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سرسـخن

         email: atash1917@gmail.com           

این خشم تنها یک راه حل دارد: 
سرنگونی رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی 

و سازماندهی نظامی بنیادا متفاوت!
ــت کارش  ــات جنای ــران و قض ــای ای زندان ه
بــه  معترضیــن  علیــه  توحــش  مــورد  در 
ندارنــد.  هــم  از  کمــی  دســت  حکومــت 
ضــد  احــکام  اجــرای  و  صــدور  قاعــده، 
انســانِی مبتنــی بــر شــریعت و یــا عــرف 
مــوارد،  بســیاری  در  اســت.  شــریعت  و 
نویــد  قتــل(  )یــا  اعــدام  ازجملــه مــوردِ 
افــکاری، حکــم متکــی بــر هیــچ قانونــی 
کارون  زنــداِن  یــا  باشــد  اویــن  نیســت. 
اهــواز و یــا هــر زنــدان دیگــر. امــا در میــان 
کــه  شــیراز  عادل آبــاد  زندان هــا،  ایــن 
رســید،  به قتــل  آن جــا  در  افــکاری  نویــد 

اســت.  بدنام ترین هــا  از  یکــی 
ــکنجه(  ــر ش ــِل او زی ــا قت ــد )ی ــدام نوی اع
بــه دســت آدمکش هــای دســتگاه قضایــی 
ــرت  ــم و نف ــه خش ــامی، دامن ــوری اس جمه
ــه  ــبت ب ــه را نس ــت جامع ــزون اکثری روزاف
ــترده تر  ــکار گس ــم جنایت ــن رژی ــت ای تمامیّ
ــیاری  ــد، بس ــدام نوی ــش از اع ــا پی ــرد. ت ک
ــدام او  ــر اع ــنیدن خب ــراس ش ــردم از ه از م
شــب ها بــه خــواب  نمی رفتنــد. و بســیار 
ــی  ــد. وقت ــم بودن ــن حک ــو ای ــد  لغ آروزمن
ــد  ــه: »نوی ــد ک ــر ش ــرق منتش ــِل ب ــر مث خب
شــرافت مندی  انســان  کم تــر  کشــتند«  را 
در ایــن کشــور و انســان عدالت طلبــی در 
دیگــر کشــورها بــود کــه قلبــش از ایــن 
ــام  ــی پی ــد. وقت ــده باش ــه درد نیام ــت ب جنای
ــه  ــه گفت ــدان پخــش شــد ک ــی او از زن صوت
ــه  ــد ک ــدم بدانی ــدام ش ــن اع ــر م ــود: »اگ ب
ــام  ــا تم ــه ب ــاه درحالی ک ــان بی گن ــک انس ی
توانــش تــاش کــرد و جنگیــد تــا صدایــش 
ــال  ــدم دنب ــد«؛ »فهمی ــدام ش ــنوند اع را بش

ــد«  ــان می گردن ــرای طناب ش ــردن ب ــک گ ی
نویــد نه تنهــا بــه نمــادی از یــک مبــارز 
ــادی  ــه نم ــه ب ــتم ک ــم و س ــه ظل ــجاع علی ش
ضــروری  غیــر  و  بــودن  بی رحمانــه  از 

ــد. ــل ش ــتم گر، تبدی ــام س ــن نظ ــودن ای ب
آن چــه  برخــاف  رژیــم  جنایت هــای 
ــدرت«ش  ــد، از »ق ــود می کن ــه وانم مذبوحان
تقاهــای  بلکــه  نمی گیــرد.  نشــأت 
هــم  از  نظــامِ  یــک  آشــفته  و  تبه کارانــه 
فروپاشــیده  اقتصــادی،  ازلحــاظ  پاشــیده 
اخاقــی  و  اجتماعــی  ازلحــاظ  فاســد  و 
ــی  ــدد داخل ــارهای متع ــر فش ــه زی ــت ک اس
ــل  ــد و مث ــا می زن ــت و پ ــی دس و بین الملل
همیشــه در ایــن برهــه از تاریــخ موجودیــت 
ــاب  ــرکوب و ارع ــزار س ب ــارش از ا نکبت ب
اســتفاده  ادامــه حیاتــش  بــرای  و کشــتار 

. می کنــد
ــس  ــن ب ــم همی ــی رژی ــف و درماندگ از ضع
ــکنجه(  ــر ش ــل زی ــا قت ــدام )و ی ــه روز اع ک
نویــد و روزهــای متعاقــب آن مناطقــی از 
دیگــر  شــهرهای  برخــی  و  شــیراز  شــهر 
نظامــی  حکومــت  حالــت  فــارس  اســتان 
شــهر  از  مناطقــی  در  اینترنــت  گرفــت، 
ــه  ــی ب ــای تلویزیون ــد و پارازیت ه ــع ش قط
برپایــی  از  اســامی  افتــاد. جمهــوری  راه 
ــدام )و  ــه اع ــبت ب ــی نس ــات مردم اعتراض
یــا قتــل زیــر شــکنجه( نویــد و احتمــال 
ــود. از  ــناک ب ــهر هراس ــن ش ــورش در ای ش
ــه  ــس ک ــن ب ــم همی ــی رژی ــف و بزدل ضع
بزدالنــه شــبانه و بــا حضــور پــر تعــدادِ 
ــاک  ــه خ ــد ب ــر نوی ــی، پیک ــای امنیت نیروه
خانــواده  بــه  حتــا  و  می شــود  ســپرده 

به یاد نوید افکاری
هی پسر! تو بُردی

نگاه کن: پوزۀ کفتار خونین است
در میدان شهر بر زمینش کوبیدید

نفسش باال نمیآید
بــا تــاوت آیــه هــای تــرس بــه خــود 

میپیچــد
و هراســان از زوزههــای مرگــش، زمــان 

. د میخر
در حقارتش دست و پا میزند،

زیر بازوان تو
بازوان همۀ خیابانهای شهر

ــه  ــاال ب ــه ح ــربلند ک ــهِر س ــن ش همی
احتــرام پرچــم تــو از جــا بلنــد میشــود.

تو بُردهای
دستت تا ابد باال است

ســکویهای  بــر  آویختهــای  قامــت 
آبــان فروزنــدۀ 

و نشاِن کبود گردنت
مــدال همــۀ دلیرانــی اســت کــه پیــش 

ــد. ــو ســرود جاوادنگــی خواندن از ت
الف. صحاف. ۲۲ شهریور 1399

                                                                                 در این شماره:
نیروی انتظامی و زندان ها، توهمات رفرمیستی و راه حل انقالبی
بلوچســتان: یک واقعیت با وجوه متعدد ستم و استثمار
تبلیغ تجاوز به زنان در اسالم و سرمایه داری
شکست سکوت، اولین قدم مبارزه
شیوۀ تولید سرمایه داری، همه چیز را کاال می کند



ش • شمارۀ 107
آت

۲
  این خشم ...ِ  

نمی شــود. داده  جان باختــه  پیکــر  کامــل  دیــدن  اجــازه 
درســت کار  و  انســانی خوش نــام  به عنــواِن  افــکاری  نویــد 
در شــیراز و اســتان فــارس شــناخته شــده بــود. محبــوِب 
در  حرفــه ای  توانایی هــای  به رغــِم  چــون  بــود  جوانــان 
آن  ماننــد  را  موقعیــت  ایــن  مــدال آوری  و  ُکشــتی  ورزِش 
و  ورزش  درعرصــه  عافیت طلــب  »ســلبریتی«های  دســته 
قــرار  اســامی  رژیــم  بــا  وجه المصالحــه  هنــر،  و  ســینما 
اعــدام  از  بعــد  پیــش و چــه  نــداد. همان هایــی کــه چــه 
ــردم را  ــد، م ــب زدن ــر ل ــکوت ب ــر س ــد، مه ــل( نوی ــا قت )ی
ــه،  ــد. حال آن ک ــود را بخرن ــده خ ــال و آین ــا ح ــند ت می فروش
دوره  اســامی،  جمهــوری  انتخاباتــی  مضحکه هــای  هنــگام 
ایــن یــا آن جنــاح حکومتــی مــردم را  به نفــع  می افتنــد و 

می کننــد.    انتخابــات  در  شــرکت  بــه  تشــویق 
در  و  اســت  خالی تــر  همیشــه  از  اســامی  حــکام  َچنتــه 
درحالی کــه  می بــرد.  ســر  بــه  مشــروعیت  عمیــق  بحــران 
اطاعــات  و  ســرکوب  نیــروی  یعنــی  دولت شــان  قلــِب 
و ســپاه و بســیج و زنــدان و شــکنجه کــه بــرای حفاظــت 
از ایــن نظــام ســرمایه دار-دین مدارِ ســر تــا پــا ارتجاعــی 
از  پــس  به ویــژه  می کنــد.  کار  و  می تپــد  انســانی  غیــر  و 
ــب آن در  96 و متعاق ــاه  ــا در دی م ــه توده ه ــزش دالوران خی
ــه اول ضــد انقــاب  ــی )به جــز ده ــش از هــر وقت 98 بی ــان  آب
ــرکوب و  ــا س ــان ب ــکل بقای ش ــن ش ــه فوری تری ــامی( ب اس
کشــتار مــردم، نســبت مســتقیم دارد. خیزش هــای تــوده ای 
ــزش رخ  ــن دو خی ــه ای ــه در فاصل 98 و شــورش هایی ک 96 و 
ــن  97 در چندی ــرداد  ــردم در م ــزی م ــا خی ــه پ ــه ب داد )ازجمل
ــه صــدا  ــم ب ــرای رژی شــهر( زنــگ خطــری بســیار جــدی را ب
بــا هــزاران هــزار تــوده ســتم دیده و  بــار  ایــن  در آورد. 
ــه  ــد ک ــه بودن ــران مواج ــهر ای ــد ش ــش از ص ــمگین در بی خش
ــود و دیگــر  ــه آســمان رســیده ب ــش ب ــج و فاکــت، فغان از رن
ــه  ــد، ک ــل کن ــر را تحم ــکاری و تحقی ــتم و بی ــود س ــر نب حاض
ــرار  ــاج ق ــامی را آم ــوری اس ــا، جمه ــزش ه ــدای خی از ابت
ــد و  ــاد می زدن ــامی« را فری ــوری اس ــر جمه ــرگ ب داده، »م
ارگان هــای ســرکوب نظامــی و ایدئولوژیــک رژیــم را بــه 

می کشــیدند.  آتــش 
توســط  کــه  سیاســی  فریــب  دســتگاه  ورشکســتگی  بــا 
شکســت  و  می شــد  مدیریــت  و  مهندســی  »اصاح طلبــان« 
بخشــی  توخالــی  وعده هــای  بــا  کــه  روحانــی  مفتضحانــه 
کار«  »راه  کشــاند،  رای  صنــدوق  پــای  بــه  را  مــردم  از 
ــر  96 و ب ــزش دی  ــس از خی ــژه پ ــامی، به وی ــوری اس جمه
ــوده  ــل ب ــر دو عام ــی ب ــا مبتن ــان، اساس ــران عمیق ش ــتر بح بس
مترقــی  و  فعالیــن چــپ  و ســرکوب  دســتگیری   :1 اســت: 
ــس  ــی، حب ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــف سیاس ــای مختل حوزه ه
ــردم و  ــع حقــوق م ــن و وکای مداف ــن کارگــری و معلمی فعالی
ــدام  ــکام اع ــدور اح ــاری، ص ــاب اجب ــه حج ــرض ب ــان معت زن
ــرد و  ــتم ک ــت س ــل تح ــی مل ــی و فرهنگ ــن سیاس ــرای فعالی ب
کــه  تحتانــی  توده هــای  2: ســرکوب وحشــیانه  و...  عــرب 
پــس  و  بودنــد؛   98 و   96 دی  فقــرات خیزش هــای  ســتون 
ــا  ــی ت ــی صالح ــا. از مصطف ــپردن آن ه ــرک دار س ــه تی از آن ب
ــن آن  ــی از مبارزی ــمار بزرگ ــتگیری ش ــکاری و دس ــد اف نوی
ــا.  ــن از آن ه ــا ت ــودن ده ه ــدام ب ــم اع ــر حک ــا و زی خیزش ه
2« رابطــه و »منطقــی« موجــود اســت کــه مــا  1 و  میــان ایــن »
ــد آن  ــواه بای ــی و عدالت خ ــروی مترق ــر نی ــت ها و ه کمونیس

را دریابیــم.

ــد  ــک ض ــته از ی ــت برخاس ــی اس ــامی، رژیم ــوری اس جمه
انقــاب تمام عیــار و بــا تجربــه ای چهــل ســاله در تــداوم 
و  توهم آمیــز  تحلیل هــای  دامِ  بــه  انقــاب.  ضــد  ایــن 
بــا  رژیــم  ایــن  گویــا  این کــه  )ازجملــه  »خوش خیاالنــه« 
چنــد اعتصــاب، حتــا اعتصــاب عمومــی، و/ یــا بــا چنــد 
می شــود(  ســرنگون   98 آبــان  و   96 دی  مشــابه  خیــزش 
توســط  بیــرون  از  اســامی  جمهــوری  ســرنگونی  و/یــا 
شــاهی ها  )کــه  آمریــکا  در  ترامپ/پنــس  فاشیســتی  رژیــم 
نبایــد  هســتند(  دنبالــش  بــه  فاشیســت  فرشــگردهای  و 
ــا  ــه واقع ــورت ک ــه آن ص ــم )ب ــن رژی ــرنگونی ای ــاد. س افت
نــه  و  باشــد  مــا  مــردم  اساســی  نیازهــای  برآورده کننــده 
پاییــن  از  تغییــر شــکل حکومتــی( فقــط می توانــد،  صرفــا 
ــای  ــم و جناح ه ــن رژی ــت ای ــه ماهی ــی آگاه ب ــط مردم و توس
ــکا  ــم آمری ــت امپریالیس ــه ماهی ــن آگاه ب ــف آن و هم چنی مختل
و دیگــر قدرت هــای امپریالیســتی و تحــت رهبــری حــزب 
علــم  دســتاوردهای  آخریــن  بــر  متکــی  کــه  کمونیســت 
ــارب  ــده تج ــنتز ش ــم( و س ــن کمونیس ــنتز نوی ــم )س کمونیس

انقابــی پیشــین اســت، صــورت بگیــرد1.
ــوری  ــا و »راه کار« جمه ــان آن ه ــه می 2« و رابط 1 و  ــه آن » ب
جــان  بهــای  بــه  اســامی  جمهــوری  برگردیــم.  اســامی 
جــوان  مــردان  و  زنــان  بهتریــن  از  تــن  هــزاران  چندیــن 
ــرا  ــه چ ــم ک ــر نبرده ای ــه ای دارد. از خاط ــور، تجرب ــن کش ای
ــدن  ــلیم ش ــرایط تس 67 و در ش ــال  ــامی در س ــوری اس جمه
و  عــراق  بــا  ســاله  هشــت  ارتجاعــی  جنــگ  خاتمــه  بــه 
ــدنی  ــتار فراموش ناش ــه آن کش ــت ب ــر، دس ــامِ زه ــیدِن ج نوش
ــی  ــه اساس ــک دغدغ ــان ی ــا در آن زم ــودنی زد. آن ه و نابخش
در  و  نشــده  تســلیم  سیاســی  زندانــی  هــزاران  داشــتند: 
بــه  آزادی  انســان هایی کــه می توانســتند در صــورت  بنــد! 
ــی،  ــوده و ارتجاع ــِگ بیه ــی از آن جن ــردم ناراض ــا م میلیون ه
ــامی  ــوری اس ــانی جمه ــر انس ــامِ غی ــت نظ ــه ماهی ــبت ب نس
ــن  ــی ای ــیر واژگون ــردم را در مس ــای م ــی داده و توده ه آگاه
ــردم را در  ــدان م ــن فرزن ــس بهتری ــد. پ ــازمان دهن ــام، س نظ
ــل گاه  ــه قت ــی ب ــرِع خمین ــکام ش ــه ای ح ــه دقیق ــای س دادگاه ه
ــد.  ــل کنن ــه را منفص ــن رابط ــراری ای ــای برق ــا پایه ه ــد ت بردن
ــه  ــه را پیش ــوی جنایت کاران ــان الگ ــش هم ــز کمابی ــروز نی ام
بــه  توده هــای ســر  2« می خواهنــد  1 و  آن » بــا  گرفته انــد. 
شــورش گذاشــته را از نیروهــای سیاســی و اجتماعــی کــه 
شــورش های  و  حرکت هــا  محــرک  می تواننــد  پتانســیا 
اجتماعــی دیگــر شــوند، بــا دســتگیری و حبــس، محــروم 
توده هــای  افسارگســیخته،  ســرکوِب  بــا  هم زمــان  و  کننــد 

کننــد. مرعــوب  و  تنبیــه  را  ســتم دیده 
و  داخلــی  سیاســی  فضــای  کل  دوره  آن  در  اگــر  امــا 
ــل  ــامی عم ــوری اس ــع جمه ــه نف ــوا ب ــی و تناســب ق بین الملل
بهانــه شــرایط  می کــرد، اگــر در آن دوره می توانســتند بــه 
ــر  ــوند، اگ ــردم ش ــای م ــزی توده ه ــا خی ــه پ ــع ب ــی مان جنگ
می توانســتند بــه روابط شــان بــا قدرت هــای امپریالیســتی و 
ــن  ــن چنی ــروز ای ــد، ام ــوش کنن ــازی« دل خ ــاز دوره »بازس آغ
نیســت، از هــر ســو شــدیدا در منگنــه قــرار گرفته انــد و 
رونــد اوضــاع مطابــق خواســته و امیــال تبه کارانــه آن هــا 

ــی رود.  ــو نم جل
رژیــم اســامی »راه کار« خــود را دارد و مــا نیــز راه کار خــود 
مــردم،  مختلــف  بخش هــای  میــان  می خواهنــد  آن هــا  را. 
میــان فعالیــن عرصه هــای گوناگــون سیاســی و اجتماعــی و 
رابطــه آن هــا بــا توده هــای مــردم و خیزش هــای مردمــی، 
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نیروی انتظامی و زندان ها

 توهمات رفرمیستی و راه حل انقالبی

نیــروی انتظامــی و دیگــر نیروهــای ســرکوب ماننــد ســپاه  پاســداران 
و ســازمان بســیج و... به همــراه  زندان هــا و شــکنجه و اعــدام 
بخــش الینفــک نظــام جمهــوری اســامی هســتند.  بخــش مهمــی از 
عملکــرد نیروهــای مســلح حاکمیــت، ســرکوب اعتراضــات مردمــی 
ــرم  ــه ج ــکاری را ب ــد اف ــه نوی ــش، بی رحمان ــد روز پی ــت. چن اس
ــرای مرعــوب  ــل و ب ــام واهــی قت ــه اته شــرکت در اعتراضــات و ب
کــردن مــردم ســتم دیده کشــتند. در دهــه 60 هــزاران زندانــی 
ــوای خمینــی اعــدام  ــد را پــس از فت سیاســی کــه در زندان هــا بودن
ــا خبــر می شــویم  ــد. روزمــره از قتــل کولبــران در کردســتان ب کردن
ــد.  ــری می کنن ــا کولب ــاش در مرزه ــن مع ــرای تامی ــا ب ــه صرف ک
ــادی و  ــاده ع ــا افت ــش پ ــیار پی ــای بس ــه جرم ه ــر ب ــا نف ــد ه ص
سیاســی توســط نیــروی انتظامــی یــا اطاعــات ســپاه دســتگیر و بــه 

می شــوند.  محکــوم  طویل المــدت  زندان هــای 
ــال  ــم اعم ــش مه ــه بخ ــا به مثاب ــم و زندان ه ــلح رژی ــای مس نیروه
سیاســت ســرکوب گرانه در ایــران رنگارنــگ هســتند. نیــروی 
ــد دزدی  ــی مانن ــا جرائم ــارزه ب ــه اش مب ــرا وظیف ــه ظاه ــی ک انتظام
و قتــل و  تجــارت  و توزیــع مــواد مخــدر و جعــل اســناد و غیــره 
ــات  ــرکوب اعتراض ــری در س ــش پررنگ ت ــا  نق ــن روزه ــت، ای اس
ــم  ــواع جرائ ــا ان ــارزه«  ب ــار »مب و دســتگیری فعالیــن سیاســی در کن
بــازی می کنــد. ســپاه  پاســداران ازســوی دیگــر درحالی کــه 
ــل  ــا تجــاوز خارجــی اســت، عام ــارزه ب ــه اش به اصطــاح مب وظیف
ــرکوب  ــر و س ــورهای دیگ ــی در کش ــای ارتجاع ــرد جنگ ه پیش ب

ــت.  ــی اس ــات مردم اعتراض
ــت.  ــرکوب اس ــتم س ــای کل سیس ــه تمام نم ــم آین ــای رژی زندان ه
ــفناک در  ــیار اس ــرایط بس ــی در ش ــادی و سیاس ــی ع ــزاران زندان ه

ــد. ــر می برن ــه س ــا ب زندان ه
ــپاه،  ــه س ــته ب ــای وابس ــه نیروه ــال 88 زمانی ک ــات س ــی اعتراض ط
ــیاری  ــد بس ــام می دادن ــردم انج ــرکوب م ــی را در س ــش اساس نق
ــروی  ــه نی ــد ک ــوان می کردن ــاآگاه عن ــردم ن ــان" و م از "اصاح طلب
انتظامــی بــا ســپاه متفــاوت اســت و حساب شــان از ســپاه و 
ــش  ــه نق ــی ب ــر کس ــک کمت ــا این ــت. ام ــدا اس ــیج ج ــای بس نیروه

ــت. ــاآگاه اس ــی ن ــای انتظام ــرکوب گرانه نیروه س
ــک  ــه فل ــر ب ــرکوب س ــتگاه های س ــه دس ــه ب ــه تخصیص یافت بودج
ــه  ــن بودجــه صــرف کمــک ب ــر ای ــد اگ ــد. بســیاری می گوین می زن
بیــکاران و کولبــران و  گرســنگان تحــت ایــن نظــام می شــد وضــع 
آن هــا کامــا بهبــود پیــدا می کــرد. امــا ایــن توهمــی بیــش نیســت 
چــرا کــه نیروهــای ســرکوب بــرای حفــظ نظامــی ســاخته و بــه کار 
ــان و ســتم  ــر زن ــکاری و ســتم ب ــه شــده اند کــه اســتثمار و بی گرفت
ــن سیســتم  ــع، ای ــی و... بخــش جداناشــدنی از آن اســت. درواق مل
ــر  اســت کــه ســتم ملــی و  بیــکاری و اختــاف طبقاتــی و ســتم ب
آورده  به وجــود  را  زنــان و موقعیــت ســتم دیدگی زحمتکشــان 

اســت.
دهشــت های موجــود در جامعــه باعــث بــروز نارضایتــی و اعتــراض 
و هم چنیــن انــواع جرائــم می شــود و سیســتم بــرای اعمــال 
حاکمیتــش بــه نیــروی ســرکوب ســازمان یافته بــرای مرعــوب 

ــاز دارد. ــرکوب نی ــردن و س ک
در چنــد ســاله اخیــر کــه دورنمــای ســرنگونی ایــن رژیــم 
جنایــت کار ســرکوب گر بعــد از اعتراضــات ســال  96 و 98 در 
ــه فراخــور  ــای اپوزیســیون ب ــدار شــده بســیاری از نیروه ــق پدی اف
منافــع طبقاتی شــان برنامه هایــی را پیــش گذاشــته اند. برخــی از 

براســاِس  می خواهیــم  برعکــس.  مــا  و  بیاندازنــد  شــکاف 
براســاس  آن چــه  )و  نظــام  ایــن  گســل های  مهم تریــن 
نشــان  و  کرده ایــم  صورت بنــدی  گســل ها  ایــن  واقعیــت 
حاکمیــِت  یعنــی  هســتند؛  منشــا  یــک  دارای  کــه  داده ایــم 
 2 اســامی( جمهــوری  حاکــم  ســرمایه دار-دین مدار  نظــام 
اســت، بخش هــای مختلــف مــردم را در مســیر ســرنگونی 
ایــن نظــام و ازطریــق یــک جنــگ انقابــی بــا هــدف از میــان 
ــی  ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــط اقتص ــن رواب ــت ای ــردن کلی ب
متفــاوت،  بنیــادا  نظــام  یــک  برپایــی  و  ســتم،  و  اســتثمار 

متحــد و ســازماندهی کنیــم. 
ــت  ــت اکثری ــه در وضعی ــرای آن ک ــم: »ب ــه گفته ای همان طورک
ــم  ــرد، رژی ــورت بگی ــن ص ــری بنیادی ــور تغیی ــن کش ــردم ای م
ــه  ــرمایه دار ک ــه س ــت طبق ــت دول ــامی و کلی ــوری اس جمه
ــده  ــر عه ــت آن را ب ــی و حفاظ ــت، نگهبان ــم مدیری ــن رژی ای
ــده  ــرنگون ش ــی س ــاب واقع ــک انق ــق ی ــد از طری دارد بای
و  اقتصــادی  زیربنــای  کــه  شــود  آن  جایگزیــن  دولتــی  و 
نظــامِ  داده و  تغییــر  را  اقتصــادی و سیاســی  تمــام روابــط 
تمایــزات  بــردن  میــان  از  براســاس  را  نوینــی  اجتماعــی 
ــتثمار،  ــر اس ــی ب ــدی متک ــط تولی ــردن رواب ــود ک ــی، ناب طبقات
برداشــتن  میــان  از  و  ســتم گرانه  اجتماعــی  روابــط  محــو 
در  دهــد.  پوســیده، ســازمان  و  کهنــه  تفکــرات  و  فرهنــگ 
ــتیم  ــه رو هس ــی روب ــا دولت ــا ب ــاب، م ــن انق ــام ای ــیر انج مس
ــوری اســامی  ــط جمه ــدان مســلح اســت. نه فق ــه دن ــا ب ــه ت ک
دولت هــای  جهــان،  ســرمایه داری  دولت هــای  همــه  بلکــه 
ــوری  ــن دیکتات ــرات ای ــی هســتند. ســتون فق ــوری طبقات دیکتات
یعنــی  امنیتــی  دســتگاه  و  نظامــی  نیروهــای  بــورژوازی، 
علیــه  ســازمان یافته  خشــونت  اعمــال  تخصصــِی  نهادهــای 
ــرنگون  ــن س ــتند. بنابرای ــتثمار هس ــتم و اس ــت س ــات تح طبق
ــش  ــه پی ــاز ب ــت و نی ــاده ای نیس ــی کار س ــن رژیم ــردن چنی ک
ــا  ــا ب ــه. م ــی عادالن ــگ انقاب ــک جن ــگ دارد. ی ــک جن ــرد ی ب
ــورش « آن  ــد ش ــای »ض ــه گردان ه ــتیم ک ــه هس ــی مواج رژیم
ــای آن  ــن بق ــد، دکتری ــاده «ان ــزرگ همیشــه »آم در شــهرهای ب
ــز  ــرکوب قهرآمی ــرد و س ــی و پیگ ــر جاسوس ــت ب ــی اس متک
ــختی  ــیار س ــاب، کار بس ــن انق ــام ای ــن انج ــن. بنابرای مخالفی
اســت. بــا ایــن همــه ضــروری اســت و تنهــا راه اســت و بــاز 
ــد  ــاب نیازمن ــن انق ــام ای ــن اســت. انج ــن راه، ممک ــردن ای ک
ــام  ــا انج ــت. ام ــر اس ــون نف ــا میلی ــم ده ه ــای عظی فداکاری ه
نــدادن آن هزینه هــای بســیار بیشــتری را بــر ایــن نســل و 
ــه  ــر منطق ــه در سراس ــران بلک ــط در ای ــده نه فق ــل های آین نس
ــک  ــه ی ــن دادن ب ــای ت ــه ج ــس ب ــرد. پ ــد ک ــل خواه تحمی
ــد  ــی، بای ــن انقاب ــودن چنی ــخت ب ــی س ــت یعن ــه از واقعی جنب
ــا  ــی نه تنه ــن انقاب ــه چنی ــر ک ــت عمیق ت ــن واقعی ــای ای برمبن

.3 ــم« ــت کنی ــت، حرک ــن اس ــه ممک ــروری بلک ض
فقــط و فقــط از ایــن طریــق اســت کــه می تــوان دنیایــی 
نخواهنــد  قتــل گاه  بــه  نویدهــا  دیگــر  آن  در  کــه  ســاخت 
ــد  ــی خواه ــارز و آگاه خال ــان های مب ــا از انس ــت، زندان ه رف
ــر ایــن ویران گــری ارتجاعــی و غیــر ضــروری نقطــه  شــد و ب

ــت. ــان گذاش پای
»آتش«

پانوشت:
ــایت:  ــا« در س ــف م ــی و وظای ــاع کنون ــاب: اوض ــه انق ــند »بیانی ــه س ــد ب ــوع کنی 1: رج

www.cpimlm.org
2: همان جا

ــند را در  ــن س ــران )م ل م(. ای ــت ای ــزب کمونیس ــران – ح ــاب در ای ــتراتژی راه انق 3: اس
ســایت www.cpimlm.org بخوانیــد.
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ــا  ــد. مث ــت می کنن ــرکوب صحب ــای س ــرم در نیروه ــرورت رف ض
رضــا پهلــوی و نیروهــای سیاســی پشــتیبان برنامــه او ضمــن قلمــداد 
ــتانی در  ــر »دوس ــرادر و تطهی ــوان ب ــی به عن ــروی انتظام ــردن نی ک
ســپاه« و اذعــان بــه »ضــرورت وجودی«شــان بــا کمــی تغییــر بــرای 
اعمــال سیاســت حکومــت فرضــی آینــده از قصدشــان بــرای تغییــر 
رویــه نیــروی انتظامــی صحبــت می کننــد؛ و البتــه نقــش نیروی هــای 
ــا  در آن  ــفبار زندان ه ــت اس ــوی و وضعی ــم پهل ــرکوب در رژی س
ــروی  ــه نی ــد بدن ــر می گوین ــی دیگ ــد. برخ ــکار می کنن دوران را ان
انتظامــی از آدم هــای شــریف تشــکیل شــده و ایــن فقــط حاکمیــت 
ــد  ــرای مقاص ــی ب ــروی انتظام ــه از نی ــت ک ــامی اس ــوری اس جمه

ســرکوب گرانه اســتفاده می کنــد. این هــا یاوه گویــی اســت.
ــم و  ــط ظل ــه رواب ــر پای ــه ب ــه جامع ــت: تازمانی ک ــه این جاس نکت
خشــونت های  و  درگیری هــا  زمینه ســاز  و  شــده  بنــا  اســتثمار 
دیگــر  به عبــارت  باشــد،  خشــن  جرائــم  ازجملــه  خصمانــه 
تازمانی کــه  قوانیــن ارتجاعــی ایــن سیســتم شــرایط را بــرای 
نیروی هــای  می کنــد،  تعییــن  جامعــه  عملکــرد  چگونگــی 
ــژه  ــی، گارد وی ــروی انتظام ــوان نی ــت عن ــلح تح ــرکوب گر مس س
ســپاه، بســیج  و... وجــود خواهنــد داشــت تــا بــرای حفــظ »نظــم« 
از خشــونت و رعــب و وحشــت اســتفاده  کــرده و شــرایط و روابــط 
را مطابــق بــا ماهیــت اساســی و الزامــات ایــن سیســتم اعمــال کننــد. 
ــر دهــد. ــت را تغیی ــن واقعی ــد ای ــی نمی توان ــا آرزوی ــچ توهــم ی هی
ــاوت از  ــًا متف ــی اساس ــدان نقش ــاد زن ــتم، نه ــن سیس ــاس ای براس
آن چــه هم اکنــون انجــام می دهــد نخواهــد داشــت.  کنتــرل و 
ــادی  ــان ع ــم زندانی ــان« )ه ــر »مجرم ــت ب ــب و وحش ــال رع اِعم
ــه  ــای براندازان ــق فعالیت ه ــه ازطری ــی( ک ــان سیاس ــم زندانی و  ه
ــر  ــرایط فق ــب از ش ــه اغل ــادی ک ــای ع ــه جرم ه ــت زدن ب ــا  دس ی
ــه  ــد ب ــود تهدی ــم موج ــرای نظ ــرد و ب ــات می گی ــتیصال نش و اس
ــر اســتثمار و  حســاب می آیــد، بخــش الینفــک ایــن نظــام متکــی ب

ــت. ــتم اس س
به این دالیــل، اگــر نیروهایــی بــا شــکل و شــمایل دیگــر ولــی 
بــدون تغییــر دادن کل نظــام اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی حاکــم 
بــه ســرکار بیاینــد و فکــر کننــد می تواننــد نقــش ارگان هــای 
ــم  ــام حاک ــودِ نظ ــِق خ ــوی منط ــد، ازس ــگ کنن ــرکوب را کم رن س
طــرد خواهنــد شــد چــرا کــه اعمــال قهــر و خشــونت ســازمان یافته 
ــر  ــه توده هــای مــردم، در ذاِت نظام هــای ضــد مردمــی متکــی ب علی

ــت اســت. ســتم و جنای
ــًا  ــی کام ــت عموم ــاوت، امنی ــًا متف ــه ای کام ــاب: جامع انق

ــاوت متف
در جامعــه نویــن سوسیالیســتی، هنــوز نیــاز بــه قوانیــن و نهادهــای 
امنیــت عمومــی )و نیروهــای مســلح( و هم چنیــن زندان هــا وجــود 
ــایر  ــدات امپریالیســم و س ــر تهدی ــاوه ب ــرا )ع ــد داشــت، زی خواه
ــی در  ــوز تضادهای ــان( هن ــی در جه ــای ارتجاع ــا و نیروه دولت ه
جامعــه سوسیالیســتی وجــود دارد کــه زمینه ســاز درگیری هــا، 
ازجملــه درگیری هــای خشــونت آمیز اســت. اگرچــه »جــرم عــادی« 
ــیاری از  ــود، بس ــد ب ــی نخواه ــزرگ اجتماع ــل ب ــک معض ــر ی دیگ
ــن  ــدارد. هم چنی ــود ن ــان وج ــکان محوش ــا ام ــا مدت ه ــم ت جرائ
نیروهایــی وجــود خواهنــد داشــت کــه ازطریــق خشــونت به دنبــال 
بازگشــت بــه جامعــه کهنــه هســتند و در ایــن زمینــه بایــد شکســت 
ــه  ــت ک ــم نیس ــای بی رح ــوع نیروه ــه آن ن ــازی ب ــا نی ــد. ام بخورن
ــه  ــردم را ب ــف م ــذارد و اقشــار مختل ــا بگ ــر پ ــردم را زی ــوق م حق
وحشــت بینــدازد و درواقــع هرگونــه اقداماتــی کــه ایجــاد رعــب و 
وحشــت کنــد حتــی اگــر از جانــب نهادهــای امنیــت عمومــی باشــد 
ــد.  ــد ش ــون اســت و مجــازات خواه ــض قان ــه خــودی خــود نق ب
ــتی  ــوری سوسیالیس ــی جمه ــون اساس ــند »قان ــه در س همان طورک

ــده: ــر ش ــنهادی( ذک ــس پیش ــران« )پیش نوی ــن ای نوی

بــا اســتقرار ایــن جمهــوری، نهادهــای دفــاع و امنیــت عمومــی طبــق 
هــدف و نقــش اساسی شــان تکامــل خواهنــد یافــت کــه عبارتنــد از: 
دفــاع و حفاظــت از جمهــوری سوسیالیســتی، دفــاع از حقــوق مــردم 
در پیشــبرد اهــداف ایــن جمهــوری و در حمایــت از توده هــای مــردم 
ــن  ــه و هم چنی ــتی در جامع ــرات سوسیالیس ــردن تغیی ــی ک در عمل

حداکثــر خدمــت بــه ایــن نــوع دگرگونــی در سراســر جهــان.
و:

ــچ  ــی( هی ــون اساس ــده در قان ــول تعیین ش ــول )اص ــن اص ــق ای طب
ــا در معــرض  ــا بازداشــتی را نمی تــوان شــکنجه کــرد و ی ــی ی زندان
ــا اســتاندارهای  ــه نه تنه ــن زمین ــرار داد. در ای ــه ق تنبیهــات بی رحمان
ــت  ــس اســت رعای ــمی منعک ــن رس ــه در قوانی ــی آن طورک بین الملل
خواهــد شــد بلکــه بــرای بهبــود اســتانداردهای بین المللــی حتــا در 
ــی و  ــان کشــورهای ارتجاع ــت کشــورهای جه ــه اکثری ــرایطی ک ش
امپریالیســتی هســتند، از طــرق گوناگــون اقــدام شــده و الگوســازی 

خواهــد شــد...
و: 

ــه  ــک ب ــی( کم ــت عموم ــاع و امنی ــای دف ــای نهاده ــه )اعض وظیف
ــه  ــردم هرچ ــای م ــه توده ه ــت ک ــی اس ــاع و محیط ــدن اوض آفری
درگیــر  فضــای ســرزنده،  یــک  در  و  فعاالنــه  بتواننــد  بیشــتر 
فرایندهــای بحــث و جــدل و نقــد در مــورد مســائل مهــم حکومتــی 
و دولتــی و جهت گیــری جامعــه، شــرایط کشــور و آینــده بشــریت، 
موقعیــت و عملکــرد نهادهــای دفــاع و امنیــت عمومــی شــوند. ایــن 
ــه  ــژه در زمین ــردم، به وی ــه م ــرد ک ــکل بگی ــوری ش ــد ط ــا بای فض
ــت و  ــاس امنی ــش، احس ــزب و ارت ــت، ح ــا دول ــت ب ــراز مخالف اب
آرامــش کننــد. در مــورد ایــن وظایــف بایــد مرتبــا آمــوزش داد و در 
سراســر ایــن نهادهــا و در همــه ســطوح جامعــه بــه چنیــن فضایــی 

ــن زد.   دام
فقــط بــا پیشــرفت کمونیســم در سراســر جهــان، بــا لغــو و 
ــه  ــی ک ــط اجتماع ــادی و رواب ــط اقتص ــه رواب ــردن هم ــه کن ک ریش
حــاوی عناصــر اســتثمار و ســتم اســت و باعــث درگیــری خصمانــه 
می شــود و بــا تحــول انقابــی فرهنــگ، اخــاق و شــیوه های 
ــلح  ــای مس ــل نیروه ــور کام ــوان به ط ــه می ت ــت ک ــردن اس ــر ک فک
ــرد.  ــن ب ــا را از بی ــن زندان ه ــی و هم چنی ــت عموم ــای امنی و نهاده
امــا، بــا ســرنگونی نظام هــای ســرمایه داری )چــه از نــوع جمهــوری 
اســامی و چــه ســرمایه داری امپریالیســتی( کــه مبتنــی بــر اســتثمار و 
ســتم هســتند، ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن نهادهــا 
ــه هــر شــکلی از  ــان دادن ب ــه هــدِف پای کامــًا متفــاوت باشــند و ب

ــد. ــت کنن ــض خدم اســتثمار و ســتم و تبعی
سهراب ساعی

منابع:
- پلیس و زندان ها توهمات رفرمیســتی و راه حل انقابی نوشــته باب آواکیان 

- قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران )پیش نویــس پیشــنهادی( از 
www.cpimlm.org انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران م ل م

  نیروی انتظامی ...ِ  
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بلوچســتان: 
یک واقعیت با وجوه متعدد ستم و استثمار
)به بهانه داستان تلخ و تکراری هوتگ و گاندو(

زینــب تنهــا ده ســال داشــت. کودکــی بلــوچ، کــه ماننــد بســیاری دیگرشــان، 
»ناگزیــر« طــول عمرشــان کوتــاه اســت امــا روایــت رنج شــان خیــر. »طبیعــی 
ــرگ  ــاله م ــا مس ــرای آن ه ــا و ب ــا، در آن ج ــن فعالیت ه ــت«! روزمره تری اس
و زندگــی اســت: آَشــامیدن، شســتن، شــنا کــردن... خاصــه هــر آن فعلــی 
ــش  ــا و هوتگ های ــه برکه ه ــی ک ــد. جای ــرار کن ــا آب برق ــبتی ب ــه نس ک
ــی دزدد،  ــان را م ــای آن ــه گاه دســت و پ ــودکان را فرومی کشــد و گ پیکــر ک
عجیــب نیســت کــه آب رنــگ خــون داشــته باشــد. بلــه! آن چــه در نظــر اول 
روایتــی بــه ســبک رئالیســم جادویــی به نظــر می آیــد، درواقــع رنــج روزمــره 

روســتاییان بلــوچ اســت.
ــن روســتای  ــام جکیگــور. ای ــه ن ــک روســتا ب ــود. در ی ــب  ده ســاله ب زین
کــم آب در فاصلــه کمــی از ســِد پــر آب »پیشــین« - کــه به دلیــل پــر آّبــی 
ــه  ــرای شســتن لباس هــا و آوردن آب ب ســرریز شــده- قــرار دارد. زینــب ب
رودخانــه حوالــی روســتا رفتــه بــود و غــرق شــد. پــدر زینــب پایان داســتان 

این گونــه  را  زینــب  واقعــی 
هــزار  »بــا  می کنــد:  روایــت 
زحمــت زینــب را از آب بیــرون 
کشــیدیم. بافاصلــه با خــودروی 
ــرم  ــتا دخت ــی روس ــی از اهال یک
در  رســاندم.  درمانــگاه  بــه  را 
طــول مســیر زینــب دو بــار 
و  کــرد  بــاز  را  چشــم هایش 
در  این کــه  تــا  کــرد  نگاهــم 

آغوشــم جــان داد1« 
غــرق شــدن در رودخانه هــا و 
هوتگ هــا، حملــه گاندوهــا و 
نقــص عضــو و مرگ، مشــکات 
مصــرف  از  ناشــی  گوارشــی 
ــا بخشــی از  ــوده تنه آب هــای آل
ــه  ــت ک ــتماتیکی اس ــتم سیس س
بــر زنــان، مــردان و کــودکان 

بلــوچ روا داشــته می شــود. در ایــن یادداشــت بــا تمرکــز بــر مســاله بی آبــی 
در بلوچســتان تــاش می کنیــم بــه مبنــای ایــن ســتم های چندجانبــه غیــر 
ضــرور بپردازیــم و رویکــرد و پرداخــت سیاســی درســت بــه مســاله را پیش 

ــم. رو بگذاری
زیربنای ستم بر بلوچ ها: بحران مدیریت یا بحران ساختار 

بنــا بــه گفتــه مدیــر عامــل آب و فاضــاب روســتایی سیســتان و بلوچســتان 
در گفتگــو بــا ایرنــا، »2728 روســتای سیســتان و بلوچســتان2«  فاقــد 
ــتاهایی را  ــار روس ــن آم ــه ای ــد ب ــتند، بای ــانی هس ــامانه آب رس ــه س هرگون
هــم افــزود کــه از »شــبکه آبرســانی« برخوردارنــد، امــا به دلیــل فرســودگی 
لوله هــای آب رســانی، بــا کوچک تریــن بــاد یــا بارانــی، بــا قطعــی مکــرر و 
طوالنی مــدت آب مواجــه می شــوند. آب رســانی بــه ایــن روســتاها عمدتــا 
به شــکل »ســقایی« و به وســیله کامیون هــای حامــل تانکرهــای آب صــورت 
می گیــرد. آبــی کــه از طریــق ایــن تانکرهــا بــه روســتاییان تعلــق می گیــرد 
به قــدری انــدک اســت کــه پاســخگوی نیازهــای روســتاییان نیســت. ازطرف 
دیگــر به دلیــل خرابــی و فرســودگی راه هــای مواصاتی بین روســتاها بســیار 
ــا  ــد و عم ــق می افت ــه تعوی ــا ب ــانی ها، روزه ــه آب رس ــد ک ــاق می افت اتف
متوقــف می شــود. در چنیــن شــرایطی اســت کــه روســتاییان بــرای تامیــن 
اولیه تریــن نیــاز خــود، یعنــی آب، بــه هوتگ هــا -کــه منبــع مشــترک تامیــن 
آب بیــن روســتاییان و احشــام اســت- متوســل می شــوند. تامیــن آب شــرب 
ازطریــق ایــن هوتگ هــا عــاوه بــر این کــه خطــرات بســیاری از غرق شــدن 
تــا مــورد حملــه قــرار گرفتــن توســط گاندوهــا را در پــی خواهــد داشــت، 
ــایع ترین  ــی آورد؛ ش ــتاییان وارد م ــامتی روس ــه س ــادی را ب ــات زی صدم

بیمــاری در ایــن مــورد، بیماری هــای گوارشــی اســت. به همین دلیــل اســت 
کــه علیرضــا قاســمی، مدیــر کل آبفای اســتان سیســتان و بلوچســتان افاضات 
می فرمایــد کــه: »برخــی اهالــی«  )منظــور جنــاب قاســمی از برخــی اهالــی 
مطابــق آمارهــای رســمی خودشــان بیــش از هفتصــد هزار نفــر اســت( از آّب 
هوتــگ اســتفاده می کننــد و ایــن را مــا به لحــاظ بهداشــتی توصیــه نمی کنیــم« 
ایشــان فرامــوش می کننــد، بــه »برخــی اهالــی« بگوینــد در نبــود یــک قطــره 

آب اگــر از آّب هوتگ هــا اســتفاده نکننــد، چــه بکننــد؟
پرســش ایــن اســت کــه بــا وجــود خشــکی مناطــق شــرقی و جنوب شــرقی 
ایــران، آیــا خشــکی و کم آبــی سیســتان و بلوچســتان به قــدری اســت کــه 
ــال  ــی، فع ــد برهان زه ــدارد؟ نوی ــود ن ــق وج ــن مناط ــن آب ای ــکان تامی ام
اجتماعــی سیســتان و بلوچســتان می گویــد: »نــه این کــه بگوییــم آب نیســت، 
خــوب هــم هســت. ســد پیشــین هســت و اتفاقــاً همان جــا نزدیک دهســتان 
مــرزی جکیگــور اســت کــه ایــن اتفــاق بــرای زینــب افتــاد. ســد زیــردان هم 
نزدیــک دشــتیاری اســت امــا تــا وقتــی آب پشــت این ســدها به مردم نرســد، 
ایــن اتفاقــات می افتــد.3«  یونــس زین الدینــی دیگــر فعــال اجتماعــی بلــوچ 
عنــوان می کنــد: »واقعیــت ایــن اســت کــه سیســتان و بلوچســتان خصوصــًا 
حــوزه مکــران یعنــی جنــوب اســتان، به لحــاظ منابــع آبــی مشــکل بســیار 
ــتان های نیکشــهر  ــاالنه در شهرس ــای س ــرم بارش ه ــًا نُ ــدارد. مث ــادی ن زی
و قصرقنــد و حتــی شهرســتان راســک خیلــی بیشــتر از منطقــه ایرانشــهر یــا 
ــاخه های  ــا ش ــم ب ــای مه ــق رودخانه ه ــن مناط ــون در ای ــت چ ــگان اس دل
ــای عمــان منتهــی  ــه دری ــت ب ــه درنهای فرعــی بســیار مهــم وجــود دارد ک
می شــوند. پــس از نظــر منابــع و ســفره های آبــی آن قــدر مشــکل ندارنــد کــه 
باعــث شــود مــردم چنین 
اســفناکی  وضعیــت 

داشــته باشــند.4« 
می بینیــم  به این ترتیــب 
خشــکی  به رغــم  کــه 
سیســتان و بلوچســتان 
منابــع آبــی الزم موجــود 
اســت. بنابرایــن »مشــکل 
آقــای  کجاســت؟« 
می گوینــد:  زین الدینــی 
»مشــکل از زیرســاخت 
و نبــود مدیریــت صحیح 
چــه  اگــر  اســت.« 
مدیریــت فشــل مدیــران 
ــوری  ــزاران جمه و کارگ
اســامی ایــن بحــران 
کم آبــی را تشــدید کــرده امــا مشــکل، فراتــر از این هــا اســت و بــه ســاختار 
اقتصــادی ای برمی گــردد کــه براســاس منطــق ســود ســرمایه عمــل می کنــد.

ســاختار اقتصــادی ســرمایه داری برمبنــای قانــون پایــه ای ارزش و تحصیــل 
ســود هــر چــه بیشــتر عمــل می کنــد. بنابرایــن ســطح رشــد و توســعه یــک 
منطقــه براســاس تامیــن نیازهــا و احتیاجــات مــردم شــکل نمی گیــرد، بلکــه 
مبتنــی بــر ســودآوری ســرمایه اســت. توســعه راه ها، صنایــع و خدمــات اولیه 
مناطــق مختلــف اساســا بــر ایــن پایــه اســت کــه آن مناطــق تــا چــه میزانــی 
تــوان تحصیــل ســود بیشــتر را بــرای بنگاه هــای تکیــن ســرمایه دارانه فراهــم 
می کننــد، و ایــن امــر موجــب اعوجــاج و ناموزونی در ســاختار ســرمایه داری 

هــر کشــور می شــود.
بــا همیــن منطق اســت کــه مــا ازطرفی شــاهد شــروع ده ها پــروژۀ کان ســد 
ســازی در سیســتان و بلوچســتان هســتیم و ازطــرف دیگر بی آبی روســتاییان 
ــردن  ــرف ک ــه برط ــی ن ــن پروژه های ــدازی چنی ــای راه ان ــه. مبن ــن منطق ای
ــی و تحریــک  نیازهــای مــردم، بلکــه تامیــن ســود ســرمایه های عظیــم مال
تولیــد صنایــع وابســته بــه آن هــا ازجمله صنعت ســیمان اســت. آب انباشــت 
شــده در پشــت ســدها اساســا قــرار نیســت، آب شــرب روســتاییان را تامیــن 
کنــد یــا کشــاورزی رو بــه زوال معیشــتی مــردم ایــن منطقــه را نجــات دهــد، 
بلکــه بــار دیگــر بــه کشــاورزی تجــاری و تامیــن ســود ســرمایه داران ایــن 
ــی هــم به درســتی  ــای زین الدین ــه آق ــه ک ــد. همان گون بخــش کمــک می کن
ــود و در  ــره می ش ــد ذخی ــت س ــد پش ــد: »آب می آی ــاره می کن ــه آن اش ب
ــه  ــد و ب ــه می کارن ــه هندوان ــزرگ داده می شــود ک ــن داران ب ــه زمی ــت ب نهای
ــد5«   ــردم آب خــوردن ندارن ــد در حالی کــه م ــه صــادر می کنن عــراق و ترکی
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دولــت  در  دزدی  و  غــارت 
دین مــدار  ســرمایه دار- 
ــور  ــامی به وف ــوری اس جمه
اتفــاق می افتــد، امــا بنیــان 
ایــن شــکل از »مدیریــت و 
منطــق  منابــع«،  تخصیــص 
ســود ســرمایه دارانه اســت. 
به این ترتیــب، بحــران آب را 
ــه بحــران  نمی تــوان و نبایــد ب
ــران  ــل داد، بح ــت تقلی مدیری
اساســی ســاختار ســرمایه دارانه 

ــت. ــد اس تولی
وقتــی از بحــران ســاختاری ســرمایه دارانه در عصــر کنونــی ســخن 
ــی  ــای مل ــه مرزه ــران را ب ــن بح ــای ای ــم محدوده ه ــم، نمی توانی می گویی
کشــورهای مختلــف تقلیــل دهیــم. تولیــد در عصــر امپریالیســم بین المللــی 
ــتداللی مان از  ــیر اس ــه مس ــم در ادام ــن ناگزیری ــز. بنابرای ــده، بحــران نی ش
ــه توســعه و  ــان منحــرف شــویم و ب ــورد نظرم ــی موضــوع م مســیر اصل
بحــران در ســرمایه داری امپریالیســتی بپردازیــم. ثمــره ایــن انحــراف، تصور 
ــم و  ــان حاصــل می کنی ــه از موضــوع اصلی م ــود ک ــد ب ــری خواه جامع ت
ــد  ــان خواه ــای مبارزاتی م ــدن افق ه ــدود ش ــع مح ــی مان ــاظ سیاس به لح

شــد؛ بنابرایــن »انحرافــی« ضــروری اســت.
گسترۀ بحران جهانی است: رد اسطوره »توسعه موزون«

ــه  ــد ک ــم یکــی از شــاخص های ســاختار ســرمایه دارانه تولی ــاال گفتی در ب
ــی در توســعه اســت. ممکــن  ــرار دارد، ناموزون ــی آن ق ســود در فرمانده
ــی«  ــمال جهان ــورهای »ش ــه کش ــم این ک ــود، به رغ ــراض ش ــت اعت اس
توســعه ســرمایه دارانه داشــته اند، از تــوازن در توســعه برخوردارنــد. 
ــو  ــا الگ ــد ب ــم می توانن ــوم ه ــان س ــاح جه ــورهای به اصط ــن کش بنابرای

ــوند. ــوردار ش ــوازن برخ ــعه« از ت ــدل توس ــرار دادن آن »م ق
در این جــا مجــال پرداخــت مفصــل ایــن موضــوع نیســت6 و بــه اشــاراتی 
و دادن ســر نخ هایــی در بــاب موضــوع بســنده خواهیــم کــرد. اول این کــه 
حتــی در کشــورهای امپریالیســتی هــم بنــا بــه منطــق ســرمایه کــه در بــاال 
اشــاره کردیــم توســعه مــوزون وجــود نــدارد، امــا ایــن نکته درســت اســت 
کــه ایــن کشــورها از انســجام باالیــی در تولیــد و توســعه برخوردارنــد و 
تــوازن توســعه در بخش هــای مختلــف آن هــا قابــل قیــاس بــا کشــورهای 
»جهــان ســوم« نیســت. امــا ایــن مســاله در وهلــۀ اول بــه شــرایط تاریخــی 
متفــاوت شــکل گیری و بســط ســرمایه داری در ایــن دو نــوع از کشــورها 
)قدرت هــای ســرمایه داری کنونــی و کشــورهای جهــان ســوم( برمی گــردد 
و در وهلــه بعــدی مرتبــط اســت بــه رابطــه تولیــدی ای کــه از قــرن بیســتم 

بیــن ایــن دو نــوع کشــورها برقــرار شــد.
کشــورهای ســرمایه داری اولیــه در اوان شکل گیری شــان و در شــرایطی کــه 
تولیــد اساســا در مرزهــای ملــی ایــن کشــورها متمرکــز بــود، برای توســعه 
صنایــع سرمایه داری شــان ایــن ضــرورت عینــی را مشــاهده می کردنــد کــه 
ســایر بخش هــا را نیــز توســعه دهنــد. بنابرایــن به رغــم عــدم تــوازن ذاتــی 
تولیــد ســرمایه داری، میزانــی از توســعه مــوزون از قضــا ضــرورت توســعه 

ســرمایه داری ایــن قبیــل کشــورها بــود.
ــادی  ــای م ــده امکان ه ــای مول ــه توســعه نیروه ــرن بیســت ک ــل ق در اوای
ــا  ــزرگ ســرمایه داری ب ــرد و کشــورهای ب ــم ک ــی را فراه ــد بین الملل تولی
اتــکا بــه قطب هــای مالی-انحصــاری خــود، بــرای تحصیــل ســود بیشــتر و 
نهایتــا رهبــری جهانــی وارد رقابت هــای بــزرگ بــا یکدیگر شــدند؛ زنجیره 
تولیــد کاالیــی، به واســطه رونــد »صــدور ســرمایه« بین المللــی شــد. در ایــن 
وهلــه، ســرمایه کشــورهای امپریالیســتی بــرای حصول ســود ناگزیــر بودند 
بــه منابــع خــام، مــواد اولیــه و نیــروی کار ارزان کشــورهایی کــه تــا پیش از 
ایــن روابــط تولیــدی فئودالــی بــر آن هــا حاکــم بــود دســت اندازی کنــد و 
بنــا بــه نیازهــای خــود، صنایــع ســرمایه دارانه را در ایــن کشــورها توســعه 
دهنــد. ریمونــد لوتــا در مقالــۀ  درخشــان »دربــاره دینامیســم امپریالیســم و 
ســد کــردن تکامــل اجتماعــی« خاطرنشــان می کنــد کــه: »مقایســه تجربــه 
ــروز در  ــه ام ــرمایه داری و آن چ ــی س ــای کنون ــدن قدرت ه ــی ش صنعت
جهــان ســوم می گــذرد، یــک تفــاوت ســاختاری برجســته را بــه مــا نشــان 
ــم  ــش عظی ــا افزای ــروه اول، ب ــورهای گ ــدن در کش ــی ش ــد: صنعت می ده

کشــاورزی  تولیــد  بــازده 
ــازده  ــش ب ــود. افزای ــراه ب هم
ــو  ــه نح ــاورزی، ب ــد کش تولی
ــاز  ــه ای زمینه س ــل ماحظ قاب
در  بــود.  شــدن  صنعتــی 
یــک دوره 40 تــا 60 ســاله 
صنعتــی،  انقــاب  از  قبــل 
ــاورزی  ــد کش ــارآوری تولی ب
کــرد.  چشــمگیری  رشــد 
ــوم، بخــش  ــان س ــا در جه ام
ــش  ــا از بخ ــاورزی نه تنه کش
صنعــت و اســتخراج معــادن، 
عقــب مانــده اســت بلکــه در 
بســیاری از کشــورها بــه دوره هــای ســکون و ورشکســتگی نیــز پا گذاشــته 

ــت.7«  اس
ــروی کار  ــه روال توســعه ســرمایه داری شــد و نی ــدل ب صــدور ســرمایه ب
ــتی  ــورهای امپریالیس ــن کش ــوم بی ــان س ــورهای جه ــام کش ــواد خ و م
تقســیم شــد. به این ترتیــب، یــک تقســیم کار بین المللــی بیــن بخش هــای 
مختلــف جهــان ســوم بــرای تامیــن ســود ســرمایه جهانــی شــکل گرفــت. 
ــان  ــورهای جه ــدام از کش ــر ک ــرمایه داری در ه ــعه س ــس، توس ــن پ از ای
ســوم وابســته بــه تقســیم کار جهانــی و جایــگاه آن هــا در زنجیــره تولیــد 
ــود. نبــض توســعه ســرمایه داری کشــورهای »جهــان ســوم« در  ــی ب کاالی
ــر  ــن اگ ــی اســت، بنابرای ــد بین الملل ــرمایه های خارجــی و تولی دســت س
ــه منطــق  ــد ب ــر بای ــا اســت توســعه ســرمایه داری داشــته باشــد، ناگزی بن
ســودآوری ســرمایه مالــی جهانــی و بــه فــراز و نشــیب های آن تــن دهــد؛ 
بــه ایــن معنــا کشــور مفــروض »جهــان ســوم« نمی توانــد توســعه درون زای 
خــود را داشــته باشــد. درواقــع »نفــوذ امپریالیســتی در کشــورهای تحــت 
ــود  ــی، رک ــی بین الملل ــا را در معــرض تاطمــات پول ــا آن ه ســلطه، صرف
ــه  ــه نتیج ــد؛ بلک ــرار نمی ده ــا ق ــه قیمت ه ــم بی رحمان ــی و تنظی جهان
ــژه توســعه اســت کــه  ــر ســاختار جامعــه، یــک کیفیــت وی ــن نفــوذ ب ای
ادغــام ایــن اقتصادهــا در نظــم امپریالیســتی را از یــک موضــع تبعــی بازتاب 
می دهــد.8« )لوتــا؛ دربــاره دینامیســم امپریالیســم( بــا ایــن وصــف، توهــم 
ــرمایه  ــم های س ــدم درک مکانیس ــی از ع ــوزون ناش ــتقل و م ــعه مس توس

امپریالیســتی اســت.
ــه  ــاره ب ــه گمــان مــا ضــروری، دوب ــه ایــن اشــارات ب ــا بســنده کــردن ب ب
ــن »انحــراف« از موضــوع  ــا ای ــم گشــت. ام ــان بازخواهی موضــوع اصلی م
ــا ســتم  ــا اســت ب بدیــن جهــت ضــروری بــود کــه تاکیــد کنیــم: اگــر بن
ــان را  ــای مبارزه م ــه افق ه ــت ک ــروری اس ــود، ض ــارزه ش ــتثمار مب و اس
گســترش دهیــم. موضــوع اصلی مــان را بــا ایــن پرســش پــی می گیریــم: بــا 
حاکمیــت دولــت ســرمایه دار-دین مدار جمهــوری اســامی آیــا ســتم بــر 

ــت؟ ــت اس ــل فروکاس ــرمایه دارانه قاب ــتثمار س ــه اس ــا ب بلوچ ه
 تحمیل ستم ملی و مذهبی بر بلوچ ها؛ تهدیدها و فرصت ها

عــدم آب رســانی بــه روســتاهای بلوچســتان، نبــود امکانــات اولیــه رفاهــی، 
ــات  ــود امکان ــوچ، نب ــی بل ــی و اجتماع ــن سیاس ــرد فعالی ــب و پیگ تعقی
آموزشــی اولیــه، تحــت پیگــرد قــرار دادن علمــای مذهبــی بلــوچ و دهه هــا 
ســتم ریــز و درشــت دیگــر را نمی تــوان بــه »منطــق نــاب ســرمایه« تقلیــل 
ــرمایه  ــتثمار س ــدارد، اس ــود ن ــرمایه وج ــرای س ــی ب ــق ناب ــچ منط داد. هی
ــا  ــوده؛ و ب ــر ب ــی دیگ ــد وجه ــتم های چن ــال س ــا اعم ــراه ب ــه هم همیش
حاکمیــت دولــت ســرمایه دار-دین مدار جمهــوری اســامی، ســتم ملــی و 
مذهبــی یکــی از فاکتورهــای همیشــگی فاکــت مــداوم مــردم بلــوچ بــوده 
اســت. عقب ماندگــی و رنــج مــردم بلــوچ، حاصــل درهم تافتگــی اســتثمار 

ــی اســت. ــی و مذهب ســرمایه دارانه و ســتم مل
بی توجهــی بــه ســتم ملــی و مذهبــی تحمیلــی بــر بلوچ هــا و ســاده کــردن 
آن هــا ذیــل اســتثمار ســرمایه بــه معنــی ندیــدن پیچیدگــی واقعیــت ایــن 
ســتم ها اســت و به لحــاظ سیاســی، پیامدهــای فاجعه بــاری خواهــد 
داشــت. به رســمیت شــناختن حــق ملــی بلوچ هــا و آزادی آن هــا در 
ابــراز عقایــد مذهبی شــان، لطفــی نیســت کــه نیروهــای مترقــی و خاصــه 
ــی  ــه سیاس ــه وظیف ــد، بلک ــوچ کنن ــردم بل ــه م ــد ب ــت ها بخواهن کمونیس
ایــن نیروهاســت و بایســتی اســتوارانه از ایــن حقــوق دفــاع کننــد. بــدون 
ــعاری  ــری، ش ــم پرولت ــوق، انترناسیونالیس ــن حق ــناختن ای ــمیت ش به رس
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ــا محتــوای شوینیســتی خواهــد بــود. پــوچ، ب
جمهــوری اســامی، شــدیدترین ســتم های ملــی و مذهبــی را بــر بلوچ هــا 
ــوی  ــان ق ــاب جری ــرایطی و در غی ــن ش ــت. در چنی ــرده اس ــل ک تحمی
ــب  ــه ناسیونالیســم و مذه ــتم ب ــت تحــت س ــردن مل ــاه ب کمونیســتی، پن
گرایــش خودبه خــودی معمــول اســت. منحــرف کــردن ایــن گرایــش بــه 
مســیر صحیــح مبــارزه و پیــش گذاشــتن انترناسیونالیســم پرولتــری تنهــا 
ــن  ــر ای ــذرد. در غی ــا می گ ــوق آن ه ــناختن حق ــمیت ش ــال به رس از خ
ــرای توده هــای تحــت  صــورت، ســخن از انترناسیونالیســم و کمونیســم ب
ســتم ملــی و مذهبــی معنایــی جــز هم نوایــی بــا تحقیــر و تمســخر و ســتم 

غالــب نخواهــد داشــت.
ســتم چنــد وجهــی ای کــه جمهــوری اســامی بر مــردم بلــوچ روا مــی دارد، 
حامــل فرصت هــا و تهدیدهــای بســیاری اســت. دولــت جمهوری اســامی 
بــا تحمیــل ایــن ســتم ها و بــا اتــکا بــه گرایشــات عقب مانــده توده هــا، در 
کمــال تاســف توانســته اســت صــدای خواســته های برحــق مــردم بلــوچ را 
بــرای بخش هــای زیــادی از مــردم تبدیــل بــه اصــوات گنــگ و بی اهمیــت 
کنــد. و بــا کوبیــدن بــر طبــل ناسیونالیســم شــیعی، تضــادی که بین دشــمن 
ــوچ( وجــود  ــای بل ــورد توده ه ــن م ــردم )در ای ــوری اســامی( و م )جمه
ــردم شــیعه-مردم ســنی،  ــد )م ــردم جــا بزن ــردم و م ــن م دارد را تضــاد بی
مــردم عجم-مــردم بلــوچ( و بــه ایــن واســطه امکان هــای مبــارزه سراســری 
مــردم را حــد بزنــد. ایــن مســاله، تهدیــدی واقعــی بــرای اتحــاد مبارزاتــی 
ــتم ها،  ــل س ــن خی ــا ای ــت. ام ــامی اس ــوری اس ــرنگونی جمه ــرای س ب
فرصت هایــی نیــز بــرای کمونیســت ها در بــردارد؛ کمونیســت ها بــا 
ــر کمونیســتی، به رســمیت  ــا، کار پیگی ــه شــناخت درســت تضاده ــکا ب ات
ــان دادن  ــان و نش ــه آن ــتراتژیک ب ــاد اس ــا، اعتم ــوق توده ه ــناختن حق ش
ــا  ــای توده ه ــیر مقاومت ه ــد مس ــا می توانن ــا و راه حل ه ــن معضل ه روش
را به ســمت مبــارزات کمونیســتی بــرای رهایــی بشــریت منحــرف کننــد.

ــوخت بر  ــانه س ــه ش ــکافد ک ــرد را می ش ــر ک ــینه کولب ــری س ــان تی هم
بلــوچ را، کــه ســر کارگــر عــرب را؛ همــان تیــر، شــکل طنابــی را بــه خــود 
ــن  ــا ای ــن منش ــارد، بنابرای ــارس را می فش ــر ف ــردن کارگ ــه گ ــرد ک می گی
ســتم ها یکــی اســت. واقعیتــی کــه تمســخر و تحقیــر ملــل تحــت ســتم 
ــط  ــد، محی ــز می کن ــان را تجوی ــه زن ــرض ب ــاوز و تع ــی دارد، تج را روا م
زیســت را نابــود می کنــد، می گیــرد، می کشــد، می بنــدد، شــکنجه و 
اعــدام می کنــد. بایــد علیــه سراســر ایــن واقعیــت متعفــن ایســتاد و آگاهانه 

مبــارزه کــرد. 
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8. همان

تبلیغ تجاوز به زنان در 
اسالم و سرمایه داری 

جهــان امــروز مملــو از تجــاوز بــه زنــان اســت. کمتــر زنــی اســت کــه 
ــه اَشــکال مختلــف، تجــاوز و آزار جنســی  ــا کهنســالی ب از کودکــی ت
ــه  ــان و مدرســه و محیــط کار تــا خان ــه نکــرده باشــد. از خیاب را تجرب
ــون و  ــردان سیاســت مدار و روحانی ــح گاه. از م ــاق خــواب و تفری و ات
رهبــران دینــی ادیــان گوناگــون تــا ورزشــکاران معــروف و ســینماگران 
و هنرمنــدان و نظامیــان، و از شــوهر و دوســت پســر و دوســت 
معمولــی تــا پــدر و بــرادر و صاحــب کار و افــراد ناشــناس و الی آخــر. 
ــی و  ــی، حقوق ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــاد مختل ــاوز را از ابع ــده تج پدی
ــر  ــل ه ــاوز مث ــاله تج ــا مس ــرد. ام ــی ک ــوان بررس ــانه می ت روان شناس
ــی  ــط تولیدی-اجتماع ــک رواب ــتر ی ــری در بس ــی دیگ ــدۀ اجتماع پدی
ــی  ــیوه تولیدی-اجتماع ــک ش ــه از ی ــرد ک ــورت می گی ــخص ص مش
ــر  ــش آن ب ــدای پیدای ــی از ابت ــده اســت. نظــام طبقات ــم برآم ــن ه معی
ســتم و حاکمیــت مــرد بــر زن و مالکیــت مــرد بــر سکســوالیته و بــدن 
ــیون(  ــای )فرماس ــتم در صورت بندی ه ــن س ــت. ای ــده اس ــا ش زن بن
ــرمایه داری  ــام س ــا نظ ــم ت ــرده داری و فئودالیس ــی از ب ــف طبقات مختل
ادامــه پیــدا کــرده اســت. فرهنــگ و اخاقیــات حاکــم بــر هــر کــدام از 
ایــن جوامــع طبقاتــی کــه اساســا از شــیوه تولیــد مســلط در آن جامعــه 
برخاســته اند، فرهنــگ و اخاقیــات توجیه کننــده و بازتولیدکننــده 
منافــع طبقــه حاکــم و روابــط تولیدی-اجتماعــی مبتنــی بــر اســتثمار و 

ــد.  ــه بوده ان ــتم در آن جامع س
ــوالیته  ــان و سکس ــدن زن ــورد ب ــوژی در م ــات و ایدئول ــن اخاقی ای
ــر زن و در  ــتماتیک( ب ــد )سیس ــتم نظام من ــر س ــق ب ــم منطب ــا ه آن ه
ــه منفعــت مــرد، کام جویــی جنســی مــرد و مالکیــت  مســیر خدمــت ب
مــرد بــر زنــان بــوده اســت. تــا آن جــا کــه بــاور عمومــی و اخاقیــات 
عرفــی حاکــم بــر جامعــه مردســاالر امــروز، ارضــای میــل جنســی مــرد 
ــرض  ــری عــادی و طبیعــی ف ــل زن را ام ــدی و تمای ــدون رضایت من ب
ــی در  ــق همگان ــی و تواف ــاور عموم ــته، ب ــون نانوش ــن قان ــد. ای می کن
عــرف مرد-پدرســاالری اســت کــه »مــرد در هــر زمــان و هــر مــکان و 
ــرده  ــدن زن را تصاحــب ک ــد ب ــه خواســت می توان ــر شــکلی ک ــه ه ب
ــن  ــد«. از ای ــتفاده کن ــی اش از آن اس ــل جنس ــای می ــت ارض و در جه
ــارج از  ــنگین و خ ــاله ای س ــکس مس ــردان در س ــنیدن م ــه« ش رو »ن
ــان  ــی بی ــا آن را »کســر شــأن« و حت تصورشــان به نظــر رســیده و گاه
»ناتوانی«شــان در متقاعــد کــردن زنــان بــه ســکس برداشــت می کننــد.
به همین دلیــل اســت کــه واکنــش بســیاری از مــردان در مقابــل 
شــنیدن کلمــۀ »نــه« از ســوی زنــان در پیشــنهاد رابطــه جنســی، تجــاوز 
ــه  ــر و همســر و چ ــوان پارتن ــه به عن ــان، چ ــه زن ــل ســکس ب و تحمی
زنــی ناشــناس، اســت. ایــن کام جویــی مــرد در رابطــه جنســی بــدون 
توجــه بــه میــل و آمادگــی زن، یــک »حــق مردانــه« محســوب می شــود 
ــی  ــکل قانون ــه آن ش ــران، ب ــه ای ــورهای از جمل ــی از کش و در برخ
هــم داده انــد. در ادامــه بــا تأکیــد بــر دو موضــوع مشــخص، خواهیــم 
دیــد کــه چگونــه ایدئولــوژی و اخاقیــات موجــود در جهــان امــروز، 
ــترده،  ــیار گس ــیار بس ــاد بس ــه زن را در ابع ــرد ب ــاوز م ــگ تج فرهن

ــد. ــج می کن ــغ و تروی ــزه( و تبلی ــازی )نرمالی عادی س
 کِشتزارهای مردان

طبــق مــادۀ 1105 قانــون آییــن دادرســی مدنــی در ایــران، زن موظــف 
ــی و  ــاری زندگ ــور ج ــه در ام ــوهر چ ــت از ش ــن« و اطاع ــه »تَمکی ب
چــه در مســائل جنســی اســت. زن در مقابــل ایــن تمکیــن و تــن دادن 
اســت کــه مســتحق دریافــت نََفقــه )هزینه هــای زندگــی( دانســته شــده 
اســت. طبــق ایــن اصــل، زن بــه هــر نــوع خواســت جنســی مــرد در 
ــون »شــریعت« دو  ــد. قان ــن بده ــد ت ــی بای ــر موقعیت ــر شــرایط و ه ه
مــورد را اســتثنا کــرده اســت: یکــی در دوران عــادت ماهیانــه زنــان و 
یکــی هــم در صــورت ابتــای مــرد بــه بیماری هــای مقاربتــی. در غیــر 
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ایــن صــورت، زن بایــد در برابــر خواســت جنســی مــرد تمکیــن کنــد.
ایــن قانــون ریشــه در متــن قــرآن و ســیره محمــد پیامبــر اســام دارد. 
آیــه 223 ســوره بقــره در مــورد چگونگــی و شــیوه رابطــه جنســی، حق 
ــما در  ــان ش ــد: »زن ــت و می گوی ــرد داده اس ــه م ــری را ب تصمیم گی
ُحکــم کِشــتزار شــما هســتند، پــس هرگونــه کــه خواســتید بــه کشــتزار 
خــود درآییــد...«. فقهــا و مورخیــن اســامی معتقدنــد شــأن نــزول ایــن 
ــورد  ــد در م ــه از محم ــل مدین ــان اه ــی یکــی از زن ــه نظرخواه ــه ب آی
رابطــه جنســی بــا شــوهرش برمی گــردد. شــوهر وی مــردی اهــل مکــه 
ــا زنــان در  و از قبلیــه قریــش بــود. رابطــه جنســی از مقعــد )لــواط( ب
میــان مــردان قریــش رایــج بــود امــا اهــل مدینــه آن را نمی پســندیدند. 
ــرده و  ــرپیچی ک ــوهرش س ــته ش ــت خواس ــت، زن از اجاب به همین عل
نظــر نهایــی را بــه محمــد وا نهــاده بــود. پاســخ محمــد طبــق ایــن آیــه 
ایــن بــود کــه زن بایــد بــه خواســته مــردش تــن بدهــد و تمکیــن کنــد. 
اگرچــه ظاهــرا زن از پذیــرش حکــم محمــد هــم خــودداری کــرده بــود 
و بحــث بــر ســر ایــن مســاله ادامــه یافتــه بــود.1 برمبنــای همیــن قانــون 
ــت  ــدون رضای ــی ب ــه جنس ــل رابط ــه تحمی ــت ک ــرعی اس ــل ش و اص
ــرعا و  ــرد ش ــت و م ــاوز« نیس ــم »تج ــرش در ُحک ــوی همس زن ازس
قانونــا مجــاز بــه تجــاوز و تحمیــل هــر نــوع رابطــه جنســی و در هــر 

شــرایطی )بــه جــز دو مــورد فــوق( بــه همســرش اســت. 
ــه یــک  ــل او ب ــودن رضایــت زن از رابطــه جنســی و تقلی بی اهمیــت ب
شــیئ جنســی چنــان در قوانیــن اســامی پذیرفتــه شــده و عــادی اســت 
ــن اراده،  ــر گرفت ــدون در نظ ــودکان ب ــا ک ــد ب ــی می توان ــرد حت ــه م ک
آگاهــی و رضایــت آن هــا اَشــکالی از رابطــه جنســی را داشــته باشــد. 
ــش های  ــی از پرس ــه یک ــخ ب ــی در پاس ــال روح اهلل خمین ــوان مث به عن
ــد:  ــوزاد می گوی ــه ن ــر بچ ــا دخت ــردن ب ــکس ک ــورد س ــرعی در م ش
ــردن(  ــکس ک ــی )س ــال دارد وط ــر از 9 س ــه ای کمت ــه زوج ــی ک »کس
ــه زوجــه دائمــی باشــد و چــه  ــز نیســت چــه این ک ــرای وی جای او ب
منقطــع. امــا ســایر کام گیری هــا از قبیــل لمــس بــه شــهوت و آغــوش 
ــکال  ــن دو ران زن( اش ــرد بی ــدن م ــهوت ران ــذ )ش ــن و تفخی گرفت
ــیله ج  ــد«! )تحریرالوس ــیرخواره باش ــر بچــه ش ــد دخت ــر چن ــدارد، ه ن
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روشــن اســت کــه وقتــی هنجارهــا و قوانیــن شــرعی دیــن و در مــورد 
ــه  ــرد ب ــاوز م ــن تج ــی، این چنی ــن مدن ــران قوانی ــل ای ــورهایی مث کش
زن را عــادی و »حــال« و مجــاز می داننــد، چگونــه راه بــرای تجــاوز 
و تحمیــل در رفتارهــای باورمنــدان بــه آن دیــن و قانــون بــاز و مهیــا 

اســت.
صنعت پورن

امــا اگــر قوانیــن دینــی و اخاقیــات مذهبــی در بعضــی کشــورها مجوز 
تجــاوز بــه زنــان را صــادر کــرده اســت، صنعــت بین المللــی پــورن در 
ــی  ــد. پورنوگراف ــغ می کن ــازی و تبلی ــاوز را عادی س ــی تج ــاد جهان ابع
ــیع  ــودآور و وس ــیار س ــی بس ــت جهان ــک صنع ــه ی ــت ب ــا اس مدت ه
تبدیــل شــده اســت. تخمیــن زده می شــود مطالــب ســایت های 
ــت  ــی اینترن ــبکه جهان ــود در ش ــوای موج ــد کل محت ــورن 36 درص پ
ــر 10  ــم از ه ــار عکــس و فیل ــا چه ــی تقریب ــد2. یعن را تشــکیل می ده
ــورن در  ــت پ ــزرگ صنع ــی ب ــد کمپان ــد ص ــی از چن ــا یک ــورد! تنه م
اینترنــت، روزانــه هشــتاد میلیــون بازدیدکننــده در سراســر جهــان دارد. 
اگــر زمانــی پورنوگرافــی شــامل چندیــن مجلــه یــا چنــد هــزار فیلــم 
ــا عکــس و  ــه میلیون ه ــر لحظ ــروزه در ه ــود، ام ــال ب ــی در س ویدیوی
ــواره و  ــای ماه ــاپ، کانال ه ــل، لب ت ــای موبای ــورن در تلفن ه ــم پ فیل

ــی اند.  ــل دسترس ــون قاب تلویزی
ــدگان  ــن بازدیدکنن ــنجی ها س ــق نظرس ــه، طب ــه این ک ــل توج ــه قاب نکت
ــت  ــن اس ــوال ای ــت و س ــیده اس ــاله رس ــودکان 11 س ــه ک ــورن ب پ
ــت جنســی و شــخصیت  ــه هوی ــی ک ــه نوجوانان ــورن ب ــه صنعــت پ ک
ــردم،  ــه م ــی ب ــور کل ــت و به ط ــکل گیری اس ــال ش ــان در ح جنسی ش
چه چیــزی را آمــوزش می دهــد؟ جــواب بســیار راحــت اســت: 

ــاوز!  ــان و تج ــر زن تحقی
اگرچــه صنعــت پــورن به طــور عــام تبــارز ســتم بــر زن و تحقیــر زنــان 
ــت،  ــن صنع ــود در ای ــش موج ــان و گرای ــن جری ــا رایج تری ــت ام اس
به طــور مــداوم تجــاوز بــه زنــان را تبلیــغ و به صــورت نمادیــن 

بازتولیــد می کنــد. جریــان غالــب و پــر بازدیدکننــده در صنعــت پــورن، 
ســکس خشــن )Hardcore( اســت. پرطرفدارتریــن و پربیننده تریــن 
ــکال  ــن ترین اَش ــی از خش ــامل برخ ــورن ش ــایت های پ ــای س بخش ه
ــل و  ــاوز و تحمی ــداق تج ــا مص ــا دقیق ــی از آن ه ــه برخ ــکس اند ک س
 ،)Rape( تجــاوز ،)Forced( اجبــار بــه ســکس هســتند. ســکس اجبــاری
تجــاوز در هنــگام خــواب )Sleep Assault( کــه در برخــی مــوارد شــامل 
ــد تجــاوز  ــا بی هوشــی و بع ــا داروی خــواب آور ی ــردن ب ــوش ک بی ه
بــه کــودکان )Child Rape(، تجــاوز دســته جمعی  اســت، تجــاوز 
شــامل  کــه   )Domestic Discipline( خانگــی  ســکس   ،)Gangbang(
تجــاوز همــراه بــا کتــک زدن و تنبیــه بدنــی و کامــی و تحقیــر همســر 
یــا مســتخدم خانــه اســت، ســکس اجبــاری همــراه بــا گریــه از شــدت 
درد )Crying in pain(، تجــاوز هنــگام مســتی )Drunk( کــه عمدتــا 
ــت  ــه زن را مس ــرد عامدان ــه م ــت ک ــو اس ــن نح ــه ای ــناریوی آن ب س
ــی  ــکس انتقام ــد، س ــت می کن ــدون مقاوم ــاوز ب ــای تج ــرده و مهی ک
)Revenge(، ســکس خانوادگــی )عمدتــا شــامل تجــاوز پــدر یــا بــرادر 
ــا منشــی محــل  ــه دختــر نوجــوان یــا خردســال(، ســکس اجبــاری ب ب
کار و غیــره اســت. در فیلم هــا و کلیپ هــای پــورن، کلمــه »نــه« 
ــا در  ــا ی ــن فیلم ه ــناریوی ای ــان س ــت. زن ــی اس ــوی زن، بی معن ازس
مقابــل پــول یــا بــا »رضایــت« بــه هــر نــوع پیشــنهادی جــواب »آری« 

ــد. ــرار می گیرن ــاوز ق ــورد تج ــه زور م ــا ب ــد و ی می دهن
این گونــه اســت کــه ده هــا میلیــون فیلــم پــورن هــر روزه بــه 
ــل  ــنیدن در مقاب ــه« ش ــه »ن ــد ک ــزد می کنن ــان گوش ــان مردش مخاطب
ــار  ــا اجب ــا ب ــول ی ــا پ ــا ب ــت و ی ــی اس ــان بی معن ــت جنسی ش خواس
و خشــونت، می تواننــد بــدن زن را به عنــوان »کشتزار«شــان بــرای 
ــرار  ــرض ق ــورد تع ــونت م ــل و خش ــار و تحمی ــه ای از اجب ــر گون ه
ــویق و  ــورد تش ــودآور و م ــت س ــک صنع ــوان ی ــورن به عن ــد. پ بدهن
تبلیــغ نظــام جهانــی ســرمایه داری، هفــت روز هفتــه بــه نســل جدیــدی 
ــرد  ــی م ــدازه کاف ــد به ان ــر می خواهی ــد »اگ ــر می گوی ــان پس از نوجوان
ــاره کنیــد،  ــان را پ باشــید بایــد بتوانیــد مثــل پــورن اســتارهای مــا، زن
ــد و زن را در  ــل کنی ــا تحمی ــه آن ه ــکس را ب ــکال س ــن ترین اش خش
حیــن ســکس، شــکنجه و تحقیــر کنیــد«. به این ترتیــب، تمایــات 
ــورن  ــت پ ــر از صنع ــردان، متأث ــیاری از م ــی بس ــای جنس و فانتزی ه
ایــن لجنــزار متعفــن ســرمایه و پدرســاالری، پیرامــون تجــاوز، تحمیــل 
ــرد. ــان در ســکس شــکل می گی ــه زن ــر و آســیب زدن ب ســکس، تحقی
ــازی  ــات مج ــی و تبلیغ ــگ بورژوای ــت فرهن ــی از صنع ــش عظیم بخ
ــان را  ــه زن ــداوم تجــاوز ب ــد نظــام ســرمایه داری، به طــور م ــورد تأیی م

تبلیــغ و ترویــج و عادی ســازی می کننــد. 
******

ــرم  ــه در ف ــرمایه داری چ ــوری س ــت دیکتات ــرمایه داری و دول ــام س نظ
ــای  ــه دولت ه ــامی و چ ــوری اس ــل جمه ــدار مث ــای دین م دولت ه
ــا  ــا ســنت و اخاقیــات دینــی و شــرعی و چــه ب »دمکراتیــک«؛ چــه ب
ــج و  ــغ، تروی ــان را تبلی ــه زن ــورن، تجــاوز ب ــی و صنعــت پ پورنوگراف
ــون  ــی و قان ــا پورنوگراف ــارزه ب ــن رو، مب ــد. ازای ــازی می کنن عادی س
ــا، یکــی از عناصــر مهــم  ــه آن ه ــن زن و افشــاگری علی اســامی تمکی
ــوژی و  ــا ایدئول ــارزه ب ــان و مب ــه زن ــاوز ب ــگ تج ــه فرهن ــارزه علی مب
اخاقیــات زن ســتیِز جامعــه ســرمایه داری مردســاالر و همچنیــن تغییــر 
ــل  ــت. بی دلی ــی اس ــاب و رهای ــیر انق ــردم در مس ــای م ــر توده ه فک
نیســت کــه مبــارزه علیــه قوانیــن زن ســتیز شــریعت اســامی )ازجملــه 
ــوی حــزب کمونیســت  ــران ازس ــان ای ــش زن ــن( در جنب ــون تمکی قان
ــه  ــه ای از تجــاوز )ارجمل ــران )م ل م( در دســتور کار اســت و هرگون ای
ــون اساســی  ــند »قان ــی در س ــه همســر( و پورنوگراف تجــاوز شــوهر ب
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران )پیش نویــس پیشــنهادی(3« 

ــود.  ــوب می ش ــرم محس ــکاب آن ج ــت و ارت ــوع اس ممن
»آتش«

پانوشت:
ــازه ای.  ــه مغ ــه ملیح ــن پوش. ترجم ــگان جوش ــین و نخب ــان پرده نش ــه )1380( زن ــی، فاطم 1. مرنیس

تهــران. نشــر نــی. چــاپ دوم. ص 225
ــس  ــل دینی ــر ِگی ــورن )Pornland( اث ــرزمین پ ــتند س ــش از مس ــن بخ ــای ای ــی آماره 2. تمام
)Gail Dines( محصــول ســال 2015 اســت. ایــن مســتند بــا زیرنویــس فارســی در اینترنــت قابــل 

ــت.  ــی اس دسترس
ــران  ــن ای ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــی جمه ــون اساس ــران )م ل م( )1397( قان ــت ای ــزب کمونیس 3. ح

پیشــنهادی(. ص 188 )پیش نویــس 
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بگو!  هم  تو 
ــود.  ــالم ب ــه س ــم ن ــرار گرفت ــرض ق ــورد تع ــه م ــار ک اولین ب
ــک  ــوام نزدی ق ــی از ا ــط یک ــم توس ــه بدن ــودم ک ــواب ب خ
ــی ازشــدت تــرس خشــکم  ــدم ول لمــس شــد. از خــواب پری
ــوع را  ــن موض ی ــت ا ــوردم. هیچ وق ــکان نمی خ ــود و ت زده ب
ــران  ــدم دخت ــه ش ــش متوج ــال پی ــد س ــم. چن ــی نگفت ــه کس ب
از  بعــد  نــد.  دیده ا آزار  فــرد  آن  از  هــم  فامیــل  دیگــر 
لتحصیلــی از دانشــگاه، در اولیــن جایــی کــه شــروع  فارغ ا
ــرون  ــا بی ــود. از آن ج ــرم ب ــا آزارگ ــردم، کارفرم ــه کار ک ب
آمــدم. بــاز هــم بــه کســی چیــزی نگفتــم. ولــی تــرس 
ــتم  نس ــل نمی توا ــن دلی ــه همی ــودم و ب ــرده ب ــدا ک ــی پی عجیب
ــه اشــکال مختلــف  یــن آزارهــا بعدهــا هــم ب کار پیــدا کنــم. ا
ــه  ــرم و ب ــت پس ــرف دوس ــم ازط ــار ه ــاد و یک ب فت ــاق ا تف ا
قصــد اخــاذی، تهدیــد شــدم بــه پخــش عکس هایــی کــه 

ــود. ــده ب ــه ش ــن گرفت ــه از م مخفیان
آزار هــای  شــنونده  و  شــاهد  خــودم،  تجــارب  جــز  بــه 
کاس هــای  دانشــگاه،  مدرســه،  کار،  محیــط  در  دیگــران 
ــا  م ــودم. ا ــنا ب ــت و آش ــان دوس ــی و در می ــری و آموزش هن
ــود.  ــا و خصوصــی ب ــده، در خف ــدل ش ــن تجــارب رد و ب ی ا
ــد  ــد و تاکی ــه می ش ــد گفت ــد بودن ــه معتم ــانی ک ــه کس ــط ب فق

می شــد کــه جایــی آن را بازگــو نکننــد.
ــه ای  ــر تجرب ــران، در ه ی ا ــکوت در  ــت س ــش شکس در جنب
را  دوســتانم  و  خــودم  از  رد پایــی  می شــد  بازگــو  کــه 
ــزی  ــه چی ــه چ ــود ک ــه خ ــبت ب ــاه نس ــاس گن ــدم. احس می دی
از  بــودن  مقصــر  بدهنــد،  آزارم  دیگــران  می شــود  باعــث 
و  افســردگی  تــرس،  تحقیــر،  احســاس  و  دیگــران  نــگاه 
ــا  م ــت. ا ــترک اس ــا مش ــه آزار دیده ه ــرت، در هم ــم و نف خش
ایــن حرکــت همگانــی،  شــجاعت و عصیــان برون ریــزی 
ــش  ــه نمای ــی و تجــارب ســخت را ب همــه آن احساســات منف
از  هر شــکل  مقابــل  در  ســکوت  و  پنهــان کاری  گذاشــت. 
ــر عــرف  خشــونت جنســی، نتیجــه تابوهــای غلــط و مســلط ب
ــه  ــت. ب ــت و… اس ــا، نجاب ــرو، حی ــل آب ــه مث ــر جامع و تفک
نهادینــه  امــر  یــک  بــه  تبدیــل  ســکوت کردن،  این ترتیــب 
داد  نشــان  اجتماعــی می شــود. خیــزش شکســت ســکوت 
ــه  ــی نهادین ــر مخف م ــی از"ا ــل اجتماع ــک معض ــی ی ــه وقت ک
ــیلی  ــه پتانس ــود، چ ــوده ای می ش ــم ت ــه خش ــل ب ــده" تبدی ش
یــن آشکار ســازی ها هنــوزدر  نــد آزاد کنــد. امــا ا را می توا
میــان قشــر خاصــی از طبقــه متوســط و در میــان روشــنفکران 
باقــی مانــده و بخــش بزرگــی از آن هایــی کــه در خانــه، 
کارگاه هــای تولیــدی، شــرکت ها، بیمارســتان ها و… مــورد 
همکارانشــان  و  پزشــکان  روســا،  محــارم،  تجــاوز  و  آزار 
ــر  ــه اگ ــد ک ن ــاز نکرده ا ب ــخن  ــه س ــب ب ــد، ل ن ــرار گرفته ا ق
ــد  ــد ش ــخص خواه ــش مش ــر از پی ــد، عریان ت ــر کنن ــب ت ل
کــه اخــاق و فرهنــگ موجــود در جامعــه تــا چــه حــد 

ــت. ــط اس منح
ــاوز  ــل از تج ــده حاص ــا آم ــه دنی ــای ب ــی از بچه ه ــوز کس هن
ــای  ــقط جنین ه ــا، س ــت آن ه ــا و سرنوش ــتوهای خانه ه در پس
ــاوز  ــد از تج ــی های بع ــاوز و خودکش ــی از تج ــه ناش مخفیان
بخشــی  جنســی  آزار  و  خشــونت  اســت.  نــزده  حرفــی 
از گســل بزرگتــر ســتم بــر زنــان اســت کــه در جوامــع 
قــدرت  بطــه  را دارد.  طوالنــی  تاریخــی  ســابقه  طبقاتــی، 

بــط شکست سکوت، اولین قدم مبارزه  روا ســتون های  مهم تریــن  از  یکــی  مــرد  و  زن  میــان 
ــان را  ــر زن ــتم ب ــه س ــت ک ــی اس ــه طبقات ــدرت در جامع ق

می دهــد. شــکل 
آزار دیــده  فــراد  ا کــه  احســاس هایی  و  ســوال ها  پاســخ 
ــرا؟  ــد؟ چ ــانی مقصرن ــا کس ــی ی ــه کس ــت؟ چ ــد، چیس دارن
ــکوت،  ــت س ــرد؟ شکس ــد ک ــه بای ــا آن چ ب ــه  ــرای مقابل و ب

. . ــت. ه اس ــاز را آغ
ابعاد جهانی خشــونت جنســی 

و  می شــود  محســوب  خشــونت  از  شــکلی  جنســی  آزار 
یــن خشــونت اســت و یــک  تجــاوز، شــدیدترین شــکل ا
فــراد زیــادی در  موضــوع سیســتماتیک و جهانــی اســت. ا
فــراد در قــدرت  سراســر دنیــا به شــکل نظام منــد توســط ا
جنگ هــا  در  زیــادی  زنــان  نــد.  گرفته ا تجاوزقــرار  مــورد 
اول  جهانــی  جنــگ  در  ازجملــه  مختلــف  شــورش های  و 
 ، نــدا روا در  داخلــی  جنــگ  ویتنــام،  بوســنی،  در  دوم،  و 
ــش  ــی، داع لیب ــوریه،  ــتان، س فغانس ــراق، ا ــران و ع ی ا ــگ  جن
ــی  . توســط ســربازان، نیروهــای دولت . در کردســتان عــراق و.
ــردی  ــای ف ــورد تجاوز ه ــب م ــی و طال ــان داعش ی و بنیادگرا
ــاحی  ــوان س ــاوز به عن ــد. از تج ــرار گرفتن ــته جمعی ق و دس
ــم  ــان ه نی ــود. زندا ــتفاده می ش ــگ اس ــروزی در جن ــرای پی ب
امــان  در  شــکنجه  به عنــوان  آن  بــه  تهدیــد  و  تجــاوز  از 
در  جنســی  قلیت هــای  ا و  سیاســی  نیــان  زندا از  نــد.  نبوده ا
بو غریــب در عــراق.  نیــان زنــدان ا یــران گرفتــه تــا زندا ا
ســاحی  به عنــوان  تجــاوز  از  دولتــی  و  منیتــی  ا نیروهــای 
رعــب  ایجــاد  اطاعاتــی،  تخلیــه  تنبیــه،  اعتــراف،  بــرای 
اســتفاده  نــی  زندا شکســتن  درهــم  و  تحقیــر  وحشــت،  و 
ــتماتیک، در  ــونت سیس ــن خش ی ــری از ا ــکل دیگ ــد. ش می کنن
ــد.  ــی رخ داده و می ده ــز مذهب ــک و مراک ــاهای کاتولی کلیس
هســتند  پســر  نــان  نوجوا و  کــودکان  عمدتــا  آزار دیده هــا 
آزار  و  تجــاوز  مــورد  اســقف ها  و  کشــیش ها  توســط  کــه 
ــار  ب ــن  ــرای اولی ــوع ب ــن موض ی ــد. ا ــرار می گیرن ــی ق جنس
1980 رســانه ای شــد و رســوایی بزرگــی به بــار  در دهــه 

آورد.
سیســتماتیک،  تجــاوز  و  خشــونت  از  شــکل  مهم تریــن 
دالر،  میلیاردهــا  ســاالنه  درآمــد  بــا  اســت.  پورنوگرافــی 
می شــود.  محســوب  دنیــا   پردرآمــد  صنعــت  دومیــن 
مــورد  در  کــه  پورنــو  فیلم هــای  و  تبلیغــات  تصاویــر، 
اســت  تحقیر آمیــز  به شــدت  می شــود،  داده  اشــاعه  زنــان 
به طــور  را  زنــان  مــورد  در  سادیســتی  جنســی  ســلطه  و 

می کنــد.  تبلیــغ  گســترده 
ــه  ــت. چ ــان اس ــر زن ــتم ب ــه س ــان صحن ــر جه ــروز سراس م ا
پــن؛  ژا و  آمریــکا  و  اروپــا  مپریالیســتی  ا کشــورهای  در 
خاورمیانــه.  و  التیــن  آمریــکای  آســیا،  آفریقــا،  در  چــه 
ــز  ــم متمای ــف را از ه ــق مختل ــورها و مناط ــه کش ــزی ک چی
زنــان  بــر  ســتم  اســت.  ســتم گری  ایــن  شــکل  می کنــد 
ــه  ــه جامع ــان، نتیج ــه پنه ــد چ ــکار باش ــکل آش ــه ش ــه ب چ
ــا  ــه اروپ ــا ب ــار دنی ــه و کن ــان از گوش ــت. زن ــاالر اس پدرس
ــه  ــع خاورمیان م ــوند. جوا ــاق می ش ــمالي قاچ ــکای ش و آمری
نیــز جوامعــی مرد ســاالر و پدر ســاالرند کــه بــرای ســتم 
بــر زن، شــیوه های خــاص خــود را دارنــد مثــل حجــاب 
ــاالری  ــع پدرس ف ــان، مدا ــه ادی ــی. هم ــل ناموس ــاری و قت اجب

از آن هســتند. ناشــي  بــط اجتماعــی  و روا
ــی  ــور  حیات ــک فاکت ــان ی ــی زن ــت جنس ــاوز و آزار و اذی تج
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طبقاتــی،  تقســیمات  بــر  مبتنــی  نظام هــای  کلیــه  بــرای 
مــردان  اســت.  نه  ســتم گرا اجتماعــی  بــط  روا و  اســتثمار 
جامعــه، نماینــده، مجــری و بازتولیدکننــدگان سیاســت ها و 
فرهنــگ ضــد زن نظــام مردســاالر می شــوند. اســتمرار ســلطه 
ــی تجــاوز  ــوع خــاص آن یعن ــب خشــونت و ن ــردان در قال م
فیــک  دموگرا تغییــرات  به دلیــل  جنســی،  اذیــت  و  آزار  و 
اقتصــادی کــه در ســطح جهــان ســرمایه داری رخ داده،  و 
عرصه هــای  بــه  زنــان  از  زیــادی  شــمار  ورود  ازجملــه 
ــردان،  ــی م ــلطه کل ــدن س ــیده ش ــش کش ــه چال ــه و ب ن مردا
ــدام  ن ا ــرض  ــی، ع نتقام جوی ا ــرای  ــت ب ــیله ای اس ــع وس ق دروا
ــردان  ــاد م نقی ا ــه  ــان را ب ــه زن ــننی ک ــط و س ب ــل روا و تحمی
ــه  ــرا جامع ــد. زی ــا می کن ــت آن ه ــادم و فرودس درآورده و خ
را  ســنتی  پدر ســاالری  بــط  روا کــه  دارد  تمایــل  هم چنــان 
ــظ  ــم حف ــای مه ــنگ بن ــاالری س ــع، پدر س ق ــد. دروا ــظ کن حف

ــت.  ــی اس ــه طبقات ــی جامع ــات اجتماع ثب
موقعیــت خاص زنان در ایران

برمبنــای  کــه  اســامی  جمهــوری  رســمی  نیــن  قوا در 
ــان  نس ــک ا ــوان ی ــه به عن ــده، زن ن ــذاری ش ــریعت پایه گ ش
می شــود.  تعریــف  جنســی  کاالی  یــک  به عنــوان  بلکــه 
ــرف  ــون، ع ــگ، قان ــته در فرهن ــه گذش ــار ده ــان در چه زن
یــن تعریــف را تجربــه  ا بــط اجتماعــی روزمــره  و در روا
نــد. حجــاب اجبــاری، سنگســار، تفکیــک جنســیتی،  کرده ا
. همــه از نگرشــی سرچشــمه می گیــرد  . تعــدد زوجــات و.
نــد. حجــاب  کــه زن را کاالیــی جنســی و فرودســت می دا
اجبــاری بیــان بــارز کنتــرل زنــان و بــدن آن هــا اســت. 
ــی  ــگ جنس ــردن فرهن ــه ک ــرای نهادین ــامی ب ــوری اس جمه
ــی اش  ــوای نظام ــال ها از ق ــن س ی ــام ا نه در تم ــرکوب گرا س
ــاب اســامی و ســپس  نق ــای ا ــرده اســت. کمیته ه ــتفاده ک اس
وظیفــه  بــا  اخاقــی  منیــت  ا و گشــت های  ارشــاد  گشــت 
ــروی  ــدم پی ــورت ع ــا در ص ــدند ت ــیس ش ــان تاس ــرل زن کنت
نیــن اســامی، زنــان را دســتگیر و مجــازات کننــد.  از قوا
تــا  تلویزیــون  و  ســینما  از  فرهنگــی  مختلــف  عرصه هــای 
به شــکلی  درســی  کتاب هــای  تدویــن  و  هنــر  و  دبیــات  ا
ــان رواج  ــورد زن ــی را در م ــده، فرهنگ ــزی ش ــه برنامه ری ک

ــه زنــان اســت. بــر علی نیــن نابرا می دهــد کــه مکمــل قوا
مهــم  محور هــای  از  یکــی  همــواره  جنســی  رابطــه 
هــر  در  اســت.  بــوده  زن  بــر  ســتم  اجتماعــی  مناســبات 
دوره تاریخــی بــر هــر شــکل از مناســبات جنســی، مهــر 
ــوک  ــاوز، ن ــت. تج ــورده اس ــی خ ــی معین ــبات اجتماع مناس
ــط  ب ــه روا ــی در حیط ــی ارتجاع ــبات اجتماع ــن مناس ی ــز ا تی
ــت  ــی اس ــبات اجتماع ــن مناس ــتر همی ــت. در بس ــی اس جنس
کاال می خــورد.  مهــر  زنــان،  انســانی  بــر موجودیــت  کــه 
از  علمــی  نــش  دا و  درک  کــه  یــران  ا مثــل  جامعــه ای  در 
ــی  فات ــرات مذهبی-خرا ــدارد و تفک ــود ن ــی وج ــه جنس بط را
ــتری دارد.  ــدت بیش ــاله ش ــن مس ی ــود، ا ــج می ش ــا تروی مرتب
آگاهــی  نــش،  دا اطاعــات و  فقــدان  به جــز  ولــی مســاله 
ــر ارزش و  ــه ب ــا تکی ب ــه  ــت ک ــی اس ــی اجتماع و خودآگاه
نه  بطــه  ای ســتم گرا ننــد چــه را بدا انســان، مــردم  تعریــف 

نیســت.  شکست نه  ســتم گرا رابطــه ای  چــه  و  اســت 
ــط  ــاوز توس ــه تج ــت ک ــم نیس ــد: مه ــر" می گوی ــراون میل "ب
ــردان از  ــی م ــا برخ ــود و ی ــام می ش نج ــردان ا ــی از م قلیت ا
می کننــد.  انزجــار  و  تنفــر  بــراز  ا تجــاوز  صحنــه  دیــدن 
یــن عمــل، حلقــه ای از سلســله  یــن اســت کــه ا مســاله ا
کل  بــرای  را  زنــان  فرودســتی  کــه  اســت  حلقه هایــی 
ــاوز  ــد. تج ــم می کن ــه تحکی ــک جامع ــاالر ی ــبات مردس مناس
ــی  ــیدگی زن را طبیع ــانی و ستم کش نس ــر  ا ــط غی ب ــی روا جنس
ــک  ــا ی ب ــی  ــه سیاس ــرای مقابل ــه ب ــی ک ن ــد. مردا ــوه می ده جل
متوســل  جنســیتی  و  کامــی  خشــونت  شــیوه های  بــه  زن 
مبــارزه  جنســی  تجــاوز  علیــه  اســت  ممکــن  می شــوند، 
ــت  ــر اس ــا بهت م ــند ا ــته باش ــار داش نزج ــس ا ــا ح ــد و ی کنن
ــدت  ــظ وح ــه حف ــا توجی ب ــی  ــر زن حت ــتم ب ــه س ــد ک نن بدا
زنجیــره  از  اســت  حلقــه ای  ملــی،  وحــدت  یــا  طبقاتــی 
ــه  ــی ب ــاوز جنس ــر از آن تج ــه دیگ ــک حلق ــه ی ــونتی ک خش

ــت. ــان اس زن
تمام نمــای  آیینــه  آن،  شــکل  هــر  در  جنســی  خشــونت 
ــه نه فقــط  ــه اســت ک ــر جامع ــم ب نســانی حاک مناســبات ضــد ا
یــک یــا چنــد مــرد بلکــه کل یــک نظــام مردســاالر و زن ســتیز 
را زیــر ســوال می بــرد. بنابرایــن شکســت ســکوت نبایــد 
یــا  و  شــخصی  نتقام گیــری  ا یــا  فــراد  ا از  افشــاگری  بــه 
دل بســتن بــه مراجــع قانونــی محــدود بمانــد. زیــرا  بــا 
خــودش  کــه  داریــم  کار  و  ســر  سیســتمی  و  حکومــت 
ــان  ــر زن ــی ب ــونت جنس ــگ خش ــری فرهن ــاعه دهنده و مج اش
ــاالر  ــبات مردس ــرای کل مناس ــان را ب ــتی زن ــت و فرودس اس
ــد  ــن باش ی ــد ا ــا بای ــدف م ــد. ه ــم می کن ــه تحکی ــک جامع ی
یــن جنبــش را بــه مبــارزه ای اساســی بــرای تغییــر  کــه ا

تمامــی مناســبات حاکــم و نظــم موجــود پیونــد بزنیــم.
و  آزار  و  تجــاوز  فرهنــگ  کــردن  متوقــف  بــرای  مــا 
یــن  ا در  فــوری  تغییــر  می کنیــم.  مبــارزه  جنســی  اذیــت 
جامعــه  بــه  رســیدن  بــرای  مبــارزه،  ازطریــق  وضعیــت 
اســت،  آن  ایجــاد  بــه  متعهــد  نقــاب  ا کــه  رهایی بخشــی 
ــاب کمونیســتی  نق ــا ا ب ــان   ــی زن ــادی دارد. رهای ــی زی اهمیت
نقــاب در تاریــخ بشــر اســت، گــره  کــه رادیکال تریــن ا
بشــریت  رهایــی  نقــاب،  ا یــن  ا هــدف  اســت.  خــورده 
اشــکال  کلیــه  بــه ورای  اســت  تاریخــی  جهــش  و  اســت 
ســتم و اســتثمار ازطریــق دگرگــون کــردن و تغییــر کلیــه 
را  اســتثمار  و  ســتم  کــه  ایدئولوژیکــی  و  مــادی  شــرایط 
ــی  ــرای رهای ــارزه ب ــا مب م ــد. ا ــت می کن ــرده و تقوی ــد ک تولی
ــاب  نق ــن ا ی ــده از ا ــی و تعیین کنن ــه اساس ــک مولف ــان، ی زن
ــش  ــه هدف ــز ب ــاب هرگ نق ــه، آن ا ــن مولف ی ــدون ا اســت و ب

. ســد نمی ر
لیلــی پناهی

 : بع منا
- ســنتز نوین و مســاله زنــان. باب آواکیان

- ســرویس خبــری جهانــی بــرای فتــح: مقالــه »واکنــش 
ــن  ی ــیحی: ا ــو مس ــال ن ــب س ــی ش ــات جنس ــه تعرض ــان ب آلم
ــن«  ــا قدغ ــه آن ه ــت درازی ب ــتند. دس ــا هس ــک م ــان مایمل زن

- زنــان ســال صفر. زنده یاد رفیق آذر  درخشــان

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 کمک کنید.
email: atash1917@gmail.com                                 weblog: n-atash.blogspot.com
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؟ چیست ــم  نیس کمو قعیت  ا و

اقتصاد ســیاسی
 مارکسیســتی

بخش چهارم

سرمایه داری  تولید  شیوۀ 
همه چیز را کاال می کند 

ــم  ــه دو موضــوع می پردازی ــن بخــش از اقتصــاد سیاســی ب در ای
تــا مقدمــه ای باشــد بــرای آغــاز سلســله مقــاالت مــرور بــر ســه 

فصــل نخســت از جلــد اول کتــاب کاپیتــال.
اول: اهمیت خواندن کاپیتال

ــه  ــت مطالع ــر اهمی ــن ب ــم نوی ــاب کمونیس ــان در کت ــاب آواکی ب
و  پایــه ای  درکــی  کســب  بــرای  مبــارزه  سیاســی،  اقتصــاد 
ســپس تعمیــق تدریجــی دانش مــان از آن، تاکیــد می کنــد و 
ــه  ــورد این ک ــا در م ــث م ــورت بح ــن ص ــر ای ــد، »در غی می گوی
ــطحی و  ــی س ــرم، بحث ــه رف ــرورت دارد و ن ــاب ض ــرا انق چ
ــی  ــای واقع ــا دنی ــم ب ــاز داری ــا نی ــا واقع سرســری می شــود. ...م

ســر و کلــه بزنیــم. نبایــد فقــط در همیــن محــدوده کوچکــی کــه 
برای مــان راحــت اســت باقــی بمانیــم و فقــط چیزهایــی کــه یــاد 
ــل  ــن، فص ــم نوی ــان. کمونیس ــم.« )آواکی ــرار کنی ــم را تک گرفته ای

ــرمایه داری( ــه  س ــوای محرک ــن و ق ــای بنیادی اول، تضاده
ــاب  ــت، ب ــت. به همین عل ــده ای اس ــم پیچی ــی، عل ــاد سیاس اقتص
آواکیــان تاکیــد می کنــد کــه بــرای فهــم آن بایــد »مبــارزه« 
ــرور  ــه م ــد ب ــه ای« بای ــی پای ــب »درک ــس از کس ــا پ ــرد و حت ک
ــش خــود را از آن عمــق بخشــید و گســترش داد. او رهنمــود  دان
درک  را  بنیادهــا  و  پایه هــا  و  اصــول  بایــد  »شــما  می دهــد: 
ــد.  ــان را درک کنی ــالوده جری ــاد و ش ــول و بنی ــد اص ــد. بای کنی
ــزی را  ــم چی ــر می خواهی ــت. اگ ــی اش در چیس ــد پیچیدگ بفهمی
ــد دائمــا همــه تضادهــای موجــود را بشناســیم.  ــم بای ــری کنی رهب
ــرد.  ــه درک ک ــک مرتب ــز را ی ــود همه چی ــبه. نمی ش ــک ش ــه ی ن
ــا هیچ کــس در  ــا ب ــده باشــید ی اگــر اصــا اقتصــاد سیاســی نخوان
ــور کار  ــاد چه ط ــه اقتص ــورد این ک ــی، در م ــاد سیاس ــورد اقتص م
ــا جامعــه چیســت صحبــت نکــرده  باشــید  ــد و ارتباطــش ب می کن
ــن  ــن ای ــد. م ــاد بگیری ــد ی ــا  می توانی ــد. ام خــوب آن را نمی فهمی
ــه  ــۀ 1970 ب ــل ده ــرده ام. اوای ــف ک ــم تعری ــا ه ــتان را قب داس
ــم  ــم نمی توانی ــزی از اقتصــاد سیاســی ندانی ــم اگــر چی خــودم گفت
ــه  ــادم ک ــر افت ــن فک ــه ای ــس ب ــم. پ ــر در بیاوری ــم س از کمونیس
بــروم و کاپیتــال مارکــس را بخوانــم. ...جلــد اول کاپیتــال. و 
ــه  ــدن. س ــر خوان ــای دیگ ــورد کاال و چیزه ــردم در م ــروع ک ش
چهــار بــار کتــاب را  پــرت کــردم  گوشــه اتــاق و گفتــم... چــرا 
ــتم  ــاره برگش ــا دوب ــت! ام ــاده تر ننوش ــش را س ــی کتاب ــن لعنت ای
ــم: آهــان! حــاال  ــی گفت ــم و بعــد از مدت ــاب کلنجــار رفت ــا کت و ب
ــه داشــتند  ــن بیشــتر مطالع ــه از م ــا کســانی ک ــم ب ــدم! و رفت فهمی
از  بعضــی  بیشــتر می دانســتند حــرف زدم.  مــورد  ایــن  و در 
ــا در  ــود ام ــت نب ــان درس ــرز فکرش ــم ط ــی ه ــی خیل ــا حت آن ه
ــاد  ــودم ی ــرده ب ــا اراده ک ــتند. واقع ــی می دانس ــورد چیزهای ــن م ای
ــه  ــن نیســت ک ــن ای ــه بحــث م ــم ک ــم بگوی ــن  را ه ــرم. ...ای بگی
ــد اســت  ــد جل ــال چن ــد. کاپیت ــال بخوانن ــد کاپیت ــد برون ــه بای هم
ــم  ــر دهی ــا را تغیی ــم دنی ــا اگــر می خواهی ــده. ام ــی و پیچی و طوالن

ــن  ــم ای ــر می خواهی ــم. اگ ــاش کنی ــناخت آن ت ــرای ش ــد ب بای
ــویم.  ــه کار ش ــت ب ــد دس ــود بای ــام ش ــون تم ــن جن ــوس، ای کاب
...دنیــای واقعــی پیچیــده اســت. پیچیدگــی نبایــد مــا را بترســاند. 
ــول  ــد آن را  قب ــا بای ــود. م ــا ش ــدن دل م ــی ش ــث خال ــد باع نبای
کنیــم و کامــا درگیــرش شــویم. همان طورکــه قبــا گفتــم و ایــن 
ــم  ــک ه ــکای بری ــا آردی اس ــه ب ــه در مصاحب ــت ک ــه ای اس نکت
ــم  ــی هســت و ه ــم پیچیدگ ــده ای ه ــر پدی ــده اســت: در ه آم
ســادگی. هــر پدیــده ای یــک هســتۀ مرکــزی دارد، یــک نکتــه 
ــا آن را  ــط ب ــاِی مرتب اساســی دارد، و ســپس بســیاری تضاده
دارد. بایــد ایــن هســته مرکــزی کــه مولفــه پایــه اِی ســاده آن 
اســت را درک کــرد. آن وقــت اســت کــه می تــوان دائمــا بــا 
ــر شــد.«  ــه همــراه دارد درگی ــده ب ــی کــه آن پدی پیچیدگی های

ــت(  ــار کلی ــل دوم، چه ــن، فص ــم نوی ــان. کمونیس )آواکی
بــدون درک علــم اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی، هرگــز نمی توانیــم 
سرچشــمه معضــات کنونــی را بفهمیــم و توده هــای مــردم را 
هــم از آن آگاه کنیــم و بــه ســواالت عدیــده آن هــا در مــورد 
علــت وضعیــت اســفناک اجتماعــی پاســخ علمــی، یعنــی پاســخی 
ــم،  ــن عل ــدون درک ای ــم. ب ــت، بدهی ــت اس ــاب واقعی ــه بازت ک
ــه  ــیدن ب ــتثمار و رس ــتم و اس ــه س ــان دادن ب ــم راه پای نمی توانی
ــه  ــه این ک ــد ب ــه برس ــم چ ــور کنی ــا تص ــتی را حت ــه کمونیس جامع
ــاختن و  ــرح س ــم و ط ــیم کنی ــه آن را ترس ــیدن ب ــه راه رس نقش
ســازمان دادن چنیــن جامعــه ای را بریزیــم. مثــا، موضوعاتــی 
ــره کــه به طــور  ــورم و غی ــی، ت ــکاری، نوســانات پول ــد کار، بی مانن
ــیب  ــراز و نش ــم و ف ــتخوش تاط ــردم را دس ــِی م ــره زندگ روزم
می کنــد، همگــی بــه کارکــرد زیربنــای اقتصــادیِ حاکــم در 
ــد  ــاط بای ــن ارتب ــرای درک ای ــت. ب ــوط اس ــان مرب ــه و جه جامع
ــم در  ــا بتوانی ــم ت ــتی را بیاموزی ــی مارکسیس ــاد سیاس ــم اقتص عل
ــد  ــی، مانن ــرای حــل معضــات اجتماع ــی ب ــارزه انقاب عرصــه مب
ــا  ــار، ب ــان بیم ــرای درم ــه ب ــم ک ــل کنی ــوب عم ــک خ ــک پزش ی
ــان  ــف و راه درم ــاری را کش ــت بیم ــی، عل ــتفاده از روش علم اس
ممکــن و مطلــوب را در پیــش می گیــرد. بــه ایــن ســواالت 
ــر سرنوشــت  ــده ب ــر تعیین کنن ــروز تاثی ــه ام ــول« ک ــد: »پ فکــر کنی
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ــا جامعــه بــدون »پــول«  افــراد دارد چیســت و از کجــا آمــده و آی
می تــوان داشــت؟ در کمونیســم )و پیــش از آن در دوره گــذار 
سوسیالیســتی( کــه مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد ثــروت از 
بیــن رفتــه اســت، روابــط کاری میــان مــردم و تقســیم کار چگونــه 
ــدون  ــت؟ و ب ــد داش ــود خواه ــه« وج ــا »مبادل ــود و آی ــد ب خواه
پــول ایــن مبادلــه چگونــه صــورت خواهــد گرفــت؟ چــه عواملــی 
ــتی  ــابق سوسیالیس ــورهای س ــرمایه داری در کش ــای س ــث احی باع
ــرای گــذار  ــع آن شــد و راه را ب ــوان مان ــی ت شــدند و چه طــور م
ــان،  ــم در جه ــه کمونیس ــیدن ب ــم و رس ــه از سوسیالیس پیروزمندان

ــاز کــرد؟  ب
ــل »کاال«  ــا تحلی ــال را ب ــاب کاپیت ــس، کت ــرا مارک دوم: چ

ــرد؟ ــروع ک ش
ــد  ــیوه تولی ــر ش ــم ب ــن حاک ــرمایه( قوانی ــال )س ــس در کاپیت مارک
ــل از  ــا تحلی ــن کار را ب ــا ای ــد. ام ــریح می کن ــرمایه داری را تش س
ــتمی  ــه سیس ــرمایه داری ک ــتم س ــرا، سیس ــد. زی ــاز می کن »کاال« آغ
ــک هســته مرکــزی، یــک مولفــه  ــده اســت، دارای ی بســیار پیچی
پایــه اِی ســاده، یعنــی تولیــد و مبادلــه کاالیــی اســت. ســرمایه داری، 
مبادلــه  و  تولیــد  شــکِل  بســط یافته ترین  و  گســترده ترین 
کاالیــی اســت و تولیــد و مبادلــه کاالیــی، رایج تریــن رابطــه 
ــتثمارگرانه،  ــط اس ــت. رواب ــتم اس ــن سیس ــان ها در ای ــان انس می
نتیجــه قطعــی بســط و گســترش ایــن رابطــه اســت. در واقــع، در 
ــروی  ــی، نی ــه کاالی ــد و مبادل ــه ای از بســط و گســترش تولی مرحل
ــه  ــر ب ــن کاالی منحص ــد و ای ــه کاال ش ــل ب ــز تبدی ــان نی کار انس
فــرد بــه وجــود آمــد. ســرمایه دار کســی اســت کــه صاحــب ابــزار 
ــروی کار( را از  ــرد )نی ــه ف ــر ب ــن کاالی منحص ــت و ای ــد اس تولی
ــا در  ــرد ت ــتمزد می خ ــت دس ــر( در ازای پرداخ ــده آن )کارگ دارن
ــر از  ــی باالت ــد، ارزش ــن فرآین ــرد. در ای ــه کار ب ــد ب ــد تولی فرآین
ــد  ــر( تولی ــتمزد کارگ ــر از دس ــی، باالت ــود آن کاال )یعن ارزش خ
ــط  ــود. راز بس ــب می ش ــرمایه دار تصاح ــط س ــه توس ــود ک می ش
ــت.  ــی اس ــه کاالی ــن مبادل ــرمایه دار در ای ــرمایه س ــترش س و گس
ــروی کار  ــتفاده از نی ــروی کار و اس ــرِل نی ــی کنت ــه معن ــرمایه ب س
ــردم توســط ســرمایه دار اســت.  ــردن ســایر م ــی کار ک ــا توانای و ی
ــیء  ــک ش ــا ی ــرمایه صرف ــس، س ــول مارک ــه ق ــه ب ــم ک می بینی

ــت.  ــی اس ــه اجتماع ــه رابط ــت بلک نیس
ــس،  ــاِل مارک ــاب کاپیت ــد اول کت ــت از جل ــش نخس ــت بخ اهمی
دقیقــا در آن اســت کــه وی تــاش کــرده اســت تــا »هســته 
کنــد و  عامه فهــم  را  پیچیــده ســرمایه داری  مرکــزی« سیســتم 
ــه  ــادِی جامع ــِی اقتص ــن حرکت ــه گام قوانی ــا، گام ب ــن مبن ــر ای ب
ــش  ــن بخ ــد. درک ای ــکار کن ــرمایه داری( را آش ــی س ــدرن )یعن م
ــدار  ــودِ وی هش ــت. خ ــوار اس ــال دش ــن ح ــم و در عی ــیار مه بس
ــن،  ــت. بنابرای ــوار اس ــی، دش ــر علم ــازی در ه ــر آغ می دهد،»ه
ــر  ــل کاال را در ب ــه تحلی ــی ک ــژه بخش ــت، به وی ــل نخس درک فص
ــاپ  ــر چ ــه ب ــود.« )مقدم ــد ب ــوار خواه ــه دش ــتر از هم دارد بیش

ــس 1867( ــال. مارک ــی کاپیت ــت آلمان نخس
 مارکــس نشــان می دهــد کــه، تولیــد و مبادلــه کاالیــی، در 
ــورد  ــی( برخ ــع )ضرورت های ــا موان ــترش ب ــط و گس ــان بس جری
کــرده و بــرای گــذر از موانــع و همــوار کــردن راه، ابــزار جدیــد 
ــی  ــار دگردیس ــزوده و دچ ــود اف ــای خ ــر بن ــری را ب و پیچیده ت
ــده و  ــر ش ــرور پیچیده ت ــه م ــرمایه داری ب ــده اســت. سیســتم س ش
نقــاط عطــف مختلفــی را از ســر گذرانــده اســت؛ از ســرمایه داری 
ــود و عمومــا  ــه کشــورهای اروپایــی ب دوران اولیــه کــه محــدود ب
ســرمایه داری "رقابــت آزاد" نامیــده می شــود بــه ســرمایه داری 
ــم(  ــا سرمایه داری-امپریالیس ــتی ی ــرمایه دارِی امپریالیس ــی )س جهان

بــه  ســرمایه  عظیــم  شــرکت های  و  مجتمع هــا  شــد؛  تبدیــل 
ــکل  ــورها ش ــی کش ــی و در برخ ــه در دوره های ــد ک ــود آمدن وج
ــی و در  ــد؛ در دوره های ــود گرفتن ــه خ ــی" را ب ــرمایه داری "دولت س
ــوده  ــا بیشــتر ب ــر ی کشــورهایی شــدت تخاصمــات اجتماعــی کمت
اســت و غیــره. امــا در همــه ایــن  مراحــل و شــکل های مختلــف، 
ــت  ــرده اس ــر نک ــاده« تغیی ــه اِی س ــه پای ــزی« و »مولف ــته مرک »هس
ــودِ  ــاله: »...خ ــل مس ــد اص ــد می کن ــس تاکی ــه مارک و همان طورک
ــن به ســمت  ــی آهنی ــا ضرورت ــه ب ــن و گرایش هاســت ک ــن قوانی ای

نتایجــی اجتناب ناپذیــر حرکــت می کننــد.«
ــه معنــای آن  ــه کاالیــی ب بســط و گســترش جهانــی تولیــد و مبادل
ــا  ــه "کار" ب ــال مبادل ــا در ح ــان دائم ــردم جه ــام م ــه تم ــت ک اس
یکدیگرنــد و درگیــر در تقســیم کار و تولیــد اجتماعــی هســتند. امــا 
ایــن رابطــه بــا واســطه روابــط تولیــدی اســتثمارگرانه، بــا واســطه 
ســرمایه دار و بــازار ســرمایه داری پیــش مــی رود و رابطــه مســتقیم 
اجتماعــی و همــکاری و تعــاون داوطلبانــه و آگاهانــه بــرای 
ــان  ــق آواکی ــد را رفی ــن فرآین ــت. ای ــی نیس ــای همگان ــع نیازه رف
مبادلــه می کنیــد واقعــا چــه  توضیــح می دهــد: »وقتــی  کاال 
ــک ســرمایه دار  ــه ی ــان را ب ــروی کارت ــد؟ ...شــما نی ــی می افت اتفاق
ــه  ــد ک ــت می کنی ــری دریاف ــش کاالی دیگ ــید و در مقابل می فروش
ــرد. ســپس  ــه ای صــورت می گی ــول اســت. این جــا مبادل اســمش پ
ــه  ــد. هزین ــول( خــوراک و پوشــاک می خری ــن کاال )پ ــا ای ــما ب ش
ــودرو  ــید خ ــته باش ــش را داش ــر امکان ــد. اگ ــکن را می پردازی مس
ــریع  ــه س ــیلۀ نقلی ــک وس ــا ی ــرو و ی ــه از مت ــا این ک ــد. ی می خری
ــان  ــا جری ــا در زیربن ــه واقع ــزی ک ــد. چی ــتفاده می کنی ــر اس دیگ
ــه  ــم مبادل ــا ه ــی از کار ب ــر متفاوت ــه مقادی ــت ک ــن اس دارد، ای
ــرد  ــا ف ــه ب ــه مبادل ــک رابط ــر ی ــع درگی ــه واق ــما ب ــود. ش می ش
ــدوراس  ــا هن ــگادش ی ــا در بن ــک ی ــده اید: در مکزی ــری ش دیگ
ــه  ــده اید ک ــه ش ــر وارد مبادل ــردی دیگ ــا ف ــر. ب ــه ای دیگ ــا نقط ی
چیــزی تولیــد کــرده و شــما آن را خریده ایــد. ...در ریشــه و 
عمــق همــه این هــا، وقتــی کــه الیه هــای بیرونــی را شــکاف 
ــه کار  ــان دارد مبادل ــر جری ــه آن زی ــد، آن چ ــن بروی ــد و پایی دهی
ــه دســت  ــی ب ــا پول اســت. هــر کاری کــه شــما انجــام می دهیــد ت
ــه  ــی ب ــا پول ــد ت ــام می دهن ــا انج ــه آن ه ــر کاری ک ــد و ه آوری
ــه  ــه ب ــن مبادل ــا ای ــود. ام ــه می ش ــم مبادل ــا ه ــد ب ــت آورن دس
ــه شــما  ــور نیســت ک ــن ط ــرد. ای شــکل مســتقیم صــورت نمی گی
وارد مبادلــه پایاپــای بــا یــک نفــر در هنــدوراس یــا بنــگادش یــا 
ــن  ــد، ای ــن فراین ــم از ای ــه مه ــر مرحل پاکســتان می شــوید. ...در ه
ســرمایه داران هســتند کــه بخشــی از آن چــه تولیــد شــده، بخشــی 
از ارزشــی کــه تولیــد شــده را به عنــوان ســود بــه تملــک خــود در 

ــد.« ــر می دارن ــود ب ــرای خ ــد. ب می آورن
ایــن تولیــد اجتماعــِی جهانــی و وفــوری کــه در نتیجــه آن حاصــل 
می شــود پایه هــای مســتحکمی بــرای نابــود کــردن تمایــزات 
طبقاتــی و ایجــاد همــکاری و تعــاون کمونیســتی در جهــان فراهــم 
ــرای تحقــق ایــن امــر، روابطــی کــه در آن نیــروی  ــا ب ــد. ام می کن
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــرود. »نکت ــان ب ــد از می ــت بای ــک کاالس کار ی
ــر  ــد و اگ ــی نروی ــه کاالی ــتم مبادل ــن سیس ــما ورای ای ــر ش اگ
ــار  ــد کن ــم می کن ــه را تنظی ــتم مبادل ــن سیس ــه ای ــون ارزش ک قان
نگذاریــد آن وقــت هرگــز نخواهیــد توانســت شــعار کمونیســم را 
ــر  ــت؟ "از ه ــعار چیس ــد. آن ش ــرا کنی ــوم اج ــن مفه ــه کامل تری ب
ــازش."«  ــدازه نی ــه ان ــه هــر کــس ب ــدازه توانایــی اش ب ــه ان کــس ب

ــت( ــار کلی ــن، فصــل دوم، چه ــان. کمونیســم نوی )آواکی
در شــماره آینــده وارد مبحــث »پــول« و ســیر تکاملــی اَشــکال آن 

و قانــون ارزش خواهیــم شــد.
»آتش«

  شیوه تولید 


