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بـر اسـاس اعلام دولـت جمهـوری اسلامی از روز جمعـه  ۲۴آبـان  ۱۳۹۸نـرخ
هـر لیتـر بنزیـن سـهمیه بنـدی هـزار و پانصـد تومـان و هـر لیتـر بنزیـن آزاد سـه
هـزار تومـان مقـرر شـده اسـت .افزایـش سـیصد درصـدی بهـای بنزیـن در ایران
فقـط بـازی کلمـات و اعـداد نیسـت بلکه یـک یورش جـدی به وضعیت معیشـت
مـردم اسـت کـه فشـار ناشـی از آن عموم ًا بـر فرودسـتان جامعه و الیه هـای پایینی
قشـرهای میانـی اعمـال می شـود .در ایـران صدها هزار خانـوار هزینۀ زندگی شـان
را بـه طـور مسـتقیم از طریـق حمـل و نقـل شـهری و خودروی هـای بنزین سـوز
تأمیـن می کردنـد و معلـوم نیسـت بـا ایـن صعـود قیمـت سـوخت چطـور از پس
مخارجشـان بـر خواهنـد آمـد .سـوخت جـزء کاالهای اساسـی اسـت کـه افزایش
بهـای آن بـه باال رفتـن قیمت سـایر کاالها و تورم خواهـد انجامیـد .فاصلۀ طبقاتی
در جامعـه ایـران افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و مـوج جدیـدی از فقـر ،بیـکاری و
آوارگـی در راه اسـت .بسـیاری از خـرده فروش ها ورشکسـته خواهند شـد ،انتقال
ارزاق از روسـتا بـه شـهر و بالعکـس دشـوار و مختـل می شـود و احتمـال تخلیـه
روسـتاها و مهاجـرت بیشـتر روسـتاییان به حاشـیه شـهرها وجـود دارد.

البتـه بعضـی خطیبـان نماز جمعه همچـون امامی کاشـانی اعالم کردند کـه افزایش
قیمـت بنزیـن نبایـد به گرانـی منجر شـود! علی خامنـه ای رهبر جمهوری اسلامی
پیشـتر از بـاال بـودن مصرف بنزین در ایران شـکایت کرده بود و خواهان «امسـاک»
(صرفه جویـی) در ایـن مـورد شـد .البتـه فتـوای امسـاک ولـی فقیـه ایـران شـامل
هزینه هـای افزایـش توان تسـلیحاتی نیروهـای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی
جهـت سـرکوب هر چه شـدیدتر مردم ،شـرکت در جنگ هـای نیابتـی و ارتجاعی
منطقـه ای و کشـتار مـردم سـوریه و جوانـان عـراق نخواهـد شـد .در همـان دقایق
ابتدایـی اعلام نـرخ جدیـد بنزیـن ،هـزاران نفربـر زرهی قـوای سـرکوبگر نوپو و
یـگان ویـژۀ نیـروی انتظامـی را بـرای جلوگیـری از شـوروش احتمالـی مـردم بـه
ورودی پمـپ بنزین هـا منتقـل کردند.
دولـت حسـن روحانـی اعلام کـرد کـه ایـن افزایـش بهـای بنزیـن بـر اسـاس
توافق سـران سـه قـوه بوده اسـت .یعنی تمامیـت دولـت دیکتاتوری سـرمایه داری
(بـورژوازی) جمهـوری اسلامی پشـت ایـن تصمیـم اسـت .تصمیمی کـه از چند

با بنزین سه هزار تومانی جمهوری اسالمی را به آتش بکشیم!

3

زاویـه قابـل تحلیـل اسـت .نخسـت ایـن که اقـدام اخیـر دولـت ایـران در افزایش
بهـای بنزیـن بخشـی از پـروژۀ نئولیبرالـی کاهـش سوبسـیدهای دولتـی و تحمیـل
کـردن هزینـۀ کاالهـای اساسـی مثـل نـان ،سـوخت ،آب و برق بـه جامعـه و مردم
اسـت .رونـدی کـه پـس از پایـان جنـگ در دولت هاشـمی رفسـنجانی آغاز شـد،
در دولـت خاتمـی ادامـه پیـدا کـرد ،در زمـان احمـدی نـژاد بـا حذف سوبسـیدها
جهـش کـرد و در دولـت روحانـی بـه تکمیـل ابعـاد جنایتکارانـه اش نزدیک تـر
می شـود .چنیـن نیسـت کـه مشـکل اساسـی ایـن سیاسـت و برنامـۀ اقتصـادی-
اجتماعـی ،فقـط محصـول ناکارآمـدی یـا «دزد» و فاسـد بـودن دولت هـای ایران و
رؤسـای جمهورشـان باشـد .نظـام جهانـی سـرمایه داری طـی چهـار دهـه اخیر به
علـل مختلفـی مثل بحـران اقتصـادی و مالی ،کاهـش خطر انقالب های کمونیسـتی
و جنبش هـای چـپ و غیـره در مناطـق مختلـف جهـان ایـن سیاسـت را پیـش
بـرده اسـت .سیاسـتی کـه از مهم تریـن پیشـنهادات نهادهـای جهانی سـرمایه داری
امپریالیسـتی همچـون صنـدوق بین المللـی پـول ،بانک جهانـی و سـازمان تجارت
جهانـی بـه کشـورهای تحـت سـلطه (جهان سـوم) اسـت و تاکنـون زندگـی چند
میلیـارد نفـر از مـردم مـا از مصـر و هنـد و مکزیک تا غنـا و رومانی و شـیلی را به
ورطـۀ فالکـت و سـختی مضاعف کشـانده اسـت.

امـا تصمیـم اخیـر رژیم ایـران دالیل دیگری هـم دارد .فشـار ناشـی از تحریم های
آمریـکا بـر دولـت جمهـوری اسلامی بـه ویـژه محدودیت هـای فـروش نفـت و
معاملات بین المللـی ،کسـری هنگفتـی در بودجـۀ سـال آینـده دولـت ایجـاد
خواهـد کـرد .دولـت ایران بـرای تأمین این کسـری به دنبـال منابع جدیـد افزایش
درآمدهایـش اسـت و چـه چیـز دم دسـت تر از حملـه بـه سـفرۀ مـردم و تحمیـل
مضاعـف هزینـه و فشـار بر معیشـت مردم؟ این در حالی اسـت که هـزاران میلیارد
پـول پروژه هـای نظامی ،هسـته ای ،موشـکی و جنـگ افروزانه جمهوری اسلامی،
هـزاران میلیـارد بودجـۀ نهادهـای ترویـج و تبلیـغ جهـل و خرافـۀ دینـی و هزاران
میلیـارد پول هـای غـارت شـده توسـط آقازاده هـای فاسـد و دزد کمـاکان ادامـه
خواهنـد یافت!

همزمـان و پیشـتر از اعلام نـرخ جدیـد بنزیـن ،تمامـی رسـانه های حکومتـی،
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شـماری از سـخنگویان و مدافعیـن رسـمی و غیـر رسـمی جمهـوری اسلامی در
فضـای مجـازی یـک پروپاگانـدا و کارزار سـازمان یافتـه و یـک صـدا در جهـت
توجیـه تصمیـم اخیـر دولـت ایـران را بـه راه انداختنـد .توجیهاتـی از ایـن دسـت
کـه «هنـوز هـم قیمت سـوخت و انرژی در ایـران از بسـیاری از کشـورهای جهان
و منطقـه ارزان تـر اسـت» یـا «بـرای جلوگیـری از نابـودی محیط زیسـت و کاهش
آلودگـی بایـد قیمـت بنزیـن را افزایش داد» .در پاسـخ بـه پروپاگاندای ایـن مبلغین
ِ
دولت
و حامیـان جیـره خـوار یـا بی جیره و مواجـب رژیم بایـد گفت اوال یـورش
سـرمایه داری ایـران بـه زندگـی اقتصـادی مـردم فقـط محدود به سـوخت نیسـت
و پیشـتر بـا افزایـش بهـای نان و تـورم پنجـاه درصدی در مـواد غذایی ،بهداشـت
و آمـوزش شـروع شـد .دومـا سـطح درآمـد اکثریت مـردم ایـران حتی از بسـیاری
از کشـورهای منطقـه پایین تـر اسـت و نمی تـوان نتیجـه گرفـت کـه «بهـای بنزین
و آب معدنـی تـازه همسـان شـده انـد»! بمانـد کـه بسـیاری از مـردم حاشـیه ها یا
روسـتاهای مناطـق خشـک نـه تنهـا بـه آب معدنی کـه به آب شـرب سـالم و لوله
کشـی شـده ،بهداشـت ،خدمـات آموزشـی و حتـی مقـدار کالـری کافـی در تغذیۀ
روزانـه هـم دسترسـی ندارنـد .ثالثـا نگرانـی بـرای بحران محیط زیسـت از سـوی
ایـن قمـاش طرفـداران حکومـت چیـزی جـز جعل وجهـه و اعتبـار بـرای تهاجم
تبهکارانۀ حکومت به سـفره و زندگی مردم نیسـت .آن هم در شـرایطی که اساسـا
نسـبت بـه جنـگل خـواری هـا ،بـرج سـازی و ویالسـازی های بی حـد و مـرز در
مناطـق مختلف ،سـد سـازی های ویرانگر سـپاه ،دولـت ،بیت خامنـه ای و نهادهای
مالی-تولیـدی بـزرگ مافیایـی ماننـد آسـتان قـدس رضـوی ،بنیـاد مسـتضعفان و
آزمایشـهای تسـلیحاتی نیروهای مسـلح رژیم متبوع شـان سـکوت پیشـه کرده اند.

ایـن درسـت اسـت کـه محـدود کـردن سـوخت های فسـیلی از جمله بنزیـن یکی
از راه کارهـای مهـم جهـت کاهـش روند فزاینـدۀ نابودی محیط زیسـت و وضعیت
اضطـراری ایـن بحـران در سراسـر جهـان اسـت .امـا تحقـق چنیـن سیاسـتی در
چهارچـوب نظـام سـرمایه داری و شـیوۀ تولید سـرمایه داری در سـطح جهـان و از
جملـه در ایـران امکان پذیـر نیسـت .همـۀ ایـن اقدامـات در گـروی نابـود کـردن
مالکیـت خصوصـی بـر ابـزار تولیـد و اقتصـاد سـرمایه داری اسـت کـه بـا هـدف
تولیـد سـود ،بـر سـر راه خـود همـه چیـز از جملـه زیسـت بـوم بشـر را قربانـی
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می کنـد .حـذف و کاهـش سـوخت های فسـیلی بـه نحـوی کـه بـه معیشـت مردم
ِ
مطلـوب اکثریـت
آسـیب جـدی وارد نکـرده و ایـن تضـاد را بـه شـکل صحیـح و
مـردم جامعـه حـل کنـد هـم در چهارچـوب نظـام سـرمایه داری در ایـران ممکـن
نیسـت .تأمیـن وسـایل حمـل و نقـل عمومـی ،ایجـاد زیرسـاختهای الزم و نظـام
جدیـد شهرسـازی در گروی اسـتقرار یـک اقتصاد برنامه ریزی شـدۀ سوسیالیسـتی
اسـت کـه هدفـش نه تحقق سـود بـرای اقلیتـی از جامعه بلکـه رفع نیازهـای همه
مـردم و ریشـه کـن سـازی تمامی اشـکال تبعیـض ،بهره کشـی و سـتم در جامعه و
جهان اسـت.
اسـتقرار چنیـن اقتصـادی در ِگـروی بـه راه انداختـن جنبشـی بـرای انقلاب
کمونیسـتی و سـرنگونی انقالبـی جمهـوری اسلامی اسـت تا بـر ویرانه هـای این
رژیـم ،جمهـوری سوسیالیسـتی نویـن ایـران را مسـتقر کنیم .بـرای بـه راه انداختن
چنیـن جنبشـی و چنیـن انقالبی ،بـرای رها شـدن از تصمیم ها و پیامدهـای مرگبار
اقتصـاد سـرمایه داری ،بـرای پایـان دادن بـه رنـج و هـراس و خفگیِ ناشـی از فقر
و آلودگـی هـوا ،بـرای زندگـی کـردن در جامعـۀ سـالمی کـه شایسـتۀ همـه مردم
کـره زمیـن اسـت ،بـرای نجـات آینـدۀ نسـل های آتـی بشـر ،راهـی جـز انقلاب
کمونیسـتی و اسـتقرار جمهـوری سوسیالیسـتی نویـن وجـود نـدارد.
حـزب مـا در پیشـنویس پیشـنهادی قانـون اساسـی جمهـوری سوسیالیسـتی نویـن
ایـران دربـاره ماهیـت چنیـن اقتصـادی و نسـبت آن بـا رفـع نیازهای مردم نوشـته

ا ست :

اصـل جهـت دهندۀ اقتصـاد سوسیالیسـتی ،تولید اجتماعی مسـتقیم

اسـت و نـه قانـون ارزش (تولیـد و مبادلـۀ کاالیـی و اسـتثمار
کارمـزدی) و سـود .تولیـد اجتماعـی مسـتقیم یعنی تولید بـر مبنای
تخمیـن و ارزیابـی مسـتقیم نیازهای اجتماعی (تأمیـن نیازهای رفاه
مـردم ،ضـرورت محدود کـردن شـکاف های اجتماعـی و همچنین
تأمیـن نیازهـای پیشـبرد انقالب جهانـی) انجام خواهد شـد و نه بر
مبنـای سـودآوری و تبعیـت از معیارهـای بهره وری سـرمایه داری.
توسـعۀ اقتصـادی در ایـن جمهـوری ،بـا رقابـت منافـع خصوصی
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گوناگـون نیـز رقـم نمی خـورد و اقتصاد سوسیالیسـتی قادر اسـت
هـرج و مـرج ویرانگـر اقتصاد سـرمایه داری را پشـت سـر بگذارد
و امـکان حاکـم شـدن ارادۀ آگاه انسـان ها بـر توسـعۀ اقتصـادی را
فراهـم کنـد( .ص  73و )74

امـا در حـال حاضـر نسـبت به سیاسـت دولت مبنـی بر افزایـش قیمـت بنزین چه
بایـد کـرد؟ جمهـوری اسلامی چنـان از خشـم و شـورش احتمالـی مـردم هراس
داشـت کـه بـدون اعالم قبلی و ناگهان در آخرین دقایق شـامگاه پیـش از آخر هفته
ایـن خبـر را اعلام کـرد .تـا این لحظـه در چندین شـهر از جملـه اصفهـان ،اهواز،
شـیراز ،بوشـهر ،تهـران ،بنـدر عبـاس و یاسـوج مـواردی از اعتـراض و بـه آتـش
کشـیدن پمـپ بنزین هـا گـزارش شـده اسـت .مبـارزه و خشـمی که هرچه بیشـتر
بـر دامنـۀ آن بایـد افـزود .در مقابـل ایلغـار جمهـوری اسلامی به زندگی و سـفره
مـردم نبایـد سـکوت کـرد .نباید گذاشـت اقتصـاد انگلـی سـرمایه داری و خصلت
رانتخـوار و چپاولگـر آن در ایـران کـه بـه شـکل شـبکۀ وسـیعی از سـرمایه داران
دولتـی و خصوصـی ،فرماندهـان سـپاه و بسـیج و ارتش ،بیت مراجـع و آیت اهلل ها،
موسسـات مافیایـی مذهبـی و حوزه هـای علمیه سـازمان پیـدا کرده اند ،هـر از چند
ایـن چنیـن وقیحانـه بـه زندگـی و معیشـت مردم بـه ویـژه فرودسـتان ،کارگران و
زحمتکشـان یـورش بیاورند .پاسـخ به چنیـن تهاجمی در حال حاضـر ،یک جنبش
وسـیع سراسـری اسـت که آماج مشـخص آن فشـار آوردن بر دولت جهت متوقف
کـردن اجـرای سیاسـت افزایـش بهـای بنزیـن و افشـاگری علیـه فسـاد و چپـاول
تمامـی سـران جمهـوری اسلامی ،فرماندهـان سـپاه ،بانک هـا و نهادهـای دولتی و
موسسـات مالـی و تولیـدی دولتـی و خصوصـی وابسـته بـه حکومـت اسـت .این
مبـارزه در بسـتر یـک جنبـش سراسـری بایـد پیـش بـرود کـه حـزب مـا آن را در
سـندی بـا عنـوان «هفـت توقـف» صورت بنـدی کـرده اسـت .در این سـند دربارۀ
مسـاله فقـر و فالکـت اقتصـادی مردم آمده اسـت:
کار و مسـکن یعنـی حق حیـات .تهاجم جمهوری اسلامی به حق
حیـات را نبایـد تحمـل کـرد .تمـام ثروتهـای انباشـت شـده در
دسـت بنیادهـا ،مؤسسـات اعتبـاری و بانکها ،شـرکتهای متعدد

با بنزین سه هزار تومانی جمهوری اسالمی را به آتش بکشیم!

آخونـدی و سـپاهی و دولتـی و خصوصی از آ ِن مـردم و نتیجه کار
و زحمـت آن هـا اسـت .روی دیگر سـکۀ اختالسهـا و دزدیهای
جناحهـا و شـخصیتهای مختلـف حکومـت ،فقـر و گرسـنگی
بخش هـای زیـادی از مـردم ،محرومیـت کـودکان کار از تحصیل و
ورشکسـتگی و فالکت اسـت .فقر ،گرسـنگی ،بـیکاری و آوارگی
مـردم تهیدسـت باید متوقف شـود
مرگ بر جمهوری اسالمی!
زنده باد انقالب کمونیستی!
پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!
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سـازمان آدمکشـی جمهـوری اسلامی شـامل نیروهـای امنیتـی ،انتظامـی ،سـپاه
پاسـداران و بسـیج ضـد مردمـی و ارتـش طـی چنـد روز در آبـان  ،۱۳۹۸بیـش از
هـزار نفـر و بـر اسـاس برخـی تخمین هـا و آمارهـا  ۱۵۰۰نفـر را بـه قتل رسـاند.
جـان باختـگان ایـن خیـزش در شـهرهای مختلـف ،در خیابان ها و پـس کوچه ها،
در نیزارهـا و بازداشـت گاه ها ،در زنـدان و اتاق های شـکنجه به اشـکال مختلف به
قتل رسـیدند .از شـلیک مسـتقیم گلوله به قلب و سـر و صورت تا رگبار مسلسـل
و از ُمثلـه شـدن زیـر شـکنجه تا غرق شـدن در سـد .جمهوری اسلامی طی چهل
سـال گذشـته عمدتـ ًا از طریـق خفقـان سیاسـی و سـرکوب فاشیسـتی و خونیـن
مـردم ،بقـا و دوام پیدا کرده اسـت .اسـتبداد سیاسـی و سـرکوب که به شـکل رژیم
فاشیسـتیِ نظامی/امنیتـی خـود را نشـان می دهد یکـی از عوامل تعیین کننده اسـت
کـه کارکـرد جمهـوری اسلامی بـه آن وابسـته و از ُگسـل های مهمـی اسـت کـه
مبـارزۀ تـوده ای و مردمـی حـول مقاومـت علیـه آن اهمیـت حیاتـی دارد .حزب ما
در بیانیـۀ انقلاب (هفـت توقـف) ضـرورت مقابله با سـرکوب امنیتی و فاشیسـتی
حکومـت ایـران را بـه این شـکل تشـریح کرده اسـت که:
مـا در ایـن مبـارزه هرگـز نبایـد از قدرت سـرکوب دشـمن بهراسـیم اما هـم زمان
بایـد بـر اسـاس نقشـه بلنـد مـدت حرکت کنیـم .هرگـز نباید به سلاح سـرکوب
رژیـم کـم بهـا داد .طـول عمـر جمهـوری اسلامی عمدتـ ًا مدیـون سـرکوب بوده
اسـت .برای تـداوم مبـارزه بایـد هسـتههای مخفی مبارزیـن آگاه… در هر شـهر و
محلـه و در میـان کارگـران ،معلمـان ،زنان ،وکال و دانشـجویان درسـت شـود .این
روش ،هسـتۀ مسـتحکم در مقابلـه بـا سـرکوب اسـت .امـا بـر اسـاس ایـن هسـته
مسـتحکم بایـد تریبـون مردم علیـه سـرکوب امنیتـی را در میـان وکال ،هنرمندان و
ورزشـکاران مردمـی تقویـت کـرد .آن هـا بایـد بداننـد که اگـر با سـرکوب جنبش
مـردم مقابلـه نکننـد و در ایـن امـر محافظـه کاری کننـد ،آینـدۀ تاریکـی حتـی در
انتظـار آن هایـی اسـت کـه میخواهند بدون «دخالت در سیاسـت» سـر خـود را به
«کار فرهنگـی و مدنـی» گـرم کنند]۱[.

از ایـن نظـر در هـم شکسـتن تور خفقـان و هـراس اجتماعی که حکومـت پس از
خیـزش آبـان مـاه کوشـید از طریـق کشـتار در خیابان و شـکنجه و قتـل در زندان
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آن را تحمیـل کنـد ،گام مهمـی اسـت در مسـیر تـداوم یافتـن خیزش و جنبشـهای
مردمـی .افشـاگری های اعتراضـی اخیـر خانواده هـای جـان باختگان آبـان  ۹۸و به
ویـژه نقش پیشـگام مـادران جـان باختـگان در این مبارزه سـنگر مسـتحکم مبارزه
علیـه جمهـوری اسلامی اسـت کـه بایـد بـه گسـترش دامنـه و تعمیـق محتوایش
خدمـت کنیم.

عـده ای از خانواده هـای جانباختـگان خیزش آبـان روز  ۵دی که مصـادف با چهلم
جانباختـن برخـی از آن هـا اسـت را بـه عنوان یـک روز مقاومت معیـن کرده اند .ما
ضمـن احتـرام بـه ایـن تصمیم اعلام می کنیم که نـه تنها اعتـراض بـه جنایت ها و
آدم کشـی های حکومـت ،بـه فقر و بیکاری ناشـی از عملکرد نظام سـرمایه داری در
ایـران به سـتم و تبعیـض دولت سـرمایه داری دینمدار جمهوری اسلامی هیچ روز
و سـاعت ویـژه ای نمی طلبـد بلکـه ضروری اسـت کـه از تبدیل آیین هـای دینی و
مذهبـی بـه عنـوان نمـاد و روزهـای نمادین مقاومـت علیه ایـن رژیم پرهیـز کنیم.
ایـن واقعیتی اسـت کـه این نمادهـا و روزهای نمادین بخشـی از عـادات چند صد
سـالۀ حاکـم در ایـن کشـور بوده انـد .امـا نـه تنهـا عاداتـی کهنه انـد بلکـه مهم تـر
از آن ،هرچـه بیشـتر بیـان و نمـاد هویـت ایدئولوژیـک رژیـم جمهـوری اسلامی
می باشـند .بـه طـور مثـال برگـزاری روزهـای هفتـم و چهلـم و عاشـورا و اربعین
و غیـره .علاوه بـر ایـن کـه ماهیـت رژیـم دینمـدار ضـرورت کنـار گذاشـتن این
عـادات کهنـه را ایجـاب می کنـد ،ما کمونیسـت های انقالبـی دلیل مضاف و بسـیار
مهـم دیگـری نیـز داریـم و می خواهیم آن را بـا خانواده هـای جانباختـگان خیزش
آبـان و همـه کسـانی کـه خون شـان در راه مبـارزه علیه ایـن رژیم و به دسـت این
رژیـم ریختـه شـده اسـت در میان بگذاریـم :مبارزۀ رو بـه آینده برای رها شـدن از
هرگونـه اسـتثمار ،سـتم ،جهـل و خرافـه و جمـود فکـری و فرهنگـی نمی تواند از
دنیـای کهنـه ،از دیـن و سـلطنت و مردسـاالری ،ملی گرایـی و نژادپرسـتی و نظام
مبتنـی بـر مالکیـت خصوصی و سـرمایه داری نمـاد و نشـانه و فرهنـگ وام بگیرد.
جامعـه رهـا شـدۀ فـردا بـه قـول مارکـس بایـد علیـه کلیـۀ شـکاف های طبقاتـی،
کلیـۀ روابـط تولیـدی اسـتثمارگرانه کـه ایـن شـکاف های طبقاتـی و دیگـر روابط
سـتمگرانۀ اجتماعـی را بـه وجـود می آورنـد و کلیـۀ تفکـرات کهنـۀ حافـظ ایـن
شـکاف ها و تبعیض هـا و بی عدالتی هـا و سـتم گری هـا ،مبـارزه کـرده و از آن هـا

از مبارزۀ خانواده های جان باختگان خیزش آبان ماه حمایت کنیم

گسسـت کند.

بردوام باد مبارزه علیه سرکوب و جنایت جمهوری اسالمی

مرگ بر جمهوری اسالمی

زنده باد انقالب ،زنده باد کمونیسم

پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
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از مدرسه جنگ تا جنگ انقالبی
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آتشفشـان آبان  ۹۸چهار سـتون نظام سـید علی خامنه ای و آدمکشـان او را لرزاند،
کلیـت دارودسـتۀ اشـرار اسلامگرای حاکـم را تحقیـر و صفوف شـان را آشـفته تر
از پیـش کـرد و در عیـن حـال به قشـرهایی که انـگل وار از راه مـزدوری برای این
رژیـم روزگار گذرانده اند هشـدار داد.

ایـن خیـزش نقطـه عطفـی در شـکوفایی پتانسـیل رهایـی بخـش نهفتـه در دل
محروم تریـن قشـرهای این سـرزمین اسـت کـه در نتیجـۀ سیاسـت های جمهوری
اسلامی و کارکـرد نظـام سـرمایه داری جهانـی بـه اعماق جامعـه رانده می شـوند.
امـا ایـن بـار کمـر راسـت کردنـد و از قربانیـان بی صـدا و بی تصویـر بـه بازیگران
اصلـی صحنۀ سیاسـت تبدیل شـدند .راه فـوران انـرژی عظیم بقیۀ سـتمدیدگان را
بـاز کردنـد و حتـی قشـرهای میانی را بـه تحرک واداشـتند .آن ها نه صرفـا تصاویر
خامنـه ای کـه تصویـر «جاودانگـی» ایـن نظـام را بـه آتـش کشـیدند و شـکافی در
هیبـت بـه ظاهـر شکسـت ناپذیر نیروهـای امنیتـی و نظامـی رژیـم ایجـاد کردنـد.
ایـن خیـزش همـراه با شـورش جوانان عـراق و لبنان« ،محـور مقاومـت» ارتجاعی
جمهـوری اسلامی را تبدیـل بـه طنـاب داری بـر گـردن ایـن رژیـم کـرد .بـه این
ترتیـب ،جمهـوری اسلامی نـه تنهـا در «اعمـاق اسـتراتژیکش» بلکـه در «خانـه»
هـم بـه لـرزۀ نابـودی افتـاده و از هر طرف صـدای «مرگ بـر جمهوری اسلامی»،
«مـرگ بـر خامنـه ای»« ،اطردوا سـلیمانی و خامنئی من العراق» (قاسـم سـلیمانی و
خامنـه ای را از عـراق طـرد کنیـد) بـه گوش می رسـد.

سـرکوب خونیـن خیزش آبان به دسـت اوباش و سلاخان نیروی انتظامی ،بسـیج،
سـپاه ،ارتـش ،وزارت اطالعـات و شـبه نظامیـان وارداتـی از عراق و لبنـان ،زخمی
عمیـق و فرامـوش نکردنـی بـر پیکـر جامعـه وارد کـرد .از ایـن رویارویـی خونین
فقـط می تـوان یک پیـام دریافت کـرد« :باید برای مبـارزه ای طوالنی و سـخت باید
آمـاده شـویم» و از میـان همهمه هـا بایـد بـا گـوش هـوش شـنید کـه« :نظـم کهنه،
چـه در هیبـت جمهـوری اسلامی و چـه رژیـم هایـی از نـوع دیگر بایـد به خاک
سـپرده شود».
از مدرسۀ جنگ تا جنگ انقالبی پیروزمند

خیـزش آبـان مـاه  ۹۸بـه لحاظ قشـری کـه سـتون فقـرات آن را تشـکیل می دهد،
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تمرکـزی کـه در مناطـق محـروم نقـاط مختلـف کشـور دارد و دامنـۀ جغرافیـای
مکانـی و طبقاتـی آن ،گسـتردگی آماجـش از نمادهـای روبنای دینـی ایدئولوژیک
حکومـت (انگشـتر خمینـی ،مصالهـا ،حـوزه هـا ،دفاتـر دینـی )…،تـا مقرهـای
نظامـی و اقتصـادی (کالنتری هـا و بانـک هـا) و همچنیـن ابتـکار عمل هـای جنگ
خیابانـی جوانـان (پـارک خامـوش خودروهـا در اتوبـان و بزرگـراه هـا ،شکسـتن
دوربین هـای جاسوسـی و غیـره) تفاوت هـای مهمـی بـا خیـزش دی مـاه  ۹۶دارد.
تفاوت هایـی کـه خیـزش آبـان را در موقعیـت مدرسـۀ تمریـن جنگ داخلـی برای
مغلـوب کـردن دسـتگاه نظامـی و سـرکوب رژیـم اسلامی قـرار داد و بـه همیـن
ِ
آمـوزش تخمین نقاط
شـکل بایـد به آینده و تکامل آن نگریسـت .مدرسـه ای برای
قـوت و ضعـف دشـمن .آمـوزش ترازبنـدی از نقـاط قـوت و ضعـف خـود برای
زمانـی کـه جنـگ انقالبـی واقعی آغـاز خواهد شـد و انحصـار ارتجاع اسلامی بر
تفنـگ شکسـته خواهد شـد.

ایـن خیـزش مدرسـۀ جنـگ طبقاتـی در عرصـۀ سیاسـت هـم هسـت .تحـرکات
سیاسـی طبقـات اصلـی جامعـه در ایـن خیـزش یـا در رابطـه بـا آن خیـره کننده و
بـس آموزنـده اسـت .هنگامی کـه توده های مردم شـورش کـرده و صحنۀ سیاسـی
جامعـه را اشـغال می کننـد ،انـواع و اقسـام نیروهـای سیاسـی کـه هـر یـک افـق و
برنامـۀ طبقـۀ معینـی را نمایندگـی می کننـد وارد گـود می شـوند تا فرصـت تحمیل
منافـع خـود بـر جهت گیـری شـورش مـردم را از کف ندهنـد .یک بـاره ناب ترین
نماینـدگان نظـم کهنـه «حامـی» توده هـا شـده و قصـد «رهبری» شـان را می کننـد.
طیفی از سـلطنت طلبان و مشـروطه خواهان که رضا پهلوی یکی از سخنگویانشـان
اسـت بـه دنبال بازگشـتن به قـدرت از طریق همان راه کاری هسـتند کـه خمینی و
دارودسـته اش بـه وسـیلۀ آن به قدرت رسـیدند .یعنی با یـک جا به جایی مختصر در
رأس قـدرت همـراه بـا جلب وفـاداری و اتحـاد نیروهای نظامـی و تکنوکرات های
جمهـوری اسلامی ،دسـت نخـورده نگاه داشـتن سـاختار اقتصـادی سـرمایه داری
ایران و وابسـتگی آن به نظام سـرمایه داری جهانی و با پشـتوانۀ امپریالیسـم آمریکا.
ائتالف هـای بورژوایـیِ شـکل گرفتـه در اپوزیسـیون خارج از کشـور یـا اتحادهای
آتـی مشـابه آن ،فرصـت را بـرای حقنه کردن ایـن دروغ بزرگ از دسـت نمی دهند
کـه گویـا آینـدۀ مطلوب بـرای این جوانان شورشـی« ،بازگشـت» به رژیم منسـوخ
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قبـل از جمهـوری اسلامی و چشـم امیـد دوختن بـه امپریالیسـم آمریکا اسـت که
تاریـخ جنایت هایـش علیـه بشـریت هم در ایـران و هم در هر گوشـۀ جهان عمری
دراز دارد .جهـان ورم کـرده از فقـر ،بیمـاری ،آوارگی ،شـکنجه و زنـدان ،بمباران،
جنگ هـای نیابتـی ،خشکسـالی ،سـیل ،تن فروشـی ،زن سـتیزی و ایدئولوژی هـای
متعفـن بس نیسـت؟ چـرا باید میـان کلید داران ایـن گنداب یکـی را انتخاب کرد؟
ِ
منادی «بازگشـت به گذشـته» اسـت
نـه رژیـم حاکم و نه اپوزیسـیون بورژوایی که
هرگـز نمی تواننـد آینـده ای شـرافتمندانه بـرای ایـن نسـل جدیـد و نسـل های آتی
فراهـم کننـد .چـرا کـه هر دو به اشـکال و درجـات مختلف بـه نظام سـرمایه داری
جهانی و امپریالیسـتی وابسـته هسـتند و برای قدرت هایی که در رأس آن نشسـته
انـد ،حـال و آینـدۀ مـردم ایران و هیـچ نقطۀ جهـان پشـیزی ارزش ندارد.
اقتصـاد جمهـوری اسلامی را بیـش از آن که فرمان هـای خامنه ِ
ای مفلـوک تعیین
کنـد ،نهادهـای سـرمایه داری جهانـی مثـل صنـدوق بین المللی پول و امثـال ترامپ
تعییـن می کننـد .فرمـان افزایـش بنزیـن یـا مالیات هـا فرمـان مراکز جهانـی اقتصاد
سـرمایه داری بـه رژیم هـای ایران ،ترکیه ،شـیلی ،بولیـوی و غیره اسـت .تولید فقر،
بیـکاری ،آوارگـی ،تباهی و سـتم در ذات نظام سـرمایه داری اسـت و علاوه بر این
ذات عمومـی ،امـروزه ایـن نظام در سراسـر جهان ،دچار چنان بحرانی شـده اسـت
کـه جبـرا همـۀ دهشـت های همیشـگی اش را چنـد برابـر کرده اسـت .اقـدام رژیم
جمهـوری اسلامی در افزایـش بهـای بنزیـن بخشـی از پـروژۀ نئولیبرالـی کاهـش
سوبسـیدهای دولتـی اسـت کـه نظـام جهانـی سـرمایه داری طـی چهـار دهـه اخیر
در مناطـق مختلـف جهـان پیش برده اسـت .سیاسـتی کـه از مهم ترین پیشـنهادات
نهادهـای جهانـی سـرمایه داری امپریالیسـتی همچـون صنـدوق بین المللـی پـول،
بانـک جهانـی و سـازمان تجارت جهانی به کشـورهای تحت سـلطه (جهان سـوم)
اسـت و تاکنـون زندگـی چنـد میلیـارد نفـر از مصـر و هنـد و مکزیـک تـا غنـا و
رومانی و شـیلی را به ورطۀ فالکت و سـختی مضاعف کشـانده اسـت .اما تصمیم
اخیـر رژیـم دالیـل دیگـری هم دارد .فشـار ناشـی از تحریم هـای آمریـکا ،به ویژه
محدودیت هـای فـروش نفـت و معاملات بین المللی ،کسـری هنگفتـی در بودجۀ
سـال آینـده دولـت بـه وجـود آورده اسـت کـه بـرای تأمیـن این کسـری بـه دنبال
منابـع جدیـد افزایـش درآمدهایـش اسـت و چـه چیـز دم دسـت تر از حملـه بـه
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معیشـت مـردم؟ ایـن در حالی اسـت کـه هـزاران میلیارد پـول پروژه هـای نظامی،
هسـته ای ،موشـکی و جنـگ افروزانـه جمهوری اسلامی ،هـزاران میلیـارد بودجۀ
نهادهـای ترویـج و تبلیـغ جهـل و خرافۀ دینـی و هـزاران میلیارد پول هـای غارت
شـده توسـط آقازاده هـای فاسـد و دزد کمـاکان ادامه خواهنـد یافت!
انقالب کمونیستی و جنگ انقالبی

همـه جـا جنـگ اسـت و جنگ های بیشـتری هـم دامن گیر بشـریت خواهد شـد.
ایـن یـک ارزیابـی علمـی از واقعیت هـای ایـن جامعـه و کل جهـان اسـت .اگـر
همیـن نیـروی «جـوان و بی آینـده» که سـتون فقرات خیـزش آبان بـود وارد مبارزه
بـرای یـک انقلاب کمونیسـتی و تـدارک بـرای آغاز جنـگ انقالبی جهـت محقق
کـردن ایـن انقالب نشـود ،شـمار بزرگی از آن ها به سـمت جنگ سـاالران و شـبه
نظامیـان از انـواع و اقسـام رانـده خواهند شـد– جنگ سـاالرانی که در کشـورهای
خاورمیانـه نیروهـای نظامـی و اطالعاتـی جمهـوری اسلامی ،اسـراییل ،آمریـکا،
روسـیه ،عربسـتان ،ترکیـه و… را از میان قشـر «جـوان و بی آینده» اجیر و متشـکل
کـرده انـد و بـاز هـم خواهند کـرد .دو راه بیشـتر در مقابل جامعه نیسـت :راهی که
در چارچوبـه نظـام طبقاتـی حاکم اسـت حتی اگـر رژیم دیگری بـه جز جمهوری
اسلامی در رأس آن بنشـیند .و یـا راه انقالبـی کـه هدفـش سـرنگونی جمهـوری
اسلامی و اسـتقرار جمهـوری سوسیالیسـتی نوین در ایران اسـت.

انقلاب کمونیسـتی بـه جایگزینـی یک رژیم سـکوالر بـا رژیم دینمـدار جمهوری
اسلامی اکتفـا نمی کنـد ،صرفـ ًا بـه تخفیف فقـر و پدرسـاالری و کاهش سـرکوب
اندیشـه و سـتم ملی بسـنده نمی کند .بلکه دسـت به ریشـه ها برده و نظام مالکیت
خصوصـی بـر ابـزار تولیـد بـه عنـوان سرچشـمه شـکاف طبقاتـی ،انباشـت فقر و
محرومیـت هولنـاک در یـک طـرف بـرای ده هـا میلیون نفـر و انباشـت ثروت های
افسـانه ای در دسـت عـده ای معـدود را ریشـه کـن می کند و بـه همین علـت قادر
اسـت تمامـی اشـکال و انـواع سـتم و بهره کشـی و تبعیض را ریشـه کـن کند.
خیـزش آبـان  ۹۸و مـازاد ناشـی از آن هماننـد خیـزش دی  ۹۶در خـط مسـتقیم
پیـش نخواهـد رفت و مسـلما فروکـش خواهد کرد تـا باردیگر مانند آتشـی از زیر
خاکسـتر بلنـد شـود .امـا وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه در ایـن فاصله بـر بسـتر زمین
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حاصلخیـزی کـه ایـن خیـزش بر جای گذشـته مدرسـۀ جنـگ را به خوبی از سـر
بگذرانیـم ،تقسـیم بنـدی جامعـه به طبقـات مختلف را باز بشناسـیم ،حـول تدارک
انقلاب کمونیسـتی تبلیـغ ،ترویـج و سـازماندهی کنیـم ،شـمار هـر چـه بیشـتری
از مـردم را بـه دور آلترناتیـو و خـط و انقلاب مـان بسـیج کنیـم ،مـردم را نسـبت
بـه خصلـت قدرت هـای امپریالیسـتی و جنایت هایشـان آگاه کـرده و بـه آمـوزش
علـم اسـتراتژی و تاکتیـک جنـگ انقالبی بپردازیـم .تـا در دور آتی برخاسـتن موج
خیزش هـا و قیام هـا کـه الجـرم در دل جامعـه طبقاتـی و نظـام سـرمایه داری دیـر
یـا زود برخواهنـد خاسـت ،از هـر لحاظ کیفیتـ ًا آماده تر باشـیم .اگر مدرسـه جنگ
طبقاتـی را بـه خوبـی از سـر نگذرانیـم ،در پیـچ و خم هـای مبـارزۀ طبقاتـی گمراه
شـده و بـه جمهـوری اسلامی فرصت تخفیـف بحران هایـش در سـطح بین المللی
و کشـیدن تسـمه از ُگـردۀ مـردم در داخـل را داده ایم.

مبـارزه بـا ایـن رژیم و مغلوب کـردن آن امری جدی اسـت و نیازمند علم و نقشـه
راه و رهبـری اسـت .ضـرورت انقلاب کمونیسـتی از افـکار یـا تمایلات مـا بـر
نمی خیـزد .بلکـه همـان طور که در مانیفسـت و برنامـۀ انقالب کمونیسـتی در ایران
گفتـه ایـم ریشـه در تضادهـای عمیـق اجتماعـی دارد .تاریـخ دولت هـای طبقاتـی
— در همـۀ اشکالشـان — مدت هـا پیـش بـه سـر رسـیده و به همین علـت با هر
دم و بازدمشـان انـواع قسـاوت ها و رنج هـای طاقت فرسـا را بـر اکثریـت مردم هر
جامعـه ای تحمیـل می کنند.

پـس ایـن انقلاب یک ضرورت اسـت .امـا هرگز به خـودی خود از راه نمی رسـد
حتـا اگـر فشـارهای فقـر و گرسـنگی و سـرکوب سیاسـی میلیون هـا بـار بیـش از
این هـا شـود .بلکـه ،کاری اسـت کـه بایـد آگاهانـه و پیوسـته آن را تـدارک دید و
بـه فرجـام پیروزمند رسـاند .امـروز بزرگتریـن کمبود ما برای پیشـبرد ایـن انقالب
آن اسـت کـه حتـا شـمار کمـی از جوانانـی کـه سـتون فقرات خیـزش آبـان بودند
و بایـد سـتون فقـرات چنیـن انقالبـی شـوند ،در مـورد آن چیـزی نمی داننـد .حتا
در تصورشـان نمی گنجـد کـه می تـوان جامعـه ای سـاخت کـه متکـی بـر شـکاف
طبقاتـی و سـرکوب سیاسـی و امنیتـی ،شـکاف میـان زن و مـرد و میـان ملیت هـا
نباشـد .ایـن وضعیـت بزرگتریـن عامـل نامسـاعد در پیشـبرد ایـن انقالب اسـت و
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بـدون حـل ایـن معضل ،امـکان پیشـروی نیسـت .همین مسـاله ،تکلیـف و وظیفۀ
امـروز مـا را روشـن می کنـد .بـردن ایـن آگاهـی بـه میـان آن هـا و رسـاندن پیـام
ایـن انقلاب و ایـن کـه حـزب و نقشـه راه و برنامـه ای بـرای این انقلاب موجود
اسـت و آن چـه موجـود نیسـت نیـروی آگاه و سـازمان یافتـه آنان در صفـوف این
انقلاب ،همـراه با دیگـران و تحت هدایت «مانیفسـت وبرنامه انقالب کمونیسـتی»
و بـر مبنـای اسـتراتژی و راه انقالب برای سـرنگونی جمهوری اسلامی و اسـتقرار
جمهـوری سوسیالیسـتی اسـت .وقـت تنگ اسـت ،بایـد لحظـه را دریافت.
از هـر قطـره خـون شـهیدان و جـان باختـگان نبـرد چهـل سـالۀ اخیر علیـه تباهی
جمهـوری اسلامی ،ده هـا و صدها و هـزاران عزم آماده و آگاه بـرای نبرد و انقالب
بـر بکشـیم .نسـل عصیانگـر و قیـام آفریـنِ خیـزش آبان ماه ،سـتون فقـرات جنگ
انقالبـی آتـی خواهنـد بـود .پس زنـده باد انقلاب و مـرگ بر جمهوری اسلامی!

4

تحلیل طبقاتی و جمعیت شناختی از خیزش
آبان  98و نتایج حاصل از آن برای استراتژی
راه انقالب کمونیستی در ایران
از نشریۀ آتش شمارۀ  - 97آذرماه 1398
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سـعید قاسـمی از فرماندهـان اطالعـات سـپاه در دوران جنـگ و از مبلغیـن جنـاح
اصولگـرای حکومـت در کوران رویدادهای سـال  ۸۸خطاب به پایه های سـرکوبگر
رژیـم و بسـیجیان گفـت« :از اون روزی بایـد بترسـیم کـه دمپایی پوش هـا و کفش
ملی پوش هـای شـوش و شـاعبدل عظیم… اگر قـاط زدن… اون روز فرار کن برو
خـارج» .بلـه شـورش و خیزش جوانـان طبقات محـروم جامعه برای سردسـته های
قـداره بنـدان بسـیج و سـپاه «قـاط زدن» اسـت و به تأکیـد از این عصیـان هراس به
دل دارنـد .هراسـی کـه در دی  ۹۶و در سـطح وسـیع تری در آبـان  ۹۸بـه واقعیـت
پیوسـت .برخلاف جنبـش سـال  ۸۸کـه اساسـ ًا در میـان خرده بـورژوازی مرفـه و
متوسـط شـهری و اقشـار میانـی چنـد شـهر بزرگ و مشـخص ًا تهـران پایه داشـت،
دو خیـزش دی مـاه  ۹۶و آبـان  ۹۸هـم در سراسـر کشـور شـعله ور شـدند و هـم
کانون هـای اصلـی نبـرد آن هـا در مناطـق محـروم و حاشـیه های شـهرها و مناطـق
محـل زندگی الیه هـای پایینی خرده بـورژوازی بودند.
نگاهـی اجمالـی و تحلیـل طبقاتـی و جمعیـت شـناختی (دموگرافیـک) از خیـزش
آبـان مـاه و بـه ویژه شـهرهایی کـه شـدیدترین اعتراضـات و بیشـترین درگیری ها
و جـان باختـگان را داشـتند ،مـا را بـه نتایـج زیـر می رسـاند .نتایجـی کـه از زاویۀ
مسـائل مربـوط بـه اسـتراتژی انقلاب و نیروهـای اصلی انقلاب کمونیسـتی قابل
تأمـل و جمعبندی هسـتند.
 )۱ایـن درگیری هـا عمدتـ ًا در دو گونـه از مناطـق شـهری اتفـاق افتادنـد :نخسـت
مناطـق حاشیه نشـین و فقیـر و دیگـری مناطـق محـل سـکونت اقشـار پایینـی و
ضعیـف خـرده بـورژوازی .یعنـی کسـانی کـه حداقلـی از دارایـی و مالکیـت ابزار
تولیـد (در حـد ماشـین شـخصی بـرای مسافرکشـی و باربـری ،مغـازه کوچـک)
داشـتند امـا در مـرز سـقوط طبقاتی قرار دارنـد و به ویژه در جریـان رکود و بحران
اقتصـادی پـس از سـال  ۹۶تاکنون در آسـتانۀ ورشکسـتگی و فالکت کامـل بودند.
 )۲اکثـر جـان باختـگان شناسـایی شـده از جوانـان شورشـی عمدتـ ًا بیـکار و بیـن
سـنین  ۲۰تـا  ۳۰سـال بودنـد.
 )۳تقریبـا تمامـی مناطـق کانونی نبـرد در چند شـهر اصلی این خیزش (کرمانشـاه،
شـهریار ،جاده سـاوه ،شـهرک های کرج ،مریـوان ،جوانرود ،شـیراز ،اصفهان) محل
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اسـکان مهاجرین از روسـتاها یـا شهرسـتان های کوچک بودند.

 )۴بافـت ملـی ایـن مناطـق ناهمگـون بـود و حتـی در شـیراز ،اصفهان ،شـهریار و
شـهرک های اطـراف کـرج مهاجریـن لـر ،کـرد ،تـرک و قشـقایی زندگـی می کنند.

 )۵در آبـان  ۹۸بـه نسـبت دی  ۹۶بیشـتر شـاهد حضـور اقشـار میانـی و خـرده
بـورژوازی شـهری بودیـم .تأثیـر مسـتقیم قیمـت بنزیـن بـر زندگـی اقشـار میانی،
نـا امیـدی شـدید از توهـم اصالحات و دولـت روحانی و سـقوط بیشـتر الیه های
پایینـی خرده بـورژوازی بـه علـت رکود و تورم دو سـالۀ اخیر ،از علـل این افزایش
دامنـۀ خیـزش به اقشـار خـرده بـورژوازی بود.

 )۶یکـی از تفاوت هـای مهـم دی  ۹۶در مقایسـه بـا سـال  ،۸۸کمرنگ تـر شـدن
گفتمـان مذهبـی و عناصـر مذهبی در اعتراضـات (اهلل اکبـر ،عزاداری های ماه محرم
و غیـره) بـود .فقـدان عنصـر مذهبـی و نمادهـای مذهبـی در آبـان  ۹۸حتـی پـر
رنگ تـر از دی  ۹۶شـد و تقریبـا در هیـچ کجـا شـعار اهلل اکبـر شـنیده نشـد و در
بسـیاری از شـهرها (از جملـه محلـۀ مذهبی زینبیه اصفهان) شـاهد به آتش کشـیده
شـدن حسـنیه هـا ،تکیه هـا ،حوزه هـای علمیـه و دفتـر امامـان جمعـه بودیم.
فاکت های ما برای نتیجه گیری های فوق عبارتند از:

کرمانشـاه :کانـون اصلـی شـورش و خیـزش در سـه منطقـۀ دولت آبـاد ،شـهرک
الهیـه و جعفـر آبـاد بـود .مناطقـی کـه عمدتـا توده هـای فقیـر و بی چیـز و فاقـد
شـغل دائـم یـا کارمندان سـاده در آن ها زندگـی می کنند .سـاکنین دولت آبـاد اکثرا
روسـتاییان مهاجـر پـس از جنگ هسـتند که مشـاغل بی ثبـات و موقـت مثل خرده
فروشـی ،کارگـری سـاختمان و حتـی بـزه کاری و قاچاق مواد مخـدر در بین آن ها
رایـج اسـت .ایـن منطقه بیشـتر اهل سـنت هسـتند و تعمیرگاه های اتومبیـل هم در
اطـراف آن واقع شـده اسـت .کرمانشـاه یکی از باالتریـن نرخهای بیـکاری جوانان
را در کشـور دارد.

اصفهـان :اوج درگیـری در محلـۀ زینبیه بود .منطقه ای فقیر نشـین و فاقـد امکانات
شـهری و رفاهی کامل که بیشـتر محل سـکونت مهاجرین از شـهرها و اسـتان های
اطـراف خصوصـا لرهای مهاجر از چهارمحال بختیاری و خوزسـتان اسـت.

شـیراز :تنش هـا و مبـارزات در معالی آبـاد ،کمربنـدی ،پانصد دسـتگاه و کوزه گری
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بیشـتر رخ داد .معالی آبـاد منطقـه ای اسـت کـه همـه قشـر در آن زندگـی می کننـد.
هـم مناطـق فقیر نشـین و هـم عمدتـ ًا اقشـار پاییـن خـرده بـورژوازی .مهاجرین از
شـهرهای اسـتان فـارس ،یاسـوج ،بوشـهر و جنـوب بیشـتر در ایـن منطقـۀ شـهر
سـاکن هسـتند .امـا کوزه گـری و پانصـد دسـتگاه محالت فقیر نشـین و حاشـیه ای
هسـتند .مثلا پانصـد دسـتگاه محـل تخلیه فاضلاب شـهری اسـت .کمربندی هم
منطقـۀ فقیر نشـینی دارد کـه محل اسـتقرار جنـگ زدگان باقی مانـده از دوران جنگ
ایـران و عراق اسـت.
سـنندج :اعتراضـات تمامـ ًا در مناطق حاشیه نشـین و محروم با تراکـم جمعیتی باال
و میـزان بیـکاری گسـترده اتفـاق افتـاد .مناطقی مثل غفـور ،زور آباد ،شـریف آباد،
کار آمـوزی ،کانـی کوزهله ،نایسـر و غیره.
ً
کاملا محـروم و حاشیه نشـین بـا آمـار بیـکاری باال ماننـد جوجه
مریـوان :مناطـق
سـازی ،کانـی دینـار ،دار سـیران ،محلـۀ میانه ای ها.
جوانرود :از شـهرهای بسـیار فقیر اسـتان کرمانشـاه کـه جوانان بیـکار آن عمدت ًا از
طریـق مسـافر کشـی یـا داد و سـتد کوچک با کردسـتان عـراق از طریق شـهرهای
نوسـود و نودشـه امرار معـاش می کنند.
عسـلویه و َجـم :مناطـق محـروم با آمار بیکاری باال و خشـم نسـبت بـه بیکاری و
فقـدان امکانـات شـهری و رفاهـی با وجود قـرار گرفتن در کنـار مجتمع های عظیم
و ثروت زای پتروشـیمی و گاز.

کرج و اسـتان تهران :بیشـترین درگیری ها در شـهرها و شـهرکهای حاشـیه یعنی
شـهریار ،ربـاط کریم ،شـهرک اندیشـه ،مارلیک ،گلشـهر ،اسالمشـهر ،قلعه حسـن
خـان (شـهرک قـدس) اتفـاق افتـاد .مناطقـی کـه بـه نوعـی «طفیلـی» شـهر اصلی
تهـران هسـتند و محـل سـکونت مهاجریـن از مناطق مختلف کشـور .آمـار بیکاری
در آن هـا بـاال اسـت و ترکیب ملـی آن کام ً
ال متنـوع از کرد ،لر ،تـرک ،عرب ،بلوچ،
زابلـی ،افغانسـتانی ،بختیـاری و غیـره .بخش مهمـی از جوانان این منطقـه از طریق
مسـافر کشـی و باربـری به تهـران و کـرج زندگی شـان را تأمیـن می کردند.
نتایج تئوریک و سیاسی

حـزب کمونیسـت ایـران (م ل م) در سـند اسـتراتژی راه انقلاب در ایـران ایـن
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سـوال را پیـش گذاشـته بـود کـه مناطـق محل شـروع جنـگ انقالبی یـا اصطالح ًا
«روسـتای مجـازی» در ایـران کجـا اسـت؟ منظـور از روسـتای مجـازی بـه گفتـه
رفیـق آواکیـان« :مناطقـی اسـت که توده هـا در آن تجمـع دارند ،به معنـای واقعی و
کالسـیک روسـتا نیسـتند ،اما مناطقی هسـتند که بیشـترین نقطۀ تمرکز قدرت طبقۀ
ارتجاعـی نیسـتند یـا ایـن که دولـت در آن نقـاط فعاالنه اعمـال قـدرت نمی کند».
سـند اسـتراتژی حزب سـپس این سـواالت را جلو گذاشـته بود که« :آیا مناطقی از
شـهرها و حاشـیۀ شـهرها که تجمع توده ها اسـت و ممکن اسـت دشـمن در آنجا
در موقعیـت قـوی نباشـد ،می تواند زمیـن آغاز باشـد؟… آیا مناطقی در کردسـتان
را می تـوان از ایـن دسـت به حسـاب آورد؟» (اسـتراتژی  ۳۱و )۳۲

از فاکت هـای بـاال بـه نتایجـی می تـوان رسـید کـه ترجیحـا از روی اسـناد اصلـی
حـزب کمونیسـت ایـران (م ل م) اسـتخراج کـرده ایـم:

یـک) نیروهـای اساسـی انقلاب در ایـران و سـتون فقـرات انقالب کمونیسـتی در
ایـران ،همیـن توده هـای فقیر و الیه هـای پایینی کارگـران یا توده هـای پرولترزدایی
شـده (یعنـی فاقد کار مداوم) هسـتند« .رشـد سـرمایه داری ،مرتب ًا «جمعیـت مازاد»
(که نسـبت به اقتصاد سـرمایه داری “مازاد” هسـتند و نه نسـبت به جامعه بشـری)
تولیـد می کنـد .ایـن وضعیت منجر بـه ایجاد جمعیت چنـد میلیونی بیـکاران جوان
و نیـروی آماده به کار شـناور شـده اسـت .این هـا بخش مهمـی از نیروهای انقالب
کمونیسـتی ،بـه ویـژه نیـروی ضربت و آغازگـران آن هسـتند»( .مانیفسـت « )۴۰ما
بایـد هسـته های مسـتحکمی در میان کارگـران و کارگـران دارای کار بی ثبات ایجاد
کنیـم و بـا تکیـه بـه این هسـته ها باید در میـان این قشـرها و توده هـای زحمتکش
محروم در حاشـیه شـهرها پایه بگیریم»( .اسـتراتژی « )۲۵کار در میا ِن این توده ها
(توده هـای اعمـاق و فقیـر) و انباشـت قـوا از میـان آن هـا بـه دو دلیـل بسـیار مهم
اسـت :یکـم مـا بـرای آغـاز جنگ نیـاز به کسـانی داریـم کـه تجربۀ زندگـی آن ها
را سـخت بـار آورده اسـت .هنگامـی کـه ایـن تجربه با آگاهـی و این احسـاس که
بـرای رهایـی هـم زنجیـران خـود در سراسـر جهـان بایـد بجنگنـد پیونـد بخورد،
قـدرت زیـادی بـه نیـروی جنگی مـا خواهـد داد .دوم چنانچـه ما در میان حاشـیه
نشـینان پایـه نگیریـم ،انـوا ِع نیروهـای ارتجاعـی می تواننـد آن هـا را جـذب کنند.
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لحـاظ اجتماعـی و طبقاتـی در موقعیتـی نیسـت کـه بخواهیـم صرفـ ًا

ایـن قشـ ِر از
ِ
آن هـا را بـه “بیطرفـی دوسـتانه” بکشـانیم ،بلکـه بـه لحـاظ اجتماعـی قشـری در
شـرایط بحرانی و حاد اسـت و به طور مضاعف توسـط سیسـتم سـرکوب و تلف
می شـود»( .اسـتراتژی )۳۴
ب) ُگسـل سـتم ملـی کمـاکان مناطقی کـه در آن ها سـتم ملی و مسـالۀ ملی وجود

دارد بـه ویـژه کردسـتان و خوزسـتان را دارای اهمیت مضاعف بـرای کار و جذب
نیـرو می کند.

ج) خشـم جوانـان شورشـی مناطـق فقیـر و حمالتشـان بـه نهادهـا و اماکـن دینی
دولتـی بیانگـر اهمیت «گسـل ادغام دین و دولت» در ایران اسـت« .پس از گذشـت
چنـد دهـه ،روبنـای ایدئولوژیـک جمهـوری اسلامی تبدیل به گسـل مهمـی برای
ایـن رژیـم شـده اسـت .از یـک طـرف این رژیـم بـدون شـریعت معنی نـدارد اما
از طـرف دیگـر ،تحمیـل قوانیـن دینـی در ادارۀ جامعـه ای مدرن ،خطر شـورش و
طغیـان تـوده ای علیه رژیـم را به وجود می آورد»( .مانیفسـت و برنامـه انقالب )۴۴

د) جـذب و متحـد کردن جوانان روشـنفکر و شورشـی از این مناطق (حاشـیه ها و
مناطـق سـتم ملـی) به ویـژه از میان زنان جـوان و دانشـجویان کماکان اسـتراتژیک
است.
پرسش هایی برای تأمل بیشتر

امـا خیـزش آبـان  ۹۸نـکات مبهـم و ناروشـنی داشـت کـه نیازمنـد تحقیـق ،تأمل،
تحلیـل و جمعبنـدی بـرای فعالیت هـای آتـی حـزب اسـت.

الـف) مناطـق حاشـیه نشـین و بسـیار محـروم عرب نشـین در اهـواز ،محمـره
(خرمشـهر) ،فالحیـه (شـادگان) کـه هم مسـالۀ فقـر و هم مسـالۀ ملی دارنـد ،علی
رغـم ایـن که چنـد روز پیـش از خیزش سراسـری در اعتـراض به افزایـش بنزین،
بـه دنبال کشـته شـدن حسـن حیدری شـاعر عرب بسـیار فعـال بودند ،اما بـه ناگاه
در ایـن خیـزش آنچنـان کـه انتظـار می رفت فعال نشـدند .جـان باختـگان اهواز و
خرمشـهر از جوانـان عـرب بودنـد اما ایـن مناطق پتانسـیل باالتری داشـتند .به جز
سـرکوب شـدید رژیـم و دسـتگیری های روزهـای قبـل از خیـزش ،چـه عوامـل
دیگـری در ایـن کـم رنگ بـودن نقش داشـتند؟
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ب) مناطـق فقیـر و حاشـیه ای بعضـی شـهرها مثـل مشـهد ،کرمان و جنوب شـهر
تهـران بـه ایـن خیـزش نپیوسـتند .در حالی که شـهرهای اطـراف مانند سـیرجان و
شـهریار یـا مناطـق عمدتـ ًا متوسط نشـین مثـل صادقیه و تهـران پـارس در تهران و
بولـوار وکیـل آباد در مشـهد فعـال بودند.

ج) برخلاف دی مـاه  ۹۶کـه خیزش بـا جنبش زنـان خیابان انقلاب پیوند خورد،
در آبـان  ۹۸علـی رغـم حضـور پیشـگام زنـان در اعتراضـات امـا مسـاله زنـان و
حجـاب اجبـاری نقـش و حضور پـر رنگی نداشـت.

د) جنبـش کارگـری بـه معنـای خـاص کلمـه ،یعنـی آن بخش هایـی از پرولتاریای
ایـران کـه داری شـغل پایـدار ،تشـکل های ابتدایـی و سـندیکا و آگاهـی صنفـی و
اقتصـادی حداقلی اسـت (ماننـد کارگران هفت تپـه ،هپکـو ،آذر آب ،صنایع فوالد،
ایـران خـودرو و سـایپا ،اتوبـوس رانـی و غیـره) بـه خیزش آبـان  ۹۸نپیوسـت .آیا
علـت فقـط سـرکوب های قبلـی و دسـتگیری و فشـار بر رهبـران جنبـش کارگری
بـود ،یـا علـل دیگـری هـم داشـت؟ آیـا می تـوان نتیجـه گرفـت «نیروهـای اصلی
انقلاب» در ایـران ،نـه در میـان ایـن قشـر بلکـه در بیـن قشـرهای تحتانـی و فاقد
شـغل و آینـده در چارچـوب نظـام سـرمایه داری اسـت .بـه قـول رفیـق آواکیـان:
«منظـور ایـن نیسـت کـه پرولتاریـا یـا طبقـۀ کارگـری کـه شـاغل اسـت ،بخـش
مهمـی از انقلاب پرولتـری نیسـت .نه! نکتـه این اسـت کـه از درون دینامیک های
اتحادیه هـای کارگـری ،نیروهـای پیشـبرنده و نیروهـای اصلی مبارزه بـرای انقالبی
کـه در پیـش اسـت بیـرون نخواهـد آمد( .کمونیسـم نویـن )۲۶۲
منابع

مانیفسـت و برنامـه انقلاب کمونیسـتی در ایـران .کمیتۀ مرکزی حزب کمونیسـت
ایـران (م ل م) .بهمن ۱۳۹۶
استراتژی راه انقالب در ایران .حزب کمونیست ایران (م ل م) .پاییز ۱۳۹۷

بـاب آواکیـان .کمونیسـم نویـن .ترجمه از گـروه مترجمین حزب کمونیسـت ایران
(م ل م)۱۳۹۷ .

5
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نگاهی به کارناوال حکومتی تشییع جنازه و
مراسم سوگواری قاسم سلیمانی
از نشریۀ آتش شماره  - 99بهمن ماه 1398
حسام سیه سرانی
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«چـرا ایـن همه آدم در تشـییع جنازۀ قاسـم سـلیمانی شـرکت کردند و بـه فراخوان
حکومـت پاسـخ مثبـت دادنـد؟» ایـن پرسـش بار دیگـر بـه دغدغۀ ذهنی بسـیاری
تبدیـل شـد .سـوالی کـه طـی چنـد سـال اخیـر ،در خاکسـپاری اکبـر هاشـمی
رفسـنجانی و انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  ۹۶هـم تکرار شـده بـود و حتی
بـه موجـی از حیرت ،سـرخوردگی و ناامیدی نسـبت بـه «مـردم» و جهتگیری های
سیاسـی و طبقاتی شـان منجر شـد .مگر نه این اسـت که بسـیاری از این مردم زیر
بـار فشـار فقر ،فسـاد ،بی کفایتی و سـرکوب همیـن حکومت ،زندگی روزمره شـان
بـا دشـواری و رنـج همـراه اسـت ،پس چـرا ایـن چنیـن انبوه زیـر تابوت سـردار
جنایـت پیشـۀ سـپاه پاسـداران را می گیرنـد و خواسـته یـا ناخواسـته در کنـار
جمهـوری اسلامی می ایسـتند؟ هرچند افتضاح سـاقط کردن هواپیمای مسـافربری
اوکرائیـن ،فرصـت سوءاسـتفادۀ کامـل حاکمیـت از این مراسـم «شـکوه و وحدت
ملـی» را گرفـت و بـه درجـه ای آن را بـه ضـد خـودش تبدیـل کـرد و آتـش زدن
و پـاره شـدن عکس هـای قاسـم سـلیمانی توسـط دانشـجویان و مـردم خشـمگین
اعتراضـات روزهـای پـس از سـقوط هواپیما هم نشـان داد که کماکان شـعلۀ نفرت
از سـپاه ضـد مردمـی پاسـداران و سـرداران تبهـکارش وسـیع ًا در جامعـه روشـن
اسـت ،امـا ایـن مسـاله نیازمنـد بررسـی های تحلیلـی ،طبقاتـی و جمعیت شـناختی
بیشـتری است.

یکـم :ایـن یـک واقعیـت ( َفکت) اسـت کـه ایران هشـتاد میلیـون جمعیـت دارد و
خوشـبینانه ترین گمانه زنی هـای مبتنـی بـر واقعیـت – و نـه ارقـام خیالـی دسـتگاه
تبلیغاتـی حکومـت – نسـبت بـه تعداد شـرکت کننـدگان در مراسـم تشـییع جنازه
سـلیمانی ،حاکی از حضور حداکثر سـه میلیون نفر در تمامی مراسـمات و شـهرها
بـوده اسـت .آن هـم در روز تعطیـل عمومـی مـدارس و بـا سـازماندهی و اعـزام
اجبـاری بسـیاری از کارمنـدان ،سـربازان و اعضـای بسـیج روسـتاها و محالت .به
علاوه جمهوری اسلامی یـک پایۀ توده ای اعتقـادی یا مزدور پنج تـا هفت میلیون
نفـری در جامعـۀ هشـتاد میلیونـی ایـران دارد کـه در هیئـت دو جنـاح اصول گرا و
اصالح طلـب در هـر انتخابـات ،راه پیمایی هـا و کارناوال هـای حکومتـی شـرکت
می کننـد .پایـه ای کـه از فـردای بهمن  ۵۷تـا به امـروز دوره به دوره ریزش داشـته
اسـت امـا هنـوز موجودیـت دارد و درصـدی از از آن هـا هنـوز حاضر بـه پادویی،
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جنایـت و «ایثـار» بـرای رژیـم هسـتند .بـا ایـن وجـود نمی تـوان منکـر شـد کـه
جمعیـت قابـل توجهـی بـه غیـر از پایـۀ اجتماعـی حکومـت و از میان تـوده هایی
از اقشـار میانـی یـا حتـی تحتانـی جامعه در این مراسـم شـرکت کردند .خاسـتگاه
و ماهیـت طبقاتـی ایـن توده هـا و قـوای محرکـه ای کـه آن هـا را بـه سـمتگیری با
حکومـت در ایـن مـورد ترغیـب کـرد و می کند چیسـت؟

دوم :بخشـی از جمعیـت غیـر حکومتی و غیر مزدور حاضر در کارناوال سـوگواری
قاسـم سـلیمانی ،متأثـر از پروپاگانـدای تبلیغاتـی جمهـوری اسلامی حـول «تأمین
امنیـت ملـی» بـوده اسـت .حکومـت ایـران طی سـال های اخیر با اسـتفاده از شـبح
جنـگ و فاکتـور امنیـت و مقایسـه وضعیـت ایـران بـا شـرایط از هـم پاشـیدگی
اجتماعـی سـوریه و عـراق توانسـت بخش هایـی از طبقـات و اقشـار بـاال و میانی
جامعـه را بـه سـمتگیری بـا خـودش ،حمایـت مشـروط و دسـت کـم بی طرفـی
دوسـتانه بـا خـود بکشـاند .واقعیتی به نـام خطر «سـوریه ای شـدن» و پروپاگاندای
حکومـت دربـاره آن توانسـت آن هـا را متقاعد کند که سـپاه پاسـداران و سـرداران
آدمکشـش همچـون سـلیمانی بـرای «امنیـت مـردم ایـران» بـه قتـل عام مـردم غیر
نظامـی در سـوریه و عـراق و دخالت هـای سیاسـی و نظامـی فاجعـه بـار در یمـن
و لبنـان و افغانسـتان مشـغولند .یـک فرهنـگ وقیحانـۀ «زجـر دیگـری به شـرطی
کـه بـرای ما امنیـت بیاورد مجـاز اسـت»! کارزار تبلیغاتـی حکومـت در این مورد
دسـت بـه کار بـزرگ نمایی ،اسـطوره پردازی و پهلـوان نمایی پیرامون شـخصیت،
«شـجاعت» و «اقتـدار» قاسـم سـلیمانی بـوده اسـت .کارزار تبلیغاتـی وسـیع بـرای
تبدیـل کـردن تصویـر یـک جنایتکار جنگی به یک انسـان وارسـته و حافـظ امنیت
عمومـی در اذهـان مـردم .از مصاحبه هـا و مسـتندهای مربـوط بـه عملیات هـای
مفتضـح جنـگ ارتجاعـی ایـران و عـراق تـا کلوزآپ هـای چهـرۀ گریـان «حـاج
قاسـم» ،از تبلیغـات مبلغیـن غیر مسـتقیم جمهوری اسلامی در بی بی سـی فارسـی
و امثـال مسـعود بهنـود کـه او را «سـردار عارف» و «شـخصیت ملـی و فراجناحی»
خطـاب کردنـد تـا فیلم هـای مسـتند یاالنچـی پهلـوان دسـتگاه تبلیغـات حکومت
بـرای توجیـه حضـور جنایتکارانـه اش در سـوریه و این که «حتی نام حاج قاسـم و
ایـران چنـد کیلومتـر خـط مقـدم جبهه بـا داعـش را جا به جـا می کرد» و الـی آخر.
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سـوم :واکنـش خود به خـودی بـه قلدری های آمریـکا که رابطـه اش با ایـران رابطۀ
یـک کشـور امپریالیسـتی بـا یـک کشـور تحت سـلطه بوده و هسـت ،باعـث یکی
گرفتـن ایـن تضاد بـا تضاد میـان آمریکا و جمهوری اسلامی از سـوی بخش هایی
از مـردم اسـت .مـردم در مناقشـۀ میـان آمریـکا و جمهوری اسلامی هیـچ منفعتی
ندارنـد امـا ویرانی هـای ناشـی از آن را تجربـه میکننـد .بخشـی از مـردم بـه طور
خود به خـودی گرایـش بـه رفتـن بـه زیـر بـال دولـت «خـودی» را پیـدا میکننـد
و وقتـی از آن ناامیـد می شـوند بخشـی از آن هـا گرایـش پیـدا میکننـد کـه از
«خـارج» یـک منجـی سربرسـد .در واقـع دو گرایـش خود به خـودی اسـت کـه دو
روی یـک سـکه اند .تهدیـدات ،فشـارها و تحریم هـای دولـت و ارتـش آمریـکا به
عنـوان یـک امپراتـوری و قـدرت امپریالیسـتی جهانـی بـه جمهـوری اسلامی بـه
عنـوان یـک دولـت جهان سـومی به یـک گرایـش ناسیونالیسـتی و دفـاع از «میهن
خـود» در میـان اقشـار و طبقـات مختلف به ویژه بـورژوازی ملـی ،خرده بورژوازی
و روشـنفکران ایـران پـا می دهـد .گاهـا حتـی کسـانی کـه از جمهـوری اسلامی
نفـرت دارنـد در مقابل سـتمگری جهانـی آمریکا یا دیگـر قدرت های امپریالیسـتی
جهانـی در موضـع دفـاع از حاکمیـت قـرار می گیرنـد .ایـن احسـاس انزجـار از
ً
کاملا عادالنه اسـت .امـا جمهوری اسلامی آن را
فشـار و تهدیـد امپریالیسـت ها،
تبدیـل بـه باد بـرای بادبان اسلام گرایی خـودش می کنـد .این احسـاس انزجار از
قلدری هـای آمریـکا الجـرم هنگامـی که به رفتـن زیر پرچم ناسیونالیسـم شـیعی-
ایرانی جمهوری اسلامی منجر می شـود ،خصلت عادالنه اش را هم از دسـت داده
و کاملا واپسـگرایانه و ارتجاعی می شـود .توهـم خرده بورژوازی (طبقه متوسـط)
ایرانـی مبنـی بـر تأمیـن امنیتش توسـط رژیـم جنایتکار جمهـوری اسلامی ،خیلی
زود در جنایـت سـقوط پـرواز  ۷۵۲بـه ضد خودش تبدیل شـده .خـرده بورژوازی
کـه نسـبت بـه خیـزش تهیدسـتان و زحمتکشـان در دی  ۹۶و آبـان  ۹۸عمدتـا
بی تفـاوت و منفعـل بـود ،بـا خونیـن شـدن خیابان هـا و نیزارهـا ،بـا پدیدار شـدن
ِ
تاریـک جنـگ احتمالـی بـا آمریکا و سـقوط هواپیمـای «نخبگان» ،نسـبت
ابرهـای
بـه بلـوف امنیـت زیـر چکمه های سـپاه پاسـداران هم شـوک شـد و هـم توهمش
دود شـده و بـه هـوا رفت.
چهـارم :امـا توهمـات خوش بینانـۀ خرده بـورژوازی هیچـگاه خود به خـود از بین
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نمی رونـد و همـواره نیازمنـد رهبری شـدن توسـط کمونیسـت ها از طریـق تحلیل
ِ
واقعیـت پیچیـدۀ موجـود و پیـش گذاشـتن آلترناتیـو واقعـی ،ممکـن و
و تشـریح
ِ
مطلـوب انقلاب کمونیسـتی و جمهوری سوسیالیسـیتی نوین و بلند شـدن آگاهانۀ
توده هـای تحتانـی جامعـه اسـت .لنین گفـت توده های مـردم از جملـه کارگران –
امـا بـه ویـژه خـرده بـورژوازی و اقشـار میانـی – به صـورت خود به خـود گرایش
بـه رفتـن زیـر بال و پـر بـورژوازی و ایدئولـوژی و چارچـوب و تفکـر بورژوایی
دارنـد .چنیـن نیسـت کـه توده هـا در فضـای بی طـرف و خنثـیِ اجتماعـی زندگی
و فکـر می کننـد .بـه قـول مارکـس ایدئولـوژی غالـب در هـر جامعـه ،ایدئولـوژی
و جهانبینـی طبقـۀ حاکـم اسـت .در جامعـه ای کـه طبـق شـیوۀ تولیدی-اجتماعـی
سـرمایه دارانه عمـل می کنـد ،ایـن همـواره ایدئولـوژی ،اخالقیـات ،فرهنگ منحط
ِ
مختلف اسلامی،
و روش و بینـش طبقـۀ سـرمایه داران اسـت کـه در بیانمندی های
دمکراسـی لیبـرال ،جنبـش بـدون خشـونت و صلح طلبانـه« ،جنـگ پیشـگیرانۀ»
آمریـکا ،رفرانـدوم ،بازگشـت «عظمـت ایرانـی» از طریـق خاندان پهلـوی ،انتخاب
بیـن «بـد و بدتر» و «تدبیـر و امید» اصالح طلبانه و غیره مرزهای تفکر و گرایشـات
توده هـا را تعییـن و محـدود می کنـد .بـه همیـن علت آواکیـان خاطرنشـان کرد که
پایه هـای مـادی و تضادهایـی کـه انقالب کمونیسـتی را ممکن و ضـروری می کنند
بـر اسـاس تفکـرات لحظـه ای توده هـا ،این کـه در حال حاضـر چـه می خواهند و
چطـور فکـر می کننـد ،ایـن کـه امـروز پشـت ترامپ ،قاسـم سـلیمانی ،میرحسـین
موسـوی یـا رضـا پهلـوی صـف کشـده اند ،تعیین نمی شـود .ایـن عملکـرد روتین
سـرمایه و نظـام سـرمایه داری و شـیوۀ تولیـد سـرمایه دارانه اسـت که مـدام به ضد
خـود تبدیـل شـده ،بحـران ایجـاد می کنـد و بخش هایـی از توده هـا را بـه اَشـکال
مختلـف بـه ضدیـت بـا خـودش می کشـاند .امـا تأکیـد بایـد کـرد کـه توده هـا به
صـورت خود به خـود و خودجـوش نه نسـبت بـه ایـن تضادهـا و قانون مندی های
حرکـت ایـن تضادهـا و راه بـرون رفـت از آن آگاه می شـوند و نـه از ایدئولوژی و
جهان بینـی فکـری طبقۀ حاکم گسسـت می کننـد .این کار و وظیفۀ ما کمونیسـت ها
اسـت کـه بـا قلب هـای آتشـین امـا مغزهـای سـرد و نگـرش علمـی جهت گیـری
اسـتراتژیک را از کـف ندهیـم ،در هر شـرایط – حتـی وقتی انبوهی از مـردمِ متنفر
از جمهـوری اسلامی را در صـف خاکسـپران نعش حاج قاسـم می بینیم – اعصاب

سردار کودک ُکش و این همه جمعیت!
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اسـتراتژیک مان را حفـظ کـرده و در صحنۀ مبارزه و نبرد با دشـمن ،بکوشـیم فکر،
جهت گیـری ،مواضـع ،اخالقیـات و ایدئولـوژی توده هـای مـردم را بـرای انقلاب
کمونیسـتی و بـا کمونیسـم نویـن تغییر دهیم
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بـه لحـاظ روش شناسـی (متدولوژیک) ،درسـت آن اسـت کـه از شـرایط جهانی و
تضادهـای امپریالیسـتی شـروع شـود و تحلیل هـای داخلـی را در بسـتر آن مـورد
بررسـی قـرار داد .در ایـن جـا بـا پیش فـرض گرفتن این نکتـه و بـرای اجتناب از
طوالنـی شـدن کالم بـه ذکـر برخـی نکات در بـاب شـرایط داخلی بسـنده می کنم.
معتقـدم پایـۀ اصلـی ایـن دور اعتراضات که از شـنبه شـروع شـد ،بیشـتر در خرده
بـورژوازی (طبقـۀ متوسـط) اسـت .ایـن بـار الیه های وسـیعی از اقشـار بـه خیابان
آمدنـد .اقشـار میانـی کـه عمومـ ًا در آبان سـکوت کـرده بودند ،ایـن بار نتوانسـتند
سـکوت کنند .امـا چرا؟

بخشـی از ایـن مسـئله به روحیـات این طبقه برمی گردد و بخشـی دیگر به شـرایط
مـادی اش .از همـان جمعـه کـه خبـر سـقوط هواپیمـا مطـرح شـد ،بـر «مسـافران
ایرانـی بدشانسـی» کـه «نخبـگان دانشـگاه های نمونـۀ کشـور» بودنـد تأکیـد شـد.
وقتـی معلوم شـد مسـاله نه سـقوط کـه سـرنگونی بوده اسـت ،واژۀ «بدشـانس» به
«بی گنـاه» تغییـر یافـت و گاه مظلوم هـم به آن اضافه شـد« :نخبگان ایرانـی بی گناه ِ
مظلـوم» .هـر کـدام از ایـن کلمات انعـکاس معنایی خاصـی در ذهن طبقۀ متوسـط
دارنـد .قصـدم تحلیـل فرمیک یا روانشناسـانۀ قضیه نیسـت ،بلکه تأکیـدم روی این
مطلـب اسـت کـه برای اقشـار میانـی و متوسـط :تفاوت بیـن «نخبـه» و «محرومین
و کارگـران»« ،مـردم مظلـوم» و «مـردم مهاجـم» و گاه «اغتشاشـگر» ،تفـاوت زمین
تـا آسـمان اسـت .به همیـن علت سـلیبریتی هایی کـه در آبان سـاکت بودنـد ،حاال
زبـان بـه اعتـراض بـاز کرده انـد .نکتـه ای که البتـه باید به فـال نیک گرفـت و نکتۀ
مهمی اسـت.

اگـر اقشـار میانی به لحاظ ذهنی سـاختار ذهنی واحدی داشـته باشـند ،کـه ندارند؛
بـه لحـاظ مـادی این طبقـه در شـرایط فعلی بسـیار مرکب اسـت .الیه هـای پایینی
خـرده بـورژوازی در خطـر شـدید پرولتریـزه شـدن اند و از دسـتمزدهای ثابـت
برخـوردار نیسـتند .لحـاظ این نکته در تحلیـل به غایت اهمیـت دارد .از این جهت
کـه تغییـر پایه هـای مـادی طبقـۀ میانـی فاکتـور مهمـی در تحلیـل رفتـار ،کنش ها
ِ
متوسـط سـال  ۹۸همـان طبقۀ متوسـط ۸۸
و واکنش هـای ایـن طبقـه اسـت .طبقـۀ
نیسـت؛ نـه بـه لحاظ ذهنـی و نـه به لحـاظ مادی.
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بـه لحـاظ ذهنـی طبقـۀ میانـی در  ۸۸درگیـر ایده هـای «جامعـه مدنـی» ،نشـریات
آزاد و آزادی مدنـی ،همگـی در چارچـوب اصالح طلبـی بـود .امـا همیـن طبقـه با
تنگ تـر شـدن فضای سیاسـی و شـروع خـزان «بهار عربی» به واسـطۀ ایـدۀ «امنیت
ِ
اقتصـادی
ملـی» در خـط ریل هـای حاکمیـت حرکـت کـرد .هـر چـه بحران هـای
ناشـی از تضاد هـای نظـام سـرمایه داری امپریالیسـتی در سـطح جهانـی و فشـار
کمرشـکن آن بـر توده هـا افزوده می شـد ،بـر طبل توخالـی «امنیت ملـی» محکم تر
کوبیـده می شـد.

خطـر جنگ ،که در سـطحی به نقطۀ اشـتعال رسـیدن تضادهای جمهوری اسلامی
و آمریـکا بـود و در سـطح کلی تـر ،متأثـر از تشـدید تضادهـای میـان قدرت هـای
امپریالیسـتی ،خطـری واقعـی بود .اما توهـم «امنیت ملی» و «دفاع از مرزها» توسـط
سـپاه واقعیـت بیشـتری بـرای ایـن طبقـۀ میانـی داشـت .بی دلیـل نبـود کـه مارش
جنگـی سـپاه قـدس التقاطـی بـود از ایرانیت و شـیعی گری ،ملـت و امت.

امـا آیـا نکتۀ فوق بدین معنا اسـت که اقشـار میانی هیچ تضادی با دولت نداشـتند؟
آیـا تمامـی تضادهـای این اقشـار بـا دولت ،تحـت لـوای «امنیت ملی» منحل شـده
بـود؟ خیـر .ایـن تضـاد وجـود داشـت و بعضا نیز بسـیار شـدید می شـد .کاری که
«امنیـت ملـی» می کـرد این بود کـه از بُرندگـی تضادهای موجود می کاسـت.
خـرده بـورژوازی بـه ویژه از اواسـط دهـه  ۱۳۹۰فشـار اقتصادی را حـس می کرد.
افزایـش سـرکوب ها و خفقـان را لمـس می کـرد .بـه همیـن علـت بـود کـه عموم
توده هـای ایـن اقشـار ،در دی  ۹۶و حتی در آبان  ۹۸حرفشـان این بـود که« :مردم
حـق دارنـد اعتـراض کنند ،امـا این راهش نیسـت .نمی خواهیم جنگ بشـود که…
چـرا بایـد بانک هـا آتـش زده بشـه؟ … بعضـی از این هـا واقعـ ًا یـه مشـت عملـۀ
اوباشـن…» و هـزار جـور حـرف مشـمئزکننده از ایـن قبیـل .در آبان  ،۹۸مشـکل
اقشـار میانـی نفـس اعتـراض نبود ،که شـکل بـروز اعتراضـات بود .سـرکوب آّبان
بـه قـدری شـدید بـود که خـود قشـر میانی هم شـوکه شـد .در ایـن بین ماهشـهر
انعـکاس گسـترده ای پیـدا کرد .به واقـع «خیزش آّبان» نتوانسـت همراهی گسـتردۀ
اقشـار میانـی را جلب کنـد ،اما «سـرکوب آّبان» توانسـت همدلی گسـتردۀ آن ها را
نسـبت بـه توده هـای تهیدسـتان و زحمتکشـان به دسـت بیاورد.
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در ایـن شـرایط انباشـت سـتمی کـه سـال ها بـود بـر اقشـار میانـی هـم تحمیـل
می شـد ،بـه همراه فشـار اقتصـادی و خیزش طبقات فرودسـت ،اقشـار میانی را در
حالـت انفجـاری قـرار داده بود .خبر سـرنگونی هواپیمـای «نخبـگان ایرانی» همان
ضربـه ای بـود کـه ضامـن این طبقـه را کشـید و منفجر شـد .آنچه طبقه متوسـط از
آن تحـت عنـوان «فسـاد» و «ناکارآمـدی» سیسـتم یاد می کـرد در فاجعۀ سـرنگونی
هواپیمـا فشـرده شـد و توانسـت پرده هـای در حـال نـازک شـدن «امنیـت ملی» را
تـا حـدودی و بـه صـورت مقطعـی بـدرد .چیزی که در شـعار «سـپاهی ،بسـیجی،
داعش ما شـمایی» فشـرده شـد .اعتراضـات دو روز اخیر همانطور کـه گفتم اصوال
پایـه در میـان اقشـار متوسـط دارد بـا تمـام پـس ماندهای ذهنـی این طبقـۀ متکثر.
یکـی از مشـاهدات خـودم ایـن بـود کـه :شـروع اعتراضـات کـه جلوی دانشـگاه
امیرکبیـر اتفـاق افتـاد ،ابتـدا آرام برگذار شـد .با شـمع و گل و… برخی شـروع به
دادن شـعار کردنـد ،برخـی دیگـر آن ها را به سـکوت و آرامش دعـوت کردند .این
تقابـل ادامـه یافـت تا این که نهایت ًا دسـتۀ شـعار دهنـدگان اکثریت تجمـع کنندگان
را شـامل شـدند .شـعارها که علیـه خامنه ای و کل جمهوری اسلامی رفـت ،اولین
گاز اشـک آورها شـلیک شـد .امـا بعد از چنـد دقیقه دوبـاره جمعیت ،تجمـع را از
سـر گرفـت .درون همـان فضـای دودی اشـک آور .در حینـی که جمعیـت دوباره
شـعارهایش را ایـن بـار رادیکال تـر از سـرگرفته بـود برخـی کمـی کنـاره گرفتـه
بودنـد و کنـار شـمع ها می گریسـتند کـه« :ایـن چـه مملکتـی اسـت کـه حتی حق
سـوگواری هـم نداریـم» و «گل بـه دسـتان» و «شـمع افـروزان» مردد بودنـد که به
جمعیـت ملحـق شـوند یا خیـر .در این میان صحنـه ای زجـرآور از خالقیات خرده
بورژوایـی رو آمـد .در آن حیـن کـه همـه داشـتند بـرای پاتـک زدن بـه گاز اشـک
آور سـیگار روشـن میکردنـد یـک مـرد جـوان رفـت و سـیگاری بـرای یکـی از
گاردی هـا کـه در آن حین داشـت سـرفه می کـرد ،گیراند .این فاجعه شـب اول رخ
داد .بـا افزایش شـدت سـرکوب شـاید دیگر شـاهد چنیـن فجای ِع اخالقـی که فرق
بیـن سـرکوبگر و سـرکوب شـونده را تشـخیص نمی دهد و نمی خواهد تشـخیص
بدهد ،نباشـیم.
غـرض ایـن کـه شـدت و درهـم پیچیدگـی تضاد هـا بـه نحـوی رقـم خـورده که
هـر آن می توانـد بـه تحـرک و تحریـک الیه هـای مختلـف بیانجامـد .اقشـار میانیِ
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بـه خیابـان آمده اند .امـا آنچـه در ایـن جـا بـه غایـت مهـم اسـت ایـن اسـت کـه
سـرمای دی مـاه هنـوز هـرم و گرمـای آبـان را نخوابانـده اسـت .در ایـن مقطـع

اتحـاد طبقاتـی گسـترده – ولـو مقطعـی -می توانـد در خیابـان شـکل بگیـرد .هـر
چنـد فرامـوش نبایـد کـرد کـه خیابـان خالـی از طبقـات فرودسـت نیسـت .ایـن
صرفـا در حـد امـکان اسـت ،امـا امکانـی کـه تحقـق آن می توانـد رونـد وقایـع را
بـه شـدت تسـریع کنـد و ایـن کـه حول چـه خواسـت هایی و بـا چـه پارامترهای
سیاسـی تحقـق بیابـد ،کیفیـت سـمت گیری آینده جامعـه را مشـخص خواهد کرد.
شـعار های نویـد بخشـی از جملـه « ۱۵۰۰نفـر ،کشـته آبـان مـا» نشـان از همدلـی
دی  ۹۸بـرای خیـزش آبـان دارد و نشـان میدهـد کـه فضای وسـیعی هسـت برای
ایـن کـه روی ایـن امکان تلاش نقشـه مند صورت بگیـرد تـا مـردم در مقیـاس
سراسـری برای توقف تمـام تضادهایـی کـه سـتم گـری ایـن سیسـتم را تجربـه
میکنند ،اعمـال اراده کننـد و ممنوعیـت و تحمـل ناپذیـری در قبال آن هـا را اعالم
کننـد .ایـن تضادهـا همان هفت توقف حـزب خودمان .یـک سیاسـت و راه واقعی
و عملـی اسـت کـه می توانـد «مـا همـه بـا هـم هسـتیم» را از یـک شـعار بـه یـک
ِ
واقعیـت اجتماعـیِ قـوی تغییـر دهـد و روابـط میـان توده های مـردم را زیـر و رو
کنـد .روشـن کـردن پارامترهـای سیاسـیِ «ما» وابسـته بـه اتمـام حجـت کـردن هم
بـا حاکمیـت جمهـوری اسلامی و هـم بـا امپریالیسـم آمریـکا و کل نظـام جهانی
سـرمایه داری امپریالیسـتی اسـت .بـدون شـکل گرفتـن ایـن کیفیت ،توده هـا به هر
طرفـی می توانـد بـرود و نمی توانـد ُمهـر منافـع خـود را بـر آینـده بزننـد.
کوتـاه کنـم ،شـرایط بـه شـدت انفجـاری اسـت ،در این وضعیـت عاملیـت نیروها
تعییـن کننـده اسـت .تحلیـل درسـت و دخالتگـری انقالبی فشـرده در دسـتور روز
اسـت .کسـی نمی توانـد پیـش بینی کنـد این شـرایط مطلوب تـا کی ادامـه خواهد
یافت.
امـا در مـورد تشـییع جنـازۀ قاسـم سـلیمانی .اوالً در ایـن مـورد باید توجه داشـته
باشـیم کـه هـر چنـد حکومـت بحـران زده اسـت امـا همچنـان جیـره و مواجـب
خورهـای خـود را نیـز دارد .ضمـن ایـن کـه بـه گمـان مـن در شـرایط بحرانـی و
تراکـم تضادهـای مختلف و در غیاب نیروی سیاسـی پیشـرو و آگاهـی بخش ،توده
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بنـا بـه شـرایط از االستیسـیتۀ حداقلـی برخوردار اسـت .منظـورم این نیسـت که به
شـکل خود به خـودی و بـا هـر بـادی می تواند بـه هر سـویی بچرخد .امـا همانطور
کـه گفتـم هـم «امنیـت ملـی» بـرای بخش هایـی از مـردم واقعی اسـت و هم سـتم
و سـرکوب و اسـتثمار .بـاری و بـه هـر حـال نباید این امـکان را دسـت کم گرفت
کـه حکومـت می توانـد بـا تکیـه بـر ایـن پایـه ،یک جنـگ داخلـی کثیف سـازمان
بدهـد .تسـریع کـردن حـول هفت توقـف و دو اتمـام حجت با جمهوری اسلامی
و امپریالیسـم کـه در بـاال گفتـم ،برای شـکاف انداختـن در این پایه هم بسـیار مهم
اسـت .علاوه بـر این هـا فرامـوش نکنیـم کـه پروپاگانـدای دولتـی سـلیمانی را به
عنـوان یـک شـخصیت ملـی و فراجناحـی و فراسیاسـی معرفـی کرده بود و شـکل
مرگـش هـم در ایـن تبلیغـات بی تأثیـر نبود.

شـاید بـه نظـر عجیـب باشـد اگـر کسـی بگویـد بخشـی از کسـانی که در تشـییع
جنـازۀ سـلیمانی شـرکت داشـتند ،دیشـب در میـدان آزادی هـم علیـه جمهـوری
اسلامی شـعار می دادنـد! همـۀ این عوامـل می توانـد تأثیرگذار باشـد .بایـد تمامی
ایـن شـرایط را بـا هـم دیـد .اما مسـالۀ اصلی ،فشـردگی تضادها اسـت کـه گاه ًا به
تعبیـر لنیـن ،در تحلیلـش از اکتبـر ،تأثیرات متناقـض و پاردوکسـیکالی بر همدیگر
می گذارنـد.
 ۲۳دی ۱۳۹۸
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در آسـتانۀ اولیـن سـالگرد خیـزش توده ای آبان ماه هسـتیم .اتفاقـات آن ماه با چنان
سـرعت و شـدتی رقم خورد که ردش به سـختی از اذهان پاک خواهد شـد .سـاده
نبـود؛  ۱۵۰۰کشـته در عـرض  ۴الـی  ۵روز .حضـور دوشـکا در ماهشـهر ،شـلیک
بـه معترضـان در نیزارها ،شـلیک مسـتقیم به جوانان در شـهریار ،تـک تیراندازهایی
کـه از پشـت بام سـر و سـینۀ مـردم را هدف قـرار دادند ،شـلیک از هلـی کوپتر به
معترضـان خیابـان در شـهرک صـدرا ،خون های جاری بـر سـنگفرش های مریوان،
ربـودن دانـش آمـوزان معتـرض از مدرسـه و تعرض به آنـان؛ همۀ این ها و بیشـتر
از این هـا در حالـی کـه دسترسـی بـه اینترنـت ،تقریبـا ،به کلی قطع شـده بـود .نه،
ایـن تصاویـر از آن دسـت خاطراتـی نیسـتند کـه بـدون خراش بـر اذهـان ،بتوانند
بایگانی شـوند.

در هـر حـال آبـان «گذشـت»؛ امـا بـه واقـع ،هـم آن خشـم ادامـه دارد و هـم آن
سـرکوب .مـا نمی دانیـم ،کـی و چگونـه دوبـاره ایـن خشـم سـربرخواهد آورد تـا
خـروش خیـزش دیگـری پایه هـای تمامیـت دولـت را بـه لـرزه درآورد ،امـا بیش
و پیـش از هـر چیـز ،بـر کمونیسـت ها اسـت کـه از ایـن خیزش هـای تـوده ای
جمع بنـدی بـه عمـل آورنـد؛ تـا بدیـن ترتیـب – بـا سلاح پیشـرفته ترین فرمـول
بندی هـا و مفهـوم پردازی هـای تئوریـک -هـم بتواننـد تصـوری از شـرایط ذهنی
موجـود و محدودیت هـای آن حاصـل کننـد و هـم مختصـات و تحـوالت شـرایط
عینـی و چالش هایـش را بسـنجند و راه چیـره شـدن بـر محدودیت هـا و چالش ها
را بـاز کننـد؛ تنهـا بدیـن طریق اسـت کـه می تواننـد «با قـدرت بجنگنـد» و «مردم
را بـرای انقلاب تغییـر دهند».
در اینجـا صرفـ ًا نگاهـی بـه برخـی از مهم تریـن مسـائل و درس های آبـان خواهیم
انداخـت ،در ایـن مسـیر ابتـدا بـه برخـی نـکات کلـی اشـاره می کنیـم و سـپس به
مسـائل مشـخصی کـه پـس از آبـان بار دیگـر مطـرح شـد ،می پردازیم.
دولت و روابط تولید

از بحـث کلـی دربـارۀ دولت شـروع کنیـم :از مارکس تـا آواکیان بر این تز اساسـی
تأکیـد شـده کـه :دسـتگاه دولـت «ابـزار» طبقـۀ مسـلط اسـت بـرای حفـظ سـلطۀ
طبقاتـی اش .روابـط طبقاتی اساسـ ًا به واسـطۀ روابط تولیدی مختلـف صورت بندی
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می شـود .در هـر رابطـۀ تولیـدی ای کـه مبتنی بـر اسـتثمار طبقه ای توسـط طبقه ای
دیگر اسـت ،نقش دولت حفظ اسـتیالی سیاسـیِ طبقۀ مسـلط اسـت؛ با اسـتفاده از
ایـن اسـتیالی سیاسـی روابـط تولیدی اسـت کـه امکان اسـتثمار برای طبقۀ مسـلط
فراهـم می شـود و همچنیـن حفـظ روابـط اجتماعیِ ملازم بـا آن روابـط تولیدی،
ممکـن می گردد.

بنابرایـن هـر دولتـی علـی رغـم تضادهـای درونـی ای کـه دارد ،کار ویـژه اش نـه
دفـاع از توده هـا یـا حتـی بـرآورده کـردن نیازهـا و احتیاجـات آن ها ،بلکه اساسـ ًا
کارکـردش ایـن اسـت کـه مفصـل بنـدی تضادهـا را بـه گونـه ای سـامان دهـد که
روابـط تولیدی اسـتثمارگرانه و روابط اجتماعی سـتم گرانه حفظ و اسـتحکام یابد.
ایـن نقـش طبقاتـی ،مبنـای تمامی تصمیمـات و سیاسـت های خـرد و کالن دولت
اسـت ،امـا در بحران هـای سیاسـی -اقتصـادی بیـش از پیـش تبـارز می یابد.

دولـت جمهـوری اسلامی ،پیـش از هر چیز به دلیل سـاختار اقتصـادی بحران زای
حاکـم بـر آن (سـرمایه ِ
داری وابسـته به نظـام سـرمایه داری امپریالیسـتی جهانی) و
متأثـر از تحریم هـای گسـترده بـا کسـری بودجۀ عظیمـی روبه رو بود .این کسـری
بودجـه را بایـد با دسـت انـدازی هرچه بیشـتر به معیشـت و حیات توده هـا تأمین
می کـرد .علی رغـم ایـن کـه دولـت می دانسـت ،افزایش سـه برابری قیمـت بنزین،
آن هـم افزایـش یـک شـبۀ آن ،فشـار زیـادی را بـه لحـاظ اقتصـادی بـر توده هـا
تحمیـل می کنـد ،امـا ضـرورت کسـری بودجه اش هم یـک ضـرورت واقعی پیش
پـای دولتـی بـود کـه به شـکل سـاختاری درگیـر بحران اسـت .و اساسـ ًا بنـا نبوده
ایـن ضـرورت را بـه سـود توده ها پاسـخ دهد.

البتـه الزم بـه ذکر اسـت که ،موضـوع افزایش قیمت سـوخت ،کاهش سوبسـیدها
و افزایـش هزینـۀ خدمـات عمومـی ،بـا بخشـی از پـروژۀ نئولیبرالیـزه کـردن گـره
خـورده کـه از دولت هاشـمی شـروع شـده بود و تمامـی دولت های پـس از جنگ
همیـن سیاسـت اقتصـادی را ادامـه دادند این سیاسـت توسـط مهم تریـن نهادهای
سـرمایه داری امپریالیسـتی همچـون صنـدوق بین المللـی پـول ،بانـک جهانـی و
سـازمان تجـارت جهانـی به کشـورهای تحت سـلطه پیشـنهاد و در بسـیاری موارد
تحمیل شـد.
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روابـط تولیـدی سـرمایه   داری امپریالیسـتی و پایه های مـادی انترناسیونالیسـم
پرولتری

توجـه داشـته باشـیم کـه خیـزش آبـان بـه فاصلـۀ کمـی پـس از سلسـله خیـزش
هایـی در عـراق ،لبنـان و شـیلی اتفـاق افتـاد .خیزش در هـر کدام از این کشـورها،
خصلت هـای خـاص خـود را داشـتند ،امـا آنچـه همگـی این هـا را بـه هـم مرتبط
ِ
تولیـدی امپریالیسـتی بـود .ویژگـی مشـترک همـۀ این هـا ،تحت
می کـرد ،روابـط
سـلطه بودنشـان توسـط کشـورهای امپریالیسـتی مرکز بود .البته الزم به ذکر اسـت
که کشـورهای امپریالیسـتی و کشـورهای تحت سـلطه یک طیف پیچیده را شـامل
می شـوند و نـه دو دسـته بنـدی سـاده .بـه ایـن معنـا هـر کـدام از کشـورها بنـا به
تاثیر گذاری شـان در روابـط امپریالیسـتی جایگاه هـای متفاوتـی را اشـغال می کننـد.

بـه طـور کلـی دولت هـای تحـت سـلطه ،بـه علـت سـاختار معـوج و ادغام شـان
در نظـام جهانـی سـرمایه داری از موضـع تبعـی ،کوچک تریـن ضربـات بحـران
در عملکـرد نظـام اقتصـادی جهانـی را بـه شـکل شـدت یافتـه ،جـذب می کننـد
و بـه علـت همیـن سـاختار معـوج و وابسـتگی از موضـع تبعـی ،بـه راحتی تحت
فشـارهای سیاسـی و تنبیهـی اربابـان نظـام سـرمایه داری جهانـی قـرار می گیرنـد.
اگـر جرقـۀ خیـزش آبـان  ۹۸در ایـران سـه برابـر شـدن قیمـت بنزیـن بـود ،در
شـیلی افزایـش قیمـت حمـل و نقل بـود و در لبنـان اعمـال مالیات بـر تماس های
اینترنتـی برنامه هـای چـون واتـس آپ .البتـه حریـق ایـن خیزش هـا را نمی توان به
جرقه های آن فروکاسـت .انباشـت و درهم تافتگی سـال ها اسـتثمار و سـتم داخلی
و خارجـی بـود کـه در هـر یـک از ایـن مناطـق در وهلـه ای منفجر شـد.

در واقـع روابـط مبتنـی بـر امپریالیسـم بـا ادغام کشـورها در بـازار جهانـی ،کلیت
جدیـدی را صورت بنـدی می کنـد کـه در عیـن حـال کـه نافـی مرزهـای ملـی
نیسـت ،از مرزهـای ملـی می گـذرد و روابط اجزا در سـطح جهانی سـامان می یابد:
«یـک نظـام جهانـی وجـود دارد و نـه صرفـ ًا گروهـی از نظام هـای مختلـف درون
کشـورهای متفاوت که مسـتقل از یکدیگر هسـتند» (آواکیان ،باب؛ )۱۸۴:۱۳۹۷این
امـر امـا پایه هـای مـادی انترناسیونالیسـم را هرچه مسـتحکم تر می کند .در سلسـله
خیزش هـای اکتبـر تـا نوامبـر کـه خیزش آبـان هم بخشـی از آن سلسـله خیزش ها
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بـود ،هـم دخالت هـای امپریالیسـتی مشـهود اسـت و هـم پایه هایـی کـه امـکان
اتحـاد انترناسیونالیسـتی را فراهـم می کنـد :پیـش از این که جوانان شورشـی ایرانی
مسـاجد ،پاسـگاه ها و نمادهـای مذهبـی جمهـوری اسلامی را در آبـان بـه آتـش
بکشـند ،جوانـان عراقـی و لبنانـی بـا به آتش کشـیدن پرچـم جمهوری اسلامی و
حملـه بـه کنسـولگری های آن ،ایـن دولـت مرتجـع را بـه چالـش کشـیدند .از آن
طـرف ،پیـش از آنکـه نیروهـای تک تیرانداز سـپاه و بسـیج به جوانان شورشـی در
ایـران شـلیک کننـد؛ شـبه نظامیان وابسـته به سـپاه قدس بـه جوانان عراقی شـلیک
کـرده بودند.

پایه هـای مـادی ایـن خیـزش را بایـد در کلیت روابـط امپریالیسـتی و تضادهای آن
دیـد و از ایـن روزن اسـت کـه بایـد بـه مسـائل و تضادهـای مشـخص هر کشـور
نظـر کـرد .ایـن مبنای معرفت شـناختی ،از سـویی مـا را از گنگی هـای راه حل های
ناسیونالیسـتی مصـون مـی دارد و از سـوی دیگر از طرح هرگونه راه حل وابسـته به
کمک هـای امپریالیسـت ها (از هـر قطبـی کـه باشـند) مـا را بـر حذر مـی دارد .چرا
که کلیت این روابط اسـت که مولد سیسـتم سـتم و اسـتثماری اسـت که میلیون ها
نفـر از آن در رنج انـد و تنهـا در نسـبت با یـک جهت گیری انترناسیونالیسـتی و در
مرزبنـدی کامـل بـا امپریالیسـت هاسـت که بایـد اسـتراتژی مبارزاتی مـان را تعیین
کنیـم و گام هـای امـروز مبـارزه را نیـز در پرتـو آن سـنجیده و پیش ببریـم .با گذار
از ایـن نـکات کلـی وارد مسـائل و تحلیل مشـخص تر از آبان  ۹۸شـویم.
آبان و مسئلۀ گسل ها

حـزب مـا پیـش از خیزش آبان  ۹۸در اردیبهشـت  ۹۷سـند مهمـی را ،تحت عنوان
«بیانیـۀ انقلاب (هفـت توقـف)» منتشـر کـرد .در این سـند مهـم ترین گسـل های
جامعـۀ ایـران تحلیـل و بررسـی شـده اسـت .گسـل ها ،شـکاف هایی هسـتند کـه
هنـگام تشـدید تضادهـای اساسـی سـاختار روابـط اقتصـادی و سیاسـی ،جامعه از
آن شـکاف ها بـه لـرزه در می آیـد .یعنـی ،همـه گسـل ها در اعمـاق مربـوط بـه
حرکـت تضـاد اساسـیِ واحدی هسـتند و فشـار این اعماق اسـت که شـکاف ها یا
گسـل ها را ایجـاد می کنـد .قشـرهای مختلـف جامعه از طریق این گسـل ها ،سـتم
و اسـتثمار کل ایـن سـاختار را تجربـه می کننـد و در واکنـش بـه آن بـه حرکت در
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می آینـد .در آبـان  ۹۸مشـخص ًا آن گسـلی کـه کل جامعه را به لرزه در آورد ،گسـل
فقـر و بیـکاری بود.

درصـد باالی بیکاری در ایران ،موجب شـده بود که بسـیاری از طبقات فرودسـت،
کـه شـمار زیـادی از آن ها در حاشـیۀ شـهرها زندگی می کنند ،با اخـذ وام و قرض،
ماشـین یـا موتـوری بخرند تا با اسـتخدام در شـرکت هایی چون تپسـی و اسـنپ،
و از طریـق باربـری یـا مسافرکشـی مایحتـاج روزانـۀ خـود را تأمیـن کننـد .ایـن
رونـد بـه شـکلی بـود کـه با بـاال رفتن تـورم و کاهـش واقعـی دسـتمزد کارمندان،
بخش هایـی از خـرده بورژوازی شـهری نیز در کنار شـغل ثابتشـان به مسافرکشـی
می پرداختنـد .افزایـش سـه برابـری قیمـت بنزیـن بـه صـورت مسـتقیم زیسـت
روزانـۀ ایـن افـراد را ،بـه درجـات مختلف ،تحـت تأثیر قـرار مـی داد .بی دلیل نبود
کـه محلات پایین تعـداد زیـادی از شـهرها و همچنین تعـداد زیادی از شـهرهای
حاشـیه ای کانون هـای شـورش بودنـد :بـرای مثـال محلات کوزه گـری و پانصـد
دسـتگاه در شـیراز ،زینبیـه در اصفهـان ،یـا مناطق حاشـیه ای مثل آق تپـه ،مارلیک،
ربـاط کریـم ،شـهریار ،قلعه حسـن خان و…

امـا علـی رغـم این کـه گسـل های مختلـف خودویژگی هایـی دارنـد و در این معنا
از یکدیگـر جـدا هسـتند ،همگـی آن هـا از درون بسـتر یـک واقعیـت سـاختاری
برخاسـته اند .بـه ایـن معنـا فعـال شـدن هـر کـدام از گسـل ها ،می توانـد سـایر
گسـل ها را نیـز فعـال کنـد و تـوده هایـی کـه بـه شـکل های متفـاوت تحت سـتم
هسـتند را در صفـی واحـد بـه خیابان بکشـد .به بیـان دیگر «گسـل های هفت گانه،
گسـل های مجـزای یـک نظـام واحـد هسـتند و جابه جایـی و حرکـت در آن ها بر
حرکـت گسـل های دیگـر تأثیـر می گـذارد» (بیانیـه انقلاب؛ )۱۳ :۱۳۹۷بـه واقـع
نیـز وقایـع آبـان  ۹۸مؤیـد این موضوع اسـت :حضـور زنـان ،که بیش از  ۴۰سـال
اسـت سـنگین ترین شلاق های مردسـاالری سـنتی و مدرن جمهوری اسلامی را
بـر گرده هـای خود احسـاس می کننـد ،در اعتراضات  ۹۸چشـم گیر بـود .در عمدۀ
مواقـع بنـا بـه مشـاهدات نگارنـده حـدود  ۴۰تـا  ۶۰درصـد از جمعیـت معتـرض
در تهـران ،کـرج و حاشـیه های آن را زنـان تشـکیل می دادنـد .یکـی از گسـل های
مهـم دیگـر وجود دولت تئوکراتیک در رأس این نظام سـرمایه داری وابسـته اسـت
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(گسـل ادغـام دیـن و دولـت) .در آبـان دیدیـم کـه واکنـش توده های به پا خاسـته
بـه ایـن تضاد در شـکل بـه آتش کشـیدن نمادهای مذهبـی ،نمود پیدا کرد .گسـل
دیگـر کـه سـتم گـری ملـی اسـت خـود را در شـدت درگیری هـا و سـرکوب در
بخـش هایـی از مناطقی که از سـتم ملـی در رنج اند نشـان داد (مریـوان ،جوانرود،
سـنندج و همچنیـن مناطـق عـرب نشـینی همچـون ماهشـهر کـه بخشـی از ملـل
تحـت سـتم در ایـران اند).
آبان و مسئلۀ سازماندهی

خیـزش آبـان حامـل تجربیات مهمی بـود و گام هایی به پیش برداشـت .توجه مردم
بـه مسـائل امنیتـی یکـی از مهم ترین آن هـا بود .حضـور جوانانی کـه صورت های
خودشـان را پوشـانده بودنـد تـا شناسـایی نشـوند چشـم گیر بـود .افـراد در مقابل
فیلـم بـرداری دیگـران کـه ممکن بود ،چهره شـان را مشـخص کند ،واکنش نشـان
می دادنـد .روحیه هـا بسـیار تعرضـی بـود ،در مـواردی مثل شـادگان ،توسـط مردم
و بـا شـلیک گلولـه ،یکی از مـزدوران جمهوری اسلامی از پـا درآمد .در شـهریار
و شـهرهای حاشـیه ای کرج بسـیاری از لمپن ها ،بسـیجی ها و لباس شـخصی های
مـزدور جمهـوری اسلامی بـا سلاح سـرد کشـته شـدند .ایـن روحیـه کـه بدون
سلاح گامـی نمی تـوان در مقابـل ایـن جانیان ایسـتاد ،کم رنـگ نبود.

علاوه بـر این هـا آبـان پرسـش هایـی را نیز پیـش کشـید .از جمله پرسـش دربارۀ
سـازماندهی .مـردم به چشـم دیدنـد که چگونـه در مقابل تفنگ هـای تک تیرانداز و
دوشـکا و پیشـرفته ترین وسـایل کنتـر ِل ارتباطات ،قـرار گرفته انـد .بنابراین طبیعی
بـود کـه مسـئلۀ سـازماندهی مطـرح شـود .این مسـئله را بایـد به فال نیـک گرفت.
امـا نکتـه ای که نباید به فراموشـی سـپرده شـود ،این اسـت کـه سـازماندهی با چه
افقـی و برای چـه هدفی؟
مسـئلۀ سـازماندهی ،مسـئله ای خودبنیاد نیسـت و بسـته به افق ها و خطوط سیاسی
مختلـف اشـکال گوناگونـی از سـازماندهی را می شـود سـراغ گرفت .آیا بنا اسـت
سـازماندهی کنیـم بـرای مقاومت یا بـرای مبارزه؟ اگر سـازماندهی ما بـرای مبارزه
اسـت ،هـدف این مبارزه چیسـت؟ صرف ًا اعمال فشـار بـر دولت؟ برانـدازی؟ جابه
جایـی حکومـت؟ یـا انقلاب؟ اگر انقلاب ،محتـوای ایـن انقالب چیسـت؟ خط
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سیاسـی اش کـدام اسـت و اسـتراتژی اش چیسـت و رهبـری اش کـدام جامعـه را
نمایندگـی می کنـد؟ از خلال پاسـخ بـه ایـن پرسش هاسـت کـه می تـوان بـه آن
سـازماندهی ای کـه ضرورت دارد رسـید.
آبان و مسئلۀ رهبری

برخـی از روشـنفکران همچنـان تصوری خام و خطـی از مبارزه دارنـد .اینان گمان
می کننـد خـود تـوده هـا ،بـه خـودی خـود راه مبـارزه را می داننـد و اگـر ایـن بار
پیـروز نشـدند ،پیـروزی نهایـی بـا آنـان اسـت ،تنها بایـد آن هـا را در انجـام همین
مبـارزات خیابانـی بهتـر سـازماندهی کنیـم و توهماتی از ایـن قبیل.

توده هـا در جریـان مبـارزه خالقیـت هایـی بـه خـرج می دهند کـه برای پیـروزی
ِ
اسـتراتژی ضـروری برای دسـت یافتن به
اسـتراتژی انقالبـی ،ضـروری هسـتند اما
پیـروزی بـر دشـمن از دل خالقیت هـای تـوده ای بیـرون نمی آیـد .توده هـا نـه بـه
خـودی خـود مسـیر مبـارزه را می داننـد و نـه الزامـ ًا به خودی خـود مصمم هسـتند
مسـیر مبـارزه را تـا انتهـا طـی کننـد .فرامـوش نکنیـم کـه صحنـۀ مبـارزۀ طبقاتی،
مملـو از کنش هـا و تأثیـرات افـکار و برنامه هـای سیاسـی گوناگـون اسـت که هر
یـک بـه نحـوی منافـع طبقـات مختلـف را نمایندگـی می کننـد و بـه علت مسـلط
بـودن طبقـۀ بـورژوازی ،بسـیاری از ایدئولوژی هـا و برنامه هـای سیاسـی ،فـارغ از
نیـات رهبـران آن ،در محدودۀ افـق و کارکردهای نظم بورژوایی هسـتند .به عبارت
دیگـر ،ایدئولـوژی طبقـۀ مسـلط نفـوذ زیـادی در میـان توده هـای مـردم دارد .هـر
گاه مبـارزۀ طبقاتـی حـاد می شـود ،بـورژوازی عرصـه را وا نمی نهـد و بسـیاری از
ایده هایـی کـه توده هـا از قضـا از آن هـا بـه عنوان سلاح جنگـی اسـتفاده می کنند،
ایده هـای خـود طبقـۀ مسـلط اسـت .بگذاریـد واقعیتـی تراژیـک را بـه صراحـت
گوشـزد کنیـم؛ صحنه هـای مبـارزۀ طبقاتـی در سـطح جهـان پـر اسـت از مبـارزۀ
شـجاعانۀ توده هـا با سلاح های ایدئولوژیک-سیاسـی خصـم طبقاتی شـان؛ مبارزۀ
شـجاعانه بـرای بندگـی بهتر.
بـه این ترتیب هسـتۀ مرکـزی ضرورت رهبری برای انقالب ،شـجاعت و رشـادت
و… نیسـت ،بلکـه شـناخت تضادهـای وضعیـت و راه حـل آن تضادهاسـت.
کمونیسـت ها نماینـدۀ ایـن راه حـل هسـتند .بـدون ایـن شـناخت ،رهبـری و
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سـازماندهی توده هـا بـرای انقلاب بی معناسـت .ضمـن ایـن کـه مسـئلۀ رهبـری
صرفـ ًا منـوط بـه مواقـع خیزش و شـورش های توده ای نیسـت ،در واقـع رهبری و
خـط سیاسـی انقالبـی باید «در هـر مقطع» توده ها را نسـبت بـه تضادهای وضعیت
آگاه و حسـاس کنـد:

«در هـر مقطـع ،بایـد نقـاط تمرکـز کلیـدی تضادهـای اجتماعـی … ،و روش ها و
شـکل هایـی را پیـدا کـرد که می تواننـد آگاهی سیاسـی توده هـا را تقویـت کنند و
توانایـی نبـرد و سـازماندهی آن هـا را برای پیشـبرد مقاومت سیاسـی علیـه جنایات
این سیسـتم باال ببرنـد( ».آواکیان،بـاب؛)۲۵۱:۱۳۹۷
سخن آخر

آبـان مـاه فرصتـی فراهـم آورد کـه تـوده هایی کـه از جهـات مختلف تحت سـتم
بودنـد ،خشـم خـود را بیـان کنند .امـا وظیفـۀ کمونیسـت های انقالبی چیسـت؟

پیـش و بیـش از هـر چیز شـناخت صحیح تضادهـای اجتماعی و تحلیلـی علمی از
وضعیـت .بـدون این شـناخت نمی توانیـم دخالت گری مؤث ِر انقالبی داشـته باشـیم.
بـرای شـناخت پیچیدگی هـای اجتماعـی و تحلیل صحیـح ایـن پیچیدگی ها الجرم
بایـد بـه پیشـرفته ترین حلقـۀ شـناخت جامعـه و جهـان چنـگ زد .بـا جسـارت و
شـجاعت علمـی و بـا دیدگاهـی نقادانـه و موشـکافانه ،علـم کمونیسـم نویـن را
آموخـت و بـه کار برد.
بـا اتـکا بـه ایـن علـم و شـناخت مشـخص از شـرایط مشـخص ،بایـد بـه دخالت
گـری در وضعیـت عینـی و آگاه سـازی توده ها بپردازیـم؛ «امـروز بزرگترین کمبود
مـا بـرای پیشـبرد این انقالب آن اسـت که حتی شـمار کمـی از جوانانی که سـتون
فقـرات خیـزش آبـان بودنـد و بایـد سـتون فقـرات انقالب کمونیسـتی شـوند ،در
مـورد آن {انقلاب کمونیسـتی} چیـزی نمی دانند…این وضعیـت بزرگترین عامل
نامسـاعد در پیشـبرد ایـن انقلاب اسـت و بدون حل ایـن معضل ،امکان پیشـروی
نیسـت( ».آتـش ۹۷؛ از مدرسـه جنـگ تا جنـگ انقالبی)
نکتـۀ دیگـر ایـن کـه علـی رغـم فعـال شـدن گسـل های چنـد گانـه در آبـان ،۹۸
حضـور طبقـات میانـی پررنگ نبود .ایـن در حالی بـود که چه افزایش سـه برابری
قیمـت بنزیـن و چـه سـایر گسـل هایـی کـه در آبـان فعـال شـدند ،مسـتقیم ًا بـر
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زندگـی روزمـرۀ آنـان تأثیر داشـت .امـا توهمـات و ایدئولوژی طبقۀ متوسـط جان
سـختی زیـادی در مقابـل آبان نشـان داد که نهایت ًا موجب شـد ،حضور گسـترده ای
در خیابـان نداشـته باشـند .فقـدان حضـور کافی طبقۀ متوسـط دسـت رژیـم را در
سـرکوب قشـرهای تحتانـی باز می گـذارد و هم زمان فضـا را برای گسـترش نفوذ
انقلاب محـدود می کند.

یکـی از ضرورت هـای جنبـش انقالبـی ایـن اسـت کـه بتوانـد الیه هـای پیشـرو
طبقـات میانـی را بـه خـود جذب کند .تا بدیـن صورت هم از محاصره و سـرکوب
نیروهایـی کـه سـتون فقـرات انقلاب آینـده را می سـازند جلوگیـری کنـد و هـم
اتحـاد هـر چـه گسـترده تری را حـول انقالب کمونیسـتی بـه وجـود آورد .تضادها
و گسـل های جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هسـتند ،سـتم و اسـتثمار و خشـم
توده هـا نیـز .پیشـاپیش نمی تـوان گفت کـه تضاد های جمهوری اسلامی در بسـتر
رقابت هـای امپریالیسـتی (بـه ویـژه میـان ایـاالت متحـده و چیـن) چـه سـمت و
سـویی پیـدا می کننـد .امـا در هـر صـورت ضمـن تحلیـل مشـخص از وضعیـت
مشـخص در هـر وهله ،کمونیسـت های انقالبی بایـد در اتحاد حداکثـری توده های
مـردم علیـه دولـت جمهـوری اسلامی بکوشـند ،اتحـادی کـه چارچوب هایش را
نفـی دو پوسـیده تعییـن می کنـد و نافـی هر گونـه بدیـل امپریالیسـتی و بنیادگرایی
است.
خیـزش آبـان هـم مانند خیـزش دی ماه پـس از مدتی سـرکوب شـد و رو به افول
گذاشـت؛ بـا توجـه بـه شـرایط و تضادهـا می توانیـم بگوییـم کـه باز شـاهد چنین
خیـزش هایـی خواهیـم بود .اما مسـالۀ تعییـن کننده این اسـت که آیا یـک جریان
انقالبـی و هسـتۀ رهبـری کمونیسـتی واقعـی در بطن ایـن خیزش ها شـکل خواهد
گرفـت کـه بتوانـد ایـن خیزش هـای مکـرر را تبدیـل بـه جنبشـی بـرای انقلاب
یعنـی ،جنبشـی بـرای سـرنگونی جمهـوری اسلامی بـا هـدف اسـتقرار جمهوری
سوسیالیسـتی نویـن در ایـران کنـد .در غیر این صـورت ،صرف ًا با تـداوم جمهوری
اسلامی مواجـه نخواهیـم بـود .بلکـه بـا اوضاعی بـه مراتـب بدتـر از آن در زمینۀ
گسـترش فقـر و نابرابـری ،سـتم گـری و بدتر از آن افتـادن توده های مـردم به جان
یکدیگـر و سـیر قهقرایـی بیشـتر جامعه مواجه می شـویم.
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کشـتار مـردم ماهشـهر در خیـزش آبان سـال  ۹۸به دسـت نیروهای سـپاه و ارتش
زبانـزد همـه اسـت .ماهشـهر و شـهرک های اطـراف آن بیشـترین کشـته ها و
مجروحیـن را داشـتند .هنـوز پـس از یکسـال آمـار دقیـق آن در دسـت نیسـت.

ماهشـهر بـه حیـث جمعیـت پنجمیـن شـهر اسـتان خوزسـتان اسـت .بـا بیـش از
بیسـت مجتمـع پتروشـیمی یکـی از بزرگتریـن قطب هـای پتروشـیمی ایـران و
خاورمیانـه اسـت و در نزدیکـی بنـدر «امـام» قـرار دارد کـه از بزرگتریـن بنـادر
صـادرات محصـوالت نفتـی اسـت .بزرگترین مخـازن نگهداری و صـادرات بنزین
در نزدیکـی ماهشـهر و شـهرکهای اطـراف آن واقـع شـده اند .ایـن منطقـه یکـی از
فقیرتریـن مناطق کشـور اسـت .شـهرک های جراحی (چمـران) ،کـوره (طالقانی)،
زنجیـر ،مدنـی و روسـتای گامـا باالتریـن نـرخ بیـکاری را دارنـد و بـه علـت فقر،
بزهـکاری نیـز در آن هـا رواج دارد .درجـه محرومیت به حدی اسـت کـه مردم این
مناطـق حتـی بـه حداقلی از امکانات بهداشـتی دسترسـی ندارند و در تابسـتان باید
گرمـای بـاالی  ۵۰درجـه را تحمـل کنند .سـه عامل حیاتـی یعنی آب ،هوای سـالم
و غـذا سـال ها اسـت کـه بـرای مـردم خوزسـتان تبدیـل بـه معضالتی شـده که با
آن هـا دسـت و پنجـه نـرم می کنند.

بیشـتر سـاکنین شـهرک های اطـراف ماهشـهر کـه مرکـز اعتراضـات اخیـر بودنـد،
عـرب و جـزء فقیرتریـن محلات ایـن شـهر هسـتند .ایـن در شـرایطی اسـت که
ماهشـهر یکـی از مراکـز مهم اقتصادی کشـور اسـت که هـزاران کارکـن در صنایع
پتروشـیمی آن اشـتغال دارنـد .بـا ایـن تفـاوت که بیـش از  ۹۰درصد کارگـران این
صنایـع را کارگـران غیـر بومـی تشـکیل می دهنـد .اکثـرا ایـن کارگـران از تهران و
بقیـه شـهرهای بـزرگ با پـرواز به ماهشـهردر رفت و آمد هسـتند کـه اصطالح ًا به
آن هـا کارکنـان و پرسـنل «پـروازی» می گوینـد .ایـن قشـر ،دارای حقوق هـای باال،
امکانـات رفاهـی و دیگـر مزیت هـا هسـتند در حالی کـه اکثر جوانـان و خصوصا
جوانـان عـرب ایـن شـهر بیـکار و بی آینده هسـتند.
گـران شـدن بنزیـن بـر همـۀ این ظلم هـا و اجحافـات اضافه شـد و جرقـۀ خیزش
را زد .مـردم بـا ایجـاد راه بنـدان در نزدیکـی «میـدان بعثـت» و سـه راهـی متصـل
کننـده شـهرک های بعثـت (ممکـو) و چمـران (جراحـی) و ماهشـهر ،دسترسـی
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بـه منطقـۀ ویـژۀ اقتصـادی پتروشـیمی و بنـدر و راه هـای ورودی شـهر را بسـتند.
بـا مسـدود کـردن مسـیرهای منتهـی بـه مناطـق صنعتـی و جلوگیـری از حضـور
کارکنـان ایـن مناطق بـه محل خطـوط تولید ،جابجایـی فرآورده های ایـن صنایع و
مشـتقات آن نیـز متوقـف شـد .این وضعیـت از روزجمعـه  ۲۴آبان تا روزیکشـنبه
 ۲۶آبان ادامه داشـت .روز دوشـنبه به دسـتور اسـتاندار خوزسـتان ،سـپاه پاسداران
بـا فرسـتادن تیـپ ویـژۀ تـکاور بـه همـراه چند تانـک و چنـد نفربر و سلاح های
مرگبـار و هلـی کوپتر دسـت به کشـتار مردم زدنـد .در همان سـاعات اولیه  ۱۷نفر
از جملـه دو کـودک  ۴و  ۸سـاله و زنـی هفتـاد و چنـد سـاله بـه دسـت آدمکشـان
سـپاه کشـته شـدند .بسـیاری از مردم به نیزارهای اطراف پناه بردند .اما پاسـداران
تـا آنجـا هـم تعقیبشـان کردنـد و بـا تیربارهـای دوشـکا بیرحمانـه بـه رگبارشـان
بسـتند .جنازه هـای جانباختـگان مـردم تا مدتی در نیزار رها شـده بودنـد .بالفاصله
بیمارسـتان شـهر تحـت کنتـرل سـپاه قـرار گرفـت ،بسـیاری از بیمـاران قبلـی را
مرخـص کـرده و از پذیـرش بیمـاران عـادی خـودداری کردنـد .عصر همـان روز،
نیروهـای نظامـی وارد شـهرک های کوره هـا (معـروف بـه طالقانـی) و جراحـی و
روسـتای گامـا شـدند و بـار دیگـر دسـت بـه کشـتار مـردم ایـن مناطـق زدنـد .بنا
بـه گفتـه شـاهدان عینـی فضـای کوره هـا بسـیار بحرانـی و از سـاعت پنـج بعد از
ظهـر تا سـاعت  ۲صبـح روز بعد تیرانـدازی بود .از پایگاه بسـیج و سـاختمان های
تجـاری تـک تیراندازهـا و دوشـکا با شـدت هرچـه تمـام کار میکردنـد .عالوه بر
ایـن بـا وارد کـردن سـه عدد تانـک و هلی کوپتر فضای کشـتار خونین تـر و فضای
شـهرها امنیتی تـر شـدند .حتـا امـکان انتقـال مجروحین به بیمارسـتان نبود .سـپس
دسـتگیری های شـبانه در شـهرک کوره هـا و دیگـر مناطـق اعتراضـی شـروع شـد.
تانک هـا و تیربارهـا تـا یـک هفتـه در ورودی و خروجـی شـهرک ماندند.
چرا سرکوب ماهشهر شدیدتر از بقیه مناطق کشور بود

یکـی از عوامـل مهـم موقعیـت اقتصادی اسـتراتژیک ماهشـهر اسـت .اگر مسـدود
شـدن جاده هـا و شـاه راهای اصلـی مناطـق صنعتـی ادامه پیـدا می کـرد و در منطقه
فراگیـر می شـد شـریان حیاتـی اقتصـاد جمهوری اسلامی در معـرض خطر جدی
قـرار میگرفـت .سـال گذشـته ،در شـرایطی کـه صـادرات و فـروش فرآورده هـای
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نفتـی تحـت تحریم هـای آمریـکا بودنـد ،صنایـع پتروشـیمی تنهـا صنایعـی غیـر
تحریمـی بـود و صـادرات فرآورده های آن بخـش مهمی از تجـارت و فعالیت های
اقتصـادی رژیـم را تشـکیل میـداد .غالمرضـا شـریعتی استاندارخوزسـتان علـت
سـرکوب وسـیع و نظامـی مـردم ماهشـهر را در کلیدی بـودن اعتراضـات در مختل
کـردن تجـارت در صنعـت پتروشـیمی بنـدر امـام ذکر کـرد و گفت:

«در مقطـع اعتراضـات در طـول سـه چهـار روز در ماهشـهر عـدهای بـه صـورت
سـازمان یافتـه مسـیرهای ارتباطی این شـهر بـا اهواز ،امیدیه ،رامشـیر ،بنـدر امام و
چنـد مسـیر ارتباطـی دیگـر ماهشـهر را مسـدود کردنـد… ایـن افراد حتـی امکان
تـردد پرسـنل پتروشـیمی را نیـز سـلب کـرده بودنـد و راه ارتباطـی بنـدر امـام که
قطـب غلهای و بندری کشـور اسـت را نیز بسـته بودنـد و کامیونهای بـاری امکان
فعالیـت نداشـتند بـه نحوی کـه پیش از ایـن جریانات ،تـردد روزانه کامیونها سـه
هـزار وسـیله بـود کـه ایـن رقـم را بـه سـیصد کامیـون در روز رسـانده بودند….
صنعـت پتروشـیمی هـم بـه دلیل بـروز این شـرایط ناامـن در معرض بروز مشـکل
و اختلال قـرار گرفتـه بـود و تداوم این شـرایط کل اسـتان و کشـور را در معرض
آسـیب و مشـکل قـرار مـیداد… ایـن کـه ماهشـهر بـا ایـن پتانسـیل اقتصـادی و
تجـاری در چنیـن شـرایطی قـرار گرفتـه بـود نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه ایـن
اقدامـات سـازماندهی شـده و برنامه ریـزی شـده و هدفمنـد بـود و می خواسـتند
اقتصـاد کشـور را مختـل نمایند…( ».غالمرضا شـریعتی ،اسـتاندار خوزسـتان۱۳ ،
آذر )۱۳۹۸

دلیل دیگر در شـدت سـرکوب در مناطق خوزسـتان و کردسـتان ،مسـئله سـتم ملی
و نـگاه امنیتـیِ حکومـت بـه ایـن مناطـق اسـت کـه هـر اعتـراض و حرکتـی را به
بهانـه تجزیـه طلبـی و بـه خطـر افتـادن «امنیـت ملـی» به خـاک و خون می کشـد.
سـرکوب فعالیـن سیاسـی و فرهنگی عرب ،حبـس و ترور فاشیسـتی جوانان عرب
بـه بهانـۀ «امنیـت» و غیـره در ایـن رژیـم سـابقه دیرینـه دارد .فرامـوش نبایـد کرد
کـه دو هفتـه قبـل از خیـزش آبان ،حسـن حیدری ،شـاعر عـرب که بارها دسـتگیر
شـده بـود پـس از آزادی ،بـه طرز مشـکوکی جان سـپرد .مـرگ وی هـزاران نفر از
مـردم محلات عرب نشـین را به تظاهـرات و اعتراضـات خیابانـی وادار کرد .وقتی
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آبـان از راه رسـید ،فضـای مناطق عرب نشـین اهواز و شـهرهای اطراف پیشـاپیش
ملتهـب و تحـت سـرکوب امنیتـی بـود .دولـت دیکتاتـوری سـرمایه داری در ایران
یکـی از ارکان خـود را بـر سـتم ملـی یعنی سـتم بـر ملل غیر فـارس اسـتوار کرده
است.
ابعـاد سـرکوب در ایـن منطقه هولنـاک و تکان دهنده بود .نمونۀ سـرکوب ماهشـهر
یـک بـار دیگر ثابت کـرد که:

«مـا بـا رژیمـی مواجـه هسـتیم کـه گردان هـای “ضـد شـورش” آن در شـهرهای
بـزرگ همیشـه آمـاده انـد ،دکتریـن بقای آن متکی اسـت بـر جاسوسـی و پیگرد و
سـرکوب قهرآمیـز مخالفیـن .بنابرایـن انجام این انقالب ،کار بسـیار سـختی اسـت.
بـا ایـن همـه ضـروری اسـت و تنهـا راه اسـت و باز کـردن ایـن راه ممکن اسـت.
انجـام ایـن انقلاب نیازمنـد فداکاری های عظیـم ده ها میلیون نفر اسـت .امـا انجام
نـدادن آن هزینه هـای بسـیار بیشـتری را بـر ایـن نسـل و نسـل های آینـده نـه فقط
در ایـران بلکـه در سراسـر منطقـه تحمیـل خواهـد کـرد .پـس بـه جـای تـن دادن
بـه یـک جنبـه از واقعیـت یعنـی سـخت بـودن چنیـن انقالبـی ،بایـد برمبنـای این
واقعیـت عمیق تـر کـه چنیـن انقالبـی نه تنهـا ضروری بلکـه ممکن اسـت ،حرکت
کنیـم… قـدرت جمهـوری اسلامی را بـدون آن کـه میلیون هـا نفـر از مـردم ایـن
کشـور بـه ویـژه کارگـران و دیگر زحمتکشـان شـهر و روسـتا و قشـرهای تحتانی
جامعـه و همچنیـن بخـش بزرگی از روشـنفکران که نسـبت به هدف ایـن انقالب،
آگاه و متعهـد شـده و مصمـم بـه پیمودن ایـن راه به خاطر رهایی بشـریت باشـند،
نمیتوانواژگونکرد( »… .بهنقلازسنداستراتژیراهانقالبدرایران)                      
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نبـرد میـان مـردم خشـمگین و معترض با جمهوری اسلامی به شـدت ادامـه دارد.
بـر اسـاس اخبـار محلـی و غیر رسـمی تاکنـون بیش از دویسـت نفر از مـردم جان
باخته انـد و طبـق تأییـد منابـع خبـری رژیـم تا کنـون  ۴نفـر از قوای دشـمن (یک
سـرگرد نیـروی انتظامـی در کرمانشـاه ،یـک درجـه دار سـپاه و دو مزدور بسـیجی
در اسـتان البـرز) کشـته شـده اند .بیـش از سـه هـزار نفـر مجـروح و دو هـزار نفر
دسـتگیر و روانـۀ شـکنجه گاه هـای حکومتی شـده اند.

سـگ های هار نیروی انتظامی ،سـپاه پاسـداران و بسـیج با اسـلحه به مردم شـلیک
میکننـد .تاکنـون بیش از صد شـهر و شهرسـتان و روسـتا در این خیـزش و جنبش
شـرکت کرده انـد .سـیصد بانک ،چندیـن پایگاه بسـیج و مقر کالنتـری ،ده ها حوزه
علمیـه و تکیـه و نهـاد مذهبـی ارتجاعـی در شـهرهای مختلـف از جمله شـهریار،
جـاده سـاوه ،کـرج ،شـیراز ،یـزد ،بهبهان و سـیرجان مـورد حمله مردم قـرار گرفته
و بـه آتش کشـیده شـده اند .سـپاه ضـد مردمی پاسـداران با صـدور اطالعیـه مردم
را بـه کشـتار بیشـتر تهدیـد کـرده اسـت .اوبـاش همـه جناح هـای حکومتـی اعـم
از اصول گـرا و اصالح طلـب مثـل تمامـی چهـل سـال گذشـته در مقابـل خشـم و
خـروش مـردم متحد شـده اند.
در مقابـل چنیـن حجمی از کشـتار و سـرکوب که از دهۀ شـصت به بعد بی سـابقه
اسـت ،جوانـان عصیانگـر و شورشـی ،خشـمگین و سـرفراز بـه نبـرد و مقاومت با
گله هـای ارتجـاع و جنایت مشـغولند .در پاسـخ به این وضعیت نکات اسـتراتژیک
و تاکتیکـی زیـر بـرای در هم شکسـتن تور سـرکوب رژیم و تداوم شـعله های قیام
قابل توجه اسـت:
یـک) نقطـه قـوت نظامـی نیروهـای سـرکوبگر رژیـم دو چیز اسـت :تمرکـز نیرو
و سلاح .اجـازه تمرکـز قـوا را بـه نیروهـای رژیـم نبایـد داد .هر چقدر شـهرهای
بیشـتری بـه خیـزش بپیوندنـد و هر چقـدر کانون هـای خیزش در داخل یک شـهر
نامتمرکـز و متعـدد باشـد ،رژیـم امـکان اسـتفاده از فاکتـور اسـتراتژیک تمرکز قوا
را نخواهـد داشـت .نیروهـای سـرکوبگر رژیـم به شـدت از تنها مانـدن و محاصره
شـدن وحشـت دارند.
دو) مسـدود کـردن راه هـای تحـرک و جـا بـه جایـی قـوای رژیـم اهمیـت بسـیار
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زیـادی دارد .بـرای ایـن هدف بایـد راه های شـهری و اتوبان هـا و ورودی کوچه ها
را بسـت .بایـد کانون هـای شـورش و مقاومت را بیشـتر به مناطقی از شـهر کشـاند
کـه راه هـای ارتباطـی زیـادی ندارنـد .مناطق قدیمـی کـه از اتوبان هـا و بزرگراه ها
دور هسـتند و رژیـم امـکان انتقـال نیـرو بـا نفربـر و ماشـین های بـزرگ را نـدارد،
مکان هـای بهتری هسـتند.

سـه) رژیـم تـوان مقاومت بیسـت و چهـار سـاعته را نـدارد .جمع بندی هـای ما از
سـال  ۸۸و خیزش هـای بهـار عربـی نشـان می دهـد که تـداوم خیـزش و اعتراض
تـا سـاعت های دیـر وقـت شـب ،هم تـوان کیفـی و هم روحیـه و تمرکـز اعصاب
رژیـم را کاهـش خواهد داد .در تمام  ۲۴سـاعت شـبانه روز باید خواب و آسـایش
از چشـم رژیـم را ربود.

چهـار) سـتون فقـرات این خیـزش ،جوانان شورشـی مناطق محروم شـهر هسـتند.
بایـد کوشـید نبـرد را بـه حاشـیه ها و مناطـق فقر نشـین کشـاند .دشـمن در مناطق
مرکزی شـهر تمرکز و اسـتحکامات و تدارکات دارد اما در مناطق حاشـیه ای چنین
نیسـت .خشـم مـردم ایـن مناطق از سـرکوب هر روزۀ رژیـم ،پتانسـیل رزمنده تری
را بـه نبرد بـا رژیم خواهند کشـاند.
پنـج) بـه صـورت پراکنـده نبایـد حرکـت کـرد و حتمـ ًا دسـته های پنج تـا ده نفره
داشـت .بـا دسـت خالی بـه مراکز نظامـی حملـه نباید کـرد .کالنتری هـا ،مقرهای
بسـیج و سـپاه بایـد پیـش از هجـوم بـا کوکتل ملوتـوف مـورد حمله قـرار بگیرند.
امـا مراکـز مذهبـی ،مسـاجد ،حسـینیه ها و غیـره را راحت تر می توان تصـرف کرد.
شـش) افـرادی کـه امـکان شـرکت مسـتقیم در نبـرد را ندارنـد بایـد در تـدارکات
کمـک کننـد .ایجـاد آتـش در معابـر ،رسـاندن آب و خـوراک انـرژی زا و قنـد دار
مثـل میـوه ،خرمـا و غیـره بـه جوانـان شورشـی ،پنهـان کـردن زخمی هـا در منزل.
اسـتفاده از کمک هـای اولیـه امـدادی را همـه بایـد یـاد بگیرنـد.

هفـت) بـرای مجروح کردن نیروهای دشـمن سـریع ترین راه زدن ضربه به حنجره
اسـت .زدن لگـد بـه حنجـره و مجـاری تنفسـی دسـت کـم بـرای ده دقیقه فـرد را
زمین گیـر می کنـد.

هشـت) حتما ماسـک ،وسـایل آتـش زا و سـیگار برای خنثـی کردن گاز اشـک آور
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همـراه باید داشـت.
نـه) حتم ًا دسـت کش پارچـه ای انعطاف پذیـر باید همراه داشـت .برای اسـتفاده از
اسـلحه حتمـ ًا بایـد از ایـن دسـتکش ها اسـتفاده کـرد تا اثـر انگشـت روی آن باقی
نماند.
ده) گوشـی موبایـل را در خانـه بگذاریـد و هرگـز همـراه خودتـان نبریـد .پیش از
رفتـن بـه تظاهـرات اکانت هـای فیـس بـوک ،توییتـر خـود را دی اکتیـو کنید.
یـازده) اطـراف کسـی کـه ضربه خـورده یا مجروح شـده اسـت را بایـد خالی کرد
تـا باعـث ایجاد تـرس مضاعف یا احسـاس خفگی نشـود.

دوازده) در صـورت مجروح شـدن های سـطحی (غیـز از گلوله) به بیمارسـتان های
مرکـز شـهر نبایـد رفت .چون نیروهـای رژیم در آنجا مسـتقر هسـتند و ترجیح ًا به
کلنیک هـای کوچـک یـا بیمارسـتان های حاشـیه ای تر رفـت .گلوله خورده هـا را به
سـرعت باید به اولین بیمارسـتان رسـاند.

سـیزده) محـل اصابـت گلولـه را بایـد محکم بسـت .بنـا بر ایـن باند همراه داشـته
باشید.

چهـارده) هنـگام شـرکت در درگیـری و نبـرد نبایـد اعالمیـه یـا نشـریه و پالکارد
همـراه داشـت .بـرای پخـش اعالمیـه نباید در یـک محل بیـش از نیم سـاعت ماند
و بالفاصلـه اعالمیه هـا را پخـش کـرد و دور شـد.
پانـزده) داخـل پاسـاژها و کوچه هـای بـن بسـت نباید رفـت و حتما بایـد با جمع
حرکـت کرد نـه فردی.

شـانزده) نـکات تاکتیکـی فوق را در چارچوب اسـتراتژی جنـگ انقالبی بلند مدت
بایـد دیـد که در اسـناد پایـه ای حزب مـا اسـتراتژی راه انقالب در ایران ،مانیفسـت
و برنامـه انقالب کمونیسـتی در ایران و سـند بیانیه انقالب آمده اسـت .فشـرده ای از
ایـن اسـتراتژی در سـند بیانیه انقالب (هفـت توقف) چنیـن می گوید:

جنـگ انقالبـی ،یـک جنـگ درازمـدت اسـت کـه نیروهـای آن به مـرور زمـان از
کوچـک بـه بـزرگ و از مبتـدی بـه ماهـر تبدیـل میشـوند .جنـگ انقالبـی بـرای
پیـش بـردن عمـل نظامی اش ،بـرای تأمین غذا و اطالعـات و برای فضـای مانور و
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جنـگ و گریـز خـود وابسـته بـه تودههـای مـردم اسـت .قانو ِن عـام ایـن جنگ که
بایـد طبـق آن عمـل کرد «حفـظ نیروهای خـودی ،نابـودی نیروهای دشمن» اسـت.
طبـق ایـن اصـل ،هرگـز نبایـد در آغـاز جنگ بـا نیروهای قـوی و متمرکز دشـمن
در مناطـق مطلـوب و مـورد نظـر دشـمن مواجه شـد زیـرا موجب در هم شکسـته
شـدن سـریع نیروهـای انقالبـی کوچـک و مبتـدی خواهـد شـد .طوالنیتر شـدن
جنـگ انقالبـی موجـب رشـد آگاهـی مـا از قوانیـن ایـن جنگ و شـناخت بیشـتر
از دشـمنان حاضـر در صحنـه و بـاال رفتـن مهارتهایمـان خواهـد شـد .مهم تـر
از همـه ایـن کـه بایـد روزبـهروز بر تعـداد جوانانـی که به ایـن جنـگ میپیوندند
افـزوده شـده و شـبکههای حمایتـی تـودهای کـه در شـهرهای کوچک و بـزرگ به
آن متصـل می شـود ،رشـد و گسـترش یابـد .جنـگ مـا ماننـد خیـزش دی مـاه ،به
طـور غیرمتمرکـز و از نقاطـی می تواند آغاز شـود که قوای دشـمن متمرکز نیسـت.
ِ
ِ
جنـگ انقالبـی «تبدیـل شـدن از نیروی کوچـک و محدود بـه نیروی
خـاص
قانـون
بـزرگ و قـوی اسـت» و رسـیدن بـه موقعیتـی کـه بتوانـد قـوای نظامـی و دولـتِ
ً
کاملا در هـم شکسـته و نابـود کنـد .انقالب باید توسـط تودههـای آگاه
دشـمن را
و سـازمان یافتـه و تحـت رهبـری حـزب پیشـاهنگ پیـش بـرده شـود .اسـتراتژی
جنـگ انقالبـی ،بایـد بـا اتـکا بـه تودههـا و بـا پشـتوان ٔه تـودهای آغـاز شـده و بـه
گونـهای پیـش بـرود کـه مرتبـ ًا خصلـت تـودهای آن افزایـش یابـد .ایـن جنـگ به
طـور نامـوزون تکامـل خواهـد یافـت .بـه ایـن معنا کـه به صـورت یک دسـت و
منسـجم و در یـک لحظه ،در همه مناطق کشـور آغاز نمی شـود و تکامـل نمییابد.
تکامـل نامـوزون در عیـن حـال بـه معنـای آن اسـت کـه جنـگ انقالبی بـرای یک
دور ٔه اسـتراتژیک نمی توانـد دارای مرکـز ثقـل ثابتـی باشـد .سـازمان داد ِن حـزب،
ِ
اسـاس اصـلِ «تمرکـز اسـتراتژیک و عدم
تشـکالت تـودهای و سـازما ِن جنـگ بر
تمرکـز تاکتیکـی» اسـت .ایـن بـه معنـای وجود یـک خـط و فرماندهی واحـد (از
جملـه نقشـهای کـه جنـگ را به طور کلـی هدایت میکنـد) ،اما همزمان تشـکالت
محلـی نسـبت ًا مسـتقل بـا جبهههـای نبـرد نسـبت ًا مسـتقل اسـت .طبـق قانون رشـد
نامـوزو ِن جنـگ ،نیـروی انقالبـی بایـد در مناطقی که جنـگ انقالبی جریـان ندارد،
ِ
تحرک
دشـمن را بـه لحـاظ سیاسـی بـه چالـش بگیرنـد .نیـروی انقالبـی بایـد در
دائـم باشـد و چنیـن تحرکـی فقط بـا گسـترش دائمی پایهٔ تـودهای و سـازماندهی
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مخفـی در میـان تودههـا ممکـن اسـت .فرازهـا و موفقیتهـا هرگـز نبایـد موجب
هیجانزدگـی و فرودهـا و شکسـتها هرگـز نبایـد موجـب از کـف دادن اعصاب
اسـتراتژیکمان شـود .ایـن اصـل انقالبـی هـم در مبـارزۀ سیاسـی صـادق اسـت و
هـم در جنـگ .بنابرایـن ،رشـد جنـگ مانند رشـد خود حـزب و مبارزات سیاسـی
انقلاب ،نامـوزون پیـش خواهـد رفـت و موجـوار رشـد خواهـد کـرد .یعنی پس
از آغـاز موفقیتآمیـز ،جنـگ انقالبی همـراه با فـراز و فرودهای نظامی-سیاسـی و
پیشـرویها و عقبنشـینیها ،گسـترش خواهـد یافـت.
مرگ بر جمهوری اسالمی
زنده باید انقالب کمونیستی
پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

انتشارات آتش

