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جمهــوری اســامی ،لخــت و عریــان اســت .اکثریــت مــردم از آن بیزارنــد.
از اقتصــادش و بالیــی کــه بــه ســر همــه آورده ،از سیاســتش کــه بهجــز
فریــب و سـ ِر کار گذاشــتن نبــوده ،از ایدئولــوژی دینــی و احــکامِ «امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــرش» ،از مناســک محــرم و مداحــان انگلصفتــی کــه
خصلتنمــای ایــن رژیمانــد ،از فســاد و اختــاس و دزدیهــای مقامــات
و صاحبمنصبــان حکومتــی .ایــن بیــزاری را مــردم بــه شــکلهای
مختلــف نشــان میدهنــد .حتــا پایههــای رژیــم پــر از تردیــد هســتند
و آخوندهایــش بــا لبــاس مبــدل در اماکــن عمومــی رفتوآمــد میکننــد.
تضادهــای درونــیاش ،بهحــدی اســت کــه افشــاگری از یکدیگــر و
تسویهحســابهای درونیشــان ابعــادی کمســابقه بــه خــود گرفتــه
اســت .فشــارهای بینالمللــی و تهدیــدات امپریالیســم آمریــکا نیــز در
چنیــن شــرایط ازهمگســیختگی داخلــی ،اوج گرفتــه اســت.
بــا ایــن وصــف ،جمهــوری اســامی ،زیــر فشــار ایــن عوامــل بهطــور خــود
بــه خــودی ،ســرنگون نخواهــد شــد .اگــر بــه واقعیــت آنطــور کــه واقعــا
هســت نــگاه کنیــم ،یعنــی بــا نگاهــی علمــی مســاله را بررســی کنیــم،
میتوانیــم ببینیــم کــه رژیــم هنــوز پشــتوانههایی دارد و امکانــش هســت
کــه تالشهایــش بــرای بیــرون آمــدن از بحــرا ِن بــود و نبــود فعلــی بــه
نتیجــه برســد و بــر عمــر آن بیفزایــد.
در دی مــاه ســال گذشــته ،تودههــای مــردم از مــرز ابــراز بیــزاری گذشــتند
و شورشــی کردنــد کــه ماننــد جریــان هــوای تــازهای ،ســرزندگی و
شــادابی بــه میــان جامعــه آورد .خواســت آن روشــن بیــان شــد :مــرگ بــر
جمهــوری اســامی! از آن پــس ،کامیــونداران ،مالباختــگان ،زنــان ،کارگران،
دستفروشــان ،دائمــا در حــال اعتراضانــد .اعتراضاتــی کــه در مــرداد،
یکجــا جمــع شــده و چنــد شــب ،خاطــرۀ دی مــاه را زنــده کــرد .بــدون
روحیــۀ شــورشگرانه در میــان مــردم و تقویــت عــزم آنــان بــرای کوبیــدن
ســر جمهــوری اســامی بــه ســنگ ،جمهــوری اســامی هرگــز ســرنگون
نخواهــد شــد .امــا اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم رژیــم جمهــوری اســامی
صرفــا بــا ایــن نــوع مبــارزات ســرنگون خواهــد شــد .زیــرا جمهــوری
اســامی ســازمانیافته اســت .بلــه ،از درون پارهپــاره اســت امــا نهــاد و
ســاختاری بــه نــام دولــت دارد کــه همــه نیروهــای گریــز از مرکــز درونیــش
را منســجم میکنــد و بهحرکــت درمــی آورد .جمهــوری اســامی ،هــر روز
فکرشــده و ســازمانیافته عمــل میکنــد تــا شــورش و مبــارزات مــردم
را خنثــی کنــد .بلــه ،جمهــوری اســامی زیــر فشــار بینالمللــی اســت و
حتــا قدرتمندتریــن امپریالیســم دنیــا یعنــی آمریــکا ،ســرنگونی جمهــوری
اســامی را هــدف گرفتــه اســت .حتــا ایــن روزهــا از زبــا ِن بســیاری
میشــنویم کــه میگوینــد« :پــس از اجــرای تحریمهــای نفتــی در آبــان
مــاه ،کارِ جمهــوری اســامی تمــام اســت» .امــا ایــن فقــط یــک امیــد واهــی
ِ
اســت و علتــش نداشــتنِ
درک علمــی از تمــامِ عواملــی اســت کــه صحنــۀ
ایــران و جهــان را امــروز شــکل داده اســت .رژیــم جمهــوری اســامی
یکــی از کارآمدتریــن رژیمهــای ارتجاعــی ســرکوبگر در منطقــۀ پرآشــوب
خاورمیانــه اســت و قدرتهــای امپریالیســتی عمومــا خواهــان حفــظ چنیــن
رژیمهایــی هســتند .امــروز ،خاورمیانــه و بهویــژه ایــران میــدان رقابــت
میــان قدرتهــای امپریالیســتی اســت .جمهــوری اســامی بــه رقابــت
میــان قدرتهــای امپریالیســتی ،بهعنــوان شــانس و ذخیــرهای بــرای بقــای
خــود مینگــرد .جمهــوری اســامی بــرای مانــدگاری از شــکاف میــان

امپریالیســتهای «شــرق و غــرب» اســتفاده میکنــد .امــا امپریالیســتها
نیــز بــه ایــن رژیــم بهعنــوان یــک مهــره بــرای رقابتهــای درونیشــان
نــگاه کــرده و اســتفاده میکننــد .یــک روز ،حامــیاش میشــوند و روز
دیگــر میتواننــد ماننــد یــک کاالی تاریــخ مصــرف ســرآمده ،بــه دور
بیندازنــش .امــا حتــا تصمیــم آنــان در مــورد ایــن رژیــم ،درنهایــت وابســته
بــه آن اســت کــه جــدال میــان تودههــای مردمــی کــه حاضــر بــه تحمــل
ایــن رژیــم نیســتند و ایــن رژیــم ،چگونــه پیــش بــرود.
جمهــوری اســامی هنــوز ذخایــری دارد .امــا مهمتریــن ذخیــرۀ آن،
ضعفهــای جبهــۀ مبــارزات مــردم اســت .یــک جمعیــت چنــد میلیونــی
بهشــدت ناراضــی در ایــن جامعــه هســت کــه جمهــوری اســامی را
مطلقــا غیــر قابــل تحمــل میدانــد .همــان جمعیتــی کــه روی تیغــۀ بُرنــدۀ
بیــکاری ،فقــر و محرومیــت ،زن و فرودســت بــودن ،غیــر فــارس بــودن
نشســته اســت؛ امــا ایــن جمعیــت چنــد میلیونــی بهلحــاظ سیاســی و
بهلحــاظ ســازمانی ازهمگســیخته و پراکنــده اســت.
جمهــوری اســامی را میتــوان بهدســت مــردم و بــرای مــردم
ســرنگون کــرد اگــر...
جمهــوری اســامی رفتنــی اســت اگــر ایــن نقــاط ضعــف سیاســی و
ســازمانی را درســت تشــخیص دهیــم و بهطــور عاجــل بــرای برطــرف
کردنشــان ،تــاش و مبــارزه کنیــم.
نقطــه ضعــف سیاســی را بایــد بــا عمومیــت بخشــیدن بــه مطالبــات کلیــۀ
قشــرهای جامعــه برطــرف کنیــم .همــه بایــد بــرای همــه مبــارزه کننــد.
امــروز و تحــت حاکمیــت جمهــوری اســامی ،هفــت مطالبــه کــه تحــت
عنــوان «هفــت توقــف» فشــرده شــده اســت ،میتوانــد چنیــن نقشــی
را بــازی کنــد و بــه خواســت «مــرگ بــر جمهــوری اســامی» محتوایــی
ببخشــد کــه منافــع اکثریــت مــردم در آن اســت:
توقــف قوانیــن شــریعت و نابــودی دولــت دینــی .توقــف رژیــم
فاشیســتی نظامی/امنیتــی و اســتبداد سیاســی .توقــف حجــاب اجبــاری
و ســتم بــر زن .توقــف جنگهــای ارتجاعــی .توقــف فقــر ،بیــکاری
و آوارگــی .توقــف ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیــر فــارس .توقــف
رونـ ِ
ـد نابــودی محیــط زیســت.
همــه بایــد بــرای همــه مبــارزه کننــد بــه چــه معناســت؟ بهمعنــای آن اســت
کــه کارگــران و کامیــونداران اعتصابــی ،نمیتواننــد نســبت بــه اعــدام
زندانیــان سیاســی در کردســتان و ســرکوب زنانــی کــه حجــاب از ســر
برمیدارنــد ،بیتفــاوت باشــند یــا ســکوت اختیــار کننــد .بهمعنــای آن
اســت کــه زنانــی کــه بــه حجــاب اجبــاری اعتــراض میکننــد نمیتواننــد
نســبت بــه آالم کــودکان زبالهگــرد و جنایتهــای ســپاه قــدس در ســوریه
بیتفــاوت باشــند و ســکوت اختیــار کننــد .بهمعنــای آن اســت کــه
معترضیــن بــه ریزگردهــا در اهــواز نمیتواننــد نســبت بــه مبــارزات زنــان،
بــه اعتصــاب عمومــی در کردســتان ،بــه اعتصــاب کارگــران هفتتپــه
بیتفــاوت باشــند و هنــگام اعتــراض بــه جنایتهــای رژیــم در نابــودی
محیــط زیســت بایــد جنایتهایــش در قتــل کولبــران و تحمیــل فقــر بــه
مــردم بلوچســتان را بــه میــان بکشــند .بهمعنــای آن اســت کــه وقتــی
مــردم کردســتان علیــه تبهکاریهــای رژیــم اعتصــاب عمومــی میکننــد،
بایــد تریبــون کارگــران هفتتپــه و معتــرض بــه فقــر و محرومیــت
حاشیهنشــینان مشــهد هــم باشــند .بهمعنــای آن اســت کــه همگــی بایــد
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جمهوری اسالمی ...
مراســم و مناســک مذهبــی جمهــوری اســامی را تحریــم کننــد و مانــع از
آن شــوند کــه رژیــم ،فضــای جامعــه را بــا دینمــداری بــه گــروگان بگیــرد
و آن را بــه ســپری بــرای پوشــاندن جنایتهایــش تبدیــل کنــد .بــه یــک
کالم ،همــه بایــد بــرای همــه و همهچیــز مبــارزه کننــد« .مــا همــه بــا هــم
هســتیم» هنگامــی واقعیــت پیــدا میکنــد کــه دارای ایــن شــالودۀ سیاســی
بشــود .هنگامیکــه ایــن هفــت توقــف بــه مطالبــۀ همگانــی تبدیــل شــود،
آنگاه جامعــه آگاه میشــود کــه ســرنگونی جمهــوری اســامی بــرای چــه
کســانی و بــرای چــه بایــد باشــد.
ضعــف ســازمانی را در شــرایطی کــه بــا یــک رژیــم امنیتــیِ ســرکوبگر و
بیرحــم مواجــه هســتیم چگونــه بایــد برطــرف کــرد؟ در همــه جــا ،در
محلــه ،محــل کار و مدرســه افــرادی کــه بــه یکدیگــر اعتمــاد دارنــد بایــد
هســتههای مخفــی چندنفــره تشــکیل دهنــد .ضــرورت اعتمــاد داشــتن،
یــک واقعیــت اســت و مــردم بــرای متشــکل شــدن نیازمنــد ایــن اعتمــاد
هســتند .جنبــش تــودهای را نمیتــوان از دیــد دســتگاه امنیتــی و ســرکوب
رژیــم مخفــی کــرد امــا هســتههایی کــه آن را تــداوم بخشــیده و گســترش
میدهنــد و بــه آن انســجام و محتــوای سیاســی ضــروری را تزریــق
میکننــد ،میتــوان و بایــد از دیــد دســتگاه ســرکوب مخفــی کــرد .ایــن
هســتهها میتواننــد بــا صــد تدبیــر و هــزار طریــق بــا هســتهها و محافــل
مــورد اعتمــاد در شــهرهای گوناگــون شــبکهبندی کننــد .شــبکههای
مجــازی هرگــز نمیتواننــد جایگزیــن تشــکیل هســتهها و محافــل مخفــی
و مرتبــط کــردن اینهــا بــه طریقــی مطمئــن شــوند .هنگامیکــه اینگونــه
ســازماندهی بــه عــادت در هــر محــل کار ،هــر محــل زندگــی تبدیــل شــود،
آنگاه همیــن محافــل و هســتههای کوچــک میتواننــد تــداوم اعتراضــات
و هماهنــگ و سراســری کــردن آنهــا را محقــق کننــد.
وظیفــۀ کمونیســتها در قبــال جنبــش تودههــا ،پاســخ بــه ایــن دو
چالــش اســت .همــراه و همزمــان بــا ایــن نــوع دخالتگــری و کمــک
بــه برطــرف کــردن ایــن دو ضعــف در جنبــش تــودهای ،فعالیــن کمونیســت
هنــگام تبلیــغ و ترویــج حــول «هفــت توقــف» بایــد روشــن کننــد فقــط بــا
یــک انقــاب واقعــی یعنــی انقــاب کمونیســتی میتــوان ایــن مطالبــات
هفتگانــه را عملــی کــرد« .مانیفســت و برنامــه انقــاب کمونیســتی در
ایــران» ســندی از «حــزب کمونیســت ایــران -م ل م» ضــرورت و امــکان و
نقشــه راه چنیــن انقالبــی را ترســیم کــرده اســت .ایــن ســند بایــد بهطــور
دائــم بــه میــان مــردم بــرده شــود .بخــش مهمــی از محتــوای ایــن ســند
میگویــد کــه انقــاب واقعــی یــک رشــته تغییــرات جزیــی در داخــل ایــن
سیســتم نیســت بلکــه بهمعنــای ســرنگون کــردن ایــن سیســتم اســت و
ایــن کار نیازمنــد شکســت دادن نیروهــای مســلح ســتم و ســرکوب رژیــم
حاکــم اســت .بــدون ایــن کار هرگــز نمیتــوان یــک جامعــه کامــا نویــن
براســاس اقتصــاد و سیاســت بنیــادا متفــاوت ســاخت .نکتــۀ مهــم دیگــر این
اســت کــه افشــاگری و یــا بـهراه انداختــن مقاومــت و مبــارزه حــول «هفــت
توقــف» بایــد شــامل فراخــوان دادن بــه تودههــای مبــارز بــرای پیوســتن
بــه صفــوف مــا و تبدیــل شــدن بــه ســازماندهندگان آگاه ِ انقــاب و
رزمنــدگان راه رهایــی بشــر باشــد .نیروهــای ســازمانیافته انقــاب هرچــه
بیشــتر باشــند ،بههمــان نســبت بیشــتر میتوانیــم بــر صحنــه جامعــه تاثیــر
بگذاریــم و جنبشهایــی بــرای انجــام یــک انقــاب واقعــی کــه بسـ ِ
ـاط ایــن
نظــامِ ســتمگر و ارتجاعــی را در هــم میکوبــد ،بـهراه بیندازیــم .حــرف مــا
بــا تودههــای مبــارزی کــه در خیابانهــا هســتند ایــن اســت.
وظیفــۀ ســازمانی فعالیــن کمونیســت ،در کمــک بــه برطــرف کــردن ضعــف
ســازمانی در جنبــش تــودهای ،خاتمــه نمییابــد .درواقــع ،مهمتریــن وظیفــۀ
ســازمانی فعالیــن کمونیســت ایجــاد هســتههای کمونیســتی اســت .بــدون
وجــود چنیــن هســتههایی در سراســر ایــران و میــان قشــرهای مختلــف
مــردم (کارگــران ،دانشــجویان ،زنــان ،معلمیــن ،حاشیهنشــینان ،ملــل تحــت
ســتم و )...کــه مجهــز بــه علــم کمونیســم نویــن هســتند ،پیــچ و خمهــای
راه ســاختن جنبشهایــی بــرای انقــاب واقعــی را میشناســند و مرتبــا
مهــارت و دانــش خــود و فــوت و فــن مبــارزه بــا نیروهــای ســرکوب و
دســتگاه اطالعاتــی رژیــم را در ایــن راه ارتقــا میدهنــد ،نهتنهــا صحبتــی
از ســرنگونی انقالبــی جمهــوری اســامی نمیتــوان کــرد بلکــه حتــا
تــداوم مبــارزات جــاری را نیــز نمیتــوان حفــظ کــرد؛ زیــرا فقــط بــا
وجــود چنیــن هســتههای رهبریکننــده اســت کــه میتــوان در هــر دور
از مبــارزه بــه جمعبنــدی از قــوت و ضعفهــا پرداختــه و بــا رویکــردی
اســتراتژیک ،نقشــههای تاکتیکــی جدیــد بــرای ادامــۀ مبــارزه و ارتقــای
مبــارزه بــه ســطوح باالتــر و درگیــر کــردن تودههــای بیشــتر ترســیم کــرد و
درســت در زمــان و مکانــی کــه رژیــم انتظــارش را نــدارد ،او را بــه مصــاف
گرفتــه و مبــارزه را گســترش داد.

امــروز ،هیئــت حاکمــه در بحرانــی جــدی اســت و بــرای بخشهــای
بزرگــی از جامعــه دســتگاه خشــونت و ســرکوبش آبروباخته شــده و ماهیت
نامشــروع آن عیــان شــده اســت .امــا جمهــوری اســامی هنــوز امیــدوار
اســت کــه تودههــای مــردم را بــه دنبالـهروی از ایــن یــا آن جنــاح مجبــور
کنــد .نیروهــای ارتجاعــی خــارج از قــدرت سیاســی نیــز بهشــدت در
تالشــند تــا تودههــای مــردم را سیاهیلشــگر سیاســتها و برنامههــای
ارتجاعــی خــود کننــد .ایــن خطــر بزرگــی اســت کــه فقــط بــا فعالیتــی بــا
محتوایــی کــه در بــاال گفتیــم ،میتــوان مانــع از آن شــد .بههمــان نســبت
کــه بــر تعــداد مردمــی کــه حاضــر و مصمــم هســتند بــرای ســرنگون کــردن
ایــن سیســتم و ایجــاد یــک جامعــه و حکومــت نویــن متشــکل شــده و
هرگونــه فــداکاری کننــد ،از چنیــن خطــری کاســته خواهــد شــد و راه بــرای
رفتــنِ جمهــوری اســامی از پاییــن و توســط تودههــای میلیونــی مــردم،
گشــوده خواهــد شــد.

«آتش»

*هفت توقف بر بستر مبارزه عليه دشمنان داخلي و خارجي مردم:
 -1توقف قوانين شريعت و نابودي دولت ديني
ادغــام ديــن و دولــت ،جنايــت اســت و دینمــداری از زشـتترین خصلتهــای
جمهــوري اســامي اســت .ســرکوب و تحقيــر زنــان و ال.جی.بی.تیهــا ،اديــان
و گرايشــات مختلــف اعتقــادي و مســلکي ماننــد اهــل ســنت ،بهاييــان ،دراويــش،
يارســانان و غيــره و ضديــت بــا علــم کــه از قوانيــن شــريعت و ماهيــت مذهبــي
دولــت ســرمایهداری دینمــدار در ايــران برمیخیــزد بايــد متوقــف شــود.
تودههــای مــردم نيــاز بــه جســارت طــرح شــعار واژگــون کــردن حکومــت
و قانــون شــريعت و نهادهــاي اقتصادي-دينــي مثــل آســتان قــدس رضــوي يــا
مؤسســات تبليغاتــي ارتجاعــي مذهبــي را دارنــد.
 -2توقف رژيم فاشيستي نظامي/امنيتي و استبداد سياسي
مجموعــة دینمــداری و نظامي/امنيتــي بــودن از رژيــم جمهــوري اســامي يــک
رژيــم اســتبدادي فاشيســتي میســازد .حکومــت نظامي/امنيتــي بايــد لغــو شــود.
 -3توقف حجاب اجباري و ستم بر زن
حکومــت دينــي زن را بــرده کــرده و حجــاب اجبــاري نشــانة آن اســت.
هيچکــس بــدون الغــاي فرودســتي زن نســبت بــه مــرد ،رهــا نخواهــد شــد.
مبــارزه بــراي برابــري زن و مــرد ،مبــارزه همــه مــردان و زنــان اســت .حجــاب
اجبــاري ،قوانيــن زن ســتيز شــريعت و بــه طــور کلــي همــة اشــکال ســتم بــر
زن بايــد متوقــف شــوند.
 -4توقف جنگهاي ارتجاعي
شــرکت جمهــوري اســامي در درگیریهــای سياســي و جنگهــای نظامــي
ســوريه ،عــراق ،لبنــان و يمــن بــراي محکــم کــردن رژيــم خــودش ،تقويــت
ســلطهاش بــر مــردم ايــران و فريــب آنهــا و معاملــه بــا امپریالیسـتها اســت.
دخالــت و جنگافروزیهــای جمهــوري اســامي در منطقــه بايــد متوقــف
شــوند.
 -5توقف فقر ،بيکاري و آوارگي
کار و مســکن يعنــي حــق حيــات .تهاجــم جمهــوري اســامي بــه حــق حيــات
را نبايــد تحمــل کــرد .تمــام ثروتهــای انباشــت شــده در دســت بنيادهــا،
مؤسســات اعتبــاري و بانکهــا و شــرکتهای متعــدد آخونــدي و ســپاهي و
دولتــي و خصوصــي از آ ِن مــردم و نتيجــه کار و زحمــت آنهــا اســت .روي
ديگــر ســکة اختالسهــا و دزدیهــای جناحهــا و شــخصیتهای مختلــف
حکومــت ،فقــر و گرســنگي بخشهــای زيــادي از مــردم ،محروميــت کــودکان
کار از تحصيــل و ورشکســتگي و فالکــت اســت .فقــر ،گرســنگي ،بيــکاري و
آوارگــي مــردم تهيدســت بايــد متوقــف شــود.
 -6توقف ستمگري ملي عليه ملل غير فارس
ســرکوب ،تبعيــض و ســتم عليــه ملــل غيــر فــارس ســاکن در ايــران شــامل
ترکهــا ،کردهــا ،ترکمنهــا ،عربهــا ،بلوچهــا ،افغانســتانیها و برتــري
سيســتماتيک ملــت و فرهنــگ و زبــان فارســي بــر ســاير ملــل و فرهنگهــا
بايــد متوقــف شــود.
 -7توقف روند نابودي محيط زيست
علــت نابــودي محيــط زيســت در نظــام ســرمایهداری ،خــود کارکــرد ايــن نظام
اســت و قانــون «گســترش بيــاب يــا بميــر» کــه ناشــي از آنارشــي توليــد و
رقابــت ســرمایههای رقيــب اســت .ســرمایهداری مســتغالت دولتــي و ســپاهي
و خصوصــي دســت در دســت ســرمایهداری امپرياليســتي ،بیوقفــه جنگلهــا،
ســاحل درياهــا و زمینهــای کشــاورزي را بلعيــده و محيــط زيســت
را بهطــرز غيــر قابــل ترميــم نابــود میکنــد .در رأس ايــن فعالیتهــای
اقتصــادي ويرانگــر ،خــود خامنـهای و ســپاه پاســداران و آخوندهــاي نماينــدة
ولیفقیــه قــرار دارنــد .دســت همــة اینهــا بايــد از طبيعــت ايــران و محيــط
زيســت کوتــاه شــود.
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

ـتقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و عكس
ـتادن تجارب مسـ
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرسـ
ـكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.
ـی به پخش «آتش» به وسیعترین شـ
و آثار هنری نگارشـ

weblog:n-atash.blospot.com

email:atash1917@gmail.com
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هفــده شــهریور ،روز اعــدام رامیــن حســینپناهی ،زانیــار و لقمــان
مــرادی ،همیشــه در خاطرمــان خواهــد مانــد .همانطورکــه روز
اعــدام ریحانــه جبــاری ،شــیرین علــم هولــی ،احســان فتاحیــان و فــرزاد
کمانگرهــا و ...را از یــاد نخواهیــم بــرد ،و روزی کــه آن ســه جــوان
بلــوچ در ســکوت و بیخبــری بــر ســر دار شــدند ،و روز مــرگ شــریف
باجــور کــه کشــته شــد ،و روزی کــه ســتار بهشــتی زیــر شــکنجه جــان
باخــت و دهــه شــصت و روزهــای داغ تابســتان  .67مــا همــه روزهــای
ســال را از بَــر خواهیــم کــرد تــا یادمــان بمانــد کــه دولــت ســرمایه و
دیــن چگونــه همدســت شــدند و گلــوی شــورش و رهایــی و آزادی را
بریدنــد و یادمــان بمانــد کــه چگونــه ایــن حکومــت بــا خونریــزی و
کشــتار و جنایــت خــود را تثبیــت و برقــرار کــرد.
دسـتهای دایــه آمنــه ،دایــه شــریفه و مــادر لقمان مــرادی را میفشــاریم
و بــا بیقراریهایشــان ،بیقــرار میشــویم و اشــک میریزیــم ولــی
شانهبهشانهشــان میایســتیم و همانطورکــه دایــه آمنــه گفــت،
فریــاد میزنیــم کــه هیچکــس نمیتوانــد مــا را ســاکت کنــد .دشــمن
فکــر میکنــد کــه میتوانــد مــا را مرعــوب کنــد تــا از مبــارزه دســت
برداریــم .مــا خشــم و غممــان را بــه آگاهــی ،شــورش و انگیــزه بــرای
مبــارزه تــا بــه آخــر بــا دشــمن تبدیــل میکنیــم .بــرای مــا مــرگ هــر
ســتاره ،آغــاز ســپیده صبــح و روشــنایی اســت.
ایــن رژیــم ،حــق مجــازات کســی را نــدارد و خــودش بایــد محاکمــه
شــود .بایــد جوابگــوی اعدامهــا ،شــکنجهها ،تجاوزهــا و کشــتارها
باشــد .بایــد بــه صــدای بلنــد و رســا بــه ایــن حکومــت فهمانــد
عزیزانــی کــه اعــدام شــدند حتــی اگــر معتقــد بــه مبــارزه مســلحانه
بودهانــد و فعالیتهایــی را در ایــن راه ســازمان داده بودنــد ،کارشــان
برحــق بــوده اســت .چراکــه متشــکل شــدن حــق مــردم اســت .کاربــرد
قهــر توســط مــردم در برابــر رژیمــی کــه تــا بــه دنــدان مســلح اســت،
نهتنهــا عادالنــه اســت بلکــه بایــد مــورد حمایــت همــه قــرار بگیــرد.
بحثهــای مبــارزه بــدون خشــونت و ُگل در برابــر گلولــه در مقابــل
حکومــت دار و اعــدام و تــرور کاربــرد واقعــی نــدارد .تنهــا کســانی
واقعــا مخالــف قهــر ضــد انقالبــی هســتند کــه از قهــر عادالنــه حمایــت
کننــد .پاســخ قهــر و ســرکوب ســازمانیافته دولتــی بایــد قهــر انقالبــی
و ســازمانیافته مــردم باشــد .امــا آتــش ایــن قهــر بایــد راهگشــای
یــک انقــاب راســتین و بنــای جامع ـهای عــاری از هــر گونــه ســتم و
بهرهکشــی و تبعیــض باشــد.
در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران فروپاشــیده و بحــران سیاســی از داخــل
و خــارج ،دامــن جمهــوری اســامی را گرفتــه ،اعــدام ایــن ســه نفــر
و همزمــان بــا آن حملــه بــه مقــر دو حــزب کردســتانی در عــراق تنهــا
نشــانه اســتیصال حکومتــی اســت کــه بهخوبــی میدانــد جامعــه ایــران
در شــرایط کنونــی ،آتــش زیــر خاکســتر اســت و هــر جرقــه کوچکــی آن
را شــعلهور میکنــد و بــا ایــن جنایــت ،سیاســت پیشــگیرانۀ مرعــوب
کــردن را در پیــش گرفــت تــا زهــر چشــمی از مــردم عاصــی و معتــرض
بگیــرد و آنهــا را بــه ســکوت و انفعــال مجبــور کنــد.
ایــران یــک کشــور ســرمایهداری تحــت ســلطه امپریالیســم و چنــد ملیتی
اســت .ملــل مختلــف در ایــران تحــت یــک دولــت مرکــزی و شــرایط
نابرابــری و تبعیــض و ســلطهجویی ملــت غالــب (فــارس) زندگــی
میکننــد .ایدئولــوژی مســلط بــر دولــت ،آمیختــهای از برتریجویــی
مذهبــی شــیعه بــر پیــروان ســایر مذاهــب و ناسیونالیســم برتریجویانــه
ایرانــی -فارســی اســت کــه وجــود ســتم ملــی و خواســتههای عادالنــه

ملــی را منکــر میشــود .کشــور ایــران زنــدان ملــل اســت و ســتمگری
ملــی یــک رکــن مهــم ایــن رژیــم اســت و تاوقتیکــه طبقــات اســتثمارگر
در قــدرت هســتند شــاهد چنیــن جنایاتــی خواهیــم بــود.
کردســتان و تودههــای مــردم ُکــرد ،تاریخــا و خصوصــا در چهــل ســال
گذشــته بهدلیــل مبــارزه علیــه جمهــوری اســامی ،بیشــترین ســرکوب و
کشــتار را متحمــل شــده اســت .جنبــش انقالبــی در کردســتان از تجربــه
غنــی مبارزاتــی برخــوردار بــوده و هســت .خلــق کــرد مبــارزه متشــکل
و رزمنــده را در توشــه خــود دارد و میتوانــد در ســرنگونی جمهــوری
اســامی پرچمــدار انقــاب در ایــران باشــد .کردســتان تنهــا منطق ـهای
بــود کــه طــی حاکمیــت ایــن رژیــم ســر تســلیم فــرو نیــاورد و امــروز
ایــن منطقــه کمــاکان میتوانــد نقــش مهمــی در مبــارزه سراســری مــردم
ایــران داشــته باشــد .مــردم کل کشــور بایــد فعاالنــه از مبــارزات مــردم
کردســتان و حــق تعییــن سرنوشــت بــرای همــه ملیتهــای تحــت ســتم
حمایــت کننــد و بایــد از نــگاه و برخــورد شوینیســتی کــه توســط دولــت
از زمــان رضــا شــاه شــکل رســمی بــه خــود گرفــت ،گسســت کننــد.
چ یــک از مخالفــان آن کــه وابســته بــه
رژیــم جمهــوری اســامی و هی ـ 
قدرتهــای بــزرگ امپریالیســتی هســتند ،هرگــز قــادر بــه محــو و از میان
بــردن ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیــر فــارس در ایــران نخواهنــد بــود.
دولــت طبقــات اســتثمارگر در ایــران ،فقــط برسلســله مراتــب طبقاتــی
بنــا نشــده اســت بلکــه براســاس برتــری ملــت فــارس و ســتمدیدگی
ملــل غیــر فــارس (و امــروز ســتمدیدگی مهاجریــن افغانســتانی) نیــز
بنــا شــده اســت .ســاختار ســتمگری ملــی ،صرفــا بــا تغییــر رژیمــی کــه
ایــن ســاختار را اداره میکنــد و متکــی بــر آن اســت از بیــن نخواهــد
رفــت؛ همانگونــه کــه بــا تغییــر رژیــم شــاه بــه جمهــوری اســامی
نیــز از بیــن نرفــت .رژیمهــا تغییــر میکننــد ،ســلطنتی«/آریایی» بــه
ســلطنتی«/والیت فقیهــی» اســامی تبدیــل میشــوند ،امــا دولــت و
ســاختارهای طبقاتــی و اجتماعــی در فقــدان یــک انقــاب واقعــی،
دســتنخورده باقــی میمانــد و بهرهکشــی و ســتم بــر اکثریــت مــردم
توســط اقلیـ ِ
ـترنج اکثریــت جامعــه را بــه
ـت صاحبــا ِن قــدرت کــه دسـ ِ
مالکیــت خصوصــی خــود تبدیــل کردهانــد ،تــداوم پیــدا میکنــد.
طرحهــا و نقشــههای وحشــیانه رژیــم نبایــد بیپاســخ بمانــد .همــه
کســانی کــه افــق انقــاب پیــش رویشــان اســت و بــرای جامعــه نوینــی
مبــارزه میکننــد بایــد نبردهایــی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد
کــه قهــر انقالبــی ســازمانیافته بــرای تســویه حســاب کامــل بــا
مرتجعیــن اســامی در آن لحــاظ شــده باشــد .ایــن نظــام ارتجاعــی
بایــد ســرنگون شــود و بــه جــای آن جامعــهای نویــن و انقالبــی،
فــارغ از ســتم و اســتثمار بنــا گذاشــته شــود .مــردم ،فــارغ ازاینکــه
متعلــق بــه کــدام ملــت هســتند ،بایــد از یــک اســتراتژی واحــد بــرای
ســرنگونی جمهــوری اســامی و برپایــی یــک جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن و پیشــروی بهســوی کمونیســم درسراســر جهــان و پایــان دادن
بــر دهش ـتهای ســرمایهداری و امپریالیســم ،مذهــب و جنــگ ،مبــارزه
متحــدی را بهپیــش ببرنــد .بــدون شــک در ایــن راه یــادِ آن عزیزانــی
کــه علیــه ایــن رژیــم ســتمگر مبــارزه کردنــد و جــا ِن شیرینشــان را
بــرای بنــای یــک نظــام عادالنــه شایســته کل بشــر از دســت دادنــد،
همیشــه بــا مــا همــراه اســت .در پایــان ،بــار دیگــر بایــد تاکیــد کــرد
کــه آینــده از آن مردمــی اســت کــه از خیــز برداشــتن بــرای جهشهــای
بلنــد بهســوی رهایــی ،هــراس ندارنــد.
بارین میرآویسی
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جنــایتهایی از سر استیصــال!
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کردستان مبارزه و سرکوب
و ضرورت مبارزه برای رهایی نوع بشر!
مــا بــا رژیمــی طــرف هســتیم کــه طــی چهــل ســال حاکمیــت ارتجاعـیاش
بــا بیرحمــی تمــام کشــور را بــه فقــر و فالکــت رســانده ،یکپــای مهــم
جنگهــای ارتجاعــی در منطقــه شــده اســت ،میلیونهــا جــوان را تحقیــر
میکنــد ،در حــال نابــودی محیــط زیســت اســت ،بــه زنــان بهعنــوان نیمــی
از بشــریت ســتم روا م ـیدارد و بــا نیروهــای ســرکوبگر و ارتجاع ـیاش
هــر صــدای معتــرض و نقــدی را در نطفــه خفــه میکنــد .همــه ایــن
ســتمها و رویدادهــا حاصــل کارکــرد نظــام سرمایهداری-امپریالیســتی
اســت کــه ایــن رژیــم ایــن سیســتم را در ایــران نمایندگــی میکنــد.
تابســتان  97کردســتان ازیکطــرف شــاهد مبــارزه فعالیــن سیاســی و
تــوده مــردم و ازطــرف دیگــر شــاهد ســرکوب بیرحمانــه حکومــت
بــود .مبارزیــن در عرصههــای مختلــف محیــط زیســت ،دفــاع از زندانیــان
سیاســی و علیــه اعــدام و دفــاع از حقــوق پایـهای مــردم و افشــای جنایــات
رژیــم در زندانهــا فعــال بودنــد .در واقعـهای ،چهــار تــن از فعالیــن محیــط
زیســت در مریــوان در آتشســوزی مشــکوک جنگلهــای اطــراف مریــوان
در جریــان کمکرســانی بــرای خامــوش کــردن آتــش جــان باختنــد .ســپاه
آشــکارا در خامــوش کــردن آتــش کوتاهــی کــرده بــود.
در گوش ـهای دیگــر از کردســتان در شــهر ســنندج زمانیکــه قصــد رژیــم
بــرای اعــدام رامیــن حســینپناهی قریبالوقــوع بهنظــر میآمــد دههــا
نفــر از فعالیــن مبــارزه علیــه اعــدام و دفــاع از حقــوق زندانیــان سیاســی و
حقــوق بشــر بــا اقدامــات مختلــف همچــون تجمــع در مقابــل زنــدان و ســر
زدن بــه خانــواده رامیــن حســینپناهی مبــارزه را بــه پیــش بردنــد .پاســخ
حکومــت فاشیســتی دینــی بــه مبــارزات بیوقفــه مــردم بهکارگیــری
صدهــا نفــر از مامــوران مخفــی و نیروهــای ضــد شــورش بــر علیــه مــردم و
دســتگیری و محاکمــه چنــد دقیقـهای فعالیــن و در مــوارد بســیاری شــکنجه
و آزار آنهــا بــه "جــرم" واهــی تروریســم و همــکاری بــا ســازمانهای
مســلح و غیــره بــود .در یــک واقعــه دیگــر حــدود یــک مــاه پیــش یکــی از
تکاندهندهتریــن مــوارد ســرکوب فاشیســتی اتفــاق افتــاد.
در جریــان مبــارزات مــردم ســنندج در دی مــاه  96ماموریــن جمهــوری
اســامی ،ســارو قهرمانــی و کیانــوش زنــدی را دســتگیر و ســپس تحــت
شــکنجه بهقتــل رســاندند .اخیــرا بــا گذشــت چندیــن مــاه از ایــن قتلهــا
بهدنبــال قتــل عمــد دکتــر پزشــک قانونــی ســنندج ،گوش ـههایی دیگــر از
جنایــات رژیــم در کردســتان فــاش شــد .معلــوم شــد کــه ماجــرای قتــل
دکتــر اقلیمــی در ارتبــاط بــا قتــل و شــکنجه و تجــاوز در زندانهــای
حکومــت بــوده اســت .ماجــرا بدیــن صــورت بــوده کــه در جریــان معاینــه
اجســاد چنــد نفــر در پزشــک قانونــی ســنندج ،دکتــر اقلیمــی در برگــه
تشــخیص پزشــک قانونــی در مــورد مــرگ چنــد زندانــی سیاســی علــت
مــرگ را شــکنجه و قتــل اعــام و در یــک مــورد در ارتبــاط بــا مــرگ یــک
زن مینویســد کــه تجــاوز هــم رخ داده .بدینخاطــر ،ماموریــن اطالعــات
جنایــتکار جمهــوری اســامی کــه هیــچ شــرف و وجدانــی ندارنــد بــه
ســراغ دکتــر اقلیمــی رفتــه و از او میخواهنــد کــه مــوارد تجــاوز و
قتــل در زنــدان را از برگــه تشــخیص پزشــک قانونــی پــاک کنــد .دکتــر
اقلیمــی از آن کار ســر بــاز میزنــد و بهخاطــر تهدیــدات مکــرر ماموریــن
اطالعاتــی از ســنندج فــرار میکنــد .متاســفانه بعــد از چنــدی بــه خانـهاش
برمیگــردد .ازآنجاکــه خانــه تحــت نظــر بــوده چنــد تــن از ماموریــن وارد
خانــه میشــوند و بعــد از یــک درگیــری او را از طبقــه چهــارم آپارتمــان
بــه پاییــن پــرت میکننــد .در اثــر ایــن اقــدام ،اســتخوانهای او میشــکند
و بــه بیمارســتان منتقــل میشــود .امــا جنایتــکاران جمهــوری اســامی در
بیمارســتان بــا تزریــق آمپــول هــوا او را میکشــند.
آخریــن مــورد وحشــیگری جمهــوری اســامی ،اعــدام رامیــن حســینپناهی
و زانیــار و لقمــان مــرادی بــود .اعدامهایــی از ســر اســتیصال .در مــورد ایــن
اعدامهــا آنقــدر پشــتیبانی سراســری و همــدردی مــردم در سراســر ایــران
بــاال بــود کــه حکومــت سراســیمه برنامــهای تلویزیونــی بــه نــام شــانتاژ
را از کانــال ســه تلویزیــون پخــش کــرد .برنامـهای سراســر دروغ کــه تنهــا
بــا تبلیغــات گوبلــز وزیــر تبلیغــات رژیــم فاشیســتی هیتلــر قابــل مقایســه
بــود کــه میگفــت دروغ ،هرچــه بزرگتــر باشــد قابــل قبولتــر میشــود.
در ایــن برنامــه ،اتهــام دروغیــن تــرور در مریــوان را بــه زانیــار و لقمــان

نســبت دادنــد کــه آشــکارا دروغ بــود همــه میداننــد کــه آن دو پســر عمــو
بهخاطــر فعالیتهــای سیاســی پــدر زانیــار اعــدام شــدند کــه مــاه گذشــته
بهدســت مــزدوران رژیــم در کردســتان عــراق تــرور شــد .اعدامهــای
فرزنــدان خلــق بــا اعتصــاب عمومــی یکپارچــه شــهرهای کردســتان و
کرمانشــاه و آذربایجــان شــرقی پاســخ گرفــت.
مبــارزات پیگیرانــه فعالیــن سیاســی و صنفــی جریانــات مختلــف در
کردســتان ،مایــه دلگرمــی مبارزیــن سیاســی ســایر نقــاط ایــران میباشــد
امــا ایــن جنبــش دچــار مشــکل قدیمــی رفرمیســم و ناسیونالیســم اســت.
مبــارزه بــرای تخفیــف معضــات و آســیبهای اجتماعــی ماننــد اعتیــاد و
یــا کمــک بــه ارتقــای فرهنــگ در پــاک نــگاه داشــتن محیــط زیســت و یــا
مطالبــه رفــع تبعیــض علیــه ملــت کــرد و یــا مبــارزه بــا ســاخت بیرویــه
ســدها و اعتــراض بــه ســتم بــر زنــان و همــه آنچــه کــه حــزب مــا در
غالــب هفــت توقــف دســتهبندی کــرده ،تمامــا امــری برحــق اســت امــا
نبایســتی هدفــی درخــود و بــرای خــود باشــد و بــه ایــن توهــم دامــن بزنــد
کــه بــدون انقــاب میتــوان بــه ایــن معضــات خاتمــه داد .بســیاری از
فعالیــن میگوینــد کــه در شــرایط وحشــیانه ســرکوب رژیــم نمیتوانیــم
از انقــاب حــرف بزنیــم و یــا بگوییــم کــه کمونیســم راه دگرگونــی و
هــدف انقــاب اســت .مشــکل ،تنهــا اختنــاق و ســرکوب حکومتــی نیســت
بلکــه ناشــی از نــوع نــگاه و رویکــرد بــه ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه
اســت .مــا مرتبــا میبینیــم کــه بســیاری از فعالیــن رفرمیســت مطالبــات
گوناگونــی را در تبلیغــات و صحبتهــای خــود عنــوان میکننــد .مثــا
بســیاری میگوینــد کــه تحریــم بــد اســت و جمهــوری ســامی بایســتی از
جنگهــای منطق ـهای دســت بــردارد و یــا بایــد محیــط زیســت را نجــات
داد و یــا قوانیــن ضــد زن را از میــان بــرد و یــا دســتمزدها بایســتی مطابــق
تــورم افزایــش پیــدا کنــد و غیــره .امــا گرایــش رفرمیســتی بهنوعــی بــه
ایــن توهمــات دامــن میزننــد کــه گویــا در چارچــوب سیســتم حاکــم
میتــوان ســتمها و اســتثمار و بیعدالتــی در جامعــه را خاتمــه داد .مــا
بــا تخفیــف دردهــای عدیــده موجــود در جامعــه مخالــف نیســتیم امــا
بهصراحــت میگوییــم کــه تنهــا راه خاتمــه دادن و ریشــهکن کــردن
مصائــب جامعــه ،ســرنگونی جمهــوری اســامی و از میــان بــردن نظــام
ســرمایهداری در ایــران و جهــان و انقــاب سوسیالیســتی نویــن اســت.
رفرمیســم مایــوس از انقــاب ،آنچــه را کــه ملمــوس و شــدنی بهنظــر
میآیــد طلــب میکنــد .رفرمیســم ،غالبــا بــا اکونومیســم همــراه اســت.
اکونومیســم ،روش و رویکــردی اســت کــه ادعــا دارد آگاهــی طبقاتــی
نــه از راه تبییــن و تحلیــل ســتمها و آموختــن روش و رویکــرد علمــی
بــه تودههــای مــردم بلکــه صرفــا از شــمردن ســتمها و آســیبها در
جریــان مبــارزات خودبهخــودی مــردم بهدســت میآیــد .تبلیــغ و ترویــج
انقــاب و بــه پیــش گرفتــن رویکــرد اســتراتژیک بــه انقــاب ،مــورد پســند
رفرمیســتها نیســت.
در ســالهای اخیــر در کردســتان یــک قشـ ِر میانــی شــکل گرفتــه و تاثیــرات
معینــی بــر جنبــش بــرای تغییــرات رادیــکال ایجــاد کــرده اســت .رفرمیســم
چــه بــه شــکل گرایــش مبــارزه بــرای اصالحــات قســمی و یــا آنچــه اخیرا
از جانــب برخــی نیروهــا بهعنــوان دمکراتیــزه کــردن سیســتم از آن یــاد
میشــود ،چــه بــه شــکل افتــادن در بیراهــه شــرکت در انتخاباتهــای
گوناگــون حکومتــی ،گرایشــات ایــن قشــر میانــی اســت کــه از یــک
انقــاب واقعــی هراســان اســت .درحالیکــه راه نجــات خــودش نیــز در
چنیــن انقالبــی اســت.
در کردســتان ،دســت در دســت مشــکل پیــش گفتــه عمدتــا از ســتم بــر
مــردم کــرد صحبــت میشــود .تاریخــا بعــد از اینکــه کردســتان توســط
امپریالیس ـتها بــه چنــد قســمت تقســیم شــد حاکمیــن گوناگــون چــه در
ایــران و چــه در ســوریه و ترکیــه یــا عــراق بــر ملــت کــرد ســتم میکردنــد.
امــا ســتمی کــه بــر مــردم کــرد روا داشــته میشــود جــدا از ســتم بــر ســایر
ملتهــا نیســت .در ایــران بــر ملــت بلــوچ و عــرب و تــرک نیــز ســتم
و تبعیــض روا داشــته میشــود .البتــه در کردســتان ،مــردم سالهاســت
بهشــکل ســازمانیافته علیــه ســتم ملــی مبــارزه میکننــد و حکومــت هــم
بهشــکل ویــژه تــاش میکنــد تــا مقاومــت ســازمانیافته جریانــات
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کردستان مبارزه و ...
مختلــف کردســتانی را کــه در بســیاری اوقــات شــکل مســلحانه بــه خــود
گرفتــه را بــه کمــک ارتــش و ســپاه و ســایر نیروهــای ســرکوبگر در هــم
بشــکند .امــا مبارزیــن فعــال در کردســتان بهنوعــی حســاب ملــت کــرد
را از مبــارزات ســایر اقشــار و طبقــات مــردم در ایــران جــدا میکننــد و
دلیلــش نــگاه ناسیونالیســتی بــه امــر مبــارزه انقالبــی اســت .ایــن درســت
اســت کــه در میــان مــردم ســایر مناطــق نیــز نوعــی محلیگرایــی و معطــوف
کــردن مبــارزه بــه یــک مســاله خــاص وجــود دارد امــا بایــد بــه ایــن مســاله
بهشــکل صحیــح برخــورد کــرد .ایــن وظیفــه مــا بهعنــوان کمونیس ـتهای
انقالبــی اســت کــه بهشــکل صحیــح ،ریشــۀ تضادهــای موجــود و در ایــن
مــورد مشــخص ناسیونالیســم ازیکطــرف و ازطــرف دیگــر برخوردهــای
تحقیرآمیــز علیــه ملتهــای دیگــر را بــرای مــردم توضیــح دهیــم .مــا
بایســتی مــردم را تشــویق کنیــم کــه براســاس منافــع مشــترک و پای ـهای و
بــا بینــش انترناسیونالیســتی متحــد شــوند .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه
نیــروی بالقــوه مــردم میتوانــد بالفعــل شــود.
مــردم کــرد بهخصــوص اقشــار زحمتکــش کــرد ماننــد کولبــران و کارگــران
میتواننــد نقــش مهمــی در انقــاب بــازی کننــد بهشــرط آنکــه نــهفقــط
بــرای رهایــی از ســتم بــر ملــت کــرد بلکــه بــرای انقــاب و رهایــی نــوع
بشــر مبــارزه کننــد.
یــک مشــکل دیگــر ،کــم شــدن نقــش زنــان در مبــارزات مــردم کردســتان

اســت .یــک دلیــل ایــن امــر ،تســلط روابــط خانوادگــی ســنتی در جامعــه
کردســتان اســت کــه بهشــدت مردســاالرانه اســت .یــک دلیــل دیگــر ،شــاید
حضــور بیشــتر جریانــات مرتجــع بنیادگــرای مذهبــی در ســالهای اخیــر در
کردســتان باشــد .در جامعــه کردســتان ،زن مجــرد و یــا بیــوه و یــا جداشــده
از همســر بهخاطــر دیــد ســنتی حاکــم بــر جامعــه تحقیــر میشــود .در
مبــارزات مــردم کــرد علیــه ســتمگریهای جمهــوری اســامی ،مبــارزه علیــه
حجــاب اجبــاری جایــگاه ضــروری خــود را پیــدا نکــرده اســت .درحالیکــه
همــان سیســتمی کــه بــر ســتمگری ملــی اســتوار اســت ،ســتم بــر زن نیــز از
ســتونهای اصلــی حفــظ قدرتــش اســت.
مبارزین فعال در کردســتان بایســتی رفرمیســم و ناسیونالیســم و مردســاالری
را نقــد ریشـهای کننــد ،علیــه کلیــۀ ســتمهایی کــه بــر مــردم سراســر ایــران
وارد میشــود مبــارزه کننــد ،علــم کمونیســم را بیاموزنــد و انترناسیونالیســم
و برابــری کامــل زن و مــرد و انقــاب سوسیالیســتی نویــن را تبلیــغ کننــد.
بایــد تودههــای مــردم در سراســر کشــور علیــه سیاس ـتهای ســرکوب و
ســتم بــر تودههــای کــرد مبــارزه کننــد و اجــازه ندهنــد کــه ایــن رژیــم
جنای ـتکار بــا بیرحمــی فرزنــدان مبــارز مــردم را بــه قتلــگاه ببــرد .تنهــا
در ایــن صــورت اســت کــه نیــروی عظیــم تودههــای مــردم از هــر ملیــت
و جنســیتی ،متحــد و یکپارچــه قــادر بــه واژگــون کــردن ایــن نظــام ضــد
مردمــی و ســازماندهی یــک نظــام واقعــا انقالبــی و مدافــع منافــع اکثریــت
مــردم ،خواهــد شــد.
کاوه اردالن

گزیدهای از مصاحبۀ نشریۀ آتش با رفیق لقمان ویسی

دربارۀ زندگی ،فعالیتها و مرگ زندهیاد شریف باجور

مــرگ دردنــاک زندهیــادان شــریف باجــور ،امیــد کهنهپوشــی ،محمــد
پژوهــی و رحمــت حکیمینیــا در تاریــخ ســوم شــهریور  1397و در
جریــان خامــوش کــردن آتشســوزی جنگلهــای منطقــۀ پیلــه و سلســی
شهرســتان مریــوان نمونــۀ دیگــری از ناتوانــی دولــت جمهــوری اســامی در
مواجهــه بــا مشــکالت زیســت محیطــی و همچنیــن عــزم و تــاش مــردم
بــرای جلوگیــری از رونــد فزاینــدۀ تخریــب محیــط زیســت بــود .جانباختن
شــریف و دیگــر دوســتانش بــه شــکلگیری یــک حرکــت اعتراضــی علیــه
جمهــوری اســامی منجــر شــد... .ازســوی دیگــر ،برخــی از جریانــات
ناسیونالیســت کردســتان کوشــیدند از مــرگ حماســی شــریف و دوســتانش
بهعنــوان تریبونــی بــرای تبلیــغ و ترویــج خــط ناسیونالیستیشــان اســتفاده
کننــد .بــه همیــن علــت ،تصمیــم گرفتیــم بــا رفیــق لقمــان ویســی از فعالیــن
چــپ جنبــش معلمــان کردســتان و ایــران مصاحبـهای در ایــن مــورد داشــته
باشــیم1...
ســوال)...نقش افــراد مبــارزی مثــل شــریف باجــور و رفقایــش و دیگــر
فعالیــن محیــط زیســت در ایــران و جهــان دارای اهمیــت اســت .شــما ایــن
مســئله و فعالیــت چنیــن افــرادی را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ ....
رفیــق لقمــان ویســی) بــه طــور کلــی ،جامعــه کردســتان هــم ماننــد دیگــر
جوامــع امــروزی ،یــک جامعــه طبقاتــی اســت و همیــن مســاله باعــث
شــده کــه جنبشهــای اجتماعــی مختلــف بــا خاســتگاههای مختلــف در
آن فعالیــت داشــته باشــند... .شــریف باجــور یکــی از فعالیــن شــهر مریــوان
بــود کــه بــه نظــر مــن نمیشــود شــخصیت و فعالیتهایــش را حتــی در
چهارچــوب یــک فعــال زیســت محیطــی محــدود کــرد .شــریف کســی بــود
کــه در زلزلههــای مختلــف در ایــران از زلزلــه رودبــار و منجیــل تــا زلزلــه
ســرپل ذهــاب و ثــاث باباجانــی فعــال و پیگیــر بــود .در حــوزۀ محیــط
زیســت هــم شــریف و دوســتانش هــر کجــا آتشســوزی اتفــاق میافتــاد
و زیســتبوم حیوانــات بــه خطــر میافتــاد در صحنــه حضــور داشــتند و
فعالیــت میکردنــد....
...
ســوال) در جــواب بــه ســوال اول نکتــۀ مهمــی را مطــرح کردیــد کــه شــریف
باجــور را نمیتــوان فقــط در چهارچــوب فعالیــن محیــط زیســت محــدود
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کرد...مــا بیــش از یــک دهــه اســت کــه بــا گســترش سیاسـتهای هویتــی در
عرصــۀ فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی روبــرو هســتیم .ایــن گرایشهــا
معتقدنــد فعالیــن یــک عرصــه فقــط فعــال همــان عرصــه هســتند و مثــا شــما
اگــر در زمینــۀ محیــط زیســت فعــال هســتید ،هویــت سیاس ـیتان بایــد ایــن
فعــال محیــط زیســت بــودن بشــود... .مســألهای کــه بــه اعتقــاد مــا نادرســت
اســت و تبعــات سیاســی بــدی دارد .آیــا شــریف و دوســتانش مســالۀ محیــط
زیســت را هویــت خــود میدانســتند یــا فعــال اجتماعــی و سیاســی بودنــد کــه
در حوزههــای مختلــف فعالیــت میکردنــد؟
رفیــق لقمــان ویســی) بایــد بگویــم ســالها فعالیــت در حوزههــای مختلــف
اجتماعــی و مبارزاتــی ،شــریف باجــور را بــه ایــن نتیجــه رســانده بــود کــه
تفکیــک و انفــکاک جنبشهــا از هــم نمیتوانــد راه بــه جایــی ببــرد و
تضــادی را حــل کنــد... .مثــا ...جنبــش زنــان اگــر خــود را فقــط در حصــار
دیدگاههــای فمنیســتی و بــورژوا دمکراتیــک محــدود کنــد و بــه مســالۀ ســایر
جنبشهــای اجتماعــی و مســالۀ انقــاب سیاســی و اجتماعــی کمونیســتی و
سوسیالیســتی نپــردازد ،نمیتوانــد بــه جایــی برســد کــه مســالۀ ســتم بــر زن
را از بیــن بــرده و ریشــهکن کنــد .همیــن مســاله در مــورد جنبــش محیــط
زیســت هــم صــادق اســت .انــواع ایــن ســتمها و فجایعــی کــه علیــه مــردم در
ایــران و سراســر جهــان اعمــال میشــوند یــک منشــأ و ریشــۀ واحــد دارنــد و
آن هــم حاکمیــت یــک سیســتم اســتثمارگر و ســرکوبگر اســت کــه بایــد همــه
جانبــه از بیــن بــرود و ریشــهکن شــود...
پانوشت:
.1برای دریافت متن کامل این مصاحبه به سایت  www.cpimlm.comرجوع کنید
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رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمهمستعمراتی در ایران
بخش پنج :خانهای از شن و مه

دربارۀ الگوی توسعۀ رضا شاهی
بیشــترین تبلیغــات طرفــداران رضا شــاه در مــورد عملکــرد و «خدمات ایرانســازَش»
مربــوط بــه فعالیتهــای او در احــداث و گســترش زیرســاختهای اولیــۀ توســعه
مثــل راهآهــن ،جادههــا ،خیابانهــا ،نهادهــای اجرایــی و حقوقــی و برنامهریــزی
جدیــد ،صنایــع و فعالیتهایــی از ایــن دســت اســت .ایــن بــاور حتــی در میــان
چهرههــای غیــر ســلطنتطلب و برخــی مبلغیــن جمهــوری اســامی هــم رواج
دارد 1.پیــش از پرداختــن مشــخص بــه الگــوی توســعۀ رضاخانــی و تبعــات آن در
تاریــخ معاصــر ایــران ،دو نکتــه را بایــد در نظــر داشــت .نخســت اینکــه ایــن قبیــل
اقدامــات رضــا شــاه را نمیتــوان در چهارچــوب «تدبیــر و ارادۀ پوالدیــن» یــا ژ ِن
خــوب «آریایــی» او توضیــح داد .نگــرش علمــی (نــه تحلیــل تخیلــی و تبلغیاتــی از
نــوع مســتندهای شــبکۀ مــن و تــو) از ایــن برنامــۀ توســعه نشــان میدهــد کــه بایــد
آن را در یــک بســتر گســتردۀ منطقـهای و جهانــی تحلیــل کــرد کــه اساسـ ًا از یــک
ضــرورت سیاســی یعنــی دولــت متمرکــز و مقتــدر مــورد حمایــت بریتانیــا در مقابــل
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اقتصــادی
اتحــاد شــوروی و جنبشهــای انقالبــی و کمونیســتی و ضرورتهــای
مرتبــط بــا رشــد روابــط ســرمایهداری و نفــوذ ســرمایۀ امپریالیســتی بــه کشــورهای
تحــت ســلطه ماننــد ایــران ناشــی میشــد .عجیــب نیســت کــه تقریبــا در همیــن
فاصلــۀ زمانــی ( 1917تــا  )1945در بســیاری از کشــورهای فئودالــی و نیمهفئودالــی
در آســیا و حتــی اروپــای شــرقی و شــمالی شــاهد عــروج شــخصیتهای نظامــی-
توســعهگرایی ماننــد رضــا خــان هســتیم کــه ویژگــی مشــترک همگیشــان روحیــۀ
خشــن اســتبدادی و ضدیــت بــا شــوروی و کمونیســتها اســت .دیکتاتورهــای
ســرکوبگری مثــل مانرهیــم ( )1951-1867 -Mannerheimدر فنالنــد ،محمــد
نادرشــاه ( )1933-1883در افغانســتان ،بوریــس ســوم ( )1943-1894در بلغارســتان،
آتاتــورک در ترکیــه ،پیلسودســکی ( )1935-1867-Piłsudskiدر لهســتان ،چیــان
کای شــک در چیــن و غیــره .بنابرایــن اقداماتــی از نــوع برنامههای توســعۀ رضاخانی
حتــی قبــل از او و بــا عمــق و وســعت بیشــتری در چندیــن کشــور منطقــه ماننــد
ترکیــه ،افغانســتان ،مصــر و غیــره انجــام شــد .بهعنــوان مثــال درحالیکــه مبلغیــن
رضــا شــاه او را پیشــگام چنیــن فعالیتهایــی در منطقــه میداننــد ،دانشــگاه کابــل
مدتهــا پیــش از دانشــگاه تهــران تأســیس شــده بــود و فعالیتهــای راهســازی و
توســعۀ ترکیــۀ مصطفــی کمــال آتاتــورک یــا مصــر بهمراتــب گســتردهتر از ایــرا ِن
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زیــر چکمههــای رضــا خــان بــود.
نکتــۀ دوم اینکــه ،بیاییــد تصــور کنیــم چقــدر مضحــک اســت کــه مثــا شــصت
یــا هفتــاد ســال دیگــر آدمهایــی باشــند کــه اکبــر هاشــمی رفســنجانی را بهخاطــر
پروژههایــی مثــل سدســازی ،پتروشــیمی ،دانشــگاه آزاد و حتــی محمــود احمدینــژاد
را بهخاطــر گســترش موبایــل ایرانســل و ســانترفیوژهای هســتهای و غیــره ســتایش
و تقدیــس کننــد و بــدون توجــه بــه آنچهکــه بــر طبقــات فرودســت مــردم و
زحمتکشــان و بــر کل ســاختار اقتصــادی جامعــه گذشــت ،ایــن قبیــل اقدامــات
آنهــا را ســرآغاز رفــاه مــردم و آبادانــی کشــور معرفــی کننــد! ایــن دقیقــا همــان
کاری اســت کــه امــروز ازســوی مبلغیــن و ســتایندگان رضــا خــان بــا آن روبروییــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه نتایــج حاصــل از برنامعــۀ توســعۀ رضاخانــی بــه اضافــۀ
اقدامــات سیاســی و فرهنگــی او مانند ســاختن ایدئولــوژی دولت-ملت پانایرانیســتی
و پانآریایــی ،کشــف حجــاب و غیــره (کــه در بخشهــای بعــدی ایــن سلســله
مقــاالت بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت) بــرای ایــران نهتنهــا یــک جهــش و «منشــأ
خدمــات دورانســاز» نبــود بلکــه ســنگبنای نوعــی توســعۀ کــج و معــوج ،ناکارآمــد
و اســتثماری شــد کــه هــم در زمانــۀ خــودش هزینههــای بســیار و فقــر و گرســنگی
را بــه دهقانــان و زحمتکشــان جامعــه تحمیــل کــرد و هــم تضادهــای عمیــق ملــی،
سیاســی و اجتماعــی را بهوجــود آورد کــه عمومــا منشــأ تبعــات و نتایــج منفــی شــد.
در مقابــل ،مــا از الگــوی توســعۀ چیــن مائوئیســتی ( )1976-1949دفــاع میکنیــم
کــه پیشــرفتهترین و موفقتریــن برنامــۀ توســعۀ همهجانبــه و مردممحــور
تجربهشــده در کشــورهای تحــت ســلطه اســت .جمهــوری خلــق چیــن بــا رهبــری
خــط مائوتســه دون در مــدت کوتاهــی توانســت جهشهــای بیســابقۀ تاریخــی و
بلنــد در مســیر رهایــی تمامــی جامعــه (و نــه یــک طبقــه ،قشــر ،ملــت و محــدودۀ
جغرافیایــی خــاص) را تجربــه کنــد .مائــو بــا بـهکار بــردن روش علمــی ماتریالیســم
دیالکتیــک ،تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص جامعــۀ چیــن و نیازمندیهــای
آن ،جمعبنــدی از کاســتیهای الگــوی توســعۀ اتحــاد شــوروی ســالهای لنیــن و
اســتالین و اتــکا بــه نیــرو و انگیــزۀ تودههــای آگاه ِ تحــت رهبــری حزب کمونیســت،
توانســت نوعــی از توســعه و رشــد اقتصــادی و اجتماعــی را ایجــاد کنــد کــه هــدف
آن رفــع نیازهــای مــردم ،مبــارزه بــا تبعیــض و عقبماندگــی اقتصــادی و فرهنگــی
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و دگرگونــی کیفــی و عمیــق تودههــا و جامعــه در مســیر انقــاب کمونیســتی بــود.
امــروزه دولــت سوسیالیســتی نویــن بــا اتــکا بــه ســنتز نویــن کمونیســم میتوانــد
بــه ســطوح باالتــر و موفقتــری از مــدل توســعۀ چیــن مائوئیســتی دســت بیابــد،
امــا صرفــا در مقــام مقایســۀ دو الگــوی تقریب ـ ًا همزمــان از دو جامعــۀ عقبافتــادۀ

تحــت ســلطۀ امپریالیســم ،در ایــن بخــش فقــط بــه مقایســۀ توســعۀ رضاخانــی بــا
توســعۀ مائوئیســتی بــه صــورت بســیار فشــرده و خالصــه میپردازیــم.
ویژگیهای برنامۀ توسعۀ رضاخانی
مجموعــۀ اقداماتــی کــه رضــا شــاه از ســالهای وزارت جنگــی و بعــد نخسـتوزیری
و ســپس پادشــاهیاش در مــورد ســاختن و احــداث نهادهــای اجرایــی و صنعــت و
زیرســاختهای اقتصــادی انجــام داد اساس ـ ًا چهــار ویژگــی داشــتند )1 :در خدمــت
بــه پــروژۀ دولــت متمرکــز  )2بــدون برنامهریــزی واحــد و فاقــد تــوازن و انســجام )3
تبلیغاتــی هزین هبَــر و عمومــا ناکارامــد و  )4تمرکزگــرا و تبعیضآمیــز.
در قســمت ســوم ایــن سلســله مقــاالت گفتیــم کــه هــدف اصلــی اصالحــات
زیرســاختی رضــا شــاه نــه خدمــت بــه جامعــه و رفــع نیازهــای مــردم بلکــه مســتحکم
کــردن و نفــوذ دولــت متمرکــز و نهادهــای حافــظ آن بهویــژه ارتــش در سراســر
کشــور بــود .الگــوی توســعۀ رضاخانــی براســاس فــوق اســتثمار طبقــات کار ُکــن
جامعــه بهویــژه دهقانــان و کارگــران و تحمیــل هزینــه بــر زندگــی و معیشــت آنهــا
جلــو میرفــت .بههمینعلــت در برنامهریــزی و اجــرای ایــن پــروژه هــا کمتــر
توجهــی بــه وضعیــت اکثریــت مــردم نمیشــد .شــاخص ارزیابــی از نتایــج حاصــل از
هرگونــه برنامــۀ توســعه فقــط افزایــش ســرانۀ درآمــد یــا نهادهــای زیرســاختی نیســت.
نحــوۀ توزیــع ایــن درآمــد و امکانــات در کل جامعــه و افزایــش رفــاه عمومــی از
مهمتریــن شــاخصهای ارزیابــی از یــک توســعۀ پایــدار مردمــی اســت .در قســمت
قبــل دیدیــم کــه ســطح زندگــی اکثریــت جامعــه یعنــی دهقانــان و کارگــران هیچگونــه
رشــدی در دوران رضــا شــاه نداشــت و گرســنگی و ناتوانــی از تأمیــن غــذای کافــی،
مشــکل اکثریــت روســتاییان و کارگــران بــود .تحلیــل شــاخصها و آمارهــای
اقتصــادی نشــان میدهنــد کــه تنهــا طبقــات مرفــه ســاکن تهــران و چنــد شــهر
دیگــر مرکــزی و بهخصــوص قشــر جدیــد ســرمایهداران بوروکــرات و فرماندهــان
ارتــش بیشــترین نفــع را از توســعۀ رضاخانــی بردنــد 4.مبــارزه بــا بیســوادی و
رشــد بهداشــت عمومــی جایــگاه قابــل توجهــی در ایــن برنامــه نداشــت و دولــت،
اساســ ًا نقشــی بهجــز نیــروی کار ارزان و مجانــی و مالیاتدهنــده و تأمینکننــدۀ
هزینههــای بــاالی طرحهــای عمرانــی مثــل راهآهــن شــمال بــه جنــوب بــرای آنهــا
قائــل نبــود .دولــت در زمینــۀ نوســازی بهداشــت و تأسیســات پزشــکی ،لولهکشــی
آب و فاضــاب شــهری (بهجــز آبــادان بهعنــوان شــهر شــرکت نفــت) ،در ســایر
مراکــز و شــهرها ناموفــق بــود و در روســتاها هیچگونــه اقدامــی صــورت نــداد .نــرخ
مــرگ و میــر کــودکان در اثــر بیماریهــای ســاده بســیار بــاال بــود و حتــی در تهــران،
شــمار پزشــکان ثبتشــده کمتــر از  40نفــر بــود 5.ایــن در حالــی اســت کــه در
چیــن مائوئیســتی اتــکا بــه تودههــای مــردم در الگــوی توســعه یــک اصــل بــود و بــا
بـهراه انداختــن کارزارهــای سراســری اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا را بــه ایفــا کــردن
نقشهــای کلیــدی رهبــری ،اجــرا و هدایــت پروژههــای توســعه دعــوت میکردنــد.
بهعنــوان نمونــه بــا اتــکا بــه کمپینهــای انقالبــی مردمــی و بــا شــعار «بــه خلــق
خدمــت کنیــد» ،کارزارهــای پاکســازی شــهرها از بیماریهایــی مثــل وبــا ،مبــارزه بــا
اعتیــاد ،گســترش جنبــش بهداشــتی عمومــی ،توســعۀ خدمــات اولیــۀ درمانــی ازطریــق
بســیج داوطلبانــۀ پزشــکان پابرهنــه و اعــزام آنهــا بــه دورافتادهتریــن روســتاها و
مناطــق چیــن ماننــد تبــت بــه جریــان افتــاد 6.نــرخ مــرگ و میــر کــودکان در چیــن
مائوئیســتی در ســالهای دهــه  1960در شــهر شــانگهای حتــی از نیویــورک آمریــکا
کمتــر بــود.
دیگــر ویژگــی مــدل توســعۀ رضاخانــی ایــن بــود کــه طرحهــا براســاس یــک
برنامهریــزی روشــن و واحــد صــورت نمیگرفتنــد و نمیتوانســتند هــم ،چنیــن
باشــند .آنچهکــه اقتصــاد را بهطــور کلــی در ایــران عصــر رضــا شــاه هدایــت
میکــرد ،قانــون ارزش بــود کــه در دل مناســبات نیمهفئودالــی و ســرمایهدارانۀ وابســته
بــه نظــام جهانــی امپریالیســتی عمــل میکــرد .ایــن ویژگــی باعــث ضربهپذیــر شــدن
اقتصــاد ایــران و بهویــژه بخــش مالــی و بودجــه از نوســانات ،بحرانهــا و تحــوالت
اقتصــادی ســرمایهداری جهانــی میشــد .مثــا بحــران رکــود بــزرگ دهــۀ  1930در
اقتصــاد جهانــی ،بــر در آمــد نفــت ایــران بهعنــوان یــک منبــع تأمیــن درآمدهــای
دولــت ،تأثیــر گذاشــت و دولــت مجبــور شــد بــرای جبــران کســری تــراز بودجــه،
مالیاتهــا و تعرفههــای دولتــی در برخــی کاالهــای پرمصــرف عمومــی ماننــد قنــد و
چــای را افزایــش دهــد تــا بتوانــد بودجــه الزم بــرای طرحهــای هزین هبَــر و ســنگینی
مثــل راهآهــن را تأمیــن کنــد .بهعنــوان مثــال قیمــت ســیگار تولیدشــده در کارخانــۀ
جدیــد دخانیــات در  1316بــا اعمــال انحصــار دولتــی ،پنــج برابــر ســیگاری بــود
کــه دولــت پیــش از تأســیس ایــن کارخانــه بــه بــازار عرضــه میکــرد 7.یــا افزایــش
نیــاز بازارهــای جهانــی بــه محصــوالت اولیــۀ کشــاورزی مثــل پنبــه ،توتــون ،کتیــرا،
تریــاک و خشــکبار ،باعــث افزایــش کشــاورزی تجــاری در ایــران شــد .درحالیکــه
اکثریــت مــردم ایــران عمــا از گرســنگی و کمبــود مــواد غذایــی کافــی رنــج میبردند،
ســرمایهداری بوروکراتیــک و ســرمایۀ تجــاری بــرای کســب حداکثــر ســود بهســمت

از طریق کدام شیوۀ تولیدی
در شــمارۀ پیــش ،مبحــث اقتصاد/روابــط تولیــدی را در ایــن ســتون بــر
مبنــای فصــل اول از کتــاب کمونیســم نویــن ،اثــر بــاب آواکیــان آغــاز
کردیــم .ایــن مبحــث را ادامــه میدهیــم.

کشــف بــزرگ مارکــس در مــورد شــالودۀ جامعــه بشــری و دینامیکهــا
(قــوای محرکــۀ) تکامــل آن ،اســاس علــم کمونیســم اســت .مارکس نشــان داد
کــه انســانها در تولیــد و بازتولیــد نیازهــای مــادی زندگــی وارد یــک رشــته
روابــط بــا یکدیگــر میشــوند کــه آن را «روابــط تولیــدی» و خصلــت و
چگونگــی برقــرار شــدن ایــن روابــط تولیــدی را شــیوۀ تولیــدی نامیــد .شــیوۀ
تولیــدی ،در هــر دوره از تکامــل جامعــۀ بشــری ،بــه تناســب رشــد نیروهــای
تولیــدی (رشــد مهــارت انســان در تولیــد ،رشــد ف ـنآوری تولیــد و غیــره)
تغییــر کــرده اســت .روابــط تولیــدی میــان مــردم ،ماننــد ظرفــی نیروهــای
تولیــدی را در خــود جــای داده و اســتفاده از آنهــا را ســازمان میدهــد.
در طــول تاریــخ ،تغییــر در نیروهــای تولیــدی ،تغییــر در روابــط تولیــدی/
شــیوۀ تولیــدی را ضــروری کــرده اســت تــا ایــن ظــرف بــرای رشــد نیروهــای
تولیــدی مناســب شــود و تولیــد ادامــه یابــد .درصورتیکــه نیروهــای تولیــدی
تغییــر کنــد امــا روابط/شــیوۀ تولیــدی تغییــر نکنــد ،جامعــه بــه انحطــاط رفتــه
و نظــام اقتصــادی (همــان شــیوۀ تولیــدی) تبدیــل بــه طنـ ِ
ـاب دار تودههــای
مــردم میشــود .ماننــد شــرایطی کــه امــروز در کل جهــان بــا آن مواجهیــم.
در مقطعــی از تاریــخ ،چنــد هــزار ســال پیــش از ایــن ،روابــط تولیــدی ،تبدیــل
بــه روابــط تولیــدی طبقاتــی شــد .یعنــی ،عــدهای ابــزار تولیــد جامعــه را
بــه تملــک خصوصــی خــود در آوردنــد و بــر ایــن مبنــا ،تــوا ِن کار کــردن
عــدهای دیگــر را در اختیــار گرفتــه و از آن بهرهکشــی کردنــد .همزمــان بــا
ظهــور مالکیــت خصوصــی و روابــط تولیــدی طبقاتــی ،روابــط غیــر اقتصـ ِ
ـادی
میــان مــردم نیــز تغییــر کــرد .مثــا ،روابــط زن و مــرد تغییــر کــرد و زنــان
بــه موقعیــت اجتماعــی فرودســت و تحــت ســلطۀ مــردان ،ســقوط کردنــد.
خانــوادۀ پدرســاالر بــه وجــود آمــد و زن و فرزنــدان بــه انقیــاد شــوهر/پدر
در آمدنــد .در عیــن حــال ،نهــادی بــه نــام «دولــت» بــرای دیکتــه کــردن ایــن
روابــط تولیدی/اجتماعــیِ طبقاتــی ،شــکل گرفــت .مطابــق بــا ایــن تغییــرات،
در هــر عصــر افــکار و فرهنــگ متفاوتــی نیــز تولیــد شــد .ادیــان مختلــف
بــه تقدیــس مالکیــت خصوصــی ،سلســله مراتــب طبقاتــی و فرودســتی
زن پرداختنــد .واژههــای تملــک بــر آدمهــا ،ماننــد «بچــۀ مــن»« ،زن مــن»
و باالخــره «بــردۀ مــن» از ســاختههای زبانــی همیــن دوران اســت .پیــش
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رضا شاه و ...

ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی تجــاری رفتنــد و دولــت بــا فروختــن زمینهــای
دولتــی (خالصهجــات) بــه آنهــا بهدنبــال تأمیــن منابــع مالــی بیشــتر بــود .بنابرایــن در
اصالحــات اقتصــادی رضــا شــاه و برنامــۀ توســعۀ او ،تــوازن و انســجام میــان صنعــت
و کشــاورزی حاکــم نبــود و تضــاد میــان ایــن دو بخــش و تضــاد میــان شــهر و روســتا
مــدام بیشــتر میشــد .ســهم بخــش کشــاورزی در تولیــد ناخالــص ملــی در مقایســه
بــا صنعــت و نفــت همــواره در حــال کاهــش بــود و از  90درصــد در ســال  1279بــه
 50درصــد در  1310رســید 8.همچنیــن رونــد غالــب بــر کشــاورزی نــه رفــع نیازهــای
غذایــی مــردم و حرکــت بهســمت کشــاورزی مکانیــزه بلکــه کشــاورزی تجــاری و
معطــوف بــه صــادرات خارجــی بــا حفــظ روابــط فئودالــی و شــیوههای کهنــۀ تولیــد
کشــاورزی بــود .اقــدام دولــت بــرای فــروش زمینهــای دولتــی و عملکــرد قانــون
ارزش ،باعــث گرایــش بیشــتر ســرمایه بهســمت عرصــه ســرمایهگذاری در صنایــع
مصرفــی کوچــک و زودبــازده ،زمیــن و رباخــواری بــود تــا ســرمایهگذاری در صنایــع
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ســنگین و بنیــادی.
حــال آنکــه در چیــن مائوئیســتی دولــت بــا قطــع پیوندهــای ســاختاری اقتصــاد چیــن
بــه نظــام جهانــی امپریالیســتی ،یــک اقتصــاد برنامهریزیشــدۀ سوسیالیســتی را مبنــای
توســعهاش قــرار داد .آنچهکــه ایــن اقتصــاد و توســعه را هدایــت میکــرد ،نــه قانــون
ارزش بلکــه سیاسـ ِ
ـت دولــت سوسیالیســتی بــرای تأمیــن نیازهــای مــردم و حرکــت در
مســیر نابــودی «چهــار کلیــت» بــود .یعنــی حرکــت در مســیر نابــودی کلیــۀ تمایــزات
و تبعیضهــای طبقاتــی ،نابــودی کلیــۀ شــیوههای تولیــدی اســتثماری کــه بــه ایــن
تمایــزات منجــر میشــوند ،نابــودی کلیــۀ روابــط تولیــدی و اجتماعــی ســتمگرانۀ
ناشــی از ایــن شــیوههای تولیــد اســتثماری و نابــودی کلیــۀ تفکــرات کهنــه و
پوســیدهای کــه از ایــن روابــط ســتمگرانه و تمایــزات دفــاع میکننــد .بههمینعلــت،
الگــوی توســعۀ مائوئیســتی توانســت میــان صنعــت و کشــاورزی یــک تعــادل ســازنده
ایجــاد کنــد کــه در اصــل «کشــاورزی عنصــر اساســی توســعۀ اقتصــادی و صنعــت
عنصــر رهبریکننــده آن اســت» فشــرده میشــد 10.ایــن اصــل برخــاف توســعۀ
اقتصــادی و صنعتــی معــوج و بحــرانزای رضــا شــاهی ،بــه انســجام و تعادلــی منجــر
شــد کــه هــم جهــش صنعتــی چیــن و هــم خودکفایــی و رونــق کشــاورزی آن را
بهدنبــال داشــت .بههمینعلــت ،چیــن مائوئیســتی توانســت در دهــۀ  1970مشــکل
تأمیــن غــذا بــرای  800میلیــون نفــر مــردم چیــن را حــل کنــد امــا اقتصــاد ایــران چــه
در زمــان رضــا شــاه ،چــه محمــد رضــا شــاه و چــه چهــل ســال ســلطۀ جمهــوری
اســامی ،هنــوز از تأمیــن غــذای کافــی بــرای همــه مــردم ناتــوان اســت.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای اصالحــات اقتصــادی رضــا شــاه ،تمرکــز
ســرمایهگذاریها و خدمــات بــر مناطــق مرکــزی ایــران و بهویــژه تهــران و تبعیــض
واضــح نســبت بــه مناطــق مــرزی ،روســتاها و مناطــق غیــر فارسنشــین بــود .ایــن
مســاله هــم از ظــن دولــت متمرکــز و پلیســی رضــا شــاه نســبت بــه مناطــق مــرزی و
حاشــیهای برمیخواســت و هــم ریشــه در ایدئولــوژی شوینیســم فــارس و پانآریایــی
دولــت پهلــوی داشــت .درحالیکــه تهــران ،مازنــدران (اســتانی کــه رضــا خان بســیاری
از زمینهــای آن را تصاحــب کــرد) ،گیــان ،اصفهــان و آبــادان از بیشــترین میــزان
توســعه صنعتــی و راهســازی برخــوردار شــدند ،کردســتان و بلوچســتان هیــچ ســهمی
از توســعۀ «ایرانســاز» رضاخانــی دریافــت نکردنــد! 11ایــن تبعیــض سیســتماتیک و
عامدانــه میــان مرکــز و پیرامــون ،میــراث شــومی اســت کــه از دوران رضــا شــاه بــه
دولــت محمدرضــا شــاه و ســپس جمهــوری اســامی بــه ارث رســید و تــداوم پیــدا
کــرد .تبعیــض و شــکافی کــه بــه یکــی از ســتمهای مهــم نظــام ســرمایهداری یعنــی
ســتم ملــی ،عمــق و شــدت بیشــتر بخشــید .امــا در الگــوی توســعۀ چیــن مائوئیســتی
چــه بــرای جلوگیــری از عمــق پیــدا کــردن نابرابــری و تبعیــض میان شــهر و روســتا و
شــهرهای بــزرگ و اســتانهای پیشــرفته بــا شهرســتانها و اســتانهای مــرزی و چــه
بــا هــدف جلوگیــری از ضربهپذیــر شــدن زیرســاختهای کشــور در مقابــل خطــر
احتمالــی حملــۀ امپریالیسـتها ،یــک سیاســت گســترش صنعــت و توســعه در تمامــی
مناطــق کشــور و ازجملــه تبــت و اســتانهای عقبافتــادۀ غربــی پیــاده و اجــرا شــد.
کاهــش فاصلــه توســعهیافتگی و امکانــات میــان مرکــز و مناطــق محــل زندگــی ملــل
مختلــف یکــی از شــاخصهای اصلــی دولتهــای سوسیالیســتی اتحــاد شــوروی
( )1956-1917و چیــن سوسیالیســتی ( )1976-1949بــود.
سیامک صبوری
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از طریق کدام ...
از آن« ،عفــت» و «نامــوس» و «بــکارت» جایــی در فرهنــگ مــردم نداشــت.
واژن همانقــدر عــادی بــود کــه مثــا ،بینــی یــا دنــدان .تفــاوت رنــگ پوســت
مردمــان مختلــف ،شــاید حیــرت و ســوال در مــورد علــت ایــن تفاوتهــا پیــش
مـیآورد امــا توحــش نژادپرســتانه تولیــد نمیکــرد .ارزشگــذاری اجتماعــی بــر
روی آدمهــا اصــا معنایــی نداشــت .ایــن خانــواده «اصیــل» اســت و آن یکــی
«نجیــب» نیســت و از ایــن مهمــات هنــوز «اختــراع» نشــده بــود .ایــن افــکار
متعلــق بــه ظهــور مالکیــت خصوصــی و روابــط تولیــدی طبقاتــی اســت.
کشــف بــزرگ مارکــس ،انقالبــی در تفکــر بشــر بــه وجــود آورد .امــا هنــوز
اکثریــت مــردم دنیــا از چنیــن انقالبــی بیخبرنــد .همانطورکــه آواکیــان
میگویــد« ،اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم ،اصــا بــه ذهنشــان هــم
نمیرســد کــه اگــر شــیوۀ تولیــد و توزیعــی بــرای نیازهــای مــادی وجــود
نداشــت ،موجــودات انســانی نمیتوانســتند زندگــی کننــد .نمیتوانســتند
1
بازتولیــد شــوند و نابــود میشــدند».
تودههــای مــردم ،رابطــۀ معضالتــی ماننــد بیــکاری و گرانــی و فقــر را
بــا «اقتصــاد» تــا حــدی درک میکننــد امــا فاقــد درکــی علمــی از چیســتی
«اقتصــاد» ،چرایــی اهمیــت آن ،قــوای محرکــه یــا تضادهایــی کــه آن را میراننــد
هســتند و بــه خــودی خــود نمیتواننــد رابطــۀ میــان رخدادهــا و فرآیندهــای
«غیــر اقتصــادی» ماننــد جنــگ و نابــودی محیــط زیســت و ســتم بــر زن و...
را بــا شــیوۀ تولیــدی برقــرار کننــد .بیدلیــل نیســت کــه در کتــاب کمونیســم
نویــن ،آواکیــان بهطــور مکــرر تاکیــد میکنــد کــه در تحلیــل از هــر معضــل
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بایــد پرســید :در چارچــوب کــدام
شــیوۀ تولیــدی ایــن معضــات تولیــد و بازتولیــد میشــوند و بــا کــدام شــیوۀ
تولیــدی میتــوان راه را بــرای حــل ریشــهای آنهــا بــاز کــرد؟
هــر فعــال مبــارزات کارگــری ،بایــد بــه ایــن حقیقــت اجتماعــی عمیقــا فکــر
کنــد و تودههــای کارگــر را نســبت بــه آن آگاه کنــد .امــا مبارزینــی کــه
بایــد ایــن وظیفــه را برعهــده بگیرنــد ،اغلــب اوقــات ،عکــس آن را انجــام
میدهنــد .حتــا کســانیکه خــود را رهبــران و فعالیــن احــزاب چــپ و
کمونیســت میداننــد ،هنگامیکــه صحبــت از معضــل اقتصــادی جامعــه
میکننــد ،معمــوال فقــط رابطــۀ میــان کارگــر و ســرمایهدار را در «بــازار
کار» (شــرایط اشــتغال ،دســتمزد ،فقــدا ِن حــق ســندیکا و حــق چانهزنــی
بــر ســر فــروش نیــروی کار) میبیننــد و بــا وجــود «مارکسیســت» دانســتن
خــود کاری بــه ایــن واقعیــت ندارنــد کــه شــیوۀ تولیــدی ســرمایهداری بنــا
بــه کارکــرد و منطــق بنیادیــن خــود ،نهتنهــا بیــکاری و دســتمزد پاییــن و
محرومیــت کارگــران از حقــوق اولیــه سیاســی و بحرانهــای مکــرر اقتصــادی
را تولیــد میکنــد بلکــه طبــق همــان منطــق و کارکــرد بنیادیــن ،معضــات
دیگــر جامعــه را هــم تولیــد میکنــد.
«در چارچــوب کــدام شــیوۀ تولیــدی» صرفــا یــک ســوال تئوریــک نیســت
بلکــه ارتبــاط مســتقیمی بــا پراتیــک دارد .دیــدن سرچشــمههای مشــترک
بیــکاری و ســرکوب کارگــران بــا تمــام معضــات اجتماعــی دیگــ ِر جامعــه،
در مقابــل مبــارزات کارگــری ضــرورت مهمــی را پیــش میگــذارد و آن ایــن
کــه کارگــران معتــرض و اعتصابــی بایــد عــاوه بــر اعتــراض علیــه اجحــاف
و ظلمــی کــه بــه خودشــان میشــود ،بــه حجــاب اجبــاری ،بــه نابــود شــدن
سیســتان و بلوچســتان بــه خاطــر بیآبــی و توفــا ِن شــن ،بــه خشــک شــدن
مــزارع کشــاورزان ورزنــه ،بــه اعــدام جوانــان کردســتان ،بــه دســتگیری و حبس
دانشــجویان ،بــه شــرکت جمهــوری اســامی در جنایتهــای جنگــی منطقـهای
اعتــراض کننــد و بــه یــک کالم ،مدعیالعمــوم باشــند! زیــرا معضــات
اجتماعــی کــه بــر شــمردیم ،جملگــی حلقههــای زنجیــر اســارت کل جامعــه
و مشــخصا خــودِ پرولتاریــا هســتند .مهمتــر اینکــه ،موضــوع «کــدام شــیوه
تولیــدی» مســئلۀ انقــاب کمونیســتی را بهعنــوان تنهــا راه نجــات کارگــران و
دیگــر ســتمدیدگان جامعــه و الجــرم مســئله «نقشــه راه» دســت یافتــن بــه آن را
پیــش میکشــد .رفیــق آواکیــان تاکیــد میکنــد« :وقتیکــه بــا مســائل جامعــه
درگیــر میشــوید ،بــه ســتمهای مختلــف میپردازیــد یــا بــا هرچیــزی کــه
احســاس میکنیــد بایــد تغییــر کنــد روبــرو میشــوید ،اساســیترین ســوال
ایــن اســت کــه کــدام شــیوۀ تولیــد چارچــوب همــۀ اینهــا را تعییــن میکنــد؟
پایــه و اســاس تغییــر و نحــوۀ تغییــر را کــدام شــیوۀ تولیــد تعییــن میکنــد؟
کــدام شــیوۀ تولیــد اســت کــه چارچــوب و محدودههــای نهایــی ایــن تغییــر را
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تعییــن میکنــد؟»
آواکیــان ،چنیــن رویکــردی را بهطــور مشــخص در رابطــه بــا مســئلۀ ســتم بــر
زن ب ـهکار میبــرد و بخــش «از طریــق کــدام شــیوۀ تولیــدی» کتــاب کمونیســم
نویــن را بــا طــرح انتقــاد مهمــی شــروع میکنــد .وی میگویــد ،هیچکــس بــه
ســوال پایـهای کــه وی در مقالــۀ مهمــی طــرح کــرد ،نپرداخته اســت 3.مقالــۀ مورد
بحــث بــا ایــن نکتــه شــروع میشــود« :در چارچــوب کــدام شــیوۀ تولیــدی به هر
معضــل اجتماعــی میپردازیــم» .آواکیــان میپرســد :آیــا ایــن سیســتم میتوانــد
ســتم بــر زنــان را از بیــن ببــرد یــا بــدون ســتم بــر زنــان بهپیــش رود؟ بــه یــک

کالم ،ربــط مســئله ســتم بــر زنــان و «شــیوۀ تولیــدی» چیســت؟
منظــور آواکیــان ایــن نیســت کــه ســتم بــر زن صرفــا یــک موضــوع اقتصــادی
اســت .ایــن ســتمی اســت کــه در هــر الیــه از نظــام اجتماعــی حاکــم ،عملکــرد
و جــای دارد امــا سرچشــمۀ همــۀ اینهــا شــیوۀ تولیــدی اســت .مثــا بــه
فرهنــگ نــگاه کنیــم و بپرســیم :چــرا امــروز ،ضدیــت بــا فرودســتی زن یــک
ِ
گســترش جهانــی اســت درحالیکــه مثــا
فرهنــگ قدرتمنــد و در حــال
دویســت ســال پیــش از ایــن ،عمــوم مــردم جهــان (زن و مــرد) بــا آن «راحــت»
بودنــد و روال عــادی روابــط اجتماعــی بهشــمار میرفــت؟ تاریــخ بــردهداری
هــم بههمینصــورت اســت .در دورهای از تاریــخ ،روابــط بــردهداری بســیار
«طبیعــی» و برخاســته از ضــرورت و «ماهیــت بشــر» قلمــداد میشــد .امــا بــا
از بیــن رفتــن شــیوه یــا روابــط تولیــدی بــردهداری ،فرهنگــی در جوامــع بشــری
شــکل گرفــت و حاکــم شــد کــه بــردهداری را غیــر قابــل تحمــل میدانــد و
قانــون آن را مصــداق جــرم و جنایــت میدانــد .پــس ،شــیوۀ تولیــدی و فرهنگــی
کــه توســط آن شــکل گرفتــه ،چارچــوب کلیــۀ معضــات اجتماعــی ،یعنــی
ســتمگریهای اجتماعــی اســت .درک پایــهای ازاینکــه ســتم بــر زن از کجــا
آمــده و نهایتــا چگونــه از بیــن مـیرود بــرای اولیــن بــار توســط تئوریســینهای
علــم انقــاب کمونیســتی ،مارکــس و انگلــس کشــف و فرمولــه شــد و در طــول
تاریــخ جنبــش کمونیســتی درک از آن عمیقتــر و تکاملیافتهتــر شــد .در ایــن
زمینــه بــه کار بیشــتری نیــاز اســت تــا بتــوان فهــم خــود را هــم از ایــن موضــوع
و هــم بهطــور کلــی ،عمیقتــر کــرد .امــا یــک درک پایــهای از ایــن مســئله
توســط علــم کمونیســم بنیانگــذاری شــده و تکامــل یافتــه اســت.
فقــدان آگاهــی از ایــن درک پایــهای و عــدم حضــور آن بــه عنــوان قطــب
راهنمــا در جنبشهــای زنــان ،ایــن جنبشهــا را اســیر همــان سیســتمی کــرده
اســت کــه ســتم بــر زن را تولیــد میکنــد .امــا چنیــن اســارتی ،فقــط ناشــی
از فقــدان آگاهــی نیســت .ایــن معضــل ،پایــۀ طبقاتــی دارد .زنــان طبقــات
بــورژوا و خردهبــورژوا نیــز تحــت ســتم هســتند و بــه ایــن ســتم واکنــش
نشــان میدهنــد .امــا طبــق جهانبینــی طبقاتــی خــود بــه ایــن ســتم واکنــش
نشــان میدهنــد و درنهایــت میخواهنــد معضــل ســتم بــر زن را در چارچــوب
همــان شــیوۀ تولیــدی ســرمایهداری و فرهنگــی کــه توســط آن شــکل میگیــرد،
حــل کننــد .امــا ایــن امــری غیــر ممکــن اســت .آنهــا بهجــای تــاش بــرای
ِ
اثبــات باورشــان (اینکــه گویــا در چارچــوب همیــن سیســتم معضــل ســتم
بــر زن را میتواننــد حــل کننــد) اغلــب اوقــات ،افقهــای تنــگ خــود را در
یاوههــای ضــد کمونیســتی بســتهبندی میکننــد زیــرا کمونیســم را تهدیــدی
بــرای افقهــای کوتاهشــان در رابطــه بــا مســئله ســتم بــر زن میبیننــد.
رفیــق آواکیــان پلمیــک مهمــی علیــه گرایشهــای ضــد کمونیســتی در جنبــش
زنــان میکنــد کــه بایــد بــه آن توجــه زیــادی کــرد .وی گزارشــی را نقــل میکنــد
کــه در آن نوشــته شــده« :رفتــه بــودم بــه یکــی از کالسهــای مطالعــات جنســیتی
و اســتادم میگفــت کــه در مانیفســت کمونیســت 4دربــاره زنــان صحبــت نشــده؛
بنابرایــن مــا بــه یــک ســند دیگــر احتیــاج داریــم ».آواکیــان جــواب میدهــد:
«اصــا تــو مانیفســت کمونیســت را خوانــدهای کــه ایــن حــرف را میزنــی؟
مانیفســت کمونیســت بیانیــهای در مــورد ســتم بــر زنــان نیســت .امــا موضــع
خیلــی رادیکالــی در مــورد آن دارد و از جملــه فراخــوان نابــودی خانــواده را
میدهــد .بنابرایــن ،بلــه در مــورد ســتم بــر زن حــرف زده اســت...انگلس یــک
کتــاب کامــل بــه نــام «منشــاء خانــواده ،مالکیــت خصوصــی و دولــت» نوشــت
کــه در آن بــه تفصیــل بــه مســئله ســتم بــر زن و راههــای پایــان بخشــیدن بــه آن
پرداخــت».
آواکیــان در ادامــه میگویــد« :واقعــا کلــی حرفهــای مزخــرف زده میشــود
و بیجــواب میمانــد... .ایــن متــد قابــل قبــول نیســت کــه حرفهــای
اســتاد مطالعــات جنســیتیتان را تکــرار کنیــد چــون بــه احتمــال زیــاد دنبــال
چیــز دیگــری اســت و انقــاب واقعــی نمیخواهــد .بــرای همیــن هســت کــه
بــه تــو میگویــد مانیفســت کمونیســت خــوب نیســت و دور و بــرش نچــرخ.
تــو هــم نبایــد چشمبســته ایــن جــور حرفهــا را قبــول کنــی .ملــت بایــد
تفکــر انتقــادی داشــته باشــند .مــا بایــد تفکــر انتقــادی داشــته باشــیم و بایــد
بــا آدمهــا مبــارزه کنیــم کــه آنهــا هــم تفکــر انتقــادی داشــته باشــند .چــه بــا
5
مــا موافــق باشــند؛ چــه نباشــند».
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