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جمهوری اسالمی ماندنی است اگر...
جمهوری اسالمی رفتنی است اگر...

در این شماره:    
کردستان مبارزه و سرکوب و ضرورت مبارزه برای رهایی نوع بشر!
جنــایت هایی از سر استیصــال!
   دربارۀ الگوی توسعۀ رضا شاهی
از طریق کدام شیوۀ تولیدی
فرزند زریبار و ِشلِر

جمهــوری اســامی، لخــت و عریــان اســت. اکثریــت مــردم از آن بیزارنــد. 
ــه به جــز  ــه آورده، از سیاســتش ک ــه ســر هم ــه ب ــی ک از اقتصــادش و بای
فریــب و ســِر کار گذاشــتن نبــوده، از ایدئولــوژی دینــی و احــکامِ »امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــرش«، از مناســک محــرم و مداحــان انگل صفتــی کــه 
ــات  ــای مقام ــاس و دزدی ه ــد، از فســاد و اخت ــن رژیم ان خصلت نمــای ای
و صاحب منصبــان حکومتــی. ایــن بیــزاری را مــردم بــه شــکل های 
ــتند  ــد هس ــر از تردی ــم پ ــای رژی ــا  پایه ه ــد. حت ــان می دهن ــف نش مختل
ــد.  ــد می کنن ــی رفت و آم ــدل در اماکــن عموم ــاس مب ــا لب ــش ب و آخوندهای
تضادهــای درونــی اش، به حــدی اســت کــه افشــاگری از یکدیگــر و 
بــه خــود گرفتــه  ابعــادی کم ســابقه  درونی شــان  تسویه حســاب های 
ــز در  ــکا نی ــم آمری ــدات امپریالیس ــی و تهدی ــارهای بین الملل ــت. فش اس

ــت. ــه اس ــی، اوج گرفت ــیختگی داخل ــرایط  ازهم گس ــن ش چنی
بــا ایــن وصــف، جمهــوری اســامی، زیــر فشــار ایــن عوامــل به طــور خــود 
بــه خــودی، ســرنگون نخواهــد شــد. اگــر بــه واقعیــت آن طــور کــه واقعــا 
ــم،  ــی کنی ــاله را بررس ــی مس ــی علم ــا نگاه ــی ب ــم، یعن ــگاه کنی ــت ن هس
ــش هســت  ــوز پشــتوانه هایی دارد و امکان ــم هن ــه رژی ــم ک ــم ببینی می توانی
ــه  ــی ب ــود فعل ــود و نب ــدن از بحــراِن ب ــرون آم ــرای بی ــش ب ــه تاش های ک

نتیجــه برســد و بــر عمــر آن بیفزایــد. 
در دی مــاه ســال گذشــته، توده هــای مــردم از مــرز ابــراز بیــزاری گذشــتند 
و شورشــی کردنــد کــه ماننــد جریــان هــوای تــازه ای، ســرزندگی و 
شــادابی بــه میــان جامعــه آورد. خواســت آن روشــن بیــان شــد: مــرگ بــر 
جمهــوری اســامی! از آن پــس، کامیــون داران، مالباختــگان، زنــان، کارگران، 
ــرداد،  ــه در م ــی ک ــد. اعتراضات ــال اعتراض ان ــا در ح ــان، دائم دست فروش
یک جــا جمــع شــده و چنــد شــب، خاطــرۀ دی مــاه را زنــده کــرد. بــدون 
روحیــۀ شــورش گرانه در میــان مــردم و تقویــت عــزم آنــان بــرای کوبیــدن 
ــه ســنگ، جمهــوری اســامی هرگــز ســرنگون  ســر جمهــوری اســامی ب
نخواهــد شــد. امــا اشــتباه اســت اگــر فکــر کنیــم رژیــم جمهــوری اســامی 
ــوری  ــرا جمه ــد. زی ــد ش ــرنگون خواه ــارزات س ــوع مب ــن ن ــا ای ــا ب صرف
ــاد و  ــا نه ــت ام ــاره اس ــه، از درون پاره پ ــت. بل ــازمان یافته اس ــامی س اس
ســاختاری بــه نــام دولــت دارد کــه همــه نیروهــای گریــز از مرکــز درونیــش 
را منســجم می کنــد و به حرکــت درمــی آورد. جمهــوری اســامی، هــر روز 
ــردم  ــارزات م ــورش و مب ــا ش ــد ت ــل می کن ــازمان یافته عم ــده و س فکرش
ــی اســت و  ــر فشــار بین الملل ــوری اســامی زی ــه، جمه ــد. بل ــی کن را خنث
حتــا قدرتمند تریــن امپریالیســم دنیــا یعنــی آمریــکا، ســرنگونی جمهــوری 
ــیاری  ــاِن بس ــا از زب ــن روزه ــا ای ــت. حت ــه اس ــدف گرفت ــامی را ه اس
ــان  ــی در آب ــای نفت ــرای تحریم ه ــس از اج ــد: »پ ــه می گوین ــنویم ک می ش
مــاه، کارِ جمهــوری اســامی تمــام اســت«. امــا ایــن فقــط یــک امیــد واهــی 
اســت و علتــش نداشــتِن درِک علمــی از تمــامِ عواملــی اســت کــه صحنــۀ 
ــامی  ــوری اس ــم جمه ــت. رژی ــکل داده اس ــروز ش ــان را ام ــران و جه ای
یکــی از کارآمدتریــن رژیم هــای ارتجاعــی ســرکوبگر در منطقــۀ پرآشــوب 
خاورمیانــه اســت و قدرت هــای امپریالیســتی عمومــا خواهــان حفــظ چنیــن 
ــت  ــدان رقاب ــران می ــژه ای ــه و به وی ــروز، خاورمیان ــتند. ام ــی هس رژیم های
ــت  ــه رقاب ــامی ب ــوری اس ــت. جمه ــتی اس ــای امپریالیس ــان قدرت ه می
میــان قدرت هــای امپریالیســتی، به عنــوان شــانس و ذخیــره ای بــرای بقــای 
ــان  ــکاف می ــدگاری از ش ــرای مان ــامی ب ــوری اس ــرد.  جمه ــود می نگ خ

ــت ها  ــا امپریالیس ــد. ام ــتفاده می کن ــرب« اس ــرق و غ ــت های »ش امپریالیس
ــان  ــای درونی ش ــرای رقابت ه ــره ب ــک مه ــوان ی ــم به عن ــن رژی ــه ای ــز ب نی
ــوند و روز  ــی اش می ش ــک روز، حام ــد. ی ــتفاده می کنن ــرده و اس ــگاه ک ن
ــه دور  ــرآمده، ب ــرف س ــخ مص ــک کاالی تاری ــد ی ــد مانن ــر می توانن دیگ
بیندازنــش. امــا حتــا تصمیــم آنــان در مــورد ایــن رژیــم، درنهایــت وابســته 
ــه تحمــل  ــه آن اســت کــه جــدال میــان توده هــای مردمــی کــه حاضــر ب ب

ایــن رژیــم نیســتند و ایــن رژیــم، چگونــه پیــش بــرود.
جمهــوری اســامی هنــوز ذخایــری دارد. امــا مهم تریــن ذخیــرۀ آن، 
ــی  ــد میلیون ــردم اســت. یــک جمعیــت چن ــارزات م ضعف هــای جبهــۀ مب
ــامی را  ــوری اس ــه جمه ــت ک ــه هس ــن جامع ــی در ای ــدت ناراض به ش
مطلقــا غیــر قابــل تحمــل می دانــد. همــان جمعیتــی کــه روی تیغــۀ بُرنــدۀ 
ــودن  ــارس ب ــر ف ــودن، غی ــت، زن و فرودســت ب ــر و محرومی ــکاری، فق بی
ــی و  ــاظ سیاس ــی به لح ــد میلیون ــت چن ــن جمعی ــا ای ــت؛ ام ــته اس نشس

به لحــاظ ســازمانی ازهم گســیخته و پراکنــده اســت. 
جمهــوری اســامی را می تــوان به دســت مــردم و بــرای مــردم 

ــر... ــرد اگ ــرنگون ک س
ــی و  ــف سیاس ــاط ضع ــن نق ــر ای ــت اگ ــی اس ــامی رفتن ــوری اس جمه
ــرف  ــرای برط ــل ب ــور عاج ــم و به ط ــخیص دهی ــت تش ــازمانی را درس س

ــم.  ــارزه کنی ــاش و مب ــان، ت کردن ش
نقطــه ضعــف سیاســی را بایــد بــا عمومیــت بخشــیدن بــه مطالبــات کلیــۀ 
ــد.  ــارزه کنن ــه مب ــرای هم ــد ب ــه بای ــم. هم ــرف کنی ــه برط قشــرهای جامع
امــروز و تحــت حاکمیــت جمهــوری اســامی، هفــت مطالبــه کــه تحــت 
ــی  ــن نقش ــد چنی ــت، می توان ــده اس ــرده ش ــف« فش ــت توق ــوان »هف عن
ــی  ــوری اســامی« محتوای ــر جمه ــرگ ب ــه خواســت »م ــد و ب ــازی کن را ب

ــردم در آن اســت: ــت م ــع اکثری ــه مناف ببخشــد ک
ــم  ــف رژی ــی. توق ــت دین ــودی دول ــریعت و ناب ــن ش ــف قوانی توق
فاشیســتی نظامی/امنیتــی و اســتبداد سیاســی. توقــف حجــاب اجبــاری 
ــکاری  ــر زن. توقــف جنگ هــای ارتجاعــی. توقــف فقــر، بی و ســتم ب
و آوارگــی. توقــف ســتم گری ملــی علیــه ملــل غیــر فــارس. توقــف 

ــط زیســت.  ــودی محی ــِد ناب رون
همــه بایــد بــرای همــه مبــارزه کننــد بــه چــه معناســت؟ به معنــای آن اســت 
ــدام  ــه اع ــبت ب ــد نس ــی، نمی توانن ــون داران اعتصاب ــران و کامی ــه کارگ ک
ــر  ــاب از س ــه حج ــی ک ــرکوب زنان ــتان و س ــی در کردس ــان سیاس زندانی
ــای آن  ــد. به معن ــار کنن ــکوت اختی ــا س ــند ی ــاوت باش ــد، بی تف برمی دارن
اســت کــه زنانــی کــه بــه حجــاب اجبــاری اعتــراض می کننــد نمی تواننــد 
نســبت بــه آالم کــودکان زباله گــرد و جنایت هــای ســپاه قــدس در ســوریه 
بی تفــاوت باشــند و ســکوت اختیــار کننــد. به معنــای آن اســت کــه 
معترضیــن بــه ریزگردهــا در اهــواز نمی تواننــد نســبت بــه مبــارزات زنــان، 
ــه  ــران هفت تپ ــاب کارگ ــه اعتص ــتان، ب ــی در کردس ــاب عموم ــه اعتص ب
ــودی  ــم در ناب ــای رژی ــه جنایت ه ــراض ب ــگام اعت ــند و هن ــاوت باش بی تف
ــه  ــر ب ــل فق ــران و تحمی ــل کولب ــش در قت ــد جنایت های ــط زیســت بای محی
ــی  ــه وقت ــت ک ــای آن اس ــند. به معن ــان بکش ــه می ــتان را ب ــردم بلوچس م
ــد،  ــی می کنن ــم اعتصــاب عموم ــای رژی ــه تبهکاری ه ــتان علی ــردم کردس م
بایــد تریبــون کارگــران هفت تپــه و معتــرض بــه فقــر و محرومیــت 
ــد  ــی بای ــه همگ ــت ک ــای آن اس ــند. به معن ــم باش ــهد ه ــینان مش حاشیه نش
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مراســم و مناســک مذهبــی جمهــوری اســامی را تحریــم کننــد و مانــع از 
آن شــوند کــه رژیــم، فضــای جامعــه را بــا دین مــداری بــه گــروگان بگیــرد 
ــک  ــه ی ــد. ب ــل کن ــش تبدی ــرای پوشــاندن جنایت های ــه ســپری ب و آن را ب
کام، همــه بایــد بــرای همــه و همه چیــز مبــارزه کننــد. »مــا همــه بــا هــم 
هســتیم« هنگامــی واقعیــت پیــدا می کنــد کــه دارای ایــن شــالودۀ سیاســی 
بشــود. هنگامی کــه ایــن هفــت توقــف بــه مطالبــۀ همگانــی تبدیــل شــود، 
آن گاه جامعــه آگاه می شــود کــه ســرنگونی جمهــوری اســامی بــرای چــه 

ــرای چــه بایــد باشــد.  کســانی و ب
ــِی ســرکوبگر و  ــم امنیت ــا یــک رژی ضعــف ســازمانی را در شــرایطی کــه ب
ــا، در  ــه ج ــرد؟ در هم ــرف ک ــد برط ــه بای بی رحــم مواجــه هســتیم چگون
محلــه، محــل کار و مدرســه افــرادی کــه بــه یکدیگــر اعتمــاد دارنــد بایــد 
ــتن،  ــاد داش ــرورت اعتم ــد. ض ــکیل دهن ــره تش ــی چندنف ــته های مخف هس
ــد ایــن اعتمــاد  ــرای متشــکل شــدن نیازمن یــک واقعیــت اســت و مــردم ب
هســتند. جنبــش تــوده ای را نمی تــوان از دیــد دســتگاه امنیتــی و ســرکوب 
رژیــم مخفــی کــرد امــا هســته هایی کــه آن را تــداوم بخشــیده و گســترش 
می دهنــد و بــه آن انســجام و محتــوای سیاســی ضــروری را تزریــق 
ــن  ــرد. ای ــی ک ــرکوب مخف ــتگاه س ــد دس ــد از دی ــوان و بای ــد، می ت می کنن
ــا هســته ها و محافــل  ــا صــد تدبیــر و هــزار طریــق ب هســته ها می تواننــد ب
مــورد اعتمــاد در شــهرهای گوناگــون شــبکه بندی کننــد. شــبکه های 
مجــازی هرگــز نمی تواننــد جایگزیــن تشــکیل هســته ها و محافــل مخفــی 
ــه  ــه طریقــی مطمئــن شــوند. هنگامی کــه این گون و مرتبــط کــردن این هــا ب
ســازماندهی بــه عــادت در هــر محــل کار، هــر محــل زندگــی تبدیــل شــود، 
ــداوم اعتراضــات  ــد ت ــل و هســته های کوچــک می توانن ــن محاف آن گاه همی

و هماهنــگ و سراســری کــردن آن هــا را محقــق کننــد. 
وظیفــۀ کمونیســت ها در قبــال جنبــش توده هــا، پاســخ بــه ایــن دو 
ــک  ــری و کم ــوع دخالت گ ــن ن ــا ای ــان ب ــراه و هم زم ــت. هم ــش اس چال
بــه برطــرف کــردن ایــن دو ضعــف در جنبــش تــوده ای، فعالیــن کمونیســت 
هنــگام تبلیــغ و ترویــج حــول »هفــت توقــف« بایــد روشــن کننــد فقــط بــا 
ــات  ــن مطالب ــوان ای ــی انقــاب کمونیســتی می ت ــی یعن ــاب واقع ــک انق ی
ــتی در  ــاب کمونیس ــه انق ــت و برنام ــرد. »مانیفس ــی ک ــه را عمل هفت گان
ایــران« ســندی از »حــزب کمونیســت ایــران- م ل م« ضــرورت و امــکان و 
نقشــه راه چنیــن انقابــی را ترســیم کــرده اســت. ایــن ســند بایــد به طــور 
ــن ســند  ــوای ای ــرده شــود. بخــش مهمــی از محت ــردم ب ــان م ــه می ــم ب دائ
می گویــد کــه انقــاب واقعــی یــک رشــته تغییــرات جزیــی در داخــل ایــن 
ــت و  ــتم اس ــن سیس ــردن ای ــرنگون ک ــای س ــه به معن ــت بلک ــتم نیس سیس
ایــن کار نیازمنــد شکســت دادن نیروهــای مســلح ســتم و ســرکوب رژیــم 
حاکــم اســت. بــدون ایــن کار هرگــز نمی تــوان یــک جامعــه کامــا نویــن 
براســاس اقتصــاد و سیاســت بنیــادا متفــاوت ســاخت. نکتــۀ مهــم دیگــر این 
اســت کــه افشــاگری و یــا بــه راه انداختــن مقاومــت و مبــارزه حــول »هفــت 
ــرای پیوســتن  ــارز ب ــای مب ــه توده ه ــد شــامل فراخــوان دادن ب ــف« بای توق
ــاب و  ــازمان دهندگان آگاهِ انق ــه س ــدن ب ــل ش ــا و تبدی ــوف م ــه صف ب
رزمنــدگان راه رهایــی بشــر باشــد. نیروهــای ســازمان یافته انقــاب هرچــه 
بیشــتر باشــند، به همــان نســبت بیشــتر می توانیــم بــر صحنــه جامعــه تاثیــر 
بگذاریــم و جنبش هایــی بــرای انجــام یــک انقــاب واقعــی کــه بســاِط ایــن 
نظــامِ ســتمگر و ارتجاعــی را در هــم می کوبــد، بــه راه بیندازیــم. حــرف مــا 

ــت. ــن اس ــتند ای ــا هس ــه در خیابان ه ــارزی ک ــای مب ــا توده ه ب
وظیفــۀ ســازمانی فعالیــن کمونیســت، در کمــک بــه برطــرف کــردن ضعــف 
ســازمانی در جنبــش تــوده ای، خاتمــه نمی یابــد. درواقــع، مهم تریــن وظیفــۀ 
ــدون  ســازمانی فعالیــن کمونیســت ایجــاد هســته های کمونیســتی اســت. ب
ــف  ــرهای مختل ــان قش ــران و می ــر ای ــته هایی در سراس ــن هس ــود چنی وج
مــردم )کارگــران، دانشــجویان، زنــان، معلمیــن، حاشیه نشــینان، ملــل تحــت 
ســتم و...( کــه مجهــز بــه علــم کمونیســم نویــن هســتند، پیــچ و خم هــای 
ــا  ــند و مرتب ــی را می شناس ــاب واقع ــرای انق ــی ب ــاختن جنبش های راه س
ــا نیروهــای ســرکوب و  ــارزه ب ــن مب ــوت و ف ــش خــود و ف مهــارت و دان
ــی  ــد، نه تنهــا صحبت ــا می دهن ــن راه ارتق ــم را در ای ــی رژی دســتگاه اطاعات
ــا  ــه حت ــرد بلک ــوان ک ــامی نمی ت ــوری اس ــی جمه ــرنگونی انقاب از س
ــا  ــط ب ــرا فق ــرد؛ زی ــظ ک ــوان حف ــز نمی ت ــاری را نی ــارزات ج ــداوم مب ت
ــر دور  ــوان در ه ــه می ت ــت ک ــده اس ــته های رهبری کنن ــن هس ــود چنی وج
ــا رویکــردی  ــه و ب ــا پرداخت ــوت و ضعف ه ــدی از ق ــه جمع بن ــارزه ب از مب
ــای  ــارزه و ارتق ــۀ مب ــرای ادام ــد ب ــی جدی ــه های تاکتیک ــتراتژیک، نقش اس
مبــارزه بــه ســطوح باالتــر و درگیــر کــردن توده هــای بیشــتر ترســیم کــرد و 
درســت در زمــان و مکانــی کــه رژیــم انتظــارش را نــدارد، او را بــه مصــاف 

گرفتــه و مبــارزه را گســترش داد. 

ــای  ــرای بخش ه ــت و ب ــدی اس ــی ج ــه در بحران ــت حاکم ــروز، هیئ ام
بزرگــی از جامعــه دســتگاه خشــونت و ســرکوبش آبروباخته شــده و ماهیت 
ــدوار  ــوز امی ــوری اســامی هن ــا جمه ــان شــده اســت. ام نامشــروع آن عی
اســت کــه توده هــای مــردم را بــه دنبالــه روی از ایــن یــا آن جنــاح مجبــور 
ــدت در  ــز به ش ــی نی ــدرت سیاس ــارج از ق ــی خ ــای ارتجاع ــد. نیروه کن
ــای  ــت ها و برنامه ه ــگر سیاس ــردم را سیاهی لش ــای م ــا توده ه ــند ت تاش
ارتجاعــی خــود کننــد. ایــن خطــر بزرگــی اســت کــه فقــط بــا فعالیتــی بــا 
ــع از آن شــد. به همــان نســبت  ــوان مان ــم، می ت ــاال گفتی ــی کــه در ب محتوای
کــه بــر تعــداد مردمــی کــه حاضــر و مصمــم هســتند بــرای ســرنگون کــردن 
ــده و  ــن متشــکل ش ــت نوی ــه و حکوم ــک جامع ــن سیســتم و ایجــاد ی ای
هرگونــه فــداکاری کننــد، از چنیــن خطــری کاســته خواهــد شــد و راه بــرای 
ــردم،  ــی م ــای میلیون ــن و توســط توده ه ــوری اســامی از پایی ــِن جمه رفت

گشــوده خواهــد شــد.
»آتش«

*هفت توقف بر بستر مبارزه علیه دشمنان داخلي و خارجي مردم:
1- توقف قوانین شریعت و نابودي دولت دیني

ادغــام دیــن و دولــت، جنایــت اســت و دین مــداری از زشــت ترین خصلت هــای 
جمهــوري اســامي اســت. ســرکوب و تحقیــر زنــان و ال.جی.بی.تی هــا، ادیــان 
و گرایشــات مختلــف اعتقــادي و مســلکي ماننــد اهــل ســنت، بهاییــان، دراویــش، 
یارســانان و غیــره و ضدیــت بــا علــم کــه از قوانیــن شــریعت و ماهیــت مذهبــي 
دولــت ســرمایه داری دین مــدار در ایــران برمی خیــزد بایــد متوقــف شــود. 
ــت  ــردن حکوم ــون ک ــعار واژگ ــرح ش ــارت ط ــه جس ــاز ب ــردم نی ــای م توده ه
و قانــون شــریعت و نهادهــاي اقتصادي-دینــي مثــل آســتان قــدس رضــوي یــا 

مؤسســات تبلیغاتــي ارتجاعــي مذهبــي را دارنــد.
2- توقف رژیم فاشیستي نظامي/امنیتي و استبداد سیاسي

مجموعــۀ دین مــداری و نظامي/امنیتــي بــودن از رژیــم جمهــوري اســامي یــک 
رژیــم اســتبدادي فاشیســتي می ســازد. حکومــت نظامي/امنیتــي بایــد لغــو شــود.

3- توقف حجاب اجباري و ستم بر زن
ــت.  ــانۀ آن اس ــاري نش ــاب اجب ــرده و حج ــرده ک ــي زن را ب ــت دین حکوم
ــه مــرد، رهــا نخواهــد شــد.  هیچکــس بــدون الغــاي فرودســتي زن نســبت ب
مبــارزه بــراي برابــري زن و مــرد، مبــارزه همــه مــردان و زنــان اســت. حجــاب 
اجبــاري، قوانیــن زن ســتیز شــریعت و بــه طــور کلــي همــۀ اشــکال ســتم بــر 

زن بایــد متوقــف شــوند.
4- توقف جنگهاي ارتجاعي

ــي  ــای نظام ــای سیاســي و جنگ ه ــوري اســامي در درگیری ه ــرکت جمه ش
ســوریه، عــراق، لبنــان و یمــن بــراي محکــم کــردن رژیــم خــودش، تقویــت 
ســلطه اش بــر مــردم ایــران و فریــب آن هــا و معاملــه بــا امپریالیســت ها اســت. 
ــف  ــد متوق ــه بای ــامي در منطق ــوري اس ــای جمه ــت و جنگ افروزی ه دخال

شــوند.
5- توقف فقر، بیکاري و آوارگي

کار و مســکن یعنــي حــق حیــات. تهاجــم جمهــوري اســامي بــه حــق حیــات 
ــا،  ــت بنیاده ــده در دس ــت ش ــای انباش ــام ثروت ه ــرد. تم ــل ک ــد تحم را نبای
ــدي و ســپاهي و  ــاري و بانک هــا و شــرکت های متعــدد آخون مؤسســات اعتب
دولتــي و خصوصــي از آِن مــردم و نتیجــه کار و زحمــت آن هــا اســت. روي 
ــف  ــخصیت های مختل ــا و ش ــای جناح ه ــا و دزدی ه ــکۀ اختاس ه ــر س دیگ
حکومــت، فقــر و گرســنگي بخش هــای زیــادي از مــردم، محرومیــت کــودکان 
کار از تحصیــل و ورشکســتگي و فاکــت اســت. فقــر، گرســنگي، بیــکاري و 

آوارگــي مــردم تهیدســت بایــد متوقــف شــود.
6- توقف ستمگري ملي علیه ملل غیر فارس

ــران شــامل  ــر فــارس ســاکن در ای ــه ملــل غی ســرکوب، تبعیــض و ســتم علی
ترک هــا، کردهــا، ترکمن هــا، عرب هــا، بلوچ هــا ، افغانســتانی ها و برتــري 
ــل و فرهنگ هــا  ــر ســایر مل ــان فارســي ب سیســتماتیک ملــت و فرهنــگ و زب

بایــد متوقــف شــود.
7- توقف روند نابودي محیط زیست

علــت نابــودي محیــط زیســت در نظــام ســرمایه داری، خــود کارکــرد ایــن نظام 
ــد و  ــه ناشــي از آنارشــي تولی ــر« ک ــا بمی ــاب ی ــون »گســترش بی اســت و قان
رقابــت ســرمایه های رقیــب اســت. ســرمایه داری مســتغات دولتــي و ســپاهي 
و خصوصــي دســت در دســت ســرمایه داری امپریالیســتي، بی وقفــه جنگل هــا، 
بلعیــده و محیــط زیســت  را  ســاحل دریاهــا و زمین هــای کشــاورزي 
را به طــرز غیــر قابــل ترمیــم نابــود می کنــد. در رأس ایــن فعالیت هــای 
اقتصــادي ویرانگــر، خــود خامنــه ای و ســپاه پاســداران و آخوندهــاي نماینــدۀ 
ــد. دســت همــۀ این هــا بایــد از طبیعــت ایــران و محیــط  ولی فقیــه قــرار دارن

زیســت کوتــاه شــود.
»آتش«
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جنــایت هایی از سر استیصــال!
هفــده شــهریور، روز اعــدام رامیــن حســین پناهی، زانیــار و لقمــان 
روز  همان طورکــه  مانــد.  خواهــد  خاطرمــان  در  همیشــه  مــرادی، 
اعــدام ریحانــه جبــاری، شــیرین علــم هولــی، احســان فتاحیــان و فــرزاد 
ــوان  ــه ج ــه آن س ــرد، و روزی ک ــم  ب ــاد نخواهی ــا و... را از ی کمانگره
بلــوچ در ســکوت و بی خبــری بــر ســر دار شــدند، و روز مــرگ شــریف 
باجــور کــه کشــته شــد، و روزی کــه ســتار بهشــتی زیــر شــکنجه جــان 
باخــت و دهــه شــصت و روزهــای داغ تابســتان 67. مــا همــه روزهــای 
ــت ســرمایه و  ــد کــه دول ــا یادمــان بمان ــم کــرد ت ســال را از بَــر خواهی
دیــن چگونــه همدســت شــدند و گلــوی شــورش و رهایــی و آزادی را 
ــا خون ریــزی و  ــه ایــن حکومــت ب ــد کــه چگون ــد و یادمــان بمان بریدن

ــرار کــرد. کشــتار و جنایــت خــود را تثبیــت و برق
دســت های دایــه آمنــه، دایــه شــریفه و مــادر لقمان مــرادی را می فشــاریم 
ــی  ــم ول ــک می ریزی ــویم و اش ــرار می ش ــان، بی ق ــا بی قراری هایش و ب
گفــت،  آمنــه  دایــه  همان طورکــه  و  می ایســتیم  شانه به شانه شــان 
ــمن  ــد. دش ــاکت کن ــا را س ــد م ــس نمی توان ــه هیچ ک ــم ک ــاد می زنی فری
ــارزه دســت  ــا از مب ــد ت ــا را مرعــوب کن ــد م ــه می توان ــد ک فکــر می کن
ــه آگاهــی، شــورش و انگیــزه بــرای  برداریــم. مــا خشــم و غم مــان را ب
ــا دشــمن تبدیــل می کنیــم. بــرای مــا مــرگ هــر  ــه آخــر ب ــا ب مبــارزه ت

ســتاره، آغــاز ســپیده صبــح و روشــنایی اســت.
ــد محاکمــه  ــدارد و خــودش بای ــم، حــق مجــازات کســی را ن ــن رژی ای
ــتارها  ــا و کش ــکنجه ها، تجاوزه ــا، ش ــوی اعدام ه ــد جوابگ ــود. بای ش
ــد  ــت فهمان ــن حکوم ــه ای ــا ب ــد و رس ــدای بلن ــه ص ــد ب ــد. بای باش
ــلحانه  ــارزه مس ــه مب ــد ب ــر معتق ــی اگ ــدند حت ــدام ش ــه اع ــی ک عزیزان
ــان  ــد، کارش ــازمان داده بودن ــن راه س ــی را در ای ــد و فعالیت های بوده ان
برحــق بــوده اســت. چراکــه متشــکل شــدن حــق مــردم اســت. کاربــرد 
قهــر توســط مــردم در برابــر رژیمــی کــه تــا بــه دنــدان مســلح اســت، 
ــرد.  ــرار بگی ــت همــه ق ــورد حمای ــد م ــه اســت بلکــه بای ــا عادالن نه تنه
ــل  ــه در مقاب ــر گلول ــونت و ُگل در براب ــدون خش ــارزه ب ــای مب بحث ه
ــانی  ــا کس ــدارد. تنه ــی ن ــرد واقع ــرور کارب ــدام و ت ــت دار و اع حکوم
واقعــا مخالــف قهــر ضــد انقابــی هســتند کــه از قهــر عادالنــه حمایــت 
کننــد. پاســخ قهــر و ســرکوب ســازمان یافته دولتــی بایــد قهــر انقابــی 
ــای  ــد راهگش ــر بای ــن قه ــش ای ــا آت ــد. ام ــردم باش ــازمان یافته م و س
ــه ســتم و  ــای جامعــه ای عــاری از هــر گون یــک انقــاب راســتین و بن

ــد. ــض باش ــی و تبعی بهره کش
در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران فروپاشــیده و بحــران سیاســی از داخــل 
ــر  ــه نف ــن س ــدام ای ــه، اع ــوری اســامی را گرفت ــن جمه ــارج، دام و خ
و همزمــان بــا آن حملــه بــه مقــر دو حــزب کردســتانی در عــراق تنهــا 
نشــانه اســتیصال حکومتــی اســت کــه به خوبــی می دانــد جامعــه ایــران 
در شــرایط کنونــی، آتــش زیــر خاکســتر اســت و هــر جرقــه کوچکــی آن 
ــت، سیاســت پیشــگیرانۀ مرعــوب  ــن جنای ــا ای ــد و ب را شــعله ور می کن
کــردن را در پیــش گرفــت تــا زهــر چشــمی از مــردم عاصــی و معتــرض 

بگیــرد و آن هــا را بــه ســکوت و انفعــال مجبــور کنــد.
ایــران یــک کشــور ســرمایه داری تحــت ســلطه امپریالیســم و چنــد ملیتی 
اســت. ملــل مختلــف در ایــران تحــت یــک دولــت مرکــزی و شــرایط 
ــی  ــارس( زندگ ــب )ف ــت غال ــلطه جویی مل ــض و س ــری و تبعی نابراب
ــی  ــه ای از برتری جوی ــت، آمیخت ــر دول ــلط ب ــوژی مس ــد. ایدئول می کنن
مذهبــی شــیعه بــر پیــروان ســایر مذاهــب و ناسیونالیســم برتری جویانــه 
ایرانــی- فارســی اســت کــه وجــود ســتم ملــی و خواســته های عادالنــه 

ملــی را منکــر می شــود. کشــور ایــران زنــدان ملــل اســت و ســتمگری 
ملــی یــک رکــن مهــم ایــن رژیــم اســت و تاوقتی کــه طبقــات اســتثمارگر 

در قــدرت هســتند شــاهد چنیــن جنایاتــی خواهیــم بــود.
کردســتان و توده هــای مــردم ُکــرد، تاریخــا و خصوصــا در چهــل ســال 
گذشــته به دلیــل مبــارزه علیــه جمهــوری اســامی، بیشــترین ســرکوب و 
کشــتار را متحمــل شــده اســت. جنبــش انقابــی در کردســتان از تجربــه 
غنــی مبارزاتــی برخــوردار بــوده و هســت. خلــق کــرد مبــارزه متشــکل 
و رزمنــده را در توشــه خــود دارد و می توانــد در ســرنگونی جمهــوری 
ــران باشــد. کردســتان تنهــا منطقــه ای  اســامی پرچمــدار انقــاب در ای
بــود کــه طــی حاکمیــت ایــن رژیــم ســر تســلیم فــرو نیــاورد و امــروز 
ایــن منطقــه کمــاکان می توانــد نقــش مهمــی در مبــارزه سراســری مــردم 
ایــران داشــته باشــد. مــردم کل کشــور بایــد فعاالنــه از مبــارزات مــردم 
کردســتان و حــق تعییــن سرنوشــت بــرای همــه ملیت هــای تحــت ســتم 
حمایــت کننــد و بایــد از نــگاه و برخــورد شوینیســتی کــه توســط دولــت 
ــه خــود گرفــت، گسســت کننــد.  از زمــان رضــا شــاه شــکل رســمی ب
رژیــم جمهــوری اســامی و هیــچ  یــک از مخالفــان آن کــه وابســته بــه 
قدرت هــای بــزرگ امپریالیســتی هســتند، هرگــز قــادر بــه محــو و از میان 
بــردن ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیــر فــارس در ایــران نخواهنــد بــود. 
ــران، فقــط برسلســله مراتــب طبقاتــی  دولــت طبقــات اســتثمارگر در ای
ــارس و ســتمدیدگی  ــری ملــت ف ــا نشــده اســت بلکــه براســاس برت بن
ــز  ــتانی( نی ــن افغانس ــتمدیدگی مهاجری ــروز س ــارس )و ام ــر ف ــل غی مل
بنــا شــده اســت. ســاختار ســتمگری ملــی، صرفــا بــا تغییــر رژیمــی کــه 
ــد  ــن نخواه ــر آن اســت از بی ــد و متکــی ب ــن ســاختار را اداره می کن ای
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــاه ب ــم ش ــر رژی ــا تغیی ــه ب ــه ک ــت؛ همان گون رف
ــه  ــلطنتی/»آریایی« ب ــد، س ــر می کنن ــا تغیی ــت. رژیم ه ــن نرف ــز از بی نی
ــت و  ــا دول ــوند، ام ــل می ش ــامی تبدی ــی« اس ــلطنتی/»والیت فقیه س
ــی،  ــاب واقع ــک انق ــدان ی ــی در فق ــی و اجتماع ــاختارهای طبقات س
ــردم  ــت م ــر اکثری ــتم ب ــد و بهره کشــی و س ــی می مان دســت نخورده باق
ــه  ــه را ب ــت جامع ــه دســترنِج اکثری ــدرت ک ــاِن ق ــِت صاحب توســط اقلی

ــد. ــدا می کن ــداوم پی ــد، ت ــل کرده ان ــود تبدی ــی خ ــت خصوص مالکی
ــه  ــد. هم ــخ بمان ــد بی پاس ــم نبای ــیانه رژی ــه های وحش ــا و نقش طرح ه
کســانی کــه افــق انقــاب پیــش رویشــان اســت و بــرای جامعــه نوینــی 
ــد  ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــد نبردهای ــد بای ــارزه می کنن مب
کــه قهــر انقابــی ســازمان یافته بــرای تســویه حســاب کامــل بــا 
ــی  ــام ارتجاع ــن نظ ــد. ای ــده باش ــاظ ش ــامی در آن لح ــن اس مرتجعی
ــی،  ــن و انقاب ــه ای نوی ــای آن جامع ــه ج ــود و ب ــرنگون ش ــد س بای
ــه  ــارغ ازاین ک ــردم، ف ــود. م ــته ش ــا گذاش ــتثمار بن ــتم و اس ــارغ از س ف
ــرای  ــه کــدام ملــت هســتند، بایــد از یــک اســتراتژی واحــد ب متعلــق ب
ســرنگونی جمهــوری اســامی و برپایــی یــک جمهــوری سوسیالیســتی 
ــان دادن  ــان و پای ــر جه ــن و پیشــروی به ســوی کمونیســم درسراس نوی
ــر دهشــت های ســرمایه داری و امپریالیســم، مذهــب و جنــگ، مبــارزه  ب
ــی  ــادِ آن عزیزان ــن راه ی ــدون شــک در ای ــد. ب ــش ببرن متحــدی را به پی
ــان را  ــاِن شیرین ش ــد و ج ــارزه کردن ــتمگر مب ــم س ــن رژی ــه ای ــه علی ک
ــد،  ــت دادن ــر از دس ــته کل بش ــه شایس ــام عادالن ــک نظ ــای ی ــرای بن ب
ــرد  ــد ک ــد تاکی ــار دیگــر بای ــان، ب ــا همــراه اســت. در پای ــا م همیشــه ب
کــه آینــده از آن مردمــی اســت کــه از خیــز برداشــتن بــرای جهش هــای 

ــد. ــراس ندارن ــی، ه ــوی رهای ــد به س بلن
بارین میرآویسی

شما را به همكاری دعوت می کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرســتادن تجارب مســتقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عكس 

و آثار هنری نگارشــی به پخش »آتش« به وسیع ترین شــكل ممكن و به شیوه های مناسب کمك کنید.

email:atash1917@gmail.com                  weblog:n-atash.blospot.com
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مــا بــا رژیمــی طــرف هســتیم کــه طــی چهــل ســال حاکمیــت ارتجاعــی اش 
ــه فقــر و فاکــت رســانده، یک پــای مهــم  ــا بی رحمــی تمــام کشــور را ب ب
ــر  ــه شــده اســت، میلیون هــا جــوان را تحقی جنگ هــای ارتجاعــی در منطق
می کنــد، در حــال نابــودی محیــط زیســت اســت، بــه زنــان به عنــوان نیمــی 
ــا نیروهــای ســرکوب گر و ارتجاعــی اش  از بشــریت ســتم روا مــی دارد و ب
ــن  ــه ای ــد. هم ــه می کن ــه خف ــدی را در نطف ــرض و نق ــدای معت ــر ص ه
ســتم ها و رویدادهــا حاصــل کارکــرد نظــام سرمایه داری-امپریالیســتی 

ــد. ــران نمایندگــی می کن ــن سیســتم را در ای ــم ای ــن رژی اســت کــه ای
ــی و  ــن سیاس ــارزه  فعالی ــاهد مب ــرف ش ــتان ازیک ط ــتان 97 کردس تابس
ــت  ــه حکوم ــرکوب بی رحمان ــاهد س ــر ش ــرف دیگ ــردم و ازط ــوده م ت
بــود. مبارزیــن در عرصه هــای مختلــف محیــط زیســت، دفــاع از زندانیــان 
سیاســی و علیــه اعــدام و دفــاع از حقــوق پایــه ای مــردم و افشــای جنایــات 
رژیــم در زندان هــا فعــال بودنــد. در واقعــه ای، چهــار تــن از فعالیــن محیــط 
زیســت در مریــوان در آتش ســوزی مشــکوک جنگل هــای اطــراف مریــوان 
در جریــان کمک رســانی بــرای خامــوش کــردن آتــش جــان باختنــد. ســپاه  

آشــکارا در خامــوش کــردن آتــش کوتاهــی کــرده بــود. 
ــم  در گوشــه ای دیگــر از کردســتان در شــهر ســنندج زمانی کــه قصــد رژی
ــا  ــد ده ه ــر می آم ــوع به نظ ــین پناهی قریب الوق ــن حس ــدام رامی ــرای اع ب
نفــر از فعالیــن مبــارزه علیــه اعــدام و دفــاع از حقــوق زندانیــان سیاســی و 
حقــوق بشــر بــا اقدامــات مختلــف همچــون تجمــع در مقابــل زنــدان و ســر 
ــد. پاســخ  ــه پیــش بردن ــارزه را ب ــواده رامیــن حســین پناهی مب ــه خان زدن ب
حکومــت فاشیســتی دینــی بــه مبــارزات بی وقفــه مــردم به کارگیــری 
صدهــا نفــر از مامــوران مخفــی و نیروهــای ضــد شــورش بــر علیــه مــردم و 
دســتگیری و محاکمــه چنــد دقیقــه ای فعالیــن و در مــوارد بســیاری شــکنجه 
ــازمان های  ــا س ــکاری ب ــم و هم ــی تروریس ــرم" واه ــه "ج ــا ب و آزار آن ه
مســلح و غیــره بــود. در یــک واقعــه دیگــر حــدود یــک مــاه پیــش یکــی از 

ــاد. ــاق افت ــتی اتف ــرکوب فاشیس ــوارد س ــن م تکان دهنده تری
ــوری  ــن جمه ــاه 96 ماموری ــنندج در دی م ــردم س ــارزات م ــان مب در جری
اســامی، ســارو قهرمانــی و کیانــوش زنــدی را دســتگیر و ســپس  تحــت 
شــکنجه به قتــل رســاندند. اخیــرا بــا گذشــت چندیــن مــاه از ایــن قتل هــا 
ــی ســنندج، گوشــه هایی دیگــر از  ــر پزشــک قانون ــال قتــل عمــد دکت به دنب
ــل  ــوم شــد کــه ماجــرای قت ــاش شــد. معل ــم در کردســتان ف ــات رژی جنای
ــای  ــاوز در زندان ه ــکنجه و تج ــل و ش ــا قت ــاط ب ــی در ارتب ــر اقلیم دکت
حکومــت بــوده اســت. ماجــرا بدیــن صــورت بــوده کــه در جریــان معاینــه 
ــه  ــی در برگ ــر اقلیم ــنندج، دکت ــی س ــک قانون ــر در پزش ــد نف ــاد چن اجس
ــی سیاســی علــت  ــد زندان ــی در مــورد مــرگ چن تشــخیص پزشــک قانون
مــرگ را  شــکنجه و قتــل اعــام و در یــک مــورد در ارتبــاط بــا مــرگ یــک 
ــن اطاعــات  زن می نویســد کــه تجــاوز هــم رخ داده. بدین خاطــر، ماموری
ــه  ــد ب ــی ندارن ــچ شــرف و وجدان ــه هی ــوری اســامی ک ــت کار جمه جنای
ســراغ دکتــر اقلیمــی رفتــه و از او می خواهنــد کــه مــوارد تجــاوز و 
ــر  ــد. دکت ــاک کن ــی پ ــه تشــخیص پزشــک قانون ــدان را از برگ ــل در زن قت
اقلیمــی از آن کار ســر بــاز می زنــد و به خاطــر تهدیــدات مکــرر ماموریــن 
اطاعاتــی از ســنندج فــرار می کنــد. متاســفانه بعــد از چنــدی بــه خانــه اش 
برمی گــردد. ازآن جاکــه خانــه تحــت نظــر بــوده چنــد تــن از ماموریــن وارد 
ــری او را از طبقــه چهــارم آپارتمــان  ــه می شــوند و بعــد از یــک درگی خان
ــر ایــن اقــدام، اســتخوان های او می شــکند  ــه پاییــن پــرت می کننــد. در اث ب
ــه بیمارســتان منتقــل می شــود. امــا جنایتــکاران جمهــوری اســامی در  و ب

ــند. ــوا او را می کش ــول ه ــق آمپ ــا تزری ــتان ب بیمارس
آخریــن مــورد وحشــیگری جمهــوری اســامی، اعــدام رامیــن حســین پناهی 
و زانیــار و لقمــان مــرادی بــود. اعدام هایــی از ســر اســتیصال. در مــورد ایــن 
اعدام هــا آن قــدر پشــتیبانی سراســری و همــدردی مــردم در سراســر ایــران 
ــانتاژ  ــام ش ــه ن ــی ب ــه ای تلویزیون ــت سراســیمه برنام ــه حکوم ــود ک ــاال ب ب
را از کانــال ســه تلویزیــون پخــش کــرد. برنامــه ای سراســر دروغ کــه تنهــا 
بــا تبلیغــات گوبلــز وزیــر تبلیغــات رژیــم فاشیســتی هیتلــر قابــل مقایســه 
ــر می شــود.  ــل قبول ت ــر باشــد قاب ــود کــه می گفــت دروغ، هرچــه بزرگ ت ب
ــار و لقمــان  ــه زانی ــوان را ب ــرور در مری ــن ت ــام دروغی ــه، اته ــن برنام در ای

کردستان مبارزه و سرکوب
و ضرورت مبارزه برای رهایی نوع بشر!

نســبت دادنــد کــه آشــکارا دروغ بــود همــه می داننــد کــه آن دو پســر عمــو 
به خاطــر فعالیت هــای سیاســی پــدر زانیــار اعــدام شــدند کــه مــاه گذشــته 
ــای  ــد. اعدام ه ــرور ش ــراق ت ــتان ع ــم در کردس ــزدوران رژی ــت م به دس
ــتان و  ــهرهای کردس ــه ش ــی یک پارچ ــاب عموم ــا اعتص ــق ب ــدان خل فرزن

کرمانشــاه و آذربایجــان شــرقی پاســخ گرفــت.
مبــارزات پیگیرانــه فعالیــن سیاســی و صنفــی جریانــات مختلــف در 
ــران می باشــد  ــاط ای ــن سیاســی ســایر نق ــی مبارزی ــه دلگرم کردســتان، مای
امــا ایــن جنبــش دچــار مشــکل قدیمــی رفرمیســم و ناسیونالیســم اســت. 
مبــارزه بــرای تخفیــف معضــات و آســیب های اجتماعــی ماننــد اعتیــاد و 
یــا کمــک بــه ارتقــای فرهنــگ در پــاک نــگاه داشــتن محیــط زیســت و یــا 
مطالبــه رفــع تبعیــض علیــه ملــت کــرد و یــا مبــارزه بــا ســاخت بی رویــه 
ــا در  ــه حــزب م ــان و همــه آن چــه ک ــر زن ــه ســتم ب ــراض ب ســدها و اعت
ــا  ــری برحــق اســت ام ــا ام ــرده، تمام ــف دســته بندی ک ــت توق ــب هف غال
نبایســتی هدفــی درخــود و بــرای خــود باشــد و بــه ایــن توهــم دامــن بزنــد 
ــه داد. بســیاری از  ــن معضــات خاتم ــه ای ــوان ب ــاب می ت ــدون انق ــه ب ک
ــم  ــم نمی توانی ــرکوب رژی ــیانه س ــرایط وحش ــه در ش ــد ک ــن می گوین فعالی
ــی و  ــم راه دگرگون ــه کمونیس ــم ک ــا بگویی ــم و ی ــرف بزنی ــاب ح از انق
هــدف انقــاب اســت. مشــکل، تنهــا اختنــاق و ســرکوب حکومتــی نیســت 
بلکــه ناشــی از نــوع نــگاه و رویکــرد بــه ایجــاد تغییــر و تحــول در جامعــه 
ــات  ــت مطالب ــن رفرمیس ــیاری از فعالی ــه بس ــم ک ــا می بینی ــا مرتب ــت. م اس
ــا  ــد. مث ــوان می کنن ــود عن ــای خ ــات و صحبت ه ــی را در تبلیغ گوناگون
بســیاری می گوینــد کــه تحریــم بــد اســت و جمهــوری ســامی بایســتی از 
جنگ هــای منطقــه ای دســت بــردارد و یــا بایــد محیــط زیســت را نجــات 
داد و یــا قوانیــن ضــد زن را از میــان بــرد و یــا دســتمزدها بایســتی مطابــق 
ــه  ــی ب ــش رفرمیســتی به نوع ــا گرای ــره. ام ــد و غی ــدا کن ــش پی ــورم افزای ت
ــم  ــتم حاک ــوب سیس ــا در چارچ ــه گوی ــد ک ــن می زنن ــات دام ــن توهم ای
ــا  ــه داد. م ــه را خاتم ــی در جامع ــتثمار و بی عدالت ــتم ها و اس ــوان س می ت
ــا  ــتیم ام ــف نیس ــه مخال ــود در جامع ــده موج ــای عدی ــف درده ــا تخفی ب
به صراحــت می گوییــم کــه تنهــا راه خاتمــه دادن و ریشــه کن کــردن 
ــام  ــردن نظ ــان ب ــامی و از می ــوری اس ــرنگونی جمه ــه، س ــب جامع مصائ
ــت.  ــن اس ــتی نوی ــاب سوسیالیس ــان و انق ــران و جه ــرمایه داری در ای س
ــر  ــدنی به نظ ــوس و ش ــه ملم ــه را ک ــاب، آن چ ــوس از انق ــم مای رفرمیس
ــت.  ــراه اس ــم هم ــا اکونومیس ــا ب ــم، غالب ــد. رفرمیس ــب می کن ــد طل می آی
ــی  ــی طبقات ــا دارد آگاه ــه ادع ــت ک ــردی اس ــم، روش و رویک اکونومیس
ــی  ــرد علم ــن روش و رویک ــتم ها و آموخت ــل س ــن و تحلی ــه از راه تبیی ن
بــه توده هــای مــردم بلکــه صرفــا از شــمردن ســتم ها و آســیب ها در 
ــج  ــغ و تروی ــد. تبلی ــردم به دســت می آی ــارزات خودبه خــودی م ــان مب جری
انقــاب و بــه پیــش گرفتــن رویکــرد اســتراتژیک بــه انقــاب، مــورد پســند 

ــت.  ــت ها نیس رفرمیس
در ســال های اخیــر در کردســتان یــک قشــِر میانــی شــکل گرفتــه و تاثیــرات 
معینــی بــر جنبــش بــرای تغییــرات رادیــکال ایجــاد کــرده اســت. رفرمیســم 
چــه بــه شــکل گرایــش مبــارزه بــرای اصاحــات قســمی و یــا آن چــه اخیرا 
ــاد  ــتم از آن ی ــردن سیس ــزه ک ــوان دمکراتی ــا به عن ــی نیروه ــب برخ از جان
ــای  ــرکت در انتخابات ه ــه ش ــادن در بی راه ــکل افت ــه ش ــه ب ــود، چ می ش
ــک  ــه از ی ــت ک ــی اس ــر میان ــن قش ــات ای ــی، گرایش ــون حکومت گوناگ
ــز در  ــه راه نجــات خــودش نی ــان اســت. درحالی ک ــی هراس ــاب واقع انق

چنیــن انقابــی اســت.  
ــر  ــا از ســتم ب ــه عمدت  در کردســتان، دســت در دســت مشــکل پیــش گفت
ــتان توســط  ــه کردس ــد از این ک ــود. تاریخــا بع ــت می ش ــرد صحب ــردم ک م
امپریالیســت ها بــه چنــد قســمت تقســیم شــد حاکمیــن گوناگــون چــه در 
ایــران و چــه در ســوریه و ترکیــه یــا عــراق بــر ملــت کــرد ســتم می کردنــد. 
امــا ســتمی کــه بــر مــردم کــرد روا داشــته می شــود جــدا از ســتم بــر ســایر 
ــتم  ــز س ــرک نی ــرب و ت ــوچ و ع ــت بل ــر مل ــران ب ــت. در ای ــا نیس ملت ه
ــت  ــردم سال هاس ــتان، م ــه در کردس ــود. البت ــته می ش ــض روا داش و تبعی
ــارزه می کننــد و حکومــت هــم  ــه ســتم ملــی مب به شــکل ســازمان یافته علی
به شــکل ویــژه تــاش می کنــد تــا مقاومــت ســازمان یافته جریانــات 
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ــد  ــی، محم ــد کهنه پوش ــور، امی ــریف باج ــادان ش ــاک زنده ی ــرگ دردن م
پژوهــی و رحمــت حکیمی نیــا در تاریــخ ســوم شــهریور 1397 و در 
ــه و سلســی  ــۀ پیل ــای منطق ــردن آتش ســوزی جنگل ه ــوش ک ــان خام جری
شهرســتان مریــوان نمونــۀ دیگــری از ناتوانــی دولــت جمهــوری اســامی در 
مواجهــه بــا مشــکات زیســت محیطــی و همچنیــن عــزم و تــاش مــردم 
بــرای جلوگیــری از رونــد فزاینــدۀ تخریــب محیــط زیســت بــود. جانباختن 
شــریف و دیگــر دوســتانش بــه شــکل گیری یــک حرکــت اعتراضــی علیــه 
ــات  ــی از جریان ــر، برخ ــوی دیگ ــد. ...ازس ــر ش ــامی منج ــوری اس جمه

ناسیونالیســت کردســتان کوشــیدند از مــرگ حماســی شــریف و دوســتانش 
ــتفاده  ــج خــط ناسیونالیستی شــان اس ــغ و تروی ــرای تبلی ــی ب ــوان تریبون به عن
کننــد. بــه همیــن علــت، تصمیــم گرفتیــم بــا رفیــق لقمــان ویســی از فعالیــن 
چــپ جنبــش معلمــان کردســتان و ایــران مصاحبــه ای در ایــن مــورد داشــته 

باشــیم...1
ــر  ــش و دیگ ــور و رفقای ــریف باج ــل ش ــارزی مث ــراد مب ــوال(...نقش اف س
فعالیــن محیــط زیســت در ایــران و جهــان دارای اهمیــت اســت. شــما ایــن 

ــد؟ .... ــی می کنی ــه ارزیاب ــرادی را چگون ــن اف ــت چنی ــئله و فعالی مس
ــه طــور کلــی، جامعــه کردســتان هــم ماننــد دیگــر  رفیــق لقمــان ویســی( ب
ــث  ــاله باع ــن مس ــت و همی ــی اس ــه طبقات ــک جامع ــروزی، ی ــع ام جوام
ــف در  ــتگاه های مختل ــا خاس ــف ب ــی مختل ــای اجتماع ــه جنبش ه ــده ک ش
آن فعالیــت داشــته باشــند. ...شــریف باجــور یکــی از فعالیــن شــهر مریــوان 
ــی در  ــش را حت ــخصیت و فعالیت های ــود ش ــن نمی ش ــر م ــه نظ ــه ب ــود ک ب
چهارچــوب یــک فعــال زیســت محیطــی محــدود کــرد. شــریف کســی بــود 
ــه  ــا زلزل ــل ت ــار و منجی ــه رودب ــران از زلزل کــه در زلزله هــای مختلــف در ای
ــط  ــوزۀ محی ــود. در ح ــر ب ــال و پیگی ــی فع ــاث باباجان ــاب و ث ــرپل ذه س
ــاد  ــاق می افت ــوزی اتف ــا آتش س ــر کج ــتانش ه ــریف و دوس ــم ش زیســت ه
ــتند و  ــور داش ــه حض ــاد در صحن ــر می افت ــه خط ــات ب ــت بوم حیوان و زیس

فعالیــت می کردنــد....
...

ســوال( در جــواب بــه ســوال اول نکتــۀ مهمــی را مطــرح کردیــد کــه شــریف 
ــط زیســت محــدود  ــن محی ــوان فقــط در چهارچــوب فعالی باجــور را نمی ت

گزیده ای از مصاحبۀ نشریۀ آتش با رفیق لقمان ویسی
دربارۀ زندگی، فعالیت ها و مرگ زنده یاد شریف باجور

فرزند زریبار و ِشِلر

کرد...مــا بیــش از یــک دهــه اســت کــه بــا گســترش سیاســت های هویتــی در 
ــا  ــن گرایش ه ــتیم. ای ــرو هس ــی روب ــی و اجتماع ــای سیاس ــۀ فعالیت ه عرص
معتقدنــد فعالیــن یــک عرصــه فقــط فعــال همــان عرصــه هســتند و مثــا شــما 
ــد ایــن  ــۀ محیــط زیســت فعــال هســتید، هویــت سیاســی تان بای اگــر در زمین
فعــال محیــط زیســت بــودن بشــود. ...مســأله ای کــه بــه اعتقــاد مــا نادرســت 
اســت و تبعــات سیاســی بــدی دارد. آیــا شــریف و دوســتانش مســالۀ محیــط 
زیســت را هویــت خــود می دانســتند یــا فعــال اجتماعــی و سیاســی بودنــد کــه 

ــد؟  ــت می کردن ــف فعالی ــای مختل در حوزه ه
ــم ســال ها فعالیــت در حوزه هــای مختلــف  ــد بگوی ــق لقمــان ویســی( بای رفی
ــه  ــود ک ــن نتیجــه رســانده ب ــه ای ــی، شــریف باجــور را ب اجتماعــی و مبارزات
تفکیــک و انفــکاک جنبش هــا از هــم نمی توانــد راه بــه جایــی ببــرد و 
تضــادی را حــل کنــد. ...مثــا ...جنبــش زنــان اگــر خــود را فقــط در حصــار 
دیدگاه هــای فمنیســتی و بــورژوا دمکراتیــک محــدود کنــد و بــه مســالۀ ســایر 
ــتی و  ــی کمونیس ــی و اجتماع ــاب سیاس ــالۀ انق ــی و مس ــای اجتماع جنبش ه
ــر زن  ــه جایــی برســد کــه مســالۀ ســتم ب ــد ب سوسیالیســتی نپــردازد، نمی توان
ــط  ــش محی ــورد جنب ــاله در م ــن مس ــد. همی ــه کن کن ــرده و ریش ــن ب را از بی
زیســت هــم صــادق اســت. انــواع ایــن ســتم ها و فجایعــی کــه علیــه مــردم در 
ایــران و سراســر جهــان اعمــال می شــوند یــک منشــأ و ریشــۀ واحــد دارنــد و 
آن هــم حاکمیــت یــک سیســتم اســتثمارگر و ســرکوبگر اســت کــه بایــد همــه 

ــرود و ریشــه کن شــود... ــن ب ــه از بی جانب
پانوشت:

1.برای دریافت متن کامل این مصاحبه به سایت www.cpimlm.com رجوع کنید

کردستان مبارزه و ...
مختلــف کردســتانی را کــه در بســیاری اوقــات شــکل مســلحانه بــه خــود 
گرفتــه را بــه کمــک ارتــش و ســپاه و ســایر نیروهــای ســرکوبگر در هــم 
ــرد  ــت ک ــاب مل ــی حس ــتان به نوع ــال در کردس ــن فع ــا مبارزی ــکند. ام بش
ــد و  ــدا می کنن ــران ج ــردم در ای ــات م ــار و طبق ــایر اقش ــارزات س را از مب
دلیلــش نــگاه ناسیونالیســتی بــه امــر مبــارزه انقابــی اســت. ایــن درســت 
اســت کــه در میــان مــردم ســایر مناطــق نیــز نوعــی محلی گرایــی و معطــوف 
کــردن مبــارزه بــه یــک مســاله خــاص وجــود دارد امــا بایــد بــه ایــن مســاله 
به شــکل صحیــح برخــورد کــرد. ایــن وظیفــه مــا به عنــوان کمونیســت های 
انقابــی اســت کــه به شــکل صحیــح، ریشــۀ تضادهــای موجــود و در ایــن 
مــورد مشــخص ناسیونالیســم ازیک طــرف و ازطــرف دیگــر برخوردهــای 
ــا  ــم. م ــح دهی ــردم توضی ــرای م ــر را ب ــای دیگ ــه ملت ه ــز علی تحقیرآمی
بایســتی مــردم را تشــویق کنیــم کــه براســاس منافــع مشــترک و پایــه ای و 
بــا بینــش انترناسیونالیســتی متحــد شــوند. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه 

ــل شــود. ــد بالفع ــردم می توان ــوه م ــروی بالق نی
مــردم کــرد به خصــوص اقشــار زحمتکــش کــرد ماننــد کولبــران و کارگــران 
ــازی کننــد به شــرط آن کــه نــه  فقــط  می تواننــد نقــش مهمــی در انقــاب ب
بــرای رهایــی از ســتم بــر ملــت کــرد بلکــه بــرای انقــاب و رهایــی نــوع 

بشــر مبــارزه کننــد. 
ــان در مبــارزات مــردم کردســتان  یــک مشــکل دیگــر، کــم شــدن نقــش زن

اســت. یــک دلیــل ایــن امــر، تســلط روابــط خانوادگــی ســنتی  در جامعــه 
کردســتان اســت کــه به شــدت مردســاالرانه اســت. یــک دلیــل دیگــر، شــاید 
حضــور بیشــتر جریانــات مرتجــع بنیادگــرای مذهبــی در ســال های اخیــر در 
کردســتان باشــد. در جامعــه کردســتان، زن مجــرد و یــا بیــوه و یــا جداشــده 
ــود. در  ــر می ش ــه تحقی ــر جامع ــم ب ــنتی حاک ــد س ــر دی ــر به خاط از همس
مبــارزات مــردم کــرد علیــه ســتمگری های جمهــوری اســامی، مبــارزه علیــه 
حجــاب اجبــاری جایــگاه ضــروری خــود را پیــدا نکــرده اســت. درحالی کــه 
همــان سیســتمی کــه بــر ســتمگری ملــی اســتوار اســت، ســتم بــر زن نیــز از 

ســتون های اصلــی حفــظ قدرتــش اســت.  
مبارزین فعال در کردســتان بایســتی رفرمیســم و ناسیونالیســم و مردســاالری 
را نقــد ریشــه ای کننــد، علیــه کلیــۀ ســتم هایی کــه بــر مــردم سراســر ایــران 
وارد می شــود مبــارزه کننــد، علــم کمونیســم را بیاموزنــد و انترناسیونالیســم 
و برابــری کامــل زن و مــرد و انقــاب سوسیالیســتی نویــن را تبلیــغ کننــد. 
ــه سیاســت های ســرکوب و  ــردم در سراســر کشــور علی ــای م ــد توده ه بای
ــم  ــن رژی ــه ای ــد ک ــد و اجــازه ندهن ــارزه کنن ــرد مب ــای ک ــر توده ه ســتم ب
جنایــت کار بــا بی رحمــی فرزنــدان مبــارز مــردم را بــه قتلــگاه ببــرد. تنهــا 
در ایــن صــورت اســت کــه نیــروی عظیــم توده هــای مــردم از هــر ملیــت 
و جنســیتی، متحــد و یک پارچــه قــادر بــه واژگــون کــردن ایــن نظــام ضــد 
مردمــی و ســازماندهی یــک نظــام واقعــا انقابــی و مدافــع منافــع اکثریــت 

مــردم، خواهــد شــد.
کاوه اردالن
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بیشــترین تبلیغــات طرفــداران رضا شــاه در مــورد عملکــرد و »خدمات ایران ســاَزش« 
ــۀ توســعه  ــه فعالیت هــای او در احــداث و گســترش زیرســاخت های اولی ــوط ب مرب
ــزی  ــی و برنامه ری ــی و حقوق ــای اجرای ــا، نهاده ــا، خیابان ه ــن، جاده ه ــل راه آه مث
ــان  ــی در می ــاور حت ــن ب ــن دســت اســت. ای ــی از ای ــع و فعالیت های ــد، صنای جدی
ــم رواج  ــامی ه ــوری اس ــن جمه ــی مبلغی ــلطنت طلب و برخ ــر س ــای غی چهره ه
دارد.1 پیــش از پرداختــن مشــخص بــه الگــوی توســعۀ رضاخانــی و تبعــات آن در 
تاریــخ معاصــر ایــران، دو نکتــه را بایــد در نظــر داشــت. نخســت این کــه ایــن قبیــل 
ــا ژِن  ــن« ی ــر و ارادۀ پوالدی ــوان در چهارچــوب »تدبی ــات رضــا شــاه را نمی ت اقدام
خــوب »آریایــی« او توضیــح داد. نگــرش علمــی )نــه تحلیــل تخیلــی و تبلغیاتــی از 
نــوع مســتندهای شــبکۀ مــن و تــو( از ایــن برنامــۀ توســعه نشــان می دهــد کــه بایــد 
آن را در یــک بســتر گســتردۀ منطقــه ای و جهانــی تحلیــل کــرد کــه اساســاً از یــک 
ضــرورت سیاســی یعنــی دولــت متمرکــز و مقتــدر مــورد حمایــت بریتانیــا در مقابــل 
ــادِی  ــای اقتص ــتی و ضرورت ه ــی و کمونیس ــای انقاب ــوروی و جنبش ه ــاد ش اتح
مرتبــط بــا رشــد روابــط ســرمایه داری و نفــوذ ســرمایۀ امپریالیســتی بــه کشــورهای 
ــن  ــا در همی ــران ناشــی می شــد. عجیــب نیســت کــه تقریب ــد ای تحــت ســلطه مانن
فاصلــۀ زمانــی )1917 تــا 1945( در بســیاری از کشــورهای فئودالــی و نیمه فئودالــی 
در آســیا و حتــی اروپــای شــرقی و شــمالی شــاهد عــروج شــخصیت های نظامــی-
توســعه گرایی ماننــد رضــا خــان هســتیم کــه ویژگــی مشــترک همگی شــان روحیــۀ 
ــای  ــت. دیکتاتوره ــت ها اس ــوروی و کمونیس ــا ش ــت ب ــتبدادی و ضدی ــن اس خش
ــد  ــد، محم ــم )Mannerheim- 1867-1951( در فنان ــل مانرهی ــرکوبگری مث س
نادرشــاه )1883-1933( در افغانســتان، بوریــس ســوم )1894-1943( در بلغارســتان، 
ــان  ــه، پیلسودســکی )Piłsudski-1867-1935( در لهســتان، چی ــورک در ترکی آتات
کای شــک در چیــن و غیــره. بنابرایــن اقداماتــی از نــوع برنامه های توســعۀ رضاخانی 
ــا عمــق و وســعت بیشــتری در چندیــن کشــور منطقــه ماننــد  حتــی قبــل از او و ب
ــال درحالی کــه مبلغیــن  ــوان مث ــره انجــام شــد. به عن ــه، افغانســتان، مصــر و غی ترکی
ــل  رضــا شــاه او را پیشــگام چنیــن فعالیت هایــی در منطقــه می داننــد، دانشــگاه کاب
ــود و فعالیت هــای راه ســازی و  مدت هــا پیــش از دانشــگاه تهــران تأســیس شــده ب
ــراِن  ــا مصــر به مراتــب گســترده تر از ای ــورک ی ــۀ مصطفــی کمــال آتات توســعۀ ترکی

ــود.2 ــر چکمه هــای رضــا خــان ب زی
نکتــۀ دوم این کــه، بیاییــد تصــور کنیــم چقــدر مضحــک اســت کــه مثــا شــصت 
یــا هفتــاد ســال دیگــر آدم هایــی باشــند کــه اکبــر هاشــمی رفســنجانی را به خاطــر 
پروژه هایــی مثــل سدســازی، پتروشــیمی، دانشــگاه آزاد و حتــی محمــود احمدی نــژاد 
را به خاطــر گســترش موبایــل ایرانســل و ســانترفیوژهای هســته ای و غیــره ســتایش 
ــردم و  ــت م ــات فرودس ــر طبق ــه ب ــه آن چه ک ــه ب ــدون توج ــد و ب ــس کنن و تقدی
ــات  ــل اقدام ــن قبی ــت، ای ــه گذش ــادی جامع ــاختار اقتص ــر کل س ــان و ب زحمتکش
ــا همــان  ــن دقیق ــد! ای ــی کنن ــی کشــور معرف ــردم و آبادان ــاه م آن هــا را ســرآغاز رف
کاری اســت کــه امــروز ازســوی مبلغیــن و ســتایندگان رضــا خــان بــا آن روبروییــم.
ــه اضافــۀ  واقعیــت ایــن اســت کــه نتایــج حاصــل از برنامعــۀ توســعۀ رضاخانــی ب
اقدامــات سیاســی و فرهنگــی او مانند ســاختن ایدئولــوژی دولت-ملت پان ایرانیســتی 
ــله  ــن سلس ــدی ای ــای بع ــه در بخش ه ــره )ک ــاب و غی ــف حج ــی، کش و پان آریای
مقــاالت بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت( بــرای ایــران نه تنهــا یــک جهــش و »منشــأ 
خدمــات دوران ســاز« نبــود بلکــه ســنگ بنای نوعــی توســعۀ کــج و معــوج، ناکارآمــد 
و اســتثماری شــد کــه هــم در زمانــۀ خــودش هزینه هــای بســیار و فقــر و گرســنگی 
را بــه دهقانــان و زحمتکشــان جامعــه تحمیــل کــرد و هــم تضادهــای عمیــق ملــی، 
سیاســی و اجتماعــی را به وجــود آورد کــه عمومــا منشــأ تبعــات و نتایــج منفــی شــد.
ــم  ــاع می کنی ــن مائوئیســتی )1949-1976( دف ــا از الگــوی توســعۀ چی ــل، م در مقاب
مردم محــور  و  همه جانبــه  توســعۀ  برنامــۀ  موفق تریــن  و  پیشــرفته ترین  کــه 
تجربه شــده در کشــورهای تحــت ســلطه اســت. جمهــوری خلــق چیــن بــا رهبــری 
خــط مائوتســه دون در مــدت کوتاهــی توانســت جهش هــای بی ســابقۀ تاریخــی و 
بلنــد در مســیر رهایــی تمامــی جامعــه )و نــه یــک طبقــه، قشــر، ملــت و محــدودۀ 
جغرافیایــی خــاص( را تجربــه کنــد. مائــو بــا بــه کار بــردن روش علمــی ماتریالیســم 
دیالکتیــک، تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص جامعــۀ چیــن و نیازمندی هــای 
ــن و  ــدی از کاســتی های الگــوی توســعۀ اتحــاد شــوروی ســال های لنی آن، جمع بن
اســتالین و اتــکا بــه نیــرو و انگیــزۀ توده هــای آگاهِ تحــت رهبــری حزب کمونیســت، 
توانســت نوعــی از توســعه و رشــد اقتصــادی و اجتماعــی را ایجــاد کنــد کــه هــدف 
آن رفــع نیازهــای مــردم، مبــارزه بــا تبعیــض و عقب ماندگــی اقتصــادی و فرهنگــی 
و دگرگونــی کیفــی و عمیــق توده هــا و جامعــه در مســیر انقــاب کمونیســتی بــود.3 
ــه ســنتز نویــن کمونیســم می توانــد  ــا اتــکا ب امــروزه دولــت سوسیالیســتی نویــن ب
ــد،  ــن مائوئیســتی دســت بیاب ــدل توســعۀ چی ــری از م ــر و موفق ت ــه ســطوح باالت ب
ــادۀ  ــاً هم زمــان از دو جامعــۀ عقب افت ــا در مقــام مقایســۀ دو الگــوی تقریب امــا صرف

ــا  ــی ب ــه مقایســۀ توســعۀ رضاخان ــن بخــش فقــط ب تحــت ســلطۀ امپریالیســم، در ای
توســعۀ مائوئیســتی بــه صــورت بســیار فشــرده و خاصــه می پردازیــم.

ویژگی های برنامۀ توسعۀ رضاخانی
مجموعــۀ اقداماتــی کــه رضــا شــاه از ســال های وزارت جنگــی و بعــد نخســت وزیری 
و ســپس پادشــاهی اش در مــورد ســاختن و احــداث نهادهــای اجرایــی و صنعــت و 
زیرســاخت های اقتصــادی انجــام داد اساســاً چهــار ویژگــی داشــتند: 1( در خدمــت 
بــه پــروژۀ دولــت متمرکــز 2( بــدون برنامه ریــزی واحــد و فاقــد تــوازن و انســجام 3( 

ــز. ــا ناکارامــد و 4( تمرکزگــرا و تبعیض آمی ــر و عموم ــی هزینه بَ تبلیغات
ــات  ــی اصاح ــدف اصل ــه ه ــم ک ــاالت گفتی ــله مق ــن سلس ــوم ای ــمت س در قس
زیرســاختی رضــا شــاه نــه خدمــت بــه جامعــه و رفــع نیازهــای مــردم بلکــه مســتحکم 
ــر  ــش در سراس ــژه ارت ــظ آن به وی ــای حاف ــز و نهاده ــت متمرک ــوذ دول ــردن و نف ک
ــن  ــات کارُک ــتثمار طبق ــوق اس ــاس ف ــی براس ــعۀ رضاخان ــوی توس ــود. الگ ــور ب کش
جامعــه به ویــژه دهقانــان و کارگــران و تحمیــل هزینــه بــر زندگــی و معیشــت آن هــا 
ــر  ــا کمت ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــزی و اج ــت در برنامه ری ــت. به همین عل ــو می رف جل
توجهــی بــه وضعیــت اکثریــت مــردم نمی شــد. شــاخص ارزیابــی از نتایــج حاصــل از 
هرگونــه برنامــۀ توســعه فقــط افزایــش ســرانۀ درآمــد یــا نهادهــای زیرســاختی نیســت. 
ــی از  ــاه عموم ــش رف ــه و افزای ــات در کل جامع ــد و امکان ــن درآم ــع ای ــوۀ توزی نح
مهم تریــن شــاخص های ارزیابــی از یــک توســعۀ پایــدار مردمــی اســت. در قســمت 
قبــل دیدیــم کــه ســطح زندگــی اکثریــت جامعــه یعنــی دهقانــان و کارگــران هیچ گونــه 
رشــدی در دوران رضــا شــاه نداشــت و گرســنگی و ناتوانــی از تأمیــن غــذای کافــی، 
مشــکل اکثریــت روســتاییان و کارگــران بــود. تحلیــل شــاخص ها و آمارهــای 
ــهر  ــد ش ــران و چن ــاکن ته ــه س ــات مرف ــا طبق ــه تنه ــد ک ــان می دهن ــادی نش اقتص
ــان  ــرات و فرمانده ــرمایه داران بوروک ــد س ــزی و به خصــوص قشــر جدی ــر مرک دیگ
ــوادی و  ــا بی س ــارزه ب ــد.4 مب ــی بردن ــعۀ رضاخان ــع را از توس ــترین نف ــش بیش ارت
ــل توجهــی در ایــن برنامــه نداشــت و دولــت،  رشــد بهداشــت عمومــی جایــگاه قاب
اساســاً نقشــی به جــز نیــروی کار ارزان و مجانــی و مالیات دهنــده و تأمین کننــدۀ 
هزینه هــای بــاالی طرح هــای عمرانــی مثــل راه آهــن شــمال بــه جنــوب بــرای آن هــا 
ــۀ نوســازی بهداشــت و تأسیســات پزشــکی، لوله کشــی  ــت در زمین ــود. دول ــل نب قائ
ــایر  ــت(، در س ــرکت نف ــهر ش ــوان ش ــادان به عن ــز آب ــهری )به ج ــاب ش آب و فاض
مراکــز و شــهرها ناموفــق بــود و در روســتاها هیچ گونــه اقدامــی صــورت نــداد. نــرخ 
مــرگ و میــر کــودکان در اثــر بیماری هــای ســاده بســیار بــاال بــود و حتــی در تهــران، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود.5 ای ــر ب ــر از 40 نف ــده کمت ــکان ثبت ش ــمار پزش ش
چیــن مائوئیســتی اتــکا بــه توده هــای مــردم در الگــوی توســعه یــک اصــل بــود و بــا 
بــه راه انداختــن کارزارهــای سراســری اجتماعــی و فرهنگــی آن هــا را بــه ایفــا کــردن 
نقش هــای کلیــدی رهبــری، اجــرا و هدایــت پروژه هــای توســعه دعــوت می کردنــد. 
ــق  ــه خل ــعار »ب ــا ش ــی و ب ــی مردم ــای انقاب ــه کمپین ه ــکا ب ــا ات ــه ب ــوان نمون به عن
خدمــت کنیــد«، کارزارهــای پاکســازی شــهرها از بیماری هایــی مثــل وبــا، مبــارزه بــا 
اعتیــاد، گســترش جنبــش بهداشــتی عمومــی، توســعۀ خدمــات اولیــۀ درمانــی ازطریــق 
ــتاها و  ــن روس ــه دورافتاده تری ــا ب ــزام آن ه ــه و اع ــکان پابرهن ــۀ پزش ــیج داوطلبان بس
مناطــق چیــن ماننــد تبــت بــه جریــان افتــاد.6 نــرخ مــرگ و میــر کــودکان در چیــن 
مائوئیســتی در ســال های دهــه 1960 در شــهر شــانگهای حتــی از نیویــورک آمریــکا 

کمتــر بــود. 
ــک  ــاس ی ــا براس ــه طرح ه ــود ک ــن ب ــی ای ــعۀ رضاخان ــدل توس ــی م ــر ویژگ دیگ
ــن  ــم، چنی ــتند ه ــد و نمی توانس ــورت نمی گرفتن ــد ص ــن و واح ــزی روش برنامه ری
ــت  ــاه هدای ــا ش ــر رض ــران عص ــی در ای ــور کل ــاد را به ط ــه اقتص ــند. آن چه ک باش
می کــرد، قانــون ارزش بــود کــه در دل مناســبات نیمه فئودالــی و ســرمایه دارانۀ وابســته 
بــه نظــام جهانــی امپریالیســتی عمــل می کــرد. ایــن ویژگــی باعــث ضربه پذیــر شــدن 
اقتصــاد ایــران و به ویــژه بخــش مالــی و بودجــه از نوســانات، بحران هــا و تحــوالت 
ــزرگ دهــۀ 1930 در  ــا بحــران رکــود ب ــی می شــد. مث اقتصــادی ســرمایه داری جهان
ــای  ــن درآمده ــع تأمی ــک منب ــوان ی ــران به عن ــت ای ــد نف ــر در آم ــی، ب ــاد جهان اقتص
ــرای جبــران کســری تــراز بودجــه،  دولــت، تأثیــر گذاشــت و دولــت مجبــور شــد ب
مالیات هــا و تعرفه هــای دولتــی در برخــی کاالهــای پرمصــرف عمومــی ماننــد قنــد و 
چــای را افزایــش دهــد تــا بتوانــد بودجــه الزم بــرای طرح هــای هزینه بـَـر و ســنگینی 
ــۀ  مثــل راه آهــن را تأمیــن کنــد. به عنــوان مثــال قیمــت ســیگار تولیدشــده در کارخان
ــود  ــیگاری ب ــر س ــج براب ــی، پن ــال انحصــار دولت ــا اعم ــات در 1316 ب ــد دخانی جدی
کــه دولــت پیــش از تأســیس ایــن کارخانــه بــه بــازار عرضــه می کــرد.7 یــا افزایــش 
نیــاز بازارهــای جهانــی بــه محصــوالت اولیــۀ کشــاورزی مثــل پنبــه، توتــون، کتیــرا، 
ــران شــد. درحالی کــه  ــاک و خشــکبار، باعــث افزایــش کشــاورزی تجــاری در ای تری
اکثریــت مــردم ایــران عمــا از گرســنگی و کمبــود مــواد غذایــی کافــی رنــج می بردند، 
ســرمایه داری بوروکراتیــک و ســرمایۀ تجــاری بــرای کســب حداکثــر ســود به ســمت 
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چیست؟ کمونیسم  واقعیت  ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی تجــاری رفتنــد و دولــت بــا فروختــن زمین هــای 
دولتــی )خالصه جــات( بــه آن هــا به دنبــال تأمیــن منابــع مالــی بیشــتر بــود. بنابرایــن در 
اصاحــات اقتصــادی رضــا شــاه و برنامــۀ توســعۀ او، تــوازن و انســجام میــان صنعــت 
و کشــاورزی حاکــم نبــود و تضــاد میــان ایــن دو بخــش و تضــاد میــان شــهر و روســتا 
مــدام بیشــتر می شــد. ســهم بخــش کشــاورزی در تولیــد ناخالــص ملــی در مقایســه 
بــا صنعــت و نفــت همــواره در حــال کاهــش بــود و از 90 درصــد در ســال 1279 بــه 
50 درصــد در 1310 رســید.8 همچنیــن رونــد غالــب بــر کشــاورزی نــه رفــع نیازهــای 
ــزه بلکــه کشــاورزی تجــاری و  ــردم و حرکــت به ســمت کشــاورزی مکانی ــی م غذای
معطــوف بــه صــادرات خارجــی بــا حفــظ روابــط فئودالــی و شــیوه های کهنــۀ تولیــد 
ــون  ــی و عملکــرد قان ــروش زمین هــای دولت ــرای ف ــت ب ــدام دول ــود. اق کشــاورزی ب
ــع  ــرمایه گذاری در صنای ــمت عرصــه س ــرمایه به س ــتر س ــش بیش ــث گرای ارزش، باع
مصرفــی کوچــک و زودبــازده، زمیــن و رباخــواری بــود تــا ســرمایه گذاری در صنایــع 

ســنگین و بنیــادی.9 
حــال آن کــه در چیــن مائوئیســتی دولــت بــا قطــع پیوندهــای ســاختاری اقتصــاد چیــن 
بــه نظــام جهانــی امپریالیســتی، یــک اقتصــاد برنامه ریزی شــدۀ سوسیالیســتی را مبنــای 
توســعه اش قــرار داد. آن چه کــه ایــن اقتصــاد و توســعه را هدایــت می کــرد، نــه قانــون 
ارزش بلکــه سیاســِت دولــت سوسیالیســتی بــرای تأمیــن نیازهــای مــردم و حرکــت در 
مســیر نابــودی »چهــار کلیــت« بــود. یعنــی حرکــت در مســیر نابــودی کلیــۀ تمایــزات 
ــن  ــه ای ــه ب ــدی اســتثماری ک ــۀ شــیوه های تولی ــودی کلی ــی، ناب ــای طبقات و تبعیض ه
ــتمگرانۀ  ــی س ــدی و اجتماع ــط تولی ــۀ رواب ــودی کلی ــوند، ناب ــر می ش ــزات منج تمای
ناشــی از ایــن شــیوه های تولیــد اســتثماری و نابــودی کلیــۀ تفکــرات کهنــه و 
پوســیده ای کــه از ایــن روابــط ســتمگرانه و تمایــزات دفــاع می کننــد. به همین علــت، 
الگــوی توســعۀ مائوئیســتی توانســت میــان صنعــت و کشــاورزی یــک تعــادل ســازنده 
ایجــاد کنــد کــه در اصــل »کشــاورزی عنصــر اساســی توســعۀ اقتصــادی و صنعــت 
ــعۀ  ــاف توس ــل برخ ــن اص ــد.10 ای ــرده می ش ــت« فش ــده آن اس ــر رهبری کنن عنص
اقتصــادی و صنعتــی معــوج و بحــران زای رضــا شــاهی، بــه انســجام و تعادلــی منجــر 
ــق کشــاورزی آن را  ــی و رون ــم خودکفای ــن و ه ــی چی ــش صنعت ــم جه ــه ه ــد ک ش
ــۀ 1970 مشــکل  ــتی توانســت در ده ــن مائوئیس ــت، چی ــال داشــت. به همین عل به دنب
تأمیــن غــذا بــرای 800 میلیــون نفــر مــردم چیــن را حــل کنــد امــا اقتصــاد ایــران چــه 
در زمــان رضــا شــاه، چــه محمــد رضــا شــاه و چــه چهــل ســال ســلطۀ جمهــوری 

اســامی، هنــوز از تأمیــن غــذای کافــی بــرای همــه مــردم ناتــوان اســت. 
تمرکــز  شــاه،  رضــا  اقتصــادی  اصاحــات  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــر مناطــق مرکــزی ایــران و به ویــژه تهــران و تبعیــض  ســرمایه گذاری ها و خدمــات ب
ــود. ایــن  ــر فارس نشــین ب ــه مناطــق مــرزی، روســتاها و مناطــق غی واضــح نســبت ب
مســاله هــم از ظــن دولــت متمرکــز و پلیســی رضــا شــاه نســبت بــه مناطــق مــرزی و 
حاشــیه ای برمی خواســت و هــم ریشــه در ایدئولــوژی شوینیســم فــارس و پان آریایــی 
دولــت پهلــوی داشــت. درحالی کــه تهــران، مازنــدران )اســتانی کــه رضــا خان بســیاری 
ــزان  ــترین می ــادان از بیش ــان و آب ــان، اصفه ــرد(، گی ــب ک ــای آن را تصاح از زمین ه
توســعه صنعتــی و راه ســازی برخــوردار شــدند، کردســتان و بلوچســتان هیــچ ســهمی 
ــن تبعیــض سیســتماتیک و  ــد!11 ای ــت نکردن ــی دریاف از توســعۀ »ایران ســاز« رضاخان
عامدانــه میــان مرکــز و پیرامــون، میــراث شــومی اســت کــه از دوران رضــا شــاه بــه 
دولــت محمدرضــا شــاه و ســپس جمهــوری اســامی بــه ارث رســید و تــداوم پیــدا 
کــرد. تبعیــض و شــکافی کــه بــه یکــی از ســتم های مهــم نظــام ســرمایه داری یعنــی 
ســتم ملــی، عمــق و شــدت بیشــتر بخشــید. امــا در الگــوی توســعۀ چیــن مائوئیســتی 
چــه بــرای جلوگیــری از عمــق پیــدا کــردن نابرابــری و تبعیــض میان شــهر و روســتا و 
شــهرهای بــزرگ و اســتان های پیشــرفته بــا شهرســتان ها و اســتان های مــرزی و چــه 
ــل خطــر  ــر شــدن زیرســاخت های کشــور در مقاب ــری از ضربه پذی ــا هــدف جلوگی ب
احتمالــی حملــۀ امپریالیســت ها، یــک سیاســت گســترش صنعــت و توســعه در تمامــی 
مناطــق کشــور و ازجملــه تبــت و اســتان های عقب افتــادۀ غربــی پیــاده و اجــرا شــد. 
کاهــش فاصلــه توســعه یافتگی و امکانــات میــان مرکــز و مناطــق محــل زندگــی ملــل 
ــوروی  ــاد ش ــتی اتح ــای سوسیالیس ــی دولت ه ــاخص های اصل ــی از ش ــف یک مختل

ــود. ــن سوسیالیســتی )1949-1976( ب )1917-1956( و چی
سیامک صبوری

پانوشت:
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برنامــۀ پــرگار بی بی ســی در مــورد رضــا شــاه نــگاه کنیــد.
2 - مقاومت شکننده. نوشته جان فوران ص 353

ــته  ــم نوش ــی کمونیس ــخ واقع ــه: تاری ــد ب ــگاه کنی ــتی ن ــن مائوئیس ــعه چی ــورد توس 3 - در م
ریومونــد لوتــا – اقتصــاد مائوئیســتی، مســیر انقابــی بــه ســوی کمونیســم. گــروه نویســندگان 

شــانگهای
4 - اقتصاد سیاسی ایران. محمد علی همایون کاتوزیان. چاپ چهارم ص 179

5 - مذاکــرات مجلــس چهاردهــم شــواری ملــی، دی 1324. بــه نقــل از تاریــخ ایــران مــدرن. 
آبراهامیــان ص 167

6 - تاریخ واقعی کمونیسم. ریموند لوتا. چاپ اول ص 104
7 - تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. جلد 6. ص 124-123

8 - مقاومت شکننده. ص 343
9 - ریشه های انقاب ایران. نیکی کدی ص 155
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 از طریق کدام شیوۀ تولیدی
ــر  ــتون ب ــن س ــدی را در ای ــط تولی ــث اقتصاد/رواب ــش، مبح ــمارۀ پی در ش
ــاز  ــان آغ ــاب آواکی ــر ب ــن، اث ــم نوی ــاب کمونیس ــل اول از کت ــای فص مبن

ــم. ــه می دهی ــث را ادام ــن مبح ــم. ای کردی
ــا  ــری و دینامیک ه ــه بش ــالودۀ جامع ــورد ش ــس در م ــزرگ مارک ــف ب کش
)قــوای محرکــۀ( تکامــل آن، اســاس علــم کمونیســم اســت. مارکس نشــان داد 
کــه انســان ها در تولیــد و بازتولیــد نیازهــای مــادی زندگــی وارد یــک رشــته 
ــت و  ــدی« و خصل ــط تولی ــه  آن را »رواب ــوند ک ــر می ش ــا یکدیگ ــط ب رواب
چگونگــی برقــرار شــدن ایــن روابــط تولیــدی را شــیوۀ تولیــدی نامیــد. شــیوۀ 
تولیــدی، در هــر دوره از تکامــل جامعــۀ بشــری، بــه تناســب رشــد نیروهــای 
ــره(  ــد و غی ــن آوری تولی ــد، رشــد ف ــدی )رشــد مهــارت انســان در تولی تولی
ــای  ــی نیروه ــد ظرف ــردم، مانن ــان م ــدی می ــط تولی ــرده اســت. رواب ــر ک تغیی
ــد.  ــازمان می ده ــا را س ــتفاده از آن ه ــای داده و اس ــود ج ــدی را در خ تولی
ــدی/ ــط تولی ــر در رواب ــدی، تغیی ــای تولی ــر در نیروه ــخ، تغیی ــول تاری در ط

شــیوۀ تولیــدی را ضــروری کــرده اســت تــا ایــن ظــرف بــرای رشــد نیروهــای 
تولیــدی مناســب شــود و تولیــد ادامــه یابــد. درصورتی کــه نیروهــای تولیــدی 
تغییــر کنــد امــا روابط/شــیوۀ تولیــدی تغییــر نکنــد، جامعــه بــه انحطــاط رفتــه 
ــاِب دار توده هــای  ــه طن ــل ب و نظــام اقتصــادی )همــان شــیوۀ تولیــدی( تبدی
ــم.   ــا آن مواجهی ــروز در کل جهــان ب ــد شــرایطی کــه ام ــردم می شــود. مانن م
در مقطعــی از تاریــخ، چنــد هــزار ســال پیــش از ایــن، روابــط تولیــدی، تبدیــل 
ــه را  ــد جامع ــزار تولی ــده ای اب ــی، ع ــد. یعن ــی ش ــدی طبقات ــط تولی ــه رواب ب
ــردن  ــواِن کار ک ــا، ت ــن مبن ــر ای ــد و ب ــک خصوصــی خــود در آوردن ــه تمل ب
ــا  ــان ب ــد. هم زم ــه و از آن بهره کشــی کردن ــار گرفت ــده ای دیگــر را در اختی ع
ظهــور مالکیــت خصوصــی و روابــط تولیــدی طبقاتــی، روابــط غیــر اقتصــادِی 
ــان  ــر کــرد و زن ــرد تغیی ــط زن و م ــا، رواب ــرد. مث ــر ک ــز تغیی ــردم نی ــان م می
ــد.  ــه موقعیــت اجتماعــی فرودســت و تحــت ســلطۀ مــردان، ســقوط کردن ب
ــاد شــوهر/پدر  ــه انقی ــدان ب ــه وجــود آمــد و زن و فرزن ــوادۀ پدرســاالر ب خان
در آمدنــد. در عیــن حــال، نهــادی بــه نــام »دولــت« بــرای دیکتــه کــردن ایــن 
روابــط تولیدی/اجتماعــِی طبقاتــی، شــکل گرفــت. مطابــق بــا ایــن تغییــرات، 
ــف  ــان مختل ــد شــد. ادی ــز تولی ــی نی ــگ متفاوت ــکار و فرهن در هــر عصــر اف
ــتی  ــی و فرودس ــب طبقات ــله مرات ــی، سلس ــت خصوص ــس مالکی ــه تقدی ب
ــن«  ــن«، »زن م ــۀ م ــد »بچ ــا، مانن ــر آدم ه ــک ب ــای تمل ــد. واژه ه زن پرداختن
ــش  ــت. پی ــن دوران اس ــی همی ــاخته های زبان ــن« از س ــردۀ م ــره »ب و باالخ
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ــت.  ــردم نداش ــگ م ــی در فرهن ــکارت« جای ــوس« و »ب ــت« و »نام از آن، »عف
واژن همان قــدر عــادی بــود کــه مثــا، بینــی یــا دنــدان. تفــاوت رنــگ پوســت 
مردمــان مختلــف، شــاید حیــرت و ســوال در مــورد علــت ایــن تفاوت هــا پیــش 
مــی آورد امــا توحــش نژادپرســتانه تولیــد نمی کــرد. ارزش گــذاری اجتماعــی بــر 
روی آدم هــا اصــا معنایــی نداشــت. ایــن خانــواده »اصیــل« اســت و آن یکــی 
»نجیــب« نیســت و از ایــن مهمــات هنــوز »اختــراع« نشــده بــود. ایــن افــکار 

متعلــق بــه ظهــور مالکیــت خصوصــی و روابــط تولیــدی طبقاتــی اســت.
کشــف بــزرگ مارکــس، انقابــی در تفکــر بشــر بــه وجــود آورد. امــا هنــوز 
ــان  ــه آواکی ــد. همان طورک ــی بی خبرن ــن انقاب ــا از چنی ــردم دنی ــت م اکثری
ــم  ــان ه ــه ذهنش ــا ب ــردم، اص ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــد، »اکثری می گوی
ــادی وجــود  ــای م ــرای نیازه ــی ب ــد و توزیع ــیوۀ تولی ــر ش ــه اگ ــد ک نمی رس
ــتند  ــد. نمی توانس ــی کنن ــتند زندگ ــانی نمی توانس ــودات انس ــت، موج نداش

ــدند.«1  ــود می ش ــوند و ناب ــد ش بازتولی
توده هــای مــردم، رابطــۀ معضاتــی ماننــد بیــکاری و گرانــی و فقــر را 
ــتی  ــی از چیس ــی علم ــد درک ــا فاق ــد ام ــدی درک می کنن ــا ح ــاد« ت ــا »اقتص ب
»اقتصــاد«، چرایــی اهمیــت آن، قــوای محرکــه یــا تضادهایــی کــه آن را می راننــد 
ــان رخدادهــا و فرآیندهــای  ــد رابطــۀ می ــه خــودی خــود نمی توانن هســتند و ب
ــر زن و...  ــط زیســت و ســتم ب ــودی محی ــگ و ناب ــد جن ــر اقتصــادی« مانن »غی
ــد. بی دلیــل نیســت کــه در کتــاب کمونیســم  ــرار کنن ــا شــیوۀ تولیــدی برق را ب
ــل از هــر معضــل  ــه در تحلی ــد ک ــد می کن ــان به طــور مکــرر تاکی ــن، آواکی نوی
ــد پرســید: در چارچــوب کــدام  اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بای
شــیوۀ تولیــدی ایــن معضــات تولیــد و بازتولیــد می شــوند و بــا کــدام شــیوۀ 

ــرد؟  ــاز ک ــا ب ــه ای آن ه ــرای حــل ریش ــوان راه را ب ــدی می ت تولی
هــر فعــال مبــارزات کارگــری، بایــد بــه ایــن حقیقــت اجتماعــی عمیقــا فکــر 
ــه  ــی ک ــا مبارزین ــد. ام ــه آن آگاه کن ــبت ب ــر را نس ــای کارگ ــد و توده ه کن
ــام  ــات، عکــس آن را انج ــب اوق ــد، اغل ــده بگیرن ــه را برعه ــن وظیف ــد ای بای
می دهنــد. حتــا کســانی که خــود را رهبــران و فعالیــن احــزاب چــپ و 
کمونیســت می داننــد، هنگامی کــه صحبــت از معضــل اقتصــادی جامعــه 
می کننــد، معمــوال فقــط رابطــۀ میــان کارگــر و ســرمایه دار را در »بــازار 
ــی  ــق چانه زن ــندیکا و ح ــق س ــداِن ح ــتمزد، فق ــتغال، دس ــرایط اش کار« )ش
ــا وجــود »مارکسیســت« دانســتن  ــد و ب ــروی کار( می بینن ــروش نی ــر ســر ف ب
ــا  ــدی ســرمایه داری بن ــه شــیوۀ تولی ــد ک ــت ندارن ــن واقعی ــه ای خــود کاری ب
ــن و  ــتمزد پایی ــکاری و دس ــا بی ــود، نه تنه ــن خ ــق بنیادی ــرد و منط ــه کارک ب
محرومیــت کارگــران از حقــوق اولیــه سیاســی و بحران هــای مکــرر اقتصــادی 
ــات  ــن، معض ــرد بنیادی ــق و کارک ــان منط ــق هم ــه طب ــد بلک ــد می کن را تولی

ــد.  ــد می کن ــم تولی ــه را ه ــر جامع دیگ
ــت  ــک نیس ــوال تئوری ــک س ــا ی ــدی« صرف ــیوۀ تولی ــدام ش ــوب ک »در چارچ
ــترک  ــمه های مش ــدن سرچش ــک دارد. دی ــا پراتی ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب بلک
ــه،  ــام معضــات اجتماعــی دیگــِر جامع ــا تم ــران ب ــکاری و ســرکوب کارگ بی
ــن  ــارزات کارگــری ضــرورت مهمــی را پیــش می گــذارد و آن ای ــل مب در مقاب
ــر اعتــراض علیــه اجحــاف  کــه کارگــران معتــرض و اعتصابــی بایــد عــاوه ب
ــود شــدن  ــه ناب ــاری، ب ــه حجــاب اجب ــه خودشــان می شــود، ب و ظلمــی کــه ب
ــه خشــک شــدن  ــاِن شــن، ب ــی و توف ــر بی آب ــه خاط سیســتان و بلوچســتان ب
مــزارع کشــاورزان ورزنــه، بــه اعــدام جوانــان کردســتان، بــه دســتگیری و حبس 
دانشــجویان، بــه شــرکت جمهــوری اســامی در جنایت هــای جنگــی منطقــه ای 
اعتــراض کننــد و بــه یــک کام، مدعی العمــوم باشــند! زیــرا معضــات 
ــر اســارت کل جامعــه  ــر شــمردیم، جملگــی حلقه هــای زنجی اجتماعــی کــه ب
ــیوه  ــدام ش ــوع »ک ــه، موض ــر این ک ــتند. مهمت ــا هس ــودِ پرولتاری ــخصا خ و مش
تولیــدی« مســئلۀ انقــاب کمونیســتی را به عنــوان تنهــا راه نجــات کارگــران و 
دیگــر ســتمدیدگان جامعــه و الجــرم مســئله »نقشــه راه« دســت یافتــن بــه آن را 
ــه  ــا مســائل جامع ــه ب ــد: »وقتی ک ــد می کن ــان تاکی ــق آواکی ــش می کشــد. رفی پی
ــه  ــزی ک ــا هرچی ــا ب ــد ی ــف می پردازی ــتم های مختل ــه س ــوید، ب ــر می ش درگی
ــوال  ــی ترین س ــوید، اساس ــرو می ش ــد روب ــر کن ــد تغیی ــد بای ــاس می کنی احس
ایــن اســت کــه کــدام شــیوۀ تولیــد چارچــوب همــۀ این هــا را تعییــن می کنــد؟ 
ــد؟  ــن می کن ــد تعیی ــدام شــیوۀ تولی ــر را ک ــر و نحــوۀ تغیی ــه و اســاس تغیی پای
کــدام شــیوۀ تولیــد اســت کــه چارچــوب و محدوده هــای نهایــی ایــن تغییــر را 

ــد؟«2 ــن می کن تعیی
ــا مســئلۀ ســتم بــر  آواکیــان، چنیــن رویکــردی را به طــور مشــخص در رابطــه ب
ــرد و بخــش »از طریــق کــدام شــیوۀ تولیــدی« کتــاب کمونیســم  ــه کار می ب زن ب
ــه  ــد، هیچ کــس ب ــد. وی می گوی ــاد مهمــی شــروع می کن ــا طــرح انتق ــن را ب نوی
ســوال پایــه ای کــه وی در مقالــۀ مهمــی طــرح کــرد، نپرداخته اســت.3 مقالــۀ مورد 
بحــث بــا ایــن نکتــه شــروع می شــود: »در چارچــوب کــدام شــیوۀ تولیــدی به هر 
ــد  ــا ایــن سیســتم می توان معضــل اجتماعــی می پردازیــم«. آواکیــان می پرســد: آی
ســتم بــر زنــان را از بیــن ببــرد یــا بــدون ســتم بــر زنــان به پیــش رود؟ بــه یــک 

کام، ربــط مســئله ســتم بــر زنــان و »شــیوۀ تولیــدی« چیســت؟ 
منظــور آواکیــان ایــن نیســت کــه ســتم بــر زن صرفــا یــک موضــوع اقتصــادی 
اســت. ایــن ســتمی اســت کــه در هــر الیــه از نظــام اجتماعــی حاکــم، عملکــرد 
ــه  ــا ب ــت. مث ــدی اس ــیوۀ تولی ــا ش ــۀ این ه ــمۀ هم ــا سرچش ــای دارد ام و ج
ــا فرودســتی زن یــک  فرهنــگ نــگاه کنیــم و بپرســیم: چــرا امــروز، ضدیــت ب
ــا  ــه مث ــت درحالی ک ــی اس ــترِش جهان ــال گس ــد و در ح ــگ قدرتمن فرهن
دویســت ســال پیــش از ایــن، عمــوم مــردم جهــان )زن و مــرد( بــا آن »راحــت« 
ــرده داری  ــخ ب ــط اجتماعــی به شــمار می رفــت؟ تاری ــد و روال عــادی رواب بودن
ــیار  ــرده داری بس ــط ب ــخ، رواب ــت. در دوره ای از تاری ــورت اس ــم به همین ص ه
ــا  ــا ب ــت بشــر« قلمــداد می شــد. ام »طبیعــی« و برخاســته از ضــرورت و »ماهی
از بیــن رفتــن شــیوه یــا روابــط تولیــدی بــرده داری، فرهنگــی در جوامــع بشــری 
ــد و  ــل تحمــل می دان ــر قاب ــرده داری را غی ــه ب شــکل گرفــت و حاکــم شــد ک
قانــون آن را مصــداق جــرم و جنایــت می دانــد. پــس، شــیوۀ تولیــدی و فرهنگــی 
ــی  ــی، یعن ــۀ معضــات اجتماع ــه، چارچــوب کلی ــه توســط آن شــکل گرفت ک
ــر زن از کجــا  ــه ســتم ب ــه ای ازاین ک ــی اســت. درک پای ســتمگری های اجتماع
آمــده و نهایتــا چگونــه از بیــن مــی رود بــرای اولیــن بــار توســط تئوریســین های 
علــم انقــاب کمونیســتی، مارکــس و انگلــس کشــف و فرمولــه شــد و در طــول 
تاریــخ جنبــش کمونیســتی درک از آن عمیق تــر و تکامل یافته تــر شــد. در ایــن 
زمینــه بــه کار بیشــتری نیــاز اســت تــا بتــوان فهــم خــود را هــم از ایــن موضــوع 
ــئله  ــن مس ــه ای از ای ــک درک پای ــا ی ــرد. ام ــر ک ــی، عمیق ت ــور کل ــم به ط و ه

توســط علــم کمونیســم بنیان گــذاری شــده و تکامــل یافتــه اســت. 
ــب  ــوان قط ــه عن ــور آن ب ــدم حض ــه ای و ع ــن درک پای ــی از ای ــدان آگاه فق
ــان، ایــن جنبش هــا را اســیر همــان سیســتمی کــرده  راهنمــا در جنبش هــای زن
ــط ناشــی  ــن اســارتی، فق ــا چنی ــد. ام ــد می کن ــر زن را تولی ــه ســتم ب اســت ک
ــات  ــان طبق ــی دارد. زن ــۀ طبقات ــل، پای ــن معض ــت. ای ــی نیس ــدان آگاه از فق
ــش  ــتم واکن ــن س ــه ای ــتند و ب ــتم هس ــت س ــز تح ــورژوا نی ــورژوا و خرده ب ب
ــش  ــن ســتم واکن ــه ای ــی خــود ب ــی طبقات ــق جهان بین ــا طب ــد. ام نشــان می دهن
نشــان می دهنــد و درنهایــت می خواهنــد معضــل ســتم بــر زن را در چارچــوب 
همــان شــیوۀ تولیــدی ســرمایه داری و فرهنگــی کــه توســط آن شــکل می گیــرد، 
حــل کننــد. امــا ایــن امــری غیــر ممکــن اســت. آن هــا به جــای تــاش بــرای 
ــتم  ــتم معضــل س ــن سیس ــا در چارچــوب همی ــه گوی ــان )این ک ــاِت باورش اثب
ــود را در  ــگ خ ــای تن ــات، افق ه ــب اوق ــد( اغل ــد حــل کنن ــر زن را می توانن ب
ــدی  ــم را تهدی ــرا کمونیس ــد زی ــته بندی می کنن ــتی بس ــد کمونیس ــای ض یاوه ه

ــد. ــر زن می بینن ــتم ب ــئله س ــا مس ــه ب ــان در رابط ــای کوتاهش ــرای افق ه ب
رفیــق آواکیــان پلمیــک مهمــی علیــه گرایش هــای ضــد کمونیســتی در جنبــش 
زنــان می کنــد کــه بایــد بــه آن توجــه زیــادی کــرد. وی گزارشــی را نقــل می کنــد 
کــه در آن نوشــته شــده: »رفتــه بــودم بــه یکــی از کاس هــای مطالعــات جنســیتی 
و اســتادم می گفــت کــه در مانیفســت کمونیســت4 دربــاره زنــان صحبــت نشــده؛ 
ــان جــواب می دهــد:  ــم.« آواکی ــاج داری ــک ســند دیگــر احتی ــه ی ــا ب ــن م بنابرای
ــی؟  ــرف را می زن ــن ح ــه ای ــده ای ک ــت را خوان ــت کمونیس ــو مانیفس ــا ت »اص
ــا موضــع  ــان نیســت. ام ــر زن ــورد ســتم ب ــه ای در م مانیفســت کمونیســت بیانی
ــواده را  ــودی خان ــوان ناب ــه فراخ ــورد آن دارد و از جمل ــی در م ــی رادیکال خیل
ــر زن حــرف زده اســت...انگلس یــک  می دهــد. بنابرایــن، بلــه در مــورد ســتم ب
کتــاب کامــل بــه نــام »منشــاء خانــواده، مالکیــت خصوصــی و دولــت« نوشــت 
کــه در آن بــه تفصیــل بــه مســئله ســتم بــر زن و راه هــای پایــان بخشــیدن بــه آن 

پرداخــت.«
آواکیــان در ادامــه می گویــد: »واقعــا کلــی حرف هــای مزخــرف زده می شــود 
و بی جــواب می مانــد. ...ایــن متــد قابــل قبــول نیســت کــه حرف هــای 
اســتاد مطالعــات جنســیتی تان را تکــرار کنیــد چــون بــه احتمــال زیــاد دنبــال 
چیــز دیگــری اســت و انقــاب واقعــی نمی خواهــد. بــرای همیــن هســت کــه 
بــه تــو می گویــد مانیفســت کمونیســت خــوب نیســت و دور و بــرش نچــرخ. 
ــد  ــت بای ــی. مل ــول کن ــا را قب ــن جــور حرف ه ــد چشم بســته ای ــم نبای ــو ه ت
تفکــر انتقــادی داشــته باشــند. مــا بایــد تفکــر انتقــادی داشــته باشــیم و بایــد 
بــا آدم هــا مبــارزه کنیــم کــه آن هــا هــم تفکــر انتقــادی داشــته باشــند. چــه بــا 

مــا موافــق باشــند؛ چــه نباشــند.«5 
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