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سوگندنامۀ
تنفیذی و تحلیفی
روحانی!

ســوگندنامۀ حســن روحانــی در
مراســم «تنفیــذ» ایــن بــود کــه بیــش
از هــر چیــز از اســامگرایی رژیــم
جمهوری اســامی نگهبانــی و حفاظت
خواهــد کــرد .او از قــول «رهبــر» گفت
کــه بــا جهــان تعامــل خواهــد کــرد
ِ
وضعیــت معیشــت مــردم
و بهبهبــود
رســیدگی خواهــد کــرد .او در 14
مــرداد رو ِز «تحلیــف» در مجلــس
اســامی ،همیــن ســوگند را خــورد و
ســپس سیاســت خارجــی جمهــوری
اســامی را تشــریح کــرد ،اشــارههایی
بــه «حقــوق شــهروندی» کــرد و ادعــا
کــرد کــه جمهــوری اســامی ادامــه
انقــاب مشــروطه اســت کــه روز 14
مــرداد ،صــد و ســیزده ســاله شــد.
وعدههــای اقتصــادی «رهبــر» و
رئیــس جمهــور و همــۀ جانیــان و
مفتخــوران ایــن رژیــم را مــردم بــا
پوزخنــد پاســخ میدهنــد .کســانی
کــه بــه روحانــی رای دادنــد تــا او از
«نقــض حقــوق شــهروندی» ممانعــت
کنــد ،جوابشــان را بــا محتــوای
ســوگندنامههای ایــن فــرد در جریــان
«تنفیــذ» و «تحلیــف» گرفتنــد.
هرچنــد کــه از پیــش نیــز بایــد جــواب
میگرفتنــد .زیــرا قانــون اساســی
جمهــوری اســامی اصــا واژۀ شــهروند
را نيــز بــه کار نمیبــرد چــه برســد بــه
«حقــوق شــهروندان».
نظــام جمهــوری اســامی (و قانــون
اساســی و جزائــی آن) اصــا بــا
«شــهروند» ســر و کار نــدارد .بلکــه
مــردم را بــر پايــۀ جنســيت ،هويــت
دينــی و مرامــی ،ردهبنــدی میکنــد
و بــا حقــوق و امتيــازاتِ مختلــف
تقســيمبندی میکنــد .جمهــوری
اســامی تــا آنجــا بــه رای مــردم نیــاز
دارد کــه بــا رای خــود بــه ایــن رژیــم
مشــروعیت بدهنــد .اصــل  56قانــون
اساســی میگويــد« :حاکميــت مطلــق
بــر جهــان و انســان از آن خداســت!».
اين «خــدا» مــردان زمينــی خــود را
دارد کــه ارادۀ «الهــی» وی را تفســير
و عملــی میکننــد .در سراســر
قانــون اساســی هــر جــا صحبــت از
مقولههایــی مانن ـ ِد «حــق» و «آزادی»
و «يکســانی» میشــود بالفاصلــه

پســون ِد «بــر مبنــای موازيــن اســام»
اضافــه میشــود .همــه چيــز بايــد
مطابــق بــا موازيــن اســامی آن هــم
اســام شــيعه اثنیعشــری باشــد.
مــاده  20و  21قانون اساســییکســانی
«همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد»
را  در «برخــورداری از حمايــت قانون»
و «از همــه حقــوق انســانی ،سياســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی»
مشــروط بــه موازيــن اســام میکنــد.
امــا ايــن «موازيــن اســام» چيســت؟
تعريـ ِ
ـف آن وابســته بــه شــعور فقهــا و
قضــات شــرع و ملهمــات و مهمــات
قــرون وســطائی آنــان اســت .بهطــور
مثــال يکــی از منابــع بــرای حــکام
شــرع و دادگاههــا و دادســراهای
انقــاب اســامی کتــاب تحريرالوســيل ه
1
خمينــی بــوده اســت.
کافيســت بــه قوانيــن جزائــی (حــد
و قصــاص و ديــه و سنگســار) در
جمهــوری اســامی که در ســال 1370
بــا اتــکاء بــه قانــون اساســی تصويــب
شــد 2نيمنگاهــی کنيــم تــا بــه عمــق
پوســيدگی و کراهــت ايــن نظــام و
قوانيــن آن پــی ببريــم .طبــق قانــون
وســطائی ديــه (خونبهــا)
قــرون
ِ
ارزش پولــی جــان زن برابــر بــا ارزش
پولــی يــک بيضــه مــرد اســت 3.طبــق
قانــون مجازاتهــای اســامی ،اطفــال
در صــورت ارتــکاب جــرم مبــری از
مســئوليت کيفــری هســتند .در تبصره
 2آن تاکيــد میشــود کــه« :منظــور
از طفــل کســی اســت کــه بــه بلــوغ
شــرعی نرســيده باشــد ».قانــون مدنــی
ســن بل ِوغ  دختــر را  9ســاله تعييــن
کــرده اســت 4.یعنــی ،نــص صریــح
قانــون ایــن رژیــم منســوخ ،از نیمــی از
کــودکان ایــران ،کودکزدایــی کــرده
اســت.
حــال بــه دروغ بــزرگ روحانــی نــگاه
کنیــم کــه در ســخنرانی «تحلیــف»
ادعــا کــرد :انقــاب اســامی ،ادامــۀ
انقــاب مشــروطه و بــه پیــروزی
رســاندن آن بــود!
واقعیــت ،درســت عکس این ادعاســت.
انقــاب مشــروطيت میخواســت
پايههــای نظــام سياســی را دنيــوی
کنــد و آن را وابســته بــه قانــون
عقــل انســان و نيازهــای
برخاســته از
ِ
معاصــر جامعــه کنــد .امــا «انقــاب
اســامی» نماينــدۀ اســتقرا ِر ســلطۀ
مطلقــۀ فقیــه و احياگــری دينــی بــود
و مبنــای قانــون را «حيــات اخــروی»
موهــوم قــرار داد .میخواســت قــدرت

خودکامــۀ شــاه را مشــروط بــه قانــون
کنــد اما«  انقــاب اســامی» قانــون
را مشــروط بــه قــدرت خودکامــۀ فقهــا
کــرد.
جنبــش مشــروطه اساســا شکســت
خــورد زیــرا نتوانســت یــک دولــت
طبقاتــی (نظــام سیاســی) بنیــادا
متفــاوت و الجــرم یک نظــام اقتصادی/
اجتماعــی و فرهنگــی بنیــادا متفاوت را
بــه ثمــر برســاند .ايــران نــه بــه آزادی
رســيد و نــه بــه اســتقالل .هــر چنــد
انقــاب مشــروطه مانــع پيــروزی
متشــرعين شــد امــا نتوانســت بهطــور
واقعــی جدائی ديــن از دولــت را محقق
کنــد .زيــرا جدائــی ديــن از دولــت در
واقعيــت بهمعنــای جدائــی از شــرايط
اجتماعــی کهنــۀ قرون وســطائی اســت
کــه در آن رعي ـتداری و کنيــزداری و
کنتــرل زن توســط مــرد ،امتيــازات
عرفــی و دينــی و «حــق» شــمرده
میشــوند و «اســتقالل» بهمعنــای
قطــع وابســتگی بــه نظــام اســتعماری/
امپریالیســتی بــود .در عصــر کنونــی به
داليــل پيچيــدۀ تاريخی/جهانــی ،کــه
مهمتریــناش ادغــام جهــان توســط
ســرمايهداری امپرياليســتی اســت،
تحــول انقالبــی جامعــه منــوط بــه
ِ
گسســت همزمــان از زنجيرهــای
اجتماعــی ســنتی و زنجيرهــای
اجتماعــی مــدرن عصــر ســرمايهداری
و نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی
حاکــم بــر جهــان اســت :یعنــی ،یــک
انقــاب سوسیالیســتی .یــک واقعیــت
تاریخــی دیگــر کــه ایــن اســامگرایان
مرتجــع پنهــان میکننــد آن اســت
کــه جنبــش مشــروطه توســط
جنبشهــای اجتماعــی -فکــری
ماقبــل خــود ،از جملــه جنبــش
بابيــه کــه ارتدوکســی اســام و نظــا ِم
اجتماعــی فئودالــی آن زمــان را بــه
چالــش گرفــت ،تــدارک ديــده شــده
بــود .جمهــوری اســامی نــه ادامــۀ
مشــروطيت بــود و نــه حاصــل انقــاب
مــردم ايــران عليــه نظام ســلطنتی و نه
يکــی از جنبشهــای ضــد اســتعماری
و آزادیخواهانــۀ قــرن بيســتم کــه در
اقصــی نقــاط جهــان جریــان داشــت.
دوران
جمهــوری اســامی طاليــهدار
ِ
ضــد انقــاب و احياگــری دینــی بــود
کــه نظــام امپرياليســتی جهانــی از دل
خــود بيــرون داد .محصــول دورانــی
بــود کــه انقالبهــای رهاییبخــش
در جهــان شکســت خــورده و
جنبــش کمونيســتی بينالمللــی

در نتيجــۀ احيــای ســرمايهداری در
چيــن سوسياليســتی ( )1976در
عقبنشــينی بــود و قطبهــای
نظــام ســرمايهداری جهانــی در رقابــت
بــرای تقســيم مجــدد جهــان در ميــان
خــود وحشــیانه مجادلــه میکردنــد.
جمهــوری اســامی از چنیــن گنــداب
ضــد انقــاب و انحطــاط تغذیــه کــرد
و بــه قــدرت رســید.
روحانــی ســوگند وفــاداری بــه
آرمانهــای «انقــاب اســامی»
خــورد .یعنــی بــه آرمانهایــی کــه
ِ
ســنگ بنــای اخالقــی آن،
دیــرک و
فرمانبــرداری نيمــی از جامعــه از
نيمــی ديگــر ،پوشــاندن مــوی ســر
زن و ديگــر افــکار و مناســک قــرون
وســطائی اســت .او ســوگند وفــاداری
بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی
خــورد .یعنــی ،قانونــی کــه بــه خــدای
موهــوم و ناموجــود قــدرت مطلقــه
میدهــد و تفســي ِر خواســتهای
ايــن مرکــز غايــب و خيالــی را در
ِ
دســت يــک مشــت کهنهپرســت
و تاريکانديــش بيگانــه بــا کار و
زحمــت و تولیــد بــه نــام فقيــه و فقهــا
میگــذارد.
روحانــی در ســخنرانی «تحلیــف»
پُــ ِز «مــردم ســاالری دینــی» را داد
و همهپرســیها و انتخاباتهــای
گوناگــون طــی  38ســال گذشــته را
مثــال زد تــا ادعایــش را ثابت کنــد .اما
هــزاران همهپرســی و رایگیــری هــم
نمیتوانــد ماهیـ ِ
ـت منســوخ و پوســیدۀ
ایــن نظــام را عــوض کنــد .ایــن یــک
طبقاتــی ســرمایهداریِ وابســته
نظــام
ِ
بــه نظــام سرمایهداری/امپریالیســتی
جهانــی اســت کــه بــر اســتثمار
بیرحمانــۀ اکثریــت مــردم و تحمیــل
شــکلهای گوناگــون ســتمهای
اجتماعــی و فرهنگــی و بیحقوقــی
سیاســی ،بنــا شــده اســت .ایــن ادعاهــا
را رئیــس جمهــور رژیمــی میکنــد
کــه بعــد از  38ســال هنــوز جامعــه را
عمدتا بــا یــک دســتگاه امنیتی/نظامی
اداره میکنــد و نیروهــای مســلح
آن مرتبــا بایــد علیــه شــورشهای
مــردم در اقصــی نقــاط کشــور
«سناریوســازی» کــرده و تمریــن
نظامــی کننــد .ایــن رژیمــی اســت کــه
بــرای حفــظ «انســجام اجتماعـیاش»
بایــد کارگــران را بهخاطــر اعتــراض
بــه معوقــه مانــدن دستمزدهایشــان
شــاق بزنــد ،مناطــق کردســتان و
بلوچســتان را نظامی/امنیتــی نــگاه
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دارد ،دانشــجویان و دانشــگاهیانی را که
تــن بــه تاریکاندیشــی یــا زورگویــی
امنیتیشــان نمیدهنــد تهدیــد و
زندانــی کنــد ،فیلمهــا را سانســور و
توقیــف و کنســرتها را لغــو کنــد،
و کارگــزاران امنیتــیاش ،شــبکههای
مجــازی را جــزو بزرگتریــن
تهدیدهــای امنیتــی بــرای رژیــم خــود
میداننــد.
آرمــان «انقــاب اســامی» کــه
روحانــی بــه آن ســوگند خــورد در
مقدمــۀ قانــون اساســی جمهــوری
اســامی در بخــش «حکومــت
اســامی» مشــخص شــده اســت:
تحقــق طــرح حکومــت اســامی بــر
پايــه واليــت فقيــه! آرمــان «انقــاب»
اســامی ،ســلطه و غلبــۀ کامــل
حکومــت دینــی بــر ســاحت زندگــی
اجتماعــی و تبديــل انگيزههــای
سياســی و اقتصــادی و اجتماعــی
جامعــه بــه انگيزههــای معنــوی دينــی
و بــه ايــن ترتيــب تقــدس بخشــيدن
بــه شــکافهای طبقاتــی ،اجتماعــی
و بیحقوقــی سياســی در ايــن دنيــا
بــود.
ريشــۀ مصائــب اکثريــت مــردم ايــران
در حاکمیــت ایــن حکومــت طبقاتــی/
دینــی اســت .جمهــوری اســامی
از همــان ابتــدا تــا بــه امــروز بــر
مبنــای ماهيــت و اصــول خــود عمــل
کــرده اســت .نيــش عقــرب نــه از ره
کيــن اســت ،اقتضــای طبيعــتاش
ايــن اســت .در نتیجــه ،حتــا اصــاح
ایــن نظــام موجــب تقویــت ماهیــت
آن شــده و ایــن نظــام را ماندگارتــر
میکنــد .در ایــن نظــام ذرهای
اصالحــات بهگونــهای کــه بــه نفــع
تودههــای مــردم اعــم از کارگــران و
زحمتکشــان شــهر و روســتا ،زنــان،
مــردم ملــل تحــت ســتم ،روشــنفکران
و نویســندگان و هنرمنــدان باشــد،
ممکــن نیســت.
خواســت خــاص شــدن از ســلطۀ ایــن
رژیــم و نظــام آن ،از جملــه تئوکراســی
آن ،امــری «ســليقهای» نيســت .بلکــه
ضــرورت و نيــاز مبــرم جامعــه ماســت.
ســرنگونی ایــن رژیــم ،اوليــن گام
ضــروری در جهـ ِ
ـت خاتمــه بخشــيدن
بــه ســير قهقرائــی جامعــه اســت.
ِ
حاکمیت
تجربــۀ نزدیــک بــه  40ســال
جمهــوری اســامی بــه اکثريــت مــردم
ايــران آموختــه اســت کــه حرفهــای
«آخــرت» و غیــره فقــط بــرای رنــگ
کــردن و ســر کار گذاشــتن اســت.
بــه اینــان بایــد گفــت :ســرای آخــرت
را برداريــد و بگذاريــد ايــن جامعــه را
مــا بگردانيــم ،بهشــت از آن شــما و
رهبــری مــردم بهســوی جامعــهای
کــه در آن نــه اســتبداد دينــی باشــد
آن مــا.
و نــه اســتبداد غيــر دينــی ،از ِ
جامع ـهای کــه در آن قــدرتِ سیاســی
پشــتوانۀ کارگــران و کارکنــان جامعــه
بــرای از بيــن بــردن شــکافهای

طبقاتــی باشــد ،پشــتوانۀ زنــان در
برکنــدن زنجيرهای انقيادشــان باشــد،
پشــتوانۀ آزادی بيــان و انتشــار و انتقاد
و علمجویــی بــی حــد و حصــر باشــد.
آن اکثریــت مــردم
ایــن جامعــه از ِ
باشــد .امــا در ايــن چارچــوب ،به شــما
نيــز آزادی بيــان و ديــن و مخالفــت بــا
دولــت خــود را خواهيــم داد.
آينــده فقــط توســط مردمــی ســاخته
میشــود کــه از صحنــۀ سياســت
و اهدافــی کــه میتوانــد آينــده را
نصيــب آنــان کنــد درک درســتی
داشــته باشــند .تعييــن سرنوشــت
جامعــه از طريــق حرکــت ميليونهــا
تــن از مــردم ســتمديده زيــر پرچــم
طبقاتــی خودشــان (و نــه زيــر پرچــم
طبقــات اســتثمارگر جامعــه) تبديــل
بــه يــک ضــرورت عاجــل تاريخــی
شــده اســت .ايــن ضــرورت ،محصــول
جامعــۀ طبقاتــی و بهطــور مشــخص
محصــول نزدیــک بــه چهــل ســال
حاکميــت ديکتاتــوری فاشیســتی
دينــی طبقــات ســرمايهدار اســتثمارگر
و تاریکاندیشــان دینــی در ايــران
اســت .آزادی در گــرو درک ايــن
ضــرورت اســت.
«آتش»

یادداشتها:
 -1ايــن کتــاب درســال  1360تحت نظر
بهشــتی کــه رياســت ديــوان عالی کشــور
و شــورای عالــی قضائــی را بــر عهــده
داشــت از عربــی بــه فارســی ترجمــه شــد
و مرجــع مجازاتهــای اســامی گشــت
و جانشــين قانــون مجــازات عمومــی
قبــل کــه حاصــل انقــاب مشــروطه
ناتمــام بــود ،شــد( .رجــوع کنيــد بــه
هدايــت متيــن دفتــری"« ،دادرســی در
فقاهــت اســامی"»  -در کتــاب زنــدان،
جلــد اول ،بــه ويراســتاری ناصــر مهاجــر)
 -2مقدمــۀ قانــون مجازاتهــای اســامی
میگويــد« :نظــر بــه ايــن كــه مقدمــه
قانــون اساســی قانونگــذار را مكلــف بــه
رعايــت ضابطههــای مديريــت اجتماعــی
بــر مبنــای قــرآن و ســنت نمــوده و
اصــل دوم ايــن قانــون نيــز حكومــت را
بــر پايــه ايمــان بــه خــدای يكتــا و وحــی
الهــی اســتوار دانســته اســت ،توجــه
بــه اجتهــاد مســتمر فقهــی عظــام در
تدويــن قوانيــن ،بهويــژه قانــون مجــازات
ضــروری اســت».
 -3رجــوع کنيــد بــه بــاب دوم از مــادهی
 297قانــون مجــازات اســامی جمهــوری
اســامی کــه خونبهــای قتــل يــک
مــرد مســلمان را يــک هــزار دينــار
مســکوک کــه هــر دنيــار برابــر بــا يــک
مثقــال شــرعی طــا بــه وزن  8نخــود
اســت قــرار میدهــد .طبــق مــاده ،300
خونبهــای قتــل زن مســلمان نصــف
خونبهــای قتــل مــرد مســلمان اســت.
طبــق مــاده  436ديــهی قطــع يــک
بيضــهی مــرد ،نصــف ديــهی کامــل
اســت.
«  -4دادرســی» در نظــام فقاهتــي-
نوشــتۀ هدايــت متيــن دفتــری .کتــاب
زنــدان .جلــد اول .بــا ويراســتاری ناصــر
مهاجــر.

قانون اساسی جمهوری اسالمی:
ضد مردمی و ارتجاعی
قانــون اساســی جمهــوری اســامی،
قانــون اساســی يــک فرقــه مذهبــی
اســت .اصــل  12قانــون اساســی
میگويــد« :ديــن رســمی
ايــران ،اســام و مذهــب جعفــری
اثنیعشــری اســت و ايــن اصــل
الیاالبــد غيــر قابــل تغييــر
اســت ».وجــه مشــخصۀ ايــن
پيــروان
قانــون آن اســت کــه بــه
ِ
ديــن شــيعه اثنیعشــری و بــه
مــردان امتيــاز داده و بــه فقهــا و
نهادهــای مذهــب شــيعه قــدرت
بــی حــد و حصــر میدهــد .در
ايــن قانــون اساســی ،نهادهــا
و بنيادهــای سياســی «بــر
اســاس تلقــی مکتبــی» تشــکيل
میشــوند .در ايــن قانــون اساســی
«بــر اســاس تلقــی مکتبــی،
صالحــان عهــدهدار حکومــت و اداره
مملکــت ميگردنــد (ان االرض
يرثهــا عبــادی الصالحــون)» و
«قانو نگــذاری ...بــر مــدار قــرآن
و ســنت ،جريانمييابــد( ».بــه
نقــل از مقدمــه قانــون اساســی
جمهــوری اســامی) .اصــل 5
قانــون اساســی حــق حاکميــت
را بــه کســی کــه نيســت (امــام
زمــان) و نماينــدۀ وی (ولــی فقيــه
شــيعه اثنیعشــری) میدهــد.
اصــل 6انتخــاب رياســت جمهــوری
و نماينــدگان مجلــس شــورای
اســامی و غيــره را در ايــن
قانــون
چارچــوب جايــز میدانــد.
ِ
شــريعت کــه قلــب و جوهــر قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ايران را
تشــکيل میدهــد« ،تغييرناپذيــر»
اســت .اصــل 177قانــون اساســی
میگويــد« :محتــوای اصــول
مربــوط بــه اســامی بــودن
نظــام و ابتنــای کليــه قوانيــن
و مقــررات بــر اســاس موازيــن
اســامی و پايههــای ايمانــی و
اهــداف جمهــوری اســامی ايــران
و جمهــوری بــودن حکومــت و
واليــت امــر و امامــت امــت و نيــز
اداره امــور کشــور بــا اتــکاء بــه آراء
عمومــی و ديــن و مذهــب رســمی
ايــران تغييرناپذيــر اســت .».بنــد
دوم از اصــل دوم قانــون اساســی،
منبــع قانــون را نــه در عقــل
کــه در «وحــی الهــی» میدانــد.
بنابرايــن ملــت چــه کاره اســت
کــه «بــه اصــاح در قوانيــن جــاری
اقــدام کنــد« ».الهــی» و مذهبــی
بــودن ايــن قانــون در را بــه روی

تغييــر آن بســته اســت« .تغييــر»
مســئلهای دنيــوی و وابســته
بــه شــعور اجتماعــی و روابــط
اجتماعــی تکامليابنــدۀ بشــر
اســت.
شِ ــکوه کــردن از بیقانونــی در
جمهــوری اســامی بیمعناســت.
زيــرا قانــون حکومــت دينــی،
همــه چيــز از جملــه قانــون را بــه
ارادۀ خــدا مشــروط میکند .اراده
خــدا هــم مــرز نمیشناســد!
ايــن قانــون بهطــور ذاتــی راه
را بــرای قوانيــن نانوشــته و غيــر
رســمی بــاز میکنــد .ســلطۀ
شــريعت بــر افــکار و روابــط
اجتماعــی پيــش از ســال 57
هــم بســيار قــوی بــود .تعهــدات
ســنتی در انجــام معامــات
اقتصــادی ،قراردادهای کاری ،وام،
زناشــوئی و ماليا تهــای شــرعی،
نقــش درجــه دوم زن در جامعــه و
تحــت تبعيــت بــودن زنــان قبــل
از جمهــوری اســامی هــم بــود
و بــه تدريــج در حــال زوال.
آمــدن نظــا ِم
امــا بــا روی کار
ِ
جمهــوری اســامی همــه اينهــا
جانــی تــازه گرفتــه و از پشــتوانۀ
سياســی مطلــق برخــوردار شــدند.
در ايــن قانــون ،اصــل بورژوائــی
تفکيــک قــوای ســهگانه
بهوســيله قــدرت مطلقــه شــرع
(و نــه صرفــا واليــت فقيــه)
کنــار زده میشــود .ايــن قانــون
اساســی ارتجاعــی در مــوارد
بســيار توســط بانيانــش زيــر پــا
گذاشــته میشــود و ايــن ربطــی
بــه ايــن جنــاح و آن جنــاح
نــدارد .ايــن بــه ماهيــت ايــن
قانــون اساســی و نظــام سياســی
و ايدئولوژيــک و اجتماعــی و
اقتصــادی جمهــوری اســامی
ربــط دارد .نظــام ملوکالطوايفــی
در مديريــت و تصميمگيریهــا،
مشــورتها و رايزنیهــای واقعــی
بــر ســر ســفرههای افطــار و بــا
دعــوت خــواص انجــام میشــود.
غلبــه انتصــاب بــر انتخــاب،
غلبــه روابــط دينــی  /مکتبــی و
خويشــاوندی و ايلــی بهجــای
تخصــص و مهــارت ،نقــش عمــده
را در شــکلگيری سلســله
مراتــب دولــت جمهــوری
اســامی داشــته و جــزو ذات آن
اســت.
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در ایــن یادداشــت بــه نقــد ده
سفســطۀ رایــج دربــارۀ قتــل عــام
زندانیــان سیاســی در تابســتان ســال
 67پرداختــه شــده ،کــه ازســوی
چهرههــا و جریانــات سیاســی راســت
و لیبــرال – خصوصــاً ســخنگویان و
ایدئولوگهــای جریــان اصالحطلــب
و اعتدالــی – مطــرح میشــود.
هــدف ایــن سفســطهها ،مخــدوش
ِ
واقعیــت تاریخــی آن رویــداد
کــردن
و مبــری کــردن جمهــوری اســامی
از جنایــات رخ داده در دهــۀ 60
اســت .سیاســتزدایی از واقعیــت آن
رویــداد و دادن ابعــا ِد حقــوق بشــری با
هــدفِ جــا انداختن شــعا ِر سازشــکارانۀ
«میبخشــیم ،امــا فرامــوش
نمیکنیــم» در افــکار جامعــه ،یکــی
دیگــر از علــل دامــن زدن بــه ایــن
سفســطهها اســت.
یــک) «قتــل عــام  67در کارنامــۀ
جمهــوری اســامی یک اســتثناء
بو د »
ایــن قتــل عــام نــه یــک رویــداد
اســتثنایی بلکــه ادامــۀ رونــد کشــتار و
جنایتــی بــود کــه جمهــوری اســامی
بــا هــدفِ تثبیــت خــودش و حــذف
هرگونــه مخالــف و منتقــدی از ســال
 58و بهویــژه بعــد از  30خــرداد 60
آغــاز کــرد و طــی آن دههــا هــزار نفــر
از مــردم و زندانیــان سیاســی توســط
جمهــوری اســامی در سراســر ایــران
قتــل عــام شــدند.
دو) «مســئولیت قتــل عــام
 67فقــط بــر عهــدۀ "هیئــت
مــرگ" اســت و ایــن کشــتار بـه
صــورت مخفیانــه انجــام شــده»
مســئولیت حقوقــی ،اخالقــی و
تاریخــی کلیــۀ جنایــات دهــۀ ،60
بــر عهــدۀ تمامیــت نظــام جمهــوری
اســامی اســت .همــۀ شــخصیتها،
جناحهــا و ســران ایــن نظــام در
رابطــه بــا جنایــات دهــۀ  60مشــارکت
داشــتند .در مــور ِد قتــل عــام 67
نقــش روح اهلل خمینــی
اگــر چــه
ِ
در صــدور فتــوی مــرگ یــک نقــش
تاریخــی اســت ،امــا رئیــس جمهــور
وقــت (علــی خامنــهای) ،نخســت
وزیــر (میرحســین موســوی) ،رئیــس
مجلــس (اکبــر هاشــمی رفســنجانی)،
رئیــس شــورای عالــی قضایــی
(عبدالکریــم موســوی اردبیلــی)،
حاکــم شــرع (حســینعلی ّنیــری)،
دادســتان کل کشــور (محمد موســوی
خوئینیهــا) ،وزیــر اطالعــات (محمــد

محمــدی ری شــهری) ،رئیس ســازمان
زندانهــا (اســماعیل شوشــتری) و
اعضــای اصلــی هیئــت مــرگ (ابراهیــم
رئیســی ،مصطفــی پورمحمــدی،
مرتضــی اشــراقی) بهعنــوان دســتور
دهنــده ،اجــرا کننــده ،فراهــم کننــده
و همدســت ،نقــش داشــتند.
ســه) «عملیــات مجاهدیــن و
شــورش در زندانهــا ،ایــن قتــل
عــام را بــه جمهــوری اســامی
تحمیــل کــرد»
ِ
علــت صــدور فرمــان قتــل عــام ،67
عملیــات فــروغ جاویــدان ســازمان
مجاهدیــن خلــق نبــود .جمهــوری
اســامی بــرای حــل صــورت مســالۀ
هــزاران زندانــی سیاســی انقالبــی
و آرمانگــرا کــه آخریــن بقایــای
نســل انقــاب  57و پیشــگامان امیــد
بــه ادامــۀ انقــاب و مقاومــت بودنــد،
عملیــات فــروغ جاویــدان و افســانۀ
ســراپا درو ِغ شــورش زندانیــان در
زندانهــا را بهانــۀ ارتــکاب ایــن
جنایــت کــرد .از پاییــز و زمســتان
ســال  ،66مــوج جدیــدی از اعدامهــا
در مــورد زندانیانــی کــه ســالها
پیــش دســتگیر شــده یــا احــکام
دیگــری داشــتند ،آغــاز شــده بــود.
ـن مســلح اعدام
چهــار) «محاربیـ ِ
شد ند »
هیچکــدام از زندانیــان قتــل عــام
شــده در ســال  ،67متهــم بــه جنــگ
مســلحانه نبودنــد و همگــی پیشــتر
بــه اتهــا ِم فعالیــت سیاســی بــه زنــدان
محکــوم شــده بودنــد .دولــت ایــران
حتــی زندانیــان عضــو حــزب تــوده و
ســازمان فداییــان اکثریــت کــه برخــی
از آنهــا بــه لحــاظ ایدئولوژیــک
در زمــان دســتگیری طرفــدار و
مدافــع جمهــوری اســامی بودنــد
را هــم اعــدام کــرد .امــا حتــی اگــر
جانباختــگان  67بــه اتهــام عملیــات
مســلحانه هــم دســتگیر شــده بودنــد،
بهلحــاظ حقوقــی جایــگاه اســیر
جنگــی را داشــته و جمهوری اســامی
حــق اعــدام آنهــا را نداشــت .بــه ایــن
علــت ،قتــل عــام زندانیــان سیاســی در
ســال  67یــک جنایــت جنگــی اســت.
پنــج) «مســاله حقوقــی اســت
نــه سیاســی»
اگرچــه بررســی عملکــرد جمهــوری
اســامی در رابطــه بــا قتــل عــام
زندانیــان سیاســی در ایــران از ســال
 57تــا  ،67دارای محتــوی حقوقــی
اســت ،امــا وجــه عمــدۀ ایــن جنایــات
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نــه حقوقــی بلکــه سیاســی اســت.
تمامــی جنایــات جمهــوری اســامی
در دهــۀ  ،60برآمـ ِد رویارویی سیاســی
و نظامــی میــان دولــت ارتجاعــی
و اســامگرای جمهــوری اســامی
بــا اپوزیســیون کمونیســت ،چــپ و
انقالبــی اســت کــه بــا هــدف مقاومــت
در برابــر ضــد انقــاب اســامگرا بــه
مبــارزه و جنــگ پرداخــت .ایــن مبارزه
و مقاومــت را نمیتــوان از محتــوی
سیاســی ،طبقاتــی و آرمانــی آن تهــی
کــرده و مســاله را بــه یــک پرونــدۀ
جنایــی و از زاویــۀ حقــوق «اولیــای
نباختــگان
َدم» و خانوادههــای جا 
تقلیــل داد .جانباختــگان دهــۀ 60
و از جملــه قتــل عــام ســال  ،67نــه
«قربانیــان مظلــو ِم» یــک کشــتار
جنایــی بلکــه انســانهای کمونیســت
و انقالبــی بودنــد کــه بــرای یــک
جامعــه و جهــان بهتــر دســت بــه
مبــارزه و جنــگ و مقاومــت زدنــد.
در طــرح دعــوی و افشــاگری علیــه
جنایــات جمهــوری اســامی در
دهــۀ  ،60همــواره بایــد محتــوی
طبقاتــی و سیاســی ایــن رویارویــی
سیاســی -نظامــی و آرمــان و اهــداف
جانباختــگان را پیــش کشــیده و بــر
آن تأکیــد کــرد.
شــش) «پــدران ،پســران و
بــرادران اعــدام شــده»
زندانیــان سیاســی جانباختــه در
دهــۀ  60و ســال  67فقــط َمــرد
نبودنــد .در سراســر ایــن ســالها
ِ
کمونیســت
صدهــا زن انقالبــی و
آرمانگــرا بــه جــرم مقاومــت در برابــر
خمینــی و خدایــش ،کشــته شــدند .در
قتــل عــام ســال  ،67در زندانهــای
تهــران ،کــرج ،مشــهد ،اهــواز ،اصفهــان
و غیــره زنــان سیاســی بــه دار آویختــه
شــدند.
هفــت) «نهادهــای حقوق بشــری
اعتــراض کردند»
دولتهــای مختلــف امپریالیســتی،
ســازمانها و نهادهــای حقــوق بشــری
و ســازمان ملــل متحــد چــه در هنــگام
وقــوع قتــل عــام  67و چــه پــس از
آن ،در مقابــل کشــتار کمونیس ـتها و
انقالبیــون ســکوت کــرده و از محکــوم
کــردن دولــت جمهــوری اســامی در
ایــن مــورد ،خــودداری کردنــد.
هشــت) «برمــا شــدن قتــل
عــام  67مدیــون آیــتاهلل
منتظــری اســت»
تاریخــی افشــاگری از
نقــش اصلــی و
ِ
واقعیــت قتــل عــام زندانیــان سیاســی
در دهــۀ  60و ســال  67را خانوادههــای
جانباختــگان ،زندانیــان جــان بــه َدر

بُــرده و ســازمانها و احــزاب انقالبــی،
چــپ و کمونیســت ایفــا کردنــد.
نــه) «اصــاح طلبــان هــم منتقد
قتــل عــام  67اند»
جناحهــای مختلــف حکومــت ایــران
اعــم از اصولگــرا ،اصالحطلــب،
اعتدالــی و غیــره بیــش از دو دهــه بــا
اتــکا بــه ابزارهــای ســرکوب امنیتــی
و ســرکوب رســانهای ،تــاش کردنــد
از عمومــی شــدن اخبــار و حقایــق
جنایتهــای جمهــوری اســامی در
دهــۀ  60و ســال  67جلوگیــری کنند.
امــروزه کــه حقیقـ ِ
ـت آن جنایــات بــا
تــاش خانوادههــای جانباختــگان
و زندانیــان سیاســی ســابق و
ســازمانها و احــزاب انقالبــی و چــپ
و کمونیســت ،رفتهرفتــه بــه بخشــی
جمعــی جامعــۀ
از آگاهــی و خاطــرۀ
ِ
ایــران تبدیــل میشــود ،بخشــی
از چهرههــا و ســخنگویان جنــاح
اصالحطلــب جمهــوری اســامی مانند
عطــا اهلل مهاجرانــی ،محســن کدیــور،
مصطفــی تــاجزاده و غیــره ضمــن
ادعــای مخالفــت و بیاطالعــی از
ایــن جنایــت ،پــروژۀ مخــدوش کــردن
واقعیــت و جعــل حقایــق ،وارونهنمایــی
رویدادهــا را پیــش میبرنــد .هــدف
ایــن پــروژه ،همســان کــردن نقــش
جمهــوری اســامی و اپوزیســیون آن،
در وقــوع جنایــات دهــۀ  60و مبــری
کــردن رهبــران جنــاح اصالحــات از
مداخلــه و مشــارکت در آن جنایــات
اســت.
ده) «گذشته را فراموش کنیم»
افشــاگری و تبلیــغ و ترویــج دربــارۀ
جنایــات جمهــوری اســامی در دهــۀ
 60و ســال  67بخشــی از مبــارزۀ
طبقاتــی و سیاســی در ایــران امــروز
اســت و نبایــد گذاشــت محتــوی
تاریخــی و سیاســی آن رویــداد ،در
ظرافــت خــط سازشــکارانۀ بخشــش
و مــدارا ،فرامــوش شــود .ایــن مبــارزه
از ســه نظــر ،دارای محتــوی مهــم
دادن آگاهــی انقالبــی و سیاســی بــه
تودههــای مــردم اســت -1 :افشــای
ماهیــت ایدئولوژیــک و سیاســی
دولــت ســرمایهداری دینمــدار در
ایــران -2 ،افشــای ماهیــت و نقــش
تاریخــی جناحهــا یــا شــخصیتهای
جمهــوری اســامی کــه امــروزه
تحــت نــام اعتــدال ،اصالحــات یــا
حتــی جنبــش ســبز ادعــای حقــوق
مــردم را دارنــد -3 ،تبلیــغ و ترویــج
دربــارۀ آرمــان ،ایدئولــوژی و انقــاب
کمونیســتی بهعنــوان هــدف بخشــی
از آن جنبــش.
حسام سیهسرانی
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تروریسم حجاب
و عفت اسالمی !

هفتــۀ «حجــاب و عفــت» جمهــوری
اســامی هــر ســال در وســط تیرمــاه
در اوج گرمــای تابســتانی برگــزار
میشــود .امــا امســال گرمایــش
اقلیمــی کــه هــوای دا ِغ بــاالی پنجــاه
درجــهای را بــه برخــی نقــاط ایــران
ماننــد خوزســتان و بلوچســتان آورده روحــی میکنــد .آیــتاهلل مــکارم
اســت ،چهــرۀ تروریســتی «حجــاب شــیرازی در مــورد فوایــد حجــاب
اســامی» را عریانتــر از همیشــه میگویــد« :حجــاب بــرای حفــظ
کــرده اســت .کمبــود آب ،هــوای پــر شــخصیت زن و جلوگیــری از انحــراف
گــرد و غبــار ،برقــی کــه در برخــی جوانــان و (ممانعــت از) گســترش
مناطــق همیشــگی نیســت و قطــع و فســاد در جامعــه اســامی اســت.
وصــل میشــود ،تعــداد زیــادی از و همانگونهکــه اصــل پوشــیدن
مــردم را کالفــه و بیمــار کــرده اســت .لبــاس بــرای زنــان و مــردان منافــات
در چنیــن وضعی در اتوبوســی از میان بــا آزادی آنهــا نــدارد ،حجــاب نیــز
خیابانهــای داغ در حــال رد شــدن چنیــن اســت( ».ســایت خبرگــزاری
هســتم .بــه زنــان چادرمشــکی چشــم دانشــجویان ایــران (ایســنا) 17
دوختــهام و از خــود میپرســم ،ایــن تیــر.)1392
حجــاب لعنتــی ،آنهــم از نــوع ســیاه بــه ایــن مرتجــع تاریکاندیــش
و کلفــتاش چیســت کــه اینهــا را بایــد گفــت ،بلــه «اصــل پوشــیدن
چنیــن بــه بنــد کشــیده و نــه فقــط لبــاس بــرای زنــان و مــردان منافــات
بدنشــان بلکــه هســتی و انســانیت بــا آزادی آنهــا نــدارد» امــا اصــل
آنهــا را زیــر فشــار و شــکنجه قــرار پوشــیدن حجــاب اســامی بــا آزادی
زنــان شــدیدا منافــات دارد .در ایــن
میدهــد؟
مــن آن را تروریســم حجــاب اســامی جامعــه و طبــق قوانیــن شــریعت ،زن
میخوانــم .عــاوه بــر معنــای «مجــرم» و «منبــع فســاد اجتماعــی»
اجتماعــی ســتمگرانهاش ،حجــاب اســت و بایــد لبــاس خاصــی را بــه
ِ
آفــت ســامت نشــانۀ «مجــرم» بــودن بپوشــد تــا
ِ
اســامی تبدیــل بــه
و بهداشــت زنــان شــده اســت .از جامعــه از او فاصلــه بگیــرد .آیــا ایــن
آنجــا کــه حجــاب ،مانــع دائمــی رژیــم ،نفرتانگیــز و شایســتۀ انزجــار
در مقابــل رســیدن نــور خورشــید زنــان ایــن کشــور نیســت؟
بــه بــدن اســت ،کمبــود ویتامیــن ســایت «راســخوان» ،وابســته بــه
ِ
وصــف
 Dکــه بــرای اســتحکام اســتخوان ســازمان اوقــاف و خیریــه در
و اعصــاب حیاتــی اســت ،در میــان «پوشــش اســامی بــرای بانــوان»
زنــان ایرانــی یکــی از رایجتریــن مینویســد« :مفاســد اجتماعــی ،قتــل
بیماریهــا اســت .بیماریهــای و غــارت ،خودکش ـیها ،فرزنــدان ســر
ـتخوانی مخصــوص در ســنین بــاال ،راهــی ،ســقط جنینهــا ،بیماریهــای
اسـ
ِ
حتــا در میــان دانــش آمــوزان شــایع زنانگــی و بــروز ایــدز و پاشــیدگی
شــده اســت .در ایــران ،زنــان ســه برابر کانــون گــرم خانــواده ،مشــکالت
مــردان مبتــا بــه بیمــاری ام.اس روحــی و روانــی شــوهران و زنــان و
میشــوند .بیماریهــای پوســتی فرزنــدان از آثــار هرزگــی و برهنگــی و
ســر و بــدن ،شــپش و کچلــی و ...بدحجابــی اســت کــه دامنگیــر جامعــه
بهعلــت کمبــود هــوا و عــرق کــردن بشــری شــده اســت و هیــچ راه صحیــح
ســر و بــدن در لباسهــای زخیــم و و معقولــی بــه جــز اج ـرای دســتورهای
ســیاه افزایــش یافتــه اســت .عــدم اســامی بــه نظــر نمیرســد ،پوشــش
تابــش نورخورشــید بــه پوســت ،اســامی بـرای بانـوان از ضروریــات دینی
زمینهســاز بیماریهــای اســتخوانی ،اســت( ».زمســتان .)95
کمغزان پرســید،
قلبــی عروقــی و دیابــت میشــود بایــد از ایــن خشــ 
و خطــر ابتــا بــه ســرطانهای بنــا بــر کــدام علــم پزشــکی،
ِ
علــت
مرگبــار از جملــه ســرطان پســتان «برهنگــی و بدحجابــی»
را زیــاد میکنــد (بــرای شــناخت «بیماریهــای زنانگــی» اســت؟ اصــا
ســایت «بیماریهــای زنانگــی» در قامــوس
ِ
بیشــتر از ایــن آفــت بــه
 wikiIslam.netرجــوع کنیــد) .شــما چیســت؟
تحمیــل رنگهــای تیــره در پوشــش منظــور اینهــا از «بیماریهــای
زنــان یکــی از عوامــل گســترش زنانگــی» ســرطان پســتان و رحــم
افســردگی و بیماریهــای روانــی نیســت .ایــن اســامیها ،ســفلیس
اســت .حتــا روانپزشــکان نســبت بــه و ایــدز را «بیماریهــای زنانگــی»
رنگهــای ســیاه و افــراط در اســتفاده محســوب میکننــد« .راه حــل»
از آنهــا هشــدار میدهنــد .حجــاب اجتماعیشــان هــم بــرای درمــان
اجبــاری ،انــرژی و شــادابی و نشــاط ایــن امــراض «پوشــش اســامی بــرای
دختــران و زنــان را ســرکوب میکنــد .بانــوان» اســت .درحالیکــه در همیــن
شــرکت آنــان را در فعالیتهــای بدنی جمهــوری اســامی و در زیــر ســایۀ
ورزشــی بــه هــزار شــکل محــدود حجــاب اجبــاری ،خریــد و فــروش
شــکل تنفروشــی
و همــراه بــا دلهــره و شــکنجه و آزار ســکس زن بــه
ِ

یــا صیغــه اســامی ،تجــاوز بــه زنــان
و کــودکان دختــر و پســر و بیمــاری
ایــدز ،ابعــاد بیســابقهای گرفتــه
اســت.
خرافــی
در ایــن نــوع نوشــتهجات
ِ
و زنســتیزانه ،بســیار عریــان و
بیتعــارف ،زنــان منبــع و سرچشــمۀ
بهاصطــاح «مفاســد اجتماعــی»
معرفــی میشــوند .درحالیکــه رژیــم
ـامی
حاکــم و نظــام ســرمایهداری اسـ ِ
اســت کــه مرکــز تمــام مفاســد و
معضــات اجتماعــی اســت.
فرهنــگ و گفتمــان ضــد زن کــه
امــروزه در ایــران و سراســر جهــان
رایــج اســت جزیــی از روابــط
«پدرســاالری» و «مردســاالری»
حاکــم اســت .ایــن روابــط در مقطعــی
از تاریــخ جامعــۀ انســانی ظاهــر شــد.
بــا ظهــور جامعــۀ طبقاتــی ،جایــگاه
زنــان کامــا دگرگــون شــد و حتــی
جســم او مــورد حملــه قــرار گرفــت.
فلســفۀ پنهــان کــردن بــدن زن در
حجــاب نیــز مربــوط بــه نشــانهگذاری
و تقویــت ایــن رابطــۀ اجتماعــی
ســتمگرانه اســت .مربــوط اســت بــه
در هــم شکســتن اعتمادبهنفــس و
انســانیت زن .پیــش از بهوجــود آمــدن
سلســله مراتــب و شــکاف طبقاتــی در
ســازمان اجتماعــی انســانها ،چنیــن
چیزهایــی نبــود .مادرتبــاری در
میــان انســانها حاکــم بــود .شــواهد
بســیاری از آن دوران موجــود اســت
و دیرینهشــناسهای دانشــمند
در ابزارهــا ،اجســاد ،آثــار نقاشــی و
مجسمهســازی یافــت شــده نشــان
میدهنــد کــه طبــق ایــن دادههــای
عینــی و علمــی ،رابطــۀ میــان جنــس
مونــث و مذکــر رابطــۀ باالدســت
و فرودســت نبــوده اســت .اصــا
تیرههــای مختلــف ازطریــق زنــان
مشــخص میشــدند .امــا بــا ظهــور
ِ
فرودســت
طبقــات ،زن بــه جایــگاه
مــرد ســرنگون شــد و از آن زمــان،
دیــن و فرهنــگ و ایدئولــوژی ،ایــن
وضعیــت را توجیهپذیــر و تحکیــم
کــرد .حجــاب بــر ســر زنــان کــردن
در دوران اســام ،بخشــی از همیــن
ماجراســت .پیــش از پیدایــش
سلســلهمراتب طبقاتــی و جنســیتی
در جامعــۀ بشــری« ،زن» و «مــرد»
بهعنــوان دو قشــر اجتماعــی منفــک
و متمایــز موجــود نبودنــد .انســانها
مونــث و مذکــر بودنــد ولــی «زن» بــا
معنــای اجتماعــی امــروز و «مــرد» بــا
معنــای اجتماعــی امــروز کــه توســط
قانــون و دیــن و زبــان و هنــر و لباس
و ...تعریــف میشــود وجــود خارجــی
نداشــت .قبــل از آغــاز جوامــع

طبقاتــی ،لبــاس فقــط بهمنظــور
محافظــت در مقابــل شــرایط جــوی و
گاه بــرای تزییــن پوشــیده میشــد.
در مناطــق گرمســیر همــه لخــت
بودنــد و کســی هــم بــه کســی
تجــاوز نمیکــرد! پــس بایــد ســوال
کــرد ،ایــن چــه جامعـهای اســت کــه
نداشــتن چــادر مشــکی و «حجــاب
کامــل» ،مــردان را متجــاوز میکنــد
و «بیماریهــای زنانگــی» افزایــش
پیــدا میکنــد؟ بایــد ســوال کــرد،
چــرا ایــن وضــع مصــادف شــد بــا
اختــراع «خــدا» از طــرف انســان؟
چــرا در ادیــان ابراهیمــی (یهودیــت،
مســیحیت و اســام) از حجــابِ زن
یــک اصــل «عفــت» و «اخــاق»
ســاخته شــد و گفتــه شــد کــه مــوی
زن نبایــد دیــده شــود!
موضــوع حجــاب در دوران کنونــی
بــا موضــوع حجــاب در 1400
پیــش متفــاوت اســت .درواقــع،
ـامی امــروزی در
ـخ حجــاب اسـ ِ
تاریـ ِ
کشــورهای خاورمیانــه ،بــه صد ســال
گذشــته و تغییــر و تحــوالت سیاســی
صــد ســال گذشــته در خاورمیانــه
ربــط دارد .از زمانی که ســرمایهداری/
امپریالیســم بــه ایــن منطقــه و
کشــورهای آن نفــوذ کــرد ،اســتعمار
و ســرمایهداری امپریالیســتی ،بنــا
منافــع سیاســی و اقتصــادیاش
بــه
ِ
گاه بــا قشــرهای روحانیــت اســامی
متحــد میشــدند (ماننــد تاســیس
کشــور عربســتان ســعودی بــر
ـب وهابیــت و در اتحــاد
اســاس مذهـ ِ
میــان خانــواده ســلطنتی و قشــر
آخوندهــای وهابــی) و گاه مدعــی
«کشـ ِ
ـف حجــاب» و آوردن «تجــدد»
بــه ایــن کشــورها میشــدند .در هــر
حالــت ،زنــان و پوشــش آنــان عامــل
نمادیــن بســیار مهمــی بــوده اســت.
« َکــرن آرمســترانگ» کــه یکــی از
مهمتریــن پژوهشگــران دینــی
در دورۀ کنونــی اســت مینویســد:
«تــا اواخــر قــرن نوزدهــم ،در جهــان
اســام پوشــیدن روبنــده توســط
زنــان نــه عمومیــت داشــت و نــه
موضوعــی مرکــزی بــود... .حجــابِ
کامــل ســنتا توســط زنــان اشــراف
پوشــیده میشــد کــه نشــانۀ
موقعیــت اجتماعیشــان بــود .در
مصــر تحــت رهبــری محمــد علمــی
ِ
موقعیــت زنــان
()1845-1805
بهبــود قابــل توجهــی کــرد .بســیاری
روبنــده را کنــار گذاشــته و آزادانــه
در جامعــه رفــت و آمــد میکردنــد.
تــا اینکــه بریتانیاییهــا در ســال
 1882مصــر را بــه اشــغال درآوردنــد.
...لُــرد «کرومــر» انگلیســی گفــت
تازمانیکــه روبنــده لغــو نشــده
اســت مصــر بایــد زیر نظــر دلســوزانۀ
مســتعمرهچیان باقــی بمانــد .زنــان
مصــری بســیاری کــه فرصتهــای
آموزشــی و حرفــهای یافتــه بودنــد،
ایــن فرصتهــا را تحــت اســتعمار
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بلوچستان

بخش اول

بــرای یــک پژوهــش بــه بلوچســتان
رفتیــم .میخواســتیم مطالعــات در
مــور ِد وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی و
فرهنگــی آنجــا را بــا مشــاهدات میدانی
ســنجش کنیــم .بلوچســتان جنوبــی
عقبافتادهتریــن بخــش بلوچســتان
اســت .از بنــدر چابهــار شــروع شــده و تــا
 300 ،250کیلومتــری بهعمــق مـیرود.
پــس از چنــد ســال بــه اینج ـا کــه در
دوران دانشــجویی محــل رفتوآمدمــان
بــود بــاز میگشــتیم .امیــد داشــتیم
چیزهایــی تغییــر کــرده باشــد .حداقــل،
کمــی اوضــاع بهتــر شــده باشــد .امــا
امیــدی واهــی بــود.
فــرودگاه چابهــار (در واقــع فــرودگاه
کنــارک کــه حوالــی  30کیلومتــری
شــه ِر چابهــار قــرار دارد) ،همان فــرودگاه
بینــوا و کوچــک و بیچیــزی بــود کــه
پیشتــر دیــده بودیــم .بخشــی از کنــاره
مســیر کنــارک تــا چابهــار ریگــزاری
خشــک و آفتابســوخته اســت بــا
کپرهایــی ســاخته شــده از بــرگ
درختــان نخــل .بخشــی دیگــر نزدیــک
بــه ســاحل زیبــا و آبــی رنــگ قــرار دارد
بــا خانههــای ویالیــی رو بــه دریــای
آرام و تمیــز کــه قیمتهــای چنــد
میلیــاردیاش بــا مناطق پولــداری تهران
عریــان شــکافِ
برابــری میکنــد .نمــا ِد
ِ
ـم فقــر و ثــروت
عظیــم طبقاتــی و تراکـ ِ
در کنــا ِر هــم .پــدر یکــی از دوســتان کــه
بلــوچ اســت میگفــت «مدتــی اســت
پولدارهــای تهرانــی اینجــا را بــرای
تفریــح کشــف کردهانــد .چــون ســاکت
و آرام اســت .آلودگــی هــوا نیســت .دریــا
تمیــز اســت .بهخاطــر گرمــای هــوا از
ایــن ویالهــا فقــط چنــد هفتــه در ســال
و عمومــا در فصــل زمســتان اســتفاده
میشــود و مابقــی ایــا ِم ســال خالــی از
ســکنه اســت».
چندینجــا تاکســی عــوض کردیــم.
از چنــد «بُرجــک» چــک و کنتــرل رد
شــدیم بــا نگهبانــان فــارس کــه بــه هــر
غی ِرفــارس و بــه مــردم بومــی ماننــ ِد
«دزد و قاچاقچــی» برخــورد میکردنــد.
پــس از ســاعتها رســیدیم بــه یکــی
از روســتاها کــه قصــد دیدنــش را
داشــتیم .روســتا کــه چــه بگوئیــم.
بیابانــی خشــک کــه مــردم بــا اســتفاده
از ســیمان تهیهشــده از کوهســتانهای
مجــاور ،چهاردیــواریای بــرای خــود در
ِ
کوچــک کشــاورزی،
کنــار زمینهــای
ســر همبنــدی کردهانــد :نامتجانــس،
زشــت و بــدون هیــچ نقشــهای.
جمهــوری اســامی میگویــد آب

لولهکشــی در اختیــا ِر ایــن مــردم قــرار
داده اســت .امــا دروغ میگویــد .آب را
خــو ِد مــردم بــا زحمــت و هــزار ترفنــد و
بــا هزینــه خودشــان از رودخانــه یــا چــاه
تهیــه میکننــد .بــا بشــکه .بــا شــلنگ.
بــا دبــه و گاه بــا کاســه و کــوزهای بــر
شــانه .بــرای کشــاورزی و یــا مصــرف
خانــواده .و اگــر اصــا آبــی باشــد! وقتــی
بارندگــی نیســت رودخانــه خشــک
شــده ،چــاه کــمآب شــده و زندگــی از
جهنــم بدتــر مــی شــود.
روســتای مــا  170خانــوار دارد.
ـان
خانوارهایــی تکهپــاره شــده .تعــداد زنـ ِ
سرپرســت خانــواده بــه نسـ ِ
ـبت جمعیــت
زیــاد اســت کــه سرپناهشــان را نزدیــک
بــه اقــوام برپــا کردهانــد چــون بــه
حمایــت جمعــی نیــاز دارنــد .مــردان
خانــوار یکــی در مســقط کار میکنــد،
دیگــری در قطــر و آن یکــی در دوبــی،
یکــی در ایالــت ســند در پاکســتان
و دیگــری ماهیگیــری در شــهرهای
حاشــیه خلیــج« .خوششــانس»ترینها
درون همیــن
آنهایــی هســتند کــه
ِ
مــرز ،کارگــری میکننــد .هرچنــد
فرســنگها دور از خانــواده .مکانیکــی
 17ســاله کــه از  8ســالگی کار کــرده
از شــرایط کارش گفــت« :نزدیــک مــرز
کار میکنــم .بــا  15نفــر دیگــر در
یــک گاراژ .در یــک اتــاق میخوابیــم.
گرمــا کشــنده اســت .صاحبــکار کتــک
میزنــد ...هیــچ کوفتــی در آنجــا
نیســت .حتــا یــک فضــای ســبز کــه
برویــم چرخــی بزنیــم.»...
دغدغههــای مــردم ،ارتباطــی بــا
مشــغلههای طبقــه متوســط شهرنشــین
نــدارد .اگــر هیچ خبــری را دنبــال نکنند
حتمــا اخبــار مربــوط بــه ماهیگیــران و
«دزدان دریایــی» و بــه اســارت گرفتــن
ِ
آنــان را دنبــال میکننــد .چــون زندگــی
و سرنوشــت کل خانــواده بــه ایــن مربوط
اســت.
تجســم عینــی ســتم
زنــان روســتا
ِ
بــر زنــان در مناطــق روســتاییاند و
کل امــورات خانــواده پرجمعیــت را
میگرداننــد .نــان بپــز .انبــوه رختهــا
را بشــور .جــارو بکــن .شــیر بــز را بگیــر.
از کوچکهــای عضــو خانــواده نگهــداری
بکــن و ...از  6صبــح تــا  1نیمهشــب.
کار و فقــط کار .روابــط پدرســاالرانه و
قراردادهــای اجتماعــی ســنتی و غیــر
انســانی ،غالــب اســت .ازدواجهــای
ترتیــب داده شــده و زود هنــگام ،رواج
و ســنت منطقــه اســت .زنــان بهواقــع
بهجــز «ماشــین جوجهکشــی» و
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انگلیــس از کــف دادنــد« .همیــن
"کرومــر" کــه در مصــر از ایدههــای
فمینیســتی بــرای پیشــبرد پــروژه
اســتعماریاش ســود میجســت در
بریتانیــا از بنیانگــذاران اتحادیــۀ
مخالــف حــق رای زنــان بــود».
(کــرن آرمســترانگ .گاردیــن25 .
اکتبــر .)2006
همیــن ماجــرا در ایــران رخ داد.
قبــل از اینکــه رضاشــاه از حکومــت
نظامــیاش بــرای «کشــف حجــاب»
اســتفاده کنــد رهبــر بابیــان بــه
نــام زرینتــاج قزوینــی ملقــب بــه
طاهــره قرةالعیــن حجــاب از ســر
برگرفتــه و خواهــان منســوخ اعــام
شــدن احــکام دینــی در زمینــه
فرودســت و نابرابــر بــودن زنــان شــده
بــود .او توســط ناصرالدیــن شــاه و بــه
حکــم آخوندهــا دســتگیر و در ســال
 1852میــادی بعــد از اینکــه بــه
ناصرالدیــن شــاه ســوء قصــد شــد
و هفــت تــن از بابیــان بهعنــوان
ضــارب شــناخته شــدند (و طاهــره
هیــچ ارتباطــی بــا آنــان نداشــت)
اعــدام شــد .از آن پــس بســياری کــه
روشــنگر و روشــنفكر و ترقیجــو
بودنــد ،بــه فتــوای علمــا و تحــت
عنــوان «بابــی» بــه فجيعتريــن
شــكل بــه قتــل رســیدند.
حجــاب اجبــاری یکــی از مســائل
مهــم سیاســی در جمهــوری اســامی
اســت کــه بــه موجودیــت کلیــت
رژیــم خدمــت میکنــد .از همــان
ابتــدا کــه خمینــی فرمــان حجــاب
اجبــاری را صــادر کــرد ،زنــان در
مقابــل آن مقاومــت کردنــد .رژیــم
جمهــوری اســامی بــه شــکلهای
مختلــف تــاش کــرده اســت کــه
ایــن مقاومــت را ســرکوب کنــد امــا
مقاومــت همچنــان ادامــه دارد.
امــا ایــن مقاومــت بایــد بــه حرکــت
بزرگــی تبدیــل بشــود بــرای تحمــل
نکــردن ایــن حجــاب نفرتانگیــز
کــه تمــام خشــونت ضــد زن در
جامعــه – از خشــونت دولتــی تــا
خشــونت در خیابــان و خانــه – را در
خــود جمــع کــرده اســت .بایــد در
آتــش خشــم زنــان ســوزانده بشــود
– نــه بهخاطــر «اجبــاری» بــودن
عنــوان نمــاد قانونــی،
آن بلکــه به
ِ
ـی کــه زنــان را «نیمــه
دینــی و ُعرفـ ِ
انســان» تلقــی میکنــد و او را بــه
موقعیـ ِ
ـت اجتماعــی فرودســت ،روانــه
میکنــد .
جمهــوری اســامی ،سرنوشــتی
ســنگدالنه و بیرحمانــه بــرای
زنــان ایــران رقــم زد امــا هرگــز
نبایــد بــه آن تــن داد .بایــد حجــابِ
بردگــی همــراه بــا
فرودســتی و
ِ
رژیمــی کــه متولــی آن اســت را در
خشــم رهاییبخــش زنــان ســوزاند.

گزارشی از

جاییکه
از هر تار و
پودش نیاز
به انقالب و
یک زندگی
انسانی،
فریاد زده
میشود!
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تروریسم حجاب و ...

کارگــران بیجیــره و مواجــب نیســتند
ِ
و از  14 ،13ســالگی میزاینــد و کار
میکننــد .در گرمــای بــاالی چهــل
درجــه مجبورنــد لباسهــای ســنتی و
ســنگین و آئینهکاریشــده بپوشــند.
بــه تــن کــردن پوششــی ســبکتر
و مالیمتــر تبدیــل بــه یکــی از
آرزوهایشــان شــده اســت .امــا مذهــب
و ســنتهای عقبافتــاده ملیتــی
اجــازه نمیدهــد .ســن زنــان هرچــه
زن
باالتــر ،اغلــب معترضتــر .بــا ِ
مســنی همــراه شــدیم کــه بــه اســتعاره
«روح پیشــروی» اینجــا بــود .علیــه
ِ
ســنتهای عقبمانــده حــرف مــیزد.
بــه نوادههایــش میگفــت بــا مردانــی
کــه ســن خیلــی باالتــری از شــما
دارنــد ازدواج نکنیــد .اگــر زن دیگــری
روی شــما آوردنــد ،طــاق بگیریــد .اگــر
شــما را کتــک زدنــد ،شــما هــم کتــک
بزنیــد .میگفــت درس بخوانیــد و معلــم
بشــوید .کمتــر از  27ســالگی ازدواج
نکنیــد .اینهــا زنانــی هســتند کــه خــود
تجربههــای ســنگینی را از ســر گذرانــده
و بــه آگاهیهایــی دســتیافتهاند و
ِ
تلــخ آنــان بــه
ماتــرک
نمیخواهنــد
ِ
فرزنــدان و نوادههایشــان منتقــل
شــود.
از میــوه و بازارهــای پــر و پیمــان کــه
در شــهرهای بــزرگ میبینیــم مطلقــا
اثــری نیســت .حتــا در روســتاهای
بزرگتــر کــه ســری زدیــم .اینطــور
بــود کــه علــت برخــی بیماریهــای
تقریبــا همهگیـ ِر ناشــی از کمبــود انــواع
ویتامینهــا را فهمیدیــم .از شــبکوری
تــا بیماریهــای دیگــر .خــوراک مــردم
عمدتــا ســبزیجاتی ماننــد کــدو و بامیــه
و برخــی محصــوالت محلــی یــا خرمــا
اســت کــه در زمیــن خودشــان تولیــد
فــروش
میشــود .هــر از گاهــی ماهی
ِ
دورهگــرد بــه روســتا میآیــد و ماهــی
میفروشــد .میگــوی ایــن منطقــه از
ـطح
عالیترینهــا در نــوع خــودش در سـ ِ
جهانــی اســت و وســیعا صــادر میشــود
و یــا در بازارهــای گرانقیمــت شــهرهای
بــزرگ بــا بهایــی چندیــن برابـ ِر قیمــت
محــل بــه فــروش میرســد .امــا ســفره
مــرد ِم محلــی رنـ ِ
ـگ میگــو ندیده اســت.
ـن مــورد نیــا ِز مــردم هــر از گاهی
پروتئیـ ِ
از ماهــی و مــرغ و در مواقــع اســتثنایی
از گوشــت بــز کــه بــه دههــا دلیــل
«خــدای واقعــی» در ایــن منطقــه اســت،
تامیــن میشــود .یکــی از رفقــا بــه
اســتعاره میگفــت« :شــاید بههمیــن
دلیــل اســت کــه وقتــی موســی ،قــوم
بنیاســرائیل را در میــان بیابانــی خشــک
تــرک کــرد و بــه کــوه رفــت تــا "ده
فرمــاناش" را بیــاورد ،تودههــای مــردم
"بــز طالیــی" ســاختند و او را پرســتش
کردنــد .چــون در آن شــرایط فقــط بــا
بــز و محصوالتــش میتوانســتند زنــده
بماننــد!».
آبــی کــه مینوشــند کِــدر و خطرنــاک
ناســالم اســت .امــا بــرای میهمانــان،
ســخاوتمندانه آب معدنــی تهیــه
کرد هانــد...
ادامه دارد

6

آتش  .شمارۀ 70

معرفی یک تئات ِر خیلی خوب!

تئاتــ ِر «یــک دقیقــه و ســیزده
ثانیــه» را بایــد دیــد .تئاتــر
زن
ـاس تحقیقــاتِ میدانــی از ِ 53
براسـ ِ
کارتُنخــواب تهیــه شــده ،مســتند
اســت ،بــه روی یــک معضــل بــزرگ
اجتماعــی دســت میگــذارد« ،زخمــی
کهنــه» و پنهــان در جامعــه را بــه
صحنــه مــیآورد و «نشــان میدهــد
حرفهــای فــرو خــورده ،روزگاری
تبدیــل بــه معضالتــی جبرانناپذیــر
میشــوند» (نقــل از بروشــور توضیحــی
ایــن تئاتــر).
فاصلهگــذاریِ تئاتــر برتولــت برشــت
نمایــش روایــی خــوب انجــام
در ایــن
ِ
گرفتــه و تماشــاگر بیشــتر از اینکــه
مجــذوبِ بــازی شــود ،جــذبِ پیــام و
محتــوای ماجــرا میشــود .نهتنهــا
بــا قصــه همــراه میشــود بلکــه خــود
بخشــی از آن شــده ،نظــر میدهــد و
بــازی میکنــد.
ایــن تئاتــر در شــبهایی بــا مشــکل
بــرای نمایــش روبــهرو شــد .مــردم
بــرای تماشــا صــف کشــیده بودنــد امــا
اجــرا بــه تعویــق افتــاد .مســاله ایــن بود
ـش صحنــۀ بشــکن زدن و
کــه بــا نمایـ ِ
ترانــه خوانــدن یکــی از بازیگــران
ِ
ســاحت
در شــبکههای اجتماعــی،
اســام لرزیــده و زنــگ خطــر از دفتــر
ریاســت جمهــوری تــا وزارتِ ارشــاد و
دههــا نهــاد دیگــر بــه صــدا در آمــده
مقیــاس
بــود .گویــی زمینلــرزهای در
ِ
 8ریشــتر آمــده و عالیجنابــان بــا
نیــروی «واکنــش ســریع» بایــد بــه آن
حــس
رســیدگی کننــد .اگــر همیــن
ِ
اضطــرار را در برابــر آتشســوزی
بــدون
ســاختمان پالســکو داشــتند
ِ
قربانیــان آن فاجعــه
شــک تعــداد
ِ
کمتــر بــود .امــا نمیتوانســتند چــون
در اینجــا تفاوتــی هســت .از دیــ ِد
مقامــاتِ جمهــوری اســامی ،فاجعــۀ
ـاختمان پالســکو یــک «اتفــاق» بــود
سـ
ِ
و «خواسـ ِ
ـت خــدا» امــا در برنامههایــی
ـل ایــن نمایشهــا ،دسـ ِ
ـت بشــر
از قبیـ ِ
در کار اســت .و ایــن بشــر تازمانیکــه
بــر پایــه ارزشهــا و قراردادهــای دینــی
و سیاســی و اجتماعــی آنهــا حرکــت
نکنــد ،نگویــد ،ننویســد ،نشــان ندهــد،
ننــوازد و نخوانــد و ...مســتوجب تنبیــه
اســت و سانســور و پلمــب شــدن.
امــا هــر جــا ســتم هســت ،مقاومــت
و مبــارزه هــم هســت .نویســندگان،
بازیگــران ،موســیقیدانان ،رقصندگان،
ـدان مترقی
خواننــدگان و در کل هنرمنـ ِ
و «همدســت بــا تودههــا» بــه هــر
شــکلی تــاش میکننــد تــا در فضــای
تیــره حاکــم ،گوشــهای از ســتمهای
رفتــه بــر مــردم را بــه تصویــر بکشــند،
حساســیت بهوجــود آورده و پیامــی
بدهنــد .حتــا در ایــن ســطح کــه:
«ببینیــد! بیتفــاوت نباشــید! فقــط دل
نســوزانید! کاری بکنیــد!»
ســه بازیگــر اصلــی ایــن تئاتــر ،زنانــی
کارتُــن خواباند .یکــی از نوزادگی با اشــک

و آ ِه مادرش ســر راه
گذاشــته شــده و
باالخره در گوشهای
کا ر تُنخــو ا ب
میشــود .حســرتِ
مــادر داشــتن
دنبــال
و جســتجوی مــادر همیشــه
ِ
اوســت .بازیگــر ایــن نقــش «ســیما
تیرانــداز» اســت کــه نقـشاش را قــوی
بــازی میکنــد .تماشــاگر را بــه گفتگــو
وادار میکنــد ،خنده و اشــک ،ســکوت و
جنجــال را پشـ ِ
میان تماشــاگر
ـت هم در ِ
جــاری میکنــد .نــا ِم واقعــی او ریحــان
اســت .امــا در روابــطِ کارتُنخوابــی او را
زیبــا خطــاب میکننــد .ریحــان از ایــن
نــام بیــزار اســت.
دومــی بــا بازیگــری خــوبِ «پانتــهآ
بهــرام» اســت .او یــک موســیقیدان
اســت از خانــوادهای کــه موســیقی را
«مطربــی و قرتیبــازی» میدانــد.
بــا پــدری وافــوری کــه یــک طرفــش
موالنــا و اشــعار او قــرار دارد ،طــرفِ
دیــوان حافــظ و میــان
دیگــرش
ِ
پایــش اشــعا ِر عبیــ ِد زاکانــی .بــا
مــادری کــه ســجدهکنان بــرای
«عاقبتبهخیــری» دختــر موســیقی
دوســت و شــورشگرش ،دعــا
میخوانــد .یــک عشــق بیمایــه ،او و
روحیــه ســرکشاش را نابــود میکنــد،
معتــاد و ســرانجام کارتُنخــواب
میشــود .او خیلــی عصبانــی اســت و
معتقــد اســت کــه «مردا ســر و تــه یک
کرباســند» .تمســخرهای او از شعرهایی
کــه پــدرش از موالنــا میخواند و نشــان
دادن اینکــه ایــن شــعرها از دنیــا و
زندگــی واقعــی جــدا هســتند و هپروتی
و همــراه بــا بیهــوده بــودن دعاهــای
ـی دینی
خیــر مــادرش و پندارهــای واهـ ِ
او ،فــرا ِز مهمــی از ایــن نمایش اســت .او
بیننــده را از هپــروتِ خیــال ،بــه دنیــای
موجــود و چیــزی کــه بهواقــع در
جریــان اســت ،میکشــاند و بــه فکــر
وامــی دارد.
ســومی بــا بازیگــری «الدن
مســتوفی» .او دختــری درس خوانــده
اســت .امــا ســرانجام زیــ ِر فشــارهای
ســنت و خانــواده پدرســاالر تــن بــه
ازدواج بــا مــردی پَســت و عوضــی
میدهــد .معتــاد میشــود و باالخــره
کارتُنخــواب .کارش حاملــه شــدن
ِ
بابــت همخوابگــی پــول
اســت .هــم
دریافــت میکنــد و هــم بابـ ِ
ـت زائیــدن
و فروختــن بچــه( .یادتــان نــرود .ایــن
نمایشــی مســتند اســت .واقعــی اســت
و روابــطِ پنهانشــده در ایــن جامعــه
را نشــان میدهــد .نوزادفروشــی
مثــل کلیهفروشــی – تبدیــل
–
ِ
بــه قاعــده در ایــن جامعــه شــده
اســت) .او از خبرنگارانــی کــه میآینــد
و آنهــا را ســوژه خبــری میکننــد
متنفــر اســت .از بــاال شــهریهای
پولــدار کــه بــه آنهــا ســر مــی زننــد
و لقمــهای نــان میدهنــد ،خوشــش

نمیآیــد .از تماشــاگران میپرســد«:آیا
کارتُنخــواب دیدهایــد؟» .تعــداد کــم
اســت .یکــی میگوید«:دیــدهام و دلــم
ســوخته اســت» .دیگــری میگویــد:
«دیــدهام و پــول بــه آنهــا دادهام».
ســومی میگوید«:آنهــا بیمــار
اجتماعیانــد».
بازیگــر اینجــا تامــل میکنــد« :آهــا...
بیمــا ِر اجتماعی»؟!
امــا قضاوتکننــدگان کیاننــد و بــا کدام
ی این وضعیــت را نگاه
تفکــر و ایدئولــوژ 
میکننــد و سرچشــمه را در کجــا
میبیننــد؟
ارگان ســپاه
ســایت «مشــرق نیــوز»
ِ
عنــوان
پاســداران ،در مطلبــی بــا
ِ
«ترویــج بــی بنــد و بــاری در تئاتــر
همچنــان بیــداد میکنــد!» ( 11مــرداد
 ،)96ایــن نمایــش را نقــد کــرده و در
حملــهای تنــد و بــا فریــا ِد وااســاما
کممانــده بــا «آتشبهاختیــاری»
خودجــوش (!) حکــم ارتــداد و قتــل
ـل نمایــش و مخصوصــا بازیگــران
عوامـ ِ
زن ایــن تئاتــر را صــادر کنــد .آنهــا
ِ
تلویحــا بازیگــران را «روســپی»
میخواننــد .ایــن اصــا عجیــب نیســت.
در قامــوس دینــی اینــان جــای زن در
رختخــواب و آشــپزخانه اســت .و اگــر
زنــی بــا آگاهــی و شــورشگری وارد
عرصــه اجتمــاع شــود ،حتمــا «ریگــی
بــه کفشــش اســت .جنــده اســت» .پس
بایــد تهدیــد شــود .ســرکوب شــود .این
منطــق و ایدئولــوژی جمهوری اســامی
و عواملــش در نزدیــک بــه  40دهــه
حاکمیــت نظــا ِم دینــی بــوده اســت.
آنهــا نگــران اینگونــه تئاترهــا
هســتند کــه در آن «نامحرمهــا»
بههــم دســت میزننــد ،بازیگــران
میرقصنــد )یعنــی بــا واژهنــگاریِ
«فرهنگســتان» جمهــوری اســامی
«حــرکات مــوزون» انجــام میدهنــد!!)
و «کلمــاتِ رکیــک» بــهکار میبرنــد.
امــا ایــن تئاتــری اســت کــه بــه روی
معضلــی عمیــق انگشــت گذاشــته و
آن را بیرحمانــه و صریــح بــه پــرده در
آوردهانــد .چنیــن نمایشهایــی محرکی
میشــوند تــا عــاوه بــر خشــم و
انــدوه ،نوعــی همبســتگی جمعــی علیه
ـتم مشــخص میــان عــدهای از
یــک سـ ِ
مــردم شــکل بگیــرد .اتحــادی فکــری
و مســتقل از قالبهــای ســازمانیافته
و کنترلشــده توســط حاکمیــت.
«مشــرق نیــوز» عصبــی و معتــرض
اســت .از ایــن روحیــه و از شــکفتن
جوانههــای روشــنگرانه در جامعــه کــه
قابلیـ ِ
ـت تاثیرگــذاری عمیقــی دارنــد و
روابــطِ طبقاتی و اجتماعــی حاکم را زی ِر
ضــرب میبرنــد هراســان اســت .پــس

بــه ایــن نمایــش میتــازد و میگویــد
بــه همیــن دلیــل (یعنــی تئاترهایــی
ماننـ ِد «یــک دقیقــه و ســیزده ثانیــه»)
اســت کــه« :بســیاری خانوادههــای
متدیــن و پایبنــد بــه خانــواده بــه
تماشــای تئاتــر نمیرونــد( .».مشــرق
نیــوز – همانجــا)
خــب! بــه َد َرک کــه نمیرونــد.
خانوادههــای مــورد نظــ ِر ایــن نهــا ِد
ســرکوبِ حکومتــی میتواننــد پــای
وعــظِ خامنــهای و علمالهــدی و
امثــال آنهــا بنشــینند و نمایشهــای
خرافــی و ضــد مردمــی آنــان را نــگاه
کننــد و بــه اراجیفــی گــوش بدهند که
فاجعههــای انســانی ماننــد گســترش
بیخانمانــی و کارتُنخوابــی کــه ثمــرۀ
نظــا ِم طبقاتــی و دینــی آنــان اســت
را تبلغیــاتِ
«دشــمن» میخواننــد.
ِ
فضــا و امــکان کــه بــرای اینهــا
کــم نیســت .چیــزی کــه کــم اســت
نمایشهایــی از گونــه «یــک دقیقــه
و ســیزده ثانیــه» اســت کــه ســازندگان
و بازیگرانــش مخاطــب را در برابــ ِر
ارزشهــای بــیارزش ایــن حکومــت
قــرار میدهنــد .اثــری بــه صحنــه
میآورنــد تاملبرانگیــز و ایــن پرســش
ـن تماشــاگر بهوجــود میآورند
را در ذهـ ِ
کــه آخــر ایــن چــه نظامــی اســت
کــه بخشــی از مــردماش در ایــن
وضعیــت هولنــاک بــه ســر مــی
برنــد؟ طــرح همیــن ســوال دریچـهای
اســت بــرای ســواالتی بیشــتر و تــاش
بــرای یافتــن پاســخی درســت و واقعی.
«چــه بایــد کــرد؟» در دســتور کا ِر ایــن
نمایــش نیســت .انتظــارش را هــم نباید
داشــت .امــا اهمیــت ایــن نمایــش بــا
بازیگریهــای عال ـی ،در پرس ـشهایی
اســت کــه در ذهــن بیننــده جــاری
میکنــد و تاثیــرات اجتماعــی کــه بــر
جــای میگــذارد .از لحــاظِ هنـ ِر متعهد
ایــن نمایــش کارش را خوب انجــام داده
اســت .چــون هــم بــه معضلــی پرداخته
کــه ریشــه در نظا ِم طبقاتــی و اجتماعی
حاکــم دارد و هــم تماشــاگر را بــه ایــن
فکــر وام ـیدارد کــه بــا خــود بگویــد
ایــن چــه نظامــی اســت کــه در
آن چنیــن فجایعــی ُرخ میدهــد؟
و آیــا ایــن نظــام بــا ایــن روابــطِ غیــر
انســانی لیاقـ ِ
ـت مانــدگاری دارد؟
دســت آخــر ایــن ســوال کــه آیــا
میتــوان نظــا ِم دیگــری ســاخت کــه در
آن از اینگونــه تراژدیهــای انســانی
خبــری نباشــد؟
جواب این است :میتوان!

سولماز مرادی

نقــد جهــان اوجــاالن عنــوان کتابــی اســت کــه ازســوی حــزب کمونیســت
موضــع
ایــران (م ل م) منتشــر شــد .موضــوع کتــاب ،نقــدی همهجانبــه از
ِ
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
ـل اول و دوم و ســوم و چهــارم
ـی مقدمــه و فصـ ِ
عناویــن متفــاوت اســت .معرفـ ِ
و پنجــم کتــاب را در شــمارههای پیشــین آتــش خواندیــد .در اینجــا بــه
فصــل ششــم میپردازیــم.
معرفــی
ِ

عنوان فصل ششم :ژنولوژی:

زن اثیری و الهه مادر در جهان اوجاالن
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عبــداهلل اوجــاالن مدعــی اســت کــه
جایــگاه واقعــی زن در تاریــخ را
تبییــن نمــوده و نقــش اســتراتژیک و
کلیــدی زنــان در رهایــی ملــت ُکــرد
و رهایــی کل بشــریت را مشــخص
کــرده اســت .آیــا بهراســتی چنیــن
اســت؟
در ایــن فصــل نشــان داده میشــود
کــه چگونــه اوجــاالن تمــام تــاش
میــان
خــود را بــهکار میگیــرد تــا
ِ
ناسیونالیســم و رهایــی زنــان آشــتی
ایجــاد کنــد .امــا تناقضــات ذاتــی
میــان ایــن دو مســاله عمــا چنیــن
امــری را غیرممکــن میکنــد و
نهایــی تفکــر اوجــاالن در
حاصــل
ِ
مــورد زنــان چیــزی نیســت جــز
بازتولیــد همــان ایدههــای ســنتی
در چارچــوب ناسیونالیســم .ایــن نقــد
بــا اتــکا بــه نظــرات مارکسیســتی بــه
مســاله زنــان ازجملــه بحثهــای
اســکای

انگلــس و نظــراتِ «آردی
بریــک» و دســتاوردهای برخــی
دانشــمندان فمینیســت صــورت
گرفتــه اســت .بحــث بــر ســر ایــن
اســت کــه بهطــو ِر عینــی مبــارزه
بــرای رهایــی زنــان یعنــی رفتــن
بــه ورای افــق و اهدافــی کــه ُمهــر
مالکیــت خصوصــی بــر آن خــورده
اســت ،درصورت ـی کــه رهایــی ملــی
و ناسیونالیســم درنهایــت ،مانــدن
و درجــا زدن در ســطح ایــن افــق
و اهــداف اســت .تأکیــد بــر رهایــی
زنــان بــه معنــای نشــان دادن آن
روابــط تولیــدی اجتماعــی اســت کــه
اصــوالً ناسیونالیســتها قــادر بــه
گسســت از آن نیســتند .ایــن فصــل
همچنیــن نشــان میدهــد کــه
اوجــاالن در مــورد مســاله زنــان و
رهایــی آنــان هــم یــک ایدهآلیســت

اســت .تزهــای او در مــورد زنــان
بهطــور اجمالــی عبارتنــد از)1 :
خلــق ُکــرد بــرای تاریــخ نقــش
مــادری و گهــواره ایفــا کــرد و ایــن
کار را توســط زن ُکــرد انجــام داد )2
سرشـ ِ
ـت بشــر سرشــتی زنانــه بــود و
بهدلیــل انحــراف از ایــن سرشــت،
دیگــر زن بــا ارادۀ ذاتــی و هویــت
خــود وجــود نــدارد و بــا بازگشــت بــه
گوهــ ِر زن میتــوان بــه شــکلگیری
مجــدد انســانیت یــاری رســاند )3
اجتماعــی میــان
نیــاز بــه قــراردا ِد
ِ
زن و مــرد اســت تــا نهــاد خانــواده
دمکراتیــزه شــود  )4بــرای رســیدن
ـان پکک بایــد
بــه ایــن هــدف ،زنـ ِ
اصــل میهنپرســتی و پایبنــدی بــه
اصــل
زادگاه را بهعنــوان نخســتین
ِ
ایدئولــوژی رهایــی زن بپذیرنــد و در
وهلــۀ اول بــا میهــن خــود ازدواج
کننــد و تــا زمانیکــه از نابرابریهــا
و زشــتی و پلیدیهایــی کــه ایــن
نابرابریهــا بهوجــود آورده گسســت
نکردهانــد بهتــر اســت از برقــراری
رابطــه جنســی بــا مــردان هــمرزم
خــود دوری گزیننــد.
در ایــن فصــل نشــان داده شــده
اســت کــه درواقــع اوجــاالن ســعی
دارد مســاله زنــان را بــا یــک هــدف
بــورژوا -ناسیونالیســتی تبییــن کنــد
ِ
خــاک ســومر
و اسطورهســازی از
ِ
خــاک مــادر
را بــا اسطورهســازی از
و نقــش زنــان ســومری در هــم
میآمیــزد تــا هویتــی نمادیــن شــکل
دهــد .بــه بــاور اوجــاالن زایندگــی
زن ،رفتــار مادرانــه و روحیــۀ تعــاون
بــرای نگهــداری فرزنــد نقــش
تعیینکننــدهای در گــذر انســان از
انســان اجتماعــی
دوره توحــش بــه
ِ
داشــت ،زنــان نهتنهــا خالــق زندگــی

بودنــد بلکــه تولیدکننــدۀ آالت و
ابــزار مــورد نیــاز بــرای دوام زندگــی
و مبــدع انقــاب نوســنگی (انقــاب
در کشــاورزی و دامپــروری) نیــز
بودهانــد .در تئــوری مــورد نظــر
ِ
مادریــت زن تقدیــس
اوجــاالن،
میشــود تــا زایندگــی زن بــا زایندگی
خــاک یکســان گرفتــه شــود تــا بیــن
«مــادر خــاک» و «مــادر طبیعــت»
پلــی زده شــود و بهاصطــاح «یــک
ایدئولــوژی زنانــه بســیار ریشــهدار و
مرتبــط بــا گوهــ ِر انســان و خــاک»
آفریــده شــود« .مــادر خــاک» بــا
«مــادر طبیعــت» پیونــد مییابــد
تــا مفهــوم «ســرزمین مــادری»
ســاخته شــود .مفهومــی کــه نقــش
مرکــزی در تمامــی ایدئولوژیهــای
ملیگرایانــه داشــته و دارد .شــاید
بتــوان بــه ناسیونالیســم رنــگ و
لعــاب «زنانــه» زد امــا ماهیــت اساسـاً
مردان ـه ایــن ایدئولــوژی را نمیتــوان
تغییــر داد .ایــن امــر بــا برســاختۀ
مرکــزی ناسیونالیســتی «خانــه و
خانــواده» همســو اســت .خانــهای
کــه توســط روابــط جنســیتی معیــن
شــکل گرفتــه و ســازنده «ذات»
فرهنــگ ملــی اســت و بهنوبــه خــود
شــیوۀ زندگــی ملت را نســلاندر نســل
تعییــن میکنــد.
اوجــاالن بــه سرشــت ویــژه زنانــه
اعتقــاد دارد و ایــن سرشــت ویــژه را
«مادریــت» میدانــد .مادریــت هــم
در مفهــوم طبیعــی یــا بیولوژیکــی آن
و هــم در مفهــوم نقــش اجتماعــی
آن :در مفهــوم بیولوژیــک مادریــت
یعنــی زایندگــی و در مفهــو ِم
اجتماعــی یعنــی توســع ه رنــج و
احســاس مشــترک زنانــهای کــه
سرچشــمه عواطــف نــوع دوســتانه،
روحیــه جمعــی و همیــاری اجتماعــی
اســت .امــا مشــکل تئــوریِ سرشـ ِ
ـت
برتــر زنانــه صرفــاً در ناتوانــیاش در
توضیــح ایــن ســتم خــاص نیســت
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بلکــه در امتیــازی اســت کــه بــه
تفکــر رایــج بورژوایــی میدهــد کــه
زن را بــا «طبیعــت زن» و «نقــش
طبیعــی زن» بازمیشناســند .تفکــر
رایجــی کــه روابــطِ اجتماعــی را
بهنوعــی کیفیــت ذاتــی در طبیعــت
بشــر ربــط میدهــد .حــالآنکــه
هیــچ «ذاتِ » تغییرناپذیــری وجــود
نــدارد و تاریــخ ،مــدام شــاهد تغییــر
ایــن کیفیــت بــوده و بهعبــارت
دیگــر آنچــه مــدام در حــال
تغییــر اســت ،درک آدمیــان از
خــو ِد مقولــه انســان و ماهیــت بشــر
اســت .مردســاالری اوجــاالن زمانــی
عریانتــر و کریهتــر میشــود کــه
او مادریــت در بُعــد اجتماعــی را نیــز
بــر «سرشــت ویــژه» زن میافزایــد.
ایــن سرشــت کــه شــاخصاش از
نظــ ِر اوجــاالن «توســعه رنــج و
احســاس مشــترک زنانــه و عواطــف
نوعدوســتانه و همیــاری» اســت
اساسـاً بــر پایـه نقشــی اســت کــه زن
ت
در مراقبــت از کــودک بــدان دســ 
یافتــه اســت .ایــن رابطــه بــا کــودک
اســت کــه «گوهــر زنانــه» را در زن
نهادینــه میکنــد .گوهــری کــه گویــا
تکلیــف آن ماننــد ســاخت ژنتیــک
انســان از پیــش تعییــن شــده
اســت .ایــن فصــل نتیجــه میگیــرد
روش علمــی
کــه تنهــا بــا تکیــه بــه ِ
تحلیــل تاریــخ یعنــی ماتریالیســم
تاریخــی اســت کــه میتــوان ظهــور
ســتم بــر زن را بــر مبنایــی درســت
و واقعــی توضیــح داد .ایــن مارکــس
و انگلــس بودنــد کــه بــرای نخســتین
بــار نشــان دادنــد ســتم بــر زن،
محصــول و نتیجــۀ تغییــر در خصلـ ِ
ـت
ســازمان اجتماعــی بشــر اســت و
رهایــی واقعــی زنــان بســته بــه رهــا
شــدن از روابــط تولیــدی و اجتماعــی
اســت کــه ســتم بــر زن و تبعیــض
جنســیتی را بازتولیــد میکنــد.
ایــن فصــل معتقــد اســت بــه لحــاظ
سیاســی ،تفکــر اوجــاالن کاربُــر ِد
عملــی معینــی دارد :تــاش بــرای
مهــا ِر یــک نیــروی اجتماعــی مهــم
بــرای پیشــبرد مقاصــد سیاســی
خــود .اوجــاالن تــا آن حــدی مدافــع
«آزادی زن» اســت کــه بــه بازســازی
ملــت ُکــرد یــاری رســان َد .ملــت ،آن
حصــاری اســت که زنــان نبایــد از آن
گــذر کننــد .هــدف درهــم شکســتن
تــام و تمــام زنجیرهایــی نیســت
کــه دســت و پــای زنــان را بســته
اســت .محدودیتهــای تاریخــی
ایــن تفکــر دیــر یــا زود بــه مانعــی
در راه رهایــی زنــان و بهناگزیــر بــه
اهرمــی بــرای مهــار و کنتــرل ایــن
نیــروی اجتماعــی بــدل خواهــد شــد.
تمامــی تالشهــای نظــری اوجــاالن
از چنیــن خصلــت مهارکننــدهای در
رابطــه بــا بیــداری سیاســی زنــان
ُکــرد برخــوردار اســت.
«آتش»

رزا لوگزامبــورگ از کمونیســتهای
انقالبــی محبــوب در تاریــخ جنبــش
ِ
کمونیســتی دنیــا اســت .او همــراه
بــا کارل لیبکنخــت رهبــر قیــام
اسپارتاکیســتها در ســال  1919در
آلمــان بــود .ایــن انقــاب بــه دســت
ِ
حکومــت «حــزب سوســیال دموکــرات
سپد) بــه خــون کشــیده
آلمــان» (ا 
مــال ایــن
شــد و رزا و کارل توســطِ ُع
ِ
حکومــت دســتگیر و در شــهر برلیــن بــه
قتــل رســیدند .لنیــن ،رزا لوگزامبــورگ
را بهعنــوان یــک انقالبــی کمونیســت
شــرافتمند ســتود.
امــا بایــد دانســت کــه میــان لنیــن و
رزا لوگزامبــورگ (و کارل لیبکنخــت)،
اختالفــات جــدیِ نظــری و عملــی
در مــورد انقــاب موجــود بــود .ایــن
اختالفــات تاثیــرات تاریخــی عظیمــی
داشــتند  -از آن نــوع کــه پیــروزی
انقــاب اکتبــر روســیه در ســال  1917و
شکســت انقــاب آلمــان در ســال 1919
را رقــم زدنــد.
تاریخــی
همیــن یــک تجربــۀ
ِ
تکاندهنــده بــه قــد ِر کافــی گویــای
آن اســت کــه تفاوتهــای جــدی در
صفــوفِ جنبــش کمونیســتی را بایــد
جــدی گرفــت ،خصلتشــان را درک
کــرد و معنــای عملــی خطهــای
متفــاوت را فهمیــد و اینکــه هــر یــک
در صــورت بــه عمــل درآمــدن ،انقــاب
را بــه کــدام ســو خواهنــد بــرد را درک
کــرد.
از ابتــدای شــکلگیری جنبــش
کمونیســتی ،یعنــی از زمــان مارکــس
و انگلــس ،درون احــزاب کمونیســت و
در جنبــش بینالمللــی کمونیســتی ،در
مقاطــع مختلــف گرایشهــای متفــاوت،
بــا تفاوتهــای جــدی در مــورد
انقــاب ،راه آن و طــرق و وســایل طــی
ایــن راه ،ســر بلنــد کردهانــد و میــان
آنهــا «مبــارزه دو خــط» بــوده اســت.
ـخن مشــهور مارکــس را بایــد بــه یــاد
سـ ِ
آورد کــه گفــت :او بیشــتر از آن کــه بــا
بــورژوازی بجنگنــد مجبــور بــوده اســت
بــا نفــو ِذ فکــری بــورژوازی در میــان
سوسیالیسـتها مبــارزه بکنــد .در تاریــخ
جنبــش کمونیســتی بینالمللــی ،ایــن
نــوع مبــارزات خطــی همــواره مدرســۀ
بزرگــی بــرای کســب شــناخت عمیقتــر
از ایــن کــه کمونیســم چیســت و انقالب
کمونیســتی چگونــه بایــد پیــش بــرده
شــود ،بودهانــد.
یــک نمونــۀ عالــی ،مقابلــۀ لنیــن بــا
خــط رویزیونیســتی برنشــتین (از
رهبــران «حــزب سوســیال دموکــرات
آلمــان») و نســخۀ روســی آن اســت کــه
بــه «اکونومیسم/منشویســم» معــروف
شــد .اکونومیســتها ،لنیــن را متهــم
میکردنــد کــه بــه «مطالبــات» کارگران
و جنبــش کارگــری بیتوجــه اســت .در
واقــع ،اکونومیسـتها بــه هــدف انقــاب
کمونیســتی و پتانســیل طبقــۀ کارگــر
در تبدیــل شــدن بــه ســتون فقــرات
چنیــن انقالبــی ،بــاور نداشــتند .آنهــا

صرفــا بهدنبــال بهبــو ِد معیشـ ِ
ـت
قشــری از کارگــران در چارچــوب
نظــام ســرمایهداری بودنــد و
آنجــا کــه ســعی میکردنــد
«کمونیســت» باشــند ،خــود
و دیگــران را بــا ایــن نظریــه
فریــب میدادنــد کــه گویــا راه
انقــاب کمونیســتی از درون
همیــن جنبشهــای مطالباتــی
کارگــران طــی میشــود!
در تقابــل میــان ایــن «دو خــط» و «دو
راه» در جنبــش روســیه ،رزا لوگزامبورگ
مقابــل لنیــن ،بــه حمایــت از
در
ِ
اکونومیست/منشــویکها برخاســت.
البتــه ،رزا لوگزامبــورگ ،اکونومیســت/
منشــویک یــا برنشــتینی نبــود .در
واقــع او همــراه بــا رفیــق نزدیکــش
کارل لیبکنخــت ،در «حــزب سوســیال
دموکــرات آلمان»1بهشــدت بــا خــط
ِ
تحــت
رویزیونیســتی برنشــتین کــه
عنــوان «آزادی انتقــاد» مارکسیســم و
انقــاب را از محتــوا تهــی میکــرد،
مخالفــت داشــتند .بــا ایــن وصــف،
رزا لوگزامبــورگ ،وجــود برنشــتین در
رهبــری حزبــش را فضیلتــی بــرای ایــن
حــزب مــی دانســت و مقابلــۀ لنیــن بــا
اکونومیست/منشــویکها را «اســتبداد
حزبــی» قلمــداد میکــرد .زیــرا ،لنیــن
بــا درک عمیقی کــه از ماهیــت بورژوایی
خــط اکونومیســتها داشــت حاضــر
نبــود رهبــری انقــاب را در دســت آنها
رهــا کنــد .همیــن دو رویکــرد متفــاوت،
بــر پیــروزی انقــاب اکتبــر و شکســت
انقــاب آلمــان تاثیــر تعیینکننــده
داشــت .بــرای لنیــن روشــن بــود کــه
تفاوتهــای نظــریِ درون جنبــش
کمونیســتی صرفــا یکســری مفاهیــم
تئوریــک مجرد نیســتند؛ بلکه ،مســتقیم
یــا غیرمســتقیم تاثیــراتِ عظیــم بــر
زندگــی صدهــا میلیــون نفــر میگذارنــد
ـح واقعیــت باشــند،
و اگــر بازتــابِ صحیـ ِ
تاثیــرات مثبــت گذاشــته و اگــر غلــط و
تحریفکننــدۀ واقعیــت باشــند ،تاثیــرات
مخــرب و ویرانگــر میگذارنــد.
رزا لوگزامبــورگ و کارل لیبکنخــت،
بههیچوجــه رویکــرد اســتراتژیک
لنیــن نســبت بــه انقــاب را قبــول
نداشــتند .داشــتن رویکــرد اســتراتژیک
نســبت بــه انقــاب بــه ایــن معنــا
اســت کــه همــۀ فعالیتهــای جــاری
کمونیســتها بایــد در خدمــت بــه
تحقــق هــدفِ انقــاب و آگاه و آمــاده
کــردن حــزب و تودههــا و تســریع
اوضــاع بــرای ســرنگونی دولــت کهنــه
و اســتقرار دولــت نویــن سوسیالیســتی
بهمثابــه گام ضــروری در بــه پیــروزی
رســاندن جامعــۀ کمونیســتی در سراســر
جهــان باشــد.
همیــن تفــاوت جــدی ،رویکــر ِد
متفــاوت آنــان را نســبت بــه وحــدت
کمونیســتها ،جنبــش کارگــری،
ســازماندهی مخفــی و باالخــره نســبت
بــه دیکتاتوری/دموکراســی پرولتاریــا رقم
مــیزد.
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ـور گ
ـن و رزا لوگز ا مبـ
لنیـ

در ســال  1914فاجعــهای تکاندهنــده
در جنبــش کمونیســتی بینالمللــی
ِ
اکثریــت احــزاب «انترناســیونال
رخ داد.
دوم» ،از جملــه «حــزب سوســیال
دموکراتیــک آلمــان» تحــت رهبــری
کائوتســکی ،تبدیــل بــه احــزاب
ِ
دســت امپریالیســتها
بورژوایــی و هم
در جنــگ جهانــی اول شــدند .در ایــن
زمــان بــود کــه رزا لوگزامبــورگ و کارل
لیبکنخــت ،ایــن حــزب را افشــا و طــرد
کــرده و کمونیســتهای انقالبــی را
در خــروج از ایــن حــزب و تشــکیل
«اتحــاد اسپارتاکیســت» رهبــری
کردنــد .اسپارتاکیســتها ،بهعلــت
مواضعــی کــه در ضدیــت بــا جنــگ
جهانــی امپریالیســتی و در دفــاع از
انترناسیونالیســم پرولتــری و ضــرورت
انقــاب علیــه بــورژوازی آلمان داشــتند،
توســط سوســیال دموکراتهــا بــه
ســخره گرفتــه میشــدند.
لنیــن ،در اثــر راهگشــای خــود
«امپریالیســم باالتریــن مرحلــه رشــد
ســرمایهداری» پایههــای مــادیِ خیانـ ِ
ـت
احــزاب انترناســیونال دوم را تحلیــل کرد
و اســتراتژی و تاکتیکهــای انقالبــی
مهمــی را بــرای انقــاب در کشــورهای
ســرمایهداری امپریالیســتی اســتنتاج
کــرد :کمونیســتها براســاس هــدف
و راه انقــاب پرولتــری ،بایــد در میــان
تحتانیتریــن قشــرهای پرولتاریــا
ریشــه بدواننــد و آمــاده باشــند تــا از
بحــران انقالبــی بــرای دســت زدن
بــه جنــگ بــرای ســرنگونی دولــت
کهنــه اســتفاده کننــد .انقــاب یعنــی:
ســرنگونی بــورژوازی «خــودی».
رزا لوگزامبــورگ و کارل لیبکنخــت،
بهرغــم داشــتن اتحــاد اساســی بــا لنیــن
در ضدیــت بــا جنــگ امپریالیســتی و
دفــاع از انترناسیونالیســم پرولتــری و
انقــاب کمونیســتی بــا اســتراتژی و
تاکتیکهــای انقالبــی لنیــن مخالــف
ِ
حــول
فعالیــت سیاســی آنــان
بودنــد.
ِ
تــدارک و تســریع اوضــاع بــه ســمت
دســت زدن بــه کســب قــدرت سیاســی
از طریــق انقــاب نبــود .بهطــور کلــی
ایــن واقعیــت در تحلیلهــای آنــان
جایــی نداشــت کــه اوضــاع میتوانــد
در نتیجــۀ تشــدید تضادهــای خــو ِد
سیســتم ســرمایهداری تغییــر ناگهانــی
کنــد و یــک بحــران انقالبــی بهوجــود
آیــد کــه بــه پیشــاهنگ کمونیســت
اســاس
امــکان آن را میدهــد کــه بــر
ِ
تدارکــی کــه از پیــش دیــده اســت،
جهشــی در فرآینــد انقــاب کــرده و

انقــاب را در عالیتریــن شــکل آن
یعنــی جنــگ انقالبــی بــرای کســب
ـتن
قــدرت ،پیــش ببــرد .بهدلیــل نداشـ ِ
ایــن خــط اســتراتژیک و صحیــح بــود
کــه وقتــی امپریالیســم آلمــان در جنــگ
جهانــی اول شکســت خــورد ،تودههــای
بیــزار از کشــتار و ویرانــی بــه خیابانهــا
ریختنــد و یــک بحــران انقالبــی ســربلند
کــرد« ،اسپارتاکیســت»ها بــا رهبــری رزا
و کارل ،غافلگیــر شــدند .درحالیکــه
پیــش از ایــن ،انقــاب اکتبــر 1917
در روســیه ،الگــوی بینظیــری بــرای
انقالبیــون کمونیســت آلمــان ارائــه کرده
بــود .ایــن غافلگیــری فقــط تشــکیالتی
نبــود بلکــه بیــش از هرچیــز ذهنــی
بــود و مرتبــط بــا خــط سیاســی و
ایدئولوژیــک.
ِ
بــزرگ
در میانــۀ نابــودی و رنجهــای
ناشــی از جنــگ جهانــی ،روحیــۀ انقالبی
میــان بخشهــای بزرگــی از طبقــه
در
ِ
کارگــر و اهالــی آلمــان شــکل گرفــت.
صدهــا هــزار کارگــر ،زن و مــرد بــرای
ســرنگونی طبقــۀ حاکمــه و نظــام
ســرمایهداری امپریالیســتی اســلحه بــه
دســت گرفتنــد .امــا «اسپارتاکیســت»ها
در موقعیتــی نبودنــد کــه بتواننــد
بهســرعت از فعالیتــی که عمدتا سیاســی
بــود وارد فــاز مبــارزه مســلحانه شــوند.
رهبــری و صفــوفِ «اسپارتاکیســت»ها
نــه اســتراتژی و تاکتیکــی بــرای چنیــن
اوضاعــی داشــتند و نــه تودههــای
انقالبــی را طــی ســالیان طوالنــی بــا
چنیــن رویکــرد سیاســی و ایدئولوژیــک
تعلیــم داده و ســازمان داده بودنــد .طبقۀ
حاکمــۀ امپریالیســم آلمــان توانســت
از طریــق حکومــت «حــزب سوســیال
دموکــرات» انقــاب را بهخــون بکشــد.
بــه ایــن ترتیــب یــک فرصــت انقالبــی
عظیــم از کــف رفــت کــه اگــر از کــف
نمیرفــت ،بیتردیــد وضــع در مقیاســی
تاریخی/جهانــی کیفیتــا مســاعد بــه
حــال انقــاب کمونیســتی میشــد.
«آتش»

یادداشت:
 .1برنشــتین ،کائوتســکی ،رزا لوگزامبــورگ،
کارل لیبکنخــت همگــی از رهبــران «حــزب
سوســیال دموکــرات آلمــان» بودنــد .برنشــتین
در مــورد گــذا ِر مســالمتآمیز ســرمایهداری
بــه سوسیالیســم نظریهپــردازی میکــرد.
در آســتانۀ جنــگ جهانــی اول ،هنگامــی کــه
اکثریــت «حــزب سوســیال دموکــرات» بــا
بــورژوازی امپریالیســتی آلمــان متحــد شــد،
کمونیســتهای واقعــی از ایــن حــزب جــدا
شــده و «لیــگ اسپارتاکیســتها» را تشــکیل
دادنــد کــه رزا لوگزامبــورگ و کارل لیبکنخــت
رهبرانــش بودنــد.

