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سر ســخن

جـدال
دو نیروی
منسـوخ!

جمعــه  21مهــر رئیــس جمهــور
فاشیســت آمریــکا دونالــد ترامــپ
«اســتراتژی جدیــد آمریــکا در قبال
جمهــوری اســامی» را اعــام کــرد.
او حمــاتِ تنــدی بــه جمهــوری
اســامی و ســپاه پاســداران کــرد.
ســخنان وی چنــد محــور داشــت.
ِ
«روح» تعهداتــش
ـه
ـ
ب
ـران
ـ
گفــت ای
ِ
در برابــر برجــام (توافــق هســتهای
میــان جمهــوری اســامی و آمریــکا
و قدرتهــای امپریالیســتی)
پایبنــد نبــوده؛ جمهــوری اســامی
بزرگتریــن نیــروی حامــی
تروریســم در ســطح جهانــی اســت؛
برنامــۀ موشــکی ایــران امنیــت
منطقــه را بهخطــر انداختــه اســت.
او رویکــر ِد امپریالیســم آمریــکا
بــه برجــام را بــه تصمیمگیــری
کنگــرۀ آمریــکا در  6هفتــه دیگــر
واگــذار کــرد و خواســتار اضافــه
م بــر قــراردا ِد برجــام
کــردن متمــ 
مبنــی بــر محــدود کــردن برنامــۀ
موشــکی جمهــوری اســامی شــد
و اعــام کــرد هــر زمــان میتوانــد
ایــن قــرارداد را ملغــی اعــام کنــد.
ترامــپ از وزارت خزانـهداری آمریکا
خواســت کــه ســپاه پاســداران و
نهادهــای وابســته بــه آن مــورد
تحریــم بیشــتر قــرار گیرنــد و
بالفاصلــه  4شــرکت وابســته بــه
ســپاه کــه در زمینــۀ موشــکی
فعالنــد و برخیشــان در پیونــد
بــا کمپانیهــای چینــی قــرار
دارنــد ،جــزو فهرســت تحریــم قــرار
گرفتنــد .ترامــپ در ایــن ســخنرانی
حسابشــده بــرای بهدســت
دل متحدیــناش در برخــی
آوردن ِ
کشــورهای عربــی« ،خلیــج فــارس»

را «خلیــج عربــی» نامیــد .بهفاصلــۀ
کوتاهــی پــس از ایــن ســخنرانی،
ِ
سیاســت
(مســئول
موگرینــی
ِ
موضــع
خارجــی اتحادیــۀ اروپــا)
ِ
اتحادیــه اروپــا را خــافِ اظهــاراتِ
ترامــپ اعــام کــرد و گفــت
جمهــوری اســامی بــه تعهداتــش
در برابــر برجــام پایبنــد بــوده و
«توافــق هســتهای ایــران ،یــک
توافــق داخلــی در آمریــکا نیســت و
یــک کشــور نمیتوانــد یکطرفــه
ایــن توافــق را رد کنــد».
از ســوی دیگــر ،حســن روحانــی
نیــز ســریعا بــه اظهــاراتِ ترامــپ
واکنــش نشــان داد .محورهــای
اصلــی ســخنان وی از ایــن قــرار
بــود:
دفــاع از برجــام و «دســتاوردهای
آن بــرای همــه» (یعنــی در
واقــع بــرای ســرمایهداران و
کمپانیهــای امپریالیســتی و
شــرکای ایرانیشــان)؛ دفــاع از
خامنــهای رهبــ ِر رذل جمهــوری
اســامی و همزمــان دفــاع از ســپاه

پاســداران؛ تاکیــد بــر خصلــت
دینــی جمهــوری اســامی و دفــاع
از ادغــام دیــن و دولــت در ایــن
نظــام؛ اظهــارات دروغیــن در مــور ِد
درس
آزادی مذاهــب در ایــران؛
ِ
تاریــخ و جغرافیــا بــه ترامــپ و
اینکــه «خلیــج فــارس ،همیشــه و
ـج فــارس» بــوده اســت.
تاریخــا خلیـ ِ
اینهــا جنبههایــی از جــدال
کشــاکش میــان دو نیــروی
و
ِ
ارتجاعــی و منســوخ را نشــان
مید هــد .
نگاهــی کنیــم بــه ادعاهــای حســن
روحانــی« .برجــام» بــرای اکثریــت
تودههــای مــردم «دســتاوردی»
نداشــته و نمیتوانســت داشــته
باشــد .کافــی اســت بــه گفتگــو بــا
ـان بیــکار بنشــینید کــه تحــت
جوانـ ِ
ایــن ســاختا ِر ارتجاعــی و بیمــار،
عاطــل و باطــل تــوان و انرژیشــان
نــرخ بیــکاری
بــه هــرز مــیرود و
ِ
کــه افزایــش یافتــه اســت .بــه
گســترش بیســابقۀ فقــر و رشــ ِد
«کــودکان کار» نگاهــی
پدیــدۀ
ِ

بکنیــد و هــزاران هــزار مردمــی از
نقــاطِ محــروم کشــور را ببینیــد
کــه بــرای کســب لقمـهای نــان بــه
شــهرهای بــزرگ ســرازیر شــدهاند،
از کوچــک و بــزرگ تــن بــه هــر
موقعیتــی میدهنــد (اســتثما ِر
وحشــیانه توســطِ صاحبــان
ســرمایه ،تنفروشــی در ســنینی
پائینتــر از  12ســال ،دزدی و
بیــان یــک فاجعــۀ
گدایــی) کــه
ِ
انســانی اســت .نگاهــی بکنیــد بــه
صدهــا اعتــراض و مبــارزۀ روزمــرۀ
کارگــری ،دانشــجویی ،پرســنل
نظــا ِم پزشــکی ،بازنشســتگان،
باختــگان نظــا ِم بانکــی و
مال
ِ
غیــره کــه در گوشــه و کنــار کشــور
گســترش پیــدا کــرده اســت و فریاد
همــه از حقوقهــای معوقــه ،از نبــو ِد
ابتداییتریــن امکانــات رفاهــی و
معیشــتی ،از تبعیــض و فســاد و
دزدی بــه آســمان رفتــه اســت.
محصــول حاکمیــت یــک
اینهــا
ِ
نظــام ارتجاعــی و «برجام»هــای
آن اســت.
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جدال دو ...
نگاهــی بکنیــد بــه دفاعیــۀ روحانــی
از خامنــهای و نهــا ِد والیــت فقیــه
و ســپاه پاســداران .دو نهــا ِد
عقبمانــده و ســرکوبگر کــه
چــون بختــک بــر روح و زندگانــی
مــردم افتادهانــد و بهدرســتی
مــورد نفــرت شــدید قــرار دارنــد.
خامن ـهای و ســپاه پاســداران بــرای
تودههــای مــردم بیانگــر دو چیــز
هســتند :اســتبداد و قــدر قدرتــی
دینــی و ســرکوب وحشــیانه همــراه
بــا غــارت و چپــاول منابــع طبیعــی
و ثروتهــای بهدســت آمــده از
دســترنج و کا ِر مــردم توســطِ
مشــتی ســرمایهدا ِر اســامگرا.
بیجهــت نبــود کــه ادعــای
«ظریــف» وزیــر خارجــه پــس از
اینکــه در برابــر اظهــارات ترامــپ
گفــت« :همــه ســپاهی هســتند»
و «هــر دختــر و پســر و هــر زن و
مــرد ایرانــی پشـ ِ
ـت ســپاه ایســتاده
و از آن دفــاع میکنــد» ،بــا
انزجــار و اعــام «برائــت» از ســوی
بخشهــای بزرگــی از مــردم روبــرو
شــد.
نــگاه بکنیــد بــه دفاعیــۀ حســن
ِ
دولــت دینــی و ادغــام
روحانــی از
دیــن و دولــت و نتایــج آن .حکومـ ِ
ـت
تئوکراتیــک از عقبماندهتریــن
شــکلهای حکومتــی اســت کــه
بشــر ســالیان درازی اســت آن
را پشــت ســر گذاشــته اســت.
جمهــوری اســامی از همــان ابتــدا
از دیــن بــرای مشــروعیت دادن بــه
ســرکوبهای تــودهای اســتفاده
طبــق
کــرد .اســتثمار و چپــاول را
ِ
آموزههــای اســام توجیــه کــرد و
محتــرم شــمرد و خرافــۀ «بهشــت»
ـردن
و «ظهــور» را بــرای منکــوب کـ ِ
تودههــای فقیــر و بــه تســلیم وا
داشــتن آنــان در ابعــادی بیســابقه
رواج داد .قوانیــن دیــن و شــریعت
مبنــی بــر اطاعــت و تبعیــت زن
از مــرد را نهادینــه کــرد و تبدیــل
بــه یکــی از زنســتیزترین
حکومتهــای تاریــخ جهــان شــد.
بــه ادعــای «آزادی مذاهــب» در
ایــران نگاهــی بکنیــد .اینهــا نــه
بــه «آزادی» دیــن و نــه مذهــب
بــاور ندارنــد .فقــط یــک دیــن و
مذهــب را میشناســند؛ اســام
و آن هــم نــوع شــیعی آن .فقــط
بــه رویکــر ِد بیرحمانــۀ جمهــوری
اســامی در قبــال جامعــه بهائــی
ایــران نــگاه بکنیــم .اعــدام ،زنــدان،
ِ
ممنوعیــت
اجبــار بــه تبعیــد،
تحصیــل و کســب و کار فقــط
گوش ـهای از ایــن ســتمگری دینــی
اســت .آنهــا همیــن اکنــون در پــی
اجــرای طرحهایــی بــرای تغییــ ِر

ترکیــب جمعیتــی بلوچســتان کــه
اکثــ ِر مــردماش ُســنی مذهبانــد
و تبدیــل کــردن آن منطقــه بــه
شــهرهایی شیعینشــین هســتند.
هــزاران هــزار شــهروند ارمنــی و
یهــودی را بــا تبعیــض و ســرکوبِ
دینــی مجبــور بــه تــرک کشــور
کردنــد و یــا در برابــر کســب
و کارشــان مرتبــا مانــع ایجــاد
میکننــد .در آخریــن نمونــهاش
همیــن چنــد روز پیــش نماینــدۀ
انتخابــی شــورای شــهر یــزد
را بــه صِ ــرفِ زرتشــتی بــودن،
معلــق کردنــد .ادعاهــای دروغیــن
روحانــی ،ربطــی بــه واقعیتهــای
روزمــره جامعــه نــدارد.

ـم ارتجاعــی،
دیــن و هــم ناسیونالیسـ ِ
متحــد بکنــد .از ســلطنتطلبان
ـی مقامــاتِ امپریالیســم آمریــکا
البـ ِ
طــرح تغییــر رژیــم در
بــرای
ِ
ایــران تــا نیروهــای «ملــی» و
«وطنپرســتان» طبقــۀ میانــی
جامعــه ،بــه واژۀ «خلیــج عربــی»
واکنــش نشــان دادنــد .در حالــی که
بــرای میلیونهــا انســان در ایــن
جامعــه ایــن واژه کمتریــن اهمیتــی
ـاش جمهــوری
نداشــت .امــا ایــن تـ ِ
اســامی نیــز بــا تناقضهــا – و
ضرورتهــای دیگــر  -همــراه
بــود و بهســرعت «وحــدتِ ملــی»
مهندسیشــده توســط آنــان را
بههــم ریخــت .دفاعیــۀ روحانــی و

ـام
«هــم در دلِ هیــوالی امپریالیســم آمریــکا و هــم در دلِ نظـ ِ
تب ـهکار جمهــوری اســامی یــک نیــروی اجتماعــی قدرتمنــد
وجــود دارد کــه نــام آن پرولتاریــا اســت .ایــن نیــرو بهطــور
ـان کهنــه
عینــی و تاریخــی رســالت پایــان نهــادن بــر جهـ ِ
و ســتمگر ســرمایهداری را دارد .ایــن نیــروی طبقاتــی در
صــورت آگاه شــدن بــه علــم کمونیســم ،متشــکل شــدن در
ـم نویــن ،متحــد کــردن
حـ ِ
ـزب کمونیســت متکــی بــر کمونیسـ ِ
ـم دیگــر تودههــای تحــت ســتم
عظیـ
ـرهای
قشـ
و
ـا
هـ
ش
بخ
ِ
قــادر اســت نبــرد علیــه هــر شــکلی از نظامهــای ارتجاعــی را
بهسـ ِ
ـوع دیگــر رهبــری کنــد و نقطــۀ
ـمت جامعــه و جهانــی از نـ ِ
ـوخ طبقاتــی بگــذارد.».
پایــان بــر ایــن جهــان کهنــه و منسـ ِ
و امــا در مــورد یقه چــاک دادنهای
روحانــی و دیگــر دولتمــردان
جمهــوری اســامی (از هــر جناحی)
و لشــگ ِر شوینیســتهای شــاهی
و «ملــی» و امثالهــم در مــورد
«خلیــج همیشــه فــارس» بایــد
گفــت اوال بســیاری از مقامــاتِ و
ایدئولوگهــای جمهــوری اســامی
خودشــان ســالها در پــی ایــن
ـج اســامی»
بودنــد کــه نــا ِم «خلیـ ِ
را بــر ایــن آبراه بگذارنــد .شــاید
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
ـم
بهترســت برای اشــاعۀ ناسیونالیسـ ِ
ارتجاعــی و عظمتطلبانــۀ فــارس
و اتحــاد بــا نیروهایــی بــا ایــن
ایدئولــوژی ،مناســبتتر حفــظِ
نــا ِم «خلیــج فــارس» اســت .امــا
قــول یــک انســان هشــیار ایــن
به
ِ
ـان اســتعمار تــا کنــون
خلیــج از زمـ ِ
«خلیــج اســتعمار» بــوده اســت و
چــرا بایــد تودههــای مــردم ایرانــی
و عــرب بــر ســر ایــن دعــوا بکننــد
و بهجــای همبســتگی و مبــارزه
بــرای از میــان بــردن حکومتهــای
ضــد مردمــی حاکــم بــر آنــان ،بــا
یکدیگــر متحــد نشــوند؟ جمهــوری
قالــب ســخنرانی
اســامی در
ِ
روحانــی ســعی کــرد یــک «وحــدتِ
ملــی» بهوجــود بیــاورد و «همــگان»
را بهلحــاظِ ایدئولوژیــک هــم بـهروی

مقامــاتِ اســامی از نیــروی ســپاه
کــه مــردم تلختریــن تجــارب
را از آن دارنــد ،کاســه کــوزۀ
گویان حکومــت را بههــم
ســخن
ِ
ریخــت و موجــی از انزجــار را
برآنگیخــت.
حــال نگاهــی کنیــم بــه پرونــدۀ
ـب دیگــر ایــن جــدال ارتجاعــی.
قطـ ِ
امپریالیســم آمریــکا امــروز
رژیــم فاشیســتی
تحــت رهبــری
ِ
ترامپ/پنــس در حــال احیــای
عقبماندهتریــن و ارتجاعیتریــن
قوانیــن در جامعــۀ آمریــکا اســت.
از تشــدید و ترویــج نژادپرســتی
وضــع قوانیــن فاشیســتی در
و
ِ
مــورد مهاجــرت تــا تــاش بــرای
حــق ســقطِ جنیــن کــه در
الغــای
ِ
ایالتهایــی از دهــۀ  70قانونــی
بــوده اســت« .ترامــپ نماینــده
زشــتترین و فاســدترین و
انگلیتریــن بخــش امپراطــوری
وحشــی و ســتمگر آمریــکا و
ارزشهــای اجتماعــی آن اســت.
نهتنهــا در مواضــع بلکه در شــیوهای
کــه ب ـهکار میبــرد .یعنــی قلــدری
و بهکارگیــری عبــارات مســتهجن
و پرســتش پــول و غــرور و جهــل
و شوینیســم و الفِ آمریــکای
شــماره یــک را زدن و توهیــن بــه
زنــان ...ترامــپ تجســم اســتثمار

و غــارت ســرمایهداری اســت...
ترامــپ بخشهــای فاشیســت در
آمریــکا را بــه شــکل تهاجمیتــر
و آشــکارتر متحــد کــرده اســت و
بــه ســفیدهای برتریطلــب کــه
احســاس میکردنــد بــه حاشــیه
رانــده شــدهاند ،حــس جدیــدی
نقــل بــه معنــی از
داده اســت- ».
ِ
بیانیــۀ حــزب کمونیســت انقالبــی
1
آمریــکا
سرشــاخ شــدن ایــن دو
نیــروی منســوخ را امــروز
چگونــه بایــد دیــد؟
از زمــان امضــای توافقنامــۀ
برجــام ،جنــگ و آشــوب در
ـع
خاورمیانــه تشــدید یافتــه و منافـ ِ
و نیازهــا و جاهطلبیهــای
جمهــوری اســامی و امپریالیســم
آمریــکا بههمدیگــر برخــورد کــرده
اســت .نفــو ِذ اقتصــادی و سیاســی
جمهــوری اســامی در عــراق
گســترش پیــدا کــرده و نیروهــای
شــبه نظامــی وابســته بــه ایــران
(ماننــد حشدالشــعبی) و نیروهــای
وابســته بــه امپریالیســم آمریــکا
بــرای کســب ســلطه و پیــدا کــردن
دســت بــاال در برابــر یکدیگــر مانــور
میدهنــد .در عیــن اینکــه برخــی
اوقــات در جنــگ علیــه نیروهــای
داعــش بــا هــم ه ـمکاری کردهانــد.
در کشــور یمــن ،عربســتان ســعودی
مهــم آمریــکا
کــه یــک مــزدور
ِ
در منطقــه اســت در منجــاب
جنــگ طوالنــی و پــر خطــر علیــه
ِ
حمایت
شورشــیان حوثــی که مــورد
جمهــوری اســامیاند ،فــرو رفتــه
اســت .مداخــاتِ جمهوری اســامی
رژیــم
در ســوریه و حمایتــش از
ِ
فاشیســتی بشــار اســد ،نقــش مهمی
در ســرکا ِر مانــدن اســد داشــته
کــه ایــن خــود موجــب خشــم و
نارضایتــی عربســتان ســعودی و
رژیــم اشــغالگر اســرائیل شــده
ِ
اســت .رویکــر ِد جمهــوری اســامی
پــادگان
نســبت بــه اســرائیل کــه
ِ
ِ
دیرک شــمارۀ یک
نظامــی و ابــزار و
امپریالیســم آمریکا در سیاس ـتهای
منطقـهایاش اســت ،ثبــاتِ دلخــواه
اعمــال ســلطه در
آمریــکا بــرای
ِ
منطقــه و کنتــرل آن را متزلــزل
میکنــد .شکســتهای نیروهــای
داعــش ،تضــاد میــان جمهــوری
اســامی و امپریالیســتها
(بهویــژه امپریالیســم آمریــکا) را
بــر ســر ســهمخواهی از آنچــه
ِ
وضعیــت «پســا داعــش»
خــود،
میخواننــد حادتــر کــرده اســت.
مجموعــه
وضعیــت
ایــن
چالشهایــی را در برابــر ســلطۀ
امپریالیســم آمریــکا در منطقــه قرار
داده اســت .از ســوی دیگــر شــکاف

چنــدی پیــش جــال طالبانــی
در ســن  83ســالگی در آلمــان
پــس از ایــن کــه چندیــن ســال
در کمــا بــود فــوت کــرد .طالبانــی
اولیــن رئیــس جمهــور عــراق پــس
ِ
حکومــت صــدام
از ســرنگونی
حســین بــود.
ســابقۀ مبــارزه سیاســی طالبانــی
بــه حــدود شــصت ســال قبــل بــر
میگــردد یعنــی زمانــی کــه در
عــراق عبدالکریــم قاســم رئیــس
حکومــت وقــت بــود .طالبانــی
در جوانــی اتحادیــه دانشــجویان
وابســته بــه حــزب دمکــرات
کردســتان بــه رهبــری مــا
مصطفــی بارزانــی (رهبــر بــورژوا –
ِ
ناسیونالیســت کردســتان
فئــودال
عــراق) را بنیــان گــذاری کــرد .او
در ســال  1961در قیــام علیــه
حکومــت عبدالکریــم قاســم
شــرکت داشــت .پــس از ســرنگون
شــدن قاســم ،طالبانــی عضــو
هیئتــی شــد کــه بــرای مذاکــره
بــا رئیــس جمهــوری عــراق
انتخــاب شــده بــود .ایــن خصیصــۀ
مذاکــره و ســازش بــا ارتجــاع و
امپریالیســم بهگونــه ای بــه یکــی
از ویژگیهــای او تبدیــل شــد.
طالبانــی طــی چهــار دهــه یکــی
از شــخصیتهای مطــرح جنبــش
کردســتان بــرای رهایــی ملــی بود.
اگــر چــه مــدت کوتاهــی اتحادیــه
میهنــی کردســتان بــ ه رهبــری
وی همــراه احــزاب کردســتان
ایــران ماننــد کوملــه و دمکــرات
در مبــارزه کردســتان ایــران نیــز
شــرکت کــرد ،امــا بهطــور کلــی
مبــارزۀ او از منظــر ناسیونالیســتی
معطــوف بــه کردســتان عــراق بود.
میتــوان گفــت کــه خــط مشــی
طالبانــی در تمــام مــدت فعالیــت
سیاســیش شــریک شــدن در
قــدرت سیاســی از طریــق مبــارزه
نظامــی – مذاکــره و تــاش بــرای
تعدیــل ســتم ملــی و تبعیــض
ِ
بــر مــردم ُکــرد بــود .طالبانــی
در دورههــای مختلــف در ارتبــاط
بــا جریانــات چــپ هــم چــون
کوملــه و دیگــر جریانــات قــرار
گرفــت و حتــی زمانــی بــه مائــو

رهبــ ِر کمونیســت انقــاب چیــن
و انقالبیــون سراســر جهــان ،بــه
دیــده احتــرام مینگریســت .در
دهــۀ  60میــادی طالبانــی بــه
چیــن ســفر کــرد و بــا مائــو دیــدار
کــرد و کتــاب مائــو را بــه ُکــردی
ترجمــه کــرد.
احتــرام و گاهــا تائیــد اندیشـههای
مائــو توســط طالبانی اساســا ناشــی
از رویکــرد ناسیونلیســتی وی و
همچنیــن در اثــر پیــروزی انقــاب
چیــن و ادامــۀ مبــارزات انقالبــی
تحــت تاثیــر اندیشــههای مائــو
در یــک ســری کشــورها در دهــۀ
شــصت و هفتــاد میــادی بــود.
در مــورد ایدئولــوژی طالبانــی
حرفهــای ضــد و نقیــض گفتــه
شــده از جملــه اینکــه چــون
از مائــو در ابتــدای فعالیتهــای
سیاســیاش دفــاع میکــرده
«مائوئیســت» بــوده .یــک روزنامــه
نــگار گفتــه بــود کــه وی در یــک
مصاحبــه در دهــه  90میــادی
گفتــه مــن مارکسیســت هســتم.
امــا طالبانــی بعــد از اینکــه وارد
همــکاری مســتقیم بــا امپریالیســم
آمریــکا شــد مکــررا در ســتایش
از "دمکراســی" آن هــم از نــوع
آمریکایــی صحبــت میکــرد
و قوانیــن بــازیِ ســرمایه داری
را پذیرفتــه بــود .در چندیــن
دورۀ انتخاباتــی کــه طالبانــی
کاندیــد شــده بــود پوســترهایی
از وی منتشــر شــد کــه او را در
مخصــوص
دیشداشــه ســفید
ِ
زائریــن حــج نشــان م ـیداد .پیــام
آن پوســترها ایــن بــود کــه او
مســلمان اســت! البتــه مشــهور
اســت کــه وی در شــرایط مختلــف
بــر طبــق عقیــدۀ افــرادی کــه بــا
وی دیــدار میکردنــد ،موضــع
میگرفتــه اســت .مثــا اگــر
شــخص مارکسیســت بــوده وی
"مارکسیســتی" حــرف مــیزده و
اگــر مثــا شــیعه بــوده از اســام
ســخن میگفتــه اســت! شــخصی
بــه طنــز گفتــه بــود طالبانــی در
عــرض یــک هفتــه میتوانســت
هــم بــا آدمهایــی ماننــد احمــدی
نــژاد روبوســی کنــد و هــم بــا
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جدال دو ...
و تضادهــای درون قدرتهــای
امپریالیســتی (آمریــکا ،اتحادیــۀ
اروپــا ،روســیه و چیــن) و سیاس ـت
و رویکردهــای متفاوتشــان
نســبت بــه منطقــه و جمهــوری
امــکان مانوردهــی
اســامی،
ِ
مرتجعیــن اســامگرا را در میــان
ایــن قدرتهــا افــزون کــرده و
ایــن خــود تهدیــدی بــرای منافــع
امپریالیســم آمریــکا و درچارچــوب
رقابتهــای درون امپریالیســتی
بهحســاب میآیــد .در ایــن
شــرایط ،هســتۀ مســتحکم رژیــم
ترامپ/پنــس احســاس میکنــد
کــه اوبامــا در مواجــه بــا ایــن
چالشهــا درســت عمــل نکــرده و
ـان کوتــاه آمــدن و
توافـ ِ
ـق برجــام بیـ ِ
امتیــاز دادن بــه جمهــوری اســامی
اســت .از ایــن رو آنهــا مصممانــد
کــه وضعیــت را بهگونــهای
ـع امپریالیســم
برگرداننــد کــه منافـ ِ
آمریــکا بیشــتر تحقــق یابــد و حتــا
اگــر الزم شــد بــا نوعــی از جنــگ
و درگیــری نظامــی را ِه خــود را از
درون ایــن تضادهــا بــاز کننــد.
ِ
زمانــی کــه ترامــپ میگویــد
«ایــران روح برجــام را اجــرا نکرده»
در واقــع منظــورش ایــن اســت کــه
دورنمــا و چارچوبــۀ ایــن توافــق را
بایــد بهگونــهای گســترش دهنــد
کــه بتواننــد کنتــرل بیشــتری بــر
جمهــوری اســامی و سیاس ـتهای
منطقــهایاش اعمــال کننــد
بهصورتــی کــه ایــن سیاســتها
تبدیــل بــه مانعــی بــرای اعمــال
ســلطۀ امپریالیســم آمریــکا در
منطقــه نشــود .ایــن همــان چیــزی
اســت کــه باعــث شــده ادعای شــبه
ـق برجــام
جنگــی ترامــپ علیــه توافـ ِ
قالــب
بــا جمهــوری اســامی در
ِ
«اســتراتژی جدیــد» بــه پیــش
گذاشــته شــود .ایــن شــامل تحریــم
ســپاه بهعنــوان یــک ســتون
کلیــدی رژیــم ارتجاعــی جمهــوری
اســامی و تضعیـ ِ
ـف برنامۀ موشــکی
آنــان اســت.
از ســوی دیگــر جمهــوری اســامی
نیــز ضرورتهــای خــود را دارد.
ـع آزمندانۀ
آنهــا بــرای تامیــن منافـ ِ
سیاســی و اقتصــادی بــه تشــکیل
دولـ ِ
ـت عــراق یــاری رســاندند و بــه
ســازماندهی نیروهــای مزدورشــان
در عــراق و ســایر کشــورهای
منطقــه پرداختنــد .همزمــان
میخواهنــد بــا برجــام رشــتههای
تبــادالتِ تجــاری و بانکــی و قانونــی
پانوشت:
میــان ایــران و اقتصــاد جهانــی کــه
در نتیجــۀ تحریمهــا گسســته  – 1متــن کامــل ایــن بیانیــه در ســایت
تاریــخ 7
 www.revcom.usبــا
ِ
شــده بــود ،احیــا شــود و ایــران
مــارس  2016موجــود اســت.
دوبــاره بهطــور رســمی در اقتصــاد
جهانــی ادغــام شــود ،موانــع قانونــی
ســرمایهگذاری در ایــران برداشــته
شــود و اقتصــاد ورشکســته ،ســر
و ســامانی پیــدا کنــد .نیــاز دارنــد
در رقابتهــای وحشــیانۀ میــان
دولتهــای ارتجاعــی منطقــه و
شــرایطی کــه ایــن منطقــه ،صــد
صاحــب و رئیــس پیــدا کرده اســت،
تــوان نظامیشــان را ارتقــا دهنــد،
ِ
درگیــر جنگهــای ارتجاعــی و
نیابتــی در منطقــه شــوند و بــا
دســت پُرتــر بــه بــده بســتان بــا
قدرتهــای بــزرگ بپــردازد و
جایــگاه خــود را بــرای نشســتن
در رأس دولتهــای تحــت ســلطۀ
امپریالیســم در منطقــه محکمتــر
کنــد.
ایــن دو نیــروی منســوخ در ایــن
جدالهــای ارتجاعــی از یکدیگــر
مشــروعیت میگیرنــد و تــاش
میکننــد نظــا ِم پوسیدهشــان
را در نظــ ِر تودههــای مــردم
توجیهپذیــر کننــد و در عیــن
داشــتن تضــاد ،مرتبــا یکدیگــر
را تقویــت میکننــد .هرگونــه
همســویی بــا یکــی از اینهــا
بهجــز رنــج و بدبختــی و تــداوم
آشــوبهای بیشــتر و جنگهــای
خانمانســوز چیــز دیگــری بــرای
ِ
اکثریــت تودههــای مــردم چــه
در آمریــکا و چــه در ایــران ،در بــر
نداشــته و نخواهــد داشــت و تنهــا
موجــب ادامــۀ حیــات ننـگآور ایــن
نظامهــای ضدمردمــی و روابــط
بهرهکشــی و ســتم خواهــد شــد.
دل هیــوالی امپریالیســم
هــم در ِ
دل نظــا ِم تبـهکار
آمریــکا و هــم در ِ
جمهــوری اســامی یــک نیــروی
اجتماعــی قدرتمنــد وجــود دارد
کــه نــام آن پرولتاریــا اســت .ایــن
نیــرو بهطــور عینــی و تاریخــی
جهــان
رســالت پایــان نهــادن بــر
ِ
کهنــه و ســتمگر ســرمایهداری
را دارد .ایــن نیــروی طبقاتــی
در صــورت آگاه شــدن بــه علــم
کمونیســم ،متشکل شــدن در حزبِ
کمونیســم
کمونیســت متکــی بــر
ِ
نویــن ،متحــد کــردن بخشهــا و
عظیــم دیگــر تودههــای
قشــرهای
ِ
تحــت ســتم قــادر اســت نبــرد علیه
هــر شــکلی از نظامهــای ارتجاعــی
ِ
ســمت جامعــه و جهانــی از
را به
نــو ِع دیگــر رهبــری کنــد و نقطــۀ
پایــان بــر ایــن جهــان کهنــه و
منســوخ طبقاتــی بگــذارد.
ِ
»آتش«
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کاندولیــزا رایــس وزیر امــور خارجۀ
کابینــۀ جــورج بــوش کــه البتــه
همیــن کار را کــرده بــود! طالبانــی
چنــد بــار بــه ایــران ســفر کــرد
و هــر بــار بــه ســر قبــر خمینــی
رفــت و در فاتحــه خوانــی حضــور
داشــت .طالبانــی در مجمــوع یــک
سیاســتمدار پراگماتیســت بــود.
یعنــی هــر چــه را کــه در زمانــی
بــرای سیاســتاش مفیــد بــود را
میپذیرفــت.
در ســال  1975در پــی قــرارداد
معــروف الجزایــر بیــن ایــران و
عــراق ( شــاه و صــدام حســین) و
ســرکوب مبــارزات حــزب دمکــرات
کردســتان عــراق بــه رهبــری مــا
مصطفــی بارزانــی ،مــا مصطفــی
راه ســازش و تســلیم طلبــی بــه
پیــش گرفــت و اعــام شکســت
کــرده و نیروهایــی نظامــی
ـمرگان تحــت امــرش پراکنــده
پیشـ
ِ
شــدند و خــود و خانــواده اش بــه
ایــران تبعیــد شــدند .کوملــه
رنجبــران تنهــا جریانــی بــود کــه
بعــد از قــرارداد الجزایــر و تســلیم
شــدن مــا مصطفــی بارزانــی
مبــارزه نظامــی را ادامــه داد.
مــدت کوتاهــی بعــد از قــرارداد
الجزایــر ،در ســال  1975طالبانــی
از حــزب دمکــرات کردســتان
عــراق جــدا شــد و بههمــراه
ابراهیــم احمــد اتحادیــه میهنــی
کردســتان را بنیانگــذاری
کردنــد.
متعاقــب قیــام  57درایــران و
ِ
حملــۀ رژیــم جمهــوری اســامی
بــه کردســتان ،نیروهــای اتحادیــه
میهنــی کــه قبلتــر بــه
کردســتان ایــران عقــب نشــینی
کــرده بودنــد بههمــراه نیروهــای
حــزب دمکــرات کردســتان ایــران
و کوملــه علیــه جمهــوری اســامی
جنگیدنــد.
صــدام حســین بــا اســتفاده از
شــرایط بهوجــود آمــده در اثــر
جنــگ بــا ایــران تــا توانســت
کردســتان عــراق را میلیتاریــزه
کــرد و هــزارن نفــر را کشــت
و دههــا هــزار نفــر را آواره و
بیخانمــان کــرد .در طــی ایــن
ســالها جــال طالبانــی هیــچ
زمــان از تــاش بــرای مذاکــره و

دســتیابی بــه یــک ســازش بــا
صــدام حســین ســر بــاز نــزد.
در اواخــر جنــگ ایــران وعــراق
مناســباتِ میــان جــال طالبانــی و
نیروهــای ســپاه پاســداران کــه بــه
بهانــۀ جنــگ بــا عــراق در منطقــه
کردســتان عــراق وســیعا حضــور
ِ
پیــدا کــرده بودنــد وارد مرحلــه
جدیــدی شــد .جــال طالبانــی
و همچنیــن بارزانــی در حــزب
دمکــرات کردســتان تصمیــم
گرفتنــد در اتحــاد بــا نیروهــای
ســپاه پاســداران جمهــوری
اســامی ،ارتــش صــدام حســین
کــه در اکثــر شــهرها و بســیاری
از روســتاهای کردســتان عــراق
مســلط شــده بــود را شکســت داده
و بــ ه عقــب براننــد .هــزاران نفــر
از نیروهــای ســپاه پاســداران وارد
خــاک کردســتان عــراق شــدند
ِ
وضعیــت امنیتــی
و بــهزودی
ســازمانها و احــزاب انقالبــی
ایرانــی در کردســتان عــراق کــه
عمدتــا در نــوار مــرزی حضــور
داشــتند بهخطــر افتــاد .در ایــن
دوره ســپاه پاســداران و نیروهــای
امنیتــی جمهــوری اســامی در
ِ
تحــت کنتــرل اتحادیــه
مناطــق
ِ
میهنــی ،بیــش از صــد نفــر از
اعضــای ســازمانهای سیاســی
– نظامــی مســتقر در کردســتان
عــراق را تــرور کردنــد .جمهــوری
اســامی رســما در چنــد شــهر
کردســتان عــراق دفتــر و النــه
جاسوســی درســت کــرد .اتحادیــه
میهنــی کردســتان در اوج ســازش
و دریوزگــی تــاش کــرد کــه
بههمــراه ســپاه پاســداران شــهر
حلبچــه و مناطــق دور و بــر آن را
بــا بهکارگیــری تــوپ و تانــک و
هلیکوپتــر و شــلیک موشــکهای
کمــال
ســپاه تصــرف کنــد .در
ِ
رذالــت رژیــم صــدام ،حلبچــه را بــا
بمبهــای شــیمیایی هــدف قــرار
داد کــه در جریــان آن هــزاران نفــر
از اهالــی بیدفــاع آن شــهر کشــته
و زخمــی شــدند .بهدنبــال ایــن
جنایــت هولنــاک نیروهــای ســپاه
بههمــراه پیشــمرگههای اتحادیــه
میهنــی کردســتان وارد شــهر
خالــی از ســکنه شــدند .نیروهــای
مــزدور ســپاه بــرگ دیگــری را در
پرونــده ننگیــن جنایاتشــان در

کردســتان را بــا توهیــن بــه مــردم
و اجســاد کشتهشــدگان و ســرقت
ـوال بهجــا مانــده
زینــت آالت و امـ ِ
در آن شــهر بــه ثبــت رســاندند.
بــا پایــان گرفتــن جنــگ ایــران
وعــراق عرصــه بــرای نیروهــای
پیشــمرگ جــال طالبانــی تنــگ
شــد و بــرای مدتــی مبــارزه
پیشــمرگان ســیر نزولــی گرفــت
و بســیاری از نیروهــای اتحادیــه
میهنــی بــه درون خاک کردســتان
ایــران عقــب نشــینی کردنــد.
در دهــه نــود میــادی بــا حملــه
ارتــش صــدام حســین بــه
کویــت نیروهــای ارتــش صــدام
در کردســتان تضعیــف شــدند
و بــا حملــه آمریــکا بــه عــراق و
خیــزش مــردم در چنــد شــهر
کردســتان عــراق ماننــد ســلیمانیه
و رانیــه بــار دیگــر نیروهــای
اتحادیــه میهنــی کردســتان وارد
شــهرهای کردســتان عــراق شــدند.
در ایــن مرحلــه یــک چرخــش
بــزرگ دیگــر در سیاســت طالبانــی
و اتحادیــه میهنــی کردســتان رخ
داد و طبــق سیاســت همیشــگی
طالبانــی مبنــی بــر «دشــمن
دشــمن مــن دوســت مــن اســت»
ایــن بــار بــا اعــام آشــکار توبــه
بــه درگاه امپریالیســم ،طالبانــی
نیروهــای نظامــی امپریالیســم
آمریــکا را «رهــا کننــدگان مــردم
عــراق» و رهــرو راه دمکراســی
قلمــداد کــرد .ایــن آغــاز راهــی
بــود بــرای طالبانــی و اتحادیــه
میهنــی در تبدیــل شــدن بــه
دســت نشــاندگان امپریالیســم
آمریــکا و متحدینــش.
آنچــه برخــی رســانه هــای
امپریالیســتی بــا تحســین از آن
یــاد میکننــد (یعنــی رئیــس
جمهــور شــدن طالبانــی) چیــزی
نبــود جــز تبدیــل شــدن یــک
شــخصیت طرفــدار رهایــی از ســتم
ملــی بــه مهــرهای در دســتان
امپریالیســم و تــاش بــرای
بازســازی سیســتم منســوخی کــه
صــدام حســین رهبــرش بــود و
غــرق شــدن در انــواع جنگهــای
ارتجاعــی بهجــای متحــول
ســاختن روابــطِ ســتمگرانه حاکــم
بــر جامعــه عــراق و فروختــن نفــت
و صــرف منابــع عظیــم مالــی کــه

آمریــکا در قبــال مــزدوری آنــان
بــه کردســتان عــراق ســرازیر
کــرده بــود.
در پــی بیــش از بیســت ســال
حاکمیــت اتحادیــه میهنــی
کردســتان و حــزب دمکــرات
کردســتان بــه رهبــری بارزانــی،
شــکاف طبقاتــی ،فقــر و
بیعدالتــی و بــیکاری و فســاد
و ســتم بــر زنــان و ســرکوب
نیروهــای مخالــف و ترویــج خرافــه
مذهبــی و...در کردســتان عــراق
بیــداد میکنــد .در ایــن دوره،
در عیــن ســپردن بســیاری از
امورعــراق بهدســت امپریالیســم
آمریــکا ،طالبانــی وارد مناســبات
گســترده بــا جمهــوری اســامی
نیــز شــده بــود .برعکــس تبلیغــات
امپریالیســتها و مرتجعیــن،
طالبانــی در تدویــن قانون اساســی
ارتجاعــی جمهــوری اســامی
عــراق دســت نداشــت؛ هــر چنــد
اگــر داشــت هــم باعــث شرمســاری
بیشــتر بــود .امــا در واقــع قانــون
اساســی عــراق را امپریالیســتها
توســط عاملینشــان نوشــتند و
طالبانــی و شــرکای مرتجــعاش
ماننــد نــوری مالکــی آن را اجرایــی
کردنــد .طالبانــی در حــرف از
سکوالریســم و حقــوق زنــان
صحبــت میکــرد امــا در عمــل
بــا اتحــاد بــا نیروهــای ارتجــاع
اســامگرا جمهــوری اســامی
عــراق را بنیــان گذاشــت .بــا وجود
اینکــه رســما در کردســتان
عــراق حجــاب اجبــاری نشــد امــا
ِ
حاکمیــت احــزاب زن
بهخاطــر
ســتیز و فعالیــت آزادانــۀ احــزاب
اســامی مرتجــع ،بســیاری از
زنــان مجبورنــد کــه حجــاب بــر
ســر کننــد .قتلهــای ناموســی و
زن آزاری در کردســتان عــراق هــم
بهشــدت گســترده اســت.
ایــن خالصــهای بــود از زندگــی
جــال طالبانــی و نمون ـهای اســت
درسآمــوز از اینکــه اگــر خــط
سیاســی روشــن و کمونیســتی
در فرماندهــی نباشــد چگونــه
یــک انســان مبــارز میتوانــد
عامــل
بــه ســرکوبگر مــردم و
ِ
امپریالیســم و ارتجــاع تبدیــل
شــود.
کاوه اردالن

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.
email:atash1917@gmail.com
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پانوشت:
.1بختیــار علــی (بهختيــار عهلــی( در
ســال  1960در ســلیمانیه بــه دنیــا آمــد
و در ســال  1996بــه آلمــان مهاجــرت
کــرد .او در عرصههــای فلســفی و
سیاســی نیــز آثــاری دارد .از جملــه:
داعــش :خشــونت شــرقی و نقــد عقــل
فاشیســتی .بــا ترجمــۀ ســردار محمــدی.
.2تــرس از فراموشــی .مریــوان حلبچهای.
روزنامه شــرق  27شــهریور

آتــش مخالــف بيچــون و
چــراي دنيــاي وارونــه
ســرماي هداري اســت بــا همــه
رنــج و جنــون و زشــتيهايش،
از اشــغالگري امپرياليســتي و
جنگهــاي ناعادالنــه گرفتــه
تــا بنيادگرايــي مذهبــي
و نژادپرســتي ،از نابــودي
محيطزيســت گرفتــه تــا
تجــارت ســكس و كار كودكان.
ايــن نشــريه وقايــع و تحوالت
مهــم بينالمللــي ،موقعيــت
جنبشهــا و انقالبــات مردمــي،
جنگهــا و مداخــات
امپرياليســتي ،علــل و نتايــج
بحرانهــا را بررســي ميکنــد.
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غــروب پروانــه ،رمــان معــروف
بختیــار علــی ،نویســندۀ ُکــرد
اســت 1کــه ترجمــۀ فارســی آن
پــس از  17ســال در ایــران اجــازۀ
انتشــار یافــت و نشــر نیمــاژ آن را
بهچــاپ رســاند .اصــل رمــان بــه
زبــان ُکــردی ســورانی ،ئیــواره
پهروانــه در ســال  ۱۹۹۸از
ســوی انتشــاراتی رهنــد در کشــور
ســوئد منتشــر شــده بــود .شــاعر
نامــدار ،شِ ــرکو بیکــس دربــاره
ایــن رمــان گفتــه بــود« ،غــروب
پروانــه ،لبریــز اســت از فضاهــای
جادویــی نــاب و زبــان شــاعرانۀ
بســیار بکــر کــه نقطه عطفی اســت
در ادبیــات ُکــرد .در ایــن رمــان،
عشــق نشــانگر دنیــای رویایــی و
سرشــار از اندیشــه واالی انســانی
خــاص اســت کــه بختیــار علــی
بهبهتریــن شــکل ممکــن آن را
بهتصویــر کشــیده اســت ».مترجــم
رمــان ،مریــوان حلبچــهای
اســت کــه بســیاری از آثــار ُکــردی
را بــه فارســی و تعــدادی از آثــار
شــعرا و نویســندگان فارســی زبــان
را بــه ُکــردی ترجمــه کــرده اســت
و اخیــرا بــا حضــورش در یکــی از
مراکــز نشــر و کتــاب در ایــران ،این
رمــان را رونمایــی کــرد .مریــوان
مینویســد« :غــروب پروانــه نیــز
ماننــد دیگــر رمانهــای بختیــار
علــی برخــوردار از ســبک رئالیســم
جادویــی اســت .رئالیســم جادویــی
بختیــار علــی بهعقیــده بســیاری
از منتقــدان آثــارش ،خــاص او و
ســرزمینش بــوده و از ویژگیهــای
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بومــی و افســانهها و داســتانهای
کهــن کــردی نشــات گرفتــه
اســت 2».مریــوان ،همچنیــن
دوران
میگویــد کــه ایــن رمــان در
ِ
«اصالحــات» بهخاطــر اینکــه
حاضــر بــه ممیــزی چندیــن صفحه
نشــد ،اجــازه نشــر نیافــت و در دورۀ
احمدینــژاد چــاپ کتــاب کال
ممنــوع اعــام شــد .بختیــار علــی
در اواخــر شــهریور در فســتیوال
ادبــی برلیــن شــرکت کــرده و در
مــورد آثــارش ســخنرانی کــرد .او
برنــدۀ جایــزه ادبــی نیلــی زاکــس
از آلمــان نیــز هســت.
قهرمــان رمــان ،پروانــه اســت.
پروانــه در تــب و تــاب شــورش
علیــه اخــاق و ارزشهــای جامعــۀ
ســنتی/مذهبی اســت .جامعــه را
«جهنــم» میدانــد و رویــای فــرار
از آن بــه جایــی دیگــر را در ســر
میپــرورد؛ نمیدانــد کجــا امــا
حداقــل ،جاییکــه در آن عشــق
گنــاه نیســت و انســانها همدیگــر
را پــاره نمیکننــد .شــورشهای
ابتدایــی خــودش را هــم تــاب ندارد
چــون بهجــای زندگــی معنــادار او
را گرفتار«حلقــۀ پوچــی» میکنــد.
عاقبــت ،از طریــق فریــدون از
وجــود جایــی در جنــگل بــا خبــر
میشــود .بــا هــم میرونــد کــه بــه
آنجــا برســند .هنگامیکــه پــدر
و بــرادران از فــرار پروانــه مطلــع
میشــوند ،خــروش خشمشــان
همــۀ شــهر را فــرا میگیــرد.
خنجرهــا را از پســتوها بیــرون
کشــیده و بــر کمــر میبندنــد.
پــدر سراســیمه بــه ســرا ِغ زنــان
مومــن و خواهــرش کــه سردســته
آنــان اســت مــیرود .عمــهاش
نجــوا میکنــد« :میدانســتم
شــبی در خانــۀ تــو شــیطان رهــا
میشــود ...آن دختــر همــۀ مــا را
بهســوی دوزخ و ویرانــی و کفــر
میکشــد ».خانــواده و جامعــه
دســت بــه دســت هــم میدهنــد
تــا شــکافی را کــه ضربــۀ پروانــه در
دیــوار «جهنــم» بــاز کــرده ببندنــد
و او را چنــان بــه ســزای عملــش
برســانند کــه درس عبرتــی بــرای
ســایر دختــران بشــود.
راوی داســتان ،خواهــر کوچــک
پروانــه ،خنــدان اســت .خنــدان،
از
الهامبخــش
تصویــری
ِ
ـخصیت نتــرس و جســور خواهــر
شـ
شورشــگرش میدهــد و همزمــان،
شــخصت خوفنــاک و چهــرۀ زشــت
اندیــش «بــا ایمــان»
زنــان تاریک
ِ
را خــوب ترســیم میکنــد.
خنــدان روایــت میکنــد،
پروانــه میدانســت« ،مــن و

چندیــن دختــر غمگیــن دیگــر
دوســت داریــم بهجــای زندگــی
کنونیمــان ،بهجــای ایــن روح
پــاره شــده ،چــون او زندگــی
میکردیــم و چــون او میمردیــم».
ـت پروانــه بــرای او« ،حکایـ ِ
حکایـ ِ
ـت
پــاره پــاره شــدن عمــر مــن اســت،
جمــع کــردن سرنوشــت پنهــان
و ترســناک همــۀ مــا اســت،
داســتانی کــه بــه سرنوشــت ســیاه
آن خانمهایــی مربــوط اســت کــه
زندگــی را در ظلمـ ِ
ـت توبــه کــردن
بــه پایــان بردهانــد؛ همانطــور
کــه در ارتبــاط بــا زندگــی بــر بــاد
رفتــۀ آنهایــی اســت کــه شــبی
جنــگل ســیاه بیــرون
برفــی از
ِ
زدنــد ،روی زمیــن پراکنــده شــدند
و دیگــر َردی از خویــش بــر جــای
ننهادنــد».
زنــان مومــنَ ،دف زنــان خنــدان
ِ
را محاصــره میکننــد تــا شــیطان
را از او دور کننــد .در اطرافــش
میچرخنــد و آیههــای قــرآن را
تکــرار میکننــد و عمــهاش زوزه
میکشــد« :نمــاز بخوانیــد تــا
پیدایشــان کنیــم ،نمــاز بخوانیــد
تــا آبــروی رفتــه را بــاز گردانیــم.
 ...نمــاز طهــارت بخوانیــد ،دعــا
بخوانیــد.»...
پروانــه و فریــدون بــه جنــگل
میرســند .جنــگل کــه در میــان
اهالــی بــه درۀ گناهــکاران معــروف
شــده اســت .امــا اینجــا هــم
گمشــدۀ پروانــه یافــت نمیشــود.
طبــق روایـ ِ
ـت خنــدان ،پروانــه روی
ســنگ بزرگــی در جنــگل بــرای
مدیــا نوشــت ...« :دوســت مــن،
نمیخواهــم بــه گذشــته برگــردم.
برنمیگــردم بــه شــهرهایی
کــه بــرای همیشــه همانطــور
میماننــد کــه هســتند؛  ...مصیبــت
بدتــر اینســت کــه مــن نمیتوانــم
در ایــن شــهرها و جهــان زندگــی
کنــم کــه شــکل ابــدی بهخــود
گرفتــه انــد  ...بدتــر از آن هــم
ایــن جنــگل اســت ،جنگلــی کــه
نمیتوانــد شــکلی داشــته باشــد».
ـدون سرگشــته کــه
پروانــه بــه فریـ ِ
بــه جنــگل و ســاختن مجســمۀ
پروانــه عــادت کــرده ،میگویــد:
«اه فریــدون .ایــن گریــه بــرای مــن
چیــز تــازهای نیســت .اینجــا هــم
زنانــی را میبینــم کــه در دایــرۀ
پوچــی ایــن جنــگل پوستشــان
ســیاه شــده اســت .نمیتوانــم
آســوده باشــم  ...از خــود میپرســم
چــه میشــود اگــر همــۀ دنیــا
بــه زندگــی در ایــن جــور جایــی
بهپیوندنــد و بــه ظلمــت بیانتهــا
و بیکرانــۀ شــب خیــره شــوند؟!

ســبد ببافنــد و روی شــنهای
کنــار رودخانــه دراز بکشــند؟ مــن
از آغــاز احســاس میکــردم بایــد
پیشتــر برویــم  ...امــا بــه کجــا
نمیدانســتم!»
رمــان بــه طــرزی موثــر ،چهــرۀ
مخــوف جهنــم پدرســاالری
اســامی را ترســیم کــرده و مثــل
عمــق پوســیدگی و
نورافکــن،
ِ
تبـهکاری ایــن روابــط اجتماعــی را
روشــن و آن را تحمــل ناپذیرتــر از
همیشــه کــرده اســت .امــا مهمتــر
ـی بــه
از آن ،رمــان از دریچــۀ زندگـ ِ
قــول جــان لنــون ،بــردۀ بــردگان،
بهطــرح بزرگتریــن ســوال
دوران کــه روح زمانــۀ مــا را شــکل
ـخ صریــح
میدهــد و نداشــتن پاسـ ِ
بــرای آن پروانههــا را آشــفته
میکنــد میپــردازد:
ایــن چــه جهانــی اســت کــه در
آن زندگــی میکنیــم و از ایــن
جهنــم بــه کجــا بایــد رفــت و
چگونــه؟ جــواب بــه ایــن ضــرورت
اســت کــه بــه زندگــی کســانی کــه
نمیخواهنــد بــه جهانــی بازگردنــد
کــه «بــرای همیشــه همانطــور
میمانــد» معنــا میدهــد.
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معرفي کتاب «نقد جهان اوجاالن»

فصل هشتم :اوجاالن و نقدِ مارکسیسم
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
موضــع کمونيســتي
کتــاب ،نقــدي همهجانبــه از
ِ
نســبت بــه نظــرات و خــط سياســي و ايدئولوژيــک
حبــس پ.ک.ک (حــزب
عبــداهلل اوجــاالن رهبــر در
ِ
کارگــران کردســتان) اســت.
کتــاب ،شــامل يــک مقدمــه و يــک نتيجهگيــري و
معرفــي
 8فصــل مجــزا بــا عناويــن متفــاوت اســت.
ِ
ـل اول تــا هفتــم کتــاب را در شــمارههاي
مقدمــه و فصـ ِ
ـل
پيشــين آتــش خوانديــد .در اينجــا بــه معرفــي فصـ ِ
هشــتم میپردازیــم.
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عنوان فصل هشتم :اوجـاالن و نقد مارکسـیسم
فصــل هشــتم بــه بررســی نقدهــای
اوجــاالن از مارکسیســم اختصــاص
پیــدا کــرده اســت .دســتگاه فکــری
اوجــاالن بــا ادعــای گسســت از
مارکسیســم فرمولبنــدی شــده
اســت ،تــا آنجا کــه او مدعی اســت
هیــچ تفکــر و نظــام سیاســی در
دورۀ اخیــر بــه انــدازۀ مارکسیســم
بــه نظــا ِم ســرمایهداری خدمــت
نکــرده اســت و مارکسیســم و
جنبــش کمونیســتی اساســاً
ِ
بــه بخشــی از وضــع موجــود و
مدرنیتــه کاپیتالیســتی تبدیــل
شــدهاند .اینکــه اوجــاالن و
حزبــش درچــه شــرایط تاریخ ـیای
ادعــای مارکسیســت بــودن کردنــد،
اینکــه واقعــاً چــه درکــی از
مارکسیســم داشــتند ،از مباحــث
و ســواالت مهــم ایــن فصــل اســت.
اوجــاالن معتقــد اســت دلیــل
شکســت مارکسیســم و دولتهــای
سوسیالیســتی در قــرن بیســتم،
عــدم گسســت ایــن اندیشــه از
چهارچوبــۀ فکــری و روششناســی
مدرنیتــه و ارزشهــای ایدئولوژیـ ِ
ـک
مدرنیتــۀ کاپیتالیســتی اســت کــه
در چنــد فاکتــور مهــم انعــکاس
مییابــد )1 :مانــدن در قیــد و
بنــد تفکــر پوزیتیویســتی غــرب
کــه بــه نوعــی دگماتیســم خشــک
و انعطافناپذیــر فکــری منجــر
شــد )2 .دفــاع از دولــت کــه
بــه دیکتاتــوری و دولتهــای
اســتبدادی منجــر شــد )3 .اعتقــاد
بــه حرکــت تــک خطــی تاریــخ
کــه بیانگــر نوعــی دترمینیســم
(حتمیتگرایــی -جبرگرایــی)
ّ

تاریخــی اســت )4 .دفــاع از شــهر
و زندگــی شــهری و صنعتگرایــی
کــه بــه عــدم توجــه بــه بحــران
محیــط زیســت و اکولــوژی منجــر
شــد ) 5.درک تــک بُعــدی از
جامعــه و تاریــخ کــه فقــط بــه
اقتصــاد و طبقــات و تضــاد طبقاتــی
محــدود شــده اســت و نقــش
نیروهــای ضــد دولــت و «نیروهــای
حافــظ دمکراســی ذاتــی خلقهــا»
ماننــد قبایــل و عشــایر در طــول
تاریــخ را نادیــده گرفتــه اســت.
 )6تعریــف اتوپیایــی از پرولتاریــا
کــه بــه عــدم درک پتانســیل
ســایر نیروهــا و هویتهــای
اجتماعــی منتهــی شــد )7 .تقلیــل
کاپیتالیســم و انباشــت ســرمایه بــه
رابطــۀ کارگــر و بــورژوا یــا همــان
تضــاد کار و ســرمایه و نادیــده
گرفتــن ســایر اشــکال اســتثمار
در جامعــه )8 .ندیــدن اهمیــت و
جایــگاه مســاله زنــان در جامعــه و
تاریــخ )9 .عــدم اعتقــاد بــه تکثــر
فکــری و بهرســمیت نشــناختن
تفاوتهــای هویتــی ،اعتقــادی،
ملــی و فرهنگــی در ســطح جامعــه.
عمــده نقدهــای اوجــاالن بــه
مارکسیســم در فصــول مختلــف
ایــن کتــاب پاســخ گرفتهانــد و در
ایــن فصــل بــه ســه موضــوع یعنــی
مارکــس و مدرنیتــه ،مارکــس و
پوزیتیوســم و نــگاه مارکــس بــه
پرولتاریــا پرداختــه شــده اســت.
در ابتــدای ایــن فصــل نگاهــی
ِ
نســبت پ.ک.ک بــا
بــه تاریخچــه
مارکسیســم و جنبــش کمونیســتی
پرداختــه شــده و گفتــه میشــود

کــه پ.ک.ک در همــان دهــه 80
و  90هــم درون جنبــش چــپ
ترکیــه بــه لحــاظ موضعگیــری
قبــال صفبندیهــای طبقاتــی
در
ِ
و خطــی درون چــپ جهانــی ،در
جنــاح راســت یعنــی سوسیالیســم
دروغیــن اردوگاه ســرمایهداری
دولتــی شــوروی قــرار داشــت.
ِ
در دهــۀ  80و در وضعیــت غلبــه
و محبوبیــت جنبــش چــپ و
کمونیســتی در ســطح جهــان،
اوجــاالن امیــدوار بــود تــا بــا
شــعا ِر انقــاب و سوسیالیســم
بتوانــد روشــنفکران انقالبــی،
مــردم و زحمتکشــان کردســتان
را بســیج کنــد و بههمیــن
دلیــل نــام تشکیالتشــان را
«حــزب کارگــران» گذاشــتند.
آنهــا همچنیــن امیــدوار بودنــد
بتواننــد از کمکهــا و حمایتهــای
شــوروی و بلــوک شــرق علیــه دولت
ترکیــه کــه متحــد اســتراتژیک ناتــو
و بلــوک غــرب بــود ،نیــز بهرهمنــد
شــوند .بــرای آنهــا مارکسیســم و
سوسیالیســم علــم و نظریــه و
جامعــهای نبــود کــه بایــد بــه
رهایــی همــه بشــریت از قیــد و
بنــد نظــام ســرمایهداری کمــک
کنــد ،بلکــه بهتریــن و ســریعترین
الگــوی توســعۀ اقتصــادی و ملــی
بــود .بــا فروپاشــی سوســیال-
امپریالیســم شــوروی و بلوک شــرق،
اوجــاالن و حزبــش نیــز مانند ســایر
جریانــاتِ بــورژوا ناسیونالیســت بــه
کارزا ِر جهانــی ضــد کمونیســتی و
«دمکراســیخواهانه» پیوســتند
تخریــب هــر چــه بیشــتر
تــا بــا
ِ
مارکسیســم و کمونیســم ،جــای
پایــی در بــازار جدیــد سیاســت

جهانــی و ایدئولوژیهــای
پسامارکسیســتی پیــدا کننــد.
اوجــاالن در رابطــه بــا مارکــس و
مارکسیســم بــرای بافتــن نظریــۀ
رفرمیســتی و ایدهآلیســتیاش،
مجموعــهای از دیدگاههــای
منتقدیــن کمونیســم و جریانــات
مختلــف ضــد مارکسیســتی ماننــد
پستمدرنیســم،
آنارشیســم،
آنارکوسندیکالیســم ،آنارکوفمنیســم
را بــه صــورت مغشــوش و
آشــفته (آن هــم از منابــع دســته
چنــدم ماننــد مــوری بوکچیــن)
دســتچین کــرده و تحــت نــام
«نقــد بــر مارکــس و مارکسیســم»
بــه مخاطبــش عرضــه میکنــد.
ایــن بحثهــا البتــه نزدیــک بــه
ســه دهــه اســت کــه در فضــای
روشــنفکری ترکیــه رایــج اســت و
آشــنایی اوجــاالن بــا ایــن مباحــث
نــه ناشــی از «تــاش طوالنــی
مــدت بــرای توضیــح دالیــل
شکســت سوسیالیســم رئــال»
بلکــه متأثــر از فضــای حاکــم بــر
ـان روشــنفکری ترکیــه اســت.
جریـ ِ
بــرای نقــد و بررســی حرفهــای
اوجــاالن پیرامــون مارکسیســم در
واقــع بایــد بــه نقــد منابــع اصلــی و
درجــه اول ایــن نظریــات پرداخــت.
ســپس بــه نقــد نــگاه اوجــاالن
بــه تجربــه و عملکــرد دولتهــای
سوسیالیســتی در قــرن بیســتم
پرداختــه شــده و ایــن که چــرا نگاه
اوجــاالن بــه علــل ایــن شکس ـتها
غلــط اســت و گذشــته انقالبهــا
و دولتهــای سوسیالیســتی را
بایــد بــر مبنایــی درســت یعنــی
ماتریالیســتی -دیالکتیکــی بررســی
کــرد و ایــن کار توســط ســنتز
نویــن بــاب آواکیــان و آثــا ِر ریمونــد
لوتــا دربــارۀ تاریــخ سوسیالیســم
صــورت گرفتــه اســت.
ِ
نســبت
در ادامــه بــه بحــث
مارکــس و مارکسیســم بــا مدرنیتــه
پرداختــه شــده و اینکــه مطالعــه
آثــار مارکــس نشــان میدهــد کــه
رابطــۀ مارکسیســم بــا مدرنیتــه
و روشــنگری ،رابطــهای متضــاد و
دوگانــه اســت و مارکــس و انگلــس
هــم بــه دفــاع از مدرنیتــه در
مقابــل مناســباتِ ماقبــل مــدرن
پرداختهانــد و هــم عمیقتریــن
و پایهایتریــن انتقــادات را
متوجــه مدرنیتــه و کاپیتالیســم
کردهانــد .ایــن مارکــس بــود کــه
بــا تبییــن واقعیــت عملکــرد نظــام
ســرمایهداری و قانونمندیهــای
آن بــه ارائــه یــک نقــد عینــی
و درســت از ایــن سیســتم و
بدیــل آن و راه گــذار
همچنیــن
ِ
از آن پرداخــت .کارل مارکــس و

و پیروزی انقالب اکــتبر
خــط راهنمــا و نقشــۀ پیــروزی
انقــاب اکتبــر  1917را لنیــن در
ســندی کــه بــه تزهــای آوریــل
شــهرت یافــت ،پیــش گذاشــت .بــه
جــرات میتــوان گفــت بــدون ایــن
خــط راهنمــا ،انقــاب اکتبــر هرگــز
بــه وقــوع نمیپیوســت« .تزهــای
آوریــل» در دقیقــۀ  90ارائــه شــدند
ـی تفکــر
امــا فشــردۀ تکامــل جهشـ ِ
انقالبــی کمونیســتی لنیــن بــود که
بــه پراتیــک گذاشــتن آنهــا اولیــن
کشــور سوسیالیســتی را بهوجــود
آورد .تزهــای آوریــل ،نوشــتهای
فشــرده شــامل ده تــز اســت کــه
وظیفــۀ حــزب بلشــویک را در قبال
انقالبــی کــه ضــروری و ممکــن
بــود ،تعییــن کــرد.
لنیــن 16 ،آوریــل  1917از تبعیــد
بازگشــت و روز  17آوریــل تزهــای
خــود را در گردهمآیــی شــوراهای
پتروگــراد ارائــه کــرد و روز 20
ِ
تحــت
آوریــل در روزنامــه پــراودا
ـوان «دربــارۀ وظایــف پرولتاریــا
عنـ ِ
در انقــاب کنونــی» چــاپ شــد.
ایــن نوشــته خیلــیزود بهعنــوان
ســند راهنمــای فعالیــت انقالبــی
وارد جنبــش کارگری و کمونیســتی
شد.
لنیــن اعــام کــرد ،از جنــگ و
دولــت موقــت نبایــد دفــاع کــرد
(دولــت موقــت ،پــس از ســرنگونی
ســلطنت تــزار در انقــاب فوریــه
 1917بــه ریاســت کرنســکی و بــا
حمایــت همــۀ احــزاب اپوزیســیون
ازجملــه بلشــویکها و شــوراهای
کارگــران و دهقانــان تشــکیل شــده
بــود)؛ قــدرت را بایــد بــه پرولتاریــا
و دهقانــان فقیــر ســپرد؛ جمهــوری
پارلمانــی بایــد جــای خــود را بــه
جمهــوری شــورایی بدهــد؛ پلیــس،
ارتــش و دســتگاه دولتــی بایــد
منحــل شــوند و همــۀ مقامــات
دولتــی بایــد برگزیــدۀ مــردم و
قابــل عــزل باشــند؛ امــاک بــزرگ
بایــد مصــادره و تولیــد و توزیــع
بایــد در دســت شــوراها قــرار
گیــرد و بینالملــل کمونیســتی
بایــد دوبــاره برپــا شــود و حــزب
بلشــویک بایــد خــود را بــه حــزب

واقعیت کمونیسم چیست؟

جهش در تفکر لنــین

کمونیســت تبدیــل کنــد.
تــز شــماره  4واقعبینــی و در عیــن
حــال اعتمــاد اســتراتژیک لنیــن را
نســبت بــه راهــی کــه ترســیم کرده
اســت نشــان میدهــد .او میدانــد
کــه راه رهایــی تودههــای پرولتــر
و زحمتکــش همیــن اســت کــه
او نشــان میدهــد و آگاه اســت
کــه بــ ه زودی ورشکســتگی کلیــۀ
«راه»هــای دیگــر در مقایســه بــا
ایــن راه واقعــی نمایــان خواهــد
شــد .لنیــن در تــز شــماره  4اعــام
میکنــد« :بایــد ایــن واقعیــت را
بهرســمیت شــناخت کــه حــزب مــا
(یعنــی ،حزب بلشــویک) در بیشــتر
شــوراهای نماینــدگان کارگــران در
اقلیــت اســت ،اقلیتــی کوچــک
در برابر بلوکــی از همــۀ عناصــر
فرصتطلــب،
خردهبــورژوای
از سوسیالیســتهای خلقــی و
سوسیالیســتهای انقالبــی گرفتــه
تــا کمیتــۀ ســازمانده  ...غیــره و
غیــره کــه تســلیم نفــوذ بــورژوازی
شــدهاند و ایــن نفــوذ را در میــان
پرولتاریــا گســترش میدهنــد».
تزهــای آوریــل مبنــی بــر اینکــه
هیــچ حمایتــی از حکومــت موقــت
نبایــد کــرد و مســتقیما باید دســت
بــه انقــاب سوسیالیســتی زد ،بــا
مخالفـ ِ
ـت شــدید اکثریــت جنبــش
«چــپ» آن زمــان روبــهرو شــد.
تریــن مخالفیــن
یکــی از معروف
ِ
پلخانــف بــود کــه میگفــت،
وظیفــۀ حــزب مارکسیســتی نــه
تــدارک انقــاب پرولتــری بلکــه
تعمیــق حقــوق دموکراتیــک در
یــک دموکراســی بورژوایــی اســت.
ایــن واقعیــت کــه طبقــه کارگــر در
روســیه ضعیــف و هنــوز اکثریــت
جمعیــت آن روســتایی بودنــد،
مهمــاتِ مخالفیــن بــرای حملــه
بــه لنیــن و تزهــای آوریــل بــود.
بهواقــع ،اوضاعــی بــود کــه بــدون
حرکــت لنیــن خــاف جریــان
سیاســتهای حاکــم ،انقــاب
اکتبــر بهوقــوع نمیپیوســت.
تزهــا حتــا بــرای رهبــران حــزب
بلشــویک شــوکآور و غیــر
منتظــره بــود! ایــن حیــرت و
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میــراث فکــری و عملــی وی در
عینحــال کــه حــاوی و مدافــع
مترقیتریــن عناصــر مدرنیتــه
در مقابــل صورتبندیهــای
اجتماعــی پیشــامدرن
اقتصــادی و
ِ
بودنــد ،همچنیــن مادیتریــن
و واقعیتریــن نحــوۀ انتقــاد بــه
ایــن سیســتم و مبــارزه و گــذار
از آن و خلــق یــک جامعــه بنیــادا ً
جدیــد را نیــز پیــش گذاشــتند کــه
الهامبخــش صدهــا میلیــون انســان
در مبــارزه بــا نظــام ســرمایهداری
و بنــای ضــد آن یعنــی جامعــۀ
سوسیالیســتی شــد .بــر خــاف
مارکــس ،ایــن اوجــاالن اســت
کــه بــا منحــل کــردن ضــرورت
ســرنگونی دولــت و روابــط بورژوایی
و تــاش بــرای دمکراتیــزه کــردن و
اصــاح آن و همزیســتی بــا آن بــه
نوعــی ســازش بــا کاپیتالیســم و
مدرنیتــه کاپیتالیســتی میرســد.
اوجــاالن میگویــد از نظــر
مارکسیســتها طبقاتــی شــدن
از حیــث اخالقــی و سیاســی بــه
منزلــۀ یــک رویــداد نامطلــوب
دیــده نشــده و بــه صــورت
مقولــهای نیــک ،ترقیخواهانــه،
اقتضــای آزادی و یــک مرحلــۀ
اجبــاری ارزیابــی شــده اســت .در
ایــن بخــش نیــز بــه نقــد درک
ســطحی اوجــاالن از نظریــۀ تضــاد
طبقاتــی مارکــس و مارکسیســم
پرداختــه شــده و اینکــه چــرا
مارکسیســم بهدرســتی واقعیــت
طبقــات را شــناخت و بــا تحلیلــی
ماتریالیســتی تاریخــی راه واقعــی
از بیــن بــردن نظــام طبقاتــی و
ســاختن جامعــۀ بیطبقــه را نیــز
ترســیم کــرد .در ایــن بخــش بحـ ِ
ـث
علــت ویــژه بــودن نقــش پرولتاریــا
در نابــودی جامعــه کهــن و بنــای
جامعــه جدیــد از نقطــه نظــر
مارکسیســم ترســیم شــده اســت.
در ادامــه بــه ایــن اتهــام اوجــاالن
کــه «مارکــس پوزیتوییســت
بــود» پرداختــه شــده و اینکــه
پوزیتیســوم چیســت و چــرا
روش او پوزیتویســتی
مارکــس و
ِ
نبــود و دیالکتیــک مارکــس و
نگــرش تاریخمنــد و ماتریالیســتی-
دیالکتیکــی او کامــا ضــد
پوزیتویســتی بــود .اوجــاالن بــه
هــر نــوع بینــش علمــی اتهــام
پوزیتیویســتی میزنــد تــا بــا
منحــل کــردن نقــش و جایــگاه
علــم ،بــه پدیدههــای غیــر علمــی
و ایدهآلیســتی در شــناخت امتیــاز
بدهــد .
»آتش«

تزهای آوریل:
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نقد جهان ...

شــگفتی بیعلــت نبــود .زیــرا
تزهــای آوریــل ،گسســتی رادیــکال
از تفکــری بــود کــه لنیــن در مــورد
خصلــت و راه انقــاب روســیه
بافتــه بــود .او پیشتــر راه انقــاب
سوسیالیســتی بــرای روســیه
را گــذر کــردن از یــک انقــاب
بورژوایــی میدیــد کــه بــه تشــکیل
دولــت بــورژوازی منتهــی شــده امــا
بــرای آنکــه «انقــاب بــورژوازی
کاملتــر و قطعیتــر و هرچــه
پیگیرتــر» باشــد شــرکت پرولتاریــا
در آن دولــت را الزامــی میدیــد.
بهطــور مثــال ،لنیــن در مقالــۀ «دو
تاکتیــک سوســیال دموکراســی در
انقــاب دموکراتیــک» مینویســد«:
مــا نمیتوانیــم از چهــار دیــوار
بــورژوا دموکراتیــک انقــاب روس
یکبــاره بــه خــارج آن بجهیــم
ولــی مــا میتوانیــم حــدود ایــن
چهــار دیــوار را بــه مقیــاس عظیــم
وســعت دهیــم ،مــا میتوانیــم
و بایــد در حــدود ایــن چهــار
دیــوار در راه منافــع پرولتاریــا و
نیازمندیهــای مســتقیم وی و
در راه شــرایطی کــه نیروهــای وی
را بــرای پیــروزی کامــل آینــده
آمــاده میســازد مبــارزه کنیــم.
دموکراســی بــورژوازی داریــم
تــا دموکراســی بــورژوازی( ».دو
تاکتیــک سوســیال دموکراســی در
انقــاب دموکراتیــک )1905 -
چنیــن گسســتی بــرای تئوریســین
و پراتیســین کمونیســت انقالبــی
ماننــد لنیــن عجیــب نبــود .لنیــن
متفکــری علمــی بــود و بــا واقعیــت
آنطورکــه هســت روب ـهرو میشــد
ِ
واقعیــت متناقــض،
و در دل
عواملــی کــه میتوانســتند یــک
تغییــر واقعــی و رادیــکال را ممکــن
کننــد جســتجو کــرده و بــرای
متحقــق کــردن آن نقشــه راه
میریخــت و پیگیرانــه آن را بــا
تکیــه بــر حــزب بلشــویک پیــش
میبــرد .تغییــر و تحوالتــی کــه
در فاصلــه ســالهای  1905تــا
 1917در روســیه و در جهــان رخ
داده بــود محدودیتهــای تفکــر
پیشــین را بــه او نشــان مــیداد.
بــا واقعــۀ تکاندهنــدهای ماننــد
ِ
خیانــت
جنــگ امپریالیســتی و
اکثریــت احــزاب کمونیســت
جهــان در ســال  1914کــه بــه
فاجعــه  1914معــروف شــد ،لنیــن
ضــرورتِ یــک بازبینــی و اصــاح
فکــری را دیــد .او بهعنــوان یــک
رهبــر کمونیســت بایــد تحلیــل
ماتریالیســتی و دیالکتیکــی از
خیانــت بــزرگ  1914میکــرد.
او تغییــرات اقتصــادی عظیــم را
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تزهای آوریل ...
کــه در نظــام ســرمایهداری رخ
داده و تبدیــل بــه ســرمایهداری
امپریالیســتی شــده بــود ،تحلیــل
کــرد ،تاثیــرات ایــن تغییــر را در
طبقاتــی کشــورهای
صورتبنــدی
ِ
ســرمایهداری ازجملــه ،انشــعاب در
طبقــه کارگــر و شــکلگیری یــک
اشــرافیت کارگــری کــه منافعــش را
در پیــروزی بــورژوازی امپریالیســتی
کشــور خــود میبینــد ،نشــان داد
و انشــعاب در طبقــه کــه آغــاز
جدایــی جنبــش کارگــری از
جنبــش کمونیســتی بــود را پایــۀ
مــادی خیانــت رهبــران احــزاب
انترناســیونال دوم بهویــژه حــزب
سوســیال دموکراســی آلمــان و
رهبــر آن کائوتســکی دانســت و
اعــام کــرد ،خــط رهبــران ایــن
احــزاب در قبــال جنــگ جهانــی
خصلــت بــورژوا -امپریالیســتی دارد.
بــرای تجزیــه و تحلیــل و درک
ایــن فاجعــه ،لنیــن مجبــور شــد
یــک بــار دیگــر و بازهــم بــر بســتر
مبــارزۀ تاریخــی جهانــی بــرای
درک جهــان و تغییــر آن ،بــه
مطالعــۀ فلســفه بازگــردد تــا بتوانــد
معضــل را درک کــرده و برایــش راه
حــل بیابــد (تــا پیــش از ایــن اثــر
فلســفی بــزرگ وی «ماتریالیســم
و امپریوکریتیسیســم» بــود).
جلــد  38از کلیــات آثــار لنیــن
یادداشــتهای او در مــورد هــگل
اســت .بــه قــول لنــی وولــف ،از

حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا:

بیــان نوعــی
«ایــن یادداشــتها
ِ
بازبینــی و تــا حــدی اصــاح
آنچهکــه تــا آن زمــان بهعنــوان
فلســفه مارکسیســتی و روش
دیالکتیکــی شــناخته میشــد،
بــود .احتمــاال همیــن بازبینــی پایــۀ
شــکلگیری تزهــای آوریــل لنیــن
بــود .ایــن تزهــا بســیار رادیــکال
و غیــر منتظــره بودنــد و کل
حــزب بلشــویک را تــکان دادنــد
زیــرا بهجــای دوران طوالنــی کار
سیاســی و تحکیــم انقــاب بــورژوا
دموکراتیکــی کــه در جریــان
بــود فراخــوان تــدارک کمابیــش
فــوری انقــاب سوسیالیســتی را
1
میدادنــد».
بــه هــر دلیلــی ،از جملــه بهعلــت
ســرعت تحــوالت و چرخــش و
دگرگونیهــا و وظایــف عظیمــی
کــه جنــگ بههمــراه آورده بــود،
لنیــن پیشــاپیش نتوانســته بــود
حتــا گــروه مرکــزی رهبــران حــزب
بلشــویک را در ایــن بازبینــی و
اصــاح بــا خــود همــراه کنــد .لنــی
وولــف میگویــد« :شــکاف بزرگــی

بهویــژه در زمینــه دیالکتیــک
موجــود بــود کــه بعدهــا گریبــان
بلشــویکها را گرفــت».
لنیــن مغـ ِز متحجــری نداشــت .بــه
روش ماتریالیســم
پدیدههــا بــا
ِ
مکانیکــی و ایســتا نمینگریســت.
بلکــه تغییــر در پدیدههــا را
مشــاهده کــرده و بــرای «حــل»
تحــوالت و تغییــرات غیــر منتظــرۀ
آنهــا در فرمولهــای تئوریــک
پیشــینی اســیر نمیمانــد .او
را
واقعیتهــا
میتوانســت
ماتریالیســتی دیــده و بهطــور
دیالکتیکــی پدیــده نوظهــور را
کــه در نتیجــه گسســت در پدیــدۀ
پیشــین بهظهــور رســیده امــا
هنــوز ریشــههایش در آن اســت
(ســرمایهداری امپریالیســتی) ببینــد
و تحلیــل کنــد و جلوتــر رفتــه
و تاثیــرات آن را بــر پیکربنــدی
طبقاتــی جامعــه و بازتــاب آن
بهشــکل نیروهــای سیاســی و
برنامههایشــان ببینــد و بــرای
اســتراتژی و تاکتیکهــای انقــاب
نتیجهگیــری کنــد.
جهــش تزهــای آوریــل نتیجــۀ
ِ
بهکاربســت چنیــن روشــی توســط
کســی بــود کــه بــا تمــام وجــود و
بهطــور متمرکــز تبدیــل تالطمــات
روســیه و جهــان بــه یــک انقــاب
سوسیالیســتی را هــدف قــرار
داده بــود .آن دســته از رهبــران
بلشــویک کــه ناتــوان از چنیــن
جهشــی بودنــد یــا نمیخواســتند
لنیــن
چنیــن جهشــی کننــد ،بــه
ِ
ســال  1905متوســل میشــدند
تــا بتواننــد کمونیســم را مســاوی
بــا دموکراتیســم رادیــکال قــرار
دهنــد .پــس از آن نیــز ،اکثریــت
کمونیســتهای در شــوروی و
جنبــش بینالملــی کمونیســتی
قــادر بــه درک و درونــی کــردن این
جهــش نشــدند؛ بهجــز مائوتســه
دون و کمونیســتهای چینــی
تحــت رهبــری وی که رویکردشــان
بــه وضعیــت عقبمانــده و نیمــه
فئودالــی چیــن ،ایــن بــود کــه
ضــرورت حــل ایــن معضــل از
طریــق انقــاب بورژوایــی و تشــکیل
دولــت بورژوایــی نیســت .بلکــه از
طریــق انقــاب دموکراتیــک نویــن
اســت کــه انقالبــی تحــت رهبــری
پرولتاریــا و حــزب کمونیســت
اســت و بهعلــت ایــن رهبــری و
ایــن راه ،میتــوان بــه فوریــت
معضــل عقبماندگــی و وابســتگی
بــه امپریالیســم را حــل کــرده و بــه
سوسیالیســم گــذر کــرد.
کســانیکه ایــن گسســت لنیــن
را درک نکردنــد ،ایــن را نیــز

درک نکردنــد کــه جهانبینــی
کمونیســتی در تمــام اضــاع و
ن گسســت
ســطوحش رادیکالتریــ 
از جهانبینــی ناسیونالیســتی
اســت و حاضــر نشــدند
فعالیتهــای سیاســی خــود را در
هــر عرصــه در چارچــوب مبــارزه
بــرای کمونیســم پیــش ببرنــد؛ و
متحدانــه جهانبینــی کمونیســتی
و سیاســتهای منبعــث از آن را
در هــر عرصـهای بــه کار برنــد و راه
ایــن تئــوری و ایــن مســیر و ایــن
هــدف را در قلــوب تودههایــی کــه
در واکنــش بــه ایــن یــا آن شــکل از
ســتم بهمیــدان سیاســت میآینــد
بــاز کننــد و افقهایشــان را تــا حــد
مبارزیــن رهایــی بشــریت گســترش
دهنــد.
گسســت لنیــن بخشــی از مبــارزه
طبقاتــی بــود .در ادامــۀ چــه بایــد
کــرد و در ادامــۀ مبــارزه بــرای
افشــا و طــرد رهبــران بینالملــل
دوم از جنبــش کمونیســتی
بینالمللــی بــود .چنانچــه لنیــن
چنیــن گسســتی را نمیکــرد،
قــادر بــه رهبــری حــزب بلشــویک
از میــان پیــچ و خمهــای انقــاب
و بازســازی جنبــش بینالمللــی
کمونیســتی نمیشــد .چنانچــه
او دنبالــه روی خــط اکثریــت
کمیتــۀ مرکــزی حــزب خــود و
خــط حاکــم بــر شــوراهای کارگــری
و دهقانــی کــه عمدتــا تحــت نفــوذ
خردهبورژوایــی
جریانهــای
جنبــش چــپ بودنــد ،میشــد،
اگــر دنبــال آن میرفــت کــه
در جنبــش «چــپ» آن زمــان
«ســرمایهای» بــه هــم بزنــد بــه
یکــی از همــان گروههــا تبدیــل
میشــد .بهظاهــر «قدرتمنــد»
میآمــد امــا انقــاب اکتبــر
بهوقــوع نمیپیوســت.
بــا وجــود آنکــه لنیــن بــرای قیــام
اکتبــر ،اســتداللهای فوقالعــاده
پیشــرو و قانعکننــده جلــو گذاشــت
امــا تقریبــا هیچکــس در کمیتــۀ
مرکــزی حــزب بلشــویک قاطعانــه
بــا لنیــن همراهــی نکــرد .کار بــه
آنجــا کشــید کــه لنیــن تهدیــد
بــه اســتعفا کــرد تــا اینکــه
ِ
اکثریــت هســتۀ مرکــزی
باالخــره
رهبــران حــزب تحــت تاثیــر
عوامــل گوناگــون (آتوریتــه لنیــن
و اوجگیــری بحــران انقالبــی) بــا
قیــام اکتبــر توافــق کردنــد.
مســلما کمیتــه مرکــزی حــزب
بلشــویک کیفیتــا متفــاوت از
منشــویکها و دیگــر جریانــات
خردهبورژوایــی بــود .امــا
همانطورکــه لنیــن در ســال

 1902در اثــر معــروف و مانــدگارش
«چــه بایــد کــرد» نشــان داد
مهــم نیســت کــه کمونیســتهای
انقالبــی نیــت و تعهــد بــه کــدام
افــق دارنــد ،چنانچــه بــا نیــروی
ـی خودرویــی مقابلــه نکننــد
گرانشـ ِ
و آن سیاســتهایی را کــه در
مقطــع و در ظاهــر مطلــوب بهنظــر
میآینــد و محبوبیــت و مقبولیــت
دارنــد آگاهانــه منحــرف نکننــد،
بــه پاییــن کشــیده خواهنــد شــد و
ســر از جایــی درخواهنــد آورد کــه
ســوگند خــورده بودنــد بــه آنجــا
نرونــد .فاجعــۀ  1914درس عبــرت
خوبــی بــود کــه چگونــه اکثریــت
کمونیســتهای پیشــین وارد
منجــاب سیاســتهای بورژوایــی
شــدند .لنیــن از قــدرت خودرویــی
بهخوبــی آگاه بــود.
تزهــای آوریــل ،شــجاعت لنیــن
اســت در بازبینــی خــود و گسســت
ـع پــرواز بــه قلههــای
از آنچــه مانـ ِ
امکانپذیــر انقــاب اکتبــر و
خدمــت بــه رهایــی بشــریت بــود.
تــز اول تکاندهنــده اســت...« :
بهعلــت خصلــت کاپیتالیســتی
ایــن حکومــت ،بیتردیــد خصلــت
جنــگ ازســوی روســیه یــک
امپریالیســتی غارتگرانــه
جنــگ
ِ
اســت  ...پرولتاریــا تنهــا در صورتــی
میتوانــد بــه جنــگ انقالبــی
رضایــت دهــد و دفاعطلبــی
انقالبــی را واقعــا توجیهپذیــر بدانــد
کــه یکــم ،قــدرت بــه پرولتاریــا و
فقیرتریــن بخشهــای دهقانــان
متحــد بــا پرولتاریــا منتقــل شــود.
دوم ،کلیــۀ ســرزمینهای الحــاق
شــده در عمــل و نــه در حــرف
لغــو شــوند .ســوم ،بــا تمــام منافــع
ســرمایهدارانه گسســت کاملــی در
عمــل صــورت پذیــرد .بــا توجــه
بــه صداقــت آن بخشهــای وســیع
از تودههــا کــه بــه دفاعطلبــی
انقالبــی بــاور دارنــد  ...بــا توجــه
بــه ایــن واقعیــت کــه آنــان توســط
بــورژوازی فریــب داده میشــوند،
بایــد بــا دقــت و تفصیــل تمــام ،بــا
پشــتکار و شــکیبائی اشتباهشــان را
برایشــان توضیــح داد کــه میــان
ســرمایه و جنــگ امپریالیســتی
پیونــد ناگسســتنی هســت و
ثابــت کــرد کــه بــدون برانداختــن
ســرمایه پایــان دادن بــه جنــگ از
طریــق صلحــی دموکراتیــک و نــه
صلحــی کــه بــا خشــونت تحمیــل
شــده باشــد ،ممکن نیســت».
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