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والیت مطلقۀ فینانس امپریالیستی*
تظاهــرات و تحصنهــای اعتراضــی
ســپردهگذاران بانکهــای ورشکســته
رغــم تهدیــد و ارعــاب دســتگاه
به
ِ
شــتم
امنیتــی همــراه بــا ضــرب و
ِ
مــردم و وعدههــای حکومــت مبنــی
بــر تضمیــن بازپرداخــت ســپردهها بــه
صاحبانشــان ،بهشــکلهای مختلــف
ادامــه دارد .صحبــت از بلعیــده شــدن
پساندازهــای کوچــک معلــم و
کارگــر و کارمنــد ازیکطــرف و از
طــرف دیگــر بدهیهــای چنــد هــزار
تومانــی گردنکلفتهــای
میلیــارد
ِ
«خدمتگــزار اســام و والیــت فقیــه»
اســت کــه بهجــای بازپرداخــت
وامهــای هــزاران میلیاردیشــان ،این
ـرادران
مبالــغ عظیــم را بــا کمــک بـ
ِ
بانکیشــان بهخــارج منتقــل کــرده
و «غیــب» شــدهاند .عــدۀ زیــادی
از روســای ایــن بانکهــا ،ســرداران
ســران امنیتــی
ســپاه پاســداران و
ِ
و بازجویــان و شــکنجهگران ایــن
رژیــم هســتند کــه افتخــاراتِ
«الهــی و انبیایی»شــان در
جبهههــای «مبــارزه بــا اســتکبار» و
«محاربیــن بــا خــدا» و «منافقیــن»
و نشــانههای ُمهــر و بوســههای
«رهبــر» بــر پیشانیشــان را
تبدیــل بــه «ســرمایه» کــرده و
روســای موسســههای اعتبــاری
یــا بانکهــای اســامی ماننــد
ثامناالئمــه ،ثامنالحجــج و غیــره
شــد هاند.
امــا فقــط ســطح ماجــرا را نبایــد
دیــد .بایــد بــه ریشــهها نــگاه کــرد
و سرچشــمۀ ایــن ســتمگریهای
پایــان را در حاکمیــت جمهــوری
بی
ِ
اســامی جســت کــه چــون بختــک
دســترنج آنــان و
بــر جــان مــردم و
ِ
منابــع کشــور افتــاده اســت .در ایــن
راســتا ،توجــه بــه دو نکتــه بســیار
مهــم اســت.
یکــم ،بانکهــا و موسســات
اعتبــاری بخــش ضــروری از کارکــرد
نظــام ســرمایهداری در ســازمان
دادن اســتثمار هســتند .اینهــا
ابــزار مالکیــت و کنتــرل توســط
ســرمایهدار هســتند و تفاوتــی
بــا مثــا ،شــرکتهای نفتــی و
معــدن و خودروســازی ندارنــد.
هرچنــد مســتقیما در ســازماندهی
اســتثمار نیــروی کار درگیــر

نیســتند امــا ابــزار تعیینکننــده در
تضمیــن
ســازماندهی اســتثمار و
ِ
کنتــرل ســرمایهداران بــر رونــد
تصاحــب و کنتــرل ثروتهــای
اجتماعــا تولیدشــده هســتند .بخــش
«ســپردهگذاری» بانکهــا صرفــا
امانــتداری نیســت بلکــه بانکهــا
ســپردههای خُ ــرد را جمــعآوری
کــرده و تبدیــل بــه تجمعــی از
ثــروت نقــد میکننــد (و ثــروت نقــد
هیــچ نیســت مگــر نمــا ِد نیــروی کار
انســانی کــه پــول نمــاد آن اســت)
تــا بتواننــد آن را بهعنــوان ســرمایه
در حیطههایــی بــهکار اندازنــد.
پنــج میلیــون تومــان ســپردۀ یــک
نفــر قــادر نیســت اســتثمار نیــروی
کار را ســازمان دهــد چــون تراکــم
کافــی نــدارد امــا وقتــی بانــک
ایــن  5میلیــون تومانهــا را جمــع
میکنــد تبدیــل بــه هــزاران میلیــارد
میشــود و آنگاه خــو ِد بانکهــا از
طــرق مختلــف وارد عملیــات بســط
و گســترش آن میشــوند :از طریــق
وام دادن بــه ســرمایهداران بــزرگ ،از
طریــق خریــد ســهام در بازارهــای
ســهام و ورود بــه گمانهزنــی مالــی
و غیــره .امــا بانکهــا فقــط ابــزار
کنتــرل و مالکیــت نیســتند .بانکهــا
بهنســبت حجــم ســرمایه پولــی
کــه در اختیــار دارنــد ،میتواننــد
مدارهــای تولیــدی کوچــک و بــزرگ
را رونــق بخشــیده یــا بخشــکانند و
مهمتــر از آن ،بانکهــا واحدهایــی
بــرای بــه حداکثــر رســاندن
ســودهای مالــی از دورافتادهتریــن
و کوچکتریــن تــا بزرگتریــن
عملیاتهــای تولیــدی هســتند .در
نتیجــه ،بانکهــا واحدهــای مهمــی
در رقابــت میــان ســرمایههای
مختلــف هســتند .بههمیــن
علــت ،کالن ســرمایهداران درواقــع
اجتماعــات بــزرگ صنعتی/تجــاری/
بانکــی هســتند .بهطــور مثال ،آســتان
قــدس رضــوی و بنیادهــای مختلفــی
کــه در جمهــوری اســامی بهوجــود
آمدهانــد ،تجمعاتــی از همــه ایــن
رشــتهها بــوده و بانــک هــم دارنــد.
کلیــۀ نزاعهــای درون حکومــت بــر
ســر اینکــه کــدام موسســه مالــی
یــا بانــک «مجــاز» اســت و کــدام
نیســت؛ بــر ســر اینکــه آیــا مســاجد

مجــاز بــه گشــودن صندوقهــای
قرضالحســنه (کــه نوعــی از
موسســه اعتبــاری یــا بانــک اســت)
هســتند یــا خیــر تــا موضوعــات
«بانکــی» محاکمــۀ بابــک زنجانــی
ِ
ِ
حرکــت
و شــرکاء ،در نهایــت بــه
ســرمایه و تصاحــب و کنتــرل آن
مربــوط اســت .هیچیــکاز ایــن
نزاعهــا ربطــی بــه منافــع  99درصــد
مــردم نــدارد .هیچیــک ربطــی بــه
«اشــتغالزایی» و «فقرزدایــی» و
«فســادزدایی» نــدارد.
دوم ،اقتصــاد هــر یــک از کشــورهای
جهــان ،چــه آنهــا کــه مردمشــان
تحــت ســیطره و ســتم حکومــت
دینــی هســتند ،ماننــد جمهــوری
اســامی و چــه آنهــا کــه حکومــت
نظامــی دارنــد ماننــد مصــر ،همــه
اجزایــی از نظــام ســرمایهداری جهانی
هســتند و ایــن نظــام جهانــی تحــت
فرمــان و کنتــرل چنــد مرکــز مالــی
امپریالیســتی میباشــد .نظــام بانکــی
هــر یــک از ایــن کشــورهای تحــت
ســلطه ،واســطِ متصــل شــدن ایــن
اقتصادهــا بــه نظــام ســرمایهداری
جهانــی اســت .در نتیجــه ،ســرمایه
مالــی بینالمللــی از طریــق کنتــرل
نظــام بانکــی هــر کشــور میتوانــد
کلیـ ِ
ـت اقتصــاد آن کشــور را بــه ایــن
یــا آن ســمت برانــد .بــا نــگاه بــه
یــک واقعیــت کامــا میتــوان ایــن
حقیقــت را فهمیــد :تحریمهــای
امپریالیســتی کــه اقتصــاد جمهــوری
اســامی را بــ ه زانــو درآورد دو
پایــه داشــت :تحریمهــای نفتــی
و تحریمهــای بانکــی .چنانچــه،
جمهــوری اســامی نتوانــد نفــت/گاز
بفروشــد یــا ارتبــاطِ نظــام بانکـیاش
بــا نظــام مالــی و بانکــی بینالمللــی
قطــع یــا تضعیــف شــود ،اقتصــاد
پــول
آن بــه بســتر مــرگ میافتــد.
ِ
فــروش نفــت بهصــورت کیســههای
دالر تحویــل ایــران داده نمیشــود.
بلکــه بــه ازای آن در بانکهــای
جهانــی «اعتبــار» داده میشــود و
اســتفاده از ایــن «اعتبــار» بــرای وارد
کــردن هــر نــوع کاالیــی (از گنــدم تا
فــنآوری) نیــاز بــه ارتبــاطِ شــبکه
بانکــی ایــران بــا شــبکه بانکــی
جهــان دارد .واردات و صــادرات از
طریــق مبــادالت اعتبــاری بانکــی
انجــام میشــود و غیــره.
کافیســت نگاهــی بــه گــزارش
صنــدوق بینالمللــی پــول کــه در

آســتانۀ انتخابــات ریاســت جمهــوری
منتشــر شــد بیندازیــم (گــزارش
کشــوری .فوریــه  .)2017ایــن
گــزارش ،بهوضــوح بــرای دیکتــه
کــردن سیاســتهای بانکــی بــه
رئیــس جمهــور «منتخــب» ایــران
بــود و همــه کاندیداهــا ایــن را
میدانســتند و قبــول داشــتند و
هیچیــک هــم در مناظرههــا از آن
نــه افشــاگری کردنــد و نــه ردی ـهای
بــر آن ارائــه دادنــد .ایــن گــزارش،
توضیــح میدهــد کــه معضــل
بانکــی ایــران ایــن اســت کــه کامــا
بــه نظــام مالــی جهانــی متصــل
نیســت و تحریمهــای هســتهای
ضربــهای کامــل بــه آن زده اســت و
«تحریــم نظــام مالــی ایــران بهطــور
قســمی برداشــته شــده اســت»
و بــه جمهــوری اســامی بــرای
«اتصــال دوبــارۀ بانکهــای ایــران
بــه بانکهــای مالــی جهانــی»
یــک نقشــۀ راه ارائــه میدهــد.
بحــث ایــن نقشــه راه در حوصلــه و
گنجایــش ایــن مقالــه نیســت .امــا
سیاســتهای کالن اقتصــادی ایــران
را نــه «والیــت فقیــه» و نــه «رئیــس
جمهــور» و نــه «مجلــس اســامی»
بلکــه ســاطین نظــم اقتصــاد جهانــی
دیکتــه و تعییــن میکننــد.
ژســتهایی کــه «رهبــر» میگیــرد
و الف از اقتــدار در مقابــل اســتکبار
جهانــی مــیزد ،تبدیــل بــه عجــز
و البــ ه بــرای «جــذب ســرمایه» و
«ضــرورت ورود بــه بــازار جهانــی»
شــده اســت .ســخنرانی اخیــر حســن
روحانــی در مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل ( 29شــهریور  )96عــاوه بــر
دروغهــای بــزرگ و بیشــرمانه
مبنــی بــر «آزادی مذاهــب» در
ایــران و «حقــوق شــهروندی» و
غیــره بیــش از هــر چیــز ،خواهــش
و التمــاس از شــرکتها و نهادهــای
امپریالیســتی بــرای حضــور بیشــتر
در ایــران و ســرمایهگذاریهای
کشــیدن
خارجــی بــا «بــهرخ»
ِ
منابــع طبیعــی و انســانی ایــران
بــود .شــرکت در جلســات نظامیــان
و عکــس گرفتــن بــا پاگــون بــر
دوشهــا و ســان دیــدن از ابــزار و
آالت نظامــی کــه بــا «فینانــس»
نفتــی از تحریــم
خارجــی و درآمــ ِد
ِ
درآمــده جــا میدهنــد ،نمیتوانــد
ایــن واقعیــت را پنهــان کنــد کــه
فینانــس خارجــی بــر والیــت مطلقــۀ
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والیت مطلقه ...

فقیــه جمهــوری اســامی ،والیــت
مطلقــه دارد .ایــن زالوصفتهــا کــه
چنــد میلیــون نفــر مــردم را محکــوم
بــه بیــکاری دائــم کردهانــد ،نزدیــک
بــه چهــل ســال دســتگاه امنیتــی
خونآشــام و دســتگاه خرافــه
دینیشــان را بــه مــردم تحمیــل
کردهانــد ،سرســپردگان بــی چــون
و چــرای ســرمایهداری بینالمللــی
هســتند و عمامــه بــه ســر داشــتن
یــا نداشــتن تفاوتــی در ایــن واقعیــت
ایجــاد نمیکنــد کــه اینــان طبقــۀ
ســرمایهدار ایــران هســتند ،بــا
میلیونهــا رشــته وابســته بــه نظــام
ســرمایهداری جهانیانــد و سرنوشــت
نظامشــان در نیویــورک ،پکــن،
فرانکفــورت ،فرانســه ،مســکو ،رم
نوشــته میشــود.
انقــاب سوسیالیســتی پــس از
درهــم شکســتن دولــت ســرمایهدار
جمهوری اســامی ،در نخســتین گام،
كليــه ســرمايههاي بــزرگ انحصــاري
دولتــي و خصوصــي و ســرمايههاي
امپرياليســتي ،كليــه بانکهــا و
موسســات صنعتــي و تجــاري بــزرگ،
کلیــه نهادهــای مالــی دینــی کــه در
اختیــار و کنتــرل نهادهــای جمهوری
اســامی ،نهادهــای بینالمللــی
و وابســتگان جمهــوری اســامی
اســت را بــه مالکیــت اجتماعــی
در شــکلهای گوناگــون دولتــی و
تعاونــی درآورده و ادارۀ آنهــا را در
چارچــوب برنامهریــزی مرکــزی
بــرای یــک اقتصــاد سوسیالیســتی
بهدســت شــوراها یــا کمیتههــای
کنتــرل مردمــی کــه در جریــان
ســرنگون کــردن ایــن دولــت ،شــکل
خواهنــد گرفــت ،منتقــل خواهــد
کــرد.
براســاس
اقتصــاد سوسیالیســتی نــه
ِ
مالکیــت خصوصــی و اســتثمار بلکــه
ـاس مالکیــت جمعی و براســاس
بــر اسـ ِ
«از هــر کــس بهانــدازه توانــش و بــه
هرکــس بهانــدازه کارش» توســعه
خواهــد یافــت و جهتگیــریِ تغییــر و
دگردیســی اســتراتژیک آن بهســمت
روابــط ِتعــاون آگاهانــه و داوطلبانــه
بــرای بقــا و رفــاه آحــاد کشــور و
خدمــت بــه پیشــرفت فرآیند اســتقرار
کمونیســم در جهــان و در نهایــت،
اســتقرار نظــام اجتماعــی کمونیســتی
اســت کــه بــر اســاس «از هــر کــس به
انــدازه کارش و بــه هرکــس بــه انــدازه
نیــازش» ســازمان مییابــد.

«آتش»

* فینانــس :وام یــا اســتقراض مالــی
بهمنظــو ِر تامیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای
پروژههــا و خریــ ِد تجهیــزاتِ طرحهــای
تولیــدی (ســرمایهای) و همچنیــن فنــی
و مهندســی پروژههــا بــا اســتفاده از
تســهیالتِ اعتبــاری خارجــی میــان مــدت.

رســم ًا فروپاشــیده اســت .در ایــن شــرایط کردهــا
با رفراندوم ،بی رفراندوم!
حــق دارنــد بــرای اینکــه ســرزمین پــدری خــود
نظام طبقاتی ارتجاعی!
ادامۀ یک
را امــن نــگاه دارنــد و کردســتان مکانــی شــود
ِ
بــرای کمــک بــه بقیــه بــرادران عراقیشــان
درباره رفراندوم «استقالل» در اقلیم کردستان عراق
بــرای اســتقالل اقلیــم کردســتان عــراق را بــه
«اســتقالل
همهپرســی (رفرانــدوم) بــرای
کردســتان عــراق» همهپرســی بگذارنــد .میخواســتیم دیدگاههــا
ِ
ِ
طبــق اظهــاراتِ مســعود بارزانــی،
ِ
ِ
رئیــس اقلیــم کردســتان و مواضــع شــما را در مــورد ایــن اوضــاع و
عــراق ،قرارســت در ســوم مهــر مــاه برگــزار شــود .تصمیــم سیاســتها بدانیــم.

اخیــر دولــت بارزانــی در شــرایطی اعــام شــده کــه وضعیــت
کردســتان عــراق بهشــدت خــراب اســت و
اقتصــادی
ِ
اکثــر زحمتکشــان کردســتان از اوضــاع ناراضــی هســتند.
فقــر و بیــکاری و ســرکوب سیاســی گروههــا و احــزاب و
شــخصیتهای مخالــف ،شــکاف طبقاتــی و فســاد گســترده از
دالیــل مخالفــت مــردم بــا رهبــران اقلیــم میباشــد.
اعــام ایــن همهپرســی باعــث حمــات شــدیدالحن از جانــب
بســیاری از مقامــات عراقــی و هــم چنیــن مقامــات کشــورهای
منطقــه ماننــد ایــران و ترکیه شــده اســت؛ مثال شــمخانی رئیس
کمســیون امنیتــی ایــران گفتــه اســت کــه ایــران تنهــا تمامیـ ِ
ـت
ارضــی عــراق را بــه رســمیت مــی شناســد و در صــورت اعــام
ـم کردســتان ،دولـ ِ
ـت جمهــوری اســامی
اســتقالل از ســوی اقلیـ ِ
قراردادهــای امنیتــی را ملغــی خواهــد کــرد و بــرای آن چــه
کــه ســرکوب ضــد انقــاب دانســته ( یعنــی نیروهــای مخالــف
حکومــت ایــران) وارد کردســتان خواهــد شــد .امپریالیســم
آمریــکا در ایــن میــان از بارزانــی خواســته کــه انتخابــات را بــه
تعویــق بیانــدازد.
در چنــد ســال اخیــر بــا تحــوالت داخلــی و منطق ـهای عــراق،
رقابــت میــان بــورژوازی کــرد و عــرب از زمینههــای اختــاف
میــان حکومــت اقلیــم و حکومــت مرکــزی بــوده و بارزانــی و
ِ
همفکرانــش بــا پیــش کشــیدن موضــوع «همــه پرســی بــرای
اســتقالل کردســتان» بــا دســت گذاشــتن بــر روی خواســت
دیرینــه ملــت کــرد بــرای اســتقالل کردســتان  ،مــی کوشــند تــا
بــار دیگــر مــردم را نســبت بــه خــود خــوش بیــن کنــد و بــر بــی
اعتمــادی مــردم پــرده بیانــدازد .همچنیــن ،بــورژوازی ُکــرد کــه
خــودش هــم یکدســت و همنظرنیســت ،تــاش میکنــد تــا
بــا ایجــا ِد کشــوری مســتقل زمینههــای مناســبتری را بــرای
کســب ســو ِد گروهبنــدی حاکــم در تقابــل بــا بــورژوازی عــرب
ایجــاد کنــد.
بــه هــر صــورت ایــن همهپرســی تنهــا یــک فــرم از حاکمیــت
بــورژوازی ُکــرد را بــا فــرم دیگــری عــوض میکنــد و
موضعگیریهــای مختلفــی را بههمــراه داشــته اســت.
عــدهای ماننــد شونیســتهای ایرانــی بــا دفــاع از «تمامیــت
ارضــی عــراق» صراحتــا بــا «حــق تعییــن سرنوشــت» مخالفــت
میکننــد .برخــی ناسیونالیســتهای توهــمزده هــم میگوینــد
کــه بعــد از ایــن کــه کردســتان عــراق "آزاد" شــد ،کردســتان
ایــران و ترکیــه نیــز بــدان خواهنــد پیوســت .عــدهای از طیــف
چــپ هــم بــا اســتدالل «بد-بدتــر» از رفرانــدوم حمایــت
میکننــد چــون اســتقالل "بــد" کردســتان عــراق ،از جمهــوری
اســامی "بدتــر" عــراق بهتــر اســت.
در چنیــن شــرایطی از "حــق تعییــن سرنوشــت" آن هــم بــا
اتــکا بــه نیروهــای ارتجاعــی صحبــت کــردن و ســکوت در
مــورد حــق تعییــن سرنوشــت پرولتاریــا بــرای انقــاب کــردن
در مســیر سوسیالیســم بهمثابــه بخشــی از انقــاب سراســری
ضــد ارتجــاع و ضــد امپریالیســتی در سراســر عــراق ،اشــتباه
محــض اســت.
در ادامــه ،گزیــده ای از مصاحبــه بــا زنــده یــاد رفیــق امیــر
حســن پــور دربــارۀ رفرانــدوم «اســتقالل رســمی کردســتان
عــراق» را خواهیــد خوانــد.
ـور
ـن پـ
ـر حسـ
ـق امیـ
ـا رفیـ
ـه بـ
ـده ای از مصاحبـ
گزیـ
دربــارۀ رفرانــدوم «اســتقالل رســمی کردســتان
عــراق»*

 امیــر حســنپور :اینکــه کردهــا یــک ملّــت تحــتســتم بودهانــد در عــراق و ســایر کشــورهای منطقــه خیلــی
واضــح اســت .بیشــتر مــردم کــرد در آرزوی ایــن بودهانــد کــه
یــک دولــت مســتقل داشــته باشــند .در ایــن نیــز تردیــدی
نیســت کــه کردهــا بهعنــوان یــک ملّــت تحــت ســتم از
حــق تعییــن سرنوشــت برخوردارنــد .قبــل از تحــوالت اخیــر
(تصــرف بخشــی از عــراق توســط داعــش) مســعود بارزانــی
چنــد بــار بحــث اســتقالل را مطــرح کــرده بــود بــدون
اینکــه بتوانــد یــا بخواهــد قدمــی در جهــت عملــی کــردن
آن بــردارد ،امــا حــاال شــرایطی پیــش آمــده کــه عراق توســط
داعــش ،نیروهــای عشــایری و ارتــش اســامی مقتــدی صــدر،
و در اثــر سیاسـتهای حکومــت مالکــی عمـ ً
ا تجزیــه شــده
اســت« .حکومــت اقلیــم کردســتان» از ســال  1991در
نتیجــه جنــگ اول آمریــکا علیــه عــراق بــ ه تدریــج شــکل
گرفــت و در جنــگ دوم آمریــکا در  2003بــه شــکل امــروزی
در آمــد و اکنــون در ادامــه ایــن جنگهــا توســط داعــش
شــرایط عملــی کــردن اســتقالل فراهــم شــده اســت .در واقــع
«حکومــت اقلیــم کردســتان» تــا کنــون عمــا شــب ه مســتقل
بــوده و برگــزاری رفرانــدوم و اقدامــات بعــدی ایــن شــکل از
اعمــال حــق تعییــن سرنوشــت را بــه اســتقالل صــوری یــا
رســمی تبدیــل میکنــد ...اســتقالل کردســتان ،اگــر عملــی
شــود ،در شــرایط ویــژه بینالمللــی منطقــهای صــورت
میگیــرد .شــرایطی کــه در کردســتان عــراق ،ناسیونالیســم
ُکــرد از قبــل در قــدرت بــوده اســت .ایــن دولــت خودمختــار
نماینــدۀ ناسیونالیســم بــه قــدرت رســیدۀ ُکــرد اســت کــه
دارای قــوه مقننــه (پارلمــان) ،قــوه اجرائیــه (کابینــه ،دســتگاه
اداری ،ارتــش یــا نیــروی پیشمرگــه ،پلیــس ،دســتگاه
امنیتــی ،زنــدان) و قــوة قضائیــه اســت ...امــا از آنجــا کــه
دولــت مرکــزی عــراق قــدرت زیــادی نداشــته« ،حکومــت
اقلیــم کردســتان» حالــت نزدیــک بــه اســتقالل داشــته اســت
و مخالفــت آمریــکا و ایــران و ترکیــه با اســتقالل یکــی از علل
عملــی نشــدن ایــن پــروژه بــوده و ایــن وضــع ممکــن اســت
تغییــر کنــد .ایــن درســت اســت کــه در حــال حاضــر آمریــکا
بــا «اســتقالل کردســتان» مخالفــت میکنــد امــا مســئله
اصلــی آمریــکا ایــن نیســت کــه دولــت ُکــرد تشــکیل نشــود.
مســئلۀ آمریــکا تأمیــن نفــوذ سیاســی و اقتصــادی و نظامــی
در کل منطقــه اســت ،اینکــه مثــ ً
ا منطقــه چــه وضعــی
پیــدا کنــد کــه منافــع آمریــکا و متحدانــش از جمله اســرائیل
تأمیــن شــود .ایــن نیــز روشــن اســت کــه اگــر آمریــکا بــا
اســتقالل مخالفــت کنــد رهبــران ُکــرد اطاعــت میکننــد.

 شــما میگوییــد کــه کردســتان عــراق«دو فاکتــو» مســتقل بــوده اســت .امــا بعضــی
نیروهــای سیاســی میگوینــد اگــر کردســتان
مســتقل شــود ،در منطقــهای کــه اســامگرایی
و نیروهــای ارتجاعــی از هــر طــرف دارنــد ســر
بلنــد میکننــد ،میتوانــد پایگاهــی باشــد بــرای
حکومــت ســکوالر غیردینــی .یعنــی حکومتــی
کــه طبعــا در آن پدرســاالری فئودالــی و غیــره بــر
خواهــد افتــاد و از جنگهــای دینــی و قومــی کــه
در بقیــۀ نقــاط عــراق هســت هــم خبــری نخواهــد
 رفیــق امیــر ،مســعود بارزانــی رئیــس حکومــت بــود .ایــن تصویــر چقــدر واقعیــت دارد؟اقلیــم کردســتان عــراق در مصاحبـهای بــا «صــدای  -امیــر حسـنپور :ایــن بیشــتر بــه خــواب و خیــال نزدیــک
آمریــکا» ایــن اســتدالل را جلــو گذاشــت کــه نظــم اســت تــا واقعیــت .تجربۀ بیســت و ســه ســال «حکومــت اقلیم
حکومتــی عــراق عمـ ً
ا فروپاشــیده و کردهــا باعــث کردســتان» واقعیت دیگری را نشــان داده اســت .درســت اســت
ایــن فروپاشــی نبودهانــد .او گفــت حتــی زمانــی کــه ُکردهــا بــا ســقوط رژیــم صــدام بــرای مدتــی در منطقــه
کــه بعثیهــا بــر ســر کردهــا بمــب شــیمیایی اقلیــم از ســتم ملّــی رهایــی پیــدا کردنــد و خیلیهــا از تجربــۀ
میریختنــد مــا حــرف از جدایــی نزدیــم .ولــی دســتگاه اداری و نظامــی و قضایــی بــه زبــان ُکــردی خوشــحال
حــاال دیگــران شــرایطی ســاختهاند کــه کشــور بودنــد امــا ایــن شــادی چنــدان طــول نکشــید و فهمیدنــد

 بنابرایــن هیــچ امیــدی نیســت!یعنــی هیــچ کاری هــم نبایــد کرد!
-امیــر حســنپور :چــرا کــه نــه،

مســئله خــط مشــی همیشــه جــدی
بــوده امــا در شــرایط تاریخــی ســی
چهــل ســال اخیــر تعیینکننــده اســت.
روشــن اســت کــه بــدون تئــوری انقالبی
نمیتــوان انقــاب کــرد و اگرچــه
مارکسیســم چنیــن تئــوری هســت امــا
آن هــم بــدون نوســازی و ســنتز انقالبی
از پیروزیهــا و شکســتهای گذشــته
کافــی نیســت .امــروز عنصــر ذهنــی
از عنصــر عینــی عقبمانــده اســت.

 در ایــن وضــع خراب ،پایــه مادییــا پتانســیل انقــاب کجاســت؟

 امیــر حســنپور :همیــن وضــعخــراب خــودش بخشــی از پایــه
مــادی اســت .یعنــی وضــع خــراب
فریــاد میزنــد کــه میتوانــم یــک
جــور دیگــر بشــوم .میشــود اوضــاع
را تبدیــل کــرد بــه یــک چیــزی ضــد
شــرایطی کــه فعــا در آن بنیادگــران
اســامی و قدرتهــای امپریالیســتی
ابتــکار عمــل را در دســت دارنــد.
شــرایط جــوری اســت کــه جنبــش
کمونیســتی میتوانــد آن را بــه هــم
بزنــد ،خــوب هــم میتوانــد بــه هــم
بزنــد .البتــه یــک جنبــش کمونیســتی
کــه خــط مشــی درســتی داشــته باشــد،
بتوانــد ایــن وضعیــت را درک کنــد و بــه
ضدخــودش تبدیــل کنــد.

«آتش»

* متــن کامــل ایــن مصاحبــه را در نشــریه آتش
شــماره  ،33مــرداد  1393بخوانیــد .ایــن مطلب
مــوج نویــن
همچنیــن در کتــابِ «بــر فــرا ِز
ِ
کمونیســم» مجموعــه نوشــتههای رفیــق امیــر
حس ـنپور ،انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران
(مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت) ،فروردین
 ،1396قابــل دســترس اســت.
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کــه طبقــه ســرمایهدار تــازه بــه دولــت
رســیدۀ ُکــرد ،بــه زبــان ُکــردی بــه قهــر
متوســل میشــود .امــا اگــر ســتم ملّــی
تــا حــد زیــادی در اقلیــم از بیــن رفتــه،
ســتم مســتعمراتی آمریــکا جــای ســتم
ملّــی رژیــم صــدام را پرکــرده اســت،
ایــن بــار از طریــق وابســتگی کامــل
حکومــت ُکــرد و اقتصــاد و سیاســت
آن بــه آمریــکا .از نظــر منافــع مــردم
ُکــرد ب ـ ه ویــژه اکثریتــی کــه اســتثمار
میشــوند و نیمــی از جمعیــت یعنــی
زنــان« ،حکومــت اقلیــم کردســتان» و
اســتقالل رســمی نمیتوانــد تغییــری
در ایــن روابــط بــه بــار بیــاورد .ایــن ادعــا
کــه کردســتان مســتقل پایگاهــی بــرای
سکوالریســم شــود و در مقابــل جریــان
تئوکراســی از نــوع ایــران و افغانســتان و
عــراق قــرار بگیــرد نیــز بســیار نادرســت
اســت .دو حزبــی کــه در رأس حکومــت
ُکــردی قــرار داشــتهاند یعنــی «اتحادیــه
میهنــی کردســتان» و «پــارت دمکــرات
کردســتان» بــا بهقــدرت رســیدن
تئوکراســی در ایــران ماننــد بیشــتر
رژیمهــای خاورمیانــه ســعی کردنــد
خودشــان را بیشــتر اســامی کننــد و
بیشــت ِر ناسیونالیســتهای کردســتان
عــراق کــه غیرمذهبــی بودهانــد بــه نمــاز
و روزه روی آوردهانــد و اصــوالً بــا وجــود
اینکــه جنبــش ملّــی بعــد از جنــگ
جهانــی دوم دینــی نبــوده ،روشــنفکران
و رهبــران احــزاب ُکــرد سکوالریســم را
حتــی در حــد بســیار محــدود جدایــی
دیــن و دولــت جــزو برنامــه سیاســی
خــود قــرار ندادهانــد و در واقــع خیلــی
بــا نیروهــای دینــی ســازش کردهانــد.
کردســتان تحــت حکومــت اینهــا
پــر از مســجد شــده و شــهرها ،شــهر
منارههــا شــدهاند .ایــن حکومــت
بــا وضعــی کــه دارد نمیتوانــد یــک
نیــروی ســکوالر باشــد .اینکــه بــه بقیــه
مــردم عــراق کمــک کنــد یــا بتوانــد
یــک نیــروی مترقــی در منطقــه باشــد
نیــز جــای تردیــد اســت چــون خــود
مــردم کردســتان را در عــرض بیســت
و ســه ســال اخیــر بیشــتر بــه دامــان
دیــن انداختــه اســت .ایــن حکومــت،
علیرغــم اختالفــات درون رهبریــش،
در منطقــه بــا اســرائیل و ترکیــه و
ایــران هــم ســویی داشــته و هیــچ معیــار
ترقیخواهــی و آزادیخواهــی را در
حــرف و عمــل آن نمیتوانــم ببینــم .
مســئلۀ دیگــر ،خــط سیاســی و
برنامــه سیاســی و ایدئولوژیــک
رهبــری ملّــی ُکــرد اســت کــه بــا آن
ناسیونالیســتهایی کــه در ســالهای
اخیــر یــا قبلتــر بــه قــدرت رســیدند
تفــاوت زیــادی نــدارد .خالصــه اینکــه
رهبــران ملّــی ُکــرد افتخــار میکننــد
بــه پیــچ و مهــره نظــام امپریالیســتی
تبدیــل شــوند .علنــا ایــن را میگوینــد.
هیــچ آلترناتیــو دیگــری در مقابلشــان
نیســت و نمیخواهنــد هــم باشــد.
افتخارشــان ایــن اســت که در کردســتان
برخــاف خیلــی از کشــورهای خاورمیانه

مــاه مهــر بــرای همــه ،مــاه مهربــان
نیســت .آمــدن مــاه مهــر بــرای برخی
از کــودکان و نوجوانــان در ایــران
ایــن مــاه فرقــی بــا ماههــای دیگــر
نــدارد چــون نمیتواننــد بــه مدرســه
برونــد .کــودکان بیشــماری در دنیــا
هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف
مثــل جنــگ ،آوارگــی ،سیســتم
آموزشــی فاشیســتی ،نداشــتن
مدرســه ،نــانآور بــودن ،ازدواج و ...از
حــق آمــوزش و تحصیــل بازداشــته
میشــوند .کــودکان مهاجــر
افغانســتانی در ایــران هــم بــا ایــن
معضــل مواجــه هســتند .شــهریور
امســال و بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز
ســال تحصیلــی ایــران کمپینــی در
فضــای مجــازی شــکل گرفــت بــا
عنــوان «از مهــر جــا نماننــد» بــا
هــدف حمایــت از کــودکان بازمانــده
از تحصیــل افغانســتانی .تحصیــل
کــودکان افغانســتانی در ایــران و
موانــع آن ،معضــل تــازهای نیســت
زمــان ورود نســل اول
و از همــان
ِ
مهاجــران تــا نســل متولــد ایــران بــا
آن مواجــه هســتند .از آغــاز دهــهی
 60خورشــیدی و جنگهــای
ارتجاعــی داخلــی در افغانســتان،
ســیل مهاجــرت مــردم ایــن کشــور
آغــاز شــد .ایــن جابجایــی یکــی
از بزرگتریــن مهاجرتهــای
قــرن بیســتم محســوب میشــود.
مهاجــران افغانســتانی در گریــز از
ِ
جنــگ و ویرانــی و بیپناهــی در
نقــاط مختلــف دنیــا پراکنــده شــدند
امــا بخــش اعظمشــان بــه دو کشــور
همســایه یعنــی ایــران و پاکســتان
ِ
وضعیــت
وارد شــدند .پرداختــن بــه
مهاجــران ســاکن پاکســتان ،موضــوع
ایــن مقالــه نیســت امــا در مــورد
مهاجــران یــا بهتــر اســت بگوییــم
آوارگانــی کــه وارد ایــران شــدند،
سیســتم پذیــرش قانونــی وجــود
نداشــت و بســیاری از آنــان بهصــورت
«غیــر قانونــی» وارد ایــران شــدند
و در زاغههــا و مناطــق فقیرنشــین
حاشــیه شــهرها ســاکن شــدند .ایــن
وضعیــت و نداشــتن شــغل و درآمــد
و نیــاز مبــر ِم تودههــای ســتمدیدۀ
افغانســتانی بــه کار کــردن بــرای
تهیــۀ غــذا و اولیهتریــن امکانــات
ادامــۀ حیــات ،آنــان را بــه منبعــی
تــازه و مهــم بــرای فــوق اســتثمار
توســط ســرمایهداران ایــران تبدیــل
کــودکان افغانســتانی نیــز از
کــرد.
ِ
ایــن قاعــدۀ غیرانســانی در امــان
نماندنــد و در شــرایطی کــه در نتیجۀ
جنگهــای ارتجاعــی ،نــه کودکــی
کردنــد و نــه آینــدهای بــرای خــود
متصــور هســتند ،از ســنین پاییــن بــه
کــودک – نــانآور تبدیــل شــدهاند.

مهاجــران افغانســتانی کــه بخــش
ِ
زبــان فاشیســتی
اعظمشــان به
ِ
مــردان جمهــوری اســامی
دولت
ِ
«مهاجــران غیــر قانونــی» نامیــده
ِ
میشــوند ،در بخشهــای مختلــف
از کشــاورزی تــا ســاخت و ســاز و
مقنیگــری و ســرایداری و غیــره
در بدتریــن شــرایط و بــا کمتریــن
دســتمزد بــه کار گرفتــه میشــوند
و در نتیجــۀ فوقاستثمارشــان،
ســودهای کالن بــه جیــب اقتصــا ِد
ســرمایه داری ایــران و ســرمایهداران
انــگل صفــت واریــز میشــود.
درعیــن حــال بهخاطــر افغانســتانی
بــودن بــا بدتریــن تحقیرهــا و
تبعیضهــا هــم روبــهرو میشــوند.
مهاجــران
مــدارس دولتــی ایــران،
ِ
بهاصطــاح «غیــر قانونــی» را ثبــت
نــام نمیکننــد .در نتیجــه ،کمکــم
خودگــردان افغانســتانی
مــدارس
ِ
در ایــران رایــج شــد .مــدارس
خودگــردان افغانســتانی مدارســی
ِ
هســتند کــه معمــوال توســط
افغانســتانیهای ســاکن ایــران بــرای
فراهــم آوردن امــکان تحصیــل بــرای
کــودکان افغانســتانی تاســیس و
اغلــب ایــن کــودکان
اداره میشــود.
ِ
بهدلیــل نداشــتن برگــه تــردد،
هزینههــای بــاالی شــهریه ،کار
کــردن ،در مــواردی کِبــ ِر ســن و
محدودیتهــای ســهمیه مــدارس
دولتــی بــرای مهاجــران افغانســتانی،
نمیتواننــد وارد چرخــه آمــوزش و
پــرورش رســمی کشــور شــوند .در
ابتــدا ایــن مــدارس میتوانســتند
فعالیــت کننــد ولــی بعــد بــا شــروع
طــرح اخــراج مهاجــران «غیــر
قانونــی» ،اکثــر ایــن مــدارس تعطیــل
شــدند و عــده بســیار کمــی باقــی
ماندنــد کــه بهصــورت مخفیانــه و
در نقــاط مهاجرنشــین شــهرهای
ایــران بــه کار خــود ادامــه دادند.
درمجمــوع ،موضــع دولــت جمهــوری
اســامی نســبت بــه ایــن مــدارس،
متفــاوت بــود .یــا ســکوت کردنــد
چــرا کــه حضــور و کا ِر بــا دســتمزد
بســیار پائینتــر تودههــای
منبــع سرشــار از ســود
افغانســتانی
ِ
برایشــان بــود و یــا در دورههایــی
مــدارس خودگــران
فعالیــت ایــن
ِ
را ممنــوع کردنــد .بــا بســته شــدن
ایــن مــدارس و وجــود منــع قانونــی،
امــکان ادامــه تحصیــل برای کــودکان
افغانســتانی بــدون برگــه هویــت،
ِ
ســختتر و نزدیــک بــه محــال
شــد .بــا وجــود چنیــن شــرایطی
انجیاوهــای حامــی حقوق کــودکان
کار و خیابــان و پناهنــده ،متولیــان
اصلــی آمــوزش کــودکان افغانســتانی
در ایــران شــدند .ایــن مراکــز بــا
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رســانههای جمعــی آزادی دارنــد .ولــی
بــه وضــع کردســتان کــه نــگاه کنیــم
میبینیــم در بیســت ســال اخیر کشــتار
روزنامهنویسهــا و خفــه کــردن هــر
نــوع صــدای انتقــادی در ســطح وســیعی
صــورت گرفتــه اســت .بــه هــر جایش که
نــگاه میکنــم پیشــرفتی نمیبینــم.
خیلیهــا میگوینــد کردســتان عــراق
فــرودگاه بینالمللــی دارد .جادهســازی
شــده اســت .پــر از شــاپینگ مــال شــده
اســت .یــا مثــا تأسیســات جذابــی در
مناطــق کوهســتانی بــرای توریسـتهای
داخلــی و خارجــی درســت کردهانــد.
ولــی وقتــی بــه مــردم کردســتان نــگاه
کنــی بــا ایــن همــه ثــروت نفتــی،
میبینــی کــه دســت بــه گریبــان یــک
اقتصــاد ویــران شــدۀ کشــاورزیاند و
یــک اقتصــاد شــهری و صنعتــی کــه
بتوانــد وضعیــت اقتصــادی را بهتــر
کنــد و شــغل ایجــاد کنــد و غیــره هــم
وجــود نــدارد .مــن بــرای کردســتان
مســتقل آینــده درخشــانی نمیبینــم
نــه بــه خاطــر محدودیتهــای خلــق
ُکــرد بلکــه بــه خاطــر ماهیــت طبقاتــی
رهبــری ناسیونالیســتی و ایدئولــوژی
ناسیونالیســتی.

ماه مهر ،ماه مهــربان نیست !
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ماه مهر ...
ایجــاد کالسهــای درس مبتنــی بــر
فعالیتهــای داوطلبانــهی حامیــان
کــودکان ،بــه آمــوزش کــودکان و
نوجوانــان افغانســتانی پرداختنــد
و ایــن رونــد هنــوز هــم ادامــه
دارد .امــا ایدئولــوژی نژادپرســتانه و
قوانیــن تبعیضآمیــز و ضدانســانی
ِ
کــه دولــت جمهــوری اســامی
متولــی آنســت ،مرتبــا در برابــر ایــن
رونــد مانــع ایجــاد میکنــد .بــا
حــاد شــدن جنــگ در ســوریه و نیــاز
جمهــوری اســامی بــه حفاظــت از
موقعیــت خــود در ســطح منطق ـهای
و بینالمللــی و دخالتگــری
ارتجاعــیاش در ایــن جنــگ،
کارکــر ِد تودههــای افغانســتانی
بــرای ایــن نظــا ِم ســتمگر ابعــاد
تــازهای یافــت .در واقــع بخشــی
از تودههــای افغانســتانی بــه
ســکهی شــانس و پیادهنظــام
جمهــوری اســامی تبدیــل شــدند.
در  27اردیبهشــت مــاه ســال 94
خبرگــزاری تســنیم بــا شــور و
اشــتیاق نوشــت« :ســرانجام موعــد
رســانهای شــدن یکــی از مهمتریــن
تصمیمــات عالــی نظــام جمهــوری
اســامی در تاریــخ ســی و چنــد
ســاله حضــور مهاجریــن افغانســتانی
در ایــران فــرا رســیده اســت ».در
ادامــه بــه قــول از رهبــر جمهــوری
اســامی گفــت« :هیــچ کــودک
افغانســتانی ،حتــی مهاجرینــی کــه
بهصــورت غیرقانونــی و بیمــدرک
در ایــران حضــور دارنــد ،نبایــد از
تحصیــل بازبماننــد و همــه آنهــا
بایــد در مــدارس ایرانــی ثبتنــام
شــوند» .البتــه چیــزی کــه ایــن
خبرگــزاری ننوشــت ایــن بــود کــه
ایــن «یکــی از مهمتریــن تصمیمــات
عالــی نظــام جمهــوری اســامی»
خونبهایــی اســت کــه خامنــهای
و حکومــت ایــران بــه خانوادههــای
«مدافعــان حــرم و رزمنــدگان
فاطمیــون» میدهــد تــا برونــد و
ِ
دولــت
در ســوریه کشــته شــوند.
جمهــوری اســامی بــرای حضــور و
ِ
جنــگ ارتجاعــی
دخالتگــری در
ســوریه نیــاز بــه پیــاده نظــام و
ســرباز داشــت و بیرحمانــه از
جــان تودههــای افغانســتانی مایــه
ِ
گذاشــت بــا ایــن وعــده کــه بــه
آنــان اجــازۀ اقامــت در ایــران داده
میشــود« .داوطلبــان» افغانســتانی
مدافــع حــرم کــه فاطمیــون نامیــده
شــدند از گروهــان بــه تیــپ و ســپس
ـان
بــه لشــکر ،افزایــش یافتنــد .فرمـ ِ
خامنــهای کــه بــه «طــرح فرمــان»
معــروف شــد در اولیــن ســال
اجرایــش یعنــی ســال تحصیلــی
 96-95امــکان ورود بــه مــدارس
دولتــی ایرانــی را بــه تعــداد کمــی
از کــودکان افغانســتانی داد .امــا

همیــن فرمــان هــم اجــرا نشــد و
اساســا یــک فری ـبکاری بیشــرمانه
بــود .چــون بســیاری از خانوادههــای
افغانســتانی اصــا از وجــو ِد چنیــن
فرمانــی اطالع نداشــتند .فقــط  5روز
وقــت بــرای ثبــت نــام دانشآمــوزان
تعییــن شــد ،خانوادههــا امــکان و
تــوان مالــی پرداختــن شــهریههای
درخواســتی مــدارس را نداشــتند،
تعــداد زیــادی از کــودکان بهدلیــل
ســالها محرومیــت از تحصیــل
دچــار کبــر ســن شــدهاند یعنــی
ســن آنهــا از ســن الزم بــرای ورود
بــه کالس یــا مقطعــی کــه بایــد
درس بخواننــد باالتــر رفتــه اســت و
مــدارس آنهــا را ثبــت نــام نکردنــد.
امســال هــم در دو هفتــهی پایانــی
شــهریور و در آســتانهی آغــاز
ســال تحصیلــی جدیــد ،خبرهــای
تلخــی ازســوی فعــاالن حــوزهی
کــودک بهگــوش میرســد .بنــا بــر
گزارشهــا ،شــهرداری و بهزیســتی
تهــران در طرحــی مشــترک بــا
عنــوان «غربالگــری و جــذب»
قرارســت چهــرهی شــهر را زیبــا
بخــش
کننــد! کــودکان کار (کــه
ِ
اعظمشــان افغانســتانی هســتند) را
از ســطح شــهر گــردآوری کــرده و
آنهــا را در َونهایی کــه دارای قفس
حمــل زندانیــان اســت به چنــد مرکز
انتقــال میدهنــد و از قــرار معلــوم،
کــودکان افغانســتانی را از ایرانیهــا
جــدا کردهانــد تــا مقدماتــی فراهــم
کننــد و آنهــا را رد مــرز و از ایــران
اخــراج کننــد .تنهــا یکــی از تبعــات
ایــن طــرح میتوانــد ایــن باشــد
کــه کــودکان را از کار در خیابانهــا
بــه کار مخفــی و زیرزمینــی در
مکانهــای محصــور بــا امــکان
آســیب و آزار و اذیــت بیشــتر ،ســوق
دهــد؛ یــا میتوانــد ا ِعمــال فشــاری

باشــد بــر خانوادههــای افغانســتانی
فاقــد برگ ـهی اقامــت تــا بــه لشــکر
فاطمیــون بپیوندنــد .پایــان ایــن
طــرح هــر جــوری باشــد بایــد آن
فرمــان خامنــهای و ایــن طــرح را
همراســتا و مرتبــط بــه هــم دیــد.
ارتباطــی کــه از تقســیم و رتبهبنــدی
افــراد براســاس نــژاد و مــرز و طبقــه
برمیخیــزد و نظــا ِم ســتمگر
جمهــوری اســامی متولی آن اســت.
تــاش بــرای بــه مدرســه رفتــن
کــودکان افغانســتانی و مبــارزه بــرای
گرفتــن حقــوق آنــان یــک رویکــرد
درســت امــا کوتاهمــدت اســت و بایــد
بــا تالشــی گســتردهتر بــرای از بیــن
بــردن اســاس چنیــن اوضاعــی همراه
بشــود :رویکــردی اســتراتژیک بــرای
ـودکان
انقــاب .حتــی اگــر تمــام کـ
ِ
افغانســتانی هــم بنا بــه منفعـ ِ
ـت نظا ِم
جمهــوری اســامی بــه مدرســه بروند
بــاز هــم جایــگاه طبقاتــی و اجتماعی
ســتم
پُــر از تبعیــض و اســتثمار و
ِ
خانوادههــای افغانســتانی در ایــن
روابــط تولیــدی ارتجاعــی ،بــه جــای
خــود باقــی میمانــد .حتــی اگــر
تمــام فعــاالن عرصــهی اجتماعــی
و کــودک فقــط روی مبــارزه بــرای
ایــن کمپیــن ،تمرکــز کننــد بــاز
هــم نیــاز خانــوادهی افغانســتانی بــه
درآمــد حاصــل از کار کودکــش از
بیــن نخواهــد رفــت .حتــی اگــر تمام
مــدارس ،ایــن کــودکان را ثبــت نــام
کننــد بــاز هــم آنــان نمیتواننــد
شــش ســاعت از وقــت خــود را در
مدرســه بگذراننــد چــون بــا کار تمام
وقــت هــم مشــکل درآمــد دارنــد چه
برســد بــه کار نیمهوقــت .حساســیت
اجتماعــی و مبــارزه کــردن در
چنیــن کمپینهایــی خــوب اســت
امــا بایــد ایــن مبــارزه بــا راهبــرد
مبــارزه بــرای از میــان بــردن هــر

شــکلی از اســتثمار و ســتم پیونــد
فعالیــن اجتماعــی ایــن
بخــورد.
ِ
عرصــه کــه در شــرایطی دشــوار و
بــا محدودیتهــای بســیار تــاش
میکننــد تــا دردی از دردهــای
تودههــای افغانســتانی کــم
کننــد ،مدرســه درســت میکننــد
نگــران کــودکان هســتند
و دل
ِ
انســانهای شــریفی هســتند .امــا
اگــر ایــن تالشهــا بــا مبــارزه
ِ
دولــت ســتمگر جمهــوری
علیــه
اســامی و مبــارزه بــرای ســرنگونی
انقالبــی آن پیونــد نخــورد ،اگــر
ایــن تالشهــا بــا مبــارزه علیــه
امپریالیســم ،علیــه اســتثمار و ســتم،
علیــه مــرز ،علیــه بیهویتســازی
و بیآیندهســازی انســانها پیونــد
نخــورد و در چارچــوبِ نظــا ِم حاکــم
بمانــد ،متاســفانه راه بهجایــی
نخواهــد بــرد.
خلــق
مــا کمونیســتها بــرای
ِ
دنیایــی مبــارزه میکنیــم و دولــت و
نظامــی را برقــرار خواهیــم کــرد کــه
حــق پناهندگــي و شــهروندي بــراي
افــرادي كــه در كشــور خــود تحــت
فشــارهاي سياســي و اجتماعــي قــرار
داشــتهاند و از جانــب دولتهــاي
ارتجاعــي و امپرياليســتي مــورد آزار
و تعقيــب بودهانــد و يــا كســاني
كــه از جنگهــاي ارتجاعــي
گريختهانــد ،یــک واقعیــت عینــی
و ملمــوس اســت .دنیایــی کــه
انســانها بهدلیــل «غیــر قانونــی
بــودن» بــه نابــودی تدریجــی
محکــوم نمیشــوند .جامعــهای کــه
در آن انســانها بــا مــرز و محــدوده
و رنــگ و نــژاد و شــغل و درآمــد،
تعریــف نمیشــوند و «هویــت
ملــی» دربرابــر انترناسیونالیســم
کمونیســتی ،رنــگ میبــازد.

ستاره مهری
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گزارشی از

بلوچســتان
بخش دوم

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

از معــدود «تفریح»هــای جوانان روســتا
شــبها جمــع شــدن در مســجد
اســت .مکانــی کــه هــم نقــش امنیتــی
و کنتــرل مــردم را از نظر سیاســی دارد
و هــم مرتبــا بیمارگونهتریــن افــکار
دینــی و خرافــی را بــه تودههــا تزریــق
میکنــد و شستوشــوی مغــزی
میدهــد .بههمیندلیــل ،بســیاری از
ـم خودشــان»« ،جــن»
مــردم «بــه چشـ ِ
را هنگامیکــه قصــد آزار آنــان را
داشــته اســت ،دیدهانــد!
بســیاری از مــردم فاقــد شناســنامه
هســتند و بــرای دریافــت کارت
آزمایــش «دیانای»
شناســایی بایــد
ِ
بدهنــد تــا ثابــت کننــد «شــهروند
ایــران» هســتند .بــرای ایــن آزمایــش
بایــد یــک پــروژه و بوروکراســی
ســنگین را از ســر بگذراننــد .مثــا
انجــام ایــن آزمایــش در تهــران میســر
اســت امــا چــون شناســنامه ندارنــد
نمیتواننــد از منطقــه خــارج شــوند
و بــه تهــران برونــد! بنابرایــن بســیاری
قیــدش را میزننــد .امــا نداشــتن
شناســنامه ،مســاوی اســت بــا دریافــت
نکــردن یارانــه .نداشــتن دفترچــه
امــکان
بیمــه ســامت .نداشــتن
ِ
جابهجــا شــدن و رفتــن بــه مناطقــی
ـکان درس خوانــدن.
دیگــر .نداشــتن امـ ِ
مالدارهــای محلــی از ایــن وضعیــت
بیشــترین بهــره را میبرنــد و ایــن
صاحبــان کارگاههــای
موقعیــت بــه
ِ
خدماتــی امــکان بیرحمانهتریــن
شــکلهای اســتثمار را میدهــد و
کل نظــام از ایــن بهرهکشــی ،منفعــت
ِ
قــول یکــی از رفقــا99« :
میبــرد .بــه
ِ
درصــ ِد مــردم شهرنشــین نمیداننــد
در گوش ـهای از ایــن کشــور ،مــردم بــا
چنیــن شــرایطی زندگــی میکننــد.
ایــن فاجعــه اســت».
ِ
سیاســت «شــوراهای شــهر و روســتا»
و انتخــاب نماینــده شــورا ،بــرای مــردم
کورســوی امیــدی بــود کــه شــاید
از ایــن طریــق بهبــودی در وضعیــت

زندگــی حاصــل شــود .امــا ایــن
اتفــاق نیفتــاد و نمیتوانســت
تحـ ِ
ـت ایــن سیســتم ،اتفــاق بیفتــد.
بــا طایفهبــازی اغلــب کســانی از
بهتــران» مــالدار،
میــان «از مــا
ِ
ِ
«شــورایی» شــدند و همانهــا
از میــان قــوم و قبیلــه خودشــان
«دهیــار» انتخــاب کردنــد .از دولــت
مرکــزی ،بودجــه دریافــت کــرده و
اکثــرا بــه جیــب زدنــد یــا از ایــن
موقعیــت بهعنــوان ســکوی پــرش
و امتیــاز بــرای انتقــال بــه مناطــق
دیگــر اســتفاده کــرده و میکننــد.
چنــدی پیــش در ایــن منطقــه،
مبــارزه و اعتراضــی رخ داد کــه در
هیــچ رســانهای انعــکاس پیــدا نکرد.
یــک مــای ســنیمذهب در منبــر
بــه حضــور نیروهــای جمهــوری
اســامی در ســوریه اعتــراض
کــرده بــود .او گفتــه بــود کــه در
ایــن مملکــت جنــگ نیســت پــس
چــرا بایــد وارد جنــگ در ســوریه
بشــویم .ایــن مــا را َکتبســته
دســتگیر کــرده و راهــی مشــهد
میکننــد .پــس از آن مــردم ســر
بــه شــورش برمیدارنــد .جادههــا
را میبندنــد و بــا الســتیک بــه
آتــش میکشــانند .مــردم محلــی
بلــوچ دارای کارتِ
میگفتنــد 700
ِ
بســیج ،کارتهــای خــود را آتــش
زدنــد .پــس از آن دولــت مرکــزی
در هــراس از ایــن اعتــراض بــا
«ســام و صلــوات» و بــا هواپیمــای
خصوصــی ایــن مــا را بــه منطقــه
بــاز میگردانــد .نتیجهگیــری
پــدر همســایه ایــن بــود کــه «ایــن
مــردم صرفــا بــرای مســائل مذهبــی
شــورش میکننــد» .مقولــه
«بلوچهــای بســیجی» هــم در نــو ِع
خــودش پدیــدهای اســت .اینهــا
را خانوادگــی میخرنــد و مثــا
شــیعهمذهــب میکننــد .مــردم
نظــ ِر خوشــی بــه اینــان ندارنــد.

پشــت سرشــان حــرف میزننــد و
تقبیحشــان میکننــد .امــا همیــن
بیپرنســیپها در دفــاع از یــک
مــای ســنیمذهب کارتهــای
خــود را میســوزانند.
مذهــب و خرافــه ،ســتم و اســتثمار
بیرحمانــه در شــرایط فقــدان نیــرو
س
و حرکــت پیشــرو و انقالبــیُ ،ر ِ
تودههــا را کشــیده اســت .در
دورههــای انتخاباتــی ،جمهــوری
اســامی رذیالنــه بــه یــا ِد ایــن
مناطــق و مردمــش میافتــد.
در انتخابــات  4ســال قبــل
ریاســت جمهــوری ،روحانــی بــا
دادن وعدههــا بــه تودههــای
بلــوچ و تاکیــد بــه روی «رفــع
تبعیضهــای قومیتــی» و مهمتــر
ســاختوپاخت بــا مولویهــای
ســنیمذهب مرتجــع ،آرای
زیــادی ازاینجــا بهدســت آورد.
امســال نیــز کاندیداهــای دیگــر
پــا جــای او گذاشــتند .ابراهیــم
رئیســی ســفر بــه بلوچســتان را
جــزو اولویتهایــش قــرار داد .امــا
بلوچســتان ازجملــه مناطقــی بــود
کــه روحانــی از باالتریــن درصــد آرا
را بهدســت آورد.
ِ
امــکان
د
مــور
در
وقتــی بــا مــردم
ِ
بــه وجــود آوردن مناســباتی
بهجــز آنچــه بســیاری «تقدیــر»
میداننــد حــرف میزنــی،
آرزومنــد و مشــتاق ،گــوش
میدهنــد .ازاینکــه چطــور
چنیــن چیــزی ممکــن اســت
میپرســند و حرفهــا و فکرهــا
بــرای گفتــن و یادگیــری دارنــد
و وظیفــه و مســئولیت جلــو مــی
گذارنــد.
اینجــا بلوچســتان اســت .بیشــتر
ِ
خــاک خوبــش کــه تشــنهی آب
از
اســت ،مــردماش تشــنه آگاهــی و
یافتــن راه رهاییانــد.
میترا زارعی

شما را به همكاری دعوت میکنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش «آتش » به وسیعترین شكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.

weblog:n-atash.blospot.com

email:atash1917@gmail.com
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وضعیــت آموزشــی ،یک تــراژدی اســت.
کمتــر بچ ـهای بــه رفتــن بــه دبســتان
 5کالســه روســتا عالقمنــد اســت .چون
هــم خانواده بــه کار فرزند در کشــاورزی
و یــا کارگــری در مناطــق دیگــر نیــاز
دارد و هــم از دبســتان چیــزی
نمیآموزنــد .اغلــب ،معلمانــی خســته و
فرســوده کــه طبــق نظــام شوینیســتی
بــه زبــان فارســی حــرف میزننــد و
تدریــس میکننــد و دانشآمــوزان
فقــط طوطــیوار آنهــا را تکــرار
میکننــد و حتــا قــادر نیســتند یــک
جملــه کتــاب فارســی کــه روخوانــی
میکننــد را معنــا کننــد .امــکان
رفتــن بــه دبیرســتان در  60کیلومتــری
روســتا قــرار دارد کــه تقریبــا هیچکــس
نمــیرود و دختــران مطلقــا از رفتــن
محرومنــد .ایــن وضعیــت ،بیســوادی
در منطقــه را فاجعهبــار کــرده اســت.
تلفــن
امــا در همیــن حــال بســیاری
ِ
همــراه در دســت دارنــد و «واتــس آپ»
اپلیکیشــین مــورد عالقــه اســت! ولــی
ـق گزینــه
چــون ســواد ندارنــد ،از طریـ ِ
صــدا ارتبــاط برقــرار میکننــد .آنهایــی
کــه سیاســیاند از ایــن طریــق بــرای
هــم ترانههــای بلوچــی کــه از ســتم
و ظلــم بــر ایــن ملــت میگویــد و یــا
فیلــم و تصاویــری کــه مبــارزات مــردم
بلــوچ و جریانــات ناسیونالیســتی بلــوچ
را در پاکســتان نشــان میدهــد ،رد و
بــدل میکننــد.
وضعیــت پزشــکی و درمانــی افتضــاح
اســت .بهــداری منطقــه حتــا یــک
آمپــول بــرای تزریــق در مــوارد
اضطــراری (ماننــد ســگگرفتگی کــه
امــری عــادی در منطقــه اســت) نــدارد.
فقــط یــک پــاک آهنــی میبینیــم
کــه خــاک گرفتــه و کــج و معــوج
در بــا ِد ســوزان تــکان میخــورد و
اعــام میکنــد اینجــا «بهــداری»
اســت .بــرای ابتداییتریــن مشــکالت
درمانــی ،مــردم ناچــار بــه ســفری
طوالنــی هســتند .خیلیهــا رنــج ایــن
ســفر و هزینــهاش را نمیخرنــد و بــا
توســل بــه «دعــای» مــای شــیا ِد
روســتا و «تــوکل» بــه خــدای موهــوم،
امیــد بــه بهبــود میبندنــد.
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معرفي کتاب «نقد جهان اوجاالن»
فصل هفتم:
ِ
دمکراتيک خلقها:
اسالم
دين فرهنگي و
ِ
ِ
سازش با انديشههاي کهنه
نام کتاب :نقد جهان اوجاالن
نويسنده :صالح قاضيزاده با همکاري اميد بهرنگ
ناشر :انتشارات حزب کمونيست ايران
)مارکسيست لنينيست مائوئيست(
سال نشر :چاپ اول آذر 1395
نقــد جهــان اوجــاالن عنــوان کتابــي اســت کــه ازســوي حــزب
کمونيســت ايــران (م ل م) منتشــر شــد .موضــوع کتــاب ،نقــدي
موضــع کمونيســتي نســبت بــه نظــرات و خــط
همهجانبــه از
ِ
ـس پ.ک.ک
ـ
حب
در
ـر
ـ
رهب
ـاالن
ـ
اوج
ـداهلل
ـ
عب
ـک
ـ
ايدئولوژي
سياســي و
ِ
(حــزب کارگــران کردســتان) اســت.
کتــاب ،شــامل يــک مقدمــه و يــک نتيجهگيــري و  8فصــل مجــزا
ـل اول تــا ششــم کتــاب
ـي مقدمــه و فصـ ِ
بــا عناويــن متفــاوت اســت .معرفـ ِ
فصــل
را در شــمارههاي پيشــين آتــش خوانديــد .در اينجــا بــه معرفــي
ِ
هفتــم ميپردازيــم.
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فصل هفتم:
عنوان
ِ
دین فرهنگی و
ِ
ِ
دمکراتیک خلقها:
اسالم
ِ
سازش با اندیشههای کهنه

فصــل اول گفتیــم کــه نوعــی
در
ِ
گرایــش بــه متافیزیــک و ایدهآلیســم
در تفکــر اوجــاالن وجــود دارد و او
هرگــز بــاور خــود را بــه یــک امــ ِر
قدســی و «فراســوی فیزیکــی» پنهان
و کتمــان نمیکنــد .اوجــاالن بهجــز
اظهــا ِر بُهــت و حیــرت در مقابــل
«شــعور کائنــات و کیهــان» ،بهطــور
مشــخص در مــورد دیــن خصوصــاً
دیــن اســام نظــراتِ بیپــردهای
دارد .وی در مصاحبــهای بــا «نبیــل
ملحــم» بهصراحــت از اعتقــادش بــه
خــدا صحبــت کــرده و آن را امــری
مربــوط بــه سرشــت بشــر میدانــد.
ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه
تاریــخ دیــن اســام را
اوجــاالن،
ِ
تحریــف میکنــد و تصویــری وارونــه
از آن ارائــه میدهــد .او و طرفدارانــش
ِ
تحــت
مدعیانــد آنچــه امــروزه
نــام دولتهــای دینــی یــا اســا ِم
سیاســی در جهــان و خاورمیانــه
دیــده میشــود در واقــع دینــی
اســت کــه بــه انحــرافِ دولتگرایــی
و قدرتپرســتی آلــوده گشــته و از
«جوهــر اصلــیاش» منحــرف شــده
اســت .از نظــ ِر اوجــاالن اســام
تاریخــا دارای ماهیتــی انقالبــی
بــوده و بههمیــن دلیــل 1400
ســال دوام آورده اســت .او معتقــد
اســت حرکتــی کــه تحـ ِ
ـت نا ِم اســام
توســط محمــد در شــبه جزیــرۀ
عربســتان بـهراه افتــاد «یــک مبــارزۀ
تیپیــک سوســیال دمکراتیــک طبقــۀ
متوســط ...مبــارزه در راه جمهــوری
دمکراتیکــی اســت کــه جامعــۀ
دمکراتیــک را نیــز در بــر میگیــرد»!

بــه بــاو ِر ایشــان چــون ایــن دیــن
آئیــن بهاصطــاح دمکراتیــک و
و
ِ
ِ
دســت نیروهــای
انقالبــی بــه ابــزا ِر
انحصارطلــب و قدرتپرســت تبدیــل
شــد ،از مســی ِر اصلــیاش منحــرف
گشــت.
از نظــر ایشــان دیــن ،مشــخصا
اســام ،دارای یــک جوه ـ ِر فرهنگــی
و اخالقــی اســت و اگــر از قــدرت و
انحصارطلبــی دور شــود و بــه ذات
اصلــیاش بــاز گــردد میتوانــد در
جامعــۀ دمکراتیــک نقــش مثبــت و
ســازندهای بــازی کنــد.
امــا اوجــاالن ،پدیــدۀ دیــن و اســام
را نیــز از مضمــون و محتــوای
تاریخــی ،طبقاتــی و ایدئولوژی ـکاش
تهــی کردهانــد و بهدلخــواه ،بــا ِر
حــال
معنایــی خــاص و مفیــد بــه
ِ
ِ
اهــداف سیاســی امروزینشــان را بــر
آن تحمیــل میکننــد.
اســام ورای هــر خوانــش و
هــر تفســیری ،یــک ایدئولــوژی
تاریخــی -طبقاتــی مشــخص اســت
و جهتگیــری طبقاتــی و برنامــۀ
اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
معینــی را در خــود حمــل میکنــد.
اســام ،ایدئولــوژی طبقــات
اســتثمارگر اســت و ماننــد هــر
دیــن دیگــری ،روبنــایِ فرهنگــی و
ـی
ـی روابــط تولیــدی و اجتماعـ ِ
اخالقـ ِ
تبعیضآمیــز و اســتثماری مشــخصی
بــوده کــه از زمــان محمــد تاکنــون
ـکال مختلــف بازتولیــد شــده
بــه اَشـ ِ
اخــاق اســامی ،انعــکاس
اســت.
ِ
ارزشهــا و جهانبینــی طبقــات
ـم ســتمگر اســت کــه درنهایــت
حاکـ ِ
وظیفــۀ حفــظ و توجیــه و بازتولیــد
روابــطِ ســتم و بهرهکشــی انســان
از انســان را بــر عهــده دارد .تســلیم
ِ
مشــیت
شــدن در برابــ ِر اراده و
«خــدا» کــه در واقــع تســلیم شــدن

هژمونــی
در برابــ ِر اراده و ســلطه و
ِ
طبقــات اســتثمارگر اســت ،در
قلــب جهانبینــی و ایدئولــوژی و
اخالقیــاتِ اســامی قــرار گرفتــه
اســت .یــک پایــۀ ثابــت دیگــر
ایدئولــوژی و اخالقیــات اســامی،
مردســاالری و ســتم بــر زن اســت و
اساســا زنــان و بــدن زنــان را مایملک
و دارایــی مــرد و تحــت ارادۀ کامــل
مــردان میدانــد.
ایــن فصــل همچنیــن بــه ریش ـهیابی
اهــدافِ سیاســی اوجــاالن از ســازش
دیــن اســام
بــا دیــن و مشــخصا
ِ
میپــردازد و نتیجــه میگیــرد کــه
امتیــازی کــه اوجــاالن بــه دیــن
میدهــد ،امتیــاز بــه روابــط و
باورهــای عقبمانــده در جامعــۀ
کردســتان اســت بــرای متحــد
نــگاه داشــتن نیروهــای مذهبــی و
تودههــای دیــندار در زیــر پرچــم
موضــع
ناسیونالیســماش .بهواقــع
ِ
ـال دیــن و جریانــاتِ
اوجــاالن در قبـ ِ
موضــع
دینــی در کردســتان ،یــک
ِ
پراگماتیســتی اســت و او ایــن
اپورتونیســم را پنهــان نمیکنــد.
مثــا میگویــد بایــد از طــرفداران
عنــوان یــک
مذهــب علــوی به
ِ
ِ
نیــروی ضــ ِد سیســتم در ترکیــه
اســتفاده کننــد .ایــن فصــل نشــان
میدهــد کــه ســازش و مماشــاتِ
اوجــاالن بــا دیــن و اســام علــل
سیاســی ایدئولوژیــک دارد .تشــدید
اســامگرایی در خاورمیانــه
تاثیراتــش را بــر کردســتان نیــز
گذاشــته اســت .در برخــی شــهرهای
بــزرگ جریانــاتِ اســامگرا بهعنــوان
ناسیونالیســم
رقیــب در برابــر
ِ
ِ
دولــت
ُکــردی قــد علــم کردهانــد و
اســامگرای اردوغــان و جناحهــای
اســامی بــورژوازی کوشــیدهاند
تــا از ایــن مســاله بهنفــع خــود و
علیــه پ.ک.ک اســتفاده کننــد و
طریــق اســام بخشهایــی از
از
ِ
کنتــرل
جامعــۀ کردســتان را تحــت
ِ
خــود قــرار دهنــد و از ایــن طریــق

ـم
بــه پ.ک.ک و جریـ ِ
ـان ناسیونالیسـ ِ
ُکــرد ضربــه بزننــد .اوجــاالن
بهعنــوان یــک رهبــر ناسیونالیســت
نمیخواهــد اجــازه بدهــد تــا دولــت
و بــورژوازی تُــرک ایــن بخــش
از جامعــۀ کردســتان را از حیطــه
تأثیرگــذاری و نفــوذ پ.ک.ک خــارج
کنــد و لــذا در دســتگاه فکــریاش
جــای ویــژهای بــرای دیــن و اســام
بــاز کــرده و تــاش دارد ضمــن
ســازش بــا دیــن و اســام ،عناصــ ِر
جریــان اســامی در کردســتان را
بهزیــر پرچــم ایدئولوژیــک و نظــری
خــود بکشــد.
خواهــان جدایــی
اوجــاالن
ِ
کامــل دیــن از دولــت و دســتگاه
حکومت ـیاش نیســت ،همچنــان کــه
ِ
تضعیــف
قصــد و انگیــزهای بــرای
نفــوذ و جایــگاه دیــن در جامعــه
نــدارد و از ایــن نظــر نمیخواهنــد از
مذهــب گسســت کــرده و بــا تمامــی
اَ
شــکال دنیــای کهــن مرزبنــدی
ِ
موضــع همدلــی در قبــال
کنــد.
ِ
مســالۀ دیــن ،بیــش از هــر چیــز
ـان تزلــزل اوجــاالن و طرفدارانــش
بیـ ِ
در پیــکار علیــه جهــان کهــن و روابط
اســتثماری و مناســبات تبعیضآمیــز
و ســتمگرانۀ آن اســت.
بخــش مهمــی از ایــن فصــل بــه
ِ
جریــان
دالیــل عــروج و رشــ ِد
ِ
بنیادگرایــی دینــی ،از جملــه
اســامگرایی ،در چندیــن دهــۀ اخیــر
میپــردازد و نتیجــه میگیــرد:
«اســامگرایی یــک جــوابِ ارتجاعــی
اســت بــه یــک نظــام و روابــطِ
اجتماعــی .یعنــی رویارویــی دو
نیــروی مرتجــع در بســیاری از نقــاطِ
ـان مــا .ازیکطــرف ســرمایهداری
جهـ ِ
امپریالیســتی و از ســوی دیگــر
ســرمایهداری اســامگرا».
تبییــن مشــی
ایــن فصــل بــه
ِ
کمونیســتی در قبــال دیــن و
مذهــب میپــردازد و میگویــد
کــه در مارکسیســم و ایدئولــوژی و
علــم انقــاب پرولتــری ،مبــارزه بــا
ِ
دیــن و نق ـ ِد توهــم دینــی و افشــای
کارکــر ِد اجتماعــی باورهــای مذهبــی
در تــداوم جامعــۀ مبتنــی بــر ســتم
و اســتثمار ،یکــی از محورهــای مهــم
مبــارزه و فعالیــت آگاهیبخــش
اســت .یکــی از شــاخصههای جامعــه
و جهانــی اســت کــه کمونیســتها
قصـ ِد ســاختناش را دارنــد .جامعهای
کــه کلیــۀ اَشــکال و روابــطِ ســتم و
اســتثما ِر طبقاتــی و کلیــۀ تفکــرات و
ایدههــای کهنــه کــه ایــن از روابــط
طبقاتــی برآمــده و بــه بازتولیــد و
توجیــه آن یــاری میرســاند را از
میــان برداشــته اســت .دیــن از هــر
نوعــش در رأس ایــن ایدههــا و
تفکــرات قــرار دارد.
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«لنیــن و شــوراها» یکــی از
محورهــای «نقــد» مــورد عالقــۀ
گرایشهــای سوســیال دموکراتیــک
و آنارکوسندیکالیســتی در «چــپ»
جهانــی نســبت بــه لنیــن اســت.
جــدال در واقعیــت ،بــر ســر نقــش
حــزب کمونیســت در رهبــریِ
کلیــۀ فرآیندهــای انقــاب از جملــه
شــوراها و بهطــور کلــی هــر نــوع
تشــکل و جنبــش تــودهای اســت
و در تحلیــل نهایــی ،جــدال بــر
ســر امــکان و ضــرورت و مطلوبیــت
انقــاب کمونیســتی اســت.
تئــوری کمونیســتی و تجربــه
ثابــت کــرده اســت ،تشــکیالتها
یــا جنبشهــای تــودهای کــه
بــا قصــد ســازمان دادن اعتــراض
تودههــا علیــه شــرایط ســتم
و اســتثمار بهوجــود آمدهانــد،
بــدون رهبــری حــزب کمونیســت
طریــق خــط
و بــدون اینکــه از
ِ
سیاســی هدایتکنندهشــان بــه
ِ
اســتراتژی انقالبــی حــزب متصــل
شــوند ،در بهتریــن حالــت بــه دو ِر
تکــراری و بســتۀ اعتــراض بــه
وضــع موجــود ،امــا باقــی مانــدن
در چارچــوب آن ،خواهنــد افتــاد.
هرجــا کمونیس ـتهای انقالبــی ایــن
وضعیــت را بــه چالــش گرفتهانــد،
شــمار وســیعی از تودههــای درگیــر
در ایــن جنبشهــا ،متحــول شــده و
تبدیــل بــه کمونیســتهای انقالبــی
ـدگان راه انقــاب کمونیســتی
و رزمنـ
ِ
شــد هاند.
در ایــن زمینــه ،تجربــۀ شــوراها
در جریــان انقــاب اکتبــر روســیه
آموزنــده اســت.
در اکتبــر  1917هیــچ نیــروی
سیاســی دیگــری بهجــز حــزب
بلشــویک آمــادۀ عمــل نبــود .زیــرا
ایــن حــزب تحــت رهبــری لنیــن
اســاس یــک تحلیــل صحیــح و
بــر
ِ
نقشــه اســتراتژیک ،ســالها خــود
و پایههایــش را بــرای دخالتگــری
قطعــی و قاطــع در اوضــاع بــا
هــدف بــه ثمــر رســاندن انقــاب
سوسیالیســتی ،آمــاده کــرده بــود.
در ســال  ،1917هنــوز شــمار اعضــا
و طرفــداران ایــن حــزب بســیار

آتش شماره 71

لنین و شوراها

کمتــر از احــزاب خردهبــورژوا و
بورژوا/رویزیونیســت در جنبــش
«چــپ» روســیه ماننــد سوســیال
رولوســیونرها (بــه اختصــار ،اس.
ارهــا) و منشــویکها بــود .امــا
حــزب دارای پایههــای محکــم در
میــان قشــرهای تحتانــی پرولتاریــا و
دیگــر تودههــای تحــت ســتم بــود.
پیشدرآمــد انقــاب اکتبــر ،1917
ســرنگونی ســلطنت چنــد صــد
ِ
ســالۀ تــزار بــود .جنــگ جهانــی
امپریالیســتی کــه روســیه بخشــی از
آن بــود ،مــرگ و ویرانــی را بــر فقــر
و محنــت تودههــا افــزوده بــود.
توفــان خشــم و مبــارزه تودههــا
ِ
ســلطنت تــزار را درهــم پیچیــد و
آن را ســرنگون کــرد .ایــن تغییــر،
بــه انقــاب فوریــه معــروف شــد .امــا
جــای تــزار را مخالفیــن بــورژوای او
در طبقــۀ حاکمــۀ روســیه گرفتنــد
و «دولــت موقــت» را بــه ســرکردگی
شــخصی بــه نــام کرنســکی تشــکیل
دادنــد.
در جریــان ســرنگونی تــزار،
تودههــای کارگــر و دهقــان و ســرباز
در کارخانههــا ،مناطــق روســتایی
و در بســیاری از واحدهــای ارتــش
(کــه در جنــگ جهانــی امپریالیســتی
اول درگیــر بــود) ،نهادهــای قــدرت
تــودهای بــه نــام «شــورا» یــا
ســوویتها را خلــق کردنــد تــا
مطالبــات خــود را از طریــق آنهــا
پیــش ببرنــد .امــا شــوراها عمدتــا
تحــت نفــوذ اس.ارهــا و منشــویکها
بودنــد .ایــن دو جریــان سیاســی،
شــوراها را بــا خــط و برنامــۀ بــورژوا-
دموکراتیــک و در جهــت ضـ ِد کســب
قــدرت دولتــی توســط پرولتاریــا
رهبــری میکردنــد .تحــت تاثیــر
ایــن نیروهــای سیاســی ،شــوراها
از «دولــت موقــت» و کرنســکی
حمایــت کردنــد .ایــن احــزاب از
ناآگاهــی تودههایــی کــه بــرای
نخســتین بــار در عمــر خــود وارد
ِ
سیاســت بســیار پیچیــده
صحنــۀ
شــده بودنــد سوءاســتفاده کــرده
و بــرای پیشبــرد خــط بورژوایــی
خــود بــر تزلــزالت و توهمــاتِ
خردهبــورژوازی شــهری و دهقانــان
تکیــه میکردنــد .بههمیــن علــت،
مــورد حمایــت بــورژوازی نیــز بودنــد.
امــا لنیــن و بلشــویکها ،حکومــت

کرنســکی را مرتبــا افشــا کــرده
و تودههــا را بــه ضــرورت یــک
«انقــاب دوم» آگاه میســاختند.
بــه همیــن جهــت« ،دولــت موقــت»
دســتور دســتگیری لنیــن را صــادر و
حــزب بلشــویک را غیرقانونــی کــرد.
حکومــت کرنســکی ،تصمیــم بــه
ادامــۀ حضــور روســیه در جنــگ
جهانــی گرفــت .منشــویکها و
اسارهــا ،از ایــن سیاســت هــم
حمایــت کردنــد .درحالیکــه
بلشــویکها از ابتــدای آغــاز جنــگ
امپریالیســتی ،شــعار تبدیــل
جنــگ امپریالیســتی بــه جنــگ
داخلــی را تبلیــغ و ترویــج کــرده و
حــول ایــن سیاســت در جبهههــای
جنــگ ســربازان را در هســتههای
حــزب بلشــویک ســازمان میدادنــد.
جامعــۀ روســیه ،بحرانــی و متالطــم
بــود و دنبــال راه برونرفــت
میگشــت .وقایــع ،همــراه بــا تبلیــغ
و ترویــج بلشــویکها ،باســرعتی
خیرهکننــده و شــگفتانگیز
سیاســی
ورشکســتگی نیروهــای
ِ
مطــرح و میــداندار ،از بــورژوازی
«دولــت موقــت» تــا منشــویکها
و اسارهــا را آشــکار میســاخت.
برنامــۀ بلشــویکها و چشــماندازی
کــه بــرای جامعــه آینــده ترســیم
میکردنــد ،در میــان قشــرهای
مختلــف کارگــری و ســربازان و
دهقانــان و خردهبــورژوازی شــهری
نفــوذ میکــرد .شــعار «زمیــن ،صلــح،
نــان» کــه توســط حــزب بلشــویک
بهعنــوان گام فــوریِ دولــت آینــده
در جــواب بــه نیــاز تودههــا در
آن شــرایط وحشــتناک فالکــت
و ویرانــی و محرومیــت فرمولــه
شــد ،بــه مبــارزات تودههــا جهــت
داده و ایــن رونــد را وســیعتر و
پُرشــتابتر کــرد .حــزب بلشــویک
نهتنهــا خــارج از شــوراها وســیعا
گســترش مییافــت بلکــه در داخــل
شــوراها نیــز نفــوذ منشــویکها و
اسارهــا را بــه چالــش گرفــت.
تنهــا حــزب بلشــویک قــادر بــود
مانورهــای طبقــات حاکمــه را بــا تکیــه
بــر تودههایــی کــه آگاه و متشــکل و در
میــدان نبــرد رهبــری میکــرد ،درهــم
بشــکند .شکســت دادن حملــۀ ژنــرال
کورنیلــف (از افســران ارتــش ســابق
تــزاری) بــه شــهر پتروگــراد ،یکــی
از مهمتریــن آنهــا بــود .کورنیلــف
شکســت خــورد و دســتگیر شــد .ایــن
رخــداد ،تودههــا را نســبت بــه خطــرات
مهلــک پیشــاروی جامعــه بیدار کــرد و
بلشــویکها توانســتند آنــان را هرچــه
بیشــتر بــه ضــرورت «انقــاب دوم» و
ســرنگونی «دولــت موقــت» ،اهمیــت
داشــتن ارتــش انقالبــی و نبــرد نظامــی
بــا دشــمن آگاه کننــد.
بــا در نظــر گرفتــن همــه عوامــل،
لنیــن بــه ایــن جمعبنــدی رســید
کــه زمــان قیــام فــرا رســیده اســت.

تصمیــم بــه قیــام شــبهای 11-10
اکتبــر در کمیتــه مرکــزی حــزب
بلشــویک گرفتــه شــد .پیشــاپیش،
طــی چنــد مــاه بلشــویکها ،مــردم را
در گاردهــای ســرخ ســازمان میدادنــد
و در درگیــری بــا نیروهــای دشــمن
رهبــری میکردنــد .امــا قیــام امــری
متفــاوت بــود زیــرا ،گــذر کــردن بــه
موضــع تعــرض بــود .در مــاه اکتبــر،
بلشــویکها تغییــر «گاردهــای ســرخ»
بــه ســتون فقــرات یــک ارتــش
پرولتــری را آغــاز کردنــد.
روز  24اکتبــر ســاعت  6بعــد از
ظهــر ،لنیــن طــی نامــهای بــه
کمیتــه مرکــزی حــزب بلشــویک،
هشــدار داد کــه «همهچیــز بــه
موئــی بنــد اســت» و در اجــرای طرح
قیــام نبایــد تعلــل ورزنــد .زیــرا،
برخــی از رهبــران حــزب بلشــویک
میخواســتند منتظــر کنگــره
شــوراها و تصویــب قطعنامــۀ کســب
قــدرت شــوند! امــا لنیــن در ایــن
نامــه هشــدار داد ...« :منتظــر رای
متزلــزل  25اکتبــر (یعنــی ،کنگــرۀ
ِ
شــوراها) شــدن فاجعــه یــا فرمالیتــۀ
محــض خواهــد بــود( ».کلیــات آثــار
لنیــن انگلیســی ،جلــد  .26نامــه بــه
کمیتــه مرکــزی .ص .)235-234
لنیــن بــه ایــن نامــه اکتفــا نکــرد و
بــا محافــظ خــود بــه اســمولنی ،مقــر
فرماندهــی شــوراها رفــت .با رســیدن
لنیــن« ،کمیتــه نظامــی انقالبــی»
کــه اوایــل اکتبــر توســط شــورای
پتروگــراد بــرای فعالیــت در میــان
ســربازان پادگانهــا تشــکیل شــده
بــود ،هماهنــگ کــردن عملیــات قیام
در شــهر را برعهــده گرفــت .نقــاط
کلیــدی شــهر پتروگــراد توســط
واحدهــای گارد ســرخ بلشــویکها
بهســرعت گرفتــه شــد .ســاعت ده
صبــح روز  25اکتبــر ،اطالعی ـهای بــا
امضــای لنیــن بــه شــهروندان روســیه
اعــام کــرد« :دولــت موقت ســرنگون
شــده اســت .قــدرت دولتــی بــه
ارگان شــورای کارگــران ،ســربازان و
نماینــدگان پتروگــراد (کمیتــه نظامی
انقالبــی) کــه در راس پرولتاریــا و
پــادگان پتروگــراد قــرار دارد منتقــل
شــده اســت ... .زنــده بــاد انقــاب
کارگــران ،ســربازان و دهقانــان ».بعــد
ـرح عملیــات تعرضــی
از آن ،لنیــن طـ ِ
بــرای تصــرف کاخ زمســتانی و
دســتگیری اعضــای دولــت موقــت را
پیــش گذاشــت .وقتــی کاخ زمســتانی
ســاعت  2صبــح ســقوط کــرد ،کنگره
شــوراها کــه تــازه تشــکیل شــده
بــود اطالعیــۀ تاریخــی «بــه همــه
کارگــران ،ســربازان و دهقانــان» بــه
قلــم لنیــن را تصویــب کــرد .قــدرت
نویــن متولــد شــده بــود.
حکومــت جدیــد فــورا دو فرمــان
صــادر کــرد .یکــم ،بیــرون آمــدن
ِ
جنــگ امپریالیســتی و
روســیه از
فراخــوان صلــح بــدون فتــح و الحــاق.
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لنین و ...
دوم ،فرمــان تصــرف زمینهــای
کشــاورزی ســلطنت تــزاری ،طبقــات
اشــراف و کلیســا (کــه زمینهــای
وســیع داشــت) .امــا اتفاقــی
بســیار مهمتــر از اینهــا رخ
داده بــود .چنــد هــزار ســال پــس
از ظهــور جامعــۀ طبقاتــی ،قــدرتِ
دولتــی نوینــی متولــد شــده بــود
کــه هدفــش ســازمان دادن جامعــه
براساســی بهجــز اســتثمار بــود .ایــن
واقعیــت ،جهــان را بهشــدت تــکان
داد .مائوتســهدون در جمعبســت
تاریخــی خــود از ایــن رخــداد
تاریخی/جهانــی گفــت :توپهــای
انقــاب اکتبــر مارکسیســم را بــه
چیــن آورد!
در همــان زمــان ،شــرایط مســاعد
بــرای انقــاب سوسیالیســتی در اکثــر
نقــاط اروپــا وجــود داشــت .جنــگ
امپریالیســتی ،پوســیدگی و ضــد
انســانی بــودن نظــا ِم ســرمایهداری
را بیــش از پیــش نشــان داده بــود.
در شــهرهای بنــدری آلمــان (کیــل
شورشــی
و هامبــورگ) مالحــان
ِ
ناوهــای ارتــش آلمــان از دســتورات
فرماندهــی ســرپیچی کــرده و دســت
از جنــگ کشــیدند .در ســال ،1918
در بخشهایــی از اروپــای مرکــزی
تالشهــای انقالبــی صــورت گرفــت
امــا جملگــی ســرکوب شــدند.
انقــاب ،فقــط در روســیه پیــروز شــد
و علــت عمــدۀ آن وجــود یــک حزب
پیشــاهنگ انقالبــی کمونیســت در آن
کشــور بــود.
دولت سوسیالیســتی شــوروی ،از همان
ابتــدای پیــروزی ،رویکــرد گســترش
انقــاب در سراســر جهــان را در پیــش
گرفــت .لنیــن ،فراخــوان تشــکیل بیــن
الملــل کمونیســتی ســوم ،بهعنــوان
تشــکیالت بینالمللــی جدیــد بــرای
هدایــت فعالیــت انقالبــی ســازمانها
ـتی سراســر جهــان
و احــزاب کمونیسـ ِ
را داد.
اولیــن انقــاب سوسیالیســتی ،بــرای
همیشــه چهــرۀ جهــان را تغییــر
داد .امــا هنــوز راه دراز و پرپیــچ
و خــم بــود .در اولیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب در ســال 1918
هنــوز ســهچهارم کشــور در دســت
نیروهــای ضــد انقــاب بــود .جامعــه
نویــن زیــر حملــۀ بینالمللــی بــود.
یــک میلیــون نفــر کشــته شــدند و
ســه میلیــون از بیماریهــای دوران
جنــگ داخلــی جــان دادنــد .برخــی
از متعهدتریــن کارگــران کمونیســت
در ایــن جنــگ کشــته شــدند.
همهچیــز نابــود شــده و بایــد از
نــو ســاخته میشــدند .امــا رهبــری
کمونیســتی محکــم ایســتاد و در
میــان آنهایــی کــه بــا تمــام وجــود
میخواســتند انقــاب را ادامــه دهنــد
پایههــای خــود را تحکیم و گســترش
بخشــید و آنهــا هــم ایســتادند چون

دولــت نویــن تحــت رهبــری حــزب و
لنیــن را نماینــدۀ اراده و عــزم خــود
میدیدنــد.
ایــن فرآینــد پــر تــب و تــاب و پــر
پیــچ و خــم تحــت رهبری «شــوراها»
طــی نشــد بلکــه خــو ِد شــوراها تحت
رهبــری حــزب کمونیســت توانســتند
نقــش شایســتۀ خــود را در ایــن
فرآینــد بــازی کننــد.
حــزب ،تشــکیل ارگانهــای قــدرت
نویــن را رهبــری کــرد کــه همــه
دارای ماهیــت ،هــدف و روشهــای
بنیــادا متفاوتــی از ارگانهــای
قــدرتِ نظــام پیشــین بودنــد .امــا
ایــن تفــاوتِ بنیادیــن عمدتــا بــه این
مربــوط نبــود کــه تشــکالت شــورایی
کارگــران و دهقانــان و ســربازان
ســتون فقــرات آنهــا را تشــکیل
میدادنــد .بلکــه مدیــون محتــوای
خــود بــود و بــه تودههــا پشــتوانه
مـیداد تــا دســت بــه دگرگونیهــای
رادیــکال در جامعــه بزننــد و آن را بــر
شــالودههای اقتصــادی و سیاســی
و فرهنگــی کامــا متفــاوت از
گذشــته ،تجدیــد ســازماندهی کننــد.
بهعبــارت دیگــر ،دولــت دیکتاتــوری/
دموکراســی پرولتاریــا ،قابــل تقلیــل
بــه ایــن نیســت کــه چــه افــرادی از
کــدام خاســتگاه طبقاتــی ارگانهــای
قــدرت را پُــر کردهانــد.
بــه لنیــن اتهــام زده میشــود کــه
دیکتاتــوری حــزب را بهجــای
دیکتاتــوری پرولتاریــا نشــاند و از
شــوراها «اســتفاده ابــزاری» کــرد!
بلــه ،لنیــن بــه صراحــت گفــت کــه
شــوراها «تســمه نقالــه» میــان حــزب
و تودههــا هســتند .یعنــی ،ابــزار
هســتند .در ایــن جهــان نکبتبــار
طبقاتــی ،چهچیــزی بهتــر از
«ابــزار» بــودن بــرای هــدف انقــاب
کمونیســتی میتوانــد باشــد؟ امــا
تعیینکنندهتریــن ابــزار ،خــو ِد
حــزب کمونیســت اســت .تنهــا
خردهبــورژوازی میتوانــد بــا ایــن
ابــزار ضــروری مخالفــت کنــد.
لنیــن در ســخنرانی کنگــرۀ دهــم
(مــارس  )1921روشــن میکنــد
کــه پرولتاریــا بــدون رهبــری حــزب
نمیتوانــد دیکتاتــوری طبقاتــی
خــود را اعمــال کنــد .در همــان
حــال کــه رهبــری چنیــن حزبــی
بــرای تمــام دورۀ پیــش از انقــاب
بــرای پیــروزی انقــاب و تمــام دوره
گــذار سوسیالیســتی بــرای هدایــت
آن بهســمت اســتقرار کمونیســم
جهانــی ،الزم اســت امــا یکــی از
شــاخصهای ایــن رهبــری در آن
اســت کــه مــوجوار تودههــای طبقــۀ
کارگــر و دیگــر ســتمدیدگان را
بــه درون فرآینــد دخالــت آگاهانــه
در امــور دولــت نویــن میکشــاند.
در انجــام ایــن کار ،ســازمان دادن
تشــکالت تــودهای از نــوع نویــن کــه
لنیــن آن را «شــورا» خوانــد بســیار

مهــم اســت( .لنیــن« ،تردیونیونهــا،
اوضــاع کنونــی و اشــتباهات
ترتســکی»  -جلــد  30آثــار لنیــن
ص  20انگلیســی 1 .نقــل شــده در
بــاب آواکیــان ،نقــد ک.ونــو).
تمــام نظریههــای مربــوط بــه
اینکــه «شــوراها» بایــد حکومــت
کننــد و نــه حــزب و نظریــات مشــابه
آن از ایــن قبیــل کــه تشــکالت
تــودهای بایــد «مســتقل» و «آزاد»
از رهبــری حــزب باشــند و اصالــت
بخشــیدن بــه «جنبشهــای بــدون
ســر» جملگــی بــرای نفــی ضــرورت
رهبــری حــزب کمونیســت بــوده و
دیدگاهــی ایدهآلیســتی و منطبــق
بــر جهانبینــی خــرده بــورژوازی
اســت کــه بــه غلبــۀ خــط بورژوایــی
در میــان تودههــا و در تشــکالت
تــودهای خدمــت میکنــد.
بــاب آواکیــان در نقد نظریۀ مشــابهی
کــه در میــان مائوئیســتها موجــود
بــود ،مینویســد« :بــرای اینکــه
مســاله نقــش شــوراها (و دیگــر
تشــکالت تــودهای) و رابطــۀ آنهــا بــا
حــزب کمونیســت را در پرســپکتیو
وســیعتر و تاریخــی بگذاریــم الزم
کل ایــن ماجــرا کمــی
اســت از ِ
"اســرار زدایــی" کنیــم .هرچنــد
شــوراها بهمعنایــی واقعــی و عمیــق
توســط تودههــا خلــق شــدند ،امــا
ایــن امــری "خالــص" یابهطــور
خالــص "خودجــوش" نبــود .شــوراها
محصــول مبــارزه طبقاتــی بودنــد و
ِ
تودههــا در ایــن مبــارزه تحــت نفــوذ
نیروهــای سیاســی متفــاوت ازجملــه
بلشــویکها و منشــویکها و دیگــران
بودنــد .از همــان ابتــدا ،درون شــوراها
مبــارزهای دائمــی و اغلــب حــاد میان
نماینــدگان گرایشهــای مختلــف کــه
ـع طبقــات متفــاوت را
درنهایــت منافـ ِ
نمایندگــی میکردنــد ،موجــود بــود.
یــک نقطــه تمرکــز مبــارزه ایــن
بــود کــه باالخــره ،نقــش سیاســی
شــوراها چیســت و آنهــا بخشــی از
چــه فرآینــدی هســتند .ســاده بگویم،
بلشــویکها شــوراها را ابــزاری
میدیدنــد بــرای اینکــه تودههــا
بــرای ســرنگونی نظــم کهنــه ،درهــم
شکســتن ماشــین دولتــی کهنــه
و اعمــال دیکتاتــوری پرولتاریــا
ســازمان بیابنــد .منشــویکها و
دیگــران ایــن را رد کــرده و در
مقابلــش مقاومــت میکردنــد».
2
(آواکیــان ،نقــد ک .ونــو)
لنیــن هرگــز جمعبنــدی نکــرد
کــه شــوراها دیگــر نقــش مهمــی
ایفــا نمیکننــد و یــا حــزب جــای
آن را گرفتــه اســت .جمعبنــدی
لنیــن از تجربــۀ انقــاب ایــن بــود
کــه اعمــال دیکتاتــوری پرولتاریــا
و بهعبــارت دیگــر ،اعمــال خــط
صحیــح ،صرفــا از طریــق شــوراها و
ـدون رهبــری پیگیــر و نهادینــه
بـ ِ

حــزب در شــوراها (و دیگــر نهادهــا
و تشــکالت تــودهای) ممکــن
نیســت .وقتــی صحبــت از «رهبــری
حــزب» میکنیــم ،قبــل از هــر
چیــز و بیــش از هــر چیــز منظــور
خــط آن حــزب اســت .یعنــی:
چــه نقــدی بــر جامعــه دارد ،چــه
تغییــری را ضــروری ،ممکــن و
مطلــوب میبینــد و اســتراتژ یاش
بــرای رســیدن بــه هــدف و
تاکتیکهــا و سیاســتهایی کــه
ایــن اســتراتژی را تــدارک دیــده و
بــه عمــل درمیآورنــد ،چیســتند.
رهبــری حــزب یعنــی رهبــری
چنیــن خطــی بــر رونــد انقــاب.
خطهــا ،درنهایــت منافــع ایــن یــا
آن طبقــه را در جامعــه نمایندگــی
میکننــد .خــط ،میتوانــد
کمونیســتی باشــد یعنــی خطــی
کــه فرآینــد انقــاب را از اینجــا
تــا کمونیســم ترســیم کــرده و
تــدارک دیــده و پیــاده میکنــد.
ایــن خطــی اســت کــه منافــع
طبقاتــی طبقــه پرولتاریــا و دیگــر
ســتمدیدگان و استثمارشــوندگان
در عملــی شــدن آن اســت.
خــط میتوانــد رفرمیســتی و
رویزیونیســتی باشــد و هــدفِ
اصالحاتــی در وضــع ســتمدیدگان
و استثمارشــوندگان در چارچــوب
همیــن جامعــه موجــود را دنبــال
کنــد .ایــن خــط ،خــط بورژوایــی
اســت حتــا اگــر بــه نــام پرولتاریــا
و رهایــی آن باشــد و حتــا اگــر
رهبرانــش نیــت دســتیابی بــه
جامعــهای بهتــر را داشــته باشــند.
رهبــری انقــاب اکتبــر روســیه ،در
خطــی کــه توســط لنیــن پیــش
گذاشــته میشــد و بهطــور کلــی
پراتیــک حــزب بلشــویک را هدایــت
میکــرد ،فشــرده شــده بــود.
همانطورکــه در شــماره قبــل
نشــریه آتــش گفتیــم ،رهبــری
انقــاب شکســتخورده آلمــان
هــم بــا رزا لوگزامبــورگ و کارل
لیبکنخــت بــود .رهبــری لنیــن
و حــزب بلشــویک ،پیشــاپیش
زمینههــای پیــروزی انقــاب را
تامیــن کــرده بــود (هرچنــد ایــن
بهمعنــای حتمــی و تضمینــی
بــودن آن نبــود) و رهبــری رزا
و کارل آن را تضعیــف کــرده
بــود ،درحالیکــه کمونیســتهای
انقالبــی در آلمــان بســیار قویتــر
از کمونیســتهای انقالبــی در
روســیه بودنــد.
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