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ادامه در صفحۀ بعد

ریاســت  انتخابــات  از  مــاه  دو 
ــی  ــزاع درون ــذرد و ن ــوری می گ جمه
ــامی  ــوری اس ــۀ جمه ــت حاکم هیئ
ــا از ســوی  ــر شــده اســت. مرتب حادت
ــده  ــدار« داده ش ــاح »هش ــر دو جن ه
می شــوند  »نصیحــت«  طرفیــن  و 
ــت  ــد و دورۀ رقاب ــه »وحــدت« کنن ک
انتخاباتــی را پشــت ســر گذارنــد و »بر 
نقــاِط مشــترک یعنــی حفــظ نظــام و 
تقویــت کشــور اجمــاع« کننــد. از 
یــک ســو، رئیــس حــزب کارگــزاران، 
می کنــد  نصحیــت  را  روحانــی 
اســتفاده  گزنــده«  »کام  از  کــه 
نکنــد و از ســوی دیگــر، سردســتۀ 
اســامی  مجلــس  در  اصول گرایــان 
یک طرفــه«  آتش بــس  »اعــام 
می کنــد. ســخنرانی روحانــی در جمــع 
فعــاالن اقتصــادی در اوایــل تیــر مــاه 
کــه گفــت: »بخشــی از اقتصــاد دســت 
ــه آن  ــود ک ــگ ب ــت بی تفن ــک دول ی
را بــه یــک دولــت بــا تفنــگ تحویــل 
دادیــم... دولتــی کــه هــم تفنــگ 
دارد و هــم رســانه در اختیــار دارد 
و همــه چیــزی دارد و کســی جــرأت 
ــا  ــد«، ب ــت کن ــا رقاب ــا آن ه ــدارد ب ن
واکنــِش تُنــِد مقاماِت ســپاه پاســداران 
روبــه رو شــد. نشــریۀ هفتگــی »صبــح 
صــادق«، ارگاِن دفتــر سیاســی ســپاه 
در  تیــر   19 شــمارۀ  در  پاســداران 
یادداشــتی بــا عنــواِن »ســناریوی 
ــب ســپاه در داخــل«  مشــکوک تخری
کشــف  به دنبــال  »بایــد  نوشــت: 
تخریب کننــدگان  میــان  ارتباطــات 
ســپاه در داخــل کشــور، بــا دشــمنان 
انعقــاِد  بــود.«. هم زمــان  خارجــی 
قــرارداد بــا شــرکت نفتــی توتــال 
از  آن  کــردن  قلمــداد  و  فرانســه 
ــی  ــه روحان ــاِت نزدیــک ب ســوی مقام
ــۀ  ــی و نتیج ــتاورِد مل ــوان »دس به عن
برجــام« بــر دامنــۀ دعواهــای درونــی 
افــزود و بــا حملــۀ شــدید نشــریۀ 
ــن  ــد. ای ــه ش ــادق« مواج ــح ص »صب
نشــریه نوشــت: »چــرا قراردادهایــی با 
ــدت  ــی در درازم ــن جذابیت های چنی
و  می شــود  اعطــا  بیگانــگان  بــه 
شــرکت های داخلــی از آن محــروم 
ــرکت های  ــور از »ش ــتند؟«. منظ هس
داخلــی«، ده هــا شــرکت در حوزه های 
نفــت و گاز و پتروشــیمی و غیــره 

کــه  اســت  آن  زیرمجموعه هــای  و 
عمدتــا زیــِر ســیطرۀ اقتصــادی ســپاه 
ــر و  ــا، بگی ــاِر این ه ــرار دارد. در کن ق
ــد  ــر می کنن ــه از یکدیگ ــی ک ببندها ی
قــرار دارد کــه نشــانۀ عمیق تــر شــدن 

ایــن کشــمکش ها اســت. 
امــا، دعواهــای دورۀ انتخابــات و تداوم 
و گســترِش آن، دعواهــای زرگــری 
میــان آن هــا نبــود کــه بتواننــد کنــار 
گذاشــته و بــه »اجمــاع« برســند. 
ریاســت  کاندیداهــای  هرچنــد 
ــاش  ــات ت ــوری در دورۀ انتخاب جمه
»حساب شــده«  به طــور  می کردنــد 
یکدیگــر را متهــم بــه انــواع دزدی 
 ... و  زمین خــواری  و  اختــاس  و 
اقتصــاد  ورشکســتگی  امــا  کننــد 
ادارۀ  ســال   38 تــداوم  بحــران زده، 
ــرکوب  ــن و س ــق دی ــه از طری جامع
و  سیاســی  نتایــج  و  امنیتــی 
ــری  ــل از آن و درگی ــی حاص اجتماع
گســترش یابندۀ  جنگ هــای  در 
کــه  نیســتند  امــوری  خاورمیانــه 
بتواننــد آن را بــه پــس پــرده براننــد. 
این هــا گســل های مهمــی هســتند 
کــه کِل هیئــت حاکمــۀ اســامی روی 
ــوری  ــد. جمه ــازی می کن ــا بندب آن ه
اســامی بــا بحرانــی چندجانبــه و 
روبه روســت.  گره خــورده  به هــم 
ازیک طــرف در بیــرون مرزهــا درگیــر 
منطقــه  ارتجاعــی  جنگ هــای  در 
اســت و از طــرف دیگــر در داخــل  بــا 
ــورم  ــکاری و ت اقتصــاد ورشکســته، بی
و  سیاســی  بحران هــای  تشــدید  و 

درونــی.  نزاع هــای 
علــل  از  مختلفــی  تفســیرهایی 
نزاع هــای درونــی هیئــت حاکمــه 
می شــود  گفتــه  مثــا،  می شــود. 
ــات  ــاِت پــس از انتخاب تشــدید اختاف
بــر ســر ترکیــب کابینــه روحانی اســت 
ــت  ــر« ریاس ــه »رهب ــل از این ک و قب
»تحلیــف«  را  روحانــی  جمهــوری 
ــه روشــن  ــان کابین ــد چیدم ــد بای کن
شــود. ایــن هــم البتــه، عامــل مهمــی 
در تشــدید دعواهــای درونــی ایــن 
اختافــات  امــا  اســت.  مرتجعیــن 
آن هــا بــه قــول خودشــان »اختافــات 
ــه  ــط ب ــی، رب ــت. یعن ــردی« اس راهب
ــام دارد.  ــن نظ ــی ای ــاختارهای کل س
ــوع  ــات، موض ــن اختاف ــز ای در مرک

ــرار  ــکا ق ــم آمری ــا امپریالیس ــه ب رابط
ــه ای  ــت های منطق ــه در سیاس دارد ک
ــاری  ــع ج ــکا و وقای ــم آمری امپریالیس
ــه، متمرکــز شــده اســت.  در خاورمیان
جناح هــای  میــاِن  اختافــاِت 
ایــن  از  واژه هایــی  در  حکومتــی 
قــدرت  می شــود:  ابــراز  دســت 
اول منطقــه شــدن یــا منطقــه را 
ایــن  پشــت  کــردن؟  قدرت منــد 
عبــاراِت »رمــزی« صــاف و ســاده 
ایــن مســاله قــرار دارد: آیــا جمهــوری 
امپریالیســم  به خواســِت  اســامی 
آمریــکا مبنــی بــر این کــه ایــران 
ــد نیروهایــش را از ســوریه بیــرون  بای
بکشــد، در یمــن در مقابــل عربســتان 
بــه  لبنــان  در  نکنــد،  صف آرایــی 
ــه  ــل ب حــزب اهلل کمــک نکنــد و تبدی
»دولــِت متعــارف و مطلــوِب آمریــکا« 

بشــود تــن می دهــد یــا خیــر؟ 
سیاســِت »راهبــردی« جنــاِح روحانــی 
بحرانــی  وضعیــِت  از  عبــور  بــرای 
قوی تریــن  »به جــای  اســت:  ایــن 
ــی  ــد در پ ــدن، بای ــه ش ــور منطق کش
ــر شــدن منطقــۀ خــود باشــیم.  قوی ت
ــد  ــه نبای ــور در منطق ــن کش قوی تری
به عنــواِن هــدِف اول دنبــال شــود، 
ــد  ــر م ــه ای قوی ت ــد منطق ــه بای بلک
نظــر مــا باشــد...« )نقــل شــده از 
حســن روحانــی در مجلــۀ مثلــت. 
»منطقــۀ  مقالــۀ   –  96 تیــر   24
قدرت منــد بــا حــاج قاســم«(. از دیــِد 
ایــن مجلــه )کــه ارگاِن یــک جنــاح از 
ــردی  ــدل راهب ــا اســت(، م اصول گراه
خارجــی  سیاســت  در  روحانــی 
بــا  دارد هــم  فراوانــی  »تعارضــاِت 
جمهــوری  اصولــی  سیاســت های 
مقابــِل  در  البتــه  هــم  و  اســامی 
تمــاِم تاش هایــی اســت کــه در ایــن 
ــت«  ــه اس ــورت گرفت ــال ص ــد س چن

)همان جــا(.
در همیــن راســتا، سیاســت جنــاِح 
»برجــام  عنــوان  تحــت  روحانــی، 
منطقــه ای« طــرح مــی شــود. یعنــی، 
ــا  ــته ای ب ــق هس ــردن تواف ــال ک دنب
آمریــکا و رســاندن آن بــه توافــق 
ــی،  ــاوِر جنــاِح روحان ــه ب منطقــه ای. ب
کــه  اســت  سیاســت  ایــن  فقــط 
اســامی  جمهــوری  می توانــد 
در  »رهبــر«  امــا  دهــد.  نجــات  را 

اعــام  سیاســت  ایــن  بــا  مقابلــه 
ــای 3،2 و  ــه، برجام ه ــت ک ــرده اس ک
غیــره مطــرح نیســت و ایــن سیاســت 
اســت«.  آمریــکا  تزریقــی  »تفکــِر 
سیاســِت راهبــردی ایــن جنــاح و »راه 
حــل« اش بــرای حفــظ نظــام، تــداوِم 
ــمش را  ــه اس ــت ک ــت هایی اس سیاس
ــه  ــی« در منطق ــت های انقاب »سیاس
گذاشــته اســت. یعنــی، تــداوم حضــور 
در ســوریه و عــراق و یمــن و کمــک به 
ــد  ــان می گوین ــان. این ــزب اهلل لبن ح
ــوه  ــگ جل ــا پررن ــی »ب ــاِح روحان جن
ــاض و  ــان ری ــگ می ــایۀ جن دادِن س
ــوی  ــردن به س ــت دراز ک ــران، دس ته
برجــاِم  شــروع  و  ســعودی ها 
و  توجیــه می کننــد«  را  منطقــه ای 
می گوینــد: » کســانی کــه مطــرح 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  می کننــد 
ــه  ــه ب ــود را در منطق ــای خ ــد ج بای
ــا  ــد دقیق ــف بده ــواد ظری ــد ج محم
ــد؟«  ــانه گرفته ان ــزی را  نش ــه چی چ

.) )همان جــا
و  موصــل«  ســازی  »آزاد 
نسل کشــی از  ســهم خواهی 

هنــوز چنــد روزی از »آزاد ســازی« 
معامــات  کــه  نگذشــته  موصــل 
و  ویرانه هــا  بــر  ســهم خواهی   و 
کشــتاِر هــزاران انســان در جنگــی 
اســام گرای  مرتجعیــن  میــان 
داعــش بــا دولــت مرتجــع عــراق کــه 
و  آمریــکا  امپریالیســم  حمایــت  از 
جمهــوری اســامی برخــوردار اســت، 
ازیک طــرف،  اســت.  شــده  آغــاز 
خیــز  آمریکایــی  امپریالیســت های 
ده  چنــد  پــروژۀ  تــا  برداشــته اند  
ــل را  ــازی موص ــارد دالری بازس میلی
ــی  ــد ول ــه کنن ــود روان ــه خ ــه کیس ب
ــه  ــر این ک ــن بلکــه مهم ت ــط ای ــه فق ن
ــای خــود را از نظــر جغرافیــای  جــا پ
سیاســی در ایــن جــا محکم کننــد و از 
ســوی دیگــر همیــن مســاله دعواهــای 
اســامِی  حاکمــۀ  هیئــِت  درونــی 
ــر  ــت. ه ــرده اس ــدید ک ــران را تش ای
کــدام می خواهنــد بگوینــد ســهِم 
ــل«  ــازی موص ــان در »آزاد س کدام ش
بیشــتر بــوده اســت. قاســم ســلیمانی 
اسلحه ســازی  صنایــع  می گویــد 
ــد  ــردن »حش ــلح ک ــرای مس ــران ب ای
بســیج  عراقــی  )شــعبه  الشــعبي« 
ــرده  ــیفته کار می ک ــه ش ــامی( س اس
ــد  ــعبي« کلی ــد الش ــده »حش و فرمان
انبارهــای اســلحه جمهــوری اســامی 
را در اختیــار داشــته اســت و روحانــی 
ــاح ها  ــه س ــد و هزین ــد: تولی می گوی

اختالفاِت درون جمهوری اسالمی
 و میان این رژیم و قدرت های جهانی و منطقه ای!
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اختالفات درون  ...
هــم مهــم اســت و امتیــازش متعلــق 

ــت! ــت اوس ــه دول ب
این هــا کــه  چنیــن بــر روی رنــج 
مــردم و ویرانگــی خانــه و شــهِر آنــان 
ایــن  و  می خیزنــد  بــر  به معاملــه 
وضعیــت تکان دهنــده را موقعیتــی 
می بیینــد،  گرفتــن  امتیــاز  بــرای 
ــه  ــه ب ــی ها ک ــی از داعش ــت کم دس
ــودکان را  ــلیمانی »ک ــم س ــول قاس ق

ســرخ می کننــد« ندارنــد.
امپریالیسم آمریکا و ایران

ــکا  ــم آمری ــان امپریالیس ــن می در ای
بــدون  می کنــد  تــاش  به شــدت 
بــا  مســتقیم  نظامــی  برخــورد 
ــتفاده از  ــا اس ــامی و ب ــوری اس جمه
ــا کشــیدن  ــای اقتصــادی و ب تحریم ه
هرچــه بیشــتر جمهــوری اســامی 
در جنگ هــای نیابتــی در منطقــه، 
ــر  ــر چت ــه زی ــتر ب ــه بیش آن را هرچ
ــه  ــکا در خاورمیان ــت های آمری سیاس
درآورد و اگــر نتوانــد چنیــن کنــد، آن 
ــد و  ــف کن ــتر تضعی ــه بیش ــر چ را ه

ــد. ــی بران ــمت فروپاش ــه س ب
ــر مســایل  ــپ، درگی ــۀ ترام ــا کابین ام
جنبــِش  اســت.  خــود  داخلــی 
توســط  کــه  فاشیســتی  ضــد 
اتحــاد  انقابــی در  کمونیســت های 
ــی از  ــای مترق ــیاری از نیروه ــا بس ب
ــد  ــال رش ــاده در ح ــه راه افت ــن ب پایی
آن  خواســت  و  اســت  گســترش  و 
»بیــرون کــردن رژیــم فاشیســتی 
ترامپ/پنــس« اســت. از ســوی دیگــر، 
حاکمــۀ  هیئــت  درون  اختافــات 
آمریــکا تشــدید شــده اســت و جنــاِح 
ــا   ــد ب ــاش می کن ــپ ت ــف ترام مخال
اســتفاده از ایــن واقعیــت کــه روســیه 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
ترامــپ در  بــه  و  آمریــکا دخالــت 
مغلــوب کــردن کاندیــدای حــزب  
کلینتــون(  )هیــاری  دموکــرات 
موجبــات  اســت،  کــرده  کمــک 
اســتیضاح ترامــپ را فراهــم کنــد.
ــامی  ــوری اس ــوک جمه ــراِن مفل س
ــه ایــن اســت کــه  چشــم امیدشــان ب
ــود  ــف ش ــان ضعی ــپ چن ــم ترام رژی
کــه نتوانــد برنامه هــای خــود را در 
قبــال جمهــوری اســامی به پیــش 
ببــرد. امــا امپریالیســم آمریــکا، در 
حــال معاملــه با امپریالیســم روســیه و 
ــم هســت. امپریالیســت های  ــن ه چی
ــکا  ــا آمری ــت ب ــم در رقاب ــی ه اروپای
ــتند.  ــه هس ــوذ در خاورمیان ــرای نف ب
تــاش  اســامی،  حاکمــۀ  هیئــت 
می کنــد بــدون آن کــه از پشــت خنجر 
بخــورد از تضادهــای میــان روســیه و 
آمریــکا اســتفاده کنــد تــا زمیــن 
نخــورد در عیــن این کــه به شــدت 
نگــراِن توافقــات و ســازش های میــان 
ــال  ــوِر مث ــت. به ط ــت ها اس امپریالیس
اعامــی میــان  از آتش بــِس  پــس 
ــی  ــوِب غرب ــکا در جن ــیه و آمری روس
جمهــوری  نظریه پــردازاِن  ســوریه، 
اســامی هشــدار دادنــد کــه مقامــاِت 

ــران  ــوِر ای ــبت به حض ــد نس ــران بای ای
در ســوریه و حفــِظ منافــِع تهــران 
در آن کشــور حساســیت بیشــتری 
داشــته باشــند تــا ایــن منافــع در 
ــکا  ــات سیاســی روســیه و آمری معام

وجه المعالــه قــرار نگیــرد.
ــی  ــامی اوضاع ــوری اس در کل، جمه
و  دارد  نامتعــادل  شــدت  بــه 
گســل های اجتماعــی ماننــد فقــر 
امنیتــی،  و  سیاســی  ســرکوب  و 
ــان و ملــل تحــت  ســتم گری علیــه زن
ســتم، می تواننــد به طــور ناگهانــی 
غیرقابــل  شــکاف های  بــه  تبدیــل 

کنتــرل و ســرکوب شــوند. 
ــی  ــه اهمیت ــا چ ــن تحلیل ه ای

ــت؟ ــرای چیس دارد و ب
ــن  ــه مرتجعی ــی ک ــن اوضاع در چنی
بین المللــی  ســطح  در  و  ایــران  در 
بــا  امپریالیســت ها(  )یعنــی 
رابطــه  در  بیســابقه ای  چالش هــای 
ــا  ــودن نظام ه ــروع ب ــه و مش ــا موج ب
و  مواجه انــد  دولت های شــان  و 
ــان  ــق، کل سیستم ش ــای عمی تضاده
را ضعیــف کــرده اســت ضــرورت و 
ــه راه انداختــن جنبش هــای  ــکان ب ام
تــوده ای کــه کمونیســم  مقاومــت 
ــه  ــد، هرچ ــری در آن باش ــب موث قط
بیشــتر شــده اســت. فقــدان یــک 
ــه شــدت احســاس  عامــل در ایــران ب
ــت  ــدان مقاوم ــم فق ــود و آن ه می ش
و  انــواع  علیــه  تــوده ای  مبــارزۀ  و 
اقســام مظالــم سیاســی، ایدئولوژیــک، 
اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه 
ــود.  ــال می ش ــردم اِعم ــر م ــره ب روزم
ــوده ای  ــارزه ت ــت و مب ــدان مقاوم فق
اســتثمارگر،  نظــاِم  ایــن  علیــه 
ــل  ــل تحم ــام گرا غیرقاب ــی، اس امنیت
ــق  ــی، طب ــت دین ــن حکوم ــت. ای اس
را  ایــران  مــردم  اساســی،  قانــون 
از  یکــی  می کنــد.  درجه بنــدی 
ــه  ــه ک ــت حاکم ــای درون هیئ دعواه
به اصطــاح مربــوط بــه »چیدمــان 
کابینــۀ روحانــی« اســت بــر ســر ایــن 
اســت کــه آیــا زن و ســنی مذهب 
می تواننــد وزیــر بشــوند یــا خیــر! 
ــرای  ــه ب ــه مکاران ــی ک ــن روحان حس
گرفتــن آرا از زنــان جامعــه شــعاِر 
»برابــری میــان زن و مــرد« ســر 
»زنــان  می گویــد:  امــروز  مــی داد 
پلــه بــه پلــه بایــد بــاال بیاینــد«! 
امــا سیاســت های مقاومتــی »پلــه 
خریــدن  وقــت  یعنــی  پلــه«  بــه 
فاشیســتی  اســتبداد  رژیــم  بــرای 
ــن  ــوب ای ــکار خ ــِی م ــی و روحان دین
بــه  کــه  رژیــم  ایــن  می دانــد.  را 
داعــش به خاطــر قتــل و جنایــت و 
ــودش  ــازد خ ــی می ت ــی دین فرقه گرای
در قتــل و جنایــت علیــه مخالفیــن اش 
و در فرقه گرایــی دینــی شــاخص و 
پیشــقراول در خاورمیانــه بــوده اســت. 
ــور از  ــک کش ــال ادارۀ ی 38 س
طریــق حکومــت امنیتی/نظامــی 
کــه در قلــب آن کشــتار هــزاران 
ــه  ــۀ اول ب ــی ده ــی سیاس زندان

قــدرت رســیدن ایــن رژیــم 
ــل  ــد تبدی ــروز بای ــرار دارد، ام ق
ادعانامــۀ  بزرگ تریــن  بــه 
مــردم علیــه ایــن رژیــم بشــود. 
ــان  ــون، زن ــر حســب قان ــم ب ــن رژی ای
حســاب  »نصفــه«  را  کشــور  ایــن 
می کنــد و بــرای آنــان حــق یــک 
ــن  ــت. ای ــل نیس ــل را قائ ــان کام انس
اگــر یــک رژیــِم قــرون وســطایِی 
پوســیده و منســوخ نیســت پــس 
چیســت؟ نظــام اقتصــادی جمهــوری 
اســامی آن چنــان گندیــده اســت کــه 
ــاندن  ــه پوش ــادر ب ــم ق حضــرات حاک
ــادی و  ــاِم اقتص ــن نظ ــتند. ای آن نیس
خشــم نســبت بــه آن، بحــث روزمــرۀ 
ده هــا میلیــون نفــر اســت. ایــن نظــام 
ایدئولــوژی اش  به انــدازۀ  اقتصــادی 
ــک  ــن ی پوســیده و منحــط اســت. ای
بــه  وابســته  ســرمایه داری  نظــام 
سرمایه داری/امپریالیســتی  نظــام 
جهانــی اســت و هرگــز نمی توانــد بــه 
هشــتاد میلیــون مــردم به جــز فقــر و 
شــکاف طبقاتــی کــه تصاعــدی رشــد 
اقتصــاد  بدهــد.  چیــزی  می کنــد 
ســرمایه داری حاکــم در جمهــوری 
اســامی دو راه بیشــتر نــدارد: یــا 
ــی از  ــش عظیم ــم، بخ ــیب ک ــا ش ب
طبقــۀ میانــی را بــه  میــان فقــرا 
پرتــاب کنــد یــا بــا حرکتــی ناگهانــی 
ــی  ــه میان ــر از طبق ــون نف ــا میلی ده ه
ــه  ــر جامع ــان قشــرهای فقی ــه می را ب
برانــد. وضعیــت آن هــا کــه پیشــاپیش 
ــن  ــتند روش ــر هس ــرهای فقی در قش

ــت. اس
چنیــن وضعیتــی فقــط و فقــط یــک 
اکثریــت  مقابــل  در  را  واقعــی  راه 
ــر  ــذارد. در ه ــردم می گ ــای م توده ه
عرصــه و جنبــه بایــد علیــه ایــن رژیــم 
مبــارزه بشــود. زنــان، آزادی و برابــری 
تحصیــل  از  عرصه هــا  همــۀ  در 
ــت و  ــا ورزش و رف ــغل ت ــش و ش دان
ــا  ــفر ت ــان و س ــه در خیاب ــد آزادان آم
آزادی پوشــش را بایــد حــق خــود 
بداننــد و بــرای آن مبــارزه کننــد. 
کارگــران و معلمیــن و پرســتاران و 
ــد  ــکاران بای دیگــر زحمت کشــان و بی
ــاب  ــراض و اعتص ــع و اعت ــق تجم ح
ــش  ــد و برای ــود بدانن ــق اولیۀخ را ح
را  صدای شــان  تــا  کننــد  مبــارزه 
در مــورد فقــر و شــکاف طبقاتــی 
مــردم  و  برســانند  همــه  به گــوش 
ــردم  ــۀ م ــد. هم ــراه کنن ــر را هم دیگ
ــت  ــط زیس ــاِت محی ــرای نج ــد ب بای
ایــن  و  بجنگنــد  ســالم  هــوای  و 
مخــرب اش  سیاســت های  و  رژیــم 
ــط زیســت نشــانه  ــودی محی را در ناب
بگیرنــد. همــه بایــد آزاد باشــند و 
بتواننــد مضحکه هــای انتخاباتــی ایــن 
اراذل و اوباشــی کــه بــر مــا حکومــت 
ــد را  ــی« دارن ــۀ »اله ــد و داعی می کنن
ــِت  ــِل تح ــای مل ــد. توده ه ــا کنن افش
ســخن  آزادی  بــرای  بایــد  ســتم 
ــادری  ــاِن م ــه زب ــن ب ــن و آموخت گفت
سرنوشــت  تعییــن  حــق  بــرای  و 

ــا  ــۀ این ه ــد. هم ــارزه کنن ــود مب خ
حقــوق ابتدایــی و غیرقابــل گذشــتن 
ــاد  ــد ی ــردم بای ــای م هســتند. توده ه
بگیرنــد کــه نترســند و آن را بخواهنــد 
کمونیســت های  بکننــد.  عملــی  و 
ــروج  ــود م ــد خ ــا بای ــی نه تنه انقاب
مقاومــت   چنیــن  ســازمان دهندۀ  و 
ــر آن جــا  ــه ه ــی باشــند بلک و مبارزات
ــه آن  ــت ب ــی اس ــن مبارزات ــه چنی ک
ــی  ــای خاص ــده و دورنم ــل ش متص
از شــِر جامعــۀ طبقاتــی و مبــارزه 
ــارغ  ــی ف ــه جهان ــت یابی ب ــرای دس ب
از ایــن همــه رنــج و درِد غیرضــروری، 
بــه  را  یعنــی جامعــۀ کمونیســتی 
ایــن مقاوت هــا و مبــارزات پیونــد 
بایــد  مــردم  توده هــای  بزننــد. 
ــدرت  ــل »ق ــه در مقاب ــوند ک آگاه ش
قدرت منــد«  »منطقــه  یــا  اول« 
ــدرت سوسیالیســتی و  ــا ق ــد، م بگوین
ــم.  ــتی می خواهی ــۀ سوسیالیس منطق
ــا عربســتان و  ــم ب ــن رژی دعواهــای ای
ــدارد. این هــا  ــه مــا ن آمریــکا ربطــی ب
بــا وجــود دشــمنی بــا یکدیگــر و 
متفــاوت  ایدئولوژی هــای  داشــتن 
اِعمــال  در  متفــاوت  روش هــای  و 
حاکمیــت پوسیده شــان بــر مــردم 
حکومت شــان،  تحــت  کشــورهای 
ــک جنــس هســتند: همــه  ــه از ی هم
ــگل اســتثمارگر  ــۀ ان ــدگان طبق نماین
ــوخ  ــان منس ــرمایه داری اند؛ همه ش س
و متعلــق بــه گذشــته اند و ماننــد 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــر روی م بختــک ب
و جهــان افتــاده و جهــان را در همــه 
ــد.  ــی کرده ان ــل زندگ ــش غیرقاب نقاط
سوسیالیســتی  منطقــه ای  مــا 
ــم در  ــردم آن، ه ــه م ــم ک می خواهی
ــه  ــا زمانی ک ــان )ت ــل مرزهای ش داخ
در  هــم  و  بماننــد(  باقــی  مرزهــا 
سراســر منطقــه داوطلبانــه و آگاهانــه 
در تعــاون و دوســتی بــا یکدیگــر 
تجــارب  و  اســتعدادها  و  امکانــات 
یک کاســه  را  زیبایی های شــان  و 
شایســته  زندگــی  یــک  و  کننــد 
ــه  ــان ب ــازند و هم زم ــه بس ــرای هم ب
رهایــی تمــام جهــان از اســارت نظــام 
قــدم گذاشــتن در  و  ســرمایه داری 
عصــر کمونیســم جهانــی، خدمــت 
کننــد. چنیــن منطقــه ای را بایــد 
ــاد آن ارادۀ  ــرای ایج ــرد و ب ــور ک تص
ــدف در  ــن ه ــرج داد. ای ــه به خ آگاهان
ابتــدا ســخت و دوردســت به نظــر 
ــت  ــودی اس ــر موج ــا بش ــد. ام می آی
ســاختمانی  نقشــۀ  می توانــد  کــه 
را در ذهــن بکشــد و آن را گام بــه 
گام عملــی کنــد. مــا کمونیســت های 
ــده ای  ــن آین ــاران چنی ــی معم انقاب
مــا  صفــوف  بــه  بایــد  هســتیم. 
ــی و آزادی  ــر رهای ــد. به خاط بپیوندی
مــردم ایــران، مــردم منطقــه و کل 
راه،  ایــن  در  گام  اولیــن  بشــریت. 
ســرنگون کــردن رژیــم جمهــوری 

اســامی اســت. 

»آتش«
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ــر 1396  ــخ 3 تی ــر در تاری ــق امی رفی
ــا ســرطان  ــارزه ب ــس از ســال ها مب پ
در شــهر تورنتــوی کانــادا درگذشــت. 
ــت  ــت را از دس ــی کمونیس ــا رفیق م
دادیــم کــه یاورمــان بــود، آمــوزگاری 
دوست داشــتنی و آگاه کــه هیــچ گاه از 
یــاد دادن و یــاد گرفتــن و امیــد دادن 
بــه رهایــی از نظــاِم اســتثماِر طبقاتــی  
دســت بــر نداشــت. رفیقــی با دانشــی 
ــِم انقــاب و  ــق و گســترده از عل عمی
ــواره پرســش گر و جســتجوکننده  هم
شــِر  از  رهایــی  راه  یافتــن  بــرای 
ــتی و  ــرمایه داری امپریالیس ــاِم س نظ
ــتاوردها  ــن دس ــر بزرگ تری ــی ب متک
ــه  ــه ب ــی ک ــی. رفیق ــارب انقاب و تج
ــا  ــد خــود را هم زمــان ب اســتعاره، تول
ــن  ــش بی ــزرِگ جنب ــوج ب ــن م اولی
ــوِن  ــی کم ــتی، یعن ــی کمونیس الملل
ــه ای  ــِت نطف ــتین دول ــس، نخس پاری
دیکتاتــوری پرولتاریــا، می دانســت. 
فــراِز  بــر  اســتوار  کــه  رفیقــی 
ــم  ــِم کمونیس ــای عل ــن قله  ه بلندتری
انقابــی از مارکــس تــا بــه کنــون قرار 
و  گران مایــه  تجــارب  و  می گرفــت 
متنــوع خــود را  در مبــارزه بــرای 
رهایــی بشــر از اســتثمار و ســتم 
ــی داد و  ــرار م ــار ق ــی در اختی طبقات
ــِن  ــل نوی ــارب نس ــه تج ــه ب صمیمان
ــی  ــوش م ــی گ کمونیســت های انقاب
ــن  ــه چنی ــود ازاین ک ــادمان ب داد. ش
نســلی پــا به میــدان مبــارزه گذاشــته 
و راه را ادامــه می دهــد. خوشــحال 
بــود ازاین کــه از دروِن ایــن نســل، 
پیشــروانی برخاســته اند کــه نســِل 
ــا و  ــی و پابرج ــت های قدیم کمونیس
ــِن  ــان را عی ــی آن ــی علم آرمان گرای
واقعیــت و راهگشــا بــرای انقــاب 

می داننــد. کمونیســتی 
انقابــات  واقعــی  تاریــِخ  امیــر، 

می کــرد،  تشــریح  را  کمونیســتی 
ــرای  ــخ ب ــن تاری ــتاوردهای ای ــر دس ب
رهایــی انســان از نظاِم اســتثمار تاکید 
ــا و  ــان کمبوده ــت و هم زم می گذاش
ــی  ــیِم دنیای ــرای ترس ــتباهات را ب اش

بهتــر، تحلیــل می کــرد. 
بین المللــی  جنبــش  بی تردیــد 
کمونیســتی و جنبــِش انقابــی ایــران 
شــریف ترین،  آگاه تریــن،  از  یکــی 
همراهــاِن  و  یــاران  صادق تریــن 
همیشــگی خــود را از دســت داده 
اســت. هرچنــد انــدوه از دســت دادِن 
ــا  ــت ام ــنگین تر اس ــوه س ــر از ک امی
گســترۀ آن چــه امیــر می خواســت 
و مروجــش بــود، دریایــی چنــان 
ــم  ــه بتوانی ــق اســت ک ــیع و عمی وس
ــاش  ــه ت ــت دادِن او را ب ــِم از دس غ
ــه جهانــی  ــرای رســیدن ب و مبــارزه ب
ــاء و  ــواره منش ــه هم ــتی ک کمونیس
ــود، تبدیــل  ــی امیــر ب انگیــزۀ مبارزات

ــم.  کنی
امیــر، چنــد ماه پیــش از درگذشــتش 
ــراِز  ــر ف ــواِن »ب ــا عن ــی را ب کتاب
ــم« انتشــار  ــِن کمونیس ــوِج نوی م
داد. ایــن کتــاب در ایــران زیرزمینــی 
متــن  اســت.  رســیده  چــاپ  بــه 
شــامل  کــه  کتــاب  ایــن  کامــِل 
ــت در  ــر اس ــددی از امی ــاالت متع مق
ســایت  www.cpimlm.com در 

می باشــد. دســترس 
آتــش،  نشــریۀ   59 شــمارۀ  در 
ــواِن  ــت عن ــر تح ــا امی ــه ای ب مصاحب
»معرفــی یــک مصاحبــه ی 
الهام بخــش«، منتشــر شــد. بــه 
یــاِد رفیــق امیــر و بــرای معرفــی 
ــوژی او  ــری و ایدئول ــارۀ خــط فک دوب
ــن  ــی از ای ــدگان، بخش های ــه خوانن ب
مصاحبــه را تجدیــد چاپ می کنیــم.)1(

******

امیــر  رفیــق  اخیــر  »گفتگــوی 
»مصاحبــه  عنــواِن  بــا  حســن پور 
ــاره ی روژاوا  ــن پور درب ــر حس ــا امی ب
و گروه هــای چــپ در کردســتان«، 
در  اســت.  کمونیســتی  گفتــاری 
در  امیــر  رفیــق  مصاحبــه،  ایــن 

یــک  تجــارب  و  روژاوا  چارچــوِب 
ــا  ــا را ب ــد و م ــی نمی مان ــه باق منطق
نگاهــی کمونیســتی بــه تجربیــات 
بیســتم  قــرن  بــزرگ  انقــاب  دو 
شــوروی  سوسیالیســتی  )انقــاب 
چیــن  انقــاب  و   1917  -1956
ــری  ــرد و تصوی 1976 - 1949( می ب
از جهــان ســرمایه داری امپریالیســتی، 
تــاِش کمونیســت ها بــرای به هــم 
ــی  ــردن دنیای ــن ک زدن آن و جایگزی
و  بهتــر، دســتاوردها و شکســت ها 
پیچیدگی هــای مبــارزه طبقاتــی ارائــه 

می دهــد.
تاکیــدات امیــر بــه روی ایــن  واقعیــت 
کــه سوسیالیســم برعکــس دیگــر 
ــوِر  ــین به ط ــی پیش ــای طبقات نظام ه
ــرمایه داری  ــِن س ــودی از بط خودبه خ
زاده نمی شــود و گــذار بــه کمونیســم 
ــا  ــه، ب ــا آگاهان پروســه ای اســت کام
برنامه ریــزی  و  نقشــه  و  سیاســت 
و آمــوزش و در راس همــه این هــا 
ــا درک تئوریــِک درســت از اوضــاع،  ب
بــا درِک علمــی از جامعــه و تضادهــا... 
بیــاِن یــک رویکــرد ماتریالیســتی 
ــِل  ــر در مقاب ــت. امی ــی اس دیالکتیک
ــتان  ــاع کردس ــه اوض ــوال ک ــن س ای
ــد  ــی می کن ــه ارزیاب و روژاوا را چگون
بــه  مربــوط  کاِن  مباحــِث  از 
ــن  ــیاره ی زمی ــر و س ــِت بش سرنوش
آغــاز می کنــد و اجــزا را در ایــن 
ــد:  ــخ می ده ــرار داده و پاس ــت ق کلی
منطقــه  و  کردســتان  بــه  »فقــط 
نــگاه نمی کنــم. براســاس دنیایــی 
بــه  کــه در آن به ســر می بریــم و 
کــدام ســمت مــی رود و مشــکات 
ــده  ــم و آین ــگاه می کن چــی هســت ن
بلکــه  روژوا  بــرای  نه تنهــا  خوبــی 
ــرای هیــچ بخــش دنیــا نمی بینــم...  ب
را  بشــریت  نه تنهــا  ســرمایه داری 
ــی  ــکاِن باق ــه ام ــد بلک ــد می کن تهدی
مانــدِن زندگــی در کــره زمیــن را 
هــم تهدیــد می کنــد. مســاله، کا 
مــرگ و زندگــی بــرای بشــریت اســت 
و کردســتان جزیــی از ایــن وضعیــت 
اســت.... اگــر بخواهــم چیــزی در 
مــورد روژاوا یــا بخش هــای دیگــر 

نمی توانــم  کنــم  فکــر  کردســتان 
ــی  ــی جهان ــوب تاریخ ــن چارچ از ای
خــارج بشــوم... ضــرورت تاریخــی 
اســت کــه جلــوی این هــا گرفتــه 
بشــود و دنیــای دیگــری خلــق کــرد«. 
امــا رفیــق امیــر در ایــن نقطــه توقــف 
ــم  ــا از کمونیس ــرای م ــد و ب نمی کن
نویــن و نیــاِز بــه آن صحبــت می کنــد 
ــن کمونیســِم  ــد: »اصــوِل ای و می گوی
اســت«.  شــده  پرداختــه  نویــن، 
ــه  ــن ســوال ک ــه ای ــر در پاســخ ب امی
عقب گردهــای  و  شکســت ها  آیــا 
جنبــِش کمونیســتی موجــب بدبینــی 
ــد: »...  ــخ می ده ــت، پاس ــده اس او ش
ــم  ــه هیچ وجــه. چیــزی کــه می گوی ب
ــه  ــمی ک ــا کمونیس ــه ب ــت ک این اس
در قــرن 20 ام تجربــه اش را داشــتیم 
نمی شــود  دیگــر  تئوری هایــش،  و 
ادامــه داد. نیــاز بــه کمونیســم نویــن 
اســت کــه بفهمــد آن اشــتباهات 
ــه  ــت ک ــن اس ــاله ای ــوده. مس ــه ب چ
مارکسیســتی  تئوری هــای  خــود 
ــس و  ــت. مارک ــکاالتی داش ــم اش ه
ــه  ــا این ک ــو ب ــن و مائ ــس و لنی انگل
درمجمــوع، درک علمــی از جامعــه 
امــا  آینــده داشــتند  و  و گذشــته 
اشــکاالتی در دیدشــان بــود. بایــد 
از این هــا جمع بنــدی کــرد. بایــد 
یــک کمونیســم نویــن ســاخت و 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــع س ــن به واق ای
الزم  کــه  نویــن  کمونیســم  ایــن 
ــه  ــرای مقابل ــیم ب ــته باش ــت داش اس
بــا ایــن دنیــا و آلترناتیــو واقعــی 
ــاز اســت[.  ــش ]نی گذاشــتن در مقابل
یــک کمونیســم جدیــد اســت کــه بــا 
مشــکات خــوِد تئــوری مارکسیســتی 
و  می کنــد...  خط کشــی  هــم 
هــم.  تاریخــی  تجربه هــای  بــا 
کمونیســمی اســت کــه حتــا بــه 
انتقــادات  هــم  لنیــن  و  مارکــس 
در  دارد  فلســفی  و  متدولوژیــک 
فرعــی  بســیار  ]کــه[  زمینه هایــی 
ــدوِن  ــوده. ب ــی ب ــوده ول ــوی ب و ثان
ــخ و از  ــه و تاری ــی از جامع درِک علم
آینــده، ســرمایه داری اجــازه نفــی اش 
را نمی دهــد و دولــت ســرمایه داری 
نقــش بســیار مهمــی در این پروســه و 
مخالفــت بــا ایــن دارد. این کمونیســم 
نویــن بعــد از ســقوِط آخریــن کشــور 
ســاِل  در  )چیــن(  سوسیالیســتی 
ــده.  ــارزه ش ــش مب ــا برای 1976 واقع
ــا در حــزب  تاشــی اســت کــه عمدت
کمونیســت انقابــی آمریــکا )آر ســی 
پــی( ]صــورت گرفــت[ و جمع بنــدی 
بــاب  گذشــت....  چــی  این کــه  از 
جمع بندی هــا  ایــن  کــه  آواکیــان 
مــوِج  می گویــد  آن  بــه  کــرده  را 
بحــث  کمونیســتی.  جنبــش  اول 
ــان  ــه پای ــوج ب ــن م ــه ای ــت ک این اس
دنیــا  نمی توانیــم  مــا  ]و[  رســیده 
را بــا کمونیســمی کــه قبــا بــود 
تغییــر دهیــم. احتیــاج بــه یــک 
کمونیســم نویــن اســت و اصــول ایــن 
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کمونیســم نویــن، پرداختــه شــده. 
ــش  ــک دان ــن ی ــم نوی ــن کمونیس ای
پیشــرفته ی مارکسیســتی اســت. یــک 
مارکسیســتی  پیشــرفته ی  آگاهــی 
اســت کــه بــر مشــکاتی کــه بــوده در 

ــد...«. ــق می    آی ــری فائ ــه نظ عرص
...

و  مباحــث  هم چنیــن  رفیــق، 
بــه  مربــوط  مشــخص  طرح هــای 
کردســتان و نظــرات اوجــاالن در ایــن 
ــازش کاری  ــرده و س ــاز ک ــه را ب زمین
نهفتــه در ایــن تفکــرات را آشــکار 
به عنــواِن  کــه  نظراتــی  می کنــد. 
دمکراتیــک«،  »کنفدرالیســِم 
»آتونومــی دمکراتیک« فرموله شــدند 
و خواســتاِر ایــن بودنــد کــه از طریــق 
ــره  ــان و مذاک ــی و پارلم ــه مدن جامع
تضــاد بیــن ملــت کــرد و دولــت 
شوینیســت ترکیــه را حــل کننــد. 
رفیــق امیــر بــا اســتفاده از مثال هایــی 
ــری  ــن ام ــه چنی ــد ک ــان می ده نش
در چارچــوِب دولت هــای ارتجاعــی 
منطقــه )ترکیــه و ســوریه - بــا بشــار 
یــا بــی  بشــار(، ناممکــن اســت. امیــر 
ــاِم  ــد نظ ــنی مانن ــای روش از نمونه ه
آموزشــی مثــال مــی آورد و می گویــد 

ــی(: ــه معن ــِل ب )نق
درســت  درســی  کتــاب  روژاوا  در 
ــت  ــی، سیاس ــاِب درس ــد. کت کرده ان
نــوع محتوایــی؟  می خواهــد. چــه 
را  معلمیــن  مدارســی؟  چــه  در 
ــِس  ــم؟ تدری ــم می دهی ــور تعلی چط
ــر ُکردزبان هــا چطــور خواهــد  ــه غی ب
بــود؟ و... بــرای اداره ی اقتصــاد چــی؟ 
دادگاه هــا چــی کــه خیلــی مهم انــد... 
ــد  ــی باش ــد چیز های ــا بای ــه این ه هم
ــوریه  ــت س ــن دول ــه ای ــر از این ک غی
در  بایــد  اســت.  داشــته  تا به حــال 
تضــاد آن باشــد. وگرنــه چــه فایــده ای 
دارد؟ فــرض کنیــم جنــگ تمــام 
ــد  ــی بمان ــار باق ــت بش ــا دول ــد. ی ش
یــا دولــِت ائتافــی ســر کار آمــد. 
ــا.  ــر گروه ه ــا دیگ ــا »پ ی د« و ی ی
مــن  کــه  احرار االشــام  مثــِل 
می گویــم اشرار الشــام. ایــن دولــت 
ــردی  ــه ُک ــوزش ب ــازه ی آم ــا اج اص
آزادی خواه تریــن   حتــا  نمی دهــد. 
ــا در  ــد ُکرده ــازه نمی ده ــا اج این ه
ــد.  ــل کنن ــردی تحصی ــه ُک ــوریه ب س
چطــور می تــوان در چارچــوِب دولــِت 
ــت؟  ــرات داش ــی دمک ــوریه آتونوم س
هــم  بورژوایــی  دمکراســی  حتــا 

نمی تــوان داشــت.
ــان  ــر نش ــق امی ــث، رفی ــن بح در ای
ســرنگونی  بــدون  کــه  می دهــد 
ــدون  دولت هــای ارتجاعــی منطقــه، ب
ــی  ــی انقاب ــه روی کار آوردن نظام ب
همه چیــز توهــم اســت. رفرمیســم 
ــای  ــه رهبری ه ــت ک ــاد اس و ناکجا   آب
فــرا  آن  بــه  را  مــردم  بورژوایــی، 
ــر  ــق امی ــوِل رفی ــه ق ــد. ب می خوانن
ایــن خط هــا و مواضــع، تاکتیکــی 

ــت  ــی اس ــط و راه ــه خ ــت. بلک نیس
ــی  ــی در پ ــی بورژای ــه رهبری های ک

. نــد گرفته ا
...

رویکــرِد مهــم در مصاحبــه این اســت 
کــه رفیق امیــر حاضر نیســت در برابِر 
راهــی کــه غلــط اســت ســکوت کنــد. 
حتــا اگــر بســیاری از رزمنــدگاِن ایــن 
ــی  ــژه زنان ــردم به وی ــای م راه، توده ه
هســتند کــه بــرای اولیــن بــار دارنــد 
سرشــان را بــاال می گیرنــد. دقیقــا 
به خاطــِر همین هاســت کــه رفیــق 
امیــر، ســکوت نمی کنــد و بــه مــا یــاد 
می دهــد کــه مصلحت اندیشــی های 
و  بگذاریــم  کنــار  بایــد  را  غلــط 
ایــن  و  کنیــم  نقــد  را  بی راهه هــا 
ــه آن  ــاری ب ــن همبســتگی و ی بهتری
دســته از رهــروان ایــن راه اســت 
ــش  ــال رهایی بخ ــات و آم ــا نی ــه ب ک
و زیبــا وارد ایــن بی راهــه شــدند 
ــا  ــت و چه بس ــه اش بن بس ــه نتیج ک
ــت  ــیار و از دس ــرخوردگی های بس س
دادن فرصت هــا و نیروهــای بســیار 

خــوب اســت.
در فضــای سیاســی اســفناکی کــه 
ــه  ــف خاورمیان ــای مختل در جنبش ه
جوانــان،  بــه  و  اســت  حاکــم 
و خودفریبــی می  فروشــند،  فریــب 
ــر در  ــق امی ــم رفی ــای محک حرف ه
مــورد اســرائیل الهام بخــش اســت. 
آخــر، یــک دولــت اســتعماری کــه بــر 
ــا  ــر بن ــردم دیگ ــک م ــی ی نسل کش
ــی  ــه رهای ــد ب ــور می توان ــده چط ش
کنــد؟  مــردم کردســتان خدمــت 
ــت تاریخــی را  ــن حقیق کســانی که ای
ــر اســت کمــی تامــل  ــد بهت نمی بینن
ــه  ــد چ ــا دارن ــند: واقع ــد و بپرس کنن

؟ می کننــد
...

امیــر  رفیــق  کــه  نیســت  شــک 
ــی  ــه ی انقاب ــت لهج ــِر صراح به خاط
پســتوهای  در  کمونیســتی اش 
ــا فضــای لیچارگــوی  تاریک اندیــش ی
ــرار خواهــد  ــه ق ــورد حمل ــت م اینترن
ــز  ــی هرگ ــن رفیق ــا چنی ــت. ام گرف
این کــه  به جــای  نمی توانــد 
بیان کننــده ی منافــع واقعــی و راه 
توده هــای  نه تنهــا  واقعــی  رهایــی 
مــردم کردســتان بلکــه میلیاردهــا 
ــتثمار و در  ــتم و اس ــت س ــر تح بش
نهایــت کل بشــریت باشــد، در مقابــل 
کــه  تاش هایــی  و  بن بســت ها 
می شــود تــا توده هــای مــردم بــه 
ــیده  ــورژوازی کش ــر ب ــال و پ ــر ب زی
او درواقــع  شــوند، ســکوت کنــد. 
بــرای کســانی کــه واقعــا می خواهنــد 
در مقابــل وضعیــت هولنــاک جهــان، 
راه رهایــی را بــه توده هــای مــردم 

ــد. ــد مدل ســازی می کن نشــان دهن
»آتش«

یادداشت:
ــه را  ــن مصاحب ــری ای ــک تصوی  1. لین
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ــه از ســوی حــزب کمونیســت  ــی اســت ک ــوان کتاب ــاالن عن ــان اوج ــد جه نق
ــع  ــه از موض ــدی همه جانب ــاب، نق ــوع کت ــد. موض ــر ش ــران )م ل م(  منتش ای
کمونیســتی نســبت بــه نظــرات و خــط سیاســی و ایدئولوژیــک عبــداهلل اوجــاالن 
رهبــر در حبــس پ.ک.ک )حــزب کارگــران کردســتان( اســت. کتــاب شــامل 
یــک مقدمــه و یــک نتیجه گیــری و 8 فصــل مجــزا بــا عناویــن متفــاوت اســت. 
ــِی مقدمــه و فصــِل اول و دوم و ســوم و چهــارم کتــاب را در شــماره های  معرف

ــم. ــی فصــِل پنجــم می پردازی ــه معرف ــا ب ــد. دراین ج ــش خواندی پیشــین آت

ناسیونالیســم  بــه  پنجــم  فصــل 
این کــه خصلــت  و  اختصــاص دارد 
ناسیونالیســتی تفکــراِت اوجــاالن و 
عناصــری  چــه  دارای  طرفدارانــش 
اســت و در مقابــل آن چگونــه باید افِق 
ــرد.  ــیم ک ــرد را ترس ــت ُک ــی مل رهای
ــِز  ــتان در مرک ــرد و کردس ــاله ُک مس
ــی  ــت سیاس ــاالن و فعالی ــر اوج تفک
پ.ک.ک قــرار دارد امــا آن هــا اصــرار 
دارنــد کــه ناسیونالیســت نیســتند 
زیــرا ناسیونالیســم از نظــر ایشــان 
ســاختن  بــرای  تــاش  به معنــای 
دولــِت ملــی اســت و چــون آن هــا بــه 
دنبــال کســب قــدرت دولتی نیســتند 
ناسیونالیســم  از  کــه  مدعی انــد 
از  اوجــاالن  کرده انــد.  عبــور  نیــز 
ــرای  ــک« ب ــت دمکراتی اصطــاح »مل
پیرامــون  نقطه نظراتــش  بیــان 
مســاله ملــی اســتفاده می کنــد و 
ــک  ــه دمکراتی ــت مدرنیت ــی اس مدع
ــه  ــت از وج ــکان گسس ــا ام ــه آن ه ب
ــت را داده  ــت- مل ــتی دول ناسیونالیس
ــه معضــات و  ــه ب ــن نظری اســت و ای

ــیک«  ــای »کاس ــکات دیدگاه ه مش
در مــورد مســاله ملــی دچــار نخواهــد 
ســاختار  از  اصــوال  چــون  شــد 
فاســدکنندۀ دولــت و دولت گرایــی 

ــت.  ــرده اس ــور ک عب
نظریــات  ناسیونالیســتی  خصلــت 
ــالۀ  ــه مس ــت ک ــا اس ــاالن آن ج اوج
رهایــی بشــر را بــا مقولــۀ ملــت 
مبنــای  و  می دهــد  توضیــح 
ملّیــت  و  ملــت  بــر  را  مبــارزه اش 
اصلــی  دغدغــه  می کنــد.  اســتوار 
جایــگاه  طرفدارانــش  و  اوجــاالن 
ملــت ُکــرد و وضعیــت ُکردهــا در 
جهــان امــروز اســت و ماننــد هــر 
دیگــری،  ناسیونالیســت  جریــان 
انقــاب و تغییــر را  ســنِگ بنــای 
به دنبــال  و  می دهنــد  قــرار  ملــت 
ــرد  ــت ُک ــوق تاریخــی مل ــاق حق احق
و صیانــت از هویــت ملــی ُکردهــا 
ــیس  ــق تأس ــه از طری ــا ن ــتند ام هس
ــی  ــیله دمکراس ــه وس ــه ب ــت بلک دول
ــک«. از  ــه دمکراتی ــاختن »جامع و س

عنواِن فصِل پنجم: ملت دمکراتیک:
پیامبر روِح سپیدپوش قبیله
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نظــر اوجــاالن »پدیــده ُکــرد بــودن در 
روزگار مــا، بیــاِن هنــری یــک شــیوه 
ابــراز وجــود اســت«. او می کوشــد 
و  تفســیر  به گونــه ای  را  تاریــخ 
روایــت کنــد کــه بیانگــر »پیشــینه ی 
درخشــان« و جایــگاه مهــم و »یگانــۀ 
ملــت ُکــرد« در تمــدن بشــر باشــد و 
می نویســد »ُکردهــای اولیــه در عصــر 
ــه  ــروی محرک ــک نی ــکوه نئولیتی باش
تاریــخ جهانــی بودنــد. در اعصــار اولیه 
به هنــگام تولــد نظــام تمــدن مرکــزی 
و در تغذیــه آن نقــش گهــواره و مــادر 
ــه های  ــد...«. او ریش ــا می نمودن را ایف
نخســتین  بــه  را  ُکردهــا  تاریخــی 
در  )شهرنشــین(  متمــدن  جوامــع 
تاریــخ و بــه ســومریان می رســاند 
ســومر  تمــدن  اســت  مدعــی  و 
ــجم  ــدن منس ــتین تم ــوان نخس به عن
ــاورزی  ــای کش ــه انقاب ه ــری ک بش
و انقــاب نئولیتیــک )نوســنگی( را 
ــتان  ــای کردس ــام داد در جغرافی انج
ــد  ــاِن رون ــت و بنی ــده اس ــاخته ش س
هــال  از  انســان  تمــدن  جهانــی 
توســط  و  زاگــرس  حاصل خیــز 
ُکردهــا آغــاز شــد و ســپس بــه ســایر 
ــذا  ــته و ل ــادر گش ــان ص ــاط جه نق
ــه  ــر ب ــدن بش ــی تم ــمه تمام سرچش
ُکــرد و کردســتان بــاز می گــردد. 
ناسیونالیســم اوجــاالن و طرفدارانــش 
در تقدیــس ملــت ُکــرد فقــط بــه 
ــته  ــار گذش ــا در اعص ــگاه ُکرده جای
تاریــخ محــدود نمی شــود و آن هــا 
ــش  ــاوت« و »نق ــگاه متف ــک »جای ی
ــا  ــرای ُکرده ــز ب ــی« نی ــژه  تاریخ وی
ــاالن  ــد. اوج ــروز قائل ان ــان ام در جه
ــع  ــه و درواق ــت خاورمیان ــی اس مدع
ــدن  ــی تم ــتگاه اصل ــتان خاس ،کردس
این کــه  احتمــال  و  بــوده  بشــری 
انقــاب آینــده  تمــدِن نویــن بشــر نیز 
از کردســتان و خاورمیانــه آغــاز شــود 
بســیار بیــش از ســایر مناطــق و ســایر 
ــان  ــاور او هم چن ــه ب ــت. ب ــل اس مل
کــه در تمــدن ســومر و بعدهــا در 
امپراتوری هــای  و  تمدن هــا  ســایر 
خاورمیانــه بــود کــه انحرافات اساســی 
ماننــد مردســاالری، دولت گرایــی و 
ــاز  ــی تمــدن آغ ــد اصل ســلطه، از رون
و کل  تمــدن  نجــات  بــرای  شــد، 
بشــریت از مدرنیتــه کاپیتالیســتی 
ــت  ــی و دس ــروژۀ رهای ــد پ ــز بای نی
ــه مدرنیتــه دمکراتیــک را از  یافتــن ب
ــرد.  ــاز ک ــه آغ ــتان و خاورمیان کردس
یعنــی راه حــل را در همــان جایــی 
ــی تمــدن  ــد طای ــه بشــریت »کلی ک
ــد  ــه اش را گــم کــرده اســت« بای اولی
ــاالن  ــت. اوج ــرد و یاف ــت وجو ک جس
ــا  ــر ُکرده ــار دیگ ــخ ب ــد »تاری می گوی

نــام  بــه  و  جغرافیــا  همــان  در  را 
ــظ و آزادســازی  انســانیت جهــت حف
ــر از  ــی ناگزی ــای اجتماع موجودیت ه
تحقــق انقــاب کــرده و بــه برســاخت 
مدرنیتــه دمکراتیــک فــرا می خوانــد«.

داده  نشــان  فصــل  ایــن  در  امــا 
ــت و  ــدۀ مل ــاالن پدی ــه اوج ــده ک ش
ــی و  ــت تاریخ ــی را از واقعی ملی گرای
ــرای  ــد و ب ــی می کن ــی اش ته طبقات
آن، تاریــخ ابــدی و ازلــی متصــور 
بــه  ُکردهــا  دســت یابی  و  اســت 
ــاع  ــی- فرهنگــی و دف خودآگاهــی مل
ــک  ــق ی ــان از طری ــت ملی ش از هوی
سیســتم اداری و فرهنگــی خودمختــار 
را راه رهایــی ملــت ُکــرد تعریــف 
می کنــد. او در ایــن مســیر تــاش 
ــی ناسیونالیســِم اســطوره ای  دارد نوع
ــوژۀ  ــد و س ــق کن ــا خل ــرای ُکرده ب
از دل ملی-گرایــی  نیــز  را  رهایــی 
ــت و  ــه مل ــال آن ک ــرد. ح وام می گی
آگاهــی ملــی، معانــی جدیــد هســتند 
و مبنــای طبقاتــی و تاریخــی معینــی 
ــی از  ــز جزئ ــی نی ــتم مل ــد و س دارن
ســاختار دولت هــا و روابــط بورژوایــی 
در عصــر ســرمایه داری در بســیاری 
ــل  ــرای ح ــت. ب ــان اس ــاط جه از نق
ــد  ــی بای ــتم مل ــالۀ س ــن مس بنیادی
ســاختار روابــط تولیــدی و اجتماعــی 
ســوژۀ  و  داد  تغییــر  را  ســتم گرانه 
ــاق  ــه از اعم ــز ن ــر را نی ــی بش رهای
ــی  ــاطیر مل ــانه ها و اس ــخ و افس تاری
و  اجتماعــی  روابــط  دل  از  بلکــه 
سیاســی و حیــات جــارِی همیــن 
ــید.  ــرون کش ــد بی ــی بای ــان فعل جه
اوجــاالن وجــود طبقــات و تضــاد 
طبقاتــی درون جامعــه ی کردســتان را 
ــت  ــه مل ــی ک ــد، در حال ــکار می کن ان
ــر این کــه تحــت ســتم  ُکــرد عــاوه ب
ملت هــای غالــب در چهــار کشــور 
ــه طبقــات  ــز ب ــا خــودش نی اســت ام
و  اســت  شــده  تقســیم  متخاصــم 
حــل مســالۀ ُکــرد بــرای تمامــی ایــن 
طبقــات معنــی و نتایــج مشــترک 
از  یــک  هــر  و  نــدارد  مشــابهی  و 
ــاوت در  ــی متف ــات منفعت ــن طبق ای
ــد.  ــی دارن ــاله مل ــی حــل مس چگونگ
ــت  ــر ناسیونالیس ــد ه ــاالن مانن اوج
دیگــری، وجــود طبقــات و تکثــر 
ــرد«  ــت ُک ــام »مل ــه ن ــی را ب طبقات
ــی  ــای سیاس ــا و افق ه درون راه حل ه
بــورژوازی کردســتان ادغــام و پنهــان 
پیشــنهادی  حــل  راه  می کنــد. 
ُکــرد  مســاله ی  حــل  به دنبــال  او 
تعییــن  حــق  احقــاق  طریــق  از 
ــردی  ــت ُک ــکیل دول ــت و تش سرنوش
نیســت بلکــه آن را در چارچوبــۀ حــق 
شــهروندی در جمهــوری ترکیــه و 
در بســتر ســازش و همزیســتی بــا 

بــورژوازی تُــرک می بینــد.

در مقابــل نگرش بــورژوا- ناسیونالیســتی 
آمــده  کتــاب  ایــن  در  اوجــاالن 
نیســت  قــادر  ناسیونالیســم  کــه 
ــان  ــان را به هم ــادی جه ــت م واقعی
شــکلی کــه هســت ببینــد و آن را 
همه جانبــه  و  درســت  به صــورت 
توضیــح دهــد. به همیــن دلیــل در 
عمــل و در جریــاِن مبــارزه، قــادر بــه 
ــل  ــرای ح ــی ب ــی واقع ــه راه  حل ارائ
تضادهــا و بــرای انقــاب و رهایــی 
بشــریت نیســت. ناسیونالیســم در هــر 
شــکل و هــر نوعــی، انعــکاس نگاهــی 
تنــگ، محــدود و وارونــه بــه جهــان و 
تضادهــای آن اســت. درســت بــه ایــن 
دلیــل کــه سیســتم و ســوخت و ســاِز 
حاکــم بــر علمکــرد جهــان را نــه بــر 
اســاس تضادهــای اصلــی آن بلکــه بــر 
ــِگ  ــق تن ــی ذهنــی و در اف یــک مبان
ــت - آن  ــک مل ــگاه ی ــت و جای موقعی
ــح  ــت - توضی ــی از آن مل ــم بخش ه
در  و  فصــل  ایــن  در  می دهــد. 
ــگاه از انترناسیونالیســم  ــل ایــن ن مقاب
گفتــه  و  شــده  دفــاع  پرولتــری 
نــه  رهایــی  می شــود کــه ســوژۀ 
ــایر و  ــی عش ــای مل ــا و واحده ملت ه
قبایــل ُکــردی و غیــره بلکــه طبقــه ای 
ــام  ــاِت نظ ــرد و حی ــه عملک ــت ک اس
ســرمایه داری بســته بــه آن اســت. 
ــتم  ــی و س ــالۀ مل ــن فصــل مس در ای
ــری  ــخ پرولت ــم انداز پاس ــی از چش مل
ــل  ــن سرنوشــت مل ــی حــق تعیی یعن
داده  توضیــح  انترناسیونالیســم  و 
نتیجه گیــری  چنیــن  و  می شــود 
شــده کــه اوجــاالن بــر آن اســت 
قــرن  آغــاز  ُکردهــا در  بــرای  تــا 
12 یــک مذهــب ُکــردی و آییــن 
ملــی بســازد تــا حــول آن بتوانــد 
ایــن ملــت را جهــت یــک پــروژۀ 
وســیِع سیاســی متحــد و از نظــر 
ــد  ــه و متقاع ــری توجی ــری و نظ فک
کنــد. وظیفــه ایــن پــروژه ماننــد 
ــری  ــتی دیگ ــروژه ناسیونالیس ــر پ ه
در  ملی گرایــی  نــوع  از  به ویــژه   -
ــف  ــتم - کش ــت س ــل تح ــان مل می
و  حقیقــی«  »خــود  بازتعریــف  و 
ــت از  ــک مل ــِی ی ــوِد جمع ــودن خ پال
انحرافــات«  و  »آلودگی هــا  همــه ی 
ــن  ــا در مســیر ای »دیگــری« اســت ت
پاالیــش و تزکیــۀ روحــِی جمعــی 
بتــوان بــه »گوهــر ذاتــی« و تاریخــی 
و کهنســال »خــوِد« ملــی دســت 
ــن ناسیونالیســم اســاطیری  ــت. ای یاف
زحمت کشــان  و  کارگــران  بــرای 
ســم  یــک  نقــش  کردســتان 
ــی  ــه سیاس ــک بی راه ــده و ی فلج کنن
را دارد کــه پتانســیل مبارزاتــی آن هــا 
ــازی  ــرای سیاســت ب ــه ضامنــی ب را ب

ــد. ــل می کن ــرد تبدی ــورژوازی ُک ب
»آتش«

نقد جهان اوجاالن ...

ــی  ــه ریاض ــتن ب ــه داش ــدون عاق »ب
ــوده  ــرد و بیه ــت آن را س ــن اس ممک
ــات خــود  ــی ریاضی ــا زیبای ــد. ام بیابی
ــان  ــور نش ــاگردان صب ــه ش ــا ب را تنه
بخــش  پُرارزش تریــن  می دهــد. 
لحظــه ای اســت کــه می گویــی آهــا! 
ــدن  ــذت فهمی ــف و ل ذوق کش
احســاس  جدیــد.  چیــزی 
ــدی  ــک بلن ــاالی ی ــتادن ب ایس
ــفاف و  ــدی ش ــه دی ــیدن ب و رس

واضــح.« )مریــم میرزاخانــی(
ــمند  ــن زِن دانش ــِت ای ــِر درگذش خب
ــال  ــوز در ح ــه هن ــت وجوگر ک و جس
ــر را در  ــی از تاث ــود موج ــکفتن ب ش
ــت.  ــان برانگیخ ــر جه ــران و سراس ای
ــی و مردســاالر  ــه دین ــم در جامع مری
ــه  ــود ک ــری ب ــتین دخت ــران، نخس ای
ــت  ــی راه یاف ــاد ریاض ــم المپی ــه تی ب
می تــوان  گرفــت.  طــا  مــدال  و 
بــه  دســت یابی  کــه  کــرد  تصــور 
و  نظــاِم دینــی  ایــن موقعیــت در 
اســامی کــه  ضــِد زن جمهــوری 
ــِق  ــِک طل ــت مل ــرار اس ــات ق ریاضی
ــوار  ــد دش ــه ح ــا چ ــد، ت ــردان باش م
ــرد  ــور ک ــوان تص ــت. می ت ــوده اس ب
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــه مری ک
ــه  ــر چ ــک دخت ــواِن ی ــت به عن موقعی
ــه از  ــی ک ــار و تبعیض های ــدازه فش ان
ــن  ــط همی ــت. فق ــده اس ــر نگذران س
بــس کــه اســتاندار اردبیــل در واکنش 
بی شــرمانه  مریــم،  درگذشــِت  بــه 
موضوعــات  از  »بســیاری  گفــت: 
ــران الزم نیســت.  ــرای دخت ریاضــی ب
را  بچه هــا  بتواننــد  همین کــه 
بشــمارند کافیســت. از تعــداِد بچه  هــا 

انتگــرال نمی گیرنــد.« کــه 
بــا  رویارویــی  از  مرتجعیــن  ایــن 
بــه  و  زنــان  به پاخیــزی  واقعیــِت 
دین مــدار  نظــاِم  گرفتــن  چالــش 
و  علمــی  گوناگــون  عرصه هــای  در 
اجتماعــی و سیاســی و ورزشــی و... 
هــراس دارنــد. زیــرا به پاخیــری زنــان 
ُکنــِه ایدئولــوژی ارتجاعــی و ضــِد 

برمــا می کنــد.  را  آنــان  علمــی 
در ایــن فضــای تیــره و ارتجاعــی 
ــود کــه ســتاره ای در قلمــروی علــم  ب
و دانــش و تفکــِر ژرف و سرشــار از 
لــذِت  و  کشــف  بــرای  »ذوق 
جدیــد«،  چیــزی  فهمیــدن 
درخشــید و قــوام پیــدا کــرد و تبدیــل 
ــان  ــیاری از زن ــرای بس ــی ب ــه الگوی ب

ــد.  ــان ش ــران و جه ای
ــم  ــا مری ــه ب ــی ک ــتاد ریاض ــک اس ی
کار کــرده می گویــد: »او در رشــته 
ــای  ــینا و زکری ــن س ــر از اب ــود اگ خ
کم تــر  نباشــد،  بزرگ تــر  رازی 
ــمند  ــن دو دانش ــد ای ــت. او مانن نیس
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شــد.  خواهــد  مانــدگار  تاریــخ  در 
ــرای  ــی اســت ب ــش دلیل ــا زن بودن ام
ــذارد  ــامی نگ ــوری اس ــه جمه این ک
چنیــن موقعیتــی را کســب کنــد. 
مراســمی برگــزار می کننــد و مکارانــه 
ــرا.  ــِم ماج ــد و خت ــلیتی می گوین تس
امــا همان طــور کــه نتوانســتند فــروغ 
فرخــزاد را از حافظــه و تاریــخ حــذف 
کننــد، مریــم را هــم نمی تواننــد«.
ــه،  ــژه هندس ــی و به وی ــم از ریاض مری
ــون  ــاِن پیرام ــم و درک جه ــرای فه ب
ــن  ــه چنی ــه چگون ــات و این ک و کائن
اســت،  بــه خــود گرفتــه  شــکلی 
ــه  ــارغ از این ک ــرد و ف ــتفاده می ک اس
دارای چــه تفکــر سیاســی ای بــود 
ــی  ــه درک ــغله اش ارائ ــود، مش ــا نب ی
علمــی و عینــی و واقعــی از جهــان و 
شــکل گیری و حجــم و انــدازه آن بــود 
ــا افســانه های  ــل ب کــه عمیقــا در تقاب
خرافــی و دینــی قــرار می گرفــت. 
ــان  ــت هم ــن دس ــمندانی از ای دانش
ــم و درک  ــای فه ــه ارتق ــه ب ــدازه ک ان
بشــر از جهــان و شــکل گیری هســتی 
خدمــت می کننــد و راه گشــایند، خــار 
ــِز مرتجعیــن متحجــر  در چشــم و مغ
و خرافه پرســت اند. به خصــوص اگــر 

ــند. زن باش
مقامــاِت رنگارنــگ جمهــوری اســامی 
تســلیت  مریــم،  درگذشــِت  بــرای 
ــب  ــرای او نص ــورد ب ــد، بیلب می گوین
می کننــد و در مســاجد مراســم برگزار 
می کننــد. امــا نه تنهــا موهایــش را 
ــات را  ــه ریاضی ــد ک ــور می کنن سانس
هــم بی شــرمانه و بــا مغــِز بیمارشــان، 
ــه  ــری ک ــد. در تصوی سانســور می کنن
از مریــم میرزاخانــی در خیابان هــا 
پــای تختــه  را  او  نصــب کرده انــد 
ــی  ــای ریاض ــر از فرمول ه ــیاهی پ س
آن هــا  میــان  در  امــا  می بینیــم 
 (cosinus-cos »کســینیوس«)
راکــه از نســبت های مثلثاتــی اســت و 
از دوراِن باســتان بــرای تعریــف زاویــۀ 
ــذف  ــت، ح ــه اس ــه کار رفت ــث ب مثل

کرده انــد! 
ــی در  ــته زیست شناس ــجوی رش دانش
دانشــگاه های  معتبر تریــن  از  یکــی 
»زیست شناســی  می گویــد:  ایــران 
را بــدوِن تئــوری تکامــِل دارویــن 
در  ســمینار  می کننــد.  تدریــس 

مــورد "خلقــت" برگــزار می کننــد 
ــوری  ــورد تئ ــه درم ــجویی ک و دانش
ــد  ــن مطالعــه کــرده بای ــِل داروی تکام
ــا لکنــت و ده هــا امــا و اگــر از ایــن  ب
تئــوری دفــاع کنــد. دانشــجویانی 
کــه جســت وجوگرند کارل ســاگان 
و اســتفان جــی گولــد را مطالعــه 
ــن  ــی در ای می کننــد. امــا هیــچ فضای
ــرای  ــی ب ــد علم ــی ض ــاِم آموزش نظ
آنــان نیســت. از همیــن جهــت، همــه 

برونــد...«.  می خواهنــد 
در شــبکه های اجتماعــی در مــورِد 
ــته ای  ــی، نوش ــم میرزاخان ــرِگ مری م
جلــب نظــر کــرد. عنــوان نوشــته ایــن 
بــود: »برویــد گــم شــوید بی شــرف ها! 
ــما  ــه ش ــی ب ــی ربط ــم میرزاخان مری
نــدارد«. نکتــۀ ایــن نوشــته ایــن 

ــت: اس
ــود و روســری  ــران ب ــم در ای اگــر مری
نداشــت، شــما دســتگیرش می کردید. 
اگــر در ایــران بــود و می خواســت 
بــه  جایــزه  یــک  دریافــِت  بــرای 
خــارج ســفر می کــرد بایــد اجــازه 
ــران  ــر ای ــت. اگ ــوهرش را می داش ش
ــواری  ــت دوچرخه س ــود و می خواس ب
ــر  ــد. اگ ــتگیرش می کردی ــد، دس کن
ایــران بــود و می خواســت در یــک 
اســتادیوم مســابقه ای ورزشــی را نــگاه 
کنــد، راهــش نمی دادیــد. اگــر ایــران 
بــود و تــوی وباگــش یــک کام علیــه 
تــا  می نوشــت،  آدم کش هــا  شــما 
آخــر عمــرش در زنــدان می  مانــد و....

واقعیت هــای  فهــِم  بــرای   تــاش 
ــی  ــن صورت ــه  همی ــادی ب ــان م جه
ــترگ.  ــت س ــی اس ــت، تاش ــه هس ک
ــردن  ــاال ب ــرای ب ــت ب ــی اس کوشش
ــا  ــان ها؛ و ره ــِر کِل انس ــش و تفک دان
ــه و  ــای خراف ــر از زنجیره ــردن بش ک
جهــل و بــه تصویــر کشــیدن دنیایــی 
ــِق  ــدوِن یــک خال عینــی و واقعــی »ب
ــادر  ــم ق ــی کــه عل اندیشــمند«. جهان
بــه شناســایی آن اســت و پاســخ بــرای 

ــیار دارد.  ــای بس چراه
مریــم میرزاخانــی در ایــن مســیر، 
دادِن  دســت  از  و  می رفــت  پیــش 
دانشــمندی چــون او، ضایعــه ای بــرای 

ــت.  ــم اس عل
»آتش«

نیســت« و غیــره بــر پنجــره بســیاری درگذشت مریم میرزاخانی ...
از مغازه هــا و خانه هــا و در و دیــوار 
ــود. حــال و هــوای  محــات آویــزان ب
هامبــورگ بــا همیشــه فــرق داشــت و 
شــور و انگیــزه بــرای اعــام مخالفت و 
انزجــار از پلشــتی ها و کثافت هــای 
سیســتم ســرمایه داری در خیلی هــا 
دیــده می شــد. شــب ها خیابان هــا، 
محــِل شــعار و تظاهــرات، بحــث و 
ــه  ــص و تران ــادی و رق ــو و ش گفت وگ
ــاال  ــود. ب ــرمایه داری ب ــام س ــه نظ علی
ــک  ــر ی ــی در اث ــۀ عموم ــن روحی رفت
مبــارزۀ جمعــی بــا قدرت هــای حاکــم 
می شــد.  احســاس  خیلی هــا  در 
چندیــن تظاهــرات وســیع کــه تعــداد 
ــا  ــی از آن ه ــرکت کنندگان در برخ ش
ــید  ــر می رس ــزار نف ــا 80 ه ــه 40 ت ب
ــی  ــزار شــد. یکــی از تظاهرات های برگ
ــس  ــوم پلی ــورد هج ــدت م ــه به ش ک
ــان  ــری می ــه درگی ــت و ب ــرار گرف ق
پلیــس و مــردم منجــر شــد؛ »بــه 
نــام  آمدیــد!«  خــوش  جهنــم 
ــت  ــود: مقاوم ــام روشــن ب داشــت. پی
را  هامبــورگ  مردمــی،  اعتــراض  و 
ــو  ــاش عض ــت کاران و اوب ــرای جنای ب
ــد  ــل خواه ــم تبدی ــه جهن جــی 20 ب
تولیــدی-  نظــام  و  آن هــا  و  کــرد 
اجتماعی شــان حــق ندارنــد بــرای 
ــت در  ــر و فاک ــتر فق ــترش بیش گس
جهــان، بــرای نابــودی بیشــتر محیــط 
شــمار  افزایــش  بــرای  زیســت، 
بــرای  مهاجریــن،  و  بی  خانمان هــا 
بردگــی بیشــتر زنــان، بــرای افزایــش 
تعــداد کــودکان کار، بــرای ترویــج 
بیشــتر دیــن و خرافــه و جهــل، بــرای 
بیشــتر  آدم کشــی  و  جنگ افــروزی 
دور هــم جمــع شــده و تصمیم گیــری 

ــد. ــی کنن و رای زن
آلمــان  دولــت  مقابــل،  طــرف  در 
ــری  ــرای جلوگی ــش را ب ــام امکانات تم
مبــارزه  و  مقاومــت  برگــزاری  از 
ــت.  ــه کار گرف ــت ب ــن نشس ــه ای علی
ــد و  ــپ واح ــردن کم ــر ک ــازۀ دای اج
ــد.  ــن داده نش ــه معترضی ــترک ب مش
 20 آلمــان  امپریالیســم  پلیــِس 
از شــهرهای مختلــف  نیــرو  هــزار 
ــی  ــرد و حت ــتقر ک ــورگ مس در هامب
نیــرو  دانمــارک  از  می شــد  گفتــه 
ــس در  ــد. پلی ــورگ آورده ان ــه هامب ب
همه جــا تــاش داشــت فضــای ُرعــب 
ــین های  ــد. ماش ــاد کن ــت ایج و وحش
نفربَرهــای  و  آب پــاش  غول پیکــر 
ــهر رژه  ــدام در ش ــورش« م ــد ش »ض
ــس  ــای مســلح پلی ــد. یگان ه می رفتن
ــد و  ــتقر بودن ــا مس ــر خیابان ه در اکث
کوله پشــتی ها  پارک هــا،  ورودی  در 
ــا  ــردم را می گشــتند ت ــای م و کیف ه
مانــع از ورود چــادر بــرای زدن کمــپ 
ــی  ــای منته ــس، اتوبان ه ــوند. پلی بش
بــه هامبــورگ را بســته بــود تــا مانــع 
از ورود تعــداد بیشــتری از معترضیــن 
ــاعت  ــا 20 س ــود. تقریب ــهر ش ــه ش ب
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در روزهای 7 و 8 جوالی 2017 )16 و 
17 تیــر 1396( ســران بیســت قــدرت 
اقتصــادی و سیاســی جهان و رؤســای 
و  بین المللــی  بــزرگ  بانک هــای 
کشــورهای  از  تعــدادی  رهبــران 
مهمــان در یازدهمیــن اجــاس گــروه 
ــورگ آلمــان دور  G20( 20( در هامب
هــم جمــع شــدند. جــی20 یکــی 
دیگــر از نهادهــای اجمــاع و رای زنــی 
و  امپریالیســتی  ســران قدرت هــای 
کاپیتالیســتِی حاکــم بــر جهــان اســت 
ــن  ــی پیشــبرد ای ــر چگونگ ــر س ــا ب ت
ــی بهره کشــی و ســتم  نظــام بین الملل
بــر مــردم، هم فکــری کــرده و رقابــت 
و کشــمکش های درونی شــان ]کــه 
ــرمایه داری  ــتم س ــی از ذات سیس ناش
اســت[ را چاره جویــی کننــد. پیــام 
رهبــران جــی20 بــه اکثریــت مطلــق 
مــردم جهــان ایــن بــود بــه جهنمــی 
کــه نظــام ســرمایه داری برای شــان 
ســاخته و خواهــد ســاخت خــوش 

آمده انــد!
ــهر  ــای ش ــی از دیواره ــه روی یک  ب
هامبــورگ خطــاب بــه ســران جــی20 
»تصمیمــات  بــود:  شــده  نوشــته 
ــردای زندگــی  ــع ف امــروز شــما، فجای
از  پیــش  مدت هــا  از  اســت«.  مــا 
ــزاب،  ــن نشســت، اح ــه کار ای ــاز ب آغ
ــت،  ــای کمونیس ــازمان ها و گروه ه س
کشــورهای  از  مترقــی  و  انقابــی 
مختلــف و شــهرهای گوناگــون آلمــان 
ــن  ــه ای ــراض ب ــی و اعت ــرای رویاروی ب
خلــق  و  دیــده  تــدارک  نشســت 
ــام  ــر اع ــا ب ــد. بن ــرده بودن ــکار ک اف
رســانه های دولتــی مثــل »دویچــه 
از  بیــش  آلمــان(،  )صــدای  ولــه« 
ــات  ــن اعتراض ــر در ای ــزار نف ــد ه ص
ــف  ــامل طی ــه ش ــد ک ــرکت کردن ش
ــد  ــای سیاســی مانن وســیعی از نیروه
آنارشیســت ها،  کمونیســت ها، 
ــط  ــظ محی ــن حف ــت ها، فعالی فمنیس
کوئیــر  جنبــش  فعالیــن  زیســت، 
تشــکل های  ال.جی.بی.تی هــا،  و 
ــری،  ــندیکاهای کارگ ــجویی، س دانش
مدافعیــن  جنــگ،  ضــد  فعالیــت 
حقــوق پناهنــدگان و مهاجریــن و 
غیــره می شــدند. فضــای عمومــی 
ــن  ــه ای ــاً علی ــورگ عمدت ــهر هامب ش
نشســت بــود و پرچم هــا، شــعارها 
و پوســترهایی مثــل »جــی20 بــه 
نیامدیــد«،  خــوش  هامبــورگ 
ــی20«،  ــه ج ــه ب »fuck G20«، »ن
»هامبــورگ جــای ســران جــی20 

گزارش ارسالی به نشریه 
آتش از تظاهرات ضد 

نشست جی 20 درهامبورگ 
آلمان

»به جهنم 
خوش آمدید«!
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انقالب روسیه: دولت و انقالب
دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ!

واقعیت کمونیسم چیست؟

ادامه در صفحۀ بعد

در ســری  مقالــه  ایــن چهارمیــن   
مقاالتــی اســت کــه بــه مناســبت 
اکتبــر  انقــاب  ســالگرد  صدمیــن 
ــن  ــری لنی ــه رهب ــیه ب 1917 در روس
سوسیالیســتی  دولــت  اولیــن  کــه 
منتشــر  گذاشــت،  بنــا  را  جهــان 
ــوع  ــماره به موض ــن ش ــود. در ای می ش
ــام  ــه ن ــر مهــم  لنیــن ب ــت« و اث »دول
ــن  ــم. ای ــت و انقــاب« می پردازی »دول
اثــر تئوریــک، حــاوی تفکــر و نگــرش 
ــت  ــورد دول ــی کمونیســتی در م انقاب
در  پرولتاریــا  مطلــق  ضــرورِت  و 
ســرنگونی دولــت کهنــه و اســتقرار 
دولــت نویــن سوسیالیســتی اســت. 
تعیین کننــده  نقــش  نگــرش،  ایــن 
ــاب  ــتانۀ انق ــن در آس ــم لنی در تصمی
ــرای ســرنگونِی هرچــه  اکتبــر 1917 ب
نتیجــۀ  در  کــه  دولتــی  فوری تــر 
ســرنگونی ســلطنت تــزاری در انقــاب 
رســیده  قــدرت  بــه  فوریــه 1917 
ــر،  ــن اث ــدن ای ــا خوان ــت. ب ــود، داش ب
ــه مســالۀ مرکــزی انقــاب پرولتــری  ب
ــن  ــار لنی ــرای اولین ب ــم. ب ــی می بری پ
دکتریــن مارکــس و انگلــس را در مورد 
ــم  ــرای دره ــز ب ــاب قهرآمی ــزوم انق ل
شکســتن ماشــین دولتــی کهنــه و 
ــه کار  ــا ب برقــراری دیکتاتــوری پرولتاری

ــت. بس
****

حســن روحانــی، در مــاه گذشــته، 
از  جمعــی  بــه  خطــاب  نطقــی  در 
ســرمایه داران گفتــه بــود: »مــا ســرمایه 
ــا  ــت ب ــه دول ــگ ب ــت بی تفن را از دول
منظــور  کردیــم«.  منتقــل  تفنــگ 
روحانــی ایــن بــود کــه در جریــان 
و  کارخانه هــا  »خصوصی ســازی« 
ــت  ــای تح ــادن و بانک ه ــاک و مع ام
اختیــار دولــت، به جــای آن کــه این هــا 
به اصطــاح  ســرمایه داران  بــه  را 
»بخــش خصوصــی« واگــذار کننــد 

به دســت ســپاه پاســداران دادنــد.
تــا  چیســت  »دولــت«  ببینیــم 
بی پایگــِی افاضــات روحانــی را درک 
ــت  ــام »دول ــه ن ــزی ب ــه چی ــم ک کنی
بی تفنــگ« وجــود خارجــی نــدارد.
ــاب«  ــت و انق ــاب »دول ــن در کت لنی
محتــوای واقعــی نهــادی بــه نــام 
ــۀ  ــرای جامع ــرورت آن ب ــت و ض دول
ــت،  ــد. دول ــریح می کن ــی را تش طبقات
ــی،  ــت. یعن ــی اس ــدۀ تاریخ ــک پدی ی
ــۀ  ــخ جامع ــی از تاری ــع خاص در مقط
ــی  ــۀ طبقات ــور جامع ــا ظه ــری، ب بش
اِعمــال  ابــزار  و  آمــد  به وجــود 
ــه  دیکتاتــوری طبقــۀ حاکــم )طبقــۀ ب
ــۀ  ــر طبق ــلط( ب ــادی مس ــاظ اقتص لح
اســتثمار(  تحــت  )طبقــۀ  محکــوم 
اســت. جامعــۀ طبقاتــی جامعــه ای 

ــدۀ  ــزار عم ــی اب ــدۀ قلیل ــه ع ــت ک اس
ــد  ــت دارن ــادی را در دس ــد اقتص تولی
و از ایــن طریــق، اکثریــِت مــردم را 
اســتثمار می کننــد. یعنــی، ثــروت 
تولیــد شــده توســط اکثریــت را در 

می گیرنــد.  اختیــار 
ــرده داران  ــتثمارگر، ب ــۀ اس ــن طبق اولی
ــروزه  ــا و ام ــپس فئودال ه ــد و س بودن
ــان  ــی می ــۀ طبقات ــرمایه داران. رابط س
اســتثمارگر و استثمارشــونده به شــدت 
خصمانــه اســت. طبقــۀ اســتثمارگر 
بــرای حفــظ ایــن موقعیــت و ممانعــت 
ــد  از شــورش استثمار شــوندگان نیازمن
ــت،  ــن وضعی ــت اســت. در اداره ای دول
اِعمــال قهــر و خشــونت ســازمان یافته 
و یک طرفــه، نقــش کلیــدی بــازی 
می کنــد. منظــور از »ســازمان یافته« 
ایــن اســت کــه نیروهــای ســرکوب گر 
و  ســازمان  دارای  دولــت،  نظامــی 
تشــکیات و دکتریــِن نظامی و سلســله 
مراتــب و اصول و غیره هســتند. منظور 
ــق  ــه طب ــت ک ــه« آن اس از »یک طرف
ــون« فقــط دولــت حــق اســتفاده  »قان
را  ســازمان یافته  قهــر  و  تفنــگ  از 
ــتفاده  ــق اس ــوم ح ــۀ محک دارد. طبق
ــه  ــرده )ک ــون بَ ــدارد. چ ــاح را ن از س
ــا بَــردۀ مــدرن اســت(  امــروز، پرولتاری
همیشــه می خواهــد بــرده دار )کــه 
بــرده دار مــدرن امــروز، ســرمایه دار 
ــن،  ــد. بنابرای ــر بکش ــه زی ــت( را ب اس
بــرده دار حــق اســتفاده از ســاح را 
بــرای بــرده ممنــوع می کنــد. ســتمگر 
همیشــه از ســتمدیدگان می ترســد. 
ــد  ــه می خواه ــتمدیده همیش ــرا س زی
می شــود  او  بــر  کــه  را  ســتمی 
ــد  ــه می خواه ــد. همیش ــرنگون کن س
ــود  ــردۀ خ ــتمدیدگی را از گ ــوغ س ی

ــد.  ــاز کن ب
قــوای  دولــت،  فقــرات  ســتون 
یعنــی،  آن  قهرآمیــز  ســرکوب گر 
ــس،  ــی، پلی ــی، انتظام ــای نظام نیروه
ــتگاه های  ــوس ها و دس ــا، جاس زندان ه
اطاعاتــی هســتند. امــا ایــن به معنــای 
ــر  ــای دیگ ــودن بخش ه ــت ب کم اهمی
ــِر  ــزار دیگ ــی نیســت. اب دســتگاه دولت
دســتگاه دولتــی نیــز بســیار مهــم 
هســتند. ماننــد دســتگاه تبلیغاتــی 
تحمیــل  ماننــد  آن.  آموزشــِی  و 
ماننــد  دینــی.  آئین هــای  و  دیــن 
از طریــق   موجــه کــردن ســرکوب 
قانون گــذاری. درنهایــت، بــدون آن کــه 
ــا  ــتثمار ب ــتم و اس ــت س ــات تح طبق
ــانده  ــان نش ــرکوب سرجای ش زور و س
ــی  ــِت ارتجاع ــن دول ــت ای ــوند، کلی ش

بیــاورد.   دوام  نمی توانــد 
پــس: اوال، دولــت بخشــی از یــک نظام 
اقتصــادی– سیاســی اســت و ماهیــت 

ــت را اساســا نظــام اقتصــادی  هــر دول
حاکــم تعییــن می کنــد. بــدون تغییــر 
نظــام اقتصــادی، نمی تــوان گفــت کــه 
یــک دولــت تغییــر کــرده اســت. ثانیــا، 
ســتون فقــرات دولت، نیروهــای نظامی 
ــت  ــام »دول ــه ن ــزی ب ــت و چی آن اس
ــن  ــدارد. درک ای ــود ن ــگ« وج بی تفن
واقعیــت، بــرای درک محتــوای انقــاب 
و اســباب و وســایل ضــروری بــرای 
ــده اســت.   ــاب، تعیین کنن ــق انق تحق
به معنــای  می توانــد  فقــط  انقــاب 
ســرنگون کــردن قــدرت سیاســی یــک 
روابــِط  کــردن  ریشــه کن  و  طبقــه 
تولیــدِی مربــوط بــه آن طبقــه باشــد. 
ــتگاه  ــد دس ــه اول بای ــاب در درج انق
هــم  در  را  حاکــم  طبقــۀ  دولتــی 
ــردِن  ــان ب ــرای از می ــا راه ب ــکند ت بش
ــاز  روابــط تولیــدی اســتثمارگرانۀ آن ب
شــود. بــرای درهــم شکســتن دســتگاه 
ــی  ــرات نظام ــتون فق ــد س ــی بای دولت
ــرد.  ــوب ک ــرد مغل ــدان نب آن را در می
ــرنگون  ــرای س ــز ب ــوم نی ــۀ محک طبق
کــردن دولــت طبقــات اســتثمارگر 
ــود  ــی خ ــگ انقاب ــش و جن ــد ارت بای
را داشــته باشــد. بــه قــول لنیــن، 
اگــر طبقــۀ کارگــر و متحــدان آن، 
ــرای  ــد، ب ــت را درک نکنن ــن واقعی ای
ــرمایه داری  ــیر س ــرده و اس ــه ب همیش

ــد. ــد مان ــی خواهن باق
بازهــم  اکتبــر،  انقــاب  در آســتانۀ 
ایــن لنیــن بــود کــه در تمایــز بــا 
جنبــش  در  چــپ  رهبــراِن  دیگــر 
کمونیســتی روســیه، توانســت نیــاز 
مبــارزه طبقاتــی را درســت تشــخیص 
دهــد. او ایــن حقیقــت اســتراتژیک 
ــه  ــتر از بقی ــا بیش ــتر و کیفیت را بیش
فهمیــد کــه پرولتاریــا بــدون ارتــش و 
ــازمان یافته  ــگ س ــه جن ــت زدن ب دس
و رهبری شــده بــه قــدرت نخواهــد 
ــه او  ــفناکی ب ــرز اس ــه به ط ــید بلک رس

ــد.  ــد ش ــت خواه خیان
لنیــن  کــه  اســت  دوره  ایــن  در 
انقــاب« را  اثــر بــزرگ »دولــت و 
اســت  دوره  ایــن  در  می نویســد. 
ــرورت  ــام - ض ــن قی ــورد ف ــه در م ک
دیکتاتــوری  و  دموکراســی  قهــر– 
می نویســد. یعنــی  بــه عمیق تریــن 
مســائل تئوریــک کــه همــه فکــر 
می کردنــد مارکسیســم حــل کــرده 
اســت، می پــردازد. هم  زمــان لنیــن 
زنــده  به طــور  را  پرولتاریــا  برنامــۀ 
ــرای لنیــن، طبقــه  بازتــاب می دهــد. ب
کارگــر به عنــوان طبقــه ای کــه دولــت 
ــد،  ــتقر و اداره کن ــد مس ــی را بای نوین
ــن  ــی لنی ــۀ انقاب ــت. برنام ــا داش معن
ــب  ــد از کس ــه بع ــرد ک ــن می ک روش
ــاد  ــا مشــکات ح ــا ب ــدرت، پرولتاری ق
و فــوری و مشــکات درازمدت تــر چــه 
خواهــد کــرد. مثــا، بــا قحطــی، بــازار 
ســیاه و یــا احتــکار چــه خواهــد کــرد. 
ــز  ــه و متمرک ــا را گرفت ــه بانک ه چگون
ــارت  ــع و تج ــا صنای ــرد؛ ب ــد ک خواه
چــه خواهــد کــرد. تمــام طبقــات 
و  پرولتاریــا  کــه  می دیدنــد  بایــد 
ــد حــل معضــات  پیشــاهنگ آن، کلی

دارد.  دســت  در  را  جامعــه  اصلــی 
ــه  ــه برنام ــود بلک ــات نب ــا تبلیغ این ه
ــه  ــی داد ک ــح م ــود و توضی ــی ب واقع
رنــج بــردن از ایــن همــه فاکــت اصــا 
ضــروری نیســت و می تــوان از شــر آن 
خــاص شــد امــا بــرای خــاص شــدن 
قــدرت  بایــد  طبقــه ای  رهایــی،  و 
ــد  ــته باش ــوری داش ــی و دیکتات دولت
ــِج کل بشــریت  ــاِن رن ــج اش بی ــه رن ک
نابــود کــردن  اســت و منفعــت اش 
نظــاِم  کــه  اســت  مصائبــی  کلیــۀ 
اســتثمارگر ســرمایه داری بــر بشــر 
تحمیــل کــرده اســت. نــگاه لنیــن 
ــت  ــه نیس ــر این گون ــۀ کارگ ــه طبق ب
ــت و  ــت اس ــه »بدبخ ــن طبق ــه ای ک
ــد  ــس بیایی ــد؛ پ ــش را نمی دهن حقوق
مبــارزه کنیــد کــه حقــش را بگیــرد«. 
بلکــه نــگاِه علمــی اش ایــن اســت کــه 
بــا ظهــور طبقــه کارگــر، عصــر جدیــد 
ــه  ــده ک ــد ش ــدی متول ــه جدی و طبق
به ســرعت  را  می توانــد همــه چیــز 
ــر  ــر دهــد چــون نفعــش در تغیی تغیی

ــت.  ــان اس ــه و جه ــکال جامع رادی
انقــاب اکتبــر ایــن حقیقــت را تثبیــت 
کــرد کــه بــرای درهــم شکســتن 
ــا  ــورژوازی، پرولتاری ــِی ب ــین دولت ماش
بایــد ارتــش داشــته باشــد. حــل ایــن 
قوام یابــی  و  ایجــاد  یعنــی  معضــل 
ارتــش پرولتاریــا یکــی از معضــات 
ــرا  ــت. زی ــری اس ــاب پرولت ــم انق مه
بــدون درهــم شکســتن ســتون فقــرات 
دولــت حاکــم کــه نیــروی نظامــی آن 
اســت، انقــاب بــه پیــروزی نمی رســد. 
ــزاراِن  ــه دورۀ کارگ ــر دوره ب تغیی
»تغییــر«  به معنــای  دولــت 

ــت! نیس
ــان،  ــورهای جه ــر کش ــا در اکث تقریب
ســاله،  چنــد  انتخابات هــای  طــی 
ــا عــوض می شــوند  ــزاران دولت ه کارگ
به طــور دوره ای  و مدیریــت دولــت، 
جناح هــای  یــا  حزب هــا  میــان 
ــد.  ــه می چرخ ــۀ حاکم ــف طبق مختل
»چرخــش«  ایــن  اوقــات  برخــی 
به طــور مســالمت آمیز رخ نمی دهــد. 
بلکــه جناح هــا متوســل بــه »کودتــای 
نظامــی« علیــه یکدیگــر می شــوند 
ــش،  ــال پی ــک س ــه ی ــد کاری ک )مانن
تــاش  ترکیــه  ارتــش  از  جناحــی 
ــان را  ــد و اردوغ ــام ده ــه انج ــرد ک ک
از قــدرت ســاقط کنــد( امــا ایــن نــوع 
ــِت  ــر در دول ــای تغیی ــرات به معن تغیی
طبقاتــی حاکــم نیســت. حتــا ممکــن 
اســت اتفاقــی ماننــد ســال 57 بیفتــد 
و دولــت حاکــم تغییــر مهمــی کنــد و 
ــوری  ــم جمه ــه رژی ــم ســلطنتی ب رژی
اســامی تبدیــل شــود. امــا حتــا چنین 
ــر  ــای تغیی ــه معن ــم ب ــاز ه ــری ب تغیی

ــت.  ــت نیس ــوی در دول ماه
پــس از نزدیــک بــه چهــل ســال، 
بــا  هــم  بــاز  اســامی  جمهــوری 
می کنــد  تــاش  کامــل  وقاحــت 
نیروهــای ســرکوب گر نظامــی خــود را 
»نیروهــای مردمــی« جــا بزنــد و بگوید 
چــون در نتیجــۀ »انقــاب« بر ســر کار 
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آمــده اســت پــس، برخــاف رژیم شــاه 
یــک رژیــم مردمــی اســت. امــا واقعیت 
ثابــت کــرده کــه ایــن رژیــم یــک رژیم 
بــه تمــام معنــا ضد مردمــی اســت. 
ــر در  ــداران درگی ــپاه پاس ــروزه، س ام
جنگ هــای نیابتــی کثیــف در منطقــه 
نیروهــای  اصلــی  کار  امــا  اســت. 
ــردم  ــت، ســرکوب م ــن دول ــی ای نظام
بــه  نگاهــی  اســت  کافــی  اســت. 
ــم:  ــن 57 بیندازی ــس از بهم ــع پ وقای
ــرکوب  ــتان، س ــردم کردس ــرکوب م س
ــرکوب  ــتان، س ــرب در خوزس ــق ع خل
شــوراهای دهقانــی در ترکمــن صحــرا، 
تــرور فعالیــن کارگــری و ســرکوب 
ــان  ــرکوب زن ــری، س ــوراهای کارگ ش
در  و  اســامی  حجــاب  تحمیــل  و 
نظامــی/ گشــت های  ایجــاد  ادامــه 
ــزاران  ــان، کشــتار ه ــه زن ــی علی امنیت
زندانــی سیاســی به ویــژه از خــرداد 
قتــل  ســپس  و  بعــد  بــه   1360
در  سیاســی  زندانــی  هــزاران  عــام 

ایــن انقالب روسیه ... در  و  بپردازیــم  سناریوســازی 
تدویــن  بــه  می بایســت  راســتا 
نظام نامــه امنیتــی و حاشیه نشــینی 
در اســتان خراســان رضــوی توجــه 
کافــی شــود و در آن تمامــی اقدامــات 
)روزنامــه  شــود.«  هم راستاســازی 

شــرق. 25 تیــر. ص 3(
از  تــرس  خاصــه،  طــور  بــه 
ســتمدیدگان و »سناریوســازی« بــرای 

آنــان.  شــورش  ســرکوب 
نیســت  ایــن  مــا  جامعــه  مســالۀ 
ســپاه  نظامــی  دســتگاه  آیــا  کــه 
پاســداران بایــد بنگاه هــای مالــی و 
ــر.  ــا خی ــند ی ــم باش ــرمایه گذاری ه س
ــرمایه گذاری  ــر در س ــد درگی ــا بای آی
ــن اســت  ــد. مســاله ای ــا نباش ــد ی باش
ــۀ  ــِع طبق ــِظ مناف ــاد حاف ــن نه ــه ای ک
ســرمایه داران داخلــی و بین المللــی 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــاله ای ــت. مس اس
نیــروی ســرکوب گر، ضــد اکثریــت 
منافــع  منظــِر  از  و  اســت  مــردم 
مــردم  درازمــدِت  و  کوتاه مــدت 

ــان  ــات و هم ــان ادبی ــا هم ــد، ب کردن
مائو تســه دون:  قــول  بــه  ترفندهــا. 
مرتجعیــن، دنیــا را بــا جنگ هــای 
ــش  ــه آت ــی ب ــتی و ارتجاع امپریالیس
مــردم  همین کــه  امــا  می کشــند 
ــاع از خــود شــمعی روشــن  ــرای دف ب
کننــد، فریــاد واخشــونتای مرتجعیــن 
ایــن جــا  بلنــد می شــود! جالــب 
اســت کــه بخشــی از خــرده بــورژوازی 
بــه  نســبت  هامبــورگ  و  آلمــان 
از  صورت گرفتــه  »خشــونت های« 
ــود  ســوی تظاهرکننــدگان بیمنــاک ب
و دامنــۀ محکومیــت آن حتــی بــه 
برخــی از مدافعیــن نظام ســرمایه داری 
در فضــای مجــازی ایرانــی هم رســید. 
ــه  ــی ب ــت نگاه ــی اس ــط کاف ــا فق ام
لیســت دعوت شــدگان و حاضریــن 
ــا  ــد ت ــورگ بیاندازی ــاس هامب در اج
ــودن  ــرمانه ب ــه بی ش ــک و البت مضح

خــرده  و  بــورژوازی  نگرانــی  ایــن 
بــورژوازی حقیــر چــه از نــوع آلمانی و 
چــه ایرانی آن مشــخص شــود: ترامپ، 
پوتیــن، مــرکل، تریســا مــی، اردوغان، 
شــیخ ســلمان و غیــره. لیســت کاملــی 
ــه کاران  ــی و تب ــت کاران جنگ از جنای
ــم  ــک قل ــط در ی ــه فق ــادی ک اقتص
300 هــزار نفــر مبتــا بــه وبــا در 
جنــگ یمــن و 600 هــزار کشــته 
در جنــگ ســوریه را همیــن حــاال در 

ــد!  ــه دارن کارنام
دســته ای از کمونیســت های طرفــداِر 
ســنتز نویــن بــاب آواکیــان بــه شــکِل 
انترناسیونالیســتی  تشــکل  یــک 
شــامل رفقایــی از آلمــان، افغانســتان، 
ــکا  ــران و آمری ــتان، ای ــه، کردس ترکی
ــکال  ــه اَش ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ب
مختلــف بــه تبلیــغ و ترویــج ضــرورت 
در  کمونیســتی  انقــاب  امــکان  و 

ــای  ــر از توده ه ــزار نف ــا ه ــان ده ه می
مــردم و معترضیــن و تظاهرکننــدگان 
بلــوک  پرداختنــد. بحــث اساســِی 
کمونیســتی مــا ایــن بــود کــه مبــارزۀ 
مــردم علیــه نشســت ســران جــی20 
ــن  ــد بخشــی از پروســۀ راه انداخت بای
ــتی  ــاب کمونیس ــرای انق ــی ب جنبش
ــت  ــدوِن در دس ــن کار، ب ــد و ای باش
ســنتز  بســتن  کار  بــه  و  گرفتــن 
ــر نیســت.  نویــن کمونیســم امکان پذی
ــوردن  ــد خ ــا پیون ــام را ب ــن پی ــا ای م
بــه مبــارزۀ مــردم در خیابــان و در 
کنفرانس هــا، تجمعــات، تحصن هــا، 
شــبانه  نشســت های  تظاهرات هــا، 
و غیــره بــه میــان مــردم بردیــم 
و کوشــیدیم بــا مبــارزۀ زنــده بــا 
انقــاب  بــرای  را  مــردم  دشــمن، 
متشــکل  و  متحــد  و  داده  تغییــر 

کنیــم.  

اســتفاده  و »مشــروعیت«  »حــق«  
بایــد  را  و ســاح  نــدارد  از ســاح 
از دســتش گرفــت تــا کلیــت ایــن 
ــت نظــام سیاســی  ــی کلی ــت، یعن دول
ــرد  ــرنگون ک ــم را س ــادی حاک و اقتص
و بــر جــای آن دولــت دیگــری مســتقر 
کــرد کــه راه بــرای مــردم بــاز کنــد تــا 
ــر اساســی به جــز ســتم و  ــه را ب جامع
ــت،  ــه دســت اقلی ــت ب اســتثمار اکثری

ــد.  ــازمان دهن س
لنیــن  انقــاب«  و  »دولــت  کتــاب 
بحــث  و  خوانــد  به دقــت  بایــد  را 
ــی،  ــردن آگاه ــل ک ــرای کام ــرد و ب ک
نوشــتۀ  آزادی«  و  »دولــت  کتــاب 
ــش«  ــارات »آت ــان، از انتش ــاب آواکی ب
ــان و  ــران و زن ــان کارگ ــد به می را بای
ــورد  ــا در م ــرد ت ــی ب ــان سیاس جوان
محتــوای انقــاب و راه متحقــق کــردن 
آن آگاه بشــوند. به قــول مارکــس: بــرای 
ــزد  ــرو بری ــل ف ــی در عم ــه بنای این ک

در ابتــدا بایــد در ذهــن فــرو بپاشــد.
»آتش«

جنبــش  ســرکوب   ،67 تابســتان 
دانشــجویی، ســرکوب گردهمایی هــا 
ــه  ــه گلول و اعتصاب هــای کارگــری و ب
بســتن کارگــران اعتصابــی و کولبــران، 
ســرکوب جنبــش ســال 88، حکومــت 

نظامــی دائمــی در کردســتان و...
ــن  ــه یکــی از جدیدتری ــی اســت ب کاف
نــگاه  ســپاه  »امنیتــی«  تــدارکات 
ــت«  ــم »ایجــاد امنی ــا بفهمی ــم ت بکنی
در قامــوس ســپاه یعنــی چــه؟ از قــول 
مشــاور  صفــوی،  یحیــی  سرلشــگر 
عالــی فرماندهــی کل قــوا )یعنــی، 
»تدویــن  گــزارش  در  ای(  خامنــه 
نظام نامــه امنیتــی و حاشیه  نشــینی 
ــود  ــل می ش ــوی« نق ــان رض در خراس
خراســان  اســتان  در  ناامنــی  کــه 
ــر  ــت کثی ــت »جمعی ــه عل ــوی ب رض
حاشیه نشــین و مهاجــر« و ترکیــب 
و  فرهنگــی  »اقتصــادی،  مســایل 
اســت  محتمــل  معضــات«  ســایر 
و می گویــد، »بــا نــگاه بــه آینــده، 
بــه  ناامنــی  بــا  برخــورد  ...بــرای 

به جهنم ...
در شــبانه روز چندیــن هلی کوپتــر 
ــد و  ــرواز بودن ــمان در پ ــدام در آس م
به واقــع هدفــی جــز ایجــاد تــرس 
و  خبــری  رســانه های  نداشــتند. 
ــدام  ــان م ــم آلم ــری امپریالیس تصوی
از  تصاویــری  کــردن  منتشــر  بــا 
را  تظاهرکننــدگان  آتش ســوزی، 
ــم  ــونت مته ــوب طلبی و خش ــه آش ب
جنــون،  »فقــط  کــه  می کردنــد 
می خواهنــد«!  تخریــب  و  خــون 
بیلــد  راســتگرای  روزنامــۀ  حتــی 
ــر  ــردن تصاوی ــر ک ــا منتش )Bild( ب
تظاهرات کننــدگان،  از  تعــدادی 
دســتگیری  و  شناســایی  خواهــان 
درســت  شــد.  »آشــوب طلبان« 
همــان کاری کــه ســایت های متعلــق 
بــه ســپاه پاســداران در ســال 88 
ایــران  در  معتــرض  مــردم  علیــه 


