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و قضیۀ مرتجعینی که اپوزیسیون میشوند!

در میــان جناحهــای مختلــف و باندهــای فاســد درون هیئــت حاکمــۀ
جمهــوری اســامی رقابــت جدیــدی بر ســر ایفای نقــش «اپوزیســیون»
علیــه نظــام خودشــان در گرفتــه اســت .بــه ظاهــر وضــع مضحکــی
اســت .امــا درواقــع مصــداق «فــرار موشهــا از کشــتی شکســته»
اســت .فســاد و انحطــاط ،ورشکســتگی سیاســی و ایدئولوژیــک و
اقتصــادی نظــام جمهــوری اســامی ماننــد روز بــر همــگان روشــن
اســت .امــا بانیــان نظــام و ســران رژیــم بیشــتر و عمیقتــر از هرکــس
بــه ایــن امــر آگاهنــد و اقداماتشــان بــرای حفــظ تعــادل خــود ،هــر
چــه بیشــتر بــه اقداماتــی از ســر اســتیصال تبدیــل شــده اســت.
احمــدی نــژاد بــا بــه چالــش کشــیدن قــوۀ قضاییــه میخواهــد نقــش
«رهبــر اپوزیســیون» را بــازی کنــد .او قــوۀ قضاییــه را آمــاج قــرار داده
زیــرا میدانــد کــه ســران آن در میــان اکثریــت مــردم منفورنــد و
بهعنــوان ســردمدار و مرکــز اعمــال خشــونت و بیرحمــی علیــه
مــردم ،ســرکوب کننــدۀ هــر شــکل از اعتــراض و خفــه کننــدۀ آزادی
بیــان و هــر شــکلی از حقخواهــی و یــک اختالسگــر بــزرگ شــناخته
میشــود .میدانــد کــه قــوه قضائیــه ســپر دفاعــی مافیــای نظامــی و
مالــی و آشــیانۀ امــن دزدان تریلیــون تومانــی اســت .همانگونــه کــه
بــرای بان ـ ِد خــو ِد احمــدی نــژاد بــود.
گفتمانــی کــه احمــدی نــژآد و بانــد او در پیــش گرفتهانــد صرفــا و
فقــط واکنــش بــه فــاش شــدن پروندههــای فســاد و اختالسهــای
حیــرت انگیــز او و دار و دســتهاش نیســت .هرچنــد ایــن نیــز هســت
امــا ایــن جنبــه در پرتــو جنبــۀ اصلــی مســاله ،اهمیــت پیــدا میکنــد.
در واقــع ،سیاســت «کــی بــود کــی بــود» یــک سیاســت بهاصطــاح
«راهبــردی» بــا اهــداف سیاســی بلنــد مــدت اســت کــه جریــان
احمــدی نــژاد آن را آخریــن شــانس یــا آخریــن تیرترکــش بــرای
نجــات جمهــوری اســامی یــا بخشهــا و تکههایــی از آن میدانــد.
افشــاگری قــوۀ قضاییــه از دزدی و فســاد بانــد احمــدی نــژاد بــرای
مبــارزه بــا فســاد (کــه همهشــان تــا خرخــره در آن فــرو رفتهانــد)
نیســت .بلکــه پرونــده ســازی بــرای برخــی ســران حکومــت اســت
کــه امــروز بایــد بــرای حفــظ کلیــت نظــام ،سرشــان قطــع شــود.
احمدینــژاد و همپالگیهایــش ایــن را میداننــد .مســلما هیــچ یــک
از باندهــا و ســران حکومــت نمیخواهنــد در پــای محرابــی کــه بــرای
حفــظ جمهــوری اســامی ســاخته شــده ،قربانــی شــوند.
بســیاری از «نظریــه پــردازان» جنــاح روحانــی در طــول انتخابــات
ریاســت جمهــوری علیــه «پوپولیســم» احمدینــژاد هشــدار میدادنــد
و منظورشــان از «پوپولیســم» اســتفادۀ حقه بازانه وی از نارضایتی مردم
و ســوار شــدن بــر مــوج ایــن نارضایتــی بــود .امــا ایــن فقــط سیاســت
و روش احمــدی نــژادی هــا نبــود .تاریخــا دولتمــردان جمهــوری
اســامی از بنیانگــذار مرتجـعاش خمینــی گرفتــه تــا بــه کنــون ،ایــن
سیاســت را پیشــه کردهانــد .شــاید غلظـ ِ
ـت «پوپولیســم احمدینــژاد»
بیــش از بقیــه بــود امــا وقتــی روحانــی پشــت بلندگوهــای کارزار
انتخاباتـیاش فریــاد میکشــید« ،در ایــن  38ســال غیــر از دســتگیری
و اعــدام چــه کردهایــد» هدفــش عــاوه بــر جمــع کــردن رای ،ســوار

شــدن و اســتفاده از مــوج نارضایتــی در میــان بخشهــای دیگــری
از جامعــه بــود و روش و راهکارش تفاوتــی بــا احمــدی نــژاد نداشــت.
اگــر دار و دســتۀ احمــدی نــژاد «پوپولیسم»شــان را بــر نارضایتــی
تودههــای مــردم از وضعیــت معیشــت و نــداری اســتوار کردنــد ،آمــاج
«پوپولیســم» روحانــی و همراهانــش ،قشــرهای دیگــری از مــردم بــود.
ـاس ملــى گــزارش اجراى
روحانــی همیــن نقــش را روز  28آذر در «اجـ ِ
حقــوق شــهروندى» بــازی کــرد .او بــا حــرارت از مراکــز بودجــه بگیــر و
«حســاب پــس نــده» (یعنــی ،از بیــت رهبــری و ســازمانهای تبلیغــات
اســامیاش تــا نیروهــای نظامــی و امنیتــی و حوزههــای علمیــه)
انتقــاد کــرد و «شــفافیت» در هزینــه هایشــان را طلــب کــرد؛ علیــه
دخالــت در زندگــی خصوصــی مــردم توســطِ نیروهــای حراســت ســخن
گفــت .گویــی دارد از بیــرون از نظــام ســخن میگویــد و گویــی ایــن
خــودش نبــود کــه در فاصلــۀ کمــی از ایــن اجــاس بودجــه پیشــنهادی
ســهم موسســات مذهبــی،
کابینــهاش را بــه مجلــس داد کــه در آن
ِ
شــش براب ـ ِر بودجــۀ اختصــاص داده شــده بــرای فعالیتهــای عمرانــی
اســت! حقــه بــازی ایــن اســام گرایــان حــد و حصــری نــدارد .روحانــی
در همیــن اجــاس در اظهاری ـهای کمنظیــر اعــام کــرد« :ملــت مــا از
انقــاب مشــروطه بــه ايــن ســو گفــت كــه مــن نمىخواهــم رعيــت
باشــم و يــك آقايــى هــم آن بــاال بــه نــام شــاه باشــد كــه فرمانروايــى
كنــد و مــن هــم مجــرى فرمــان او باشــم .همــه انقــاب و تــاش بــراى
ايــن بــود كــه مــــردم بگوينــد مــا رعيــت نيســتيم ،مــا شــهرونديم،
شــــاه نمىخواهيــم بلكــه قانــون مىخواهيــم .هــر كــس در ايــن
كشــور هــر مســئوليتى دارد ،باالتــر از قانــون نيســــت و وظيفــهاى
مهــم تــر از اجــراى قانــون نــدارد( ».روزنامــه قانــون – چهارشــنبه 29
ـخص خامنــهای را آمــاج
آذر  .)96در ایــن اظهاریــه روحانــی آشــکارا شـ ِ
قــرار داده اســت .همانطــور کــه حمــاتِ پــی در پــی احمدینــژاد
علیــه «قاضــی القضــات» (آملــی الریجانــی رئیــس قــوه قضاییــه)
بهطــور غیرمســتقیم متوجــه «رهبــر» اســت کــه شــخصا رئیــس
ایــن قــوه را انتصــاب میکنــد .یــک نفــرت عمومــی از خامنــهای در
جنــاح جنایــتکار
میــان مــردم وجــود دارد و هــر دو ســخنگوی دو
ِ
جمهــوری اســامی بــه روی ایــن بــازی میکننــد و بهنوعــی «اعــام
برائــت» میکننــد و «اپوزیســیون»اش میشــوند .تودههــای مــردم ،از
قشــرهای مختلــف ،تــا زمانــی کــه بــه آگاهــی علمــی و همهجانبــه از
کارکــرد و ســوخت و ســا ِز ایــن نظــام دســت پیــدا نکننــد ،تــا زمانــی
کــه یــاد نگیرنــد پشـ ِ
ـع
ـت ادعاهــای حاکمیــن را بخواننــد و عمیقــا منافـ ِ
درگیــر در ایــن ادعاهــا را درک کننــد ،گرایــش بــه ایــن دارنــد کــه
علــت رنجهــا و بیحقوقیهــا را در افــراد جســتجو کننــد و نــه
در کلیــت نظــام .ســردمداران نظــام جمهــوری اســامی بهویــژه در
وضعیــت بحرانــی کنونــی ،روی همیــن گرایــش بــازی میکننــد .در
واقــع آنهــا فکــر میکننــد اگــر کروبــی و موســوی کــه از مهرههــای
دســت اول رژیــم در جنایــت و پســتی بودنــد توانســتند نقــش رهبــر
اعتراضــات مــردم را بــازی کننــد ،روحانــی و احمــدی نــژاد چــه چیــزی
از آنهــا کمتــر دارنــد؟!
در حالــی کــه قشــرهای مختلــف مــردم از کارگــران تــا مالباختــگان
بانکهــا و موسســات اعتبــاری ورشکســته گســترش مــی یابــد،
بیــکاری بــه طــور تصاعــدی افزایــش مییابــد (بنــا بــه اعتــراف وزیــر
کشــور در برخــی اســتانهای کشــور بــه  60درصــد میرســد)،
کارگاههــای تولیــدی یــک بــه یــک بســته مــی شــوند و تــورم
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افسارگســیخته بازمیگــردد ،آدمکشــیها و جنایتهــای ســپاه
قــدس و قاســم ســلیمانی در ســوریه و عــراق و رژههــای نظامــی ســپاه
پاســداران و ارتــش در مقابــل خامن ـهای ،حتــا بــرای پایههــای رژیــم
قــوت قلبــی محســوب نمیشــود .ژسـتهای «نارضایتــی» خامنـهای از
اوضــاع ،نــه تنهــا از کراهــت او نمیکاهــد بلکــه مــردم را عصبانیتــر
میکنــد .از حصــر بیــرون آوردن رهبــران جنبــش ســبز (کروبــی،
موســوی و رهنــورد) دســت جنــاح «اصــاح طلــب» حکومتــی را
خالــی از «مطالبــات» خواهــد کــرد و دیگــر نمیداننــد بــا چــه ســرابی
تودههــای مــردم را در مجــاری سیاســتهای ارتجاعــی خــود جهــت
دهنــد .تخاصــم میــان تودههــای مــردم و ایــن رژیــم ســر تــا پــا فاســد
و مســتبد بــه جایــی رســیده اســت کــه ادعــای «اصالحــات از درون»
تبدیــل بــه شــوخی تلخــی شــده اســت.
احمدینــژاد و حتــا روحانــی ،ســخت تــاش میکننــد ،خــود را «خــارج
از گــود» جــا بزنــد تــا بتواننــد نقــش «ناراضــی» و «اپوزیســیون» را
بــازی کننــد .گنجانــدن احمدینــژاد در شــورای تشــخیص مصلحــت
نظــام توســط خامنـهای تالشــی بــود بــرای خنثــی کــردن ایــن نقــش.
امــا وی وقعــی بــه آن ننهــاده و کمــاکان ایــن نقــش را بــازی میکنــد.
حــرکات احمدینــژاد میتوانــد تعــادل شــکنندۀ ایــن رژیــم را برهــم
بزنــد .خویشــتنداری جناحهــای دیگــر (مشــخصا خانــواده الریجانــی
و رئیــس قــوۀ قضاییــه و «رهبــر») در مقابــل او میتوانــد بهعلــت
اســناد و مدارکــی باشــد کــه او از فســاد غیرقابــل تصــور اینــان در
دســت دارد .امــا مهمتریــن جنبــۀ ایــن «خویشــتنداری» آن اســت
کــه تعــادل شــکنندۀ جمهــوری اســامی میتوانــد بــه ســرعت برهــم
بخــورد و نزاعهــای درون هیئــت حاکمــه بــر بســتر نفــرت و انزجــار
تودههــای مردم،بــه ویــژه قشــرهای تحتانــی جامعــه کــه در انتخابــات
ریاســت جمهــوری  96نظــاره گــر بودنــد ،روندهایــی بــه جریــان بیفتــد
کــه غیرقابــل کنتــرل باشــد و حتــا ســال  88در مقابــل آن رنــگ ببــازد.
اجبــار کابینــۀ روحانــی در وارد کــردن «شــوک اقتصــادی» بــرای بــه
بیــرون آوردن اقتصــاد از رکــود ،حــذف بیــش از  20میلیــون نفــر از
دریافــت یارانــه ،افزایــش بهــای حاملهــای انــرژی کــه در طــرح بودجــه
ســال  97پیشــنهاد شــده اســت ،اعــام ورشکســتگی ســازمان تامیــن
اجتماعــی و بیبهــره شــدن بخشهــای بزرگــی از مــردم از بیمههــای
درمانــی ،همــراه بــا فســاد و ثروتهــای افســانهای حکومتــی هــا و
اعــوان و انصارشــان ،ورشکســتگی موسسـههای اعتبــاری و باالکشــیدن
میلیاردهــا تومــان ســپردهها و  ...همــۀ اینهــا عمیقتــر از پیــش،
رژیــم را در میــان اکثریــت اهالــی منفــور کــرده اســت.
ســران رژیــم و مشــاورین فکــری و «دلســوزان»اش هشــدار میدهنــد
بــی اعتمــادی شــدید مــردم بــه دولــت (کــه در جریــان کمکرســانی
بــه زلزلــه کرمانشــاه بهطــور برجســتهای تبــارز یافــت و تبدیــل بــه
یــک مشــغلۀ بــزرگ بــرای هیئــت حاکمــه و اتاقهــای فکــرش شــد)
میتوانــد مقدمــه شــورشهای اجتماعــی باشــد .دبیــر شــورای عالــی
امنیــت دولــت روحانــی (شــمخانی) در آخریــن روزهــای آذرمــاه در
نشســتی در «مجتمــع فرهنگــی شــهید بهشــتی قــوۀ قضائیــه» گفــت:
«مهمتریــن تهدیــد امــروز کشــور کاهــش اعتمــاد مــردم بــه کارآمــدی
نظــام اســت» .در ایــن وضعیــت احمدینــژاد و بانــدش امیدوارنــد
بخــش مهمــی از هیئــت حاکمــه را حــول خــود متحــد کــرده و بــا فرار
بــه جلــو و ادعــای بازگشــت بــه شــعارهای اولیــه «انقــاب اســامی»
بــر مــوج نارضایتــی مــردم ســوار شــوند و بــه طریقــی نظامشــان یــا

بخشهــای مهمــی از آن را از ســقوط و فروپاشــی نجــات دهنــد.
امــا حــرکات احمــدی نــژاد ،و در شــکلی دیگــر اظهــارات روحانــی،
انســان را بــه یــاد مقامــات امنیتــی و آدمکشــان درجــه اول رژیمهــای
ـال دهــه هشــتاد میــادی ،در
اروپــای شــرقی میانــدازد .در آخریــن سـ ِ
هنگامــۀ فروپاشــی رژیمهــای اروپــای شــرقی ،بخشهایــی از هیئــت
حاکمــۀ ایــن کشــورها در دقیقــه نــود بــرای فــرار از مهلکــه و نجــاتِ
«کل سیســتم» خــود بــه «ناراضیــان» و «اپوزیســیون» رژیمــی کــه
خودشــان از ســتونهایش بودنــد ،تبدیــل شــدند .بهطــور مثــال
در کشــور رومانــی کســانی از درون همــان رژیــم« ،رهبــر» خــود
(چائوشســکو) و همســرش را طنــاب پیــچ کــرده و بیــخ دیــوار بــه
گلولــه بســتند .آنهــا بــا ســوار شــدن بــر مــوج توهــم تودههــای
ناراضــی از ســتمهای رژيــم چائوشســکو ،رژیــم دیگــری کــه نماینــدۀ
همــان روابــط اجتماعــی ارتجاعــی بــود امــا عنــوان «نجــاتِ ملــی» بــر
خــود گذاشــته بــود را تشــکیل دادنــد .ایــن تجربههــای تاریخــی در
خــور توجهانــد.
فشــارهای درونــی و نفــرت تودههــای مــردم از رژیــم و نظــام جمهــوری
اســامی مصــادف شــده اســت بــا اوج گیــری فشــار امپریالیســت هــای
غربــی بــه ویــژه ،رژیــم ترامپ/پنــس بــر آن .روی کار آمــدن رژیــم
فاشیســتی ترامپ/پنــس در آمریــکا و رویکــرد آنــان بــه مســائل جهانــی
و خاورمیانــه ،معــادالت قــدرت را در ایــن منطقــه بــه هــم ریختــه اســت
و فشــار مضاعفــی بــر جمهــوری اســامی وارد میکنــد .جمهــوری
اســامی در گردابــی عمیــق بهســر میبــرد و از هــر ســو زیــر حملــه
اســت .هیئــت حاکمــه و اتاقهــای فکــرش ایــن وضعیــت را تحلیــل
کــرده ،تخمیــن زده و انفجــاری بــودن اوضــاع را درک میکننــد و
ســعی میکننــد برایــش «را ِه چــاره» بیابنــد .تحــرکات نیروهــای
طبقاتــی گوناگــون و مهمتــر از همــه در اوضــاع کنونــی تحــرکات درون
جناحهــای مختلــف جمهــوری اســامی را بایــد در ایــن بســتر دیــد.
احمــدی نــژاد در افشــاگریهایش از قــوه قضائیــه و رئیــساش،
میگویــد «مهــم تــر از همــه ایــن اســت کــه مــردم شــما را
نمیخواهنــد» .بخشــی از تودههــای مــردم دقیقــا تحــت نفــوذ
توهماتــی کــه همیــن نظــام تولیــد کــرده و اشــاعه میدهــد ،طرفــدار
احمدینــژاد شــدهاند و استداللشــان اینســت کــه «تنهــا کســی
اســت کــه جــرات میکنــد و جلــوی "رهبــر" میایســتد» .بخــش
مهمــی از تودههــای خشــمگین از وضــع موجــود ،همیشــه بــه دنبــال
یــک «منجــی» درون نظــام حاکــم میگردنــد تــا بلندگــوی اعتــراض
و نارضایتــی آنــان شــود .همــان گونــه کــه در ســال  88موســوی و
کروبــی را بهعنــوان رهبــر اعتراضــات خــود بــه رســمیت شــناختند.
ایــن فریـبکاری و توهــم ســازی ،خطــر بزرگــی اســت کــه مقاومــت و
اعتراضــات مــردم کــه امــروز در عرصههــای مختلــف گســترش یافتــه را
تهدیــد میکنــد .اینکــه ایــن فری ـبکاری هــا فراگیــر شــود و یکبــار
دیگــر مــردم مــا را بــه زیــر اســارتِ سیاســت و راهکارهــای مرتجعیــن
بکشــاند و یــا خیــر بــه کار مــا کمونیسـتهای انقالبــی مربــوط اســت.
ایــن کــه خواهیــم توانســت بخشــی از تودههــای مــردم را بــه ایــن خطر
آگاه کــرده و آنــان را در یــک مقاومــت مردمــی و آگاهانــه علیــه کلیــت
نظــام ســازمان دهیــم و بــر بســتر چنیــن مقاومتــی ،شــمار مهمــی از
آنــان را تبدیــل بــه کمونیســت هــای انقالبــی و ســازمان بــرای پیشــبرد
مبــارزه درازمــدت تــر کنیــم یــا خیــر ،تاثیــر تعییــن کننــده بــر جهــت
اوضــاع کنونــی خواهــد گذاشــت.
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با
ارسال طرح و عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش «آتش» به وسیعترین شكل ممكن و به شیوههای
مناسب كمك كنید.
weblog:n-atash.blospot.com

email:atash1917@gmail.com
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کمونیستها باید کمونیست باشند!
نامه ارسالی یکی از خوانندگان نشریۀ آتش درباره سخنرانی
سانسارا تیلور

«مــا اینجــا خــارج از محوطــه ممنوعــه پلیــس ،جمــع شــدهایم
تــا دربــاره تحریــف مفهمــوم «آزادی بیــان» و میــراث حقیقــی
«آزادی بیــان» صحبــت کنیــم .در زمانــی کــه مســئوالن
دانشــگاه یو،ســی،ال تصمیــم گرفتهانــد بــرای یــک فاشیســت،
فــرش قرمــز پهــن کننــد و دعــوت کردهانــد تــا بــه اینجــا
بیایــد و دربــاره برتــری پنــداری نــژاد ســفید و بیگانــه هراســی
صحبــت کنــد ...االن زمانــی اســت کــه بیــش از هــر زمــان
دیگــری بــه جــدل و مباحثــه واقعــی نیــاز داریــم .بــه صحبــت
کــردن واقعــی و گفتگــوی واقعــی نیــاز داریــم .نــه صحبــت
دربــاره برتــری پنــداری نــژاد ســفید و اینکــه آیــا مشــروعیت
دارد یــا نــه ،و نــه صحبــت دربــاره فاشیســم بلکــه دربــاره
زهراب ـهای کــه از کاخ ســفید بیــرون میآیــد و مــردم را مــورد
آســیب قــرار میدهــد .مــا بایــد راه را بــرای گفتمــان واقعــی
درایــن بــاره بــاز کنیــم کــه چطــور شــد دچــار چنیــن وضعیتی
شــدیم .در زمانیکــه برتــری پنــداری نــژاد ســفید و فاشیســم
بــا دندانهــای تیــز کــرده بــاز میگردنــد در ایــن بــاره صحبــت
کنیــم کــه چــه نــوع سیســتمی ایــن چیزهــا را میپرورانــد
و چــه نــوع دنیایــی امکانپذیــر اســت؟ خــوب بــا در نظــر
گرفتــن اینهــا ،بهعنــوان نماینــده ســایت)(Revcom.us
و نویســنده روزنامــه انقــاب ،مــن خبــر بســیار مهمــی بــرای
اعــام دارم .بــاب آواکیــان رادیکالتریــن انقالبــی زنــده،
رهبــر حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا ،نویســنده «قانــون
اساســی بــرای جمهــوری نویــن سوسیالیســتی در شــمال
آمریــکا» ،دانشــجوی ســابق دانشــگاه برکلــی و عضــو فعــال در
جنبــش واقعــی «آزادی بیــان» در آوریــل  2018بــه دانشــگاه
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سانســارا تیلــور ) (Sunsara Taylorاز فعالیــن حــزب کمونیســت
انقالبــی آمریــکا ) (RCPاســت کــه در جنبــش تــودهای ضــد رژیــم
فاشیســتی ترامپ/پنــس ) (Refuse Fascismهــم فعالیــت میکنــد
و بهعنــوان یکــی از ســخنگویان ایــن جنبــش هــم شــناخته شــده
اســت .صفحــه فیسبــوک آر.ســی.پی در تاریــخ  ۱۵ســپتامبر
 ۲۰۱۷فیلمــی از او بــه اشــتراک گذاشــت کــه حــاوی درسهــای
مهمــی دربــاره نحــوه عملکــرد و خــط سیاســی کمونیســتها در
ایــن جنبشهــا بــود .مطمئنــاً نمیتــوان تمامــی ابعــاد و جزئیــات
عملکــرد و خــط کمونیســتها در ایــن جنبشهــا را از روی
یــک فیلــم چنــد دقیقــهای اســتخراج کــرد .مبــارزه در یــک کارزار
تــودهای وســیع ،ابعــاد مختلفــی دارد کــه بایــد براســاس ســنتز نویــن
کمونیســم و از روی آثــار و بحثهــای بــاب آواکیــان آنهــا را بیــرون
کشــید و جمعبنــدی کــرد .امــا ایــن فیلــم کوتــاه چنــد نکتــه داشــت
کــه اصــول عــام آن میتوانــد بهعنــوان نمونــه و الگــوی کار بــرای
کمونیســتها در ســایر نقــاط جهــان و ســایر جنبشهــا هــم باشــد.
بــه اعتقــاد مــن هــر کمونیســتی (و معتقــدم ســنتز نویــن کمونیســم
امــروزه خــط تمایــز میــان مارکسیســم و رویزیونیســم اســت) بایــد
از خــودش بپرســد در فعالیــت تبلیغــی و ترویجــیاش در مبــارزات
تــودهای و جنبشهــا و تشــکلهای تــودهای کــه فعالیــت میکنــد ،در
ســخنرانیها و نشــریات و پالتاکهــا و آکســیونهای ایــن جنبشهــا
و تشــکلها ،خــودش و ســایر کمونیســتهای فعــال در آن ،چقــدر
براســاس ایــن خــط پیــش رفتهانــد؟ چقــدر ســنتز نویــن کمونیســم،
موجودیــت حــزب کمونیســت ،برنامــه و اهــداف و اســتراتژی یــک
حــزب کمونیســت در ایــن جنبشهــا و مبــارزات طــرح شــده و در
اختیــار مــردم قــرار میگیــرد؟ ایــن یکــی از مهمتریــن شــاخصهایی
اســت کــه تفــاوت اســتراتژی کمونیســتی در مبــارزات تــودهای را از
خــط و مشــی و اســتراتژی بــورژوا دمکراتیــک جــدا میکنــد.
سانسارا در این فیلم میگوید:

برکلــی میآیــد و ســخنرانی خواهــد کــرد .بــاب آواکیــان در
بخشــی از ایــن برنامــه دربــاره تحریــف مفهــوم آزادی بیــان
و دروغهــای «کریــس» رئیــس دانشــگاه دربــاره آزادی بیــان
افشــاگری خواهــد کــرد .بــاب آواکیــان زمانــی در اینجــا،
برکلــی ،ســخنرانی خواهــد داشــت کــه «کریــس» رئیــس
دانشــگاه و مقامــات دانشــگاه برکلــی ،آســیبهای بزرگــی بــه
مفهــوم آزادی بیــان وارد کردهانــد .بــا دعــوت کــردن و تریبــون
فراهــم کــردن بــرای تحریــکات اولتــرا فاشیســتی ،بــرای یــک
فاشیســت ،تصویــر غلطــی از آزادی بیــان ارائــه داده و آزادی
بیــان را بــه صــورت غلطــی بــه کار گرفتــه انــد .بــه حــق و
عادالنــه اســت کــه جلــوی آنــان گرفتــه شــود .در شــرایطی کــه
دانشــگاه برکلــی بــا ایــن کار چنیــن ضربــه بزرگــی بــه مفهــوم
واقعــی آزادی بیــان وارد کــرده ،دو رویــی و نفــاق بســیار
بزرگــی خواهــد بــود و آســیب بزرگتــری بــه کاربــرد آزادی
بیــان خواهــد بــود اگــر کــه مقامــات دانشــگاه ســعی کننــد بــه
هــر صــورت یــا شــیوهای مانــع ســخنرانی بــاب آواکیــان بشــوند
کــه بــه ایــن دانشــگاه میآیــد تــا دربــاره علــم رهاییبخــش
کمونیســم ،آزادی بیــان و رابطــه آنهــا صحبــت کنــد .بــاب
آواکیــان دربــاره آزادی بیــان واقعــی و انقــاب کمونیســتی
در آوریــل  2018در اینجــا صحبــت خواهــد کــرد .ایــن
ســخنرانی اســت کــه بایــد شــنیده شــود .بــاب آواکیــان
دروغهایــی کــه دربــاره آزادی بیــان گفتــه شــده را رد خواهــد
کــرد ... .دانشــجویان بــا هــر دیدگاهــی کــه دارنــد بایــد بــه
مســائل خــارج از دانشــگاه بپردازنــد ... .جنبــش واقعــی آزادی
بیــان و چیــزی کــه بــاب آواکیــان بــه آن مــی پــردازد دربــاره
حــق دانشــجویان اســت کــه بیاینــد و علیــه برتــری پنــداری
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کمونیستها ...

نــژاد ســفید و فاشیســم و جداســازی صحبــت کننــد .ایــن بــه
جــا نیســت کــه فاشیسـتها بیاینــد و افــکار بیمارشــان دربــاره
برتــری پنــداری نــژاد ســفید را در دانشــگاه بپراکننــد .ایــن
چیــزی اســت کــه اتفــاق خواهــد افتــاد.
اگــر میخواهیــد کــه در ایــن فعالیــت شــرکت کنیــد و بخشــی
از ســازماندهی آن باشــید بیاییــد و بــا مــن صحبــت کنیــد .اگــر
میخواهیــد ببینــد کــه ایــن دانشــگاه درگیــر جنبــش آزادی
بیــان واقعــی اســت ،در گــرو ایــن ســوال اســت کــه چــه دنیایی
امکانپذیــر اســت و بــه جایــی برســیم کــه دیگــر دروغهــای
بــزرگ ،نامشــروع و پــر آســیب کســانی مثــل «مویــس پــت»
کــه دو هفتــه دیگــر اینجــا ســخنرانی خواهــد کــرد را تحمــل
نکنیــم .کســی کــه میگویــد سیاهپوســتان بــه صــورت نــژادی
از سفیدپوســتان فروتــر هســتند .ایــن ضــد علــم اســت ،خرافــه
اســت ،بــه ایــن افــراد تریبــون بــرای ابــراز نظــر داده میشــود.
چــرا مــا کمــاکان چنیــن چیــزی را تحمــل میکنیــم؟ اگــر
میخواهیــد بدانیــد کــه ایــن مســايل از کجــا ناشــی میشــود
و چطــور میشــود از شــر آن خــاص شــد ،بایــد بــه ســخنرانی
بــاب آواکیــان گــوش کنیــد .مــن بعــدا بــا بیانیــه دیگــری
دربــاره رئیــس دانشــگاه و اینکــه اینجــا چــه خبــر اســت بــاز
خواهــم گشــت ولــی االن ایــن را میگویــم ،چش ـمهای دنیــا
بــه مــا اینجــا در برکلــی دوختــه شــده اســت».

نکتــه اول) سانســارا در جلســهای ایــن بحــث را مطــرح میکنــد
کــه موضوعــش دفــاع از آزادی بیــان و اعتــراض بــه ســخنرانی یــک
فاشیســت در دانشــگاه برکلــی اســت .یعنــی مضمــون ایــن میتینــگ
در چهارچــوب فعالیتهــای ضــد فاشیســتی جنبــش رفیــوز فاشیســم
اســت و نــه میتینگهــای آر.ســی.پی .تیشــرتهای رفیــوز فاشیســم
کــه بــر تــن شــنوندگان و مجــری اســت و بنرهــای رفیــوز فاشیســم
نشــان میدهنــد کــه میتینــگ را رفیــوز فاشیســم برگــزار کــرده اســت
و در چهارچــوب آن تشــکیالت در حــال برگــزاری اســت.
امــا سانســارا تیلــور در ایــن جلســه و در حالیکــه تیشــرت رفیــوز
فاشیســم را بــر تــن دارد بــه صراحــت از انقــاب کمونیســتی و نماینــده
فکــری آن در زمانــه مــا یعنــی بــاب آواکیــان و تشــکیالت آن در آمریــکا
یعنــی حــزب کمونیســت انقالبــی صحبــت میکنــد .بــه عبــارت دیگــر
کمونیســتها در تشــکلهای تــودهای میتواننــد و بایــد از ضــرورت
کمونیســم صحبــت کننــد .کمونیســتها در مبــارزات تــودهای و
تشــکلهای جبهــه متحــد هــم کار تبلیــغ و ترویــج کمونیستیشــان
را پیــش میبرنــد و چنیــن نیســت کــه چــون در مبــارزه و جنبشــی
کمتــر از انقــاب کمونیســتی (در اینجــا دربــاره آزادی بیــان و
اعتــراض بــه ســخنرانی یــک فاشیســت) فعالیــت میکننــد پــس
فعالیــت و پیامشــان نبایــد کمونیســتی بلکــه الزام ـاً در چهارچوب ـهای
غیــر کمونیســتی باشــد .یعنــی کمونیســتها در تشــکالت تــودهای
هــم کمونیســت هســتند نــه ســخنگوی ســایر طبقــات و از جملــه
بورژوادمکراســی.
نکتــه دوم) توجــه کنیــم کمونیســمی کــه سانســارا از آن صحبــت
میکنــد یــک کمونیســم مبهــم ،شــرمنده ،رقیــق شــده و التقاطــی
نیســت کــه گرایشــات غیرکمونیســتی مدعــی کمونیســم هــم بتواننــد
در آن قــرار بگیرنــد .یــا مخاطــب را گیــج کنــد کــه هــر کــس
کــه خــودش را کمونیســت مینامــد پــس در چهارچــوب همیــن
کمونیســمی اســت کــه سانســارا از آن حــرف میزنــد .او خــط
تمایــز ایــن کمونیســم ،بنیانگــذار و تدوینگــر آن ،ظــرف حزبــی و
تشــکیالتیاش و حتــی برنامــه و ســند تدویــن شــدهاش بــرای جامعــه
آینــده (ســند پیشنویــس قانــون اساســی بــرای جمهــوری
نویــن سوسیالیســتی در شــمال آمریــکا) همــه را نــام میبــرد
کــه مشــخص باشــد از چــه کمونیســمی و از چــه انقالبــی صحبــت
میکنــد .
نکتــه ســوم) او بــا گفتــن ایــن جملــه کــه «بهعنــوان نماینــده
 Revcom.usو نویســنده در روزنامــه انقــاب ،مــن خبر بســیار مهمی
بــرای اعــام دارم» درواقــع اعــام میکنــد کــه بــه پالتفــرم مقــرر بــا

متحدیــن غیــر کمونیستشــان در جنبــش رفیــوز فاشیســم وفــادار
اســت و در اینجــا نــه بهعنــوان ســخنگوی رفیــوز فاشیســم بلکــه
بهعنــوان یکــی از فعالیــن ایــن جنبــش کــه در عینحــال کمونیســت
و عضــو حــزب کمونیســت اســت ،در میتینــگ رفیــوز فاشیســم دربــاره
انقــاب و کمونیســم صحبــت میکنــد .پــس مرزهــای جبهــه متحــدی
کــه بــا غیرکمونیس ـتها تشــکیل دادهانــد را مخــدوش نمیکنــد امــا
پیــام کمونیســتیاش را بــه مــردم ابــاغ میکنــد .در چهارچوبــه تشــکل
تــودهای در حالــی کــه تــاش میکنــد بــه حداکثــر ممکــن تودههــا را
حــول یــک مبــارزه مشــخص علیــه دولــت و سیســتم متحــد کنــد امــا
در عینحــال پیــام کمونیســتیاش بــرای جــذب تودههــای پیشــرو
و مشــتاق را پیــش میکشــد و آن را سانســور یــا پنهــان نمیکنــد.
نکتــه چهــارم) ســبک کار او در تبلیــغ و ترویــج همــان ســبکی اســت
کــه لنیــن در اثــر «چــه بایــد کــرد؟» و بعدهــا بــاب آواکیــان در اثــر
«چــه بایــد کــرد غنیشــده» و ســایر آثــارش آن را فرمولــه کردنــد .از
یــک موضــوع خــاص و مشــخص یعنــی مبــارزه بــرای آزادی بیــان و
اعتــراض بــه یــک امــر مشــخص یعنــی ســخنرانی یــک فاشیســت در
دانشــگاه برکلــی شــروع میکنــد .ایــن موضــوع مشــخص بخشــی از
همــان جنبــش مقاومــت علیــه فاشیســم در آمریــکا و بــر انداختــن رژیم
فاشیســتی ترامپ/پنــس اســت .سانســارا مخاطبینــش را فــرا میخوانــد
تــا در برابــر تریبــون دادن بــه یــک نژادپرســت فاشیســت مقاومــت
کننــد .در ادامــه میگویــد مــا بــه بحــث نیــاز داریــم ،بــه بحــث واقعــی
و جــدل واقعــی و قــرار اســت بــاب آواکیــان در ایــن بــاره بحــث و
جــدل کنــد .صرفـاً بــه ایــن بســنده نکــرده کــه بیاییــد مقاومــت کنیــم
نگذاریــم فاشیســتها در اینجــا صحبــت کننــد .بلکــه عــاوه بــر
ایــن بــه ضــرورت بحــث و جــدل و در پیــش گرفتــن روش علمــی
بــرای فهمیــدن ریش ـههای ایــن معضــل یعنــی فاشیســم و بازگشــت
فاشیســتها در آمریــکا صحبــت میکنــد و ایــن ســؤال را پیــش
میکشــد کــه «چطــور شــد دچــار چنیــن وضعیتــی شــدیم ...چــه
نــوع سیســتمی ایــن چیزهــا را مــی پرورانــد و چــه دنیایــی امکانپذیــر
اســت؟» .و ســپس برنامــه ســخنرانی بــاب آواکیــان را بــه ایــن دو ســؤال
پیونــد میدهــد و مخاطبــش را فــرا میخوانــد کــه بــرای فهــم ایــن
دو ســؤال بــه علــم کمونیســم بــاب و ســخنرانی او نیــاز دارد.
سانســارا از ایــن هــم فراتــر رفتــه و بــه مخاطبــش در یــک میتینــگ
جبهــه متحــدی علیــه فاشیســم میگویــد در صــورت تمایــل بــرای
نقــش ایفــا کــردن در ســازماندهی ســخنرانی بــاب آواکیــان بــه
سانســارا رجــوع کننــد و بــا او صحبــت کننــد .یعنــی زمینــه همــکاری
تشــکیالتی را هــم فراهــم میکنــد و بــاز تأکیــد میکنــم همــه
اینهــا در چهارچوبــه میتینــگ رفیــوز فاشیســم صــورت مــی گیــرد.
در پایــان بگویــم نمیتــوان در هــر ســخنرانی و فراخــوان در مبــارزات
تــودهای هماننــد ایــن ســخنرانی عمــل کــرد امــا ایــن فیلم و ســبک کار
رفیــق سانســارا نــکات مهمــی در مــورد خــط کمونیسـتها و چگونگــی
تبلیــغ و ترویــج آنهــا در جنبشهــای تــودهای دارد کــه بــه واقــع
خــط تمایــز بــا هرگونــه تفســیر راســت یــا التقــاط بورژوادمکراتیــک از
آن اســت .ایــن خــط و ایــن ســبک کار بایــد الگــوی هــر کمونیســت
واقعــی در مبــارزات و تشــکلهای تــودهای باشــد .در غیــر ایــن صــورت
رویکــرد مــا بــه ایــن مبــارزات و تشــکلها ،رویکــردی بــا اســتراتژی
انقــاب کمونیســتی نیســت بلکــه بــه قطــع در خدمــت اهــداف ســایر
طبقــات و بهویــژه بــورژوازی قــرار گرفتــه و تودههــا و پتانســیل آنهــا
را بــه زیــر بــال و پــر بــورژوازی و نماینــدگان و ســخنگویان آن هدایــت
میکنــد و ایــن خیانــت بــه مــردم و بــه انقــاب اســت.
امیــدوارم اگــر مطلــب نادرســت یــا مبهمــی در ایــن نوشــته بــود،
دسـتاندر کاران نشــریه آتــش و خواننــدگان حتمـاً آن را طــرح کننــد
تــا زمینــه بحثهــای بیشــتری در ایــن مــورد شــود.
آذر ۱۳۹۶
لینک فیلم سخنرانی سانسارا تیلور:
https://www.facebook.com/tuneintorevcom/
videos/1763443897017145/?hc_ref=ARQ0cGN_wl
EwhgQeVDbgdVP1FnS1Ru66JGVH9WxAdRh1zo
5JDxC1X8-vcwKGFLU7b8w

مؤخره:

اندیشه و ِ
خط اوجاالن به رهایی منجر
نمیشود ،جهان دیگری باید ساخت

نام کتاب :نقد جهان اوجاالن
نويسنده :صالح قاضیزاده با همکاري اميد بهرنگ
ناشر :انتشارات حزب کمونيست ايران
(مارکسيست لنينيست مائوئيست)
سال نشر :چاپ اول آذر 1395
نقــد جهــان اوجــاالن عنــوان کتابــي اســت کــه ازســوي
حــزب کمونيســت ايــران (م ل م) منتشــر شــد .موضــوع
ـع کمونيســتي نســبت
کتــاب ،نقــدي همهجانبــه از موضـ ِ
بــه نظــرات و خــط سياســي و ايدئولوژيــک عبــداهلل
حبــس پ.ک.ک (حــزب کارگــران
اوجــاالن رهبــر در
ِ
کردســتان) اســت.
کتــاب ،شــامل يــک مقدمــه و يــک نتيجهگیــری و
معرفــي
 8فصــل مجــزا بــا عناويــن متفــاوت اســت.
ِ
ـل اول تــا هشــتم کتــاب را در شــمارههاي
مقدمــه و فصـ ِ
بخــش
پيشــين آتــش خوانديــد .در اينجــا بــه معرفــي
ِ
نتیجهگیــری میپردازیــم.
عنوان این بخش:

اندیشه و ِ
خط اوجاالن به رهایی منجر نمیشود،
جهان دیگری باید ساخت
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بخــش نتیجهگیــری کتــاب بــه ایــن مســئله پرداختــه کــه دســتگاه فکــری
اوجــاالن دو ویژگــی اساســی دارد :اول ایدهآلیســتی و ذهنــی اســت و قــادر
بــه بازتــاب درســت واقعیــت نیســت و بــدون شــناخت واقعــی از جامعــه و
جهــان نمیتــوان آن را تغییــر داد و دوم اینکــه رفرمیســتی و سازشــکارانه
اســت و اساســا تئوریســازی اوجــاالن بــرای خدمــت بــه ایــن ســازش
اســت .در ایــن بخــش بــه بررســی افــق طبقاتــی اندیش ـههای اوجــاالن و
عوامــل داخلــی و منطقــهای و
پ.ک.ک پرداختــه شــده و اینکــه کــدام
ِ
بینالمللــی بــه رو آمــدن و تکویــن و گســترش جریــان پ.ک.ک پــا داد.
ـق برنامــه و در متــن تئــوری و خــط و مشــی و اســتراتژی
آنچهکــه در افـ ِ
عملــی اوجــاالن و پ.ک.ک و ســایر ســازمانهای متحــد بــا آن در جنبــش
کردســتان قــرار گرفتــه اســت ،چشـمانداز بــورژوازی ُکــرد اســت کــه هــدف
دســت یافتــن بــه خودمختــاری و خودگردانــی و اســتقالل عمــل بیشــتر در
ســایۀ ادغــام شــدن بــا روابــط تولیــدی و مناســبات طبقاتــی حاکــم بــر
جمهــوری ترکیــه و ســاختار بــورژوا -کمپــرادوری آن را دنبــال میکنــد.
پ ک ک ،چنانکــه در فصلهــای پیشــین کتــاب گفتــه میشــود،
ماننــد بســیاری از جریانــات و احــزاب ناسیونالیســتی دیگــر در قــرن
بیســتم و در شــرایط جنــگ ســرد و جهــان دو قطبــی بــا رگههایــی از
انقالبیگــری خردهبورژوایــی پرچــم مبــارزۀ عادالنــه و برحــق بــا ســتم
ملــی در جمهــوری ترکیــه را بــر افراشــت .پ.ک.ک از همــان آغــا ِز مبــارزه
مســلحانهاش امیــدوار بــود بــا کســب کمکهــا و حمایتهــای سوســیال-
امپریالیســم شــوروی ،اهــداف ملیگرایانــۀ ُکــرد را متحقــق کنــد .امــا
پــس از ســقوط شــوروی و همچنیــن در پرتــو تحــوالت عمیــق سیاســی
ـب دســتگیری عبــداهلل
و اقتصــادی کردســتان و ترکیــه و خاورمیانــه ،متعاقـ ِ
اوجــاالن و بهطــور مشــخص بــا آغــاز تدویــن اســناد دفاعیههایــش یــک
پروســۀ بــورژوا -ناسیونالیســتی خالــص را در دســتور کار خــود قــرار داد کــه
ارزشــی
بهصــورت تئوریســازیهای رهبــری آن در نظــام مفهومــی و
ِ
«مدرنیتــه دمکراتیــک» و «پارادایــم جدیــد آپوئیســتی» فرمولــه شــده
اســت .در مرکــز ایــن پــروژه ،دســت شســتن از ســرنگون کــردن دولــت
ترکیــه و انــکا ِر ضــرورت کســب قــدرت سیاســی قــرار دارد کــه بهصــورت
نظریهپــردازی پیرامــون ملغمــهای از تئوریهــای آنارشیســتی و بــا
هــدف رســیدن بــه توافــق و همزیســتی بــا بــورژوازی تُــرک و متحدیــن
بینالمللــی آن و نظریــۀ «کنفدرالیســم دمکراتیــک» فشــرده شــده اســت.
تغییــر و تحــوالت گوناگونــی طــی ســه دهــه اخیــر در ســطح جهــان اتفــاق
افتــاده اســت کــه عمومـاً بــر خاورمیانــه و کردســتان و حتی بــر جنبشهای
ملــی بهصــورت عــام نیــز تأثــر گذاشــتهاند .بهطــور کلــی ایــن تحــوالت
را میتــوان در دو دســته  )1تغییــرات زیربنایــی و ســاختاری اقتصــادی
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و  )2دگرگونیهــای سیاســی و
روبنایــی و فکــری ،تقســیمبندی
کــرد کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط
داشــته و بــر هــم اثــر گذاشــتهاند.
رشــد مناســبات ســرمایهداری طــی
چنــد دهــه گذشــته و بهخصــوص
در جریــان جهــش و گســترش
روابــط ســرمایهداری در فراینــد
جهانیســازی (گلوبالیزاســیون)،
ســاختار اقتصــادی و روابــط
اجتماعــی و ترکیــب جمعیتــی و
طبقاتــی بســیاری از کشــورهای
پیرامونــی و ملــل تحــت ســتم
را دچــار تغییــرات مهــم و
ریشــهای کــرده اســت .مجموعــۀ
ایــن دگرگونیهــای زیربنایــی
بهلحــاظ سیاســی و فرهنگــی نیــز
فاکتورهــای جدیــدی بــه معــادالت
سیاســی کشــورها و جوامــع
افــزوده اســت .در مــورد مســئلۀ
ُکــرد بهطــور مشــخص گســترش
روابــط ســرمایهداری در هــر چهــار
پارچــۀ کردســتان – بهویــژه در
ایــران و ترکیــه – بــر ســاخت
اجتماعــی و طبقاتــی کردســتان
تأثیــرات عمیقــی گذاشــته اســت .رشــد روابــط کاالیــی ،تضعیــف نهادهــا و
روابــط فئودالــی و نیمــه فئودالــی ،افزایــش تعــداد کارگــران و مزدبگیــران،
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها ،ورود هــر چــه بیشــتر زنــان بــه روابــط
اجتماعــی خــارج از خانــه و جــذب شــدن در بــازار کار ،افزایــش تعــداد
تحصیلکردههــا و دانشــجویان و نهادهــای آموزشــی و گســترش دانــش و
اطالعــات عمومــی از طریــق شــبکه جهانــی اینترنــت همگــی از نتایج رشــد
روابــط ســرمایهداری در کردســتان بــوده اســت کــه البتــه پدیدههــای
دهشــتناک ماهــوی ایــن نظــام ماننــد فقــر و فالکــت و بــیکاری و
حاشیهنشــینی و غیــره را نیــز بایــد بــر آن افــزود .ایــن رشــد ســرمایهداری
در کردســتان بــا تحــوالت مهــم منطقــه و ســقوط صــدام حســین و پیــش
از آن تشــکیل حکومــت خودمختــار و ســپس دولــت نیمهرســمی و
دوفاکتــوی ُکــردی در جنــوب کردســتان از ســال  2003بــه بعــد ،همــراه
بــود .مجموعــه ایــن عوامــل اقتصــادی و سیاســی باعــث شــکلگیری و
تقویــت قشــری از بــورژوازی جدیــد و نوخاســتۀ ُکــرد در منطقــه بهویــژه
در شــمال و جنــوب کردســتان یعنــی کردســتان عــراق و ترکیــه شــد .ایــن
بــورژوازی بــه منابــع نفتــی بالفعــل کرکــوک و بالقــوه دهــوک و اربیــل
امیــد بســته و تــاش دارد روابــط خــود را بــا بــورژوازی منطقــه ،خصوصــا
در ترکیــه و بــا شــرکتهای بــزرگ تجــاری و نفتــی -گازی و دولتهــای
امپریالیســتی و حتــی دولــت اســرائیل گســترش داده و تقویــت کنــد.
بخــش مهمــی از ایــن قشـ ِر در حــال گســترش بــورژوازی ُکــرد در شــمال
کردســتان از اواخــر دهــۀ  90میــادی و پــس از دســتگیری اوجــاالن و
شــروع پروســۀ گفتگــوی دولــت ترکیــه بــا وی ،بــه ایــن جمعبنــدی رســید
کــه بــا حمایــت از پ.ک.ک و مشــخصا شــخص اوجــاالن و رونــد مذاکــرات
میتوانــد موضــع قدرتمندتــری در کل ســاختار بــورژوازی ترکیــه بــه
دســت آورد .از ایــن رو احــزاب رســمی و قانونــی ُکــردی ماننــد حــزب صلــح
و دمکراســی ( )BDPو پــس از آن حــزب دمکراســی خلقهــا ()HDP
در نتیجــۀ وحــدت بــورژوازی ُکــرد بــا پ.ک.ک و اوجــاالن ،بــرای فعالیــت
علنــی و رقابــت سیاســی بــا جناحهــای مختلــف بــورژوازی تُــرک تشــکیل
شــدند .رفرمیســم پارلمانــی و قانونــی احــزاب ُکــردی اهرمــی در دســت
بــورژوازی ُکــرد اســت کــه بهعنــوان مکمــل بــازوی دیگــر ایــن اســتراتژی
یعنــی رفرمیســم مســلح پ.ک.ک عمــل میکنــد .اگــر کوهســتان قندیــل،
مأمــن و نقطــه امیــد زنــان و مــردان جــوان و عصیانگــر ُکــرد اســت،
احــزاب قانونــی دســتآویز و تجلــی آرمانهــای نــاب بــورژوازی ُکــرد و
طبقــات میانــه و متوســط جامعــه کردســتان هســتند.
زاویــۀ دیگــری از تحــوالت مهــم منطقــه کــه بــر رونــد حرکــت پ.ک.ک
و جنبــش کردســتان تأثیــر گذاشــت ،تغییــرات سیاســی و ژئوپولیتیکــی
خاورمیانــه طــی دو دهــه اخیــر اســت .پــس از ســقوط بلــوک شــرق،
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تــوازن قــوا در میــان امپریالیســتها و قدرتهــای بــزرگ بــه نفــع
امپریالیســم آمریــکا تغییــر کــرد .امــا ایــن مســاله ســرآغاز دور جدیــدی
از رقابــت میــان قدرتهــای امپریالیســتی و شــکلگیری تضادهــای جدیــد
و بلوکبندیهــای تــازه در میــان آنهــا بــود .آمریکاییهــا بــرای پیشــی
گرفتــن از رقبایــی ماننــد روســیه ،چیــن و اتحادیــه اروپــا تــاش دارنــد تــا بــا
طــرح «خاورمیانــه جدیــد» ،ســلطه و هژمونــی سیاســی و نظامــی خــود در
ایــن منطقــه را تثبیــت و بازســازی کننــد .در ایــن طــرح ،نقــش ترکیــه بــه
عنــوان قدیمیتریــن متحــد اســتراتژیک آمریــکا و ناتــو در منطقــه بســیار
حائــز اهمیــت اســت و آمریکاییهــا کوشــیدهاند از طریــق ایجــاد تغییــرات
و اصالحــات مهــم در ســاختار اقتصــادی و سیاســی جمهــوری ترکیــه،
ایــن کشــور را بــه یکــی از نقــاط اتــکای خــود و کل نظــام ســرمایهداری
امپریالیســتی در منطقــه تبدیــل کننــد .اصالحــات و تغییــرات در هئیــت
حاکمــه و ترکیــب بــورژوازی ترکیــه عمدتــا شــامل فعــال و شــریک کــردن
جنــاح جدیــدی در بــورژوازی بــود کــه بــه برآمــدن و قدرتیابــی حــزب
عدالــت و توســعه ( )AKPمنجــر شــد .ایــن حــزب و دولــت رجــب طیــب
اردوغــان قــرار بــود الگویــی از وحــدت اســام سیاســی و بــورژوازی و
نئولیبرالیســم بــرای دولتهــای اســامی_بورژوایی در طــرح خاورمیانــه
جدیــد باشــد .بــرای تبدیــل شــدن ترکیــه بــه ژانــدارم منطقــه و یــک قــدرت
تأثیرگــذار منطق ـهای ،ایــن کشــور بــه ثبــات اقتصــادی و سیاســی بیشــتر
نیــاز داشــت و بــه همیــن دلیــل مســاله کردهــا و تضــاد دولــت ترکیــه بــا
پ.ک.ک بــرای ایــاالت متحــده اهمیــت پیــدا کــرد .بنابرایــن شــریک کــردن
بــورژوازی ُکــرد در بخشــی از ســاخت قــدرت در ترکیــه یکــی دیگــر از
خطــوط اصالحــات و برنامههــای امپریالیســم آمریــکا در ایــن کشــور بــود.
ایــن طــرح مســتلزم برخــی رفرمهــای اجتماعــی و فرهنگــی در رابطــه بــا
موقعیــت و وضعیــت کردهــا در ترکیــه بــود کــه آزادی زبــان و آمــوزش
زبــان ُکــردی یــا راهانــدازی برخــی رســانههای فرهنگــی و خبــری ُکــردی
را در بــر میگرفــت .امــا بایــد توجــه کــرد ایــن اصالحــات بورژوایــی هرگــز
بهمعنــای از بیــن رفتــن ســتم ملــی در کردســتان نیســت و کمــاکان ســتم
ملــی علیــه کردهــا و دیگــر ملــل تحــت ســتم یکــی از ارکان مهــم دولــت
بورژوایــی در جمهــوری ترکیــه و ســایر مناطــق کردســتان در ایــران ،عــراق
و ســوریه اســت.
نقــش بــورژوازی ُکــرد در منطقــه بهویــژه در دولــت اقلیــم کردســتان البتــه
از ســطح گســترش روابــط بــا بــورژوازی ملــل غالــب فراتــر رفتــه و بــه ســطح
همکاریهــای اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی -امنیتــی بــا دولتهــای
امپریالیســتی نیــز رســید .فئــودال -کمپرادورهایــی چــون عشــیره و خانــدان
و حــزب بارزانــی و طالبانــی مدتهــا اســت بــه متحــد سیاســتهای
امپریالیســم آمریــکا در عــراق تبدیــل شــدهاند و جنبــش کردســتان عــراق
و تــوان نظامــی و مردمــی آن را بــه پیــاده نظــام امپریالیس ـتها و مجــری
بالقــوه سیاســتهای آنهــا در عــراق تبدیــل کردهانــد .عبــداهلل اوجــاالن
ایــن تغییــر فــاز امپریالیســتی در مســاله ُکــرد بعــد از جنــگ کویت و ســپس
ســقوط صــدام و تشــکیل دولــت خودمختــار ُکــردی در جنــوب کردســتان
را دریافــت و از آن بــه «چارهیابــی مســاله ُکــرد بــر اســاس مدرنیتــهی
کاپیتالیســتی» نــام بــرد( .اوجــاالن  )103-102 :1391امــا او همزمــان
دریافــت کــه بــه ایــن مســاله میتوانــد بهعنــوان یــک فرصــت بــرای
پ.ک.ک و کل بــورژوازی ُکــرد در شــمال کردســتان (کردســتان ترکیــه)
نیــز نــگاه کنــد .او در کتــاب نقشــه راه مینویســد:
همزمــان بــا جایگزینــی هژمونــی ایــاالت متحــده آمریــکا در عــراق ،اقدامــات
ســنتی گالدیــوی ناتــو در مــورد کردســتان و ُکردهــا یعنــی زمینــه تــداوم
متدهــای ُکنترا-گریالیــی بــه شــکل ســابق بــه میــزان زیــادی تضعیــف شــد.
تنــش مابیــن جمهــوری ترکیــه و ایــاالت متحــده آمریــکا کــه ناشــی از
موضع گیــری در برابــر پ.ک.ک و دولــت فــدرال ُکــرد –در عــراق– بــود
در ســال  2007و همزمــان بــا توافــق واشــنگتن وارد مرحلــه ای نویــن شــد.
می تــوان درک کــرد کــه در برابــر دســت کشــیدن پ.ک.ک از مبــارزه
مســلحانه ،توافقــی کلــی در ســاختار دولت-ملــت بــر مبنــای راه حل هــای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی کــه در آن هــا راه حــل نظامــی
نقــش اساســی را بــر عهــده نــدارد ،حاصــل شــد( ....همــان )103-102
بــه همیــن دلیــل بهرغــم قــرار گرفتــن نــام پ.ک.ک در لیســت کذایــی
«ســازمانهای تروریســتی» ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا ،رهبران شــاخهی
غربــی ک.ج.ک یعنــی حــزب اتحــاد دمکراتیــک (پ.ی.د) از ســال  2006بــه
بعــد بــه صــورت رســمی و غیــر رســمی بــا مقامــات وزارت خارجــه آمریــکا
مشــغول مذاکــره و گفتگــو شــدند .ایــن مســاله بهویــژه پــس از گســترش
جنــگ داخلــی در ســوریه و شــکلگیری مناطــق آزاد شــده در روژئــاوا توســط

پ.ک.ک و متحدینــش و ســپس قــدرت گرفتــن داعــش در ایــن کشــور ابعــاد
وســیعی بــه خــود گرفــت .رهبــران پ.ی.د و پ.ک.ک هرگــز تمایلشــان بــرای
نزدیکــی هــر چــه بیشــتر بــه آمریکاییهــا و دیگــر قدرتهــای امپریالیســتی
را پنهــان نکردنــد و بــه جنــگ ائتــاف آمریــکا و متحدینــش علیــه داعــش
بــه صــورت یــک فرصــت بــرای نزدیکــی هــر چــه بیشــتر بــه امپریالیسـتها
نــگاه میکننــد .در واقــع رهبــری پ.ک.ک ســعی دارد از تــوان نظامــی،
قــدرت بســیجکنندگی ،پایــه اجتماعـیاش و اخیــرا ً منطقــۀ آزادشــدۀ روژئــاوا
را بهعنــوان برگهــای برنــده بــرای مشــارکت در رقابتهــای منطقــهای و
ســهم گرفتــن از روابــط قــدرت موجــود اســتفاده کنــد.
امــا خــط و مشــی و اســتراتژی اوجــاالن و پ.ک.ک فقــط از تغییــر و تحوالت
سیاســی و اقتصــادی بینالمللــی متأثــر نشــد بلکــه دگرگونیهــای عرصــۀ
تفکــر و نظریههــای سیاســی ،فلســفی و اجتماعــی در ســطح جهــان طــی
ســه دهــه اخیــر نیــز بــه اندیش ـههای اوجــاالن راه یافــت و بــر پ.ک.ک و
جنبــش کردســتان تأثیــر گذاشــت .بــا شکســت سوسیالیســم در چیــن و
ســپس فروپاشــی شــوروی و بلــوک شــرق ،یــک کارزار تبلیغاتــی و سیاســی
عظیــم و گســترده از ســوی راســت جهانــی و ایدئولوگهــا و رســانههای آن
علیــه کمونیســم و انقــاب بــه راه افتــاد بــا ایــن مضمــون کــه «کمونیســم
شکســت خــورده اســت و ســرمایهداری و لیبرالیســم حقانیــت خــود را بــه
اثبــات رســانده و راهــی جــز پذیــرش نظــام ســرمایهداری وجــود نــدارد» .این
هجمــۀ وســیع تبلیغاتــی -سیاســی علیــه کمونیســم توانســت بخــش اعظــم
جریانــات رویزیونیســت و طرفــدار بلــوک امپریالیســتی شــرق و همچنیــن
تعــدادی از روشــنفکران انقالبــی و ســابقاً چــپ را نیــز بــا خــود متحــد کنــد
یــا بــه شــکل غیــر مســتقیم بــر آنــان تأثیــر بگــذارد .ایــن بخــش عمدتــا
بــه شــکل ضدیــت بــا مارکسیســم و گســترش ایدههــای پستمدرنیســتی،
پساســاختارگرایانه ،آنارشیســتی ،نســبیتگرایی فرهنگــی ،جریانــات
سیاســت هویتــی و معجونــی از ایدههــای بورژوا-دمکراتیــک تبــارز یافــت.
وجــه اشــتراک تمامــی ایــن گرایشــات بــه ظاهــر چــپ و رادیــکال ،انحــال
دســتآوردهای نظــری و عملــی علــم کمونیســم و جنبــش پرولتــریّ ،رد
تئــوری مارکسیســتی دولــت و انــکار ضــرورت کســب قــدرت سیاســی و ارائه
درکهــای ایدهآلیســتی و شــبه آنارشیســتی در رابطــه بــا مســالۀ قــدرت
سیاســی و پیــش گذاشــتن یــک درک ذهنــی و فــرا طبقاتــی از دمکراســی
بــود .اوجــاالن بــرای تئوریــزه کــردن پارادایم جدیــدش و نظریۀ کنفدرالیســم
دمکراتیــک تقریبــا از تمامــی ایــن گرایشــات اســتفاده کــرد و معجــون چنــد
رنگــی از ایــن ایدههــا را از فیلتــر ناسیونالیســم ُکــردی عبــور داد و آن را
بــا تعابیــر دینــی و عرفانــی و اســطورهای نیــز مخلــوط کــرد .هســتۀ اصلــی
تفکــر التقاطــی اوجــاالن ،ضدیــت بــا علــم مارکسیســم و ایدئولــوژی انقالبــی
آن بــود .نظریــۀ کنفدرالیســم دمکراتیــک و مدرنیتــۀ دمکراتیــک محصــول
چنیــن التقــاط و ترکیــب غیــر انقالبــی ،غیــر علمــی و واپسگرایانــهای
اســت.
در پاراگراف پایانی کتاب نوشته شده:
ـتان خســته از ارتجــاع و امپریالیســم و ســرمایه ،متنفــر از
«کردســتان ،کردسـ ِ
فئودالیســم و پدرســاالری و دیــن ،زخــم خــورده از خیانــت و دروغ و ســازش،
کردســتان رنگیــن بــه خــون شــهیدان و مبــارزات مردمش ،اســتوار و ســربلند
از شــورشها و ســرهلدانها بــه رغــم تمامــی تغییــر و تحــوالت گوناگــون و
بــا وجــود قــدرت یافتــن گرایشــات و نیروهــای ناسیونالیســتی و کمپــرادوری
و ارتجاعــی هنــوز هــم پتانســیل انقالبــی و مبارزاتــی عظیمــی را در اعمــاق
جامع ـهاش حمــل میکنــد .هنــوز هــم کارگــران و زحمتکشــان ،دهقانــان
و بیچیــزان ،زنــان و مــردان جــوان و دانشــجویان و دانشآمــوزان انقالبــی
ُکــرد رویــای یــک جامعــۀ عــاری از ســتم و تبعیــض و بهرهکشــی ،یــک
جامعه ســاخته شــده از آزادی و برابری و حق تعیین سرنوشــت و همزیســتی
آزادانــه خلقهــا را در ســر میپروراننــد .بــرای تحقــق ایــن آرمــان ،بــرای
بــه فعلیــت در آوردن پتانســیل دگرگونیخواهــی جوانــان کردســتان ،بــرای
جامــه عمــل پوشــاندن بــه آرزوهــا و شــور و شــوقهای مــردم بایــد انقــاب
و کمونیســم و نــه کمتــر از آن را بــه شــعار و خواســت و ایدئولــوژی و آگاهــی
و آرمــان و هــدف شــمار هــر چــه بیشــتری از تودههــای مــردم کردســتان
و دیگــر مناطــق ایــران و کل منطقــه و جهــان تبدیــل کــرد .بایــد بــه راه
انداختــن جنبــش مردمــی بــرای انقــاب سوسیالیســتی و تــدارک بــرای
جنــگ انقالبــی خلــق را بــه دغدغــه روز و شــب پیشــروان تودههــا در همــه
جــا تبدیــل کــرد .بایــد انترناسیونالیســم پرولتــری و نغمــه رهاییبخــش و
جهانشــمول آن را بــه راهنمــای عمــل و افــق دیــد و آهنــگ زبــان و طنیــن
فریــاد و آتــش مسلســل تودههــای مــردم در کردســتان و سراســر جهــان
تبدیــل شــود .کردســتان را چنیــن جنبــش و جنــگ و انقالبــی میبایــد»...

«آتش»

افشای بزرگتــرین
دروغهایی که علیه

کمونیســم

ساخته شده است

در اوضــاع کنونــی ،یکــی از رادیکالتریــن مبــارزات انقالبــی علیــه
ســرمایهداری ،روشــن کــردن «ترازنامــه واقعــی کمونیســم و انقــاب
سوسیالیســتی» اســت .بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اکتبــر در روســیه تحــت رهبــری لنیــن ،حــزب انقالبــی آمریــکا در نشــریۀ
«انقــاب» دســت بــه افشــای بزرگتریــن دروغ هــای ســاخته شــده علیــه
کمونیســم ،زد .در زیــر افشــای «دروغ شــماره  »4را ترجمــه کــرده و در
اختیــار خواننــدگان نشــریه آتــش قــرار مــی دهیــم.
دروغ شــماره  :4کمونیســم شــکلی از توتالیتاریســم

(تمامیتگرایــی) اســت .آدولــف هیتلــر و ژوزف اســتالین در
پــی تحمیــل ســلطۀ «تــام و تمــام» بــر جامعــه بودنــد و ایــن
کار را از طریــق ســرکوب هــر جنبــه از زندگــی جامعــه و فــرد و
ایدئولــوژی کنتــرل فکــری انجــام مــی دادنــد.
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تئــوری «توتالیتاریســم» (تمامیتگرایــی) کمونیســم را بــا فاشیســم
متــرادف میکنــد  ...دیکتاتــوری پرولتاریــا را بــا حاکمیــت فاشیســتی
یکســان میپنــدارد  ...و اســتالین و هیتلــر را از یــک جنــس میدانــد.
ایــن تئــوری ،هیــچ نیســت مگــر تحریــف بیمارگونــۀ واقعیــت .اتحــاد
جماهیــر شــوروی ،آن زمــان کــه سوسیالیســتی بــود (از ســال
 1917تــا اواســط ســالهای  )1950و آلمــان نــازی ()1945-1932
در کلیــۀ جوانــب کلیــدی ماننــد ،نظــام اقتصــادی ،ســاختارهای
سیاســی و اجتماعــی ،اهــداف و جهانبینــی رهبــری ،قطــب راهنمــای
ایدئولوژیــک هــر یــک ،طــرق و راههــای جامعــه و تجربــۀ زندگــی مــرد ِم
ایــن جوامــع ،تفــاوت صــد و هشــتاد درجــه بــا یکدیگــر داشــتند.
تئــوری توتالیتاریســم مبتنــی بــر دروغهــای شــاخدار ،تحریــف روشهــا،
اهــداف ،تاریــخ و تجربــۀ واقعــی انقــاب کمونیســتی اســت .ایــن تئــوری،
آلمــان نــازی را از پایههــای ســرمایهداریش ،جــدا میکنــد و عاجزانــه
روی پــای امپریالیســم لیبرالدموکــرات میافتــد و آن را بــه عنــوان
عالیتریــن نقطــهای کــه جامعــۀ بشــری میتوانــد بــه آن دســت یابــد
پرســتش مــی کنــد و میگویــد ،همــه بایــد بهســوی ایــن "قلــه" حرکــت
کننــد .ایــن تئــوری ،جنایتهــای هولنــاک و ضــد انســانی امپریالیســم
و اســتثمار وحشــیانۀ صدهــا میلیــون نفــر در اعمــاق نظــام ســرمایهداری
را پنهــان میکنــد.
بــا نفوذتریــن اثــر بــه اصطــاح «آکادمیــک» کــه تئــوری «توتالیتاریســم»
را ارائــه داده اســت ،اثــری اســت بــه نــام «سرچشــمههای توتالیتاریســم»
بــه قلــم هانــا آرنــت .1بــاب آواکیــان در کتــاب «دموکراســی :آیــا بــه
جامعــهای بهتــر از آن نمیتــوان دســت یافــت؟» بهطــرزی نافــذ هانــا
آرنــت را نقــد کــرده و غیــر علمــی بــودن تئــوری توتالیتاریســم را تشــریح
میکنــد و نشــان میدهــد کــه ایــن تئــوری در خدمــت بــه چــه
برنام ـهای اســت.
درواقــع آمــاج اصلــی تئــوری توتالیتاریســم ،کمونیســم اســت .عمــده
عملکــرد ایدئولوژیــک ایــن تئــوری ،تحریــف انقــاب
کمونیســتی ،القــای تصویــری شــیطانی از کمونیســم و تــاش
بــرای آشــتی دادن مــردم بــا همیــن جهــان مملــو از وحش ـتها اســت.
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واقعیت کمونیسم چیست؟

بیاييد نگاهی به واقعیتها بکنیم.
واقعیــت شــمارۀ یــک :شــوروی و آلمــان نــازی دارای
خاســتگاهها و سیســتمهای حاکمیــت طبقاتــی متفــاوت
بودنــد.
 شــوروی سوسیالیســتی ،محصــول یــک انقــاب تــودهای،محصــول شــورش میلیونهــا نفــر علیــه جنــگ جهانــی اول کــه ویرانــی
و کشــتار ترســناکی بــه بــار آورد و علیــه جامع ـهای ســرکوبگر و ســتمگر
بــود .انقــاب اکتبــر  1917تحــت رهبــری حــزب بلشــویک
(کمونیســت) ،طبقــۀ حاکمــه و نخبــگان ســرمایهداری-
امپریالیســتی را ســرنگون کــرد و در جنــگ داخلــی ()1920-1918
کــه پــس از آن آغــاز شــد ،بازمانــدۀ قــدرت سیاســی  -نظامــی آن طبقــات
را درهــم شکســت .انقــاب ،ســاختارهای حکومتــی نویــن و دیکتاتــوری
پرولتاریــا را آفریــد .انقــاب ،استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان پیشــین
را در اتحــاد بــا اکثریــت عظیــم جامعــه ،قدرتمنــد کــرد تــا عهــدهدار
مســئولیت عظیمتــ ِر ادارۀ جامعــه شــوند .جامعــه سوسیالیســتی نویــن،
تغییــرات و غلیــان اجتماعــی -فرهنگــی را تشــویق و بــه جلــو رانــد.
 هیتلــر و جهانبینــی نــازی ،عــروج دوبــارۀ امپراتــوری آلمــان بــود کــهمیخواســت شکســت آلمــان در جنــگ جهانــی اول در ســال  1918را بــا
انتقامجویــی جبــران کنــد و مدعــی «خلــوص نــژادی» آلمانیهــا بــود.
ـی تــودهایِ ارتجاعی
طــی ســالهای دهــۀ  1920هیتلــر یــک پایــۀ اجتماعـ ِ
و نژادپرســت را تحــت فرماندهــی خــود بســیج و ســازماندهی کــرد .در
نهایــت ،برنام ـهاش مــورد حمایــت بخشهایــی از طبقــۀ حاکمــۀ ســنتی
ســرمایهدار -امپریالیســت آلمــان قــرار گرفــت .حاکمیــت نــازی بــر
ـی توســعهیافتۀ آلمانــی
پایههــای ســرمایهداری صنعتــی -مالـ ِ
نظامــی حاکــم را پشــت
اقتصــادی-
ســاخته شــد و هیتلــر نخبــگان
ِ
برنامــۀ تبدیــل آلمــان بــه قــدرت امپراتــوری معظــم و مســلط جهــان
متحــد کــرد .حاکمیــت فاشیســتی ،تودههــای مــردم را از کوچکتریــن
حقــوق محــروم کــرد ،برخــی قشــرها را بهعنــوان زبالههــای اجتماعــی
دســتهبندی کــرد و ســرکوب و کنتــرل وحشــیانهای بــه راه انداخــت کــه
بــا ســرکوب کمونیســتها آغــاز شــد!
واقعیت شمارۀ  :2دو نظام اقتصادی بنیادا متفاوت
 انقــاب در شــوروی راه را بــر اولیــن اقتصــاد سوسیالیســتیبرنامهریزیشــده بــاز کــرد .برخــاف ســرمایهداری ،ایــن اقتصــاد
طبــق اصــول تولیــد بــرای نیــاز اجتماعــی عمــل میکــرد و
نــه طبــق ســود در فرماندهــی – نیازهــای مــادی و فرهنگــی مــردم را
تامیــن میکــرد و کارگــران و دهقانــان را در موقعیتهــای مســئولیت قــرار
م ـیداد .منابــع ،بهطــور آگاهانــه و نقش ـهمند بــرای توســعه یــک اقتصــاد
همهجانبــه تخصیــص داده میشــدند .توســعۀ جهانــی و اســتثمار
جهانــی یــا مســتعمره کــردن مــردم و مناطــق مختلــف جهــان،
نــه قــوۀ محرکــۀ نظــام اقتصــادی شــوروی بــود و نــه هرگــز بــه
دنبــال آن بــود .اتحــاد شــورویِ نویــن ،حــق تعییــن سرنوشــت ملــل را
بــه رســمیت شــناخت ،از مبــارزات خلقهــای تحــت اســتعمار و تحــت
ســلطۀ امپریالیســم حمایــت کــرد و بــه آنهــا یــاری رســاند.
 اقتصــاد آلمــان تحــت حاکمیــت هیتلــر ،نظــام مالکیــتســرمایهداری و کنتــرل و اســتثمار کار مــزدی را حفــظ و تقویــت
کــرد و آن را تبدیــل بــه یــک اقتصــاد میلیتاریــزۀ آدمخــوار
نمــود .دولــت امپریالیســتی آلمــان بــه دنبــال آن بــود کــه از طریــق
تصــرف کشــورها ،جنــگ و غــارت ،کنتــرل منابــع و نیــروی کار ،بخــش
اعظــم اروپــا و مــاورای اروپــا بــه زیــر ســلطۀ خــود درآورد.
واقعیــت شــمارۀ  :3یکــی بشــریت را از زنجیرهــای ســتم رهــا و
دیگــری زنجیرهــای ســتم را محکــم کــرد
الف .زنان در جامعۀ شوروی و در آلمان
 برنامــه حکومــت نــازی ،منکــوب کــردن تــام و تمــام زنــانبــود .نازیهــا زنــان را از نیــروی کار بیــرون راندنــد و برنامهشــان
تبدیــل زنــان بــه مــادران بــاردار و فرمانبــردار ســرزمین پــدری بــود.
2
«رل
شــعار حکومــت نــازی بــرای زنــان «آشــپزخانه ،بچــه ،کلیســا» بــودُ .
مــدل» یــا الگویــی کــه در مدیــای دولتــی ،نظــام آموزشــی و در فرهنــگ
تبلیــغ میشــد ،مــر ِد «آریایــی» بــود :یعنــی ،یــک مــرد پدرســاالر و
جنگســاال ِر نژادپرســت.
 -موضــع شــوروی ،رهایــی زنــان بــود .در دهــۀ  1920و دهــۀ
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افشای بزرگترین ...
 ،1930جامعــۀ شــوروی ســنتها و الگوهــای جنســیتی ســنتی کــه زنــان
را بــرده میکــرد ،از جملــه قانــون شــریعت را بــه چالــش گرفــت .حــق
طــاق و حــق ســقط جنیــن قانونــی بــه ســهولت در دســترس بــود .در
هیــچ جامعــۀ دیگــر و در هیــچ برهــۀ تاریــخ ،مســاله ریشــهکن کــردن
ســتم بــر زن تــا ایــن حــد ،برجســته نشــده بــود .زنــان در شــمار بــزرگ و
بینظیــر بــه نیــروی کار پیوســتند کــه از مراقبتهــای پــس از زایمــان
و تســهیالت مهــد کــودک برخــوردار بودنــد .تالشهــای عظیمــی شــد تــا
در میــان ملــل اقلیــت ،مراقبتهــای پــس از زایمــان بهتــر شــود.
امــا در اواســط دهــۀ  1930حکومــت بــا مشــاهدۀ خطــر فزاینــدۀ جنــگ،
اجتماعی
نیــاز بــه تثبیــت جامعــه را دیــد و در این راســتا ،برخــی اقدامــات
ِ
رادیــکال را واژگــون کــرد و منــع ســقط جنیــن یکــی از آنهــا بــود .ایــن
یــک عقبگــرد تاســفبار بــود .امــا زنــان کمــاکان ،نقــش مهمــی در
حیــات سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه بــازی میکردنــد.
ب .خلوص نژادی در مقابل برابری چند ملیتی/چند نژادی
 هــدف حکومــت نــازی برقــرار کــردن یــک آلمــان بــه اصطالح«ابَــر نــژاد» و اســتیالی آن بــر اروپــا و شــرق بــود .ایــن حکومت،
فقــط آلمانیهایــی را کــه بهاصطــاح «نــژاد خــوب» داشــتند بــرای تولیــد
مثــل مناســب میدانســت .سیاســت اجتماعــی نازيهــا ایــن بــود کــه
آلمانیهــای بهاصطــاح «نژادپســت» (مثــا ،معلولیــن ،همجنسگرایــان
و غیــره) را از طریــق عقیمســازی و محرومیــت از درمــان و بهداشــت
کشــی
از بیــن ببــرد .در نهایــت ،دولــت نژادپرســت نــازی برنامــۀ نسل
ِ
مــردم یهــود در آلمــان و اروپــا و دیگــر گروههــای قومــی و ملــی را پیــش
گذاشــت .هیتلــر داســتانی جعلــی در مــورد توطئــۀ بلشویکی/کمونیســتی
و مــردم یهــود ســاخته و تبلیــغ میکــرد و در پــی انهــدام هــر دو بــود.
 شــوروی سوسیالیســتی اولیــن دولــت چنــد ملیتــی براســاسبرابــری ملــل بــود .ایــن دولــت ،تنــوع قومــی را ارزشــمند دانســته و آن
را تبلیــغ میکــرد .علیــه «عظمتطلبــی روس» کارزار راه میانداخــت.
مناطــق خودمختــار بــرای ملــل اقلیــت بــه وجــود آورد .درحالیکــه قبــا،
ایــن ملــل حتــا حــق اســتفاده از زبــان خــود را در مــدارس و زندگــی
سیاســی نداشــتند .امــا در دولــت شــوروی از ایــن حقــوق بهرهمند شــدند.
در شــوروی سوسیالیســتی ،رهبــری محلــی و بومــی تقویــت میشــد و
بــرای شــکوفایی فرهنــگ ملــل اقلیــت تــاش میشــد .دانشــمندان و
معلمیــن شــوروی ،افســانۀ نژادهــای «برتــر» و «پس ـتتر» را پــاره پــاره
کردنــد .در هیــچ کجــای جهــان چنیــن کاری نشــده بــود .در همــان
زمــان ،در ایــاالت متحــده آمریــکا جداســازی نــژادی و عظمتطلبــی
نــژاد سفیدپوســت ،قانــون حاکــم در مملکــت بــود؛ لینــچ ســیاهان امــری
معمــول بــود و یهودیــان همــواره در معــرض تبعیــض قــرار داشــتند.
شــوروی سوسیالیســتی ،پیگــرد و آزار مــردم یهــود را متوقــف کــرد .بایــد
گفــت :آقایــان و خانمهــای «توتالیتــاری» شــما خــوب میدانیــد کــه
اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی در جنــگ جهانــی دوم ،تنهــا
کشــوری بــود کــه فعاالنــه جــان شــمار عظیمــی از مــردم یهــود را نجــات
داد .در جنــگ جهانــی دوم ،ارتــش ســرخ شــوروی بــه هــر نقطــه از
اروپــای شــرقی وارد شــد ،یهودیــان را نجــات داده و تحــت حمایــت خــود
گرفــت .امــا ارتــش آلمــان نــازی ،بــا ورود بــه هــر نقطــه ،دســت بــه
قتــل عــام یهودیــان زد .ایــن یــک واقعیــت انکارناپذیــر اســت :دویســت
هــزار یهــودی لهســتانی بهعلــت ورود ارتــش ســرخ شــوروی بــه لهســتان
در ســال  1949و در دســت گرفتــن کنتــرل آن کشــور ،از هولوکاســت
آلمانــی نجــات یافتنــد.
واقعیــت شــمارۀ  :4در اتحــاد شــوروی «اردوی مــرگ» وجــود
نداشــت
در ســالهای  1938-1936خطــر تهاجــم بــزرگ آلمــان بــه شــوروی
در حــال افزایــش بــود .دولــت سوسیالیســتی ،عملیــات پلیســی بــرای
ممانعــت از نفــوذ ضــد انقــاب بــه راه انداخــت .آمــاج ایــن کارزارهــا بیــش
از انــدازه بــزرگ شــد و در جریــان آن ،حقــوق مــردم لگدمــال شــد و
بیگناهــان زیــادی دســتگیر و اعــدام شــدند( .مــا در مــورد دالیــل و
درسهــای ایــن واقعــه در نوشــتۀ دیگــری در مــورد اســتالین ،بــه ایــن
واقعــه خواهیــم پرداخــت) .امــا در شــوروی ،هرگــز «اردوی مــرگ»
موجــود نبــود .ایــن ادعــا کــه اســتالین «میلیونهــا» نفــر را اعــدام کــرد،
افســانۀ خالــص اســت .هیــچ گــروه قومــی هرگــز آمــاج انهــدام نبــود و

هیــچ ملتــی آمــاج حبــس تــودهای قــرار نگرفــت (یعنــی ،آنطورکــه
امــروز در ایــاالت متحــده در رابطــه بــا آمریکاییهــای آفریقاییتبــار
انجــام میشــود).
واقعیــت شــمارۀ  :5چــه کشــوری نقــش تعیینکننــده را در
شکســت هیتلــر بــازی کــرد؟
اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی و آلمــان نــازی
ســرمایهداری -امپریالیســتی در تخاصــم مــرگ و زندگــی بــا یکدیگــر قــرار
داشــتند .یکــی از مشــکالت جــدیِ تئــوری توتالیتاریســم ،در متــرادف
کــردن هیتلــر و اســتالین ،نادیــده گرفتــن همیــن واقعیــت اســت .در ســال
عظیــم فتــح و
 ،1941آلمــان بــه اتحــاد شــوروی حملــه کــرد .جنــگ
ِ
ـی آلمــان علیــه شــوروی ،در تاریــخ بشــر دیــده نشــده بــود .هیتلــر
ویرانـ ِ
بــرای ســربازانش روشــن کــرده بــود کــه بــرای پیشــبرد یــک جنــگ
نابودکننــدۀ تــام و تمــام علیــه شــوروی بایــد کلیــۀ اصــول انســانی را
دور بریزنــد .بــار اصلــی ماشــین جنگــی آلمــان نــازی را اتحــاد
شــوروی بــر دوش کشــید .تحــت رهبــری اســتالین ،ارتــش ســرخ
شــوروی و مــردم شــوروی نــه تنهــا بــا شــجاعت ایــن تهاجــم را شکســت
داده و عقــب راندنــد بلکــه نقــش کلیــدی در مغلــوب کــردن هیتلــر بــازی
کردنــد .هزینــۀ ایــن جنــگ بــرای شــوروی ،جــان باختــن  26میلیــون
نفــر از مــردم آن از جملــه  11میلیــون ســرباز ،بــود.
واقعیت شمارۀ  :6دو شیوۀ تفکر متفاوت
کمونیســم یــک علــم اســت .کمونیســم ،انترناسیونالیســتی اســت .در
کمونیســم ،پژوهــش علمــی -تعقلــی و کســب درک علمــی -تعقلــی در
مــورد واقعیــت ،الزامــی اســت .هــدف کمونیســم ،تغییــر واقعیــت موجود و
آفریــدن جهانــی اســت کــه از اســتثمار و ســتم آزاد اســت و ایــن امــر را بر
پایــۀ وجــود پتانســیل واقعــی در جهــان بــرای ایجــاد چنیــن دنیایــی و بــا
تکیــه بــر مبــارزۀ آگاهانــۀ بشــریت تحــت ســتم و همۀ کســانی کــه آرزوی
ایجــاد چنــان جهانــی را دارنــد ،پیــش میبــرد .درحالیکــه...
جهانبینــی نــازی پایــه در مفاهیــم «خــاک و خــون» آلمانــی ،خلــوص
نــژادی ،برتــری مــردان ،نفــرت از تفکــر نقادانــه و تحقیــر آن و ضدیــت
ـرد داشــت.
کامــل بــا خِ ـ َ
نتیجهگیری کنیم:
تئــوری توتالیتاریســم ،بهلحــاظ محتــوای فکــری توخالــی اســت و
گویــی پــر نفــوذ
مبتنــی بــر شــواهد تجربــی نیســت .یــک یاوه
ِ
اســت کــه لطمــات عظیمــی زده اســت .اتهــام «توتالیتاریســم»
علیــه کمونیســم ایــن اســت کــه کمونیســم یــک «ایــدهآل تخیلــی اســت
کــه تبدیــل بــه جنــون شــد» .ایــن تئــوری ،مهــرهای مهــم در زرادخانــۀ
ایدئولوژیــک بــورژوازی علیــه کمونیســم اســت و اعــام میکنــد :از
انقــاب کمونیســتی دوری کنیــد ،بــه دنبــال جهانــی کــه بنیــادا متفــاوت
و بهتــر از جهــان کنونــی اســت نرویــد ،تــاش نکنیــد ارزشهــا و تفکــرات
مــردم را بهســمت بهتــر ،تغییــر دهیــد و اگــر چنیــن کنیــد ،اوضــاع بدتــر
خواهــد شــد و رویاهــا تبدیــل بــه کابــوس خواهنــد شــد .پــس ،زنــده بــاد
وضــع موجــود.
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 ریمونــد لوتــا ،مصاحبــه « .2014انقالب کمونیســتی و راه واقعی بهســویرهایــی :شــما نمیدانیــد آنچــه در مــورد کمونیســم "میدانیــد"  ...بــه
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ســایت حــزب کمونیســت ایــران (م.ل.م) موجــود اســت.
 بــاب آواکیــان 3 ،دســامبر  ،2006ســه جهــان آلترناتیــو .ترجمــهفارســی بــا همیــن عنــوان در ســایت حــزب کمونیســت ایــران
(م.ل.م) موجــود اســت.
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