــدن چیــزی جدیــد»،
درخشــید و قــوام پیــدا کــرد و تبدیــل
بــه الگویــی بــرای بســیاری از زنــان
ایــران و جهــان شــد.
یــک اســتاد ریاضــی کــه بــا مریــم
کار کــرده میگویــد« :او در رشــته
خــود اگــر از ابــن ســینا و زکریــای
رازی بزرگتــر نباشــد ،کمتــر
نیســت .او ماننــد ایــن دو دانشــمند
ادامه در صفحۀ بعد
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نظــر اوجــاالن «پدیــده ُکــرد بــودن در
ـان هنــری یــک شــیوه
روزگار مــا ،بیـ ِ
ابــراز وجــود اســت» .او میکوشــد
تاریــخ را بهگونــهای تفســیر و
روایــت کنــد کــه بیانگــر «پیشــینهی
درخشــان» و جایــگاه مهــم و «یگانــۀ
ملــت ُکــرد» در تمــدن بشــر باشــد و
مینویســد « ُکردهــای اولیــه در عصــر
باشــکوه نئولیتیــک نیــروی محرکــه
تاریــخ جهانــی بودنــد .در اعصــار اولیه
بههنــگام تولــد نظــام تمــدن مرکــزی
و در تغذیــه آن نقــش گهــواره و مــادر
را ایفــا مینمودنــد .»...او ریشــههای
تاریخــی ُکردهــا را بــه نخســتین
جوامــع متمــدن (شهرنشــین) در
تاریــخ و بــه ســومریان میرســاند
و مدعــی اســت تمــدن ســومر
بهعنــوان نخســتین تمــدن منســجم
بشــری کــه انقالبهــای کشــاورزی
و انقــاب نئولیتیــک (نوســنگی) را
انجــام داد در جغرافیــای کردســتان
بنیــان رونــد
ســاخته شــده اســت و
ِ
جهانــی تمــدن انســان از هــال
حاصلخیــز زاگــرس و توســط
ُکردهــا آغــاز شــد و ســپس بــه ســایر
نقــاط جهــان صــادر گشــته و لــذا
سرچشــمه تمامــی تمــدن بشــر بــه
ُکــرد و کردســتان بــاز میگــردد.
ناسیونالیســم اوجــاالن و طرفدارانــش
در تقدیــس ملــت ُکــرد فقــط بــه
جایــگاه ُکردهــا در اعصــار گذشــته
تاریــخ محــدود نمیشــود و آنهــا
یــک «جایــگاه متفــاوت» و «نقــش
ویــژه تاریخــی» نیــز بــرای ُکردهــا
در جهــان امــروز قائلانــد .اوجــاالن
مدعــی اســت خاورمیانــه و درواقــع
،کردســتان خاســتگاه اصلــی تمــدن
بشــری بــوده و احتمــال اینکــه
ـدن نویــن بشــر نیز
انقــاب آینــده تمـ ِ
از کردســتان و خاورمیانــه آغــاز شــود
بســیار بیــش از ســایر مناطــق و ســایر
ملــل اســت .بــه بــاور او همچنــان
کــه در تمــدن ســومر و بعدهــا در
ســایر تمدنهــا و امپراتوریهــای
خاورمیانــه بــود کــه انحرافات اساســی
ماننــد مردســاالری ،دولتگرایــی و
ســلطه ،از رونــد اصلــی تمــدن آغــاز
شــد ،بــرای نجــات تمــدن و کل
بشــریت از مدرنیتــه کاپیتالیســتی
نیــز بایــد پــروژۀ رهایــی و دســت
یافتــن بــه مدرنیتــه دمکراتیــک را از
کردســتان و خاورمیانــه آغــاز کــرد.
یعنــی راهحــل را در همــان جایــی
کــه بشــریت «کلیــد طالیــی تمــدن
اولی ـهاش را گــم کــرده اســت» بایــد
جســتوجو کــرد و یافــت .اوجــاالن
میگویــد «تاریــخ بــار دیگــر ُکردهــا
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را در همــان جغرافیــا و بــه نــام
انســانیت جهــت حفــظ و آزادســازی
موجودیتهــای اجتماعــی ناگزیــر از
تحقــق انقــاب کــرده و بــه برســاخت
مدرنیتــه دمکراتیــک فــرا میخوانــد».
امــا در ایــن فصــل نشــان داده
شــده کــه اوجــاالن پدیــدۀ ملــت و
ملیگرایــی را از واقعیــت تاریخــی و
طبقاتــیاش تهــی میکنــد و بــرای
آن ،تاریــخ ابــدی و ازلــی متصــور
اســت و دســتیابی ُکردهــا بــه
خودآگاهــی ملــی -فرهنگــی و دفــاع
از هویــت ملیشــان از طریــق یــک
سیســتم اداری و فرهنگــی خودمختــار
را راه رهایــی ملــت ُکــرد تعریــف
میکنــد .او در ایــن مســیر تــاش
ناسیونالیســم اســطورهای
دارد نوعــی
ِ
بــرای ُکردهــا خلــق کنــد و ســوژۀ
رهایــی را نیــز از دل ملی-گرایــی
وام میگیــرد .حــال آنکــه ملــت و
آگاهــی ملــی ،معانــی جدیــد هســتند
و مبنــای طبقاتــی و تاریخــی معینــی
دارنــد و ســتم ملــی نیــز جزئــی از
ســاختار دولتهــا و روابــط بورژوایــی
در عصــر ســرمایهداری در بســیاری
از نقــاط جهــان اســت .بــرای حــل
بنیادیــن مســالۀ ســتم ملــی بایــد
ســاختار روابــط تولیــدی و اجتماعــی
ســتمگرانه را تغییــر داد و ســوژۀ
رهایــی بشــر را نیــز نــه از اعمــاق
تاریــخ و افســانهها و اســاطیر ملــی
بلکــه از دل روابــط اجتماعــی و
سیاســی و حیــات جــاریِ همیــن
جهــان فعلــی بایــد بیــرون کشــید.
اوجــاالن وجــود طبقــات و تضــاد
طبقاتــی درون جامعـهی کردســتان را
انــکار میکنــد ،در حالــی کــه ملــت
ُکــرد عــاوه بــر اینکــه تحــت ســتم
ملتهــای غالــب در چهــار کشــور
اســت امــا خــودش نیــز بــه طبقــات
متخاصــم تقســیم شــده اســت و
حــل مســالۀ ُکــرد بــرای تمامــی ایــن
طبقــات معنــی و نتایــج مشــترک
و مشــابهی نــدارد و هــر یــک از
ایــن طبقــات منفعتــی متفــاوت در
چگونگــی حــل مســاله ملــی دارنــد.
اوجــاالن ماننــد هــر ناسیونالیســت
دیگــری ،وجــود طبقــات و تکثــر
طبقاتــی را بــه نــام «ملــت ُکــرد»
درون راهحلهــا و افقهــای سیاســی
بــورژوازی کردســتان ادغــام و پنهــان
میکنــد .راه حــل پیشــنهادی
او بهدنبــال حــل مســالهی ُکــرد
از طریــق احقــاق حــق تعییــن
سرنوشــت و تشــکیل دولــت ُکــردی
نیســت بلکــه آن را در چارچوبــۀ حــق
شــهروندی در جمهــوری ترکیــه و
در بســتر ســازش و همزیســتی بــا
بــورژوازی تُــرک میبینــد.

در مقابــل نگرش بــورژوا -ناسیونالیســتی
اوجــاالن در ایــن کتــاب آمــده
کــه ناسیونالیســم قــادر نیســت
واقعیــت مــادی جهــان را بههمــان
شــکلی کــه هســت ببینــد و آن را
بهصــورت درســت و همهجانبــه
توضیــح دهــد .بههمیــن دلیــل در
ـان مبــارزه ،قــادر بــه
عمــل و در جریـ ِ
ارائــه را ه حلــی واقعــی بــرای حــل
تضادهــا و بــرای انقــاب و رهایــی
بشــریت نیســت .ناسیونالیســم در هــر
شــکل و هــر نوعــی ،انعــکاس نگاهــی
تنــگ ،محــدود و وارونــه بــه جهــان و
تضادهــای آن اســت .درســت بــه ایــن
دلیــل کــه سیســتم و ســوخت و ســا ِز
حاکــم بــر علمکــرد جهــان را نــه بــر
اســاس تضادهــای اصلــی آن بلکــه بــر
یــک مبانــی ذهنــی و در افــق تنـ ِ
ـگ
موقعیــت و جایــگاه یــک ملــت  -آن
هــم بخشــی از آن ملــت  -توضیــح
میدهــد .در ایــن فصــل و در
مقابــل ایــن نــگاه از انترناسیونالیســم
پرولتــری دفــاع شــده و گفتــه
میشــود کــه ســوژۀ رهایــی نــه
ملتهــا و واحدهــای ملــی عشــایر و
قبایــل ُکــردی و غیــره بلکــه طبقـهای
اســت کــه عملکــرد و حیــاتِ نظــام
ســرمایهداری بســته بــه آن اســت.
در ایــن فصــل مســالۀ ملــی و ســتم
ملــی از چشــمانداز پاســخ پرولتــری
یعنــی حــق تعییــن سرنوشــت ملــل
و انترناسیونالیســم توضیــح داده
میشــود و چنیــن نتیجهگیــری
شــده کــه اوجــاالن بــر آن اســت
تــا بــرای ُکردهــا در آغــاز قــرن
 12یــک مذهــب ُکــردی و آییــن
ملــی بســازد تــا حــول آن بتوانــد
ایــن ملــت را جهــت یــک پــروژۀ
وســیع سیاســی متحــد و از نظــر
ِ
فکــری و نظــری توجیــه و متقاعــد
کنــد .وظیفــه ایــن پــروژه ماننــد
هــر پــروژه ناسیونالیســتی دیگــری
 بهویــژه از نــوع ملیگرایــی درمیــان ملــل تحــت ســتم  -کشــف
و بازتعریــف «خــود حقیقــی» و
جمعــی یــک ملــت از
پالــودن خــو ِد
ِ
همــهی «آلودگیهــا و انحرافــات»
«دیگــری» اســت تــا در مســیر ایــن
روحــی جمعــی
پاالیــش و تزکیــۀ
ِ
بتــوان بــه «گوهــر ذاتــی» و تاریخــی
و کهنســال «خــودِ» ملــی دســت
یافــت .ایــن ناسیونالیســم اســاطیری
بــرای کارگــران و زحمتکشــان
کردســتان نقــش یــک ســم
فلجکننــده و یــک بیراهــه سیاســی
را دارد کــه پتانســیل مبارزاتــی آنهــا
را بــه ضامنــی بــرای سیاســت بــازی
بــورژوازی ُکــرد تبدیــل میکنــد.
«آتش»

درگذشت
مریم میرزا خانی،
دانشمند برجسته
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درگذشت مریم میرزاخانی ...

«به جهنم
خوش آمدید»!
گزارش ارسالی به نشریه
آتش از تظاهرات ضد
نشست جی  20درهامبورگ
آلمان

در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد.
امــا زن بودنــش دلیلــی اســت بــرای
اینکــه جمهــوری اســامی نگــذارد
چنیــن موقعیتــی را کســب کنــد.
مراســمی برگــزار میکننــد و مکارانــه
ختــم ماجــرا.
تســلیتی میگوینــد و
ِ
امــا همانطــور کــه نتوانســتند فــروغ
فرخــزاد را از حافظــه و تاریــخ حــذف
کننــد ،مریــم را هــم نمیتواننــد».
مریــم از ریاضــی و بهویــژه هندســه،
جهــان پیرامــون
بــرای فهــم و درک
ِ
و کائنــات و اینکــه چگونــه چنیــن
شــکلی بــه خــود گرفتــه اســت،
اســتفاده میکــرد و فــارغ از اینکــه
دارای چــه تفکــر سیاســیای بــود
یــا نبــود ،مشــغلهاش ارائــه درکــی
علمــی و عینــی و واقعــی از جهــان و
شــکلگیری و حجــم و انــدازه آن بــود
کــه عمیقــا در تقابــل بــا افســانههای
خرافــی و دینــی قــرار میگرفــت.

دانشــمندانی از ایــن دســت همــان
انــدازه کــه بــه ارتقــای فهــم و درک
بشــر از جهــان و شــکلگیری هســتی
خدمــت میکننــد و راه گشــایند ،خــار
در چشــم و مغ ـ ِز مرتجعیــن متحجــر
و خرافهپرســتاند .بهخصــوص اگــر
زن باشــند.

مقامــاتِ رنگارنــگ جمهــوری اســامی
ِ
درگذشــت مریــم ،تســلیت
بــرای
میگوینــد ،بیلبــورد بــرای او نصــب
میکننــد و در مســاجد مراســم برگزار
میکننــد .امــا نهتنهــا موهایــش را
سانســور میکننــد کــه ریاضیــات را
هــم بیشــرمانه و بــا مغـ ِز بیمارشــان،
سانســور میکننــد .در تصویــری کــه
از مریــم میرزاخانــی در خیابانهــا
نصــب کردهانــد او را پــای تختــه
ســیاهی پــر از فرمولهــای ریاضــی
میبینیــم امــا در میــان آنهــا
«کســینیوس»( (cosinus-cos
راکــه از نســبتهای مثلثاتــی اســت و
دوران باســتان بــرای تعریــف زاویــۀ
از
ِ
مثلــث بــهکار رفتــه اســت ،حــذف
کرد هانــد!
دانشــجوی رشــته زیستشناســی در
یکــی از معتبرتریــن دانشــگاههای
ایــران میگویــد« :زیستشناســی
تکامــل دارویــن
بــدون تئــوری
را
ِ
ِ
تدریــس میکننــد .ســمینار در

مــورد "خلقــت" برگــزار میکننــد
و دانشــجویی کــه درمــورد تئــوری
ـل دارویــن مطالعــه کــرده بایــد
تکامـ ِ
بــا لکنــت و دههــا امــا و اگــر از ایــن
تئــوری دفــاع کنــد .دانشــجویانی
کــه جســتوجوگرند کارل ســاگان
و اســتفان جــی گولــد را مطالعــه
میکننــد .امــا هیــچ فضایــی در ایــن
نظــا ِم آموزشــی ضــد علمــی بــرای
آنــان نیســت .از همیــن جهــت ،همــه
میخواهنــد برونــد.»...
در شــبکههای اجتماعــی در مــور ِد
ِ
مــرگ مریــم میرزاخانــی ،نوشــتهای
جلــب نظــر کــرد .عنــوان نوشــته ایــن
بــود« :برویــد گــم شــوید بیشــرفها!
مریــم میرزاخانــی ربطــی بــه شــما
نــدارد» .نکتــۀ ایــن نوشــته ایــن
اســت:
اگــر مریــم در ایــران بــود و روســری
نداشــت ،شــما دســتگیرش میکردید.
اگــر در ایــران بــود و میخواســت
ِ
دریافــت یــک جایــزه بــه
بــرای
خــارج ســفر میکــرد بایــد اجــازه
شــوهرش را میداشــت .اگــر ایــران
بــود و میخواســت دوچرخهســواری
کنــد ،دســتگیرش میکردیــد .اگــر
ایــران بــود و میخواســت در یــک
اســتادیوم مســابقهای ورزشــی را نــگاه
کنــد ،راهــش نمیدادیــد .اگــر ایــران
بــود و تــوی وبالگــش یــک کالم علیــه
شــما آدمکشهــا مینوشــت ،تــا
آخــر عمــرش در زنــدان میمانــد و....
فهــم واقعیتهــای
تــاش بــرای
ِ
جهــان مــادی بــ ه همیــن صورتــی
کــه هســت ،تالشــی اســت ســترگ.
کوششــی اســت بــرای بــاال بــردن
کل انســانها؛ و رهــا
دانــش و تفکــ ِر ِ
کــردن بشــر از زنجیرهــای خرافــه و
جهــل و بــه تصویــر کشــیدن دنیایــی
ـق
ـدون یــک خالـ ِ
عینــی و واقعــی «بـ ِ
اندیشــمند» .جهانــی کــه علــم قــادر
بــه شناســایی آن اســت و پاســخ بــرای
چراهــای بســیار دارد.
مریــم میرزاخانــی در ایــن مســیر،
دادن
پیــش میرفــت و از دســت
ِ
دانشــمندی چــون او ،ضایعـهای بــرای
علــم اســت.
«آتش»

در روزهای  7و  8جوالی  16( 2017و
 17تیــر  )1396ســران بیســت قــدرت
اقتصــادی و سیاســی جهان و رؤســای
بانکهــای بــزرگ بینالمللــی و
رهبــران تعــدادی از کشــورهای
مهمــان در یازدهمیــن اجــاس گــروه
 )G20( 20در هامبــورگ آلمــان دور
هــم جمــع شــدند .جــی 20یکــی
دیگــر از نهادهــای اجمــاع و رایزنــی
ســران قدرتهــای امپریالیســتی و
ـتی حاکــم بــر جهــان اســت
کاپیتالیسـ ِ
تــا بــر ســر چگونگــی پیشــبرد ایــن
نظــام بینالمللــی بهرهکشــی و ســتم
بــر مــردم ،همفکــری کــرده و رقابــت
و کشــمکشهای درونیشــان [کــه
ناشــی از ذات سیســتم ســرمایهداری
اســت] را چارهجویــی کننــد .پیــام
رهبــران جــی 20بــه اکثریــت مطلــق
مــردم جهــان ایــن بــود بــه جهنمــی
کــه نظــام ســرمایهداری برایشــان
ســاخته و خواهــد ســاخت خــوش
آمدهانــد!
بــه روی یکــی از دیوارهــای شــهر
هامبــورگ خطــاب بــه ســران جــی20
نوشــته شــده بــود« :تصمیمــات
امــروز شــما ،فجایــع فــردای زندگــی
مــا اســت» .از مدتهــا پیــش از
آغــاز بــه کار ایــن نشســت ،احــزاب،
ســازمانها و گروههــای کمونیســت،
انقالبــی و مترقــی از کشــورهای
مختلــف و شــهرهای گوناگــون آلمــان
بــرای رویارویــی و اعتــراض بــه ایــن
نشســت تــدارک دیــده و خلــق
افــکار کــرده بودنــد .بنــا بــر اعــام
رســانههای دولتــی مثــل «دویچــه
ولــه» (صــدای آلمــان) ،بیــش از
صــد هــزار نفــر در ایــن اعتراضــات
شــرکت کردنــد کــه شــامل طیــف
وســیعی از نیروهــای سیاســی ماننــد
آنارشیســتها،
کمونیســتها،
فمنیســتها ،فعالیــن حفــظ محیــط
زیســت ،فعالیــن جنبــش کوئیــر
و ال.جی.بی.تیهــا ،تشــکلهای
دانشــجویی ،ســندیکاهای کارگــری،
فعالیــت ضــد جنــگ ،مدافعیــن
حقــوق پناهنــدگان و مهاجریــن و
غیــره میشــدند .فضــای عمومــی
شــهر هامبــورگ عمدتــاً علیــه ایــن
نشســت بــود و پرچمهــا ،شــعارها
و پوســترهایی مثــل «جــی 20بــه
هامبــورگ خــوش نیامدیــد»،
«« ،»fuck G20نــه بــه جــی،»20
«هامبــورگ جــای ســران جــی20

نیســت» و غیــره بــر پنجــره بســیاری
از مغازههــا و خانههــا و در و دیــوار
محــات آویــزان بــود .حــال و هــوای
هامبــورگ بــا همیشــه فــرق داشــت و
شــور و انگیــزه بــرای اعــام مخالفت و
انزجــار از پلشــتیها و کثافتهــای
سیســتم ســرمایهداری در خیلیهــا
دیــده میشــد .شــبها خیابانهــا،
محــل شــعار و تظاهــرات ،بحــث و
ِ
گفتوگــو و شــادی و رقــص و ترانــه
علیــه نظــام ســرمایهداری بــود .بــاال
رفتــن روحیــۀ عمومــی در اثــر یــک
مبــارزۀ جمعــی بــا قدرتهــای حاکــم
در خیلیهــا احســاس میشــد.
چندیــن تظاهــرات وســیع کــه تعــداد
شــرکتکنندگان در برخــی از آنهــا
بــه  40تــا  80هــزار نفــر میرســید
برگــزار شــد .یکــی از تظاهراتهایــی
کــه بهشــدت مــورد هجــوم پلیــس
قــرار گرفــت و بــه درگیــری میــان
پلیــس و مــردم منجــر شــد؛ «بــه
جهنــم خــوش آمدیــد!» نــام
داشــت .پیــام روشــن بــود :مقاومــت
و اعتــراض مردمــی ،هامبــورگ را
بــرای جنایــتکاران و اوبــاش عضــو
جــی  20بــه جهنــم تبدیــل خواهــد
کــرد و آنهــا و نظــام تولیــدی-
اجتماعیشــان حــق ندارنــد بــرای
گســترش بیشــتر فقــر و فالکــت در
جهــان ،بــرای نابــودی بیشــتر محیــط
زیســت ،بــرای افزایــش شــمار
بیخانمانهــا و مهاجریــن ،بــرای
بردگــی بیشــتر زنــان ،بــرای افزایــش
تعــداد کــودکان کار ،بــرای ترویــج
بیشــتر دیــن و خرافــه و جهــل ،بــرای
جنگافــروزی و آدمکشــی بیشــتر
دور هــم جمــع شــده و تصمیمگیــری
و رایزنــی کننــد.
در طــرف مقابــل ،دولــت آلمــان
تمــام امکاناتــش را بــرای جلوگیــری
از برگــزاری مقاومــت و مبــارزه
علیــه ایــن نشســت بــه کار گرفــت.
اجــازۀ دایــر کــردن کمــپ واحــد و
مشــترک بــه معترضیــن داده نشــد.
پلیــس امپریالیســم آلمــان 20
ِ
هــزار نیــرو از شــهرهای مختلــف
در هامبــورگ مســتقر کــرد و حتــی
گفتــه میشــد از دانمــارک نیــرو
بــه هامبــورگ آوردهانــد .پلیــس در
همهجــا تــاش داشــت فضــای ُرعــب
و وحشــت ایجــاد کنــد .ماشــینهای
غولپیکــر آبپــاش و نفربَرهــای
«ضــد شــورش» مــدام در شــهر رژه
میرفتنــد .یگانهــای مســلح پلیــس
در اکثــر خیابانهــا مســتقر بودنــد و
در ورودی پارکهــا ،کولهپشــتیها
و کیفهــای مــردم را میگشــتند تــا
مانــع از ورود چــادر بــرای زدن کمــپ
بشــوند .پلیــس ،اتوبانهــای منتهــی
بــه هامبــورگ را بســته بــود تــا مانــع
از ورود تعــداد بیشــتری از معترضیــن
بــه شــهر شــود .تقریبــا  20ســاعت
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انقالب روسیه :دولت و انقالب

دولت با تفنگ و دولت بیتفنگ!

حســن روحانــی ،در مــاه گذشــته،
در نطقــی خطــاب بــه جمعــی از
ســرمایهداران گفتــه بــود« :مــا ســرمایه
را از دولــت بیتفنــگ بــه دولــت بــا
تفنــگ منتقــل کردیــم» .منظــور
روحانــی ایــن بــود کــه در جریــان
«خصوصیســازی» کارخانههــا و
امــاک و معــادن و بانکهــای تحــت
اختیــار دولــت ،بهجــای آنکــه اینهــا
را بــه ســرمایهداران بهاصطــاح
«بخــش خصوصــی» واگــذار کننــد
بهدســت ســپاه پاســداران دادنــد.
ببینیــم «دولــت» چیســت تــا
پایگــی افاضــات روحانــی را درک
بی
ِ
کنیــم کــه چیــزی بــه نــام «دولــت
بیتفنــگ» وجــود خارجــی نــدارد.
لنیــن در کتــاب «دولــت و انقــاب»
محتــوای واقعــی نهــادی بــه نــام
دولــت و ضــرورت آن بــرای جامعــۀ
طبقاتــی را تشــریح میکنــد .دولــت،
یــک پدیــدۀ تاریخــی اســت .یعنــی،
در مقطــع خاصــی از تاریــخ جامعــۀ
بشــری ،بــا ظهــور جامعــۀ طبقاتــی
بهوجــود آمــد و ابــزار ا ِعمــال
دیکتاتــوری طبقــۀ حاکــم (طبقــۀ بــه
لحــاظ اقتصــادی مســلط) بــر طبقــۀ
محکــوم (طبقــۀ تحــت اســتثمار)
اســت .جامعــۀ طبقاتــی جامعــهای
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ایــن چهارمیــن مقالــه در ســری
مقاالتــی اســت کــه بــه مناســبت
صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتبــر
 1917در روســیه بــه رهبــری لنیــن
کــه اولیــن دولــت سوسیالیســتی
جهــان را بنــا گذاشــت ،منتشــر
میشــود .در ایــن شــماره بهموضــوع
«دولــت» و اثــر مهــم لنیــن بــه نــام
«دولــت و انقــاب» میپردازیــم .ایــن
اثــر تئوریــک ،حــاوی تفکــر و نگــرش
انقالبــی کمونیســتی در مــورد دولــت
و ضــرورتِ مطلــق پرولتاریــا در
ســرنگونی دولــت کهنــه و اســتقرار
دولــت نویــن سوسیالیســتی اســت.
ایــن نگــرش ،نقــش تعیینکننــده
در تصمیــم لنیــن در آســتانۀ انقــاب
ـرنگونی هرچــه
اکتبــر  1917بــرای سـ
ِ
فوریتــر دولتــی کــه در نتیجــۀ
ســرنگونی ســلطنت تــزاری در انقــاب
فوریــه  1917بــه قــدرت رســیده
بــود ،داشــت .بــا خوانــدن ایــن اثــر،
بــه مســالۀ مرکــزی انقــاب پرولتــری
پــی میبریــم .بــرای اولینبــار لنیــن
دكتریــن ماركــس و انگلــس را در مورد
لــزوم انقــاب قهرآمیــز بــرای درهــم
شكســتن ماشــین دولتــی كهنــه و
برقــراری دیكتاتــوری پرولتاریــا ب ـهكار
بســت.
****

اســت کــه عــدۀ قلیلــی ابــزار عمــدۀ
تولیــد اقتصــادی را در دســت دارنــد
ِ
اکثریــت مــردم را
و از ایــن طریــق،
اســتثمار میکننــد .یعنــی ،ثــروت
تولیــد شــده توســط اکثریــت را در
اختیــار میگیرنــد.
اولیــن طبقــۀ اســتثمارگر ،بــردهداران
بودنــد و ســپس فئودالهــا و امــروزه
ســرمایهداران .رابطــۀ طبقاتــی میــان
اســتثمارگر و استثمارشــونده بهشــدت
خصمانــه اســت .طبقــۀ اســتثمارگر
بــرای حفــظ ایــن موقعیــت و ممانعــت
از شــورش استثمارشــوندگان نیازمنــد
دولــت اســت .در اداره ایــن وضعیــت،
ا ِعمــال قهــر و خشــونت ســازمانیافته
و یکطرفــه ،نقــش کلیــدی بــازی
میکنــد .منظــور از «ســازمانیافته»
ایــن اســت کــه نیروهــای ســرکوبگر
نظامــی دولــت ،دارای ســازمان و
ـن نظامی و سلســله
تشــکیالت و دکتریـ ِ
مراتــب و اصول و غیره هســتند .منظور
از «یکطرفــه» آن اســت کــه طبــق
«قانــون» فقــط دولــت حــق اســتفاده
از تفنــگ و قهــر ســازمانیافته را
دارد .طبقــۀ محکــوم حــق اســتفاده
از ســاح را نــدارد .چــون بَــرده (کــه
امــروز ،پرولتاریــا بَــردۀ مــدرن اســت)
همیشــه میخواهــد بــردهدار (کــه
بــردهدار مــدرن امــروز ،ســرمایهدار
اســت) را بــه زیــر بکشــد .بنابرایــن،
بــردهدار حــق اســتفاده از ســاح را
بــرای بــرده ممنــوع میکنــد .ســتمگر
همیشــه از ســتمدیدگان میترســد.
زیــرا ســتمدیده همیشــه میخواهــد
ســتمی را کــه بــر او میشــود
ســرنگون کنــد .همیشــه میخواهــد
یــوغ ســتمدیدگی را از گــردۀ خــود
بــاز کنــد.
ســتون فقــرات دولــت ،قــوای
ســرکوبگر قهرآمیــز آن یعنــی،
نیروهــای نظامــی ،انتظامــی ،پلیــس،
زندانهــا ،جاســوسها و دســتگاههای
اطالعاتــی هســتند .امــا ایــن بهمعنــای
کماهمیــت بــودن بخشهــای دیگــر
دســتگاه دولتــی نیســت .ابــزار دیگــ ِر
دســتگاه دولتــی نیــز بســیار مهــم
هســتند .ماننــد دســتگاه تبلیغاتــی
آموزشــی آن .ماننــد تحمیــل
و
ِ
دیــن و آئینهــای دینــی .ماننــد
موجــه کــردن ســرکوب از طریــق
قانونگــذاری .درنهایــت ،بــدون آنکــه
طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار بــا
زور و ســرکوب سرجایشــان نشــانده
ِ
دولــت ارتجاعــی
شــوند ،کلیــت ایــن
نمیتوانــد دوام بیــاورد.
پــس :اوال ،دولــت بخشــی از یــک نظام
اقتصــادی– سیاســی اســت و ماهیــت
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واقعیت کمونیسم چیست؟

هــر دولــت را اساســا نظــام اقتصــادی
حاکــم تعییــن میکنــد .بــدون تغییــر
نظــام اقتصــادی ،نمیتــوان گفــت کــه
یــک دولــت تغییــر کــرده اســت .ثانیــا،
ســتون فقــرات دولت ،نیروهــای نظامی
آن اســت و چیــزی بــه نــام «دولــت
بیتفنــگ» وجــود نــدارد .درک ایــن
واقعیــت ،بــرای درک محتــوای انقــاب
و اســباب و وســایل ضــروری بــرای
تحقــق انقــاب ،تعیینکننــده اســت.
انقــاب فقــط میتوانــد بهمعنــای
ســرنگون کــردن قــدرت سیاســی یــک
طبقــه و ریشــهکن کــردن روابــطِ
تولیــدیِ مربــوط بــه آن طبقــه باشــد.
انقــاب در درجــه اول بایــد دســتگاه
دولتــی طبقــۀ حاکــم را در هــم
بــردن
بشــکند تــا راه بــرای از میــان
ِ
روابــط تولیــدی اســتثمارگرانۀ آن بــاز
شــود .بــرای درهــم شکســتن دســتگاه
دولتــی بایــد ســتون فقــرات نظامــی
آن را در میــدان نبــرد مغلــوب کــرد.
طبقــۀ محکــوم نیــز بــرای ســرنگون
کــردن دولــت طبقــات اســتثمارگر
بایــد ارتــش و جنــگ انقالبــی خــود
را داشــته باشــد .بــه قــول لنیــن،
اگــر طبقــۀ کارگــر و متحــدان آن،
ایــن واقعیــت را درک نکننــد ،بــرای
همیشــه بــرده و اســیر ســرمایهداری
باقــی خواهنــد مانــد.
در آســتانۀ انقــاب اکتبــر ،بازهــم
ایــن لنیــن بــود کــه در تمایــز بــا
رهبــران چــپ در جنبــش
دیگــر
ِ
کمونیســتی روســیه ،توانســت نیــاز
مبــارزه طبقاتــی را درســت تشــخیص
دهــد .او ایــن حقیقــت اســتراتژیك
را بیشــتر و كیفیتــا بیشــتر از بقیــه
فهمیــد كــه پرولتاریــا بــدون ارتــش و
دســت زدن بــه جنــگ ســازمانیافته
و رهبریشــده بــه قــدرت نخواهــد
رســید بلكــه بهطــرز اســفناكی بــه او
خیانــت خواهــد شــد.
در ایــن دوره اســت كــه لنیــن
اثــر بــزرگ «دولــت و انقــاب» را
مینویســد .در ایــن دوره اســت
كــه در مــورد فــن قیــام -ضــرورت
قهــر– دموكراســی و دیكتاتــوری
ی بــه عمیقتریــن
مینویســد .یعنــ 
مســائل تئوریــك كــه همــه فكــر
میكردنــد ماركسیســم حــل كــرده
اســت ،میپــردازد .همزمــان لنیــن
برنامــۀ پرولتاریــا را بهطــور زنــده
بازتــاب میدهــد .بــرای لنیــن ،طبقــه
كارگــر بهعنــوان طبق ـهای کــه دولــت
نوینــی را بایــد مســتقر و اداره کنــد،
معنــا داشــت .برنامــۀ انقالبــی لنیــن
روشــن میکــرد کــه بعــد از كســب
قــدرت ،پرولتاریــا بــا مشــکالت حــاد
و فــوری و مشــکالت درازمدتتــر چــه
خواهــد کــرد .مثــا ،بــا قحطــی ،بــازار
ســیاه و یــا احتــكار چــه خواهــد كــرد.
چگونــه بانكهــا را گرفتــه و متمركــز
خواهــد كــرد؛ بــا صنایــع و تجــارت
چــه خواهــد كــرد .تمــام طبقــات
بایــد میدیدنــد كــه پرولتاریــا و
پیشــاهنگ آن ،كلیــد حــل معضــات

اصلــی جامعــه را در دســت دارد.
اینهــا تبلیغــات نبــود بلكــه برنامــه
واقعــی بــود و توضیــح مــیداد کــه
رنــج بــردن از ایــن همــه فالکــت اصــا
ضــروری نیســت و میتــوان از شــر آن
خــاص شــد امــا بــرای خــاص شــدن
و رهایــی ،طبقــهای بایــد قــدرت
دولتــی و دیكتاتــوری داشــته باشــد
رنــج کل بشــریت
بیــان
كــه رنــجاش
ِ
ِ
اســت و منفعــتاش نابــود کــردن
کلیــۀ مصائبــی اســت کــه نظــا ِم
اســتثمارگر ســرمایهداری بــر بشــر
تحمیــل کــرده اســت .نــگاه لنیــن
بــه طبقــۀ کارگــر اینگونــه نیســت
کــه ایــن طبقــه «بدبخــت اســت و
حقوقــش را نمیدهنــد؛ پــس بیاییــد
مبــارزه کنیــد کــه حقــش را بگیــرد».
بلکــه نــگا ِه علم ـیاش ایــن اســت كــه
بــا ظهــور طبقــه كارگــر ،عصــر جدیــد
و طبقــه جدیــدی متولــد شــده كــه
میتوانــد همــه چیــز را بهســرعت
تغییــر دهــد چــون نفعــش در تغییــر
رادیــکال جامعــه و جهــان اســت.
انقــاب اكتبــر ایــن حقیقــت را تثبیــت
كــرد كــه بــرای درهــم شكســتن
دولتــی بــورژوازی ،پرولتاریــا
ماشــین
ِ
بایــد ارتــش داشــته باشــد .حــل ایــن
معضــل یعنــی ایجــاد و قوامیابــی
ارتــش پرولتاریــا یكــی از معضــات
مهــم انقــاب پرولتــری اســت .زیــرا
بــدون درهــم شكســتن ســتون فقــرات
دولــت حاكــم كــه نیــروی نظامــی آن
اســت ،انقــاب بــه پیــروزی نمیرســد.
ـزاران
تغییــر دوره بــه دورۀ کارگـ
ِ
دولــت بهمعنــای «تغییــر»
نیســت!
تقریبــا در اکثــر کشــورهای جهــان،
طــی انتخاباتهــای چنــد ســاله،
کارگــزاران دولتهــا عــوض میشــوند
و مدیریــت دولــت ،بهطــور دورهای
میــان حزبهــا یــا جناحهــای
مختلــف طبقــۀ حاکمــه میچرخــد.
برخــی اوقــات ایــن «چرخــش»
بهطــور مســالمتآمیز رخ نمیدهــد.
بلکــه جناحهــا متوســل بــه «کودتــای
نظامــی» علیــه یکدیگــر میشــوند
(ماننــد کاری کــه یــک ســال پیــش،
جناحــی از ارتــش ترکیــه تــاش
کــرد کــه انجــام دهــد و اردوغــان را
از قــدرت ســاقط کنــد) امــا ایــن نــوع
ِ
دولــت
تغییــرات بهمعنــای تغییــر در
طبقاتــی حاکــم نیســت .حتــا ممکــن
اســت اتفاقــی ماننــد ســال  57بیفتــد
و دولــت حاکــم تغییــر مهمــی کنــد و
رژیــم ســلطنتی بــه رژیــم جمهــوری
اســامی تبدیــل شــود .امــا حتــا چنین
تغییــری بــاز هــم بــه معنــای تغییــر
ماهــوی در دولــت نیســت.
پــس از نزدیــک بــه چهــل ســال،
جمهــوری اســامی بــاز هــم بــا
وقاحــت کامــل تــاش میکنــد
نیروهــای ســرکوبگر نظامــی خــود را
«نیروهــای مردمــی» جــا بزنــد و بگوید
چــون در نتیجــۀ «انقــاب» بر ســر کار

آمــده اســت پــس ،برخــاف رژیم شــاه
یــک رژیــم مردمــی اســت .امــا واقعیت
ثابــت کــرده کــه ایــن رژیــم یــک رژیم
بــه تمــام معنــا ضدمردمــی اســت.
امــروزه ،ســپاه پاســداران درگیــر در
جنگهــای نیابتــی کثیــف در منطقــه
اســت .امــا کار اصلــی نیروهــای
نظامــی ایــن دولــت ،ســرکوب مــردم
اســت .کافــی اســت نگاهــی بــه
وقایــع پــس از بهمــن  57بیندازیــم:
ســرکوب مــردم کردســتان ،ســرکوب
خلــق عــرب در خوزســتان ،ســرکوب
شــوراهای دهقانــی در ترکمــن صحــرا،
تــرور فعالیــن کارگــری و ســرکوب
شــوراهای کارگــری ،ســرکوب زنــان
و تحمیــل حجــاب اســامی و در
ادامــه ایجــاد گشــتهای نظامــی/
امنیتــی علیــه زنــان ،کشــتار هــزاران
زندانــی سیاســی بهویــژه از خــرداد
 1360بــه بعــد و ســپس قتــل
عــام هــزاران زندانــی سیاســی در

کردنــد ،بــا همــان ادبیــات و همــان
ترفندهــا .بــه قــول مائوتســهدون:
مرتجعیــن ،دنیــا را بــا جنگهــای
امپریالیســتی و ارتجاعــی بــه آتــش
میکشــند امــا همینکــه مــردم
بــرای دفــاع از خــود شــمعی روشــن
کننــد ،فریــاد واخشــونتای مرتجعیــن
بلنــد میشــود! جالــب ایــن جــا
اســت کــه بخشــی از خــرده بــورژوازی
آلمــان و هامبــورگ نســبت بــه
«خشــونتهای» صورتگرفتــه از
ســوی تظاهرکننــدگان بیمنــاک بــود
و دامنــۀ محکومیــت آن حتــی بــه
برخــی از مدافعیــن نظام ســرمایهداری
در فضــای مجــازی ایرانــی هم رســید.
امــا فقــط کافــی اســت نگاهــی بــه
لیســت دعوتشــدگان و حاضریــن
در اجــاس هامبــورگ بیاندازیــد تــا
مضحــک و البتــه بیشــرمانه بــودن

ایــن نگرانــی بــورژوازی و خــرده
بــورژوازی حقیــر چــه از نــوع آلمانی و
چــه ایرانی آن مشــخص شــود :ترامپ،
پوتیــن ،مــرکل ،تریســا مــی ،اردوغان،
شــیخ ســلمان و غیــره .لیســت کاملــی
از جنایــتکاران جنگــی و تبــهکاران
اقتصــادی کــه فقــط در یــک قلــم
 300هــزار نفــر مبتــا بــه وبــا در
جنــگ یمــن و  600هــزار کشــته
در جنــگ ســوریه را همیــن حــاال در
کارنامــه دارنــد!
دســته ای از کمونیس ـتهای طرفــدا ِر
ـکل
ســنتز نویــن بــاب آواکیــان بــه شـ ِ
یــک تشــکل انترناسیونالیســتی
شــامل رفقایــی از آلمــان ،افغانســتان،
ترکیــه ،کردســتان ،ایــران و آمریــکا
بــه مــدت یــک هفتــه بــه اَشــکال
مختلــف بــه تبلیــغ و ترویــج ضــرورت
و امــکان انقــاب کمونیســتی در
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انقالب روسیه ...

تابســتان  ،67ســرکوب جنبــش
دانشــجویی ،ســرکوب گردهماییهــا
و اعتصابهــای کارگــری و بــه گلولــه
بســتن کارگــران اعتصابــی و کولبــران،
ســرکوب جنبــش ســال  ،88حکومــت
نظامــی دائمــی در کردســتان و...
کافــی اســت بــه یکــی از جدیدتریــن
تــدارکات «امنیتــی» ســپاه نــگاه
بکنیــم تــا بفهمیــم «ایجــاد امنیــت»
در قامــوس ســپاه یعنــی چــه؟ از قــول
سرلشــگر یحیــی صفــوی ،مشــاور
عالــی فرماندهــی کل قــوا (یعنــی،
خامنــه ای) در گــزارش «تدویــن
نظامنامــه امنیتــی و حاشیهنشــینی
در خراســان رضــوی» نقــل میشــود
کــه ناامنــی در اســتان خراســان
رضــوی بــه علــت «جمعیــت کثیــر
حاشیهنشــین و مهاجــر» و ترکیــب
مســایل «اقتصــادی ،فرهنگــی و
ســایر معضــات» محتمــل اســت
و میگویــد« ،بــا نــگاه بــه آینــده،
...بــرای برخــورد بــا ناامنــی بــه

سناریوســازی بپردازیــم و در ایــن
راســتا میبایســت بــه تدویــن
نظامنامــه امنیتــی و حاشیهنشــینی
در اســتان خراســان رضــوی توجــه
کافــی شــود و در آن تمامــی اقدامــات
همراستاســازی شــود( ».روزنامــه
شــرق 25 .تیــر .ص )3
بــه طــور خالصــه ،تــرس از
ســتمدیدگان و «سناریوســازی» بــرای
ســرکوب شــورش آنــان.
مســالۀ جامعــه مــا ایــن نیســت
کــه آیــا دســتگاه نظامــی ســپاه
پاســداران بایــد بنگاههــای مالــی و
ســرمایهگذاری هــم باشــند یــا خیــر.
آیــا بایــد درگیــر در ســرمایهگذاری
باشــد یــا نباشــد .مســاله ایــن اســت
کــه ایــن نهــاد حافــظِ
منافــع طبقــۀ
ِ
ســرمایهداران داخلــی و بینالمللــی
اســت .مســاله ایــن اســت کــه ایــن
نیــروی ســرکوبگر ،ضــد اکثریــت
مــردم اســت و از منظــ ِر منافــع
کوتاهمــدت و درازمــدتِ مــردم

«حــق» و «مشــروعیت» اســتفاده
از ســاح نــدارد و ســاح را بایــد
از دســتش گرفــت تــا کلیــت ایــن
دولــت ،یعنــی کلیــت نظــام سیاســی
و اقتصــادی حاکــم را ســرنگون کــرد
و بــر جــای آن دولــت دیگــری مســتقر
کــرد کــه راه بــرای مــردم بــاز کنــد تــا
جامعــه را بــر اساســی بهجــز ســتم و
اســتثمار اکثریــت بــه دســت اقلیــت،
ســازمان دهنــد.
کتــاب «دولــت و انقــاب» لنیــن
را بایــد بهدقــت خوانــد و بحــث
کــرد و بــرای کامــل کــردن آگاهــی،
کتــاب «دولــت و آزادی» نوشــتۀ
بــاب آواکیــان ،از انتشــارات «آتــش»
را بایــد بهمیــان کارگــران و زنــان و
جوانــان سیاســی بــرد تــا در مــورد
محتــوای انقــاب و راه متحقــق کــردن
آن آگاه بشــوند .بهقــول مارکــس :بــرای
اینکــه بنایــی در عمــل فــرو بریــزد
در ابتــدا بایــد در ذهــن فــرو بپاشــد.

به جهنم ...

در شــبانه روز چندیــن هلیکوپتــر
مــدام در آســمان در پــرواز بودنــد و
بهواقــع هدفــی جــز ایجــاد تــرس
نداشــتند .رســانههای خبــری و
تصویــری امپریالیســم آلمــان مــدام
بــا منتشــر کــردن تصاویــری از
آتشســوزی ،تظاهرکننــدگان را
بــه آشــوبطلبی و خشــونت متهــم
میکردنــد کــه «فقــط جنــون،
خــون و تخریــب میخواهنــد»!
حتــی روزنامــۀ راســتگرای بیلــد
( )Bildبــا منتشــر کــردن تصاویــر
تعــدادی از تظاهراتکننــدگان،
خواهــان شناســایی و دســتگیری
«آشــوبطلبان» شــد .درســت
همــان کاری کــه ســایتهای متعلــق
بــه ســپاه پاســداران در ســال 88
علیــه مــردم معتــرض در ایــران

میــان دههــا هــزار نفــر از تودههــای
مــردم و معترضیــن و تظاهرکننــدگان
اساســی بلــوک
پرداختنــد .بحــث
ِ
کمونیســتی مــا ایــن بــود کــه مبــارزۀ
مــردم علیــه نشســت ســران جــی20
بایــد بخشــی از پروســۀ راه انداختــن
جنبشــی بــرای انقــاب کمونیســتی
بــدون در دســت
باشــد و ایــن کار،
ِ
گرفتــن و بــه کار بســتن ســنتز
نویــن کمونیســم امکانپذیــر نیســت.
مــا ایــن پیــام را بــا پیونــد خــوردن
بــه مبــارزۀ مــردم در خیابــان و در
کنفرانسهــا ،تجمعــات ،تحصنهــا،
تظاهراتهــا ،نشســتهای شــبانه
و غیــره بــه میــان مــردم بردیــم
و کوشــیدیم بــا مبــارزۀ زنــده بــا
دشــمن ،مــردم را بــرای انقــاب
تغییــر داده و متحــد و متشــکل
کنیــم.

