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زلزله و گســلهای عمیقتر جامعه ما

شــمال عــراق را لرزانــد
در اثــ ِر زلزلــهای کــه  12آبــان اســتان کرمانشــاه و
ِ
صدهــا نفــر جــان باختنــد ،هــزاران نفــر مجــروح و قطــع نخــاع شــدند و صدهــا
هــزار نفــر در شــهر و روســتا خانــه و کاشــانه خــود را از دســت دادنــد .تصاویــر
منتشــر شــده از ایــن فاجعــه و آســیبهایی کــه بــر مــردم وارد شــده اســت،
قلــب هــر انســان شــریفی را بــه درد مـیآورد.
آمــار و مشــاهدات نشــان میدهــد تعــداد قربانیــان ایــن زلزلــه بســیار بیشــتر از
ـاختگی رســانههای جمهــوری اســامی اســت .ایــن رســانهها آنچــه
ارقــام سـ
ِ
را هیئــت حاکمــه دیکتــه میکنــد ابلهانــه و طوطــیوار تکــرار میکننــد .در
آمــار و گزارشهــای آنــان خبــری از چندیــن شــهر بــه شــدت آســیبدیده
و صدهــا روســتا کــه بــا خــاک یکســان شــدهاند و روســتاهایی کــه پــس
از گذشــت چندیــن روز هنــوز از سرنوشــت ســاکنان آن اطالعــی در دســت
نیســت ،موجــود نیســت .در ایــن وضعیــت جمهــوری اســامی منطقــه را روز
بــهروز امنیتــی /نظامیتــر میکنــد ،بــا وعــده و وعیــد ،بــا ادعــای اینکــه
«همــه چیــز تحــت کنتــرل اســت» ،بــا ارعــاب و تهدیــد ســعی میکنــد
صحنــه را از نیروهــای غیرخــودی (یعنــی مردمــی کــه بــه کمــک زلزلـهزدگان
آمدهانــد) ،خالــی کنــد .همیــن امــر میــزان مــرگ و میــر مجروحــان زلزلــه را
افزایــش داده اســت.
زمــان زلزلــه نیســت امــا دانــش آن را بــه
علــم هنــوز قــادر بــه پیشبینــی
ِ
دســت آورده کــه بدانــد زلزلــه در کجــا رخ میدهــد .ایــران (همــراه بــا
کشــورهایی دیگــر) از لحــاظِ جغرافیایــی روی یکــی از ســه گســل فعــال کــرۀ
زمیــن قــرار گرفتــه و زمینلــرزه در اینجــا کارکــردی چــون بمــب ســاعتی
دارد کــه هــر آن در هــر گوشـهای میتوانــد منفجــر شــود و هــزاران انســان را
بــه خــاک و خــون بکشــاند .پهنـهای کــه زلزلــه اخیــر در آن رخ داد از مناطقــی
اســت کــه تاریخــا و طبــق برآوردهــای مراکــز ســنجش زلزلــه ،طــی قــرون
بارهــا دســتخوش زمیــن لرزههــای ویرانکننــده شــده اســت.
پــس از زلزلــه بوئینزهــرا در ســال  ،1341بحــث در مــور ِد ضــرورت ســاختن
ســازههای مقــاوم در برابــر زلزلــه دامــن گرفــت .ســال  1347آئیننامــهای
تصویــب شــد کــه مجــوز ســاخت و ســاز داده نشــود مگــر اینکــه اســتاندارهای
مربوطــه رعایــت شــود .از آن زمــان ایــران بهطــور مــداوم ،دچــار زلزلههــای
متعــدد و مرگبــار شــده اســت .زلزلــۀ دشــت بیــاض و فــردوس ،قیــر ،خورگــو،
طبــس ،قائــن ،ســیرچ ،رودبــار و منجیــل ،بیرجنــد ،بــم ،زرنــد ،ورزقــان و امــروز
کرمانشــاه .نیــم قــرن از «تصویــب آئیننامــه» مربــوط بــه ســازههای مقــاوم
ـت نظــا ِم ســلطنتی چیــزی تغییــر کــرد و نــه تحـ ِ
گذشــته اســت امــا نــه تحـ ِ
ـت
نظــا ِم جمهــوری اســامی.
جلوگیــری از زلزلــه فراتــر از کنتــرل انســان اســت امــا در وضعیتــی کــه
درنتیجــۀ آن بهوجــود میآیــد و موجــب افزایــش مــرگ و میــر و ویرانــی
ِ
دســت طبیعــت در کار نیســت .بلکــه عامــل
شــهرها و روســتاها میشــود
تعیینکننــده ســازمان اجتماعــی موجــود ،متشــکل از دولــت ،رژیــم آن،
نظــام اقتصادی/اجتماعــی و ایدئولــوژی حاکــم اســت .در نظــام ســرمایهداری
اســامگرای جمهــوری اســامی ،هــر فاجعــۀ طبیعــی بهطــور قطــع و یقیــن
تبدیــل بــه فاجعـهای اجتماعــی میشــود زیــرا زمینههــای آن از قبــل توســط
ماشــین تولیــد جهــل و ماشــین تولیــ ِد ســود و دزدی و چپــاول جمهــوری
اســامی چیــده شــده اســت.
اگــر ایــن رژیــم بــر ســر کار نبــود و بهجــای آن دولتــی قــرار داشــت کــه
ثروتهــای طبیعــی جامعــه و ثروتهــای تولیــد شــده توســط مــردم را در
خدمـ ِ
ـت انباشــت بیشــتر ســرمایه قــرار نمـیداد ،اگــر دولتــی بــود کــه دغدغــه
و سیاســت و برنامــه بــرای آســایش و رفــاه مــردم در مناطــق فقیــر روســتایی
داشــت ،اگــر دولتــی بــود کــه بهجــای هزینــه کــردن چنــد صــد میلیــاردی
بــرای حوزههــا و نهادهــای دینــی و رواج تاریکاندیشــی و جهــل و ســرکوب
مــردم ،آن را صــرفِ زیرســاختهای مناســب و ســازههای مقــاوم در برابــر
زلزلــه میکــرد ،بیشــک آمــار کشتهشــدگان زلزلــه بســیار کمتــر بــود و

کاشــانههای مــردم بــر سرشــان فــرو نمیریخــت.
نتیجــۀ کارکــر ِد روابــطِ تولیــدی ســرمایهداری در کشــورهای تحت ســلطه مثل
ـل عظیــم زحمتکشــان
ایــران نابــودی روســتا و رش ـ ِد بیرویــه شــهرها و خیـ ِ
اســت کــه از روســتا بــه شــهر مهاجــرت کــرده و در شــهر نیــز جــذب تولیــد
نشــده و در حاشــیهها در مکانهــا و «خانه»هایــی ســکنی گزیدهانــد کــه
ـان معمولــی هــم در میریــزد چــه رســد بــه زلزلــه« .توجــه بــه
بــا یــک توفـ ِ
ِ
زبــان خامنــهای و حکومتیهــا
د
ور
چنینــی
ن
ای
مواقعــی
در
کــه
روســتاها»
ِ
میشــود فقــط یــک شــعار فریبکارانــه اســت کــه از زمــان شــاه تــا کنــون
خشــم بیشــتر میشــود .تحــت ایــن نظــا ِم طبقاتــی
تکــرار و فقــط موجــب
ِ
حاکــم ،از میــان بــردن نابرابــری میــان شــهر روســتا و میــان فقیــر و غنــی
امکانپذیــر نیســت.
از همــان زمــان کــه خبــر وقــوع زلزلــه اعــام شــد دو نیــروی متفــاوت وارد
صحنــه شــدند .یکطــرف قشــرهای مختلــف مــردم کــه از چــار گوشــه
کشــور راهــی کرمانشــاه و غــرب کشــور شــدند بــا کولهبــاری از آذوقــه و
همیــاریِ عمیقــا دلســوزانه .شــبکههای اجتماعــی ســمت و ســوی خــود را
تغییــر داده و فراخــوان یاریرســانی مســتقل از حکومــت را دادنــد .پیــش از
برپــا شــدن چادرهــای جمــعآوری کمــک توســط شــهرداریها و نهادهــای
دولتــی ،چادرهــای کمکرســانی مســتقل در پــارک و محلههــای شــهرها
برپــا شــد .دههــا گــروه از جوانــان از شــهرهای مختلــف کار و دانشــگاه را رهــا
و بیــش از هــزار و چنــدی کیلومتــر راه طــی کردنــد و بــرای کمکرســانی
عــازم منطقــه شــدند .بیاعتمــادی بــه نهادهــای حکومتــی و مقامــاتِ فاســد
و دزد بهدرجــهای بــود کــه کمتــر کســی حاضــر شــد کمکهایــش را از
ـق آنــان روانــۀ منطقــه کنــد .ایــن حــد از بیاعتمــادی همــراه بــا خشــم
طریـ ِ
مــردم زلزلهدیــده از کــم توجهــی و نبــو ِد امکاناتــی کــه فقــط یــک دولــت
در دســترس دارد ،بــه مطبوعــات داخلــی نیــز تســری پیــدا کــرد و بهعنــوان
بحرانــی دیگــر (و بزرگتــر از زلزلــه) مــورد تحلیــل و بررســی کارشناســان و
«روانشناســان و جامعهشناســان» حکومتــی و یــا نیمــه مســتقل قــرار گرفــت.
ـتقیم مــردم،
فقــط کافــی اســت بــه عنوانهایــی نــگاه کنیــم« :کمکهــای مسـ ِ
معن ـادار اســت»« ،ســلفی گرفتنهــای مســئولین حکومتــی فقــط بــرای ایــن
اســت کــه بگوینــد "مــا هــم آنجــا بودیــم"» (روزنامــۀ آرمــان –  27آبــان
« ،)96بیاعتمــادی یــا ســلفی بــا فاجعــه؟» (روزنامــه شــرق  27آبــان ،)96
«گسـلهای خفتــه :نسـ ِ
ـبت زلزلــه بــا معضــات تاریخــی و سیاســی» (روزنامــۀ
شــرق -همــان تاریــخ).
ـران سیاســی و نظامی/امنیتــی جمهوری اســامی قرار داشــتند
طــرف دیگــر سـ ِ
کــه اولویتشــان نــه امدادگــری بلکــه احســاس خطــر از وضعیــت خطــهای
تاریخــا مبــارز و ضــد رژیــم بــود و اینکــه ایــن وضعیــت میتوانســت توســط
نیروهــا و مــرد ِم «غیــر خــودی» و خشــمگین ،امنیتشــان را خدشــهدار
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زلزله و گسل های...
کنــد .از ایــن جهــت حتــا پیــش از «تســلیتگویی»های بیمایــه و
فریبکارانــه ،نیروهــای سرکوبگرشــان را از پادگانهــا بیــرون کشــیدند،
پرنفــرت و تودههــای
بــر گلــوگاه شــهرها مســتقر کردنــد .در برابــر نگاههــای ُ
آســیبدیده ،تیربارهــا را ســوار کــرده و آمــادۀ شــلیک شــدند .همانطورکــه
در گــزارش میدانــی فعالیــن نشــریه آتــش میخوانیــد در واقــع حکومــت
نظامــی اعــام نشــدهای بهوجــود آوردنــد .ســپس وقیحانــه تــاش کردنــد
مانــع کمکرســانی مــردم شــوند و تودههــا کــه در پــی از دســت دادن
تــا
ِ
عزیزانشــان نــه بــرق داشــتند و نــه آب و نــه هیــچ ســرپناهی را «دزد»
خطــاب کردنــد.
مقامــات جمهــوری اســامی بهســرعت تــاش کردنــد جنــاح دیگــری از
رژیــم را مقصــر جلــوه دهنــد .از یکطــرف ،جهانگیــری معــاون روحانــی
شــخص روحانــی انگشــت اتهــام را بهســمت ســازندگان «مســکن مهــر»
و
ِ
نشــانه رفتنــد .از طــرف دیگــر« ،رهبــر» از دهــان محافظ/ســخنگویش
(وحیــد حقانیــان) ،جهانگیــری را بهخاطــر حرفهایــش علیــه مســکن مهــر،
«لعنــت» کــرد .بدینترتیــب روشــن شــد کــه موضــوع فقــط افشــای بانــد
احمدینــژاد نیســت .بلکــه دعــوا میــان باندهــای «کلفت»تــر رژیــم اســت.
اینگونــه ،زلزلــه ،نــه فقــط شــکافِ عمیــق و عریــض میــان مــردم و کلیــت
نظــام جمهــوری اســامی را بهطــرزی تکاندهندهتــر و الهامبخشتــر از
همیشــه بهنمایــش گذاشــت ،بلکــه رخــدادی بــود کــه دســت چپاولگــران و
دزدان دســترنج مــردم را بیــش از پیــش رو کــرد .زیــرا مســکن مهــر بخشــی از
یــک طــرح بــزرگ پولشــویی مالــی بــود (کــه دولــت ترکیــه هــم در آن دســت
داشــت و در واقــع ،بخــش مهمــی از پــروژۀ مســکن مهــر بــه پیمــانکاران
ترکیـهای واگــذار شــده بــود) و پوششــی بــود بــرای دسـتاندازی بــه امــاک
شــهری در کالنشــهرها و برجســازی .ذینفــع اصلــی در ایــن ماجــرا ،بــازوی
اقتصــادی ســپاه پاســداران یعنــی قــرارگاه خاتماالنبیــاء بــود کــه در دوران
احمدینــژاد ،قدرتمندتــر از همیشــه شــد .امــروز ایــن مرکــز مالــی/
نظامــی عظیــم ،نــه فقــط ســودای بهرهجویــی از زلزلــه کرمانشــاه را دارد و
دولــت روحانــی کلیــد آن را در بشــقابی طالیــی تقدی ـماش کــرد (کاری کــه
احمدینــژاد هــم در دوران ریاســت جمهــوریاش کــرده بــود) بلکــه ،ســودای
«بازســازی» شــهرهای ســوریه را نیــز در ســر دارد .آوار شــدن مســکن مهــر
بــر ســر ســاکنانش ،نشــانهای از گنــداب عظیمــی اســت کــه رژیــم جمهــوری
اســامی جامعــه مــا را در آن غوط ـهور کردهانــد و هزینــۀ جان ـیاش را مــردم
میدهنــد.
آخوندهــای جمهــوری اســامی (و صدرنشــین آنهــا ،خامنــهای) ،ایــن بــار
«امتحــان الهــی» و «گناهــان
جــرات نکردنــد علنــا و رســمی زلزلــه را بــه
ِ
زبــان دیگــری انتخــاب کردنــد .خامنــهای گفــت:
مــردم» ربــط بدهنــد و
ِ
«زلزلــه کرمانشــاه آزمایشــی الهــی و میدانــی بــرای ادای وظیفــه مســئوالن
طبــق ایــن ادعــا،
اســت» (روزنامــۀ اطالعــات  24 -آبــان  .)96یعنــی
ِ
آزمایــش
جــز
ه
ب
نداشــته
«خــدا»ی بیرحــم و دیوانــه و االف هیــچ کاری
ِ
مقامــاتِ جمهــوری اســامی! و بــرای ایــن آزمایــش بایــد صدهــا انســان را
بهقتــل میرســانده .همزمــان بــا ایــن اراجیــف ،امــام جماعتهــای خــود
را ســازمان دادنــد و خــط دادنــد تــا در میــان تودههایــی کــه دسترســی
ـردن آنــان بیندازنــد .مثــا
بــه اخبــار و دانــش ندارنــد ،علــت زلزلــه را بــه گـ ِ
اینکــه بدحجابــی موجــب زلزلــه شــد و یــا ایــن کــه «رگــی در زی ـ ِر زمیــن
اســت کــه هــر وقــت انســانها گنــاه کننــد تــکان میخــورد و زلزلــه
میشــود!!» .اشــاعۀ جهــل و خرافــه در ایــن شــرایط تشــدید پیــدا میکنــد.
جمهــوری اســامی یــاد گرفتــه کــه ایــن کار را بــا زبانهــای مختلــف و
مخاطبیــن مختلــف انجــام دهــد.
منافــع دو نیــروی متفــاوت کــه در جریــان ایــن واقعــه بهصحنــه آمدنــد،
ِ
بنیــادا متفــاوت اســت .یکســو دولــت ارتجاعــی قــرار دارد کــه وقتــی
مــردم در ایــن شــرایط اندوهبــار بهســر میبرنــد بهجــای کمکرســانی،
اولیــن کا ِر ســراناش تیربــار ســوار کــردن بــرای جلوگیــری از شــورشهای
احتمالــی اســت؛ کــه حاضــر اســت حتــا بــه قیمـ ِ
ـزان مــرگ
ـت افزایــش میـ ِ
و آســیبدیدگیهای بیشــتر مانــع همیــاری مســتقل تودههــای مــردم
بشــود و اولویــتاش کنتــرل و امنیتیتــر کــردن منطقــه اســت .ســوی
ِ
حرکــت ســریع و سرشــار از فــداکاری مــردم بــرای همیــاری .ایــن
دیگــر،
دو ایدئولــوژی و دو رویکــر ِد عمیقــا متفــاوت اســت .دولتــی کــه بــا مــردم
چنیــن برخــورد میکنــد ،لیاقــت یــک روز ســرکار مانــدن هــم نــدارد .نشــان
میدهــد کــه ایــن رژیــم اصالحناپذیــر اســت ،مشــروعیت نــدارد و هیــچ
راهــی نیســت بهجــز واژگــون کردنــش .در مقابــل تودههایــی کــه چنیــن
قــول مائــو تســه دون شایســتهاند کــه «ســروران
برخــورد میکننــد به
ِ
جامعــه» بشــوند .آگاهتــر ،روشــنبینتر و ســازمانیافتهتر.
تقابــل دو ایدئولــوژی بهنوعــی دیگــر هــم خــود را نشــان داد :ایدئولــوژی

خدمــت بــه همنــوع و آنطورکــه مــردم میگفتنــد خدمــت بــه انســانیت و
ایدئولــوژی دینــی و نــو ِع شــیعی آن .در روزهــای اول کــه کمکرســانی بــه
ِ
مشــغول
فوریــت حیاتــی داشــت ،حاکمیــت و جیرهخوارانــش
زلزلــهزدگان
ِ
ـردن امامشــان در هــزار و انــدی ســال
تــدارک برگــزاری مراســم ســالگرد ُمـ ِ
پیــش بودنــد .بــه ایــن مســاله عظمتطلبــی و کینــه بــه ملــت ُکــرد را نیــز
بایســتی اضافــه کــرد .بــرای نمونــه بــرای ســفرهای اربعیــن کــه مــاه پیــش
از وقــوع زلزلــه از جانــب حکومــت ســازماندهی شــده بــود هــزاران میلیــارد
تومــان صــرفِ برپایــی «موکــب» (اســتراحتگاه بیــن راهــی) و حمــل و نقــل
و تبلیغــات وســیع شــده بــود ولــی هنــگام زلزلــه کرمانشــاه ســپاه و دیگــر
مــزدوران حکومتــی ســریعا اعــام کردنــد کار آواربــرداری تمــام شــده و
بــهزودی همــه چیــز درســت میشــود!
ـل طبیعــی (زلزلــه) بــا عمیقتریــن و فعالتریــن گســل اجتماعــی،
ایــن گسـ ِ
یعنــی شــکافِ بــزرگ میــان اکثریــت تودههــای مــردم و کل نظــام جمهــوری
اســامی ،تداخــل کــرده و آن را حادتــر کــرد .هــمدردی میــان مــردم،
ِ
ایدئولوژیــک خــوب
کمنظیــر و الهامبخــش اســت .نشــان از قابلیتهــای
و پتانســیلهای عمیقــی دارد کــه تحــت روابــط اجتماعــی حاکــم ســرکوب
شــده و اجــازۀ رشــد و شــکوفایی پیــدا نمیکننــد امــا در بزنگاههــا از پشـ ِ
ـت
پنهــان ،ســربلند کــرده و آشــکار میشــود .خودخواهیهــا کنــار گذاشــته
رســان هــم میشــوند.
میشــود .مــردمُ ،کــرد و فــارس نمیشناســند و یاری
ِ
جمهــوری اســامی از ایــن روحیــه نفــرت و هــراس دارد .میدانــد اگــر ایــن
همبســتگیها بهســطوح عالیتــر ارتقــا پیــدا کنــد ،اگــر بــه همبســتگی
راهبُــردی و آگاهتــر و هدایتتــر شــد ه در جهــت ســرنگون کــردن ایــن رژیــم و
ِ
اکثریت مــردم جهت
اســتقرار یــک دولــت نویــن و جامعــۀ نویــن و بهتــر بــرای
پیــدا کنــد ،میتوانــد تبدیــل بــه گردبــادی مهیــب شــده و ریشــۀ نظامــش را
ـال شوینیســم ،تبعیــض
از بیــخ و بــن درآورد .ایــن رژیــم دههــا ســال بــا اعمـ ِ
رواج ایدئولوژیهــای خودپرســتانه و
و ســرکوبِ طبقاتــی و ملــی و مذهبــیِ ،
ـم خــود را از آب بیــرون بکــش» تــاش کــرده تــا مــردم را بهجــان هــم
«گلیـ ِ
بینــدازد و حکومــت کنــد .امــا یــک فاجعــۀ طبیعــی قــادر اســت رشــتههایی
کــه ســالها بافتــه را پنبــه کنــد .روحیــه کمنظیــری کــه مــردم در تعــاون
و همیــاری بــا هــم در مواجــه بــا ایــن زلزلــه نشــان دادنــد ،روحی ـهای اســت
کــه جمهــوری اســامی ســعی کــرد ســرکوب کنــد امــا نتوانســت و نمیتوانــد.
چــون از واقعیتهــای عینــی و تبــارزاتِ آن بــا هیــچ فرمــولِ ،ورد و جــادو و
خرافــهای نمیتــوان فــرار کــرد.
مــا کمونیســتها بایــد خــود را متکــی بــر ایــن روحیــه بکنیــم .اف ـق همــۀ
کســانی کــه وارد میــدان همبســتگی شــدهاند را بــه ورای کمکرســانی
افــق بزرگتــر ،یعنــی ضــرورت ســرنگونی ایــن رژیــم و اســتقرار
ببریــم و
ِ
جامعــهای کــه دیگــر در آن اثــری از اســتثمار و ســتم و تبعیــض نیســت
ببریــم و غــم مردمــی کــه زیــر بــار فاجعــۀ زلزلــه کمــر خــم کردهانــد را نیــز
اینگونــه ســبک کنیــم و بــه آنــان الهــام ببخشــیم تــا سرشــان را بلنــد کننــد
و بــه ایــن افــق نــگاه کننــد و از ایــن افــق ،کــه نــه تنهــا ضــروری و مطلــوب
بلکــه ممکــن اســت ،زندگــی دوبــاره بگیرنــد .ایــن کار ،دشــوار امــا ممکــن
اســت .پایههــای مــادیاش وجــود دارد .نیروهــای طبقاتــیاش وجــود دارد.
ـس دلســوزی فداکارانــه کــه صدهــا هــزار نفــر
علـماش وجــود دارد .همیــن حـ ِ
از خــود نشــان دادنــد و حاضــر نشــدند در چارچــوب ایــن رژیــم ،کار بکننــد،
گــواه عینــی اســت و فقــط گوشــۀ کوچکــی از ظرفیتهــای عظیــم و بالقــوه
بــرای بنیانگــذاری یــک نظــام نویــن کمونیســتی را نشــان میدهــد.
امــا چنیــن امکانــی بــدون داشــتن قطبنمــای حرکــت بهســمت آن و وجــود
یــک مرکــز فرماندهــی کــه بــه ایــن ظرفیــت عظیــم و بالقــوه جهت و انســجام
بخشــد ،متحقــق نخواهــد شــد .ایــن قطبنمــا« ،کمونیســم نویــن» اســت و
مرکــز فرماندهـیاش حــزب کمونیســت متکــی بــر «کمونیســم نویــن» اســت.
مارکسیســم تکاملیافتــه و بــه روز شــده کــه
«کمونیســم نویــن» یعنــی،
ِ
در نتیجــۀ بررســی و ســنتز دســتاوردها و اشــتباهات انقالبهــای بــزرگ
سوسیالیســتی قــرن بیســتم توســط بــاب آواکیــان کــه بیتردیــد ،مارکــس
دوران ماســت ،جلــو گذاشــته شــده اســت .هــر فــردی کــه خواهــان تحقــق
ـی ســتمگرانه
یــک «زلزلــۀ اجتماعــی» اســت ،زلزل ـهای کــه ســازمان اجتماعـ ِ
و اســتثمارگرانۀ حاکــم را زیــر و رو میکنــد و نمیگــذارد تــا یــک فاجعــۀ
طبیعــی بــه فاجعـهای اجتماعــی تبدیــل شــود ،بایــد «کمونیســم نویــن» کــه
قطبنمــای ایــن تغییــر بنیادیــن اســت را فــرا بگیــرد و آن را بــه عنــوان
مهمتریــن خبــر رهاییبخــش دوران کنونــی بــه میــان تودههــای تحــت
ســتم و اســتثمار ببــرد .ایــن چیــزی اســت کــه از مــا کمونیســتها طلــب
میشــود.
لحظه را دریابیم .درنگ جایز نیست.
«آتش»

گزارش فعالین نشریۀ آتش از مناطق زلزلهزدۀ کرمانشاه

3

اینجــا کرمانشــاه اســت؛ اینجــا کردســتان اســت از محــروم
نگهداشتهشــدهترین نقــاط ایــران .مــردم اینجــا بــه ســتم و تبعیــض
و فقــر و ســرکوب سیســتماتیک و مبــارزه علیــه اینهــا عــادت دارنــد.
اینجــا ســرکوب طبقاتــی هســت ،ســرکوب ملــی هســت ،ســرکوب
مذهبــی هســت ،ســرکوب سیاســی هســت و ســرکوبهای ریــز و
درشــت دیگــر .درکنــارش روحیــه مقاومــت و ســازشگریزی هســت.
تــب و التهــاب سیاســت و مبــارزه هیــچگاه در کردســتان نمیخوابــد.
سیاســت و مبــارزه در زندگــی روزمــره جریــان دارد و کــودکان بــا آن
ک مربــی بچههــا را جمــع
بــزرگ میشــوند .در یکــی از آبادیهــا یــ 
کــرده بــود و بــا چنــد بــرگ کاغــذ و چنــد مــداد رنگــی میخواســت
از زلزلــه دور و بــه شــادی نزدیکشــان کنــد .از آنهــا خواســت هرچــه
دوســت دارنــد بکشــند .چیزهــای مختلــف کشــیدند ،بیشــتر دربــارهی
زلزلــه .یکــی از بچههــا ،حــدود چهارســاله بــود .پرچــم کردســتان را
کشــیده بــود .بغلدســتیاش پرســید نقاشــی سیاســی کشــیدی؟ مربــی
بــاالی سرشــان رفــت و بــا خنــده گفــت هرچــه دوســت داریــد بکشــید.
از او پرســیدیم چــرا پرچــم کردســتان کشــیدی؟ گفــت کردســتان
خوبــه! نســلهای آینــدهی مبــارزه از کودکــی در حــال شــکل گرفتــن
هســتند و ایــن ،اوضــاع را بــرای حکومــت ســختتر میکنــد .کنتــرل
کردســتان همــواره از اولویتهــا و درعیــن حــال یکــی از ســختیهای
جمهــوری اســامی بــوده و هســت .اینبــار جایــی زلزلــه آمــد کــه یکــی
از امنیتیتریــن نقــاط رژیــم محســوب میشــود .خودشــان میداننــد
کــه بــا ایــن مــردم چــه کردهانــد و چــه میتوانــد از آن بیــرون بیایــد
پــس بــه فکــر محکمتــر کــردن کمربندهــای امنیتــی افتادنــد .کرمانشــاه
لرزیــد و ثبــات امنیتــی جمهــوری اســامی را هــم بــا خــود لرزانــد.
نشــانههایش را میتــوان در تمــام شــهرها و آبادیهــای زلزلــهزده
دیــد .پیــش و بیــش از هــر چیــز دیگــری نیروهــای امنیتــی دیــده
میشــود از ســپاه و ارتــش گرفتــه تــا لبــاس شــخصی و نیــروی ویــژه
پلیــس .نیروهایــی کــه مشــغول رصــد مــردم هســتند نــه کمــک بــه آنها.
نیروهایــی کــه فقــط قصــد ایجــاد هــراس و نگرانــی در بیــن مــردم دارنــد
و اعتراضــات بهحــق مــردم بــه نابهســامانی اوضــاع را «وحشــیگیری»
و «دزدی»میخواننــد .ایــن را یکــی از لبــاس شــخصیهایی کــه در
ایســت بازررســی ایســتاده بــودگفــت .میگفــت مــردم مثــل وحش ـیها
هــر چــه میبیننــد برمیدارنــد حتــی ژنراتــور ســپاه را دزدیدهانــد.
گفتیــم خــوب کردنــد!
دو روز بعــد از حادثــه بهســمت مناطــق زلزل ـهزده ب ـهراه افتادیــم .شــب
رســیدیم کرمانشــاه .بــه یکــی از بیمارســتانهایی رفتیــم کــه گقتــه
میشــد همــان روز اول حــدود  700-600نفــر از مصدومــان زلزلــه
را بــه آنجــا منتقــل کــرده بودنــد .جلــوی در اورژانــس ،غلغلــه بــود.
نیروهــای امنیتــی حلقـهای درســت کــرده بودنــد و اجــازه نزدیــک شــدن
یــا فیلمبــرداری و عکسبــرداری نمیدادنــد .یکــی از آنهــا بهســمت
پســر جوانــی کــه عکــس میگرفــت آمــد و موبایلــش را چــک کــرد و از
او خواســت عکسهایــش را پــاک کنــد .جلــوی در اورژانــس ،ترافیــک
آمبوالنسهایــی بــود کــه از راه میرســیدند و مصدومــان را تحویــل
میدادنــد و دوبــاره میرفتنــد .بــا نیروهــای امــدادی بیمارســتان
صحبــت کردیــم؛ میگفتنــد امــروز اصــا شــلوغ نیســت بایــد دیــروز
اینجــا بودیــد .میگفتنــد بیشــتر مصدومــان امــروز ،مصدومــان
تصادفــات جــادهای هســتند .کســانی کــه زنــده ماندهانــد بــرای رســاندن
مجروحــان خــود بــه بیمارســتان در جادههــای پرخطــر کوهســتانی
تصــادف میکننــد .پرســیدیم مگــر نگفتهانــد همهچیــز تحــت کنتــرل
اســت و انتقــال مصدومــان بــا آمبوالنــس و هلیکوپتــر انجــام میشــود؟
گفتنــد همیشــه ســعی میکننــد اوضــاع از آنچــه هســت ،بهتــر نشــان
داده شــود وگرنــه خودتــان کــه داریــد اوضــاع را میبینیــد .مــا حتــی
در بیمارســتانهای کرمانشــاه هــم امکانــات کافــی نداریــم .امــروز صبــح
بایــد از بیمــاری ،نــوار قلبــی میگرفتیــم ولــی فقــط یــک دســتگاه داریــم
و آن هــم خــراب بــود! یــاد حرفهــای وزیــر بهداشــت افتادیــم کــه بــا
رضایــت از کنتــرل بــر اوضــاع حــرف مــیزد و میگفــت باالخــره در
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زلزله را به جان جمهوری اسالمی بیاندازیم!

هنــگام شــلوغی شــدید در مراکــز درمانــی ممکــن اســت اشــتباهاتی هــم
پیــش بیایــد امــا نمیگفــت ایــن اشــتباهات بــه بهــای جــان افــرادی
تمــام میشــود کــه بهســختی از زلزلــه نجــات پیــدا کردهانــد.
دم در بیمارســتان ،برخــی مــردم ســاکن کرمانشــاه آمــده بودنــد تــا
همراهــان مصدومــان را کــه از شــهرهای دیگــر اســتان بــه اینجــا
آمــده بودنــد بــرای اســتراحت بــه خانههــای خــود ببرنــد .اســم ایــن
رفتارهــا فقــط همدلــی و همــدردی در شــرایط ســخت نیســت؛ اینهــا
پتانســیلهای روابــط انســانی و اجتماعــی متفاوتــی هســتند کــه در یــک
دنیــای بهتــر ،دنیایــی کــه ســتم و اســتثمار از آن برکشــیده شــده اســت،
شــکل خــود شــکوفا میشــود.
در عالیتریــن
ِ
صبــح روز بعــد بهســمت مناطــق کانــون زلزلــه رفتیــم .جــادهی
کرمانشــاه بــه ســمت ســرپل ذهــاب شــلوغ بــود .در اثــر پسلــرزهی
دیشــب ،قســمتی از کــوه ریختــه و ترافیــک را ســنگینتر کــرده بــود.
کامیونهــای حامــل کمکهــای مردمــی از نقــاط مختلــف کشــور در
راه بودنــد تــا کمکهــا بــه دســت زلزل ـهزدگان برســد .بعــد از هــر پیــچ
جــاده ،چنــد آبــادی ویرانشــده دیــده میشــد .مــردم ،ســر در گــم
بودنــد .هیــچ نظــم و نظارتــی بــر اوضــاع وجــود نداشــت .خوششــانسها
توانســته بودنــد یــک چــادر مســافرتی کوچــک بیاینــد و شـبهای ســرد
کوهســتان را در آن بگذراننــد .ســه روز بعــد از زلزلــه هنــوز ،خیلــی جاهــا
بــرق و آب نداشــتند .فقــط بــا آتــش هیــزم ،خــود را گــرم میکردنــد.
هنــوز نیــروی امــداد و نجــات بــه روســتاهایی کــه از جــادهی اصلــی
دور بودنــد نرســیده بــود .وزارت نیــرو اعــام کــرده بــود کــه بــرق و
آب بیشــتر نقــاط وصــل شــده اســت و ســتاد بحــران کشــور هــم اعــام
کــرده بــود عملیــات امــداد و نجــات در حــال اتمــام اســت؛ دروغ محــض!
مــردم بهشــدت از اوضــاع ناراضــی بودنــد .میگفتنــد دولــت هی ـچکاری
برایمــان نکــرده اگــر کمکهــای مردمــی نبــود همــه از گرســنگی و
ســرما میمردیــم .یکــی میگفــت دولــت هیچوقــت کاری بــرای مــا
نکــرد االن نمیگــذارد کمکهــای مردمــی وارد برخــی از مناطــق
بشــوند ،مــردم تلــف میشــوند و مســئولش فقــط دولــت اســت .بخــش
داالهــو خســارت زیــادی دیــده بــود ولــی حتــی از چادرهــای مســافرتی
هــم چنــدان خبــری نبــود .انــگار هنــوز کمکهــای مردمــی بــه آنجــا
نرســیده بــود.
در سـهراهی کرمانشاه-ســرپل ذهاب-ثــاث باباجانــی ،نیروهــای امنیتــی
ایســت بازرســی ســفت و ســختی اعمــال میکردنــد .راه را بنــد آورده
بودنــد و ترافیــک ســنگینی ایجــاد شــده بــود .ماشــینها را کنتــرل
میکردنــد .آنطرفتــر در بیــن جمعیــت دو تویوتــا بــا تیربــار و
مسلسســلبان پــارک کــرده بودنــد انــگار آمــاده شــلیک بودنــد.
آگاهانــه ،فضــای رعــب و وحشــت درســت میکردنــد .نیروهــای ســپاه
کامیونهــای کمکهــای مردمــی را تفتیــش میکردنــد و از بیــن هــر
کاروان ،چنــد کامیــون و وانــت را کنــار میکشــیدند و بــا بــارش مصــادره
میکردنــد .کمکــی از طــرف دولــت بــه مــردم نشــده بــود کــه هیــچ،
ســهم اربابیشــان را هــم بــه زور از محمولههــای مردمــی میگرفتنــد.
انگلیتریــن قشــر نظــام ســرمایهداری-دینی از هــر فرصتــی بــرای
مکیــدن جــان و مــال انســانها اســتفاده میکنــد .بــه ســرپل ذهــاب
کــه رســیدیم تــازه عمــق فاجعــه نمایــان شــد .اکثــر نقــاط شــهر بــه تلــی
از آوار تبدیــل شــده بــود .خبــری از آب و بــرق و گاز نبــود .هیــچ مغــازهای
در شــهر بــاز نبــود .مــردی میگفــت حرفهــای دولــت همــه دروغ
اســت ،از هلیکوپتــر و بولــدوزر و ســایر ماشــینآالت بــرای آواربــرداری
خبــری نیســت .دولــت بــه دروغ میگویــد کــه کار آواربــرداری تمــام
شــده ایــن درحالــی اســت کــه ســه روز از زلزلــه گذشــته اســت .گفــت
مــا فقــط بــه نیروهــای مــردم متکــی هســتیم .بــا اشــاره بــه خبرهــای
دروغ دولــت گفــت کــه تعــداد کشتهشــدگان بســیار بیشــتر از 420
(تــا آنموقــع ،تعــداد کشتهشــدگان 420نفــر اعــام شــده بــود) نفــری
اســت کــه حکومــت اعــام کــرده .در منطقــه زلزلـهزده بیــش از ششــصد
روســتا وجــود دارد کــه بســیاری تمامــا تخریــب شــدهاند پــس چگونــه
آمــار کشتهشــدهها را حــدود چهارصــد و بیســت نفــر اعــام کردهانــد .او
دســتش را کــه هنــگام آواربــرداری مجــروح شــده بــود ،نشــان داد و گفت
مــن خــودم بههمــراه مــردم آواربــرداری میکردیــم و از نیروهــای ســپاه
و بســیج خبــری نبــود.
شــهر بــه کمپهــای چــادر مســافرتی تبدیــل شــده بــود کــه در نقــاط
مختلــف برپــا بــود .در پــارک شــهر بــرای حــدود  300-200چــادر فقــط
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انبــوه جمعیــت را نداشــتند و از دور نــگاه میکردنــد و برخــی بــه مقامــات
زلزله را به جان ...
مملکــت فحــش میدادنــد کــه ایــن چــه وضعــی اســت درســت کردهانــد.
یــک تانکــر کوچــک آب و یــک ســاختمان کوچــک ســرویس بهداشــتی مــردی میگفــت اینجــا در هــر محلــه مدرســه هســت .میتوانســتند
وجــود داشــت .چاههــای ســرویس بهداشــتی زنانــه گرفتــه بــود و مــردم چادرهــا را بــه مدرسـهی هــر محــل ببرنــد تــا هــم خلوتتــر باشــد هــم
مجبــور بودنــد از همــان ســرویسهای متعفــن اســتفاده کننــد .دختــر مــردم از ســر و کــول هــم بــاال نرونــد و هــم بــا ســازماندهی درســت
جوانــی میگفــت مــن اصــا نمیتونــم بــرم دستشــویی .مجبــورم تــا نیازهــای الزمــه بهدســت همــه برســد .دیگــری میگفــت اینهــا
شــب کــه بیشــتر مــردم خوابیدنــد صبــر کنــم بعــد بــا خواهــر و مــادرم هدفشــان کمــک نیســت ،هدفشــان بیآبــرو کــردن مــردم اســت تــا بــرای
مــیروم پشــت آن تپههــا .تپههــا را بــا دســت نشــان داد ،حداقــل  15یــک چــادر بــه جــان هــم بیفتنــد .فکــر میکردیــم اگــر برنامهریــزی و
دقیق ـهای دور بودنــد .کنــار تانکــر آب بــا چنــد زن همصحبــت شــدیم .مدیریتــی وجــود داشــت کــه هدفــش واقعــا کمــک بــه رفــع مشــکل بــود
یکــی بــا ناراحتــی میگفــت دوبــاره شــدیم مثــل دوران جنــگ ،دوبــاره چــه خــوب میشــد از ایدههــا و ابتکارهــای خــود مــردم محلــی بــرای
آواره و بدبخــت شــدیم .دولــت نــه اونموقــع کاری برایمــان کــرد و نــه سروســامان دادن بــه اوضــاع اســتفاده کــرد .ایــن تکیــه بــه توانایــی زنــان
االن میکنــد ،مگــر بــم را دوبــاره ســاخت کــه بخواهــد ســرپل را بســازد؟ و مــردان آگاهشــدهای کــه هــم درد مشــترکی دارنــد و هــم نیازهایشــان
دســت مــردم درد نکنــد کــه بــه دادمــان رســیدند و گرنــه بقیــه هــم را در ایــن موقعیــت میداننــد و هــم عــزم برطــرف کردنشــان را دارنــد از
از ســرما میمردیــم .زن دیگــری گفــت دولــت برایمــان مســکن مــرگ نقــاط درخشــان در ســاختمان جامعــۀ سوسیالیســتی آینــده خواهــد بــود.
(مــردم محلــی بــه مســکن مهــر میگفتنــد مســکن مــرگ) ســاخت هرچــه جلوتــر میرفتیــم بیشــتر بــا چهــرهی هولنــاک زلزلــه مواجــه
کــه جــان عزیزانمــان را گرفــت .یــاد حرفهــای روحانــی افتادیــم میشــدیم .نیروهــای نظامــی راههــای دسترســی بــه بعضــی روســتاهای
کــه دیــروز بــه ســرپل ذهــاب
دور افتــاده را بســته بودنــد.
آمــد و از آوارگــی مــردم بــرای
دسترســی بــه برخــی
ـاق
اتفـ
ـه
کـ
ـت
اسـ
ـی
طبیعـ
ی
ه
ـ
حادثـ
ـک
یـ
ـه
زلزلـ
خــودش موقعیــت ضربــه زدن
روســتاها هــم بهخاطــر
سیاســی بــه جنــاح مخالــف
زلزلــه،
نــه
را
ها
ب
آســی
بیشــترین
امــا
افتــاد.
صعبالعبــور
راههــای
عمــا ممکــن نبــود .تنهــا
ســاخت و تقصیرهــا را بــه بلکــه ســاختار ســرمایهدار-دینی حاکــم بــر ایــران
گــردن احمدینــژاد انداخــت
برخــی وانتهــای تویوتــا
و رفــت .بــرای آن زنــان یــک بهوجــود آورد .نداشــتن برنامــه و آمادگــی بــرای
و گروهــی کوهنــورد بــرای
تمایــز اساســی وجــود دارد؛ وقــوع زلزلــه ،آگاه نکــردن مــردم در ایــن بــاره و
کمــک بهســمت روســتاها
میر فتنــد .
ـوانحی،
ـن سـ
ـرای چنیـ
ـا بـ
ـه آنهـ
ـوزش بـ
ـدادن آمـ
مــردم ،یکطــرف هســتند نـ
و دولــت بــا تمــام دفتــر و
روســتای قلعــه بــدری
ـوان
ـوند و تـ
ـوکه شـ
ـردم شـ
ـه مـ
ـود کـ
ـث میشـ
باعـ
دســتک سیاســی ،اقتصــادی
و ســراب ذهــاب تقریبــا
ـی
حیاتـ
و
ـب
مناسـ
ـای
هـ
ل
العم
س
عک
دادن
ـان
نشـ
و امنیتــی و نظامــیاش طــرف
بهطــور کامــل خــراب شــده
و
طبقاتــی
عمیــق
شــکاف
باشــند.
نداشــته
را
دیگــر .دولــت برایشــان مســاوی
بودنــد.در روســتای ســراب
بــا جمهــوری اســامی اســت.
گســترش فقــر و عقبنگهداشــتن عامدانــهی بخشــی ذهــاب فقــط ســاختمان خانه
حــق بــا آنــان اســت ،مســئول
بهداشــت ســالم مانــده بــود
ـکونت در
ـه سـ
ـردم را بـ
ـت ،مـ
ـط حکومـ
ـور توسـ
از کشـ
ایــن پــروژه و هــر طــرح بــزرگ
کــه آن هــم تعطیــل بــود.
خانههــای ناامــن و کاهگلــی و حلبیآبادهــای کنـ
و کوچــک دیگــری در کشــور
ـار آب و بــرق روســتا قطــع بــود.
بــا نظــام جمهــوری اســامی
شــهرها ســوق میدهــد و همینهــا میشــوند فعــا فقط ســه عــدد چــادر از
اســت و نمیتــوان آن را بــه
طــرف هــال احمــر بــه مردم
قربانیــان اصلــی چنیــن حوادثــی.
نــام یــک گــروه یــا جریــان
داده شــده بــود .غــروب بــود
خــاص فیصلــه داد .نظامــی کــه
و آتــش هیــزم تنهــا امــکان
بیتوجــه بــه جــان انســانها طــرح تصویــب میکنــد و بیتوجهتــر آن مــردم بــرای مقابلــه بــا ســوز ســرما .یــک بیــل مکانیکــی ،تــازه داشــت
را میســازد و تاییــد فنــی میکنــد و بــه مــردم میفروشــد .بههرحــال کار آواربــرداری را انجــام مــیداد .زنــی بــا گریــه چــادرش را جــارو
در ســاختمانهای مســکن مهــر و بســیاری از آپارتمانهــای نوســاز و میکــرد .یــک چــادر مســافرتی خیلــی کوچــک .میگفــت هشــت نفــر
چنــد ســال ســاخت اســتانداردهای الزم رعایــت نشــده اســت .بیشــتر هســتند و دو فرزنــد فلــج دارد .یکــی از فرزندانــش هــم زیــر آوار مانــده و
بهخاطــر سیاســت بســاز و بفــروش و ســودآوری ســریع و کــم کــردن کمرش شکســته و االن در بیمارســتان بســتری اســت .کیسـهای را نشــان
از قیمــت ســاخت مســکن بــا در رفتــن از زیــر رعایــت اســتانداردهای داد کــه چنــد غــذای آمــاده در آن بــود .میگفــت مــردم برامــون غــذا
الزمــه .شــهرداری هــم راحــت جــواز ســاخت میدهــد .ایــن امــر باعــث آوردن دستشــان درد نکنــد ولــی مــن نمیتوانــم غــذا بخــورم از گلویــم
ریــزش بســیاری از ســاختمانها و یــا تــرک خــوردن دیوارهــا بــه شــکل پاییــن نمــیرود .نمیدانــم غــم خانهخــراب شــدن را بخــورم یــا دو
وســیع اســت .خانههــای روســتایی هــم کــه در قامــوس جمهــوری فرزنــد افلیجــم کــه در چــادر افتادهانــد یــا فرزنــدی کــه در بیمارســتان
اســامی بهحســاب نمیآیــد .بســیاری از روســتاهای اســتان کرمانشــاه اســت و خبــری از حالــش نــدارم.
و کردســتان ،جــادهی درســت و حســابی ندارنــد و بــا یــک ســیل و یــا وضــع در روســتای تازهآبــاد امــام عبــاس هــم بــر همیــن منــوال بــود.
بــرف ســنگین و زلزلــه راه ارتباطیشــان بــا شــهرها قطــع میشــود .تعــدادی از ســاکنان روســتا مــرده بودنــد .دامهایشــان زیــر آوار مانــده و
بههمینخاطــر بــه هنــگام ســانحه دسترســی بــه مجروحیــن و بیمــاران تلــف شــده بــود .زنــی بــرادر میانســالش را نشــانم داد و گفــت دختــر
بســیار ســخت اســت.این نظامــی خونخــوار و فاســد اســت کــه بــا بیســت ســالهی بــرادرم مثــل گل پرپــر شــد ،آوار روی ســرش ریخــت و
مرکزیــت ســود از روی نعــش شــهروندانش جلــو مــیرود و تنهــا بــا مــرد .بــرادرم هــم ســرش شکســت 5 .نفــر از فامیلهــای نزدیکــم هــم در
ســرنگونیاش میتــوان بــه فاجعهآفرینــیاش خاتمــه داد.
بیمارســتان هســتند .بچههــای کوچکشــان کنــار آتــش نشســته بودنــد
راهمــان را بهســمت قصــر شــیرین ادامــه دادیــم .آنجــا هــم آب شــهر تــا گــرم شــوند .کــودکان از آســیبپذیرترینها در چنیــن شــرایطی
قطــع بــود .در روز ســوم بعــد از زلزلــه تــازه هــال احمــر میخواســت هســتند .میگفــت شــرمندهی محبــت مــردم هســتیم کــه بــه فکرمــان
بــه مــردم چــادر بدهــد .درهــای ســاختمان هــال احمــر را بســته بودند و هســتند و کمکهایشــان میرســد ولــی مــا داغداریــم ،دل و دمــاغ آن
از پشــت نردههــا بــا مــردم حــرف میزدنــد .مــردم را در وضــع فجیعــی را نداریــم کــه برویــم چیــزی بگیریــم.
قــرار داده بودنــد؛ از نردههــا آویــزان شــده بودنــد تــا دستشــان برســد ســوز ســرما جــان گرفتــه بــود کــه بــه تازهآبــاد ثــاث رســیدیم.
بــه بســتههایی کــه تحقیرآمیــز از بــاال بــه پاییــن انداختــه میشــد .بعــد از بخشهایــی از قصــر شــیرین ،تازهآبــاد ثــاث تنهــا جایــی در
هرکــس چــادر میگرفــت بایــد شناســنامهاش را هــم گــرو میگذاشــت مســیرمان اســت کــه بــرق دارد .آب جــوش میخواســتیم .در تمــام
تــا بعــدا چــادر را پــس بدهــد .مســنترها تــوان وارد شــدن بــه میــان مســیر از کرمانشــاه تــا آنجــا حتــی یــک مغــازه هــم بــاز نبــود .حتــی
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یــک مرکــز خبررســانی یــا پاســخگویی بــه مــردم وجــود نداشــت .مــردم،
پریشــان و سرگشــته بودنــد .منبــع اطالعاتــی موثــق ندارنــد .دسترســی
بــه بــرق و تلویزیــون و رادیــو ندارنــد ،شــارژ موبایلهــا هــم در اکثــر
مناطقــی کــه بــرق هنــوز قطــع اســت ،تمــام شــده بــود .مــردم بــه اخبــار
نیروهــای نظامــی و امنیتــی اعتمــاد ندارنــد .بیشــتر خبرهــا دهــان بــه
دهــان و از طریــق کاروانهــای کمــک مردمــی یــا کســانی کــه بــرای
دیــدن اقوامشــان بــه آبادیهــای دیگــر میرونــد ،پخــش میشــود.
بــه مراســم اربعیــن کــه هفت ـهی پیــش از زلزلــه بــود فکــر میکردیــم.
تمــام ســازمانها و ادارات و وزارتخانههــای کشــور را بســیج کــرده
بودنــد تــا پیــادهروی اربعیــن را «باشــکوه» و «دشمنشــکن» برگــزار
کننــد .خیابــان بــه خیابــان موکبهایــی بــرای پذیرایــی از زائــران برپــا
کــرده بودنــد کــه همهچیــز را رایــگان در اختیارشــان بگــذارد .رادیویــی
ویــژه آن مراســم درســت کــرده بودنــد تــا زائــران در جریــان آخریــن
اخبــار و اطالعــات قــرار بگیرنــد .بســیاری از مــردم میگفتنــد تعــداد
آمبوالنــس بســیار کــم اســت چــون حکومــت ،آنهــا را بــرای اربعیــن بــه
عــراق فرســتاده اســت .حکومــت مرتجــع دینــی از تمــام امکانــات کشــور
اســتفاده میکنــد تــا پایههــای ایدئولــوژی پوســیدهاش را تقویــت کنــد
و تعــداد هرچــه بیشــتری را گرفتــار منجــاب خرافــه و توهــم کنــد .امــا
همیــن حکومــت کــه گســلهای زلزلهخیــز زیــادی در کشــور دارد
و تجربههــای هولناکــی از زلزلــه در ســالهای دور و نزدیــک داشــته
اســت نهتنهــا برنام ـهای بــرای مقابلــه بــا آن نــدارد بلکــه در خودیــاری
مردمــی هــم اختــال ایجــاد میکنــد و بــر بــار مشــکالت میافزایــد.
بــرای گرفتــن آب جــوش بــه میــان جمعــی میرویــم کــه جلــوی
مغــازهی کوچکــی جمــع شــدهاند .بــا آنکــه خودشــان آواره هســتند بــا
آغــوش بــاز پذیرایمــان میشــوند و مــا را بــه شــام دعــوت میکننــد.
نشســتیم بــه صحبــت .همــه ترســیده بودنــد و خوشــحال بودنــد کــه
زنــده هســتند .خانههــای برخــی خــراب شــده بــود و برخــی هــم
ت ََرکهــای کاری برداشــته بــود .بهخاطــر پسلرزههایــی کــه انــگار
تمامــی نداشــت ،میترســیدند وارد خانههــا شــوند .اینجــا چــادر
مســافرتی داشــتند امــا تعــداد آن کــم بــود و کفــافِ جمعیــت را نمـیداد.
میگفتنــد ثبتناممــان کردهانــد و کارتهــای ملــی را هــم بردهانــد
تــا برایمــان چــادر بیاورنــد امــا ســه روز اســت کــه خبــری نشــده اســت.
اعضــای شــورای شــهر صبــح بــا هــم درگیــری مســلحانه پیــدا کــرده
بودنــد کــه کــی کمکهــا را تحویــل بگیــرد .یعنــی بــاال بکشــد! یکــی از
مســنترها میگفــت مــن کــه شــب در خانــهام میخوابــم و از زلزلــه
هــم نمیترســم .باالخــره یــک مــرگ بــه دنیــا بدهــکارم ،حــاال چــه بــا
زلزلــه چــه بــه هــر شــکل دیگــر بایــد دیــد قســمت مــن در چیســت.
فکــر میکردیــم بــاور غلــط و مرتجــع قضــا و قــدر و خواســت خــدا،
جــان چنــد نفــر از ایــن کشتهشــدگان را گرفتــه اســت؟ حکومتــی کــه
بهجــای آمــوزش نــکات ایمنــی و ایجــاد آمادگــی بــرای حــوادث طبیعــی
ـت «تعییــن شــده» توســطِ
فقــط بــه مــردم یــاد میدهــد تســلیم سرنوشـ ِ
خدایــی موهــوم باشــند .مــردم در لحظهلحظــهی زندگیشــان تــاوان
ِ
دولــت ارتجاعــی دینــی و تصمیــاتِ ضــد مردمــی او را
حاکمیــت یــک
میدهنــد .دولتــی کــه در آن جــای علــم را خرافــه و اباطیــل گرفتــه
اســت.
بــه ثــاث باباجانــی کــه رســیدیم بــاز بــا همــان صحنههــا روبــهرو
شــدیم .کمبــود چــادر و پتــو ،ســرمای هــوای ،آوارگــی مــردم ،قطــع
بــرق و ...تمــام چهارراههــا و میدانهــای شــهر توســط نیروهــای امنیتــی
مســدود شــده بــود .هــر حرکــت و فعالیتــی بهدقــت بررســی میشــد.
انــگار حکومتنظامــی ناگفتــه در شــهر حاکــم بــود .فضــای امنیتــی شــهر،
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زلزله را به جان ...

بیشــتر شــبیه شــرایطِ ســرکوب شــورش بــود تــا منطقــهی زلزلــهزده.
تعــدادی از وانتهــای تویوتــا کــه در مــرز بانــه بــا آن کار قاچــاق انجــام
میشــود بــرای کمــک بهســمت منطقــه زلزلـهزده ثــاث در حــال حرکت
بودنــد .صــف بزرگــی از ماشــینهای شــخصی و کامیــون بــا نوشــتههایی
مثــل «ســتاد کمکهــای مردمــی» از بانــه و ســقز و بــوکان و مریــوان و
ســنندج و کرمانشــاه ،عــزم بــزرگ مــردم عمدتــا ُکــرد را نشــان مـیداد.
وجــود تعــداد زیــادی از جوانــان و بیاعتمــادی و بیتوجهیشــان بــه
نیروهــای حکومتــی باعــث تــرس حکومت از امــکان ادارهی منطقه توســط
نیروهــای مردمــی شــده بــود .یــک دلیــل اعــزام ایــن حجــم از نیروهــای
نظامــی بــه منطقــه مقابلــه بــا «خطــر خودگردانــی» در عمــل توســط
نیروهــای مردمــی اســت و ایــن همیشــه کابــوس حکومتــی بــوده کــه
ـب شــیعه اســتوار
بــر ســرکوب ملیتهــا و عظمتطلبــی فــارس و مذهـ ِ
اســت .در مســیر ثــاث باباجانــی بهســمت جوانــرود ،نوجوانــان و مــردم
شــهرهایی ماننــد جوانــرود و روانســر و روســتاهای کنــار جــاده ســر راه بــا
در دســت گرفتــن کاغذهــا و بنرهایــی بــا عنــوان «زور ســپاس» (خیلــی
ممنــون) از ســیل عظیــم همبســتگی مــردم بــا زلرلــهزدگان تشــکر
میکردنــد .همبســتگی عظیــم مــردم بهخصــوص مــردم کردســتان
میتوانــد پای ـهای بــرای انجــام تغییــرات عظیــم بهمنظــور یــک انقــاب
باشــد .در راه روی شیش ـهی ماشــینی نوشــته بــود« :دوبــاره میســازمت
ِ
دقــت بیشــتر
ثــاث ،اینبــار بــا دقــت بیشــتر» .البتــه کــه بایــد بــا
ســاخته شــود .امــا تحــت ایــن روابــط طبقاتــی حاکــم حتــا بــا وجــود
معمــاران و مهندســین دلســوز ،چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد .چــرا کــه
کل ســاختار و تمــام شــبکههای درهــم تنیــدهاش بــر پایــه کســب ســود
و ســود و ســود بیشــتر کار میکنــد .سیســتم کهنــهی ســرمایهداری را
بــا «مهندســی و معمــاری دقیقتــر» نمیتــوان و نمیشــود درســت
کــرد .ایــن سیســتم را بایــد در هــم کوبیــد و دور انداخــت و دنیایــی نــو
بــا ارزشهــا و اصــول نــو ســاخت.
زلزلــه یــک حادثــهی طبیعــی اســت کــه اتفــاق افتــاد .امــا بیشــترین
آســیبها را نــه زلزلــه ،بلکــه ســاختار ســرمایهدار-دینی حاکــم بــر
ایــران بهوجــود آورد .نداشــتن برنامــه و آمادگــی بــرای وقــوع زلزلــه ،آگاه
نکــردن مــردم در ایــن بــاره و نــدادن آمــوزش بــه آنهــا بــرای چنیــن
ســوانحی ،باعــث میشــود کــه مــردم شــوکه شــوند و تــوان نشــان دادن
عکسالعملهــای مناســب و حیاتــی را نداشــته باشــند .شــکاف عمیــق
طبقاتــی و گســترش فقــر و عقبنگهداشــتن عامدانــهی بخشــی از
کشــور توســط حکومــت ،مــردم را بــه ســکونت در خانههــای ناامــن و
کاهگلــی و حلبیآبادهــای کنــار شــهرها ســوق میدهــد و همینهــا
میشــوند قربانیــان اصلــی چنیــن حوادثــی .مرکزیــت ســود و انباشــت
ســرمایه جایگزیــن رعایــت ایمنــی مســکن میشــود و همیــن امــر،
خانههــا را بــه بمــب ســاعتی بــرای ساکنانشــان تبدیــل میکنــد .در
چنیــن ســاختاری نــه انســانها و نــه زندگــی و مرگشــان هیــچ اهمیتــی
نــدارد؛ همهچیــز در خدمــت ســودآوری و انباشـ ِ
ـت ثــروت توســط اقلیتــی
ســرمایهدار انگلصفــت اســت کــه قــدرت سیاســی را در دســت گرفتــه
و از ایــن قــدرت بــرای تعییــن ســمت و ســوی جامعــه ،اقتصــاد جامعــه،
منافــع
چگونگــی تخصیــص منابــع و غیــره (بــاز هــم در خدمــت بــه
ِ
طبقاتــی خودشــان) اســتفاده میکننــد .چنیــن وضعیتــی را نبایــد
تحمــل کــرد .در مقابــل چنیــن جنایتهــای وحشــیانه و همهجاگســتر
نبایــد ســکوت کــرد .ایــن درد و رنجهــای بیدلیــل تنهــا یــک چــاره
دارد :بــا رهبــری حــزب کمونیســت و مبــارزۀ و دخالتگــری آگاهانــه
میلیونهــا انســان ،درهــم شکســتن دولــت جمهــوری اســامی از طریــق
یــک جنــگ انقالبــی بــا هــدفِ برپایــی جامعـهی نویــن سوسیالیســتی و
ِ
کمونیســم جهانــی.
ســمت دســتیابی بــه
ادامــهی راه به
ِ
«آتش»

آتش شمارۀ 73

زیر سایه روباه نخواب،
بگذار شیر تو را بدرد!1

6

به یادِ علیاشرف درویشیان
ادبیــات متعهــد و مردمــی یکــی از
خســتگیناپذیرترین و اســتوارترین همراهانــش را
از دســت داد .چهکســی پــس از ایــن ،آبشــوران
و آبشــورانهای دیگــر را بــه تصویــر خواهــد
کشــید؟ همانجایــی کــه مرغابیهــا عشــقبازی
میکننــد ،بچههــا بــازی میکننــد ،زبالههــای
شــهر را میریزنــد و وقتــی ســیل میآیــد،
همــۀ بــارش را در آنجــا خالــی میکنــد .کــدام
نویســنده اینگونــه صــادق ،ســاده و جهــتدار
مینویســد کــه در دهــۀ پنجــاه بــر نســلی
تاثیــریگــذارد آنچنانکــه زندگـیاش را جهــت
و معنــا بدهــد؟ دختــران و پســران تحصیلکــردۀ
آن نســل را از درماندگــی و آشــفتگی ،از بیآرمانی
بیــرون بیــاورد و واقعیتهــای زندگــی تودههــای
محــروم را طــوری تصویــر کنــد کــه مجبــور بــه
انتخــاب بشــوند؟ نهیــب بزنــد کــه کــدام ســمت
قــرار داری؟ در سـ ِ
ـمت «آبشوران»نشــینها یــا در
ســمت آنانــی کــه پسماندههایشــان بــه آبشــوران مــی رســد؟ ســوالی کــه
در نهایــت بــه اینجــا میرســد کــه :در ســمت طبقــۀ حاکــم قــرار داری یــا
در مقابــل آن و بــه قــول احمــد شــاملو ،همدســت تودههــا.
علیاشــرف ،برعکــس بســیاری از نویســندگان «فاخــر» و جایــزه بگیــر
ـان
کــه تبدیــل بــه موعظهگــران حقیــری شــدند کــه تعامــل و ســازش میـ ِ
مــردم بــا حاکمیــن را توصیــه میکردنــد ،را ِه میانبُــر جلــو نگذاشــت.
یکــی از دالیلــی کــه برخــی محافــل ادبــی و قبضهکنندههــای ایــن
ِ
اهمیــت اجتماعــی و ادبــی نوشــتههایش ارج
رغــم عمــق و
عرصــه او را به
ِ
نمیگذاشــتند ،همیــن بــود.
علیاشــرف ،زاده محلــه آبشــوران بــود .پُــر از شــور زندگــی و بلندپــروازی.
امــا جســمش کــه هنــوز زخــم شــکنجه و زنــدان در نظــا ِم ســلطنتی را بــر
خــود داشــت و زیــر فشــار تهدیدهــا و بیعدالتیهــای نظــا ِم جمهــوری
اســامی خــم شــده بــود ،تــاب نیــاورد .درویشــیان ،رفیــق و یــار کــودکان،
معلــم و روشــنفکری صــادق و انقالبــی بــود و تــا آخــر عمــر بــر تعهــد و
ـیدن زندگــی محرومــان ایــن جامعــه پایــدار
تفکــرش بــرای بــه تصویــر کشـ ِ
مانــد .از آن دســته روشــنفکران نبــود کــه در جوانــی سوسیالیســتاند ،در
میانســالی لیبــرال و در ســالمندی بازنشســتۀ همکاســۀ مرتجعیــن .بــا
ســازش و مصلحتاندیشــی میانــهای نداشــت .نــه در مقابــل کاخنشــینان
کوتــاه آمــد و نــه در مقابــل منبرنشــینان ســر خــم کــرد .در نظــا ِم شــاهی
زنــدان رفــت ،شــکنجه شــد ،سانســور شــد و در نظــا ِم جمهــوری اســامی
در لیســت قتلهــای زنجیــرهای قــرار گرفــت .امــا تعهــد ،امیــد ،پایــداری
و جهتگیــریاش را بــرای آفریــدن جامعــهای کــه در آن کاخنشــین
و کوخنشــین نباشــد از دســت نــداد .بــرای گذشــتن از تیــغ سانســور بــر
خــاف بســیاری از سرشناســان عرصــۀ ادبیــات ،نــه مجیزگویــی کــرد و نــه
ـول خــودش بــر ســر ســفره خــون نشســت .ترجیــح داد آثــارش چــاپ
بــه قـ ِ
ِ
دســت اختهکننــدگان هنــر و اندیشــۀ
نشــود تــا اینکــه نشــانها را از
مردمــی بــر ســینه بیاویــزد .بــا چــه حــس تحقیــر و نفرتــی بــا حــکام حــرف
مــی زد« :شــما خیــال کردیــد کتابهــای مــرا سانســور کنیــد ،میآینــد
کتابهــای شــما را میخواننــد؟ نــه .ملتــی کــه بــه سانســور عــادت کنــد
نــه کتــاب شــما را میخوانــد نــه کتــاب مــن را .ایــن حاصــل زحمــات شــما
اســت کــه جوانهــا ایــن جــور بــار آمدنــد .بیمطالعــه ،بیهویــت».
جامعــۀ روشــنفکری و ادبــی ایــران همیشــه مدیــون و بدهــکار درویشــیان
باقــی خواهــد مانــد .چــرا کــه نگفتنــد و ننوشــتند و اغلــب درک نکردنــد
کــه اثـ ِر «ســالهای ابــری» و « ُکلیــدر» دو صــدای اجتماعــی ،دو ســوگیری
اجتماعــی بســیار متفاوتانــد.
درویشــیان ،مبــارزه علیــه صاحبــان قــدرت و زور را بــا روایــت زندگــی مــردم
و کــودکان ،خصوصــا قشــرهای تحتانــی و تحــت ســتم جامعــه بهپیــش

میبــرد .بهقــول خــودش ،نوشــتن
بــرای او اعتــراض بــود ،پاســخی بــود به
بیعدالتــی و نابرابــری محیطــی کــه در
آن زندگــی میکــرد .داســتانهای او نــه
تصویــر زندگــی که خــود زندگی اســت.
نوشــتههای او از واقعیــت و الیههــای
پنهــان جامعــه ،ســاده و بیپیرایــه
و پــر درد اســت .تصویرهایــش از
روزگار مــردم فرودســت ،محکــم و بــا
صالبــت و واقعیانــد .بــرای همیــن بــر
جــان خواننــده مینشــینند .او صــدای
حقیقــت بــود در زمانــهای کــه زبــان
بایــد بســته میمانــد .در ســالهای
ابــری ،حقیقــت بزرگــی را یــادآوری
کــرد« :همهچیــز از باریکــی پــاره
میشــود و ظلــم از کلفتــی».
علیــه خرافــه و مذهــب قلــم مــیزد.
چراغــی بــود در جامعــهای کــه
تاریکاندیشــی دینــی بــر آن مســتولی
شــده و تــاش میکــرد پرچــم ادبیــاتِ
متعهــد را در زمانــهای افراشــته نــگاه
دارد کــه بســیاری از صاحبنامــان
بهدنبــال گشــایشهای انــدک
سیاســی و فرهنگیانــد و ســازشکارانه
در پــی جایــی بــرای خــود در نهادهــای
رســمی و دولتیانــد.
مـ ِ
ـرگ درویشــیان بهانــدازۀ ایــن بخــش
ـوان «نیــاز علــی نــدارد» ،قلــب هــر کســی را کــه
از داســتان کوتاهــش بــا عنـ ِ
بــا نــگاه و تفکــر او همســویی دارد ،میفشــارد .آنجــا کــه میگویــد« :صبــح،
حاضــر و غایــب میکــردم :نیــاز علــی نــدارد! چنــد نفــر از بچههــا ،آهســته
گفتنــد :غایــب .آقــا ،دیــروز غــروب مــرد .از ســرما ،آقــا .خــون از گلــوش آمــد
و مــرد .هــی میگفــت :ســتاره میخواهــم .ســتاره میخواهــم .یــک ســتاره
قشــنگ بــرای ننـهم».
علیاشــرف ،روایتگــر زندگــی و رویــای بچههــای کار و خیابــان،
حکایتگــر «هتــاو» و «نیــاز علــی نــدارد»* ،راوی رنــج و درد مــردم و
نویســندۀ آبشــوران ،در آدم هــا و دنیــای انســانی کــه او دوســت مــی داشــت
و در البــهالی صفحــات کتابهایــش ترســیم کــرده ،بــرای همیشــه زنــده
خواهــد مانــد.
جنبــش کمونیســتی ،جنبشــی کــه رهایــی کل بشــریت راه و هدفــش
اســت ،بــه روشــنفکران پایــداری چــون علیاشــرف و قلــم و تعهــد و
جهتگیریشــان ،نیــاز حیاتــی دارد .افســوس کــه از میانمــان رفــت و
جایــش بــه ســادگی پُــر نخواهــد
شــد .زیــرا علیاشــرفها محصــول «زلزاال ...زلزاال!...
چنــد دهــه تالطمــات رهاییبخــش
کولبران ُکرد
ِ
اجتماعــی در ایــن کشــور و سراسـ
ـر این وهله
جهــان و از دســتاوردهای مــوج اول
کودکان خود بر
انقالبهــای کمونیســتی بودنــد .با جنازه
ِ
اکنــون بــر دوش دســتاوردهای دوش
عظیــم قبلــی بایــد آگاهانهتــر و از مزارگا ِه ممنوعه میگذرند.
جســورانهتر از پیــش بــه قلــب ضــد
انقــاب یــورش بــرد« ،کلفتــی» شبح مرگ
ظلــم را دریــد و مــوج نوینــی این وهله
از انقالبهــای کمونیســتی بــه خشاب خود را
راه انداخــت .درحالیکــه اهالــی روی رگبار گذاشته است.
«آبشــوران» ســتون فقــرات آن را
کرمانشا ،کرمانشا
تشــکیل مــی دهنــد.
لیلی پناهی خسته ،عزادار ،بیراه

پانوشت:
 .1برگرفتــه از یــک ضــرب المثــل آذری
کــه پــس از مــرگ علیاشــرف میــان
دوســتداران او تکــرار مــی شــد.
« .2هتــاو» نــام دختــر بــه زبــان کــردی،
بــه معنــای خورشــید و «نیــاز علــی
نــدارد» ،شــخصیتهای دو داســتان
کوتــاه از علیاشــرف.

بر ویرانههای خود
پی آخرین دستنوشتههای
علیاشرف
گریه میکند».

سید علی صالحی

واقعیت کمونیسم چیست؟

انقالب
اکــتبر!
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یعنــی ،کارگــران بــه صــرف کارگــر بــودن «کمونیســت» هســتند و دیگرانــی
کــه کارگــر نیســتند بــه صــرف حمایــت از کارگــران ،کارگــر مــی شــوند!
امــا محســن حکیمــی نیــازی بــه آرایــش نظریــات ضــد کمونیســتی خــود
بــا ادبیــات مارکسیســتی نــدارد .ایــن رهنمودهــا از جهانبینــی ایشــان
برمیخیــزد کــه اصــا نیــازی بــه تغییــر انقالبــی جهــان نمیبینــد .بــرای
وی ،مقاومــت و مبــارزۀ کارگــران در محــدودۀ تنــگ مبــارزه بــرای «حــق
خودشــان» کافــی اســت و کمونیســت هــم کســی اســت کــه ایــن مبــارزه
را پیگیرانــه حمایــت کــرده و پیــش میبــرد و نــه کســی کــه کارگــران
را از ایــن حصــار تنــگ مبارزاتــی بیــرون آورده و تبدیــل بــه مبارزیــن راه
رهایــی بشــریت میکنــد .بنابرایــن ،بــه اعتقــاد حکیمــی ،نهتنهــا کارگــران
و جنبــش ضــد ســرمایهداری آنــان نیــاز بــه رهبــری حــزب کمونیســت
نــدارد بلکــه نیــاز بــه حزبزدایــی دارنــد و اســتقالل از حــزب عیــن اصالــت
انقالبــی اســت.
امــا ایــن تفکــر در بهتریــن حالــت یــک توهــم خردهبورژوایــی اســت .هیــچ
حرکتــی در هیــچ نقطــه از تاریــخ ســرمایهداری ،بــدون رهبــری کمونیســتی،
تغییــر جــدی و بنیادیــن در شــرایط ســتم و اســتثمار بهوجــود نیــاورده
اســت و نمیتوانــد بهوجــود آورد .ایــن یــک اصــل علمــی اســت .یعنــی،
بازتــاب و بیــان تئوریـ ِ
ـک واقعیــت اســت .اهمیــت طبقــۀ کارگــر در آن اســت
کــه بــه علــت موقعیــت عینــی اجتماعــیاش پتانســیل آن را دارد کــه
بــه ســتون فقــرات جنبشــی تبدیــل شــود کــه هدفــی تاریخــی -جهانــی
دارد :رهبــری کل بشــریت بهســمت هــدف اســتقرار جامعــه کمونیســتی در
جهــان .ایــن جنبــش ،بهخاطــر هدفــش ،جنبــش کمونیســتی نــام دارد و
مولفــۀ تعیینکننــدۀ آن علــم کمونیســم و احــزاب کمونیســت اســت کــه بــر
اســاس ایــن علــم ،تودههــای کارگــر و دیگــر ســتمدیدگان را در راه مبــارزه
بــرای ایــن هــدف آگاه و ســازماندهی میکنــد .هــر نــوع اســتقاللی از ایــن
جنبــش ،یعنــی وابســتگی بــه وضــع موجــود.
آگاهــی طبقاتــی پرولتاریــا هیــچ نیســت مگــر آگاهــی بــه ایــن واقعیــت
مــادی و عینــی و عمــل کــردن بــر روی ایــن ضــرورت و امــکان آن .ایــن
آگاهــی در کمونیســم علمــی فشــرده شــده اســت کــه ماننــد هــر علــم دیگر،
کاشــف و فرمولهکننــده داشــته و مرتبــا تکامــل یافتــه اســت و بایــد بیشــتر
هــم تکامــل بیابــد .آنهایــی کــه ایــن حقیقــت را درک کــرده و در دســت
گرفتــه و بــه طــور منظــم و متشــکل آن را بــهکار میبرنــد ،کمونیســت
هســتند .حــال خاســتگاه طبقاتی/اجتماعیشــان کارگــری باشــد یــا نباشــد.
آنچــه بخــش مهمــی از کارگــران روســیه را قبــل از انقــاب اکتبــر
و در آســتانۀ آن ،کمونیســت کــرد کارگــر بودنشــان نبــود .بلکــه
فعالیــت شــبانهروزی لنیــن و کمونیســتهای حــزب بلشــویک
بــود کــه فکــ ِر کمونیســم را بــه میــان آنهــا میبردنــد و آنــان
را آگاه بــه ابــزار ،روشهــا و اهــداف انقــاب کمونیســتی کــرده و
در حــزب متشــکل میکردنــد .بــرای ایــن کار بلشــویکها روزنامــهای
منتشــر کــرده و در سراســر روســیه بــا اســتفاده از مجــاری زیرزمینــی و قانونی
در میــان تودههــا پخــش میکردنــد .هــدف از ایــن کار آمــاده کــردن اذهــان
و ســازمان دادن نیروهــا بــرای کســب قــدرت دولتــی و اعمــال قــدرت بــرای
بنــای جامعــه سوسیالیســتی بــود .فاجعــه بــرای طبقــۀ کارگــر ،در صورتــی رخ
مـیداد کــه لنیــن در ســال  1917بــا قاطعیــت مســئولیت انقالبــی و رهبــری
انقــاب را در دســت نمیگرفــت .بــاب آواکیــان خــط تمایــز مهمــی را بــرای
همــۀ کمونیســتها جلــو میگــذارد:
«انقــاب روســیه و همــۀ انقالبهــای پرولتــری بهطــرزی پــر قــدرت
درســتی نظریـهای را کــه لنیــن در اثــر «چــه بایــد کــرد؟» پیــش گذاشــت
نشــان دادنــد .اینکــه حــزب هرچــه ســازمانیافتهتر و متمرکزتــر باشــد،
هرچــه بیشــتر یــک پیشــاهنگ واقعــی انقالبیــون باشــد ،بههمــان انــدازه
نقــش و ابتــکار عمــل تودههــا در مبــارزۀ انقالبــی بیشــتر خواهــد بــود.
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حزبزدایی از

ـودن انقــاب اکتبــر
رمــز مانــدگاری و تــازه بـ ِ
پــس از صدســال ،دقیقــا در ایــن اســت
کــه ایــن انقــاب مبشــر و منــادی آینــدۀ
کمونیســتی بــود کــه هنــوز تحقــق آن
عاجلتریــن و ضروریتریــن عمــل مقابــل
جامعــۀ بشــری اســت .همیــن ضــرورت و
پاســخ بــه آن ،جبــرا مهمتریــن خــط تمایــز
میــان پیشــاهنگ بــودن و یــا واپسگــرا
بــودن در هــر عرصــه از حیــات اجتماعــی
اســت .از تئــوری و پراتیــک سیاســی تــا
کوشــشهای هنــری.
چندیــن دهــه کارزار تحریــف و دروغ و
حمــات شــنیع علیــه کمونیســم و تاریــخ انقالبهــای سوسیالیســتی،
توســط بــورژوازی بینالمللــی در جریــان اســت .امــروز ،بــازار کارزارهــای
ضــد کمونیســتی پرهیاهــو از نــوع چنــد دهــۀ گذشــته ،چنــدان گــرم
نیســت .گویــی متولیــان نظــام ســرمایهداری کــه از هــر پنجهشــان خــون و
چــرک علیــه بشــریت فــوران میزنــد ،متوجــه شــدهاند بهتــر اســت میــدان
را در ایــن زمینــه بــه خردهبــورژوازی واگــذار کننــد.
برخــی از ایــن نیــروی طبقاتــی ،آشــکارا تجربــۀ انقــاب اکتبــر را فاجعــه یــا
تــراژدی مــی دانــد .برخــی دیگــر ،موضــع «وســط» میگیــرد .برخــی دیگــر
در مقــام «حامــی» ظاهــر شــده و جوهــر کمونیســتی انقــاب اکتبــر را تهــی
کــرده و آن را «دموکراتیــزه» میکنــد .در کل ،ســه مولفــۀ تعیینکننــدۀ
انقــاب اکتبــر ،شــامل «نقــد» و تحریــف شــده و برخــی اوقــات کامــا
سانســور میشــود :ایــن ســه مولفــه از ایــن قرارســت:
نقــش تعیینکننــده رهبــری کمونیســتی در پیــروزی انقــاب
اکتبــر ،دیکتاتــوری پرولتاریــا ،جنــگ انقالبــی تحــت رهبــری
حــزب کمونیســت.
در ایــن زمینــه نگاهــی کنیــم بــه همایشهــا و مقاالتــی کــه بــه مناســبت
صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتبــر برگــزار و نوشــته شــد.
محســن حکیمــی در ایــن زمینــه ،هــم ســخنران همایشهایــی بــود و هــم
نویســنده مقاالتــی.
لــب کالم وی در «همایــش بازخوانــی انقــاب روســیه و تأثیــرات آن بــر
ایــران» 1ایــن بــود کــه «انقــاب اکتبــر» اگــر نــه فاجعــه امــا تــراژدی بزرگــی
بــود! زیــرا بــه گفتــۀ او جنبــش کارگــری بــه زیــر رهبــری حــزب بلشــویک
رفــت و «اســتقالل» خــود را از کــف داد.
بــرای اینکــه معنــای واقعــی حــرف حکیمــی را بفهمیــم ،بایــد بدانیــم کــه
قبــل از تثبیــت رهبــری لنیــن و بلشــویکها بــر جنبــش کارگــری ،ایــن
جنبــش تحــت رهبــری احــزاب خردهبــورژوازی (منشــویکها و اسآرهــا)
از «حکومــت موقــت» بــورژوازی کــه در فوریــه  1917پــس از ســرنگونی
تــزار بــه قــدرت رســیده بــود حمایــت میکــرد .بنابرایــن محســن حکیمــی،
منحــرف شــدن جنبــش کارگــری از مســیر بورژوایــی کــه تحــت رهبــری
احــزاب خردهبــورژوا بــود را از کــف رفتــن «اســتقالل» ایــن جنبــش
میدانــد.
وی در ایــن ســخنرانی گفــت« :انقالبــی کارگــری کــه ...پیشتــر طومــار
اســتبداد تــزاری را در هــم پیچیــده بــود ،زیــر ســلطه جریانــی سیاســی قــرار
گرفــت کــه محصــول پسرفــت کمونیســم مارکــس بــود و ســه مشــخصه
مهــم داشــت :ایدئولوژیــک کــردن جنبــش کارگــری؛ حزبــی کــردن آن؛ و
نشــاندن ســرمایهداری دولتــی بهجــای ســرمایهداری خصوصــی بــه نــام و زیــر
پوشــش سوسیالیســم .درواقــع آنچــه لنیــن از آن بهعنــوان «دیکتاتــوری
یبُــرد چیــزی جــز دیکتاتــوری حــزب بلشــویک نبــود».
پرولتاریــا» نــام م 
از نظــر او« ،فاجعــۀ انقــاب اکتبــر» نقــض تعبی ـ ِر مارکســی از کمونیســم و
«آویــزان شــدن طبقــه کارگــر بــه ایــن یــا آن ایدئولــوژی و مبــارزه فرقـهای و
توطئهگرانــه «انقالبیــون حرفـهای» بــرای پیــاده کــردن اصــول ایدئولوژیــک»
2
بــود.
چنیــن ســخنی از حکیمــی عجیــب نیســت .او ســالیان درازی اســت کــه
رســالت خــود را حزبزدایــی (درواقــع ،کمونیسـمزدایی) از جنبــش کارگــری
میدانــد و بــه کارگــران مبــارز هشــدار مــی دهــد کــه مبــادا تبدیــل بــه
مبارزیــن کمونیســت انقالبــی متشــکل در یــک حــزب کمونیســت شــوند
و بــه افــرادی کــه خــود را کمونیســت میداننــد هشــدار میدهــد کــه
مبــادا تبدیــل بــه «انقالبیــون حرفـهای» متشــکل در یــک حــزب کمونیســت
شــوند .تئوریســازیهای «مارکسیســتی» او بــرای رهنمــود دادن بــه
«پراکســیس اســتقالل» ایــن اســت« :بــه نظــر مارکــس ،هــر کارگــری یــک
کمونیســت «درخــود» و هــر کمونیســتی یــک کارگــر «بــرای خــود» اســت».
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حزب زدایی ...
بــدون وجــود چنیــن حزبــی تــا کنــون هیــچ انقالبــی صــورت نگرفتــه و
در هیچکجــا ،فقــدان چنیــن حزبــی موجــب رهــا شــدن ابتــکار عمــل
تودههــای تحــت ســتم در یــک مبــارزۀ آگاهانــۀ انقالبــی نشــده اســت».
(آواکیــان .بیســیکس شــماره  6:1نقــل شــده در مقالــۀ :ترازنامــۀ واقعــی

کمونیســم و انقــاب سوسیالیســتی .افشــای بزرگتریــن دروغ هــای ضــد
کمونیســتی .نشــریه انقــاب .ارگان مرکــزی حــزب کمونیســت انقالبــی

آمریــکا)
مارکس ،لنین و دیکتاتوری پرولتاریا
آقــای حکیمــی تــاش مــی کنــد «دموکراســی مارکــس» را در مقابــل
عنــوان
«دیکتاتــوری لنیــن» بگــذارد .در واقــع کتابــی کــه اخیــرا بــا
ِ
«دگردیســی کمونیســم مارکــس» انتشــار داده بــه ایــن مبحــث هــم
اختصــاص دارد .جنبــش کمونیســتی ،جنبشــی بــرای اســتقرار کمونیســم
اســت .ایــن جنبــش بــه خاطــر ماهیــت مبــارزه طبقاتــی (یعنــی ،بــه ایــن
علــت کــه طبقــۀ حاکــم بــه ســادگی از حاکمیــت و نظــام اجتماعــی خــود
دســت نمیکشــد) بســیار اقتدارگــرا اســت .مارکــس خصلــت و وظایــف
انقــاب سوسیالیســتی را بهطــور کلــی امــا روشــن تعریــف کــرد و گفــت
سوسیالیســم تحــت دیکتاتــوری پرولتاریــا بایــد هــدفِ محــو کلیــۀ
تمایــزات طبقاتــی ،همــۀ روابــط تولیــدی کــه ایــن تمایــزات را تولیــد
میکننــد ،نابــودی کلیــۀ روابــط اجتماعــی ســتمگرانه و افــکار ســتمگرانه
را بهپیــش ببــرد.
انقــاب اکتبــر ،تحــت رهبــری لنیــن و حــزب کمونیســت یک دولــت طبقاتی
نویــن را بــه قــدرت رســاند .ایــن دولــت ،ماننــد همــۀ دولتهــای دیگــر ،یــک
دیکتاتــوری طبقاتــی بــود امــا ایــن بــار ،دیکتاتــوریِ طبق ـهای کــه آخریــن
طبقــه در تاریــخ اســت .هرچنــد ایــن انقــاب در طــول راه ،خطاهــای جــدی
مرتکــب شــد و باالخــره شکســت خــورد امــا دســتاوردهایش در راه نابــودی
ســتم و اســتثمار ،خارقالعــاده بــود و در ایــن راه ،نقطــه عزیمــت غیــر
قابــل انــکاری را تثبیــت کــرد .ایــن واقعیــت جهــان را بــه لــرزه در آورد،
نــور امیــد در دل صدهــا میلیــون انســان تحــت ســتم و اســتثمار در سراســر
روشــن پایــان دادن بــه نظــام طبقاتــی را نشــان
جهــان کاشــت و افــق
ِ
داد .ایــن واقعــه ،چنــان انفجــار قدرتمنــدی بــود کــه مائوتســه دون گفــت:
«توپهــای اکتبــر ،مارکسیســم را بــه چیــن آورد».
انقالب اکتبر و جنگ انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست
پیــروزی انقــاب اکتبــر ،بــدون جنــگ انقالبــی کــه تحــت رهبــری شــخص
لنیــن پیــش بــرده شــد امــکان نداشــت .قیــام اكتبــر بــر مبنــای تصمیم
آگاهانــه یــك حــزب و رهبــر آن بهوقــوع پیوســت .ایــن انقــاب
نــه امــری خودجــوش بــود و نــه امتــداد تــک خطــی و سرراسـ ِ
ـت ســالها
کار سیاســی و تشــکیالتی بلشــویکها در میــان تودههــا .لنیــن ،براســاس
بینــی حملــۀ بــورژوازی
تحلیــل ماتریالیســت دیالکتیکــی از اوضــاع ،پیش
ِ
داخلــی و بینالمللــی بــرای ســرکوب انقــاب ،تحلیــل از صفآرایــی
نیروهــای متزلــزل سیاســی ،شــناخت از پتانســیل و روحیــه تودههــا و
ارزیابــی علمــی وعینــی از موقعیــت حــزب بلشــویک تشــخیص داد کــه
مبــارزۀ سیاســی انقالبــی بایــد یــک جهــش بــزرگ بــه مبــارزۀ نظامــی
انقالبــی کنــد .تصویرســازی برخــی جریانهــای چــپ از ایــن مســیر کــه
گویــی اول كارگــران جنبــش اعتصابــی راه انداختنــد ،تشــکلهای تــودهای
شــورایی بــه راه افتــاد و بعــد بهطــور خودجــوش دســت بــه قیــام زدنــد یــا
اینکــه طــی ســالیان طوالنــی قــوای بلشــویکها ذره ذره جمــع شــد و یــک
بــاره دریــا شــد و دولــت طبقــۀ بــورژوازی حاکــم در آن غــرق شــد ،واقعیــت
نــدارد .ایــن ســناریوها ،پیچیدگــی اوضــاع و نقــش تعیینکننــدۀ رهبــری
لنیــن و حــزب بلشــویک در گذرانــدن انقــاب از پیــچ و خمهــا و تشــخیص
جهشهــا و گسس ـتها را کامــا حــذف میکننــد تــا منطبــق بــر خیــاالت
و توهماتشــان گــردد .واضــح اســت کــه وجــود یــک جنبــش تــودهای و
گســترده از تودههــای کارگــر و دهقــان و قشــرهای دیگــر کــه خواهــان
تغییــر جــدی و ســرنگونی وضــع موجــود بودنــد عامــل بســیار مهمــی بــود.
امــا ایــن خشــم و خواســت بــدون رهبــری لنیــن و بلشــویکها بــه انقــاب
ـی بلشــویکها در جهــش
اکتبــر منتهــی نمیشــد .واضــح اســت کــه توانایـ ِ
دادن بــه مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا بــه ســطح كســب قــدرت از طریــق قهــر
انقالبــی ،خــود ثمــره یــك كار درازمــدت انقالبــی بــود .امــا محتــوای ایــن کار
درازمــدت انقالبــی تمایــز جــدی بــا محتــوای کار درازمــدت احزابــی ماننــد
منشــویکها داشــت .ســالها كار و فعالیــت اكونومیســتی منشــویكها و
كار مســلحانه جــدا از تودههــا کــه گاهــا توســط جریــان اسآر پیــش بــرده
میشــد ،هرگــز بــه یــک جنــگ انقالبــی و درهــم شکســتن ماشــین دولــت
بــورژوازی منتهــی نمیشــد .کار درازمــدت بلشــویکها تحــت رهبــری
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لنیــن ،فعالیتــی بــود كــه در هســتۀ مرکــزی آن ،تــاش بــرای کمونیســت
كــردن یــك بخــش از طبقــه كارگــر قــرار داشــت .مبــارزه طوالنــی علیــه
خطهــای راســت و اكونومیســتی در مــورد هــدف و مضمــون و روش
پرولتاریــا در انقــاب و بــه وجــود آوردن یــك حــزب كمونیســت مولف ـهای
تعیینکننــده در ایــن فرآینــد تــدارک و آمادگــی و تســریع بــود .تــوان لنیــن
و حــزب تحــت رهبــری او طــی ســالها كار آگاهانــه و خــاف جریــان علیــه
خطهــای راســت و اکونومیســتی و دیگــر خطهــا کــه بیــان جهانبینــی
خردهبــورژوازی بودنــد ،شــکل گرفتــه بــود.
قیــام اكتبــر در مســکو ،پیشدرآمــدی داشــت كــه جنـ ِ
ـگ تحــت رهبــری
بلشــویكها بــا ژنــرال كورنیلــوف در ســنپطرزبورگ بــود .لنیــن اعــام
کــرد ،مبــارزه بــه جایــی رســیده اســت کــه اکنــون دو اردوی نظامــی بایــد
بــا هــم دســت و پنجــه نــرم كننــد و در مــاه ژوئیــه  1917وارد س ـنپترز
بــورگ شــد تــا درهــم شكســتن حملــه ژنــرال كورنیلــوف را ســازمان دهــد.
ایــن برخــورد نظامــی بــه ســرعت ذهــن كارگــران را بــه روی مســالۀ كســب
قــدرت از طریــق قهــر متمرکــز کــرد .اینجــا نقطــه چرخــش در افزایــش
نفــوذ بلشــویكها بــود .خــو ِد ایــن جنــگ علیــه دشــمن ،عامــل مهمــی در
بیــرون کشــیدن تودههــای شــوراهای کارگــران و دهقانــان از زیــر نفــوذ
منشــویکها و اسآرهــا و تحکیــم رهبــری لنیــن در شــوراهای کارگــری و
دهقانــی و حتــا در خــود حــزب بلشــویک بــود.
لنیــن کیفیتــا بیشــتر و روش ـنتر از دیگــر رهبــران بلشــویک ایــن حقیقــت
اســتراتژیک را درک کــرده بــود کــه پرولتاریــا بــدون ارتــش و دســت زدن بــه
جنــگ ســازمانیافته و رهبریشــده بــه قــدرت نخواهــد رســید بلكــه بهطــرز
اســفناكی بــه او خیانــت خواهــد شــد .بــورژوازی بــا تمــام قــوا حیلهگــری
میكــرد .كرنســكی رئیــس «دولــت موقــت» و نماینــدۀ بــورژوازی روســیه
بــود کــه در نتیجــۀ ســرنگونی ســلطنت تــزار بــه قــدرت رســیده و حتــا
عضــو حــزب سوسیالیســتهای انقالبــی یعنــی (اسآرهــا) شــده بــود کــه
رضایــت تودههــای کارگــر و دهقــان را جلــب بکنــد .تمــام قدرتهــای
امپریالیســتی آشــكارا بــه کرنســکی ماموریــت داده بودنــد كــه انقــاب را در
ســطح بركنــاری تــزار متوقــف کنــد .در ایــن میــان منشــویكها و اسارهــا
نقــش دســتیار كرنســكی را بــازی میكردنــد و وعدههــای عوامفریبانــه
ایــن دولــت را بــه میــان كارگــران و دهقانــان میبردنــد .بــدون اســتواری
بــر روی هــدف کســب قــدرت سیاســی و اســتقرار دولــت سوسیالیســتی از
طریــق اســتراتژی انقــاب قهرآمیــز بــرای درهــم شكســتن تمــام و كمــال
دولــت و كســب كامــل قــدرت سیاســی بــرای طبقــه كارگــر تحــت رهبــری
حــزب كمونیســت ،نــه درهــم شكســتن ایــن همــه حیلهگــری و مانــور
سیاســی و توهمهــای زهرآلــود ممكــن بــود و نــه منحــرف كــردن ســیر
خودبهخــودی مبــارزه كارگــری بــه ســطح جنــگ انقالبــی بــرای كســب
قــدرت سیاســی .خــط سیاســی ایدئولوژیــك لنیــن تعیینکننــده بــود کــه
بتوانــد حــزب بلشــویك را در آن ماههــای فشــرده كــه ارزش بیســت ســال
داشــتنند ،بــرای عــوض كــردن چــرخ تاریــخ بســیج كنــد و بــه میــدان
بیــاورد.
بســیاری از روشــنفکران خردهبــورژوا ،ایــن وضعیــت را كیــش شــخصیت
یــا اقتدارگرایــی لنیــن میداننــد .امــا بهتــر اســت بگوییــم كیــش خــط
صحیــح و اقتــدار خــط صحیــح و بــرای بــه اقتــدار رســیدن پرولتاریــای
انقالبــی و متحدانــش بــا هــدف رهایــی بشــریت از نظــام طبقاتــی.
«آتش»

پانوشت:
 .1در خانه اندیشمندان علوم انسانی ( 26و  27مهر )96
 .2او گفت ،انقالب اکتبر «نتیجه دگردیسی کمونیسم مارکس ،ایدئولوژیک کردن و
حزبی کردن (یا فرقهای کردن) جنبش کارگری روسیه بود».
3. BAsics 6:1
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خوانندگان محترم نشریه آتش ،باتوجه به حجم زیاد
مطالب و محدودیت صفحات نشریه ،معرفی کتاب
«نقد جهان اوجاالن» در این شماره نیامده است و
بخش آخر آن در شماره آینده ،منتشر خواهد شد.

