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کمونیســم و ستـم ملی
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سـخن
سر

در روزهــای ششــم و هفتــم مهــر، یــک تشــکل سیاســی بــه نــامِ »شــورای 
مدیریــت گــذار« در »امپریــال کالــج لنــدن« اعــام موجودیــت کــرد. حســن 
ــوری  ــم جمه ــا می خواهی ــت: »م ــن تشــکل گف ــر کل ای ــریعتمداری دبی ش
ــس  ــه پ ــد ک ــته باش ــه را نداش ــن دغدغ ــم ای ــی ه ــرود و کس ــامی ب اس
ــد.«1  ــور می آی ــردم و کش ــر م ــر س ــه ب ــامی چ ــوری اس ــن جمه از رفت
ــاش و آدم کش هــای  ــه اوب ــن شــورا )کاوه موســوی( ب مشــاور حقوقــی ای
ــن  ــد و مطمئ ــت برگردن ــوِش مل ــه آغ ــه »ب ــام داد ک ــم پی ــرکوبگر رژی س
ــود.«2 ایــن جریــان در مطلبــی   باشــند کــه از امنیــت برخــوردار خواهنــد ب
باعنــواِن »گشــایش جــاده اســتقرار دمکراســی در ایــران« در ســایت رســمی 
ــکا و اجــرای  ــی آمری ــت کنون ــی دول ــا 12 شــرط تحمیل خــود نوشــت: »ب
ــه  منظــور پایــان مجــازات و تحمیــل فشــارهای سیاســی و  ایــن شــروط ب

ــت دارد.3  ــران« موافق ــه ای اقتصــادی علی
ایــن جریــان حمایــت نیروهــای سیاســی مختلــف را جلــب کــرده اســت. از 
برخــی »چپی«هــای ســابق تــا رضــا پهلــوی، شــیرین عبــادی، مهرانگیــز کار، 
ــان  ــانلو و... هم زم ــور اس ــوری  و منص ــماعیل ن ــرزدی، اس ــمت اهلل طب حش
موضــع ایــن شــورا بــه رغــم تاکیــدات بــر روی »حفــظ یکپارچگــی ملــی 
و تمامیــت ارضــی ایــران« امــا بــه دلیــل اعطــای »حــق آمــوزش بــه زبــان 
ــن  ــاِح ای ــه اصط ــا" )ب ــرای "قومیت ه ــی ب ــان فارس ــار زب ــادری« در کن م
جریــان( بــا واکنــش و مخالفت نیروهــای سیاســی ناسیونالیست/شوینیســت 
فــارس روبــه رو شــده و آن را »اتنیــک بــازی« می خواننــد. »اتنیــک بــازی« 
لفــِظ محترمانــۀ بــورژوازی فــارس بــرای تحقیــر و انــکارِ واقعیِت ســتمگری 

ملی اســت4. 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــد واژه دارد ک ــد کلی ــور چن ــان نوظه ــن جری ای
چــون  اســت.  ســازمانی  ظهــور  »نوظهــور«  از  منظــور  می پردازیــم. 
ــی  ــردم، بحران های ــارزات م ــری مب ــوازات اوج گی ــه م ــه ب ــت ک سال هاس
ــی آورد، اوضــاع  ــرزه در م ــه ل ــوری اســامی را ب ــه دوره جمه ــه دوره ب ک
ــم  ــا امپریالیس ــامی ب ــم اس ــان رژی ــای می ــدید تضاده ــه و تش خاورمیان

ــم.  ــابه بوده ای ــع مش ــا مواض ــی ب ــور جریانات ــاهد ظه ــکا، ش آمری
ادعــای اول: »شــورای مدیریــت گــذار از راهــکار »برانــدازی« دوری 

مســالمت آمیز« اســت.     می جویــد و طرفــدار »گــذارِ 
واقعیــت: تنهــا راه بــرای این کــه جامعــه و اکثریــت مــردم از ایــن موقعیــت 
ــرد  ــورت گی ــت ص ــه ای در وضعی ــری ریش ــده و تغیی ــا ش ــار ره فاکت ب
ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی و کلیــِت دولــِت طبقــۀ ســرمایه دار کــه 
سرچشــمۀ فجایــع کنونــی اســت »برانداختــه« یعنــی ســرنگون شــود. ایــن 
ــد آن چــه در ســال 57  ــه مانن ــک انقــاِب واقعــی )ن ــق ی کار فقــط از طری
ــکلی  ــه ش ــتثمارگر ب ــۀ اس ــت طبق ــام و دول ــان نظ ــت و هم ــورت گرف ص
دیگــر تــداوم پیــدا کــرد( امــکان پذیــر اســت. یــک انقــاب رهبــری شــده 
ــن درک و روش از  ــر تکامل یافته تری ــی ب ــِت متک ــزِب کمونیس ــط ح توس
علــم انقــاب و رهایــی )یعنــی ســنتز نویــن کمونیســم( و توســط میلیون هــا 
ــای  ــۀ آق ــد و برعکــس گفت ــد چــه می خواهن ــه می دانن ــردم آگاه شــده ک م
ــت  ــک دول ــه ی ــد داشــت ک ــن را خواهن ــۀ ای ــا دغدغ ــریعتمداری عمیق ش
ــوری  ــی جمه ــه و ارتجاع ــت کهن ــن دول ــن را جایگزی ــتی نوی سوسیالیس
ــی  ــادی و سیاس ــط اقتص ــام رواب ــه تم ــن ک ــی نوی ــد. دولت ــامی کنن اس
ــادا متفاوتــی را براســاس از  ســتمگرانه را تغییــر داده و نظــامِ اجتماعــی بنی

آلترناتیوسازی های ارتجاعی برای آیندۀ ایران!

انقالِب کمونیستی
 تنها آلترناتیو واقعی و رهایی بخش!

روز 9 اکتبــر 2019 حملــه ارتــش فاشیســتی ترکیــه بــه روژئــاوا بــا 
نــام »چشــمه صلــح« آغــاز شــد. »ســپاه محمــدی« اردوغــان در پنــاه 
قــرآن از مــرز گذشــت تــا بــا قتــل عــام مــردم غیر نظامــی کردســتان، 
ــای  ــل عام ه ــی ها و قت ــخ نسل کش ــه تاری ــر را ب ــۀ دیگ ــک نمون ی
جمهــوری ترکیــه بیافزایــد. امــا عملیــات چشــمۀ خــوِن فاشیســت-

اســامی های ترکیــه در روژئــاوا بــا چــراغ ســبز دولت ایــاالت متحده 
آمریــکا و تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــروج نیروهــای نظامی اش 
ــش  ــم دور کردن شــان از شــعاع آت ــا دســت ک از شــمال ســوریه )ی
ارتــش ترکیــه( در 6 اکتبــر کلیــد خــورد و بدیــن شــکل یــک مــورد 
ــرد  ــران ناسیونالیســت ک ــه رهب ــکا ب ــت آمری ــت دول ــر از خیان دیگ

افــزوده شــد. 
بلوف های ُکردی آمریکا

ــن  ــای خونی ــا در بازی ه ــه کرده ــت ک ــاری نیس ــتین ب ــن نخس ای
قــدرت در خاورمیانــه بــا بلــوف کاخ ســفید روبــه رو می شــوند. بهای 
ــا  ــا مــردم کردســتان ب بلوف هــای سیاســی آمریکایــی را البتــه عمدت
هــزاران کشــته از پــی رویدادهایــی مشــابه معاملــۀ نانوشــته اردوغــان 
ــه  ــت بعثــی عــراق ب ــد. در طــول دهــه 1970 دول ترامــپ پرداخته ان
ســمت سوســیال امپریالیســم شــوروی گرایــش پیــدا کــرد و بــه یکی 
ــه عربســتان  ــکا و متحدینــش از جمل از تضادهــای امپریالیســم آمری
ســعودی، اســرائیل و رژیــم محمدرضــا شــاه در ایــران تبدیــل شــد. 
در ســال 1972 دولــت نیکســون بــه تشــویق معاونش هنری کســینجر 
ــراق و مشــخصا  ــای ع ــا کرده ــه ب ــط محرمان ــران، رواب ــق ای از طری
ــراق  ــتان ع ــرات کردس ــزب دمک ــر ح ــی رهب ــی بارزان ــا مصطف م
ــی و تســلیحاتی آمریــکا،  )ح.د.ک.ع( برقــرار کــرد. حمایت هــای مال
ایــران و اســرائیل بــه حــزب دمکــرات آن هــا را در موقعیــت مناســبی 
قــرار داد. امــا انتشــار اســناد ســازمان ســی.آی.ای بعدهــا نشــان داد 
کــه هــدف آمریــکا نــه اســتقال کردهــا و حتــی خودمختاری شــان 
)کــه بــه شــدت مــورد حساســیت و مخالفــت محمدرضــا شــاه بــود( 
ــود. )معصــوم  ــم عــراق ب ــه رژی ــرای فشــار ب ــی ب بلکــه فقــط اهرم
252( صــدام حســین در 11 مــارس 1974 توافقنامــه میــان بغــداد و 
ــاری کردســتان  ــر »خودمخت ــی ب ــا مصــوب ســال 1970 و مبن کرده
ــه  ــال ب ــان س ــر هم ــرد و در اکتب ــی ک ــراق« را ملغ در چارچــوب ع
ــایۀ  ــی در س ــمرگ های بارزان ــا پیش ــید. ام ــگر کش ــتان لش کردس
ــی  ــی ایران ــکا و مستشــاران نظام ــران و آمری ــت تســلیحاتی ای حمای

ــراق را  ــت ع ــش و دول ــه و ارت ــاال را گرفت ــت ب ــگ دس ــرائیلی در جن و اس
ــارا در  ــراق ناچ ــه ع ــان ک ــد. آن چن ــرار دادن ــواری ق ــیار دش ــت بس در موقعی
مــارس 1975 قــرارداد الجزایــر را پذیرفــت و بــه خواســته های ایــران در مــورد 
مناقشــۀ مــرزی مربــوط بــه شــط العرب تــن داد. انعقــاد ایــن قــرار داد کــه از 
حمایــت آمریــکا هــم برخــوردار بــود عمــا بــه قطــع حمایت هــای ســی.آی.

ــی و پیشــمرگه هایش منجــر شــد. مــا  ــه بارزان ــران ب ــم ای ای، موســاد و رژی
ــه کمک هــای شــاه ایــران و ســی.آی.ای وابســته  مصطفــی بارزانــی آن قــدر ب
بــود کــه حتــی ســیگار و قنــد و چــای پیشــمرگه ها را از طریــق رژیــم ایــران 
تأمیــن می کــرد. )رنــدل 188( توافــق شــاه ایــران و صــدام حســین و خیانــت 
واشــنگتن و تهــران بــه کردهــا، چنــان باعــث پریشــانی مــا مصطفــی شــد که 
او پــس از چنــد روز مقاومــت در 30 مــارس 1975 فرمــان عــدم مقاومــت بــه 

پیشــمرگان داد و خــود بــه ایــران گریخــت. 
ــا  ــه آمریکایی ه ــراق ب ــردی ع ــران احــزاب ک ــدواری رهب ــن موســم امی دومی
در جنــگ دوم خلیــج و اشــغال کویــت توســط عــراق بــود. عملیــات »طوفــان 
صحــرا«ی آمریــکا و متحدینــش، معارضیــن صــدام را بــه ایــن نتیجــه رســاند 
کــه ســقوط رژیــم بعــث نزدیــک اســت. جــورج بــوِش پــدر بارهــا از مــردم 
و نیروهــای عراقــی خواســت خودشــان قــدرت را در دســت بگیرنــد و صــدام 
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ــر  ــدی متکــی ب ــط تولی ــود کــردن رواب ــی، ناب ــزات طبقات ــردن تمای ــان ب می
اســتثمار، محــو روابــط اجتماعــی ســتمگرانه و از میــان برداشــتن فرهنــگ و 
ــا داشــتن چنیــن  تفکــرات کهنــه، پایه گــذاری خواهــد کــرد. چــون تنهــا ب
دولتــی کــه بــر پایــه عمــِل آگاهانــه و ســازمان یافتۀ میلیون هــا انســان متولــد 
می شــود اســت کــه جامعــه و مــردم مــا از شــر فقــر و آوارگــی و زن ســتیزی 
ــد  ــود خواهن ــت خ ــب سرنوش ــده و صاح ــا ش ــی و... ره ــتمگری مل و س

شــد.5 
ــد را  ــۀ بع ــۀ »دغدغ ــای مردم فریبان ــور ادع ــن کش ــی ای ــِخ سیاس در تاری
ــال  ــل س ــِت چه ــه قیم ــت خورده و ب ــخ و شکس ــوی تل ــه نح ــتن« ب نداش
ــت.  ــده اس ــه ش ــم تجرب ــام گرای حاک ــرمایه دار اس ــۀ س ــِت طبق حاکمی
ــدار  ــای طرف ــه نیروه ــه ای اســت ک ــۀ فریب کاران ــادآورِ مجادل ــا ی ــن ادع ای
خمینــی در جریــان انقــاب ســال 57 بــا »بحــث پــس از مــرگ شــاه« مــردم 
ــن در  ــد. ای ــاح کردن ــع س ــا خل ــی را عم ــای سیاس ــیاری از نیروه و بس
حالــی بــود کــه خمینــی و اســام گراهای حلقــه زده بــر ِگــرد او پیشــاپیش 
ــک  ــِم تئوکراتی ــک رژی ــاد ی ــران و ایج ــدۀ ای ــرای آین ــو ب ــه و آلترناتی برنام
ــد«  ــتند »بع ــتند و می دانس ــر داش ــرده و در س ــه ک ــرمایه دارانه را فرمول س
قــرار اســت چــه بشــود. آن هــا بــر خشــم و اعتــراِض مــردم ســوار شــدند و 
در شــرایطی کــه جامعــه و رژیــم ســلطنتی دچــار بحرانــی عمیــق شــده بود، 
ــد. و چنیــن  ــر جنبــش مــردم کوبیدن ُمهــِر ارتجاعــی و تاریک اندیشــی را ب

ــم. ــه می بینی ــد ک ش
امــروز در شــرایط بحرانــی کشــور و اوج گیــری مبــارزات مــردم، نیروهــای 
بورژوایــی و پــرو امپریالیســتی یــک بــار دیگــر بــه مــردم مــا پیــام می دهنــد 
ــوری  ــی اســت از جمه ــند و کاف ــته باش ــد« را داش ــۀ بع ــد »دغدغ ــه نبای ک
اســامی »گــذر« کنیــم. در حالــی کــه خــود از هــم اکنــون بــه منزلــۀ »دولــت 
در تبعیــد« عمــل می کننــد و فرســتاده بــه دولت هــای مختلــف بــرای رایزنــی 
ــس از  ــدرت پ ــاختار ق ــن در س ــهم گرفت ــراکت و س ــی ش ــره )یعن و مذاک
جمهــوری اســامی بــا حمایــت دولت هــای امپریالیســتی( روانــه می کننــد. 
نیروهــای بورژوایــی بنــا بــه ماهیــت و موقعیــت طبقاتی شــان خواســتار از 
میــان بــردن ســاختارهای بنیادینــی نیســتند کــه ایــن نظــِم اســتثمار و ســتم 
بــر آن متکــی اســت. قصــد و هدف شــان حفــظ ایــن ســاختارها و شــراکت 
ــه بنــد اســنادِ ایــن جریــان »نوظهــور« و  در قــدرت سیاســی اســت. بنــد ب

جریانــات مشــابه بــه روشــنی ایــن را نشــان می دهــد. 
ادعــای دوم: »شــورای مدیریــت گــذار« خواهــان »برگــزاری انتخابــات آزاد 

بــرای گــذار از جمهــوری اســامی اســت«.
ــر آزاد«  ــات »آزاد« و »غی ــاِن انتخاب ــی می ــی ارتجاع ــت: در نظام های واقعی
ــوردِ  ــاالری« م ــردم س ــا »م ــی ی ــدارد. دمکراس ــود ن ــوی وج ــی ماه تفاوت
ادعــای امپریالیســت ها و جمهــوری اســامی فقــط یــک فریب و حقه اســت 
و بدتــر از آن ایــن توهــم را تولیــد می کنــد کــه گویــا »اراده مــردم « توســط 
فرآینــد انتخاباتــی بیــان می شــود. طبقــۀ اســتثمارگر بــا انتخاباتــش )همــراه 
ــع  ــا آزاد از آن در جوام ــامی ی ــوری اس ــتصوابی در جمه ــارت اس ــا نظ ب
ــر«  ــیدن و »توجیه پذی ــروعیت بخش ــر در مش ــردم را درگی ــتی( م امپریالیس
ــه  ــد. درحالی ک ــت کار می کن ــده و جنای ــۀ درن ــک طبق ــِت ی ــردن حاکمی ک
بــه هــر صــورت، ایــن طبقــۀ ســرمایه دارِ حاکــم اســت کــه بــر کِل فرآینــد 
ــه در  ــش ک ــلطه دارد و حاکمیت ــی س ــای سیاس ــی و تصمیم گیری ه انتخابات
واقــع یــک دیکتاتــوری خشــن و ضــد مردمــی اســت را اساســا بــا تکیــه بــر 

ــرد. ــش می ب ــرکوبگر به پی ــای س نیروه
ایده آلیــزه کــردن و تقــدِس انتخابــات در جوامــع ارتجاعــی، بخــِش 
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــای بورژوای ــکار« نیروه ــوژی و »راه ــی از ایدئول مهم
ــت.  ــتم اس ــتثمار و س ــِم اس ــاختارهای نظ ــه س ــیدن ب ــروعیت بخش و مش
ــاِن هیئــِت حاکمــۀ جمهــوری  امــروز در چارچــوِب تشــدیِد تضادهــای می
ــاری  ــادی غف ــِل ه ــانی مث ــا کس ــکار ت ــی فریب ــن روحان ــامی از حس اس
ــه  ــا« شــخصا دســت ب ــه پ ــِن ب ــن جنایــت کار »نعلی ــوِل خــودِ ای ــه ق کــه ب
ــدون نظــارِت  ــات آزاد و ب ــدارِ »انتخاب ــِل کمونیســت ها زده اســت،  طرف قت
اســتصوابی« شــده اند. آیــا ایــن تغییــری در رونــِد فریــِب انتخاباتــی در ایــن 
کشــور خواهــد داشــت؟ خیــر! کمــاکان مــردم بایــد »انتخــاب« کننــد کــه از 
میــاِن طبقــۀ ســرمایه دار چــه کســی قرارســت آن هــا را اســتثمار کنــد و در 

ــد.   ــان کن ــارزه، سرکوب ش ــراض و مب ــورت اعت ص
ــت و  ــز« اس ــونت پرهی ــذار« »خش ــت گ ــورای مدیری ــوم: »ش ــای س ادع
می خواهــد ایــن امــر را میســر کنــد کــه مبــارزات مــردم علیــه جمهــوری 
ــه  ــم ب ــام حاک ــلیم نظ ــا تس ــز ت ــونت پرهی ــاختارمند و خش ــامی »س اس

ــرود.6   ــو ب ــردم« جل ــت م خواس
ــه  ــرای این ک ــردم. »ب ــول زدِن م ــت و گ ــه اس ــا خراف ــن ادع ــت: ای واقعی
ــق و  ــرف عمی ــن ح ــت«. ای ــت گرف ــگ در دس ــد تفن ــد بای ــی نباش تفنگ
علمــی را ســال ها قبــل مائــو تســه دون گفــت. قــوای مســلح و همــۀ دم و 

دســتگاه نظامــی و ســرکوبگر، قلــِب دولــت هســتند. نقــش آن هــا در ایــن 
ــل  ــرا نگــه داشــتن مل ــِت ارضــی« و قه ــا حفاظــت از »تمامی ــه نه تنه جامع
ــِت از  ــرای حفاظ ــه  ب ــای کشــور اســت ک ــتمدیده در چارچــوب مرزه س
ــارزه و مقاومت هــای مــردم علیــه شــرایط بردگی شــان  نظــام ارتجاعــی، مب
را بــا شــدیدترین اشــکاِل خشــونِت ســازمان یافته ســرکوب می کننــد. 
آخریــن نمونــه اش در روزهــای اخیــر حملــۀ وحشــیانۀ نیروهــای ســرکوب 
ــه در  ــه تجمــِع کارگــراِن آذرآب در اراک اســت ک جمهــوری اســامی علی
ــه و  ــا گلول ــامی ب ــوری اس ــاِش جمه ــته ها، اوب ــن خواس ــر ابتدایی تری براب
گاز اشــک آور جــواِب کارگــران را دادنــد. بــه قــوِل رفیــق امیــر حســن پور 
ببینیــم »خشــونت بــه وســیلۀ چــه کســی، چگونــه، چــرا وعلیــه چــه کســی 
ــِز  ــی قهرآمی ــدوِن رویاروی ــه ب ــدارد ک ــکان ن ــن ام ــرد؟«7. ای صــورت می گی
انقابــی بــا قهــِر ســازمان یافتۀ ارتجاعــی، بتــوان یــک نظــامِ اجتماعــی نویــن 
را بــه نفــِع اکثریــت مــردم متولــد کــرد. در جوامــِع ارتجاعــی »خشــونت و 
ــر اعمــال قهــر و خشــونت از ســوی  دمکراســی الزم و ملزومنــد«8. در براب
ــه  ــا خراف ــزی« نه تنه ــه »خشــونت پرهی ــردم ب ــوت م ــوای ســرکوبگر دع ق

کــه جنایــت اســت. 
از  اســامی در یکــی  ایــن کــه جمهــوری  بــزرگ دیگــر  واقعیــت 
ــکان  ــرد و ام ــر می ب ــه س ــارش ب ــاِت نکبت ب ــای حی ــن دوره ه بحرانی تری
ــه  ــت ک ــی اس ــن اوضاع ــتر چنی ــر بس ــد. ب ــه می بینن ــی آن را هم فروپاش
نیروهــای طبقاتــی مختلــف تــاش می کننــد تــا مختصــات صحنــۀ سیاســی 
را تعییــن کــرده و اوضــاع را بــه ســمت و ســویی هدایــت کننــد کــه منطبــق 
ــدام  ــت: ک ــن اس ــی ای ــوال اساس ــا س ــت.  ام ــان اس ــع طبقاتی ش ــر مناف ب
ــاز عاجــل و حیاتــی  ــد نی سیاســت و موضــع و جهت گیــری واقعــا می توان
ــی و ســتم و  ــط ارتجاع ــی از شــر رواب ــرای رهای ــا را ب ــردم م ــه و م جامع
اســتثمار روزافــزون، بــرآورده کنــد؟ ســرنگونی جمهــوری اســامی، نه تنهــا 
ضرورتــی عینــی بلکــه ضرورتــی حیاتــی بــرای تعییــن مســیر آینــده اســت. 
ــا  ــا جمهــوری اســامی )اعــم از ســرنگونی طلب ی ــداِن مخالفــت ب ــا می ام
»غیــر برانــداز«( بازیگــران مختلفــی دارد کــه دارای منافــع طبقاتــی متخاصــم 
بــا هــم هســتند. در ایــن میــدان هــم کمونیســت های انقابــی حضــور دارند، 
هــم نیروهایــی کــه از قــدرت حاکــم گریختــه یــا بیــرون پرتــاب شــده اند 
و هــم نیروهــای ارتجاعــی رنگارنــگ بورژوایــی و وابســته بــه امپریالیســم. 
ــی  ــادگی قربان ــد به س ــردم می توان ــت م ــع اکثری ــی مناف ــن وضعیت در چنی
ــردِن  ــن رو ب ــود. از همی ــی ش ــات ارتجاع ــی طبق ــع سیاس ــداف و مناف اه
آگاهــی کمونیســتی بــه میــان قشــرهای مختلف مــردم، روشــن کــردن اذهان 
ــن  ــد زدن ای ــه معضــل چیســت و راه حــل چیســت و پیون ــر این ک ــر س ب
ــا »هفــت توقــف«  ــی و آن چــه م ــا عرصه هــای مختلــف مبارزات آگاهــی ب
ــی  ــی، ضرورت ــاب واقع ــک انق ــام ی ــرای انج ــازمان دهی ب ــم و س می نامی
حیاتی تــر از هــر زمــان دارد. این جــا اســت کــه می توانیــم اهمیــِت 
اســتراتژیک اســنادی ماننــد »قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــِن 
ــی و  ــن ترین وجه ــه روش ــه ب ــم ک ــنهادی(« را درک کنی ــرح پیش ــران )ط ای
به مثابــۀ تنهــا آلترناتیــو واقعــی اصــول و چگونگــی کارکــرد دولــت نویــن 
ــند  ــت س ــم اهمی ــه می توانی ــت ک ــا اس ــت. این ج ــرده اس ــخص ک را مش
»برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران« و ســند »اســتراتژی، راه 
انقــاب در ایــران«9 کــه به طــور علمــی هــم معضــل را مشــخص کــرده و 
هــم چگونگــی راه تغییــر را درک کنیــم. ایــن اســناد را بایــد به طــور وســیع 
تبلیــغ کــرده و بــه دســت توده هــای مــردم و همــۀ انســان های مترقــی کــه 
خواهــاِن رهایــی هســتند برســانیم، حــول آن هــا جلســات بحــث و مناظره و 
جــدل فکــری در هــر جایــی کــه امکانــش هســت بــه راه بیندازیــم و علمــی 
ــۀ  ــتی در هم ــاب کمونیس ــو انق ــرا آلترناتی ــه چ ــم ک ــت کنی ــتدل ثاب و مس
جهــان و در ایــران کــه گامِ اولــش ســرنگونی قهرآمیــز جمهــوری اســامی 
اســت، تنهــا آلترناتیــو بــرای رهــا شــدن از همــۀ فجایــع هولناکــی اســت که 

نظــامِ منســوِخ ســرمایه داری امپریالیســتی بــر کل بشــریت تحمیــل کــرده.
»آتش«

پانوشت:
1. رجوع کنید به سایت رسمی »شورای مدیریت گذار«

2. همان جا
3. همان جا

4. بــرای شــناخت از موضــع علمــی کمونیســتی در مــورد ســتم ملــی و محــو آن رجــوع 
کنیــد بــه ســتون واقعیــت کمونیســم در همیــن شــماره نشــریه آتــش

5. بــرای شــناخت از ســاختار و اصــول چنیــن دولتــی و کارکــردِ حکومــت آن رجــوع کنیــد 
ــران« انتشــارات  ــن ای ــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نوی ــه طــرح پیشــنهادی »قان ب

www.cpimlm.org حــزب کمونیســت ایــران م ل م در ســایت
6. سایت رسمی شورای مدیریت گذار

7. بــر فــراز مــوِج نویــن کمونیســم. امیــر حســن پــور. مطلــب »دمکراســی و خشــونت«. 
ایــن کتــاب در ســایت www.cpimlm.org موجــود اســت.

8. همان جا
www.cpimlm.org 9. برای دریافت این اسناد رجوع کنید به سایت

آلترناتیوسازی های ...
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را ســرنگون کننــد. در 27 اکتبــر 1991 و چنــد ســاعت پیــش از اتمــام جنــگ 
در کویــت، جــال طالبانــی رهبــر اتحادیــه میهنــی کردســتان عــراق و هوشــیار 
ــناتورهای  ــا س ــکا ب ــه آمری ــده ح.د.ک.ع در وزارت امورخارج ــاری نماین زیب
آمریکایــی دیــدار کردنــد تــا از حمایــت پنتاگــون از راپَریــن )شــورش عمومــی( 
مــردم کردســتان علیــه صــدام مطمئــن شــوند. راپریــن در مــارس 1991 شــروع 
شــد و در فاصلــه کوتاهــی بســیاری از شــهرها از جملــه ســه شــهر مهــم اربیــل، 
ســلیمانیه و کرکــوک بــه دســت پیشــمرگه ها افتادنــد. ارتــش صــدام در جنــوب 
و در کردســتان عملیــات ســرکوب شورشــیان را آغــاز کــرد و شــهرها و ســایر 
مناطــق اســتراتژیک در فاصلــه مــارس تــا آوریــل 91 بــه دســت ارتــش بعــث 
اشــغال شــدند. کشــتار کردهــا شــروع شــد و از »حامــی« آمریکایی شــان خبــری 
نبــود. جمع بنــدی ایــاالت متحــده ایــن بــود کــه تنبیــه و تضعیــف صــدام بــرای 
اشــغال کویــت کافــی اســت و کاخ ســفید بقــای یــک صــدامِ تضعیــف شــده را 
بــر چنــد پارچــه شــدن عــراق ترجیــح مــی داد. )معصــوم 306( دولــت رونالــد 
ریــگان ســه ســال پیــش از ایــن نیــز نســبت بــه قتــل عــام کردهــا توســط ارتش 
عــراق در بمبــاران شــیمایی حلبچــه و بعــد سلســله عملیات هــای هشــت گانۀ 
انفــال کــه چیــزی جــز نسل کشــی سیســتماتیک کردهــا نبــود، ســکوت کــرده 
بــود. چــرا کــه اســتفاده عــراق از ســاح شــیمیایی در جنــگ علیــه ایــران را در 
راســتای سیاســت ایــاالت متحــده مبنــی بــر بــه فرجــام رســاندن جنــگ هشــت 
ســاله ایــران و عــراق می دانســتند. جــورج بــوش پــدر تنهــا بعــد از قتــل عــام 
ــا  ــد کشــتار آن ه ــش صــدام و بع ــگ زده توســط ارت ــای جن ــاک پناهنده ه هولن
توســط مرزبانــان ترکیــه بــود کــه وزیــر خارجــه اش را بــرای »بررســی مســاله« 
ــه  ــامل منطق ــراق ش ــتان ع ــادی از کردس ــای زی ــا بخش ه ــرد و نهایت ــور ک مأم
پــرواز ممنــوع آمریــکا و مؤتلفینــش شــد. روزنامــه هرالــد تریبیــون در 15 آوریل 
91 عکســی از جــورج بــوش پــدر منتشــر کــرد در حــال کمــک بــه پناهنــدگان 
کــه روی آن نوشــته شــده بــود: »متأســفم کــه ایــن کمک هــا بــا تأخیــر انجــام 

می شــوند، نظرســنجی خــوب بــه زمــان کافــی نیــاز دارد«!
دوستی فصلی پنتاگون و روژئاوا

در حالــی کــه ایــاالت متحــده آمریــکا هــم در جریــان عملیــات دســتگیری و 
اســترداد عبــداهلل اوجــاالن بــا ســازمان های امنیتــی ترکیــه و اســرائیل همکاری 
ــام پ.ک.ک در »لیســت تروریســتی«اش  ــرار دادن ن ــا ق ــم ب ــود و ه ــرده ب ک
ــه در  ــش ترکی ــی ارت ــلیحاتی و جاسوس ــع تس ــدۀ مناب ــن تأمین کنن اصلی تری
ــود، از آگوســت 2014 کــه ائتــاف  ســرکوب مــردم کردســتان و پ.ک.ک ب
بین المللــی آمریــکا بــرای جنــگ علیــه داعــش در ســوریه و عــراق ســاخته 
شــد، گریاهــای تحــت رهبــری حــزب اتحــاد دمکراتیــک کردســتان 
ــه  ــی آن )ی.پ.گ و ی.پ.ژ( ب ــاخۀ نظام ــخصا دو ش )پ.ی.د PYD( و مش
ــا در  ــدند. ام ــل ش ــوریه تبدی ــمال س ــاف در ش ــن ائت ــی از ای ــش مهم بخ
دیــدگاه و برنامــه سیاســی پ.ی.د و پ.ک.ک، اتحــاد بــا امپریالیســم آمریــکا 
ــکان  ــوان ام ــه آن به عن ــود و ب ــی ب ــکاری تاکتیک ــک هم ــر از ی ــیار فرات بس
ــران  ــزب کارگ ــد. ح ــته می ش ــتراتژیک نگریس ــدت و اس ــاد بلندم ــک اتح ی
ــان را  ــگ و مبارزه ش ــیدند جن ــیس کوش ــدو تأس ــر آن از ب ــتان و رهب کردس
بــا چشــم داشــت بــه کمک هــا و حمایــت سوســیال امپریالیســم شــوروی و 
دولــت بعثــی ســوریه در دهــه 1980 پیــش ببرنــد. بعــد از فروپاشــی شــوروی 
و بلــوک شــرق و به ویــژه بعــد از ائتــاف آمریــکا و کردهــا در عــراق، امیــد 
ــش از آن و  ــه پی ــک ده ــاالن ی ــداهلل اوج ــد. عب ــرب ش ــه غ پ.ک.ک متوج
اندکــی پــس از ســقوط رژیــم صــدام حســین و تشــکیل دولــت کمپــرادوری 
ــان  ــکان را حــدس زد و نوشــت: همزم ــن ام ــراق ای ــردی در کردســتان ع ک
ــنتی  ــات س ــراق، اقدام ــکا در ع ــاالت متحــده آمری ــی ای ــی هژمون ــا جایگزین ب
ــای  ــدوام متده ــه ت ــی زمین ــا یعن ــتان و ُکرده ــورد کردس ــو در م ــوی نات گادی
ُکنترا–گریایــی بــه شــکل ســابق بــه میــزان زیــادی تضعیــف شــد. تنــش مابیــن 
جمهــوری ترکیــه و ایــاالت متحــده آمریــکا کــه ناشــی از موضع گیــری در برابــر 
ــان  ــال 2007 و همزم ــود در س ــراق[ ب ــرد ]در ع ــدرال ُک ــت ف پ.ک.ک و دول
ــه در  ــرد ک ــوان درک ک ــن شــد. می ت ــه ای نوی ــق واشــنگتن وارد مرحل ــا تواف ب
برابــر دســت کشــیدن پ.ک.ک از مبــارزه مســلحانه، توافقــی کلــی در ســاختار 
دولت-ملــت بــر مبنــای راه حل هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
کــه در آن هــا راه حــل نظامــی نقــش اساســی را بــر عهــده نــدارد، حاصــل شــد… 
ــرش  ــه تأثی ــی ک ــت اســت، تحول ــز اهمی ــی حائ ــر تحول ــن ام ــدون شــک ای ب
بــر کردســتان و ُکردهــا و به عبارتــی خاورمیانــه نتایــج مهمــی در پــی خواهــد 

داشــت. ]نقشــه راه ص101 و 102[.
ــا  ــو ب ــت پ.ک.ک در گفتگ ــر وق ــک رهب ــل بای ــروج داعــش، جمی ــس از ع پ
ــرای  ــزب ب ــن ح ــل ای ــت از تمای ــه صراح ــایت )Die Zeit( ب ــه دی تس روزنام

ــت: ــرد و گف ــت ک ــرب صحب ــا و غ ــه آمریکایی ه ــتر ب ــی بیش نزدیک
ــگ  ــا در جن ــتند. آن ه ــه هس ــدرت خاورمیان ــن ق ــا دینامیک تری ــروزه کرده ام
ــر  ــده اند. اگ ــازماندهی ش ــری س ــس دیگ ــر ک ــر از ه ــد و بهت مصمم ترین ان

آمریــکا می خواهــد کــه در منطقــه بــه سیاســت بپــردازد، نمی توانــد کــه آن هــا 
ــه وجــود آورد و  ــه داعــش ب ــی را علی ــرد. آمریــکا یــک همپیمان را نادیــده بگی
ــا ایــن  ــا کمــک کردهــا اســت کــه موفــق می شــود. آی ــی تنهــا ب ایــن همپیمان
همپیمانــی بــدون داشــتن ارتبــاط آمریکایی هــا بــا کردهــا می توانــد بــه نتیجــه 
برســد؟ آمریــکا بــدون پ.ک.ک چگونــه می توانــد بــه حمایــت ترکیــه از داعش 
خاتمــه دهــد؟ ایــن ناممکــن اســت. آمریکا چگونــه می خواهــد بــدون پ.ک.ک 
بــه اهدافــش در خاورمیانــه برســد؟ بــدون کردهــا؟ نمی شــود. اروپــا بــدون مــا 
چگونــه می خواهــد کــه بــه وابســتگی خــود بــه گاز روســیه پایــان دهــد؟ راه 
نفــت خــام و گاز بــه دریــای مدیترانــه از روژئــاوا می گــذرد. اگــر توانایــی حفــظ 
امنیــت ایــن راه وجــود داشــته باشــد، اروپــا هــم می توانــد کــه نفــس راحتــی  

بکشــد.1
ــا  ــتی ب ــی نشس ــپتامبر 2014 ط ــز در س ــران پ.ی.د نی ــلم از رهب ــح مس صال
مقامــات دولــت بریتانیــا در لنــدن از تمایــل روژئــاوا بــرای نزدیکــی بیشــتر بــه 
ــخص  ــا مش ــا بعده ــت2.  ام ــش گف ــه داع ــا علی ــاف آمریکایی ه ــرب و ائت غ
شــد نشســت های مشــترک و گفتگوهایــی بــا واســطه میــان نماینــدگان 
ــادی و  ــران پ.ی.د از ســال 2012 می ــا رهب ــاالت متحــده ب وزارت خارجــه ای
مدت هــا پیــش از عــروج داعــش آغــاز شــده بــود3.  ســفرهای ادواری صالــح 
ــاز  ــی آغ ــا امپریالیســت های اروپای ــدار ب ــی و دی ــه کشــورهای اروپای مســلم ب
شــد و به عبــارت دیگــر رهبــران پ.ک.ک و پ.ی.د جهــت تقــرب بیشــتر بــه 
امپریالیســت ها، پایــۀ مردمــی و ســازمان یافتگی تشــکیاتی و توان منــدی رزمــی 
و نظامــی کردهــا را بــه بــازار منطقــه ای آمریــکا در خاورمیانــه پیشــنهاد کردنــد 
تــا جنبــش کردســتان و نیــروی مردمــی روژئــاوا و همچنیــن کردســتان ترکیــه را 
بــه متحــد و پیــاده نظــام امپریالیســت ها و ائتــاف منطقــه ای آن هــا تبدیــل کننــد. 
ایــن پیشــنهاد البتــه در پیچیدگــی اوضــاع وقــت خاورمیانــه از ســوی غربی هــا 
و مشــخصاً آمریکایی هــا پذیرفتــه شــد. ژنــرال جــان کربــی ســخنگوی وقــت 
وزارت دفــاع آمریــکا طــی گفتگویــی بــا شــبکه عربــی الحــّره از تــوان جنگــی 
نیروهــای ی.پ.گ ابــزار شــگفتی کــرد. بنــا بــه گــزارش ســایت خبــری فــرات 
ــخنگوی وزارت  ــت س ــاون وق ــاف مع ــاری ه ــا پ.ک.ک( م ــته ب ــوز )وابس نی
خارجــه آمریــکا نیــز اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده پ.ی.د را یــک ســازمان 
ــرورت  ــه از ض ــت ترکی ــات دول ــا مقام ــو ب ــد و در گفتگ ــتی نمی دان تروریس
همــکاری ائتــاف منطقــه ای غــرب بــا ایــن حــزب و نیروهــای نظامــی آن در 
ــاالت متحــده  ــود کــه مقامــات ای ــا روشــن ب ــل داعــش ســخن گفــت. ام مقاب
در نــوع برخــورد بــا پ.ی.د و روژئــاوا بــا یــک تضــاد جــدی یعنــی فشــار و 

ــد.  ــه رو بودن ــه روب ــت ترکی ــی دول عصبانیــت متحــد استراتژیک شــان یعن
رفــع خطــر داعــش از عــراق و ســوریه، ضــرورت اتحــاد بــا روژئــاوا را بــرای 
دولــت وقــت آمریــکا از میــان بــرد و آن هــا به ســادگی ســال های 1974 و 1991 
ــه  ــد. ب ــت کردن ــه متحدین شــان در بورژواناسیونالیســم کــرد خیان ــار دیگــر ب ب
قــول دوســتی دو چیــز تغییــر نخواهنــد کــرد: طلــوع آفتــاب و خیانــت آمریــکا 

بــه رهبــران احــزاب کــرد.
ــد  ــاوا خیانــت نمــی کردن ــه روژئ مســاله ایــن نیســت کــه اگــر آمریکایی هــا ب
چنیــن و چنــان می شــد. یــا ممکــن نیســت در آینــده بــورژوازی کــرد در روژئاوا 
یــا باکــور )کردســتان ترکیــه( همچــون حکومــت حریــم کردســتان بعــد از ســال 
ــاله  ــوند. مس ــوردار نش ــان برخ ــرکای آمریکایی ش ــد ش ــه عه ــای ب 2003 از وف
ایــن اســت کــه امیــدواری، معاملــه و ســاخت و ســازش بــورژوا ناسیونالیســم 
کــرد بــا امپریالیســت ها اساســا هیــچ ربطــی بــه منافــع بلندمــدت اکثریــت مــردم 
کردســتان و رهایــی آن هــا نــدارد. راه حــل مســالۀ کردســتان هــم هماننــد هــر 
نقطــه دیگــری در زمانــۀ مــا در انقــاب کمونیســتی و کمونیســم نویــن نهفتــه 

اســت.
صالح قاضی زاده
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روســتای »چنــار محمــودی« از توابــع لــردگان اســتان چهــار محــال و بختیــاری 
ــران اســت کــه جایــگاه و  ــاده ای یکــی از هــزاران روســتای محــروم و دور افت
ــد از  ــته و ندارن ــزی نداش ــت مرک نقشــی در سیاســت گذاری های کان حکوم
امکانــات رفاهــی و حمایتــی برخــوردار نیســتند و مردمــش بــه در صــدر اخبــار 

بــودن هــم عــادت ندارنــد. 
ــار  ــدر اخب ــه ص ــی ب ــرای مدت ــات آن ب ــتا و اتفاق ــن روس ــاه 98 ای ــر م در مه
کشــور آمــد. دلیــل آن، بــروز فاجعــه ای انســانی در عرصــه بهداشــت و درمــان 
ــود. تعــدادی از ســاکنان روســتا کــه در یــک طــرح پایــش ســامت  ــی ب اهال
ــراد دلیــل  ــد. ایــن اف ــد کــه ایــدز گرفته ان ــد، فهمیدن آزمایــش خــون داده بودن
ــز بهداشــت روســتا از ســرنگ مشــترک  ــار مرک ــای خــود را اســتفاده بهی ابت
بــرای انجــام تســت می داننــد و بــا تجمــع در برابــر مرکــز بهداشــت خواســتار 
رســیدگی بــه وضعیــت خــود شــدند. رییــس کل دادگســتری اســتان چهارمحال 
ــی تشــکیل داد و  ــده قضای ــن خصــوص پرون ــاه در ای ــر م ــاری 10 مه و بختی
بهیــار روســتا بازداشــت شــد. امــا مدیــر مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت بافاصلــه انتقــال ویــروس را از طریــق ســرنگ آلــوده رد کرد. 
ســعید نمکــی، وزیــر بهداشــت در نامــه ای بــه وزیــر دادگســتری نوشــت عامــل 
ــه  ــردگان ن ــع ل ــودی از تواب ــتای چنارمحم ــروس اچ آی وی در روس ــال وی انتق
ســرنگ آلــوده بهیــار بلکــه »معتــادان تزریقــی و افــرادی بــا روابــط نامطلــوب« 
ــار روســتا  ــت از بهی ــن خواســتار اعــاده حیثی ــر بهداشــت همچنی ــد. وزی بودن
شــد. ســخنان وزیــر بهداشــت باعــث خشــم مــردم شــد و به شــبکه بهداشــت، 
فرمانــداری و دفتــر امــام جمعــه لــردگان حملــه کردنــد شیشــه ها را شکســتند 

و آن جــا را آتــش زدنــد.
ابتــای تعــداد زیــادی از مــردم چنــار محمــودی بــه ایــدز نتیجــه عقــب ماندگی 
ــات بهداشــتی  ــه خدم ــا در ارائ ــی درمانگاه ه سیســتم بهداشــتی و عــدم توانای
بهینــه بــرای شــهروندان به خصــوص در روســتاها و شــهرهای کوچــک اســت. 
ــود  ــا نب ــروری  ی ــکی الزم و ض ــزات پزش ــود دارو وتجهی ــال کمب ــور مث به ط
ــاز  ــی زمینه س ــایل درمان ــردن وس ــی ک ــد عفون ــرای ض ــوکاو ب ــتگاه اوت دس
ــن  ــروز چنی ــت. ب ــت اس ــدز و هپاتی ــل ای ــی مث ــدن بیماری های ــر ش همه گی
مســائلی اتفاقــی و تصادفــی نیســت. چنیــن مســائلی یــا هــزاران فاجعــۀ دیگــر 
در عرصه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و... نتیجــه مســتقیم و 
حاصــل کارکــرد نظــام ســرمایه دارانه حاکــم بــر کشــور اســت. آنارشــی تولیــد 
و رقابــت بــرای کســب بیشــترین ســود باعــث تولیــد و بازتولیــد چرخه هــای 
ســتم و تبعیــض و نابرابــری بیــن شــهر و روســتا و در تمــام عرصه هــای رفاهی 
ــر  ــود. ب ــرورش و... می ش ــوزش و پ ــان و آم ــت و درم ــی و بهداش و حمایت
ــهرها  ــوج ش ــعه مع ــرج و توس ــرج و م ــر ه ــترش پ ــاهد گس ــا ش ــن مبن همی
هســتیم. شــهرهایی بیــش از حــد شــلوغ و بــا انــواع آســیب ها کــه در محاصــره 
ــای  ــتاها و نیازه ــد. روس ــرار دارن ــر ق ــب بدت ــرایطی به مرات ــا ش ــی ب زاغه های
روســتاییان نادیــده گرفتــه می شــود و کم اهمیــت یــا بی اهمیــت اســت. به طــور 
مثــال بــرای یــک آزمایــش پرتونــگاری و یــا آزمایشــات دیگــر مــردم روســتاها 
یــا شــهرهای مناطــق محــروم بایســتی مســافت طوالنــی را طــی کــرده و بــه 
شــهرهای بــزرگ برونــد. شــاهد امــواج عظیــم مهاجــران روســتایی هســتیم کــه 
کاری پیــدا نمی کننــد، شــاهد ایــن هســتیم کــه ســمت و ســوی سیاســت های 
اقتصــادی، نظام هــای آموزشــی و زیــر ســاخت خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
ــای  ــینان و توده ه ــر بخشــی از شهرنش ــت فق ــه قیم ــهری ب ــاه ش ــن رف و تأمی

روســتایی اســت.
ــا  ــرمایه در مکان ه ــون س ــد چ ــت نمی ده ــتاها اهمی ــه روس ــم ب ــام حاک نظ
و بخش هــای دیگربه دنبــال کســب ســودهای کان اســت. رســیدگی بــه 
نیازهــای بهداشــتی و درمانــی مناطــق روســتایی، مســتلزم توجــه، برنامه ریــزی، 
تخصیــص بودجــه و اســتفاده از نیــروی انســانی کافــی و کارآمــد اســت. بحــث 
آمــوزش و پیشــگیری از بیمــاری در مــوردی مثــل چنــار محمــودی از اهمیــت 
حیاتــی برخــوردار اســت کــه نظــام بهداشــتی و درمانــی حاکــم اقدامــی در ایــن 
زمینــه هــم نکــرده اســت. ایدئولــوژی و نــگاه نخبه گــرا و ســود محور و فســاد 
ــل کــرده اســت  ــر جامعــه تحمی ــه نظــام جمهــوری اســامی ب گســترده ای ک
باعــث ازدحــام پزشــکان متخصــص در شــهرها و نبــود انگیــزه و برنامــه بــرای 
خدمــت بــه توده هــای مناطــق روســتایی اســت. سیاســت بهداشــت و درمــان 
ــی  ــی، جنســیتی و ملــی اســت. یعن جمهــوری اســامی یــک سیاســت طبقات
منابــع و امکانــات در اختیــار اقلیتــی ثروتمنــد، عمدتــا مــردان وعمومــا شــهرها 
ــات،  ــگام تخصیــص ســرمایه ها و امکان ــرد. هن ــرار می گی و مناطــق مرکــزی ق
ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــی در اولوی ــدرت سیاســی و اقتصــادی و مذهب ــز ق مراک

تنهــا راه پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت و خــاص شــدن از آثــار و نتایــج ضــد 
بشــری آن، پایــان دادن بــه نظــام جمهــوری اســامی و جایگزینــی آن بــا یــک 

دنیــای نویــن و متفــاوت از طریــق انقــاب کمونیســتی اســت. 
امــا جامعــه بشــری در طــول تاریــخ خــود شــاهد روزهــای درخشــانی از انگیزه 
ــم و  ــار آن از جس ــرمایه داری و آث ــردن س ــن ب ــرای از بی ــه ب ــزم و برنام و ع
ــده  ــای مان ــم برج ــانی ه ــتاوردهای درخش ــت و دس ــوده اس ــا ب ــن توده ه ذه
اســت.  طــی انقــاب در چیــن سوسیالیســتی، هنرمنــدان، پزشــکان، کارکنــان 
فنــی وعلمــی و... فراخوانــده شــدند کــه بــه میــان کارگــران و دهقانــان برونــد 

ــه کار بندنــد، تــا در  تــا مهارتهای شــان را در زمینــه تأمیــن نیازهــای جامعــه ب
ــد  ــه اشــتراک بگذارن زندگــی زحمتکشــان شــریک شــوند، شناخت شــان را ب
ــان از شــهرها و روســتاها بــرای ارائــه  و از توده هــای تحتانــی بیاموزنــد. جوان
خدمــات پزشــکی پیشــگیرانه و کمک هــای پزشــکی اولیــه کــه آمــوزش دیــده 
ــه  ــا را پزشــکان پابرهن ــد. آن ه ــف روســتایی می رفتن ــه مناطــق مختل ــد ب بودن
ــوال در  ــن س ــود. ای ــی ب ــیار ابتدای ــان بس ــرایط و امکاناتش ــون ش ــد چ نامیدن
ســطح گســترده مطــرح شــد کــه کــدام یــک بیشــتر اهمیــت دارد؟ این کــه یــک 
پزشــک ماهــر »حــق« برخــورداری از زندگــی ممتــاز در شــهر را داشــته باشــد 
یــا این کــه خدمــات درمانــی در دســترس شــمار گســترده ای از مــردم باشــد تــا 
روســتاییان هــم حــق برخــورداری از درمــان مناســب را داشــته باشــند؟ یکــی 
دیگــر از دســتاوردها، حرکــت عظیمــی بــود کــه در آن طــب ســنتی از جملــه 
طــب ســوزنی بــا پزشــکی مــدرن ترکیــب شــد. چیــن مائوئیســت، کــه کشــور 
ثروتمنــدی نبــود، توانســت چیــزی را خلــق کنــد کــه ایــاالت متحــده حتــی 
ــر.  ــان فراگی ــک نظــام بهداشــت و درم ــک شــود: ی ــه آن نزدی ــود ب نتواســته ب
خدمــات بهداشــتی بــا هزینــه بســیار پاییــن یــا رایــگان ارائــه می شــدند و نظــام 
ــه راهبــرده می شــد.  ــا اصــول مشــارکتی و برابری خواهان بهداشــت و درمــان ب
ــا، بهداشــت و ســایر ماحظــات بهداشــتی  ــر پیشــگیری از بیماری ه ــد ب تأکی
ــا و  ــز بودجه  ه ــی، تمرک ــاب فرهنگ ــی انق ــود. در ط ــی ب ــامتی عموم و س
تخصیــص منابــع بــه مناطــق روســتایی منتقــل شــد. بهداشــت و درمــان حتــی 
در شــهرها هــم به صــورت عمومــی بهبــود پیــدا کــرد. در اوایــل دهــه 1970  در 
شــانگهای نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان پایین تــر از نیویــورک در همــان زمــان  
بــود. میانگیــن طــول عمــر در دوران مائــو دو برابــر شــد و از 32 ســال در 1949 
بــه65 ســال در 1976 رســید. در همیــن حــال به ســرعت چیــن مائوئیســتی در 

تولیــد تجهیــزات درمانــی خودکفــا شــد.1
در یــک چارچــوب اجتماعی-اقتصــادی کان، هــدف چین مائوئیســتی رســیدن 
بــه توســعه متعــادل و برابری طلبانــه بــود. رفــع ایــن نابرابری هــا و شــکاف ها 
ــم  ــش و فه ــرفت دان ــی و پیش ــیمات اجتماع ــع تقس ــد رف ــی از فراین بخش

ــود. ــه ب ــدی کل جامع ــدف بهره  من ــا ه ــه ب ــای جامع قابلیت ه
امــروز بــا آموختــن از تجربه هــای گذشــته و بــا تکیــه بــر تکامــل یافته  تریــن 
ــه  ــن کمونیســم ک ــی ســنتز نوی ــی کل بشــریت یعن درک از کمونیســم و رهای
توســط بــاب آواکیــان جلــو گذاشــته شــده، امکانــات و افق هــای گســترده تری 
ــان ها در  ــان انس ــظ ج ــان و حف ــت و درم ــویه های بهداش ــن س ــرای تعیی ب
جامعــه سوسیالیســتی آینــده در سراســر جهــان و در ایــران در دســت داریــم.  
در جمهــوری سوسیالیســتی نویــن کــه مــا بــرای آن می  جنگیــم، هــدف در ایــن 
زمینــه تقویــت تندرســتی و ســامت همه جانبــه مــردم اســت. همــراه بــا تاکیــد 
بــر گســترِش تغذیــه ســالم و ورزش. جهت گیــری اساســی سیاســت بهداشــتی 
دولــت سوسیالیســتی شناســایی بــه موقــع و پیشــگیری از امــراض اســت. در 
ایــن راســتا، سیاســت ارتقــای ســطح بهداشــت عمومــی و مقابلــه بــا عــادات 
ــه و  ــه روز و پیش رفت ــم و  ب ــور دائ ــا به ط ــان توده ه ــج می ــتی رای ــد بهداش ض
بــا بــه راه انداختــن  کارزارهــای بهداشــتی تــود ه ای و سراســری و از طریــق در 
هــم آمیختــن کار بهداشــتی بــا جنبــش تــوده ای عملــی خواهــد شــد. در ایــن 
جمهــوری، بهداشــت و درمــان بــا هزینــۀ کــم در دســترس همــه خواهــد بــود 
و در اســرع وقــت بهداشــت و درمــان همگانــی به طــور رایــگان تامیــن خواهــد 
شــد. گســترش شــبکه خدمــات پزشــکی و بهداشــتی در شــهرها و روســتاهای 
سراســر کشــور بخشــی الینفــک از دگرگــون کــردن ســطح زندگــی توده هــای 
ــور و  ــر کش ــات در سراس ــن خدم ــترش ای ــس از آن، گس ــت و پ ــروم اس مح
مســاوی کــردن کیفیــت آن در اقصــی نقــاط کشــور سیاســت دائمــی دولــت 
سوسیالیســتی اســت. در ایــن زمینــه روســتاها و مناطــق محروم تــر از اولویــت 
ــر  ــه حداکث ــان ب ــاد بهداشــت و درم ــه، نه ــن زمین ــوند. در ای برخــوردار می ش
ــت  ــرع وق ــان در اس ــکی جه ــم پزش ــروی های عل ــا پیش ــد ت ــاش می کن ت
ــش  ــی منتقــل شــود و پیشــرفت های دان ــان همگان ــه نظــام بهداشــت و درم ب
پزشــکی در ایــران را نیــز در اختیــار مــردم جهــان بگــذارد. بــه امــر تکامــل و 
پیشــرفت روش هــای درمــان از جملــه درمــان تخصصی توجــه الزم شــده و در 
ایــن زمینــه پژوهش هــای گســترده انجــام خواهــد شــد. در تطابــق بــا رویکــرد 
علمــی و جهت گیــری انترناسیونالیســتی، پژوهــش و پیشــرفت و دســتاوردهای 
علمــی در عرصــه پزشــکی تــا حداکثــر امــکان بــا افــراد رشــته های مربوطــه در 
دیگــر نقــاط جهــان در میــان گذاشــته خواهد شــد و همــکاری جهانــی در زمینه 
کشــف و مبــارزه بــا بیماری هــا و بیماری هــای مســری و جلوگیــری از شــیوع 
ــان،  ــم پزشــکی و کاربســت آن در سراســر جه ــه عل ــل همه جانب ــا، تکام آن ه
تشــویق خواهــد شــد. جهت گیــری خدمــت بــه خلــق، تبلیــغ و ترویــج شــده 
و به مثابــه معیــاری بــرای متخصصیــن و دیگــر کارکنــان حــوزۀ پزشــکی تعییــن 

خواهــد شــد.2
ستاره مهری

پانوشت:
1 رجــوع کنیــد بــه کتــاب تاریــخ واقعــی کمونیســم – ریمونــد لوتــا. ایــن کتــاب در ســایت 

ــت. ــود اس www.cpimlm.org موج
2 در ایــن زمینــه رجــوع کنیــد بــه ســند »قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران 

)طــرح پیشــنهادی(«. ایــن ســند در ســایت بــاال موجــود اســت.  

مسئول گسترش  ایدز در روستای »چنار محمودی« کیست؟
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ــردم در  ــای م ــود توده ه ــع از آن ش ــد و مان ــاک بپاش ــتی خ سوسیالیس
ــان  ــا راه نجات ش ــه تنه ــد ک ــان بفهمن ــر جه ــاط دیگ ــتان و نق افغانس
از ظلــم و اســتثمار خردکننــده، کمونیســم اســت و نــه هیــچ راه 
توده هــای  مقاومت جویانــۀ  انــرژی  شــد  موفــق  آمریــکا  دیگــر. 
ــی  ــگ نیابت ــت جن ــه خدم ــادی ب ــدار زی ــه مق ــتان را ب ــردم افغانس م
ــودال و کان  ــات فئ ــه طبق ــکا ب ــا ات ــوروی در آورد و ب ــا ش ــود ب خ
ــام گرای  ــزاب اس ــایر و اح ــای عش ــتان و روس ــرمایه داران افغانس س
پوســیده فکر و بیرحــم کــه در صحنــۀ سیاســی افغانســتان ظاهــر 
ــن »جهــاد  ــکا از ای ــد. آمری ــن کن ــد خصلــت جنــگ را تعیی شــده بودن
ــان  ــه ای می ــِی منطق ــک اتحــاد سیاســی- نظام ــرای ایجــاد ی مقــدس« ب
ــد  ــه آمریــکا بودن ــته ب ــای وابس ــه دولت ه عربســتان و پاکســتان ک

ــرد. ــتفاده ک ــز اس نی
سوءاســتفاده از ایــن دروغ بــزرگ منحصــر بــه آمریــکا و اســام گرایان 
مرتجــع افغانســتان و دولت هــای منطقــه نبــود. خــود شــوروی و 
رژیــم وابســته اش و تمــام  احــزاب و ســازمان های رویزیونیســِت 
طرفــدار شــوروی در سراســر جهــان )از جملــه، حــزب تــوده و 
ســازمان فداییــان اکثریــت در ایــران( ادعــای دروغیــن و جعلــِی 
پوشــاندن  بــرای  را  شــوروی  بــودن  سوسیالیســت  و  کمونیســت 
کردنــد.  اســتفاده  شــوروی  امپریالیســتی  ســرمایه داری-  ماهیــت 
ــد کــه »چــون شــوروی  ــن مضمــون راه انداختن ــا ای ــی ب آن هــا گفتمان
شــوروی  توســط  افغانســتان  اشــغال  پــس  اســت  سوسیالیســتی 
بــاز کــردن جبهــۀ مبــارزه بــا امپریالیســم جهانــی و متــرادف بــا 
ــه.  ــه و مردم فریبان ــر ریاکاران ــی سراس ــت«. گفتمان ــم اس انترناسیونالیس
امــا واقعیــت شــوروی چــه بــود؟ اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــری  ــت رهب ــتی تح ــاب کمونیس ــروزی انق ــس از پی ــتی پ سوسیالیس
ــعل  ــه مش ــد و ب ــود آم ــه وج ــال 1917، ب ــه س ــیه ب ــن در روس لنی
و  همــۀ خلق هــا  امیــد  نقطــۀ  و  پرولتاریــای جهــان  رهایی بخــش 
ــم و  ــاد فئودالیس ــی از انقی ــتیاق رهای ــه اش ــتم ک ــت س ــای تح ملت ه
ــن کشــور  ــا سوسیالیســم در ای ــد. ام ــل ش ــتند تبدی امپریالیســم را داش
ــدن  ــود آم ــه وج ــس از ب ــال پ ــل س ــه چه ــک ب ــاورد و نزدی دوام نی
ــت و  ــورت گرف ــتناک در آن ص ــرد وحش ــک عقب گ ــم، ی سوسیالیس
ــد.  ــا ش ــرمایه داری احی ــرنگون و س ــتی س ــام سوسیالیس ــت و نظ دول
ــا  ــتی ب ــرمایه داری- امپریالیس ــک کشــور س ــه ی ــوروی ب در نتیجــه، ش
همــان خصلــت و سیاســت های مشــابه قدرت هــای ســرمایه داری 
ــل  ــره تبدی ــا و غی ــن و بریتانی ــکا و ژاپ ــد آمری امپریالیســتی دیگــر مانن
ــوز  ــن تفــاوت کــه به علــت گذشــتۀ سوسیالیســتی اش هن ــا ای شــد – ب
ــال  ــه در س ــا این ک ــید ت ــدک می کش ــا خــود ی ــام »سوسیالیســم« را ب ن
1991 ایــن نقــاب سوسیالیســتی را نیــز کنــار گذاشــت. ســرنگون شــدن 
کمونیســم و سوسیالیســم در شــوروی فاجعــۀ بزرگــی نــه فقــط بــرای 
ــریت  ــرای کل بش ــه ب ــوروی بلک ــودِ ش ــان خ ــران و زحمتکش کارگ
ــی را  ــتی بین الملل ــش کمونیس ــار، جنب ــرد فاجعه ب ــن عقب گ ــود. ای ب
ــمیت  ــه رس ــه ب ــکار بلک ــه ان ــارۀ کار ن ــا چ ــرد. ام ــرو ب ــران ف در بح
شــناختن ایــن واقعیــت وحشــتناک، تحلیــِل علمــی از علــل ایــن 
عقب گــرد و یافتــن راهــی بــرای تــداوم انقاب هــای کمونیســتی 
ــود کــه مائوتســه دون انجــام داد و کمونیســت های  ــود. ایــن کاری ب ب
ــام  ــرد و اع ــری ک ــاله رهب ــن مس ــم ای ــخیص و فه ــان را در تش جه
ــت در  ــت )سوسیالیس ــروه رویزیونیس ــک گ ــوروی ی ــه در ش ــرد ک ک
ــرمایه داری  ــه و س ــدرت را گرفت ــل( ق ــورژوازی در عم ــا ب ــرف ام ح
را احیــا کــرده و شــوروی را بــه یــک کشــور »سوســیال امپریالیســت« 
ــد.  ــل کرده ان ــل( تبدی ــت در عم ــرف و امپریالیس ــت در ح )سوسیالیس
ــر  ــرد دیگ ــاوز ک ــتان تج ــه افغانس ــوروی ب ــه ش ــی ک ــن، هنگام بنابرای

ــود.  ــتی نب ــور سوسیالیس ــک کش ی
بــا ســرمایه داری شــدن شــوروی، اکثــر احــزاب و ســازمان های 
ســازمان هایی  و  احــزاب  آن  شــدند.  شــاخه  دو  دنیــا  کمونیســت 
ــد و از  ــوروی را ببینن ــرمایه داری ش ــت س ــدند ماهی ــر نش ــه حاض ک
ــک  ــر، ی ــرف دیگ ــدند و از ط ــت« ش ــد »رویزیونیس ــت کنن آن گسس

ــد. ــود آم ــه وج ــان ب ــن در جه ــتی نوی ــش کمونیس جنب

بخش دوم: دروغ بزرگ و آغــاز جنگ نیابتِی جهادی
چهــل ســال پیــش در دی مــاه 1358 )دســامبر 1979( جنــگ افغانســتان 
ــن  ــد. ای ــاز ش ــور آغ ــه آن کش ــوروی ب ــش ش ــی ارت ــاوز نظام ــا تج ب
ــتی  ــدرت امپریالیس ــان دو ابرق ــش می ــت و تن ــی از رقاب ــگ بخش جن
آمریــکا و شــوروی و متحدیــن آن هــا بــود کــه »جنــگ ســرد« نامیــده 
نیابتــی  جنگ هــای  از  مملــو  کــه  ســرد«  »جنــگ  دورۀ  می شــد. 
ــه و  ــوال و نیکاراگوئ ــتان و آنگ ــد افغانس ــورهایی مانن ــرم« در کش »گ
اتیوپــی و... بــود از دهــۀ 1970 آغــاز و تــا ســال 1988 ادامــه یافــت. 
در دوران »جنــگ ســرد« شــوروی بزرگ تریــن رقیــب آمریــکا در 
نیمه مســتعمره های »جهــان  نفــوذ در مســتعمره ها و  بــرای  رقابــت 
ــود. هــدف شــوروی از اشــغال نظامــی محکــم کــردن رژیــم  ســوم« ب
وابســته بــه خــود در افغانســتان بــود. بــا ورود ارتــش شــوروی 
ــی  ــدید کیف ــی در تش ــه عطف ــه نقط ــکا آن را ب ــتان، آمری ــه افغانس ب
ــه  ــا تکی ــرد و ب ــل ک ــوروی تبدی ــا ش ــتی اش ب ــای امپریالیس رقابت ه
ــعودی  ــتان س ــک عربس ــتان و کم ــامی در افغانس ــان اس ــر بنیادگرای ب
ــید. در آن  ــاینده کش ــی فرس ــۀ جنگ ــه تل ــوروی را ب ــتان، ش و پاکس
رئیــس  کارتــر  جیمــی  ملــِی  امنیــت  مشــاور  برژینســکی  زمــان، 
ــت  ــان آن اس ــت: »االن زم ــر نوش ــه کارت ــکا ب ــت آمری ــور وق جمه
ــال  ــم«. وی در س ــم کنی ــوروی تقدی ــه ش ــام ب ــگ ویتن ــک جن ــه ی ک
ــور«  ــوول آبزروات ــو ن ــوی »ل ــریه فرانس ــا نش ــه ای ب 1998 در مصاحب
ــه احتمــال مداخلــۀ روس هــا را افزایــش  ــا... عامدان اعتــراف کــرد: »م
دادیــم...«. سیاســت عامدانــۀ آمریــکا ایــن بــود کــه ایــن جنــگ را بــه 
ــش  ــار کمونیســت« پی ــه کف ــاد »اســام علی ــی و جه ــِگ دین شــکل جن
ــاز تجــاوز شــوروی، برژینســکی شــخصا  ــد از آغ ــاه بع ــک م ــرد. ی بب
ــه  ــر ب ــرز افغانســتان نزدیــک گــذرگاه خیب ــه پاکســتان رفــت و در م ب
نیروهــای جهــادی گفــت: »مــا از بــاور عمیــق شــما بــه خــدا آگاهیــم 
ــح  ــان صحی ــد ... چــون هدف ت ــد ش ــروز خواهی ــم پی ــان داری و اطمین
و  خــدا در کنــار شماســت«. جیمــی کارتــر نیــز در ســال 1979 
ــط  ــه ای توس ــاش عامدان ــتان: »ت ــه افغانس ــوروی ب ــۀ ش ــت حمل گف
ــتقل  ــردم مس ــاد م ــرای انقی ــناس ب ــد خدانش ــت قدرتمن ــک حکوم ی

ــت«.  ــلمان اس مس
ــدی  ــی کلی ــرد و عامل ــگ س ــی در جن ــه عطف ــتان نقط ــگ افغانس جن
ــس از 9  ــوروی پ ــش ش ــود. ارت ــوروی ب ــوری ش ــی امپرات در فروپاش
ــا  ــگ افغانســتان را ب ــکا جن ــا آمری ســال از افغانســتان خــارج شــد ام
اهدافــی جدیــد ادامــه داد و از اکتبــر 2001 دســت بــه اشــغال نظامــی 
ــال  ــف، امث ــگ کثی ــن جن ــه ای ای ــی و منطق مســتقیم زد. بازیگــراِن بوم
بــه شــوروِی  قوماندان هــای وابســته  جنــگ ســاالران جهــادی و 
ســابق و اســام گرایان ســلفِی وابســته بــه عربســتان و پاکســتان و 
ــدند  ــر ش ــد ظاه ــای جدی ــی و نقش ه ــای ائتاف ــره، در ترکیب ه غی
ــی  ــی و زمین ــتار هوای ــت و کش ــر و محن ــت فق ــر نیاف ــه تغیی و آن چ

خانمان ســوزِ مــردم افغانســتان و آوارگــی دائمی شــان بــود.
ــگ  ــون، جن ــال 1945 تاکن ــی دوم در س ــگ جهان ــام جن ــان اتم از زم
ــرمایه داری  ــورهای س ــه کش ــت ک ــی اس ــن جنگ ــتان طوالنی تری افغانس
امپریالیســتی در رقابــت بــا یکدیگــر بــرای کنتــرل مســتعمره ها و 
ــِی  ــتار و آوارگ ــی و کش ــد. ویران ــش برده ان ــان پی ــردم جه ــتثمار م اس
ــریت  ــای بش ــن ادعانامه ه ــی از بزرگ تری ــگ یک ــن جن ــل از ای حاص
ــر  ــه جاماندنی ت ــر و ب ــا مخرب ت ــت. ام ــرمایه داری اس ــام س ــه نظ علی
ــود کــه ایــن جنــگ  از ویرانــی و کشــتار و آوارگــی، دروغ بزرگــی ب
ــی و  ــی از ناآگاه ــردۀ ضخیم ــد و پ ــتوار ش ــر آن اس ــدا ب ــان ابت از هم
ــوان  ــرات می ت ــه ج ــید و ب ــه کش ــت جامع ــر ذهنی ــی را ب تاریک اندیش
ــع ذهنــی  ــن مان ــا همیــن امــروز، بزرگ تری ــن دروغ ت گفــت ســلطۀ ای
در میــان توده هــای مــردم افغانســتان در تشــخیص چرایــی ایــن 
وضعیــت و راه حــل آن اســت. دروغ بــزرگ، بــه یــک کام ایــن بــود 
ــی اش حاصــل  ــک کشــور کمونیســتی و تجــاوز نظام ــه »شــوروی ی ک

ــت«. ــتی اش اس ــت کمونیس خصل
ایــن دروغ بــزرگ بیــش از هــر کــس مــورد بهره بــرداری امپریالیســم 
انقاب هــای  تجربــۀ  و  کمونیســم  بــر  تــا  گرفــت  قــرار  آمریــکا 

جنگ افغانستان، زخمی بر پیکر بشریت که باید التیام یابد
آتش سلسله مقاالتی را در مورد جنگ افغانستان و دورنمای انقاب کمونیستی منتشر می کند. در زیر بخش دوم را می خوانید. بخش اول 
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پــس از جنــگ جهانــی دوم افغانســتان کمابیــش بــه صــورت کشــوری 
»حائــل« میــان شــوروی و غــرب از هــر دو طــرف بــه رســمیت 
میــادی(   1960 دهــه  )اواســط   1342 ســال  از  می شــد.  شــناخته 
ــتان  ــی افغانس ــای نظام ــلیح نیروه ــم و تس ــه تعلی ــروع ب ــوروی ش ش
ــد. در ســال 1970  ــم می دیدن ــا در شــوروی تعلی ــرد. افســران عمدت ک
ــه آن  ــی ب ــاران نظام ــال مستش ــه ارس ــدام ب ــی( اق ــه 1350 شمس )ده
»همزیســتی   )1350 )دهــه  میــادی   1970 دهــه  در  کــرد.  کشــور 
ــود.  ــده ب ــل ش ــت تبدی ــه رقاب ــکا ب ــا آمری ــوروی ب ــالمت آمیز« ش مس
ایــن دو ابرقــدرت امپریالیســتی و متحدینشــان در سراســر جهــان  
ــت  ــی و اقتصــادی رقاب ــوذ سیاســی و نظام ــق نف ــر ســر کســب مناط ب
ــته ای  ــاح های هس ــت س ــه تقوی ــه وار ب ــدام  دیوان ــر ک ــد. ه می کردن
ــی  ــه صف آرای ــا ب ــام دنی ــد و در تم ــان روی آوردن ــر هسته ای ش و غی
ــای  ــه توانســتند جنگ ه ــا ک ــر آن ج ــد و در ه ــم پرداختن ــل ه در مقاب

ــد.  ــه راه انداختن ــی« ب »نیابت
ــیس  ــال 1343 تاس ــه در س ــتان« ک ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی »ح
ــر  ــه ب ــا تکی ــل 1978 ب ــود در  27 آوری ــوروی ب ــی ش ــده و حام ش
ــدرت  ــه ق ــی ب ــای نظام ــق کودت ــوروی از طری ــدار ش ــران طرف افس
ــور  ــد }ث ــروف ش ــور مع ــت ث ــای هف ــه کودت ــه ب ــن واقع ــید. ای رس
ــه در  ــزب ک ــن ح ــت{ ای ــتون اس ــان پش ــه زب ــار ب ــاه دوم به ــام م ن
ــود  ــده ب ــعب ش ــم« منش ــق« و »پرچ ــاخۀ »خل ــه دو ش ــال 1346 ب س
ــران(  ــت« در ای ــان اکثری ــوده« و »فدایی ــزب ت ــابه »ح ــاخه های مش )ش
ــوروی را در  ــم ش ــه امپریالیس ــته ب ــِی وابس ــرمایه داران دولت ــۀ س طبق
ثــور،  هفــت  کودتــای  مقابــل  در  می کــرد.  نمایندگــی  افغانســتان 
نیروهــای سیاســی متفاوتــی کــه در قطب هــای کامــا متفــاوت و 
ــک  ــد. در ی ــت کردن ــه مقاوم ــروع ب ــد ش ــر بودن ــا یکدیگ ــم ب متخاص
ــوده و  قطــب، نیروهــای چــپ افغانســتان کــه ضــد ســلطۀ شــوروی ب
ــه دون را  ــمِت مائوتس ــتی س ــی کمونیس ــش بین الملل ــعاب جنب در انش
ــد و شــوروی را یــک کشــور ســرمایه داری می دانســتند و  ــه بودن گرفت
در قطــب دیگــر نیروهــای اســام گرا از شــاخه های مختلــف قومــی و 
عشــایر ســنتی پدرســاالر کــه بــا ایــن رژیــم مخالفــت می کردنــد چــون 
ــا  ــم کودت ــد. رژی ــود آورن ــه وج ــامی« ب ــه اس ــتند »جامع می خواس
ــن حــال  ــه ســرکوب گســترده زد. در عی ــت خــود دســت ب ــرای تثبی ب
ــان  ــان و دهقان ــع زن ــه نف ــاال« ب ــی »از ب ــام اصاحات ــی انج ــه مدع ک
بــود امــا در عمــل کار عمــده اش دســتگیری و شــکنجه و اعــدام 
ــترش داد و  ــت را گس ــار و مخالف ــات انزج ــن اقدم ــود. ای ــن ب مخالفی
ــت و  ــل یاف ــلحانه تکام ــارزات مس ــطح مب ــه س ــت ب ــی زود مقاوم خیل
ــرای  ــه ب ــت به طوری ک ــر انداخ ــه خط ــا را ب ــم کودت ــت رژی موجودی

ــد. ــوروی ش ــش ش ــه ورود ارت ــته ب ــا وابس ــود کام ــای خ بق
در 24 دســامبر 1979 شــوروی بــرای کنتــرل اوضــاع لشگرکشــی 
بــه افغانســتان را آغــاز کــرد و 5 روز بعــد ببــرک کارمــل رهبــر 
ــرک کارمــل،  ــۀ خــود بب ــه گفت ــه قــدرت رســاند. ب حــزب پرچــم را ب
رژیــم کودتــای هفــت ثــور )یعنــی رفقــای خــودش در جنــاح حــزب 
ــدام  ــر را اع ــزار نف ــازده ه ــردم ی ــا شــورش م ــه ب ــرای مقابل ــق( ب خل
کــرده بــود. ارتــش شــوروی مســتقیما در ســرکوب شــورش ها و 
ــش  ــه ارت ــل ب ــرک کارم ــرا بب ــرد زی ــن شــرکت می ک دســتگیری مخالفی
افغانســتان اعتمــاد نداشــت. کنتــرل اغلــب نقــاط کشــور خیلــی 
ــه  ــکا ب ــش شــوروی خــارج شــد. آمری زود از دســت حکومــت و ارت
ــن  ــه مجاهدی ــتان ک ــه افغانس ــای جامع ــن نیروه ــت ارتجاعی تری تقوی
ــم و گســترش  ــا تحکی ــه آن ه ــده می شــدند پرداخــت. برنام ــان نامی افغ
خشــونت بار  ســنت های  به ویــژه  اســامی  و  فئودالــی  ســنت های 
ــی  ــت از رواج تاریک اندیش ــم و حمای ــا عل ــت ب ــان، ضدی ــه زن علی
ــی و سیاســی خــود حکــم مــرگ  ــن عقیدت ــرای مخالفی ــود و ب ــی ب دین

ــد.  ــادر می کردن ــرا ص ــون و چ ــی چ ب
ــد  ــه بودن ــک و بی تجرب ــوز کوچ ــه هن ــی ک ــت واقع ــای کمونیس نیروه
ــا  ــد ت ــت نیافتن ــدند و فرص ــرکوب ش ــرعت س ــتند به س ــی نداش و حزب

توده هــای مــردم را در مقابــل هــر دو طــرف ارتجاعــی ایــن جنــگ و 
ــرای ایجــاد جامعــه ای  ــا ب ــی ســازمان دهنــد ت در جنگــی واقعــا انقاب
کیفیتــا متفــاوت از اهــداف و افــق دو طــرف ارتجاعــی جنــگ مبــارزه 
ــاز  ــرورت ب ــه ض ــن ب ــخ گفت ــی در پاس ــای مترق ــد. آزادی نیروه کنن
کــردن چنیــن راهــی نهفتــه بــود و فقــط بــه ایــن ترتیــب جنگــی کــه 
ــت  ــود می توانس ــده ب ــاز ش ــی آغ ــران ارتجاع ــت و بازیگ ــا خصل ب
ــی شــده و  ــِی مترق ــت سیاســی و اجتماع ــا خصل ــه جنگــی ب ــل ب تبدی
ــن ضــرورت پاســخ  ــا ای ــام شــود. ام ــاوت تم ــا متف ــی کام ــا فرجام ب
ــه  ــوروی خودفریبان ــد ش ــپ« ض ــای »چ ــیاری از نیروه ــت. بس نگرف
و مردم فریبانــه خصلــت ارتجاعــی و امپریالیســتی جنــگ را تحــت 
ــای  ــرای نیروه ــفانه ب ــد. متاس ــان می کردن ــت« پنه ــم »مقاوم واژه مبه
مترقــی کــه در ایــن جنــگ فداکاری هــای عظیــم کردنــد چیــزی 
ادعانامه شــان علیــه فراکســیون های مختلــف  نمانــد جــز  برجــای 
ــگ  ــان جن ــدرت رســیدند و در جری ــه ق ــه ب ــرا ک ــن« جهادگ »مجاهدی
ــد  ــک بودن ــه ی ــکاران درج ــان و جنایت ــرۀ آدم کش ــوروی در زم ــا ش ب

ــار و...(. ــعود و حکمتی ــاه مس ــد احمدش )مانن
ــت.  ــتان گرف ــروج از افغانس ــه خ ــم ب ــال 1988 تصمی ــوروی در س ش
ــود کــه »جنــگ ســرد« را نه تنهــا در افغانســتان  دیگــر آشــکار شــده ب
ــود  ــی ب ــر در جنــگ نیابت ــکا درگی ــا آمری بلکــه در تمــام نقاطــی کــه ب
ــت و در  ــه اس ــکا باخت ــه آمری ــره( ب ــی و غی ــوال و اتیوپ ــد، آنگ )مانن
خــود شــوروی بحــران اقتصــادی و سیاســی بــه اوج رســیده بــود. در 
ــش شــوروی از افغانســتان خــارج شــد.  ــه 1989 ارت ــخ 15 فوری تاری
جوانــب  افغانســتان  ســالۀ  چهــل  جنــگ  تاریــخ  از  جمع بنــدی 
مختلــف دارد امــا مغــز اســتخوان ایــن جمع بنــدی افشــای دروغ 
ــر آن اســتوار شــد.  ضــد کمونیســتی بزرگــی اســت کــه ایــن جنــگ ب
ــور  ــن کش ــردم ای ــای م ــه توده ه ــم ب ــی کمونیس ــخ واقع ــِی تاری معرف
ــِی  ــرا معرفــی ایــن تاریــخ در واقــع معرف وظیفــه ای عاجــل اســت. زی
بلکــه ضــروری و ممکــن  نه تنهــا مطلــوب  کــه  اســت  آینــده ای 
ــده  ــه آین ــت ک ــی اس ــادر تاریخ های ــزء ن ــم ج ــخ کمونیس ــت. تاری اس
ــروز  ــژه ام ــت و به وی ــن عل ــه ای ــت. ب ــده اس ــده ش ــته آفری در گذش
ــخ از  ــن تاری ــه ای ــر اســت آگاهــی ب ــاب تغیی ــب و ت ــان در ت ــه جه ک
ــخ  ــه تاری ــی ب ــت. آگاه ــر اس ــم حیاتی ت ــس می کنی ــه تنف ــیژنی ک اکس
بیرحمانــه محکــوم  واقعــی کمونیســم حــق مردمــی اســت کــه  
ــف و   ــرای کش ــش ب ــده اند. کوش ــی ش ــی دائم ــی در جنگ ــه زندگ ب
ــنفکرانی اســت  ــه اول روش ــۀ درج ــخ وظیف ــن تاری ــردن  ای ــر ک فراگی
ــتثمار  ــتم و اس ــت س ــای تح ــوی توده ه ــمت و س ــد س ــه می خواهن ک
ــون  ــت. چ ــاده ای نیس ــز کار س ــه هرگ ــن وظیف ــام ای ــد. انج را بگیرن
ــه در  ــران بلک ــتان و ای ــط در افغانس ــم نه فق ــورد کمونیس ــل در م جه
ــردم  ــته م ــال گذش ــل س ــت. در چه ــده اس ــه ش ــان نهادین ــطح جه س
خاورمیانــه فقــط جنگ هــای ویرانگــر را  تجربــه نکرده انــد بلکــه 
تاریک اندیشــی  ایدئولوژیــک ضــد کمونیســتی و  آمــاج تزریقــات 
ــای  ــواع رژیم ه ــک ان ــرد ایدئولوژی ــد. عملک ــابقه بوده ان ــی بی س دین
ــه اســارت  ــا افغانســتان و پاکســتان ب ــران ت »جمهــوری اســامی« از ای
ــزی  ــوی مغ ــت و ش ــق شس ــردم از طری ــای م ــان توده ه ــن اذه گرفت
ــوده  ــی ب ــون مذهب ــم و جن ــد کمونیس ــموم ض ــب مس ــا ترکی ــان ب آن
اســت. ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد رک و صریــح در مقابــل کارگــر 
ــد  ــان را فراخوان ــت و آن ــرد- گذاش ــنفکر -زن و م ــان و روش و دهق
کــه جــرات کننــد و جهــل در مــورد کمونیســم و تاریک اندیشــی 
ــاب  ــا کت ــم ت ــه راه اندازی ــکنند. کارزاری ب ــم بش ــی را دره ــد علم ض
ــه ای  ــر خان ــه ه ــا ب ــد لوت ــتۀ ریمون ــم« نوش ــی کمونیس ــخ واقع »تاری
ــان را عــوض  ــا می خواهــد جه ــه واقع ــد و هــر روشــنفکری ک راه یاب
ــدۀ علــم  ــان کــه چکی ــاب آواکی ــم ب ــه قل ــاب »گشــایش ها« ب ــد کت کن

ــود. ــش ش ــه و مروج ــا فراگرفت ــت را عمیق ــم اس کمونیس
ــن افغانســتان تحــت قیمومیــت  بخــش ســوم در شــماره بعــد: مجاهدی

ســازمان ســیا.
انوشه ژیال 

ــوان  ــا عن ــی ب ــله مقاالت ــریه سلس ــته نش ــمارۀ گذش ــار ش ــش، در چه ــریۀ آت ــرم نش ــدگان محت خوانن
»آناتومــی بــورژوا دموکراســی چــپ ایــران« منتشــر شــد. ایــن مقالــه در شــمارۀ کنونــی ارائــه نمی شــود 

ــه خواهــد شــد. ــی گرفت ــده پ ــه آن از شــمارۀ آین و ادام

جنگ افغانستان ...
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ــام مبــارزۀ  ــود کــه از آن پی چنــد دهــه پیــش از ایــن کردســتان منطقــه ای ب
ــای  ــیادت قدرت ه ــه و س ــی خاورمیان ــای ارتجاع ــه رژیم ه ــکال علی رادی
امپریالیســتی بلنــد می شــد. اکنــون  نمــادِ چرخــۀ مرگبــار معامــات 
ــی  ــات امنیت ــی و عملی ــی های نظام ــتی و قشون کش ــای امپریالیس قدرت ه
رژیم هــای ارتجاعــی منطقــه شــده اســت. چنیــن فرجامــی، نتیجــۀ منطقــِی 
ــه،  ــن خط ــتان در ای ــرای کردس ــی ملی گ ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــی اس راه
حاکــم کرده انــد – راهــی کــه بارهــا و بــه شــکل های مختلــف در کردســتان 
ــی  ــه مدع ــی ک ــرِی جریان های ــت رهب ــه، تح ــی در خاورمیان ــور کل و به ط

ــه شــده اســت.  ــد تجرب ــی و اســتعمار بوده ان ــا ســتم مل ــارزه ب مب
خــود  پراگماتیســتِی  سیاســت های  کردســتان  ناسیونالیســت  احــزاب 
را ضــرورت و زمینه ســاز رهایــی از ســتم ملــی قلمــداد کرده انــد امــا 
ایــن سیاســت ها بیــش از هــر چیــز زمینه ســاز معــادالت قدرت هــای 
امپریالیســتی و معامــات رژیم هــای منطقــه بــوده اســت. جنگجویــان 
ــردم  ــرهای م ــتم ترین قش ــت س ــت از تح ــزاب ناسیونالیس ــن اح و مبارزی
کردســتان بوده انــد امــا برنامــه و راه ایــن احــزاب بیــاِن نــاِب افــق محــدود 
بــورژوازی و خرده بــورژوازی اســت کــه بــر مبنــای توهمــات ضــد علمــی و 
ــی  ــه راه ــردم را ب ــای م ــه، توده ه ــه و خودفریبان ــای عوام فریبان ــا نظریه ه ب

ــت.  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــتگی اش ب ــررا ورشکس ــه مک ــند ک می کش
ــان  ــا هدف ش ــط ب ــزاب مرتب ــن اح ــتی ای ــت پراگماتیس ــرد و سیاس رویک
اســت. آن هــا حتــا زمانــی کــه دســت بــه مبــارزۀ مســلحانه می زننــد هرگــز 
ــد از  ــت و نمی خواهن ــم نیس ــای حاک ــردن دولت ه ــرنگون ک ــان س هدفش
ــتگی  ــرمایه داری و وابس ــی س ــادی و اجتماع ــی و اقتص ــام سیاس ــت نظ کلی
بــه ســرمایه داری جهانــی گسســت کننــد. هــدف آن هــا رســیدن بــه شــکلی 
از شــراکت و ســهیم شــدن در ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی موجــود 
اســت – شــراکتی کــه می توانــد طیفــی باشــد از نشســتن در هیئــت مدیــرۀ 
ــان  ــن« در هم ــه ام ــی« و »منطق ــا کســب »خودگردان ــزی ی ــای مرک دولت ه
ــی از  ــابِه یک ــی مش ــکیل دولت ــاید روزی و روزگاری تش ــوب و ش چارچ
ــِت  ــه. سرنوش ــم در خاورمیان ــلطۀ امپریالیس ــت س ــای تح ــن  دولت ه همی
ــود  ــه خــودی خ ــتان و روژاوا ب ــم کردس ــطین، اقلی ــران فلس ــۀ خودگ منطق
پلتیــک«  »رئــال  به اصطــاح  یــا  پراگماتیســت  سیاســت های  گویــای 

احــزاب ناسیونالیســت اســت. 
هنگامــی کــه هــدِف مبــارزه، کســب مطالبــات ملــی )یــا کســب بخشــی از 
مطالبــات ملــی( در چارچــوب همیــن نظــام سیاســی و اقتصــادی حاکــم 
ــه و  ــته برنام ــا ناخواس ــته ی ــر و خواس ــور اجتناب ناپذی ــد آن گاه به ط باش
ــه  ــی ک ــود. در حال ــلط می ش ــارزه مس ــر مب ــرد ب ــورژوازی ُک ــۀ ب ــق طبق اف
ــک  ــت و ی ــر نیس ــی تغیی ــای واقع ــر پایه ه ــق ب ــۀ آن  منطب ــق و برنام اف
ــع  ــرا مناف ــد. زی ــه نمی ده ــی را ارائ ــتم مل ــل س ــی در مقاب ــو واقع آلترناتی
ــرد  ــای ک ــتثمارِ پرولتاری ــراکت در اس ــی ش ــور عین ــرد به ط ــورژوازی ک ب
ــه  ــدود ب ــود را مح ــه خ ــت ک ــن نیس ــش در ای ــت. منافع ــرد اس ــر ک و غی
اســتثمار قشــر کوچکــی از پرولتاریــای »خــودی« کنــد. تحــت فشــارِ ایــن 
تناقــض، ســناریوی مبــارزه کــردن و معاملــه کــردن مرتبــا از ســوی ایــن 

ــود. ــرار می ش ــزاب تک اح
ــا  ــد ب ــان بای ــه و جه ــر جامع ــرای تغیی ــد ب ــا می گوی ــه م ــم کمونیســم ب عل
ــم  ــه اوضــاع کردســتان را رق ــی ک ــه تضادهای ــی )از جمل ــای واقع تضاده
ــد  ــی مانن ــتم های اجتماع ــاد. س ــا در افت ــا آن ه ــد و ب ــه رو ش ــد( روب می زن
ســتم ملــی و ســتم بــر زن فقــط معضــل و مشــکِل آن هــا نیســت کــه روی 
ــۀ  ــه معضــل و مشــکل کل جامع ــتم ها نشســته اند. بلک ــن س ــدۀ ای ــغ بُرن تی
بشــری هســتند و بــا تمایــزات طبقاتــی و بــا گســل های اجتماعــِی دیگــری 
ــودی  ــد ناب ــتند )مانن ــرمایه داری هس ــرد س ــل کارک ــم حاص ــا ه ــه آن ه ک
محیــط زیســت( درهــم تنیــده شــده اند و سرچشــمۀ همــۀ ایــن معضــات 
کارکــردِ نظــام ســرمایه داری جهانــی اســت کــه بــر جهان ســلطه دارد و ســتم 
ــر  ــم در ه ــای حاک ــت. دولت ه ــلطۀ آن اس ــاختار س ــی از س ــی بخش مل
ــم  ــا –اع ــن دولت ه ــتند. ای ــلطه هس ــاختار س ــن س ــی از ای ــور الیه های کش
ــه و عــراق  ــران و ترکی ــد ای ــا دولت هایــی مانن از دولت هــای امپریالیســتی ی
ــن  ــز بخشــی از »راه حــل« نیســتند. برعکــس! ای ــره– هرگ و ســوریه و غی
ــات  ــل معض ــای ح ــل پ ــع مقاب ــن موان ــن و فوری تری ــا مهم تری دولت ه

ــزاب  ــود، اح ــن وج ــا ای ــتند. ب ــی هس ــتم مل ــه س ــری از جمل ــه بش جامع
ــل  ــا تبدی ــن دولت ه ــن ای ــاده صاف ک ــه ج ــا ب ــرد مرتب ــت ک ناسیونالیس
ــه و  ــق و برنام ــا اف ــز ب ــط تمای ــیدن خ ــت کش ــن عل ــه ای ــوند و ب می ش
سیاســت های پراگماتیســتی ایــن احــزاب دقیقــا و عمیقــا بخشــی از مبــارزه 

بــا ســتم ملــی ُکــرد اســت.   
بیاییــد به طــور علمــی و صادقانــه راه هایــی کــه در مقابــل وضعیــت کنونــی 
جامعــۀ بشــری کــه ســتم ملــی بخشــی از آن اســت را بررســی کنیــم و 
ببینیــم پایــۀ واقعــی بــرای تغییــر چیســت؟ ببینیــم کــدام راه واقعــا بدیــل یــا 
آلترناتیــوی در مقابــل وضعیــت کنونــی جامعــۀ بشــری اســت. دو راه ممکن 
در مقابــل ایــن وضعیــت وجــود دارد. یکــی راهــی رادیــکال در مقابــل نظــام 
سرمایه داری-امپریالیســتی اســت و بــه نفــع اکثریــت تحــت ســتم و اســتثمار 
چنــد میلیــارد نفــرِی ایــن جهــان و در نهایــت بــه نفــع کل بشــریت اســت. 
راه دوم کــه آن هــم ممکــن اســت، تــن دادن بــه وضــع موجــود و عــادت 
ــا  ــه آن اســت. تمــام بیراهه هایــی کــه به عنــوان »راه اصاحــات« ی کــردن ب
راه هــای »وســط« ارائــه می شــوند و هدفشــان ایــن اســت کــه در چارچــوب 
همیــن نظــام وضــع ایــن قشــر و آن قشــر، ایــن ملــت یــا آن ملــت را بهتــر 
کننــد و بــه اصطــاح بدتریــن و افراطی تریــن جوانــب سیســتم را اصــاح 
ــه تولیــد و بازتولیــد همیــن سیســتم منتهــی می شــوند.  کننــد، در نهایــت ب
مبــارزه بــرای اصاحــات و بهبــود همیشــه هســت و بایــد باشــد. مبــارزه و 
شــورش بــرای مطالبــات بایــد باشــد و هرچــه گســترده تر هــم بشــوند. امــا 
معرفــی »بهبــود« و »اصــاح« وضــع موجــود به عنــوان »هــدف« و »آلترناتیــو« 
تمامــا یــک دروغ بورژوایــی و توهــم و خودفریبــی خــرده بورژوایــی اســت. 
ــه شــرایط  ــا علی ــارزات توده ه ــورژوا همــواره مب ــورژوا و خرده ب احــزاب ب
ــارزات  ــد و مب ســتم و اســتثمار را اســیر چارچــوب وضــع موجــود می کنن
ــود آورده  ــه وج ــرایط را ب ــن ش ــه ای ــی ک ــان دینامیک های ــه هم ــا را ب آن ه
و مــی آورد، قفــل می کننــد. یعنــی بــه دینامیک هــای روابــط تولیــدی 
ســرمایه داری و فرآینــد انباشــت ســودآور ســرمایه؛ و بــه روابــط اجتماعــی، 
ــر  ــق ب ــات منطب ــوژی و اخاقی ــگ و ایدئول ــدرت سیاســی، فرهن ــط ق رواب
ــذ و روشــن »دو  ــان به طــور ناف ــاب آواکی ــدی ســرمایه داری. ب ــط تولی رواب

ــد:  ــریح می کن راه« را تش
ــل  ــن در مقاب ــاِب ممک ــا دو انتخ ــری. این ه ــا آن دیگ ــن و ی ــا ای »... ی
جامعه انــد. ممکــن اســت بپرســند: شــما فکــر مــی کنیــد کــی هســتید کــه 
ــت  ــا مفســرین واقعی ــه م ــن اســت ک ــد؟ جــواب ای ــی می کنی ــن ادعائ چنی
هســتیم؛ بازرســان علمــی و ســنتزکنندگان واقعیــت هســتیم. این هــا 
ــت را درک  ــن واقعی ــه ای ــتیم ک ــا هس ــروزه م ــد و ام ــت می گوی را واقعی
ــی  ــی و مذهب ــای تخیل ــق فرآینده ــه از طری ــا را ن ــن واقعیت ه ــم. ای کرده ای
ــال  ــا در ح ــه و مرتب ــل یافت ــه تکام ــی ک ــت علم ــق به کاربس ــه از طری بلک
ــده و  ــاذ نش ــه اتخ ــر راه اول آگاهان ــم. ... اگ ــت درک کرده ای ــل اس تکام

   کمونیســم 
                           و ستـم ملی

واقعیت کمونیسم چیست؟
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ــود، آن راه دوم  ــاش نش ــاوت ت ــادا متف ــن و بنی ــی نوی ــاد جهان ــرای ایج ب
غلبــه خواهــد کــرد...در ایــن حالــت جهــان کهنــۀ موجود، شــما را بــه درون 
خــود کشــیده و یــا ُخردتــان خواهــد کــرد. اگــر تــاش کنیــد منطقــۀ امنــی 
ایجــاد کنیــد یــا دنبــال راه هایــی باشــید کــه بتوانیــد مســتقل از نظــام جهانــی 
عمــل کنیــد، نظــام جهانــی شــما را زنــده زنــده خواهــد خــورد یــا ماننــد 
تفالــه ای بــه بیــرون پرتــاب خواهــد کــرد. ممکــن اســت تــا مدتــی تبدیــل 
بــه یــک خــاف جریــان نــه چنــدان مهــم شــوید امــا اگــر هــم بــه طــور 
سیاســی ســرنگون نشــوید توســط عملکــرد و دینامیک هــای نظــام جهانــی 

ــده خــورده خواهیــد شــد. « ــده زن ــا زود زن غــرق شــده و دیــر ی
ــخص  ــارزۀ مش ــه مب ــه هرگون ــت ک ــای آن اس ــه معن ــت ب ــن واقعی ــا ای آی
بــا ســتم ملــی بیهــوده اســت؟ هرگــز! مبــارزه بــا ســتم ملــی یــک بخــش 
ــاندن آن  ــروزی رس ــه پی ــتی و ب ــالب کمونیس ــاختن راه انق ــی از س حیات
اســت و پــس از پیــروزی برنامــۀ محــو ســتم ملــی یکــی از دینامیک هــای 

ــای ســاختمان سوسیالیســم اســت.  پوی
آیــا مبــارزات ضــد ســتم ملــی کــه خــارج از چارچــوب اســتراتژِی انقــاب 
ــا تناقضــات مهــم کــه  ــا ب ــر! ام ــد؟ خی ــد، منفی ان کمونیســتی پیــش می رون
نبایــد از آن هــا چشم پوشــی کــرد پیــش می رونــد. مهم تریــن جنبــۀ مثبــِت 
آن هــا آشــکار کــردن پوســیدگی نظــام ســرمایه داری اســت کــه کارکــردش 
ــتوار  ــتثمار اس ــی و اس ــب طبقات ــله مرات ــر سلس ــه ب ــن ک ــر ای ــاوه ب ع
ــد ســتم  ــتم های اجتماعــی دیگــر مانن ــواع س ــد ان اســت، به شــدت نیازمن
ــتم  ــه س ــم ک ــای حاک ــات دولت ه ــا ثب ــارزات دائم ــن مب ــت. ای ــی اس مل
ــی  ــۀ منف ــا جنب ــد. ام ــم می زنن ــت را بره ــان اس ــی از وجودش ــی بخش مل
ــه و  ــق و برنام ــه خــارج از چارچــوب اف ــی ک ــارزات ضــد ســتم مل مب
ــری  ــن اســت کــه رهب ــری انقــالب کمونیســتی جــاری می شــوند ای رهب
ــلطۀ  ــام س ــم و نظ ــای حاک ــاختار دولت ه ــت در س ــارزات در نهای ــن مب ای
ــا  ــارزه ب ــرورت مب ــر ض ــوند و ب ــام می ش ــتی ادغ ــرمایه داری امپریالیس س
ــار زدن  ســتم ملــی یــک ضــرورت دیگــر اضافــه می شــود: ضــرورت کن

ــارزات.  ایــن احــزاب از رهبــری مب
محــو ســتم ملــی و تمــام تمایــزات طبقاتــی و ســتم های اجتماعــی وابســته 
بــه ســرنگونی نظــام ســرمایه داری از طریــق انقــاب کمونیســتی و اســتقرار 
جامعــۀ سوسیالیســتی اســت. زیــرا برخــاف ســرمایه داری کــه بــه تولیــد و 
بازتولیــد ایــن تمایــزات و ســتم ها وابســته اســت، خصلــت و دینامیک هــای 
ــی و  ــزات طبقات ــۀ تمای ــردن کلی ــن ب ــه از بی نظــام سوسیالیســتی وابســته ب
ــران  ــن ای ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــی اســت. در جمه ــتم های اجتماع س
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــتم مل ــو س ــتای مح ــن گام در راس ابتدایی تری
حــق تعییــن سرنوشــت یعنــی ایجــاد یــک دولــت جداگانــه خواهــد بــود. 
بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق بــه معنــای آن نیســت کــه حتمــا از ایــن 
حــق اســتفاده خواهــد شــد یــا بایــد بشــود. داشــتن ایــن حــق بــه معنــای 
ــن  ــوری سوسیالیســتی نوی ــی، جمه ــام کنون ــر خــاف نظ ــه ب آن اســت ک
هیــچ یــک از ملــل تحــت ســتم ســابق را در صورتــی کــه بخواهنــد جــدا 
شــده و دولــت جداگانــه ای تشــکیل دهنــد مجبــور بــه مانــدن در چارچــوب 
ــاش  ــا ت ــتی م ــت سوسیالیس ــرد. دول ــد ک ــران نخواه ــی ای ــای فعل مرزه
خواهــد کــرد توده هــای مــردم را قانــع کنــد کــه بهتــر اســت از ایــن حــق 
ــا یکدیگــر  اســتفاده نکننــد و در یــک کشــور سوسیالیســتی بماننــد زیــرا ب
ــر و  ــتی مان بزرگ ت ــرزمین سوسیالیس ــه س ــود و هرچ ــم ب ــر خواهی قوی ت
قوی تــر باشــد بهتــر و بــا ســرعت بیشــتری می توانیــم  زخم هــای طبقاتــی 
و ملیتــی و جنســیتِی برجــای مانــده از جامعــه کهنــه را التیــام بخشــیم. بــا 
ایــن وجــود ممکــن اســت شــرایطی پیــش آیــد کــه جدایــی ملــت تحــت 
ــا اگــر  ــا حت ــی باشــد. ام ــر مثبت ــت مســتقل ام ســتم ســابق و تشــکیل دول
ایــن جدایــی بــه ضــرر دولــت سوسیالیســتی باشــد، ایــن دولــت متوســل 
ــتم  ــن س ــر ای ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــر ب ــدام دیگ ــد. اق ــد ش ــه زور نخواه ب
تاریخــی، اســتقرار مناطــق خودمختــار در مناطــق ملــل ســابقا تحــت ســتم، 
در چارچــوب نظــام سوسیالیســتی خواهــد بــود. شــرایط و فرآینــد تشــکیل 

مناطــق خودمختــار در »پیش نویــس قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی 
ــه وضــوح طــرح شــده اســت. در ایــن مناطــق، توده هــای  ــران« ب نویــن ای
مــردم ملــل ســابقا تحــت ســتم امــکان آن را خواهنــد داشــت کــه حکومــت 
منطقــه ای را در ســطوح مختلــف طبــق اصــول کلــی جمهوری سوسیالیســتی 
اداره کننــد. بــرای از بیــن بــردن تبعیضــی کــه طــی تاریــخ طوالنــی شــکل 
گرفتــه، دولــت سوسیالیســتی در زمینه هــای توســعه اقتصــادی و فــن آوری، 
آمــوزش و آمــوزش عالــی و فرهنــگ و هنــر »تبعیــض مثبــت«  و سیاســت 
»بــاال کشــیدن پایین تریــن ســطوح« را اعمــال خواهــد کــرد. )رجــوع شــود 
بــه پیش نویــس قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران: 

)cpimlm•org
مســلما مخالفت هــای زیــادی بــا ایــن سیاســت ها خواهــد شــد. زیــرا حتــا 
پــس از اســتقرار سوسیالیســم افــکار کهنــۀ برتری طلبانــه و شوینیســتی کــه 
ــض  ــاک متناق ــت و از خ ــد داش ــود خواهن ــده وج ــای مان ــته برج از گذش

سوسیالیســم و جهــان ســرمایه داری نیــز تغذیــه خواهنــد کــرد.
نهایتــا، ماهیــت هــر حــزب و جریــان سیاســی بــا جــواب بــه ایــن ســوال 
ــات  ــزدی و تخاصم ــی م ــۀ بردگ ــان کهن ــا جه ــه: ب ــود ک ــن می ش روش
اجتماعــی و جنگ هــای ویرانگــر چــه می خواهــد بکنــد و ماهیــت 
ــت  ــر وضعی ــوان تغیی ــد چیســت؟ ت جامعــه ای کــه می خواهــد ایجــاد کن
کنونــی بشــر بــا درک شــرایط  مــادی و اجتماعــی و ضــرورت ناشــی 
از آن ارتبــاط الینفــک دارد. خیال پردازی هــای ناسیونالیســتی و شــبه 
ــرایط  ــرای درک آن ش ــه ای ب ــد روزن ــه می توان ــاالن ن ــال اوج ــِی امث مذهب
ــرای  ــی ب ــه راه ــد و ن ــاز کن ــد ب ــد می کن ــی را تولی ــتم مل ــه س ــادی ک م
ــاد  ــده ی ــِق زن ــول رفی ــه ق ــد. ب ــه ده ــن شــرایط ارائ ــردن ای ــن ک ریشــه ک
ــن الزم  ــم نوی ــاز، کمونیس ــاش تاریخ س ــن ت ــرای ای ــن پور، ب ــر حس امی
ــن  ــل مبارزی ــت را در مقاب ــن حقیق ــت ای ــا صراح ــت. او ب ــی اس و حیات
ــیده اســت  ــی رس ــه جای ــا ب ــد: »وضــع دنی ــذارد و می گوی ــتان می گ کردس
ــرمایه داری  ــا س ــت ی ــان برداش ــرمایه داری را از می ــام س ــد نظ ــا بای ــه ی ک
ــده  ــی نمان ــری باق ــاب دیگ ــت. انتخ ــد داش ــان برخواه ــی را از می زندگ
اســت. امــا روشــن اســت کــه نیرویــی جــز جنبــش کمونیســتی توانایــی و 
ــور  ــم آن ط ــش کمونیســتی ه ــدارد. جنب ــازی را ن ــن تاریخ س خواســت ای
ــا کمونیســم  کــه در گذشــته بــود از عهــده چنیــن مســئولیتی برنمی آیــد. ب
پیشــین نمی تــوان بــه آینــدۀ کمونیســتی دســت یافــت و بــدون "کمونیســم 
نویــن" نــه بــه درک درســت گذشــته می رســیم نــه بــه ســاختن ایــن آینــده. 
ســنتز کمونیســتی از کمونیســِم گذشــته و تدویــن "کمونیســم نویــن" کار 
ســترگی اســت کــه بــاب آواکیــان در پروســۀ مبــارزات وســیع در عرصــۀ 
ــه انجــام آن  ــر موفــق ب ــوژی در ســه دهــۀ اخی تئــوری، سیاســت و ایدئول
ــا را  ــا، و لغزش ه ــتباهات، نابلدی ه ــن" اش ــم نوی ــت... "کمونیس ــده اس ش
ــد  ــر بودن ــن ســاختمان سوسیالیســم اجتناب ناپذی کــه در تجربه هــای آغازی
ــا مشــخص  ــان تنه ــتاورد آواکی ــد... دس ــد می کن ــرده و نق ــر نشــان ک خاط
کــردن و نقــد پراکنــده اشــتباهات تجربــه ســاختمان سوسیالیســم در مــوج 
ــا  ــه او خطاه ــن اســت ک ــر اســت ای اول کمونیســم نیســت. آن چــه مهم ت
و کمبودهایــی را کــه در عرصــه تئــوری و متدولــوژی بــه ایــن اشــتباهات 
راه داده انــد نشــان داده و بــه نقــد کشــیده اســت... آواکیــان مارکسیســم را 
ــرده اســت  ــی ک ــل  تلق ــوان علمــی همیشــه در حــال تحــول و تکام به عن
ــتی در  ــی و ایده الیس ــای متافیزیک ــد گرایش ه ــه نق ــرد ب ــن رویک ــا ای و ب
ــه اســت.  ــو پرداخت ــن و مائ ــه در مارکــس، انگلــس، لنی کمونیســم از جمل
ــل  ــدای تکام ــه از ابت ــدی ک ــاد ج ــک تض ــل ی ــه ح ــق ب ــع او موف در واق
تئــوری کمونیســتی در آن موجــود بــود شــده اســت. یعنــی تضــادِ رویکــرد 
ــا چنیــن رویکــرد و متــدی  ــا جنبه هایــی کــه ب ــاداً علمــی آن ب و روش بنی
مغایــرت داشــته اســت... ســوال مــن از روشــنفکران و فعالیــن سیاســی کــه 
ــد  ــن درنمی دهن ــه آن ت ــلیم ب ــه تس ــتند و ب ــزاز هس ــود بی ــع موج از وض
ــت؟...«.  ــه مصــاف وضــع موجــود رف ــد ب ــی بای ــا چــه افق ــن اســت: ب ای
ــزب  ــارات: ح ــم، انتش ــن کمونیس ــوج نوی ــراز م ــر ف ــن پور، ب ــر حس )امی

ــران م ل م، 2017، ص 29-25( ــت ای کمونیس
»آتش«

کمونیسم و ...

شما را به همکاری دعوت می کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و

عکس و آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به وسیع ترین شکل ممکن و به شیوه های مناسب کمك کنید.
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