در این شماره:
آری آفتاب خواهد دمید و آمریکا به کردها خیانت خواهد کرد!
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آلترناتیوسازیهای ارتجاعی برای آیندۀ ایران!

انقالب کمونیستی
ِ

تنها آلترناتیو واقعی و رهاییبخش!
در روزهــای ششــم و هفتــم مهــر ،یــک تشــکل سیاســی بــه نــامِ «شــورای
مدیریــت گــذار» در «امپریــال کالــج لنــدن» اعــام موجودیــت کــرد .حســن
شــریعتمداری دبیــر کل ایــن تشــکل گفــت« :مــا میخواهیــم جمهــوری
اســامی بــرود و کســی هــم ایــن دغدغــه را نداشــته باشــد کــه پــس
1
از رفتــن جمهــوری اســامی چــه بــر ســر مــردم و کشــور میآیــد».
مشــاور حقوقــی ایــن شــورا (کاوه موســوی) بــه اوبــاش و آدم کشهــای
ِ
آغــوش ملــت برگردنــد و مطمئــن
ســرکوبگر رژیــم پیــام داد کــه «بــه
باشــند کــه از امنیــت برخــوردار خواهنــد بــود 2».ایــن جریــان در مطلبــی
باعنــوا ِن «گشــایش جــاده اســتقرار دمکراســی در ایــران» در ســایت رســمی
خــود نوشــت« :بــا  ۱۲شــرط تحمیلــی دولــت کنونــی آمریــکا و اجــرای
ایــن شــروط بــهمنظــور پایــان مجــازات و تحمیــل فشــارهای سیاســی و
3
اقتصــادی علیــه ایــران» موافقــت دارد.
ایــن جریــان حمایــت نیروهــای سیاســی مختلــف را جلــب کــرده اســت .از
برخــی «چپی»هــای ســابق تــا رضــا پهلــوی ،شــیرین عبــادی ،مهرانگیــز کار،
ی و منصــور اســانلو و ...همزمــان
حشــمتاهلل طبــرزدی ،اســماعیل نــور 
موضــع ایــن شــورا بــه رغــم تاکیــدات بــر روی «حفــظ یکپارچگــی ملــی
و تمامیــت ارضــی ایــران» امــا بــه دلیــل اعطــای «حــق آمــوزش بــه زبــان
اصطــاح ایــن
مــادری» در کنــار زبــان فارســی بــرای "قومیتهــا" (بــه
ِ
جریــان) بــا واکنــش و مخالفت نیروهــای سیاســی ناسیونالیست/شوینیســت
فــارس روب ـهرو شــده و آن را «اتنیــک بــازی» میخواننــد« .اتنیــک بــازی»
لفـ ِ
ِ
ـظ محترمانــۀ بــورژوازی فــارس بــرای تحقیــر و انــکارِ
واقعیت ســتمگری
ملی اســت.4
ایــن جریــان نوظهــور چنــد کلیــد واژه دارد کــه بــه برخــی از آنهــا
میپردازیــم .منظــور از «نوظهــور» ظهــور ســازمانی اســت .چــون
سالهاســت کــه بــه مــوازات اوجگیــری مبــارزات مــردم ،بحرانهایــی
کــه دوره بــه دوره جمهــوری اســامی را بــه لــرزه در مــیآورد ،اوضــاع
خاورمیانــه و تشــدید تضادهــای میــان رژیــم اســامی بــا امپریالیســم
آمریــکا ،شــاهد ظهــور جریاناتــی بــا مواضــع مشــابه بودهایــم.
ادعــای اول« :شــورای مدیریــت گــذار از راهــکار «برانــدازی» دوری
میجویــد و طرفــدار «گــذارِ مســالمتآمیز» اســت.
واقعیــت :تنهــا راه بــرای اینکــه جامعــه و اکثریــت مــردم از ایــن موقعیــت
فالکتبــار رهــا شــده و تغییــری ریشــهای در وضعیــت صــورت گیــرد
ـت دولـ ِ
ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی و کلیـ ِ
ـت طبقــۀ ســرمایهدار کــه
سرچشــمۀ فجایــع کنونــی اســت «برانداختــه» یعنــی ســرنگون شــود .ایــن
کار فقــط از طریــق یــک انقـ ِ
ـاب واقعــی (نــه ماننــد آنچــه در ســال 57
صــورت گرفــت و همــان نظــام و دولــت طبقــۀ اســتثمارگر بــه شــکلی
دیگــر تــداوم پیــدا کــرد) امــکان پذیــر اســت .یــک انقــاب رهبــری شــده
ِ
ِ
کمونیســت متکــی بــر تکاملیافتهتریــن درک و روش از
حــزب
توســط
علــم انقــاب و رهایــی (یعنــی ســنتز نویــن کمونیســم) و توســط میلیونهــا
مــردم آگاه شــده کــه میداننــد چــه میخواهنــد و برعکــس گفتــۀ آقــای
شــریعتمداری عمیقــا دغدغــۀ ایــن را خواهنــد داشــت کــه یــک دولــت
سوسیالیســتی نویــن را جایگزیــن دولــت کهنــه و ارتجاعــی جمهــوری
اســامی کننــد .دولتــی نویــن کــه تمــام روابــط اقتصــادی و سیاســی
ســتمگرانه را تغییــر داده و نظــامِ اجتماعــی بنیــادا متفاوتــی را براســاس از

روز

 9اکتبــر  2019حملــه ارتــش فاشیســتی ترکیــه بــه روژئــاوا بــا
نــام «چشــمه صلــح» آغــاز شــد« .ســپاه محمــدی» اردوغــان در پنــاه
قــرآن از مــرز گذشــت تــا بــا قتــل عــام مــردم غیر نظامــی کردســتان،
یــک نمونــۀ دیگــر را بــه تاریــخ نسلکشــیها و قتــل عامهــای
جمهــوری ترکیــه بیافزایــد .امــا عملیــات چشــمۀ خــو ِن فاشیســت-
اســامیهای ترکیــه در روژئــاوا بــا چــراغ ســبز دولت ایــاالت متحده
آمریــکا و تصمیــم دونالــد ترامــپ بــرای خــروج نیروهــای نظامیاش
از شــمال ســوریه (یــا دســت کــم دور کردنشــان از شــعاع آتــش
ارتــش ترکیــه) در  6اکتبــر کلیــد خــورد و بدیــن شــکل یــک مــورد
دیگــر از خیانــت دولــت آمریــکا بــه رهبــران ناسیونالیســت کــرد
افــزوده شــد.
بلوفهای ُکردی آمریکا
ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه کردهــا در بازیهــای خونیــن
قــدرت در خاورمیانــه بــا بلــوف کاخ ســفید روبـهرو میشــوند .بهای
بلوفهــای سیاســی آمریکایــی را البتــه عمدتــا مــردم کردســتان بــا
هــزاران کشــته از پــی رویدادهایــی مشــابه معاملــۀ نانوشــته اردوغــان
ترامــپ پرداختهانــد .در طــول دهــه  1970دولــت بعثــی عــراق بــه
ســمت سوســیال امپریالیســم شــوروی گرایــش پیــدا کــرد و بــه یکی
از تضادهــای امپریالیســم آمریــکا و متحدینــش از جملــه عربســتان
ســعودی ،اســرائیل و رژیــم محمدرضــا شــاه در ایــران تبدیــل شــد.
در ســال  1972دولــت نیکســون بــه تشــویق معاونش هنری کســینجر
از طریــق ایــران ،روابــط محرمانــه بــا کردهــای عــراق و مشــخصا
مــا مصطفــی بارزانــی رهبــر حــزب دمکــرات کردســتان عــراق
(ح.د.ک.ع) برقــرار کــرد .حمایتهــای مالــی و تســلیحاتی آمریــکا،
ایــران و اســرائیل بــه حــزب دمکــرات آنهــا را در موقعیــت مناســبی
قــرار داد .امــا انتشــار اســناد ســازمان ســی.آی.ای بعدهــا نشــان داد
کــه هــدف آمریــکا نــه اســتقالل کردهــا و حتــی خودمختاریشــان
(کــه بــه شــدت مــورد حساســیت و مخالفــت محمدرضــا شــاه بــود)
بلکــه فقــط اهرمــی بــرای فشــار بــه رژیــم عــراق بــود( .معصــوم
 )252صــدام حســین در  11مــارس  1974توافقنامــه میــان بغــداد و
کردهــا مصــوب ســال  1970و مبنــی بــر «خودمختــاری کردســتان
در چارچــوب عــراق» را ملغــی کــرد و در اکتبــر همــان ســال بــه
کردســتان لشــگر کشــید .امــا پیشــمرگهای بارزانــی در ســایۀ
حمایــت تســلیحاتی ایــران و آمریــکا و مستشــاران نظامــی ایرانــی
و اســرائیلی در جنــگ دســت بــاال را گرفتــه و ارتــش و دولــت عــراق را
در موقعیــت بســیار دشــواری قــرار دادنــد .آنچنــان کــه عــراق ناچــارا در
مــارس  1975قــرارداد الجزایــر را پذیرفــت و بــه خواســتههای ایــران در مــورد
مناقشــۀ مــرزی مربــوط بــه ش ـطالعرب تــن داد .انعقــاد ایــن قــرار داد کــه از
حمایــت آمریــکا هــم برخــوردار بــود عمــا بــه قطــع حمایتهــای ســی.آی.
ای ،موســاد و رژیــم ایــران بــه بارزانــی و پیشــمرگههایش منجــر شــد .مــا
مصطفــی بارزانــی آنقــدر بــه کمکهــای شــاه ایــران و ســی.آی.ای وابســته
بــود کــه حتــی ســیگار و قنــد و چــای پیشــمرگهها را از طریــق رژیــم ایــران
تأمیــن میکــرد( .رنــدل  )188توافــق شــاه ایــران و صــدام حســین و خیانــت
واشــنگتن و تهــران بــه کردهــا ،چنــان باعــث پریشــانی مــا مصطفــی شــد که
او پــس از چنــد روز مقاومــت در  30مــارس  1975فرمــان عــدم مقاومــت بــه
پیشــمرگان داد و خــود بــه ایــران گریخــت.
دومیــن موســم امیــدواری رهبــران احــزاب کــردی عــراق بــه آمریکاییهــا
در جنــگ دوم خلیــج و اشــغال کویــت توســط عــراق بــود .عملیــات «طوفــان
صحــرا»ی آمریــکا و متحدینــش ،معارضیــن صــدام را بــه ایــن نتیجــه رســاند
کــه ســقوط رژیــم بعــث نزدیــک اســت .جــورج بـ ِ
ـوش پــدر بارهــا از مــردم
و نیروهــای عراقــی خواســت خودشــان قــدرت را در دســت بگیرنــد و صــدام

آری آفتاب خواهد دمید و آمریکا به کردها خیانت خواهد کرد!

سر سـخن

email: atash1917@gmail.com
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آلترناتیوسازیهای ...

میــان بــردن تمایــزات طبقاتــی ،نابــود کــردن روابــط تولیــدی متکــی بــر
اســتثمار ،محــو روابــط اجتماعــی ســتمگرانه و از میــان برداشــتن فرهنــگ و
تفکــرات کهنــه ،پایهگــذاری خواهــد کــرد .چــون تنهــا بــا داشــتن چنیــن
دولتــی کــه بــر پایــه عمــلِ آگاهانــه و ســازمانیافتۀ میلیونهــا انســان متولــد
میشــود اســت کــه جامعــه و مــردم مــا از شــر فقــر و آوارگــی و زنســتیزی
و ســتمگری ملــی و ...رهــا شــده و صاحــب سرنوشــت خــود خواهنــد
5
شــد.
تاریــخ سیاســی ایــن کشــور ادعــای مردمفریبانــۀ «دغدغــۀ بعــد را
در
ِ
ِ
قیمــت چهــل ســال
نداشــتن» بــه نحــوی تلــخ و شکســتخورده و بــه
ِ
حاکمیــت طبقــۀ ســرمایهدار اســامگرای حاکــم تجربــه شــده اســت.
ایــن ادعــا یــادآورِ مجادلــۀ فریبکارانــهای اســت کــه نیروهــای طرفــدار
خمینــی در جریــان انقــاب ســال  57بــا «بحــث پــس از مــرگ شــاه» مــردم
و بســیاری از نیروهــای سیاســی را عمــا خلــع ســاح کردنــد .ایــن در
حالــی بــود کــه خمینــی و اســامگراهای حلقــه زده بــر ِگــرد او پیشــاپیش
برنامــه و آلترناتیــو بــرای آینــدۀ ایــران و ایجــاد یــک رژیــ ِم تئوکراتیــک
ســرمایهدارانه را فرمولــه کــرده و در ســر داشــتند و میدانســتند «بعــد»
قــرار اســت چــه بشــود .آنهــا بــر خشــم و اعتـ ِ
ـراض مــردم ســوار شــدند و
در شــرایطی کــه جامعــه و رژیــم ســلطنتی دچــار بحرانــی عمیــق شــده بود،
ُمه ـ ِر ارتجاعــی و تاریکاندیشــی را بــر جنبــش مــردم کوبیدنــد .و چنیــن
شــد کــه میبینیــم.
امــروز در شــرایط بحرانــی کشــور و اوجگیــری مبــارزات مــردم ،نیروهــای
بورژوایــی و پــرو امپریالیســتی یــک بــار دیگــر بــه مــردم مــا پیــام میدهنــد
کــه نبایــد «دغدغــۀ بعــد» را داشــته باشــند و کافــی اســت از جمهــوری
اســامی «گــذر» کنیــم .در حالــی کــه خــود از هــم اکنــون بــه منزلــۀ «دولــت
در تبعیــد» عمــل میکننــد و فرســتاده بــه دولتهــای مختلــف بــرای رایزنــی
و مذاکــره (یعنــی شــراکت و ســهم گرفتــن در ســاختار قــدرت پــس از
جمهــوری اســامی بــا حمایــت دولتهــای امپریالیســتی) روانــه میکننــد.
نیروهــای بورژوایــی بنــا بــه ماهیــت و موقعیــت طبقاتیشــان خواســتار از
میــان بــردن ســاختارهای بنیادینــی نیســتند کــه ایــن نظـ ِم اســتثمار و ســتم
بــر آن متکــی اســت .قصــد و هدفشــان حفــظ ایــن ســاختارها و شــراکت
در قــدرت سیاســی اســت .بنــد بــه بنــد اســنادِ ایــن جریــان «نوظهــور» و
جریانــات مشــابه بــه روشــنی ایــن را نشــان میدهــد.
ادعــای دوم« :شــورای مدیریــت گــذار» خواهــان «برگــزاری انتخابــات آزاد
بــرای گــذار از جمهــوری اســامی اســت».
واقعیــت :در نظامهایــی ارتجاعــی میــا ِن انتخابــات «آزاد» و «غیــر آزاد»
تفاوتــی ماهــوی وجــود نــدارد .دمکراســی یــا «مــردم ســاالری» مــوردِ
ادعــای امپریالیسـتها و جمهــوری اســامی فقــط یــک فریب و حقه اســت
و بدتــر از آن ایــن توهــم را تولیــد میکنــد کــه گویــا «اراده مــردم » توســط
فرآینــد انتخاباتــی بیــان میشــود .طبقــۀ اســتثمارگر بــا انتخاباتــش (همــراه
بــا نظــارت اســتصوابی در جمهــوری اســامی یــا آزاد از آن در جوامــع
امپریالیســتی) مــردم را درگیــر در مشــروعیت بخشــیدن و «توجیهپذیــر»
ِ
حاکمیــت یــک طبقــۀ درنــده و جنایــتکار میکنــد .درحالیکــه
کــردن
بــه هــر صــورت ،ایــن طبقــۀ ســرمایهدارِ حاکــم اســت کــه بــر کلِ فرآینــد
انتخاباتــی و تصمیمگیریهــای سیاســی ســلطه دارد و حاکمیتــش کــه در
واقــع یــک دیکتاتــوری خشــن و ضــد مردمــی اســت را اساســا بــا تکیــه بــر
نیروهــای ســرکوبگر بهپیــش میبــرد.
ِ
ِ
بخــش
تقــدس انتخابــات در جوامــع ارتجاعــی،
ایدهآلیــزه کــردن و
مهمــی از ایدئولــوژی و «راهــکار» نیروهــای بورژوایــی بــرای حفاظــت
و مشــروعیت بخشــیدن بــه ســاختارهای نظــ ِم اســتثمار و ســتم اســت.
ـوب تشــدی ِد تضادهــای میــا ِن هیئـ ِ
امــروز در چارچـ ِ
ـت حاکمــۀ جمهــوری
اســامی از حســن روحانــی فریبــکار تــا کســانی مثــلِ هــادی غفــاری
کــه بــه قــو ِل خــودِ ایــن جنای ـتکار «نعلیــنِ بــه پــا» شــخصا دســت بــه
قتــلِ کمونیس ـتها زده اســت ،طرفــدارِ «انتخابــات آزاد و بــدون نظـ ِ
ـارت
اســتصوابی» شــدهاند .آیــا ایــن تغییــری در رونـ ِد فریـ ِ
ـب انتخاباتــی در ایــن
کشــور خواهــد داشــت؟ خیــر! کمــاکان مــردم بایــد «انتخــاب» کننــد کــه از
میــا ِن طبقــۀ ســرمایهدار چــه کســی قرارســت آنهــا را اســتثمار کنــد و در
صــورت اعتــراض و مبــارزه ،سرکوبشــان کنــد.
ادعــای ســوم« :شــورای مدیریــت گــذار» «خشــونت پرهیــز» اســت و
میخواهــد ایــن امــر را میســر کنــد کــه مبــارزات مــردم علیــه جمهــوری
اســامی «ســاختارمند و خشــونت پرهیــز تــا تســلیم نظــام حاکــم بــه
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خواســت مــردم» جلــو بــرود.
واقعیــت :ایــن ادعــا خرافــه اســت و گــول زد ِن مــردم« .بــرای اینکــه
تفنگــی نباشــد بایــد تفنــگ در دســت گرفــت» .ایــن حــرف عمیــق و
علمــی را ســالها قبــل مائــو تســه دون گفــت .قــوای مســلح و همــۀ دم و

دســتگاه نظامــی و ســرکوبگر ،قلـ ِ
ـب دولــت هســتند .نقــش آنهــا در ایــن
جامعــه نهتنهــا حفاظــت از «تمامیـ ِ
ـت ارضــی» و قهــرا نگــه داشــتن ملــل
ســتمدیده در چارچــوب مرزهــای کشــور اســت کــه بــرای حفاظـ ِ
ـت از
نظــام ارتجاعــی ،مبــارزه و مقاومتهــای مــردم علیــه شــرایط بردگیشــان
ِ
خشــونت ســازمانیافته ســرکوب میکننــد.
را بــا شــدیدترین اشــکا ِل
آخریــن نمونـهاش در روزهــای اخیــر حملــۀ وحشــیانۀ نیروهــای ســرکوب
جمهــوری اســامی علیــه تجم ـ ِع کارگــرا ِن آذرآب در اراک اســت کــه در
ِ
اوبــاش جمهــوری اســامی بــا گلولــه و
برابــر ابتداییتریــن خواســتهها،
گاز اش ـکآور جـ ِ
ـواب کارگــران را دادنــد .بــه قــو ِل رفیــق امیــر حس ـنپور
ببینیــم «خشــونت بــه وســیلۀ چــه کســی ،چگونــه ،چــرا وعلیــه چــه کســی
صــورت میگیــرد؟» .7ایــن امــکان نــدارد کــه بــدو ِن رویارویــی قهرآمی ـ ِز
انقالبــی بــا قهـ ِر ســازمانیافتۀ ارتجاعــی ،بتــوان یــک نظــامِ اجتماعــی نویــن
را بــه نفـ ِع اکثریــت مــردم متولــد کــرد .در جوامـ ِع ارتجاعــی «خشــونت و
دمکراســی الزم و ملزومنــد» .8در برابــر اعمــال قهــر و خشــونت از ســوی
قــوای ســرکوبگر دعــوت مــردم بــه «خشــونت پرهیــزی» نهتنهــا خرافــه
کــه جنایــت اســت.
واقعیــت بــزرگ دیگــر ایــن کــه جمهــوری اســامی در یکــی از
ِ
حیــات نکبتبــارش بــه ســر میبــرد و امــکان
بحرانیتریــن دورههــای
فروپاشــی آن را همــه میبیننــد .بــر بســتر چنیــن اوضاعــی اســت کــه
نیروهــای طبقاتــی مختلــف تــاش میکننــد تــا مختصــات صحنــۀ سیاســی
را تعییــن کــرده و اوضــاع را بــه ســمت و ســویی هدایــت کننــد کــه منطبــق
بــر منافــع طبقاتیشــان اســت .امــا ســوال اساســی ایــن اســت :کــدام
سیاســت و موضــع و جهتگیــری واقعــا میتوانــد نیــاز عاجــل و حیاتــی
جامعــه و مــردم مــا را بــرای رهایــی از شــر روابــط ارتجاعــی و ســتم و
اســتثمار روزافــزون ،بــرآورده کنــد؟ ســرنگونی جمهــوری اســامی ،نهتنهــا
ضرورتــی عینــی بلکــه ضرورتــی حیاتــی بــرای تعییــن مســیر آینــده اســت.
امــا میــدا ِن مخالفــت بــا جمهــوری اســامی (اعــم از ســرنگونیطلب یــا
«غیــر برانــداز») بازیگــران مختلفــی دارد کــه دارای منافــع طبقاتــی متخاصــم
بــا هــم هســتند .در ایــن میــدان هــم کمونیسـتهای انقالبــی حضــور دارند،
هــم نیروهایــی کــه از قــدرت حاکــم گریختــه یــا بیــرون پرتــاب شــدهاند
و هــم نیروهــای ارتجاعــی رنگارنــگ بورژوایــی و وابســته بــه امپریالیســم.
در چنیــن وضعیتــی منافــع اکثریــت مــردم میتوانــد بهســادگی قربانــی
اهــداف و منافــع سیاســی طبقــات ارتجاعــی شــود .از همیــن رو بــرد ِن
آگاهــی کمونیســتی بــه میــان قشــرهای مختلف مــردم ،روشــن کــردن اذهان
بــر ســر اینکــه معضــل چیســت و راه حــل چیســت و پیونــد زدن ایــن
آگاهــی بــا عرصههــای مختلــف مبارزاتــی و آن چــه مــا «هفــت توقــف»
مینامیــم و ســازماندهی بــرای انجــام یــک انقــاب واقعــی ،ضرورتــی
ِ
اهمیــت
حیاتیتــر از هــر زمــان دارد .اینجــا اســت کــه میتوانیــم
اســتراتژیک اســنادی ماننــد «قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــنِ
ایــران (طــرح پیشــنهادی)» را درک کنیــم کــه بــه روشــنترین وجهــی و
بهمثابــۀ تنهــا آلترناتیــو واقعــی اصــول و چگونگــی کارکــرد دولــت نویــن
را مشــخص کــرده اســت .اینجــا اســت کــه میتوانیــم اهمیــت ســند
«برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران» و ســند «اســتراتژی ،راه
انقــاب در ایــران» 9کــه بهطــور علمــی هــم معضــل را مشــخص کــرده و
هــم چگونگــی راه تغییــر را درک کنیــم .ایــن اســناد را بایــد بهطــور وســیع
تبلیــغ کــرده و بــه دســت تودههــای مــردم و همــۀ انســانهای مترقــی کــه
خواهــا ِن رهایــی هســتند برســانیم ،حــول آنهــا جلســات بحــث و مناظره و
جــدل فکــری در هــر جایــی کــه امکانــش هســت بــه راه بیندازیــم و علمــی
و مســتدل ثابــت کنیــم کــه چــرا آلترناتیــو انقــاب کمونیســتی در همــۀ
جهــان و در ایــران کــه گامِ اولــش ســرنگونی قهرآمیــز جمهــوری اســامی
اســت ،تنهــا آلترناتیــو بــرای رهــا شــدن از همــۀ فجایــع هولناکــی اســت که
ـوخ ســرمایهداری امپریالیســتی بــر کل بشــریت تحمیــل کــرده.
نظــامِ منسـ ِ
«آتش»
پانوشت:
 .1رجوع کنید به سایت رسمی «شورای مدیریت گذار»
 .2همانجا
 .3همانجا
 .4بــرای شــناخت از موضــع علمــی کمونیســتی در مــورد ســتم ملــی و محــو آن رجــوع
کنیــد بــه ســتون واقعیــت کمونیســم در همیــن شــماره نشــریه آتــش
 .5بــرای شــناخت از ســاختار و اصــول چنیــن دولتــی و کارکــردِ حکومــت آن رجــوع کنیــد
بــه طــرح پیشــنهادی «قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران» انتشــارات
حــزب کمونیســت ایــران ملم در ســایت www.cpimlm.org
 .6سایت رسمی شورای مدیریت گذار
ـوج نویــن کمونیســم .امیــر حســن پــور .مطلــب «دمکراســی و خشــونت».
 .7بــر فــراز مـ ِ
ایــن کتــاب در ســایت  www.cpimlm.orgموجــود اســت.
 .8همانجا
 .9برای دریافت این اسناد رجوع کنید به سایت www.cpimlm.org
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منابع:
قاضــی زاده ،صــاح بــا همــکاری امیــد بهرنــگ ( )1395نقــد جهــان اوجــاالن .انتشــارات حزب
کمونیســت ایــران (م ل م)
فوئــاد معصــوم ،شــیرین ( )2007کــورد وه ئهمریــکا .وهرگيرانــي رزگار عومـهر علــی .ســلیمانی.
حکومهتــی ههریمــی کوردســتان.
بیلگیــن ،فــوزی و علــی ســاریخان ( )1393شــناخت مســالۀ کــرد در ترکیــه .ترجمــه آزاد حجای
آقایــی .تهــران .نشــر پانیذ
کوچــرا ،کریــس ( )2008چالــش جنبــش ملــت کــرد یــا رویــای شــیفته اســتقالل .ترجمــه عزیــز
ماملــی .چــاپ دوم .ســلیمانیه .بــی نا
رنــدل ،جاناتــان ( )1379بــا ایــن رســوایی چــه بخشایشــی؟ .ترجمــه ابراهیــم یونســی .تهــران.
نشــر پانیــذ
ســیاوش ،نجیمــه ( )1365کردســتان و دورنمــای قــدرت سیاســی ســرخ .نشــریه جهانــی بــرای
فتــح .شــماره 5
پانوشت:
 .1موفقیــت کردهــا در مبــارزه بــا داعــش ،آنهــا را بــرای غــرب غیــر قابــل چشــم پوشــی کــرد.
گفتگــو جمیــل بایــک بــا دیــت ســایت  8ژانویــه  .2015ترجمــه از یاســر گلــی .منتشــر شــده
در ســایت ن.ن.اس.روژ
ی فاینشنال تایمز  ۱۷سپتامبر ۲۰۱۴
 .2روزنام ه 
 .3مصاحبهی رابرت فورد سفیر پیشین آمریکا در دمشق با فارین پالسی
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آری آفتاب ...

را ســرنگون کننــد .در  27اکتبــر  1991و چنــد ســاعت پیــش از اتمــام جنــگ
در کویــت ،جــال طالبانــی رهبــر اتحادیــه میهنــی کردســتان عــراق و هوشــیار
زیبــاری نماینــده ح.د.ک.ع در وزارت امورخارجــه آمریــکا بــا ســناتورهای
آمریکایــی دیــدار کردنــد تــا از حمایــت پنتاگــون از راپَریــن (شــورش عمومــی)
مــردم کردســتان علیــه صــدام مطمئــن شــوند .راپریــن در مــارس  1991شــروع
شــد و در فاصلــه کوتاهــی بســیاری از شــهرها از جملــه ســه شــهر مهــم اربیــل،
ســلیمانیه و کرکــوک بــه دســت پیشــمرگهها افتادنــد .ارتــش صــدام در جنــوب
و در کردســتان عملیــات ســرکوب شورشــیان را آغــاز کــرد و شــهرها و ســایر
مناطــق اســتراتژیک در فاصلــه مــارس تــا آوریــل  91بــه دســت ارتــش بعــث
اشــغال شــدند .کشــتار کردهــا شــروع شــد و از «حامــی» آمریکاییشــان خبــری
نبــود .جمعبنــدی ایــاالت متحــده ایــن بــود کــه تنبیــه و تضعیــف صــدام بــرای
اشــغال کویــت کافــی اســت و کاخ ســفید بقــای یــک صــدامِ تضعیــف شــده را
بــر چنــد پارچــه شــدن عــراق ترجیــح مـیداد( .معصــوم  )306دولــت رونالــد
ریــگان ســه ســال پیــش از ایــن نیــز نســبت بــه قتــل عــام کردهــا توســط ارتش
عــراق در بمبــاران شــیمایی حلبچــه و بعــد سلســله عملیاتهــای هش ـتگانۀ
انفــال کــه چیــزی جــز نسلکشــی سیســتماتیک کردهــا نبــود ،ســکوت کــرده
بــود .چــرا کــه اســتفاده عــراق از ســاح شــیمیایی در جنــگ علیــه ایــران را در
راســتای سیاســت ایــاالت متحــده مبنــی بــر بــه فرجــام رســاندن جنــگ هشــت
ســاله ایــران و عــراق میدانســتند .جــورج بــوش پــدر تنهــا بعــد از قتــل عــام
هولنــاک پناهندههــای جنــگزده توســط ارتــش صــدام و بعــد کشــتار آنهــا
توســط مرزبانــان ترکیــه بــود کــه وزیــر خارجـهاش را بــرای «بررســی مســاله»
مأمــور کــرد و نهایتــا بخشهــای زیــادی از کردســتان عــراق شــامل منطقــه
پــرواز ممنــوع آمریــکا و مؤتلفینــش شــد .روزنامــه هرالــد تریبیــون در  15آوریل
 91عکســی از جــورج بــوش پــدر منتشــر کــرد در حــال کمــک بــه پناهنــدگان
کــه روی آن نوشــته شــده بــود« :متأســفم کــه ایــن کمکهــا بــا تأخیــر انجــام
میشــوند ،نظرســنجی خــوب بــه زمــان کافــی نیــاز دارد»!
دوستی فصلی پنتاگون و روژئاوا
در حالــی کــه ایــاالت متحــده آمریــکا هــم در جریــان عملیــات دســتگیری و
اســترداد عبــداهلل اوجــاالن بــا ســازمانهای امنیتــی ترکیــه و اســرائیل همکاری
کــرده بــود و هــم بــا قــرار دادن نــام پ.ک.ک در «لیســت تروریســتی»اش
اصلیتریــن تأمینکننــدۀ منابــع تســلیحاتی و جاسوســی ارتــش ترکیــه در
ســرکوب مــردم کردســتان و پ.ک.ک بــود ،از آگوســت  2014کــه ائتــاف
بینالمللــی آمریــکا بــرای جنــگ علیــه داعــش در ســوریه و عــراق ســاخته
شــد ،گریالهــای تحــت رهبــری حــزب اتحــاد دمکراتیــک کردســتان
(پ.ی.د  )PYDو مشــخصا دو شــاخۀ نظامــی آن (ی.پ.گ و ی.پ.ژ) بــه
بخــش مهمــی از ایــن ائتــاف در شــمال ســوریه تبدیــل شــدند .امــا در
دیــدگاه و برنامــه سیاســی پ.ی.د و پ.ک.ک ،اتحــاد بــا امپریالیســم آمریــکا
بســیار فراتــر از یــک همــکاری تاکتیکــی بــود و بــه آن بهعنــوان امــکان
یــک اتحــاد بلندمــدت و اســتراتژیک نگریســته می شــد .حــزب کارگــران
کردســتان و رهبــر آن از بــدو تأســیس کوشــیدند جنــگ و مبارزهشــان را
بــا چشــم داشــت بــه کمکهــا و حمایــت سوســیال امپریالیســم شــوروی و
دولــت بعثــی ســوریه در دهــه  1980پیــش ببرنــد .بعــد از فروپاشــی شــوروی
و بلــوک شــرق و بهویــژه بعــد از ائتــاف آمریــکا و کردهــا در عــراق ،امیــد
پ.ک.ک متوجــه غــرب شــد .عبــداهلل اوجــاالن یــک دهــه پیــش از آن و
اندکــی پــس از ســقوط رژیــم صــدام حســین و تشــکیل دولــت کمپــرادوری
کــردی در کردســتان عــراق ایــن امــکان را حــدس زد و نوشــت :همزمــان
بــا جایگزینــی هژمونــی ایــاالت متحــده آمریــکا در عــراق ،اقدامــات ســنتی
گالدیــوی ناتــو در مــورد کردســتان و ُکردهــا یعنــی زمینــه تــدوام متدهــای
ُکنترا–گریالیــی بــه شــکل ســابق بــه میــزان زیــادی تضعیــف شــد .تنــش مابیــن
جمهــوری ترکیــه و ایــاالت متحــده آمریــکا کــه ناشــی از موضعگیــری در برابــر
پ.ک.ک و دولــت فــدرال ُکــرد [در عــراق] بــود در ســال  ۲۰۰۷و همزمــان
بــا توافــق واشــنگتن وارد مرحلــهای نویــن شــد .میتــوان درک کــرد کــه در
برابــر دســت کشــیدن پ.ک.ک از مبــارزه مســلحانه ،توافقــی کلــی در ســاختار
دولت-ملــت بــر مبنــای راهحلهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
کــه در آنهــا راهحــل نظامــی نقــش اساســی را بــر عهــده نــدارد ،حاصــل شــد…
بــدون شــک ایــن امــر تحولــی حائــز اهمیــت اســت ،تحولــی کــه تأثیــرش
بــر کردســتان و ُکردهــا و بهعبارتــی خاورمیانــه نتایــج مهمــی در پــی خواهــد
داشــت[ .نقشــه راه ص ۱۰۱و .]۱۰۲
پــس از عــروج داعــش ،جمیــل بایــک رهبــر وقــت پ.ک.ک در گفتگــو بــا
روزنامــه دی تســایت ( )Die Zeitبــه صراحــت از تمایــل ایــن حــزب بــرای
نزدیکــی بیشــتر بــه آمریکاییهــا و غــرب صحبــت کــرد و گفــت:
امــروزه کردهــا دینامیکتریــن قــدرت خاورمیانــه هســتند .آنهــا در جنــگ
مصممترینانــد و بهتــر از هــر کــس دیگــری ســازماندهی شــدهاند .اگــر

آمریــکا میخواهــد کــه در منطقــه بــه سیاســت بپــردازد ،نمیتوانــد کــه آنهــا
را نادیــده بگیــرد .آمریــکا یــک همپیمانــی را علیــه داعــش بــه وجــود آورد و
ایــن همپیمانــی تنهــا بــا کمــک کردهــا اســت کــه موفــق میشــود .آیــا ایــن
همپیمانــی بــدون داشــتن ارتبــاط آمریکاییهــا بــا کردهــا میتوانــد بــه نتیجــه
برســد؟ آمریــکا بــدون پ.ک.ک چگونــه میتوانــد بــه حمایــت ترکیــه از داعش
خاتمــه دهــد؟ ایــن ناممکــن اســت .آمریکا چگونــه میخواهــد بــدون پ.ک.ک
بــه اهدافــش در خاورمیانــه برســد؟ بــدون کردهــا؟ نمیشــود .اروپــا بــدون مــا
چگونــه میخواهــد کــه بــه وابســتگی خــود بــه گاز روســیه پایــان دهــد؟ راه
نفــت خــام و گاز بــه دریــای مدیترانــه از روژئــاوا میگــذرد .اگــر توانایــی حفــظ
امنیــت ایــن راه وجــود داشــته باشــد ،اروپــا هــم میتوانــد کــه نفــس راحتــی
1
بکشــد.
صالــح مســلم از رهبــران پ.ی.د نیــز در ســپتامبر  ۲۰۱۴طــی نشســتی بــا
مقامــات دولــت بریتانیــا در لنــدن از تمایــل روژئــاوا بــرای نزدیکــی بیشــتر بــه
غــرب و ائتــاف آمریکاییهــا علیــه داعــش گفــت .2امــا بعدهــا مشــخص
شــد نشســتهای مشــترک و گفتگوهایــی بــا واســطه میــان نماینــدگان
وزارت خارجــه ایــاالت متحــده بــا رهبــران پ.ی.د از ســال  ۲۰۱۲میــادی و
مدتهــا پیــش از عــروج داعــش آغــاز شــده بــود .3ســفرهای ادواری صالــح
مســلم بــه کشــورهای اروپایــی و دیــدار بــا امپریالیســتهای اروپایــی آغــاز
شــد و بهعبــارت دیگــر رهبــران پ.ک.ک و پ.ی.د جهــت تقــرب بیشــتر بــه
امپریالیســتها ،پایــۀ مردمــی و ســازمانیافتگی تشــکیالتی و توانمنــدی رزمــی
و نظامــی کردهــا را بــه بــازار منطقــهای آمریــکا در خاورمیانــه پیشــنهاد کردنــد
تــا جنبــش کردســتان و نیــروی مردمــی روژئــاوا و همچنیــن کردســتان ترکیــه را
بــه متحــد و پیــاده نظــام امپریالیســتها و ائتــاف منطقــهای آنهــا تبدیــل کننــد.
ایــن پیشــنهاد البتــه در پیچیدگــی اوضــاع وقــت خاورمیانــه از ســوی غربیهــا
و مشــخص ًا آمریکاییهــا پذیرفتــه شــد .ژنــرال جــان کربــی ســخنگوی وقــت
ـره از تــوان جنگــی
وزارت دفــاع آمریــکا طــی گفتگویــی بــا شــبکه عربــی الحـ ّ
نیروهــای ی.پ.گ ابــزار شــگفتی کــرد .بنــا بــه گــزارش ســایت خبــری فــرات
نیــوز (وابســته بــا پ.ک.ک) مــاری هــاف معــاون وقــت ســخنگوی وزارت
خارجــه آمریــکا نیــز اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده پ.ی.د را یــک ســازمان
تروریســتی نمیدانــد و در گفتگــو بــا مقامــات دولــت ترکیــه از ضــرورت
همــکاری ائتــاف منطقــهای غــرب بــا ایــن حــزب و نیروهــای نظامــی آن در
مقابــل داعــش ســخن گفــت .امــا روشــن بــود کــه مقامــات ایــاالت متحــده
در نــوع برخــورد بــا پ.ی.د و روژئــاوا بــا یــک تضــاد جــدی یعنــی فشــار و
عصبانیــت متحــد استراتژیکشــان یعنــی دولــت ترکیــه روب ـهرو بودنــد.
رفــع خطــر داعــش از عــراق و ســوریه ،ضــرورت اتحــاد بــا روژئــاوا را بــرای
دولــت وقــت آمریــکا از میــان بــرد و آنهــا بهســادگی ســالهای  1974و 1991
بــار دیگــر بــه متحدینشــان در بورژواناسیونالیســم کــرد خیانــت کردنــد .بــه
قــول دوســتی دو چیــز تغییــر نخواهنــد کــرد :طلــوع آفتــاب و خیانــت آمریــکا
بــه رهبــران احــزاب کــرد.
مســاله ایــن نیســت کــه اگــر آمریکاییهــا بــه روژئــاوا خیانــت نمــی کردنــد
چنیــن و چنــان میشــد .یــا ممکــن نیســت در آینــده بــورژوازی کــرد در روژئاوا
یــا باکــور (کردســتان ترکیــه) همچــون حکومــت حریــم کردســتان بعــد از ســال
 2003از وفــای بــه عهــد شــرکای آمریکاییشــان برخــوردار نشــوند .مســاله
ایــن اســت کــه امیــدواری ،معاملــه و ســاخت و ســازش بــورژوا ناسیونالیســم
کــرد بــا امپریالیسـتها اساســا هیــچ ربطــی بــه منافــع بلندمــدت اکثریــت مــردم
کردســتان و رهایــی آنهــا نــدارد .راه حــل مســالۀ کردســتان هــم هماننــد هــر
نقطــه دیگــری در زمانــۀ مــا در انقــاب کمونیســتی و کمونیســم نویــن نهفتــه
اســت.
صالح قاضی زاده
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مسئول گسترش ایدز در روستای «چنار محمودی» کیست؟

روســتای «چنــار محمــودی» از توابــع لــردگان اســتان چهــار محــال و بختیــاری
یکــی از هــزاران روســتای محــروم و دور افتــاده ایــران اســت کــه جایــگاه و
نقشــی در سیاســتگذاریهای کالن حکومــت مرکــزی نداشــته و ندارنــد از
امکانــات رفاهــی و حمایتــی برخــوردار نیســتند و مردمــش بــه در صــدر اخبــار
بــودن هــم عــادت ندارنــد.
در مهــر مــاه  98ایــن روســتا و اتفاقــات آن بــرای مدتــی بــه صــدر اخبــار
کشــور آمــد .دلیــل آن ،بــروز فاجعـهای انســانی در عرصــه بهداشــت و درمــان
اهالــی بــود .تعــدادی از ســاکنان روســتا کــه در یــک طــرح پایــش ســامت
آزمایــش خــون داده بودنــد ،فهمیدنــد کــه ایــدز گرفتهانــد .ایــن افــراد دلیــل
ابتــای خــود را اســتفاده بهیــار مرکــز بهداشــت روســتا از ســرنگ مشــترک
بــرای انجــام تســت میداننــد و بــا تجمــع در برابــر مرکــز بهداشــت خواســتار
رســیدگی بــه وضعیــت خــود شــدند .رییــس کل دادگســتری اســتان چهارمحال
و بختیــاری  10مهــر مــاه در ایــن خصــوص پرونــده قضایــی تشــکیل داد و
بهیــار روســتا بازداشــت شــد .امــا مدیــر مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر
وزارت بهداشــت بالفاصلــه انتقــال ویــروس را از طریــق ســرنگ آلــوده رد کرد.
ســعید نمکــی ،وزیــر بهداشــت در نامـهای بــه وزیــر دادگســتری نوشــت عامــل
انتقــال ویــروس اچآیوی در روســتای چنارمحمــودی از توابــع لــردگان نــه
ســرنگ آلــوده بهیــار بلکــه «معتــادان تزریقــی و افــرادی بــا روابــط نامطلــوب»
بودنــد .وزیــر بهداشــت همچنیــن خواســتار اعــاده حیثیــت از بهیــار روســتا
شــد .ســخنان وزیــر بهداشــت باعــث خشــم مــردم شــد و به شــبکه بهداشــت،
فرمانــداری و دفتــر امــام جمعــه لــردگان حملــه کردنــد شیشـهها را شکســتند
و آنجــا را آتــش زدنــد.
ابتــای تعــداد زیــادی از مــردم چنــار محمــودی بــه ایــدز نتیجــه عقــب ماندگی
سیســتم بهداشــتی و عــدم توانایــی درمانگاههــا در ارائــه خدمــات بهداشــتی
بهینــه بــرای شــهروندان بهخصــوص در روســتاها و شــهرهای کوچــک اســت.
بهطــور مثــال کمبــود دارو وتجهیــزات پزشــکی الزم و ضــروری یــا نبــود
دســتگاه اوتــوکالو بــرای ضــد عفونــی کــردن وســایل درمانــی زمینهســاز
همهگیــر شــدن بیماریهایــی مثــل ایــدز و هپاتیــت اســت .بــروز چنیــن
مســائلی اتفاقــی و تصادفــی نیســت .چنیــن مســائلی یــا هــزاران فاجعــۀ دیگــر
در عرصههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و ...نتیجــه مســتقیم و
حاصــل کارکــرد نظــام ســرمایهدارانه حاکــم بــر کشــور اســت .آنارشــی تولیــد
و رقابــت بــرای کســب بیشــترین ســود باعــث تولیــد و بازتولیــد چرخههــای
ســتم و تبعیــض و نابرابــری بیــن شــهر و روســتا و در تمــام عرصههــای رفاهی
و حمایتــی و بهداشــت و درمــان و آمــوزش و پــرورش و ...میشــود .بــر
همیــن مبنــا شــاهد گســترش پــر هــرج و مــرج و توســعه معــوج شــهرها
هســتیم .شــهرهایی بیــش از حــد شــلوغ و بــا انــواع آســیبها کــه در محاصــره
زاغههایــی بــا شــرایطی بهمراتــب بدتــر قــرار دارنــد .روســتاها و نیازهــای
روســتاییان نادیــده گرفتــه میشــود و کماهمیــت یــا بیاهمیــت اســت .بهطــور
مثــال بــرای یــک آزمایــش پرتونــگاری و یــا آزمایشــات دیگــر مــردم روســتاها
یــا شــهرهای مناطــق محــروم بایســتی مســافت طوالنــی را طــی کــرده و بــه
شــهرهای بــزرگ برونــد .شــاهد امــواج عظیــم مهاجــران روســتایی هســتیم کــه
کاری پیــدا نمیکننــد ،شــاهد ایــن هســتیم کــه ســمت و ســوی سیاس ـتهای
اقتصــادی ،نظامهــای آموزشــی و زیــر ســاخت خدمــات بهداشــتی و درمانــی
و تأمیــن رفــاه شــهری بــه قیمــت فقــر بخشــی از شهرنشــینان و تودههــای
روســتایی اســت.
نظــام حاکــم بــه روســتاها اهمیــت نمیدهــد چــون ســرمایه در مکانهــا
و بخشهــای دیگربهدنبــال کســب ســودهای كالن اســت .رســیدگی بــه
نیازهــای بهداشــتی و درمانــی مناطــق روســتایی ،مســتلزم توجــه ،برنامهریــزی،
تخصیــص بودجــه و اســتفاده از نیــروی انســانی کافــی و کارآمــد اســت .بحــث
آمــوزش و پیشــگیری از بیمــاری در مــوردی مثــل چنــار محمــودی از اهمیــت
حیاتــی برخــوردار اســت کــه نظــام بهداشــتی و درمانــی حاکــم اقدامــی در ایــن
زمینــه هــم نکــرده اســت .ایدئولــوژی و نــگاه نخبهگــرا و ســودمحور و فســاد
گســتردهای کــه نظــام جمهــوری اســامی بــر جامعــه تحمیــل کــرده اســت
باعــث ازدحــام پزشــکان متخصــص در شــهرها و نبــود انگیــزه و برنامــه بــرای
خدمــت بــه تودههــای مناطــق روســتایی اســت .سیاســت بهداشــت و درمــان
جمهــوری اســامی یــك سیاســت طبقاتــی ،جنســیتی و ملــی اســت .یعنــی
منابــع و امكانــات در اختیــار اقلیتــی ثروتمنــد ،عمدتــا مــردان وعمومــا شــهرها
و مناطــق مركــزی قــرار میگیــرد .هنــگام تخصیــص ســرمایهها و امکانــات،
مراکــز قــدرت سیاســی و اقتصــادی و مذهبــی در اولویــت قــرار میگیرنــد.
تنهــا راه پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت و خــاص شــدن از آثــار و نتایــج ضــد
بشــری آن ،پایــان دادن بــه نظــام جمهــوری اســامی و جایگزینــی آن بــا یــک
دنیــای نویــن و متفــاوت از طریــق انقــاب کمونیســتی اســت.
امــا جامعــه بشــری در طــول تاریــخ خــود شــاهد روزهــای درخشــانی از انگیزه
و عــزم و برنامــه بــرای از بیــن بــردن ســرمایهداری و آثــار آن از جســم و
ذهــن تودههــا بــوده اســت و دســتاوردهای درخشــانی هــم برجــای مانــده
اســت .طــی انقــاب در چیــن سوسیالیســتی ،هنرمنــدان ،پزشــکان ،کارکنــان
فنــی وعلمــی و ...فراخوانــده شــدند کــه بــه میــان کارگــران و دهقانــان برونــد

تــا مهارتهایشــان را در زمینــه تأمیــن نیازهــای جامعــه بــه کار بندنــد ،تــا در
زندگــی زحمتکشــان شــریک شــوند ،شناختشــان را بــه اشــتراک بگذارنــد
و از تودههــای تحتانــی بیاموزنــد .جوانــان از شــهرها و روســتاها بــرای ارائــه
خدمــات پزشــکی پیشــگیرانه و کمکهــای پزشــکی اولیــه کــه آمــوزش دیــده
بودنــد بــه مناطــق مختلــف روســتایی میرفتنــد .آنهــا را پزشــکان پابرهنــه
نامیدنــد چــون شــرایط و امکاناتشــان بســیار ابتدایــی بــود .ایــن ســوال در
ســطح گســترده مطــرح شــد کــه کــدام یــک بیشــتر اهمیــت دارد؟ اینکــه یــک
پزشــک ماهــر «حــق» برخــورداری از زندگــی ممتــاز در شــهر را داشــته باشــد
یــا اینکــه خدمــات درمانــی در دســترس شــمار گســتردهای از مــردم باشــد تــا
روســتاییان هــم حــق برخــورداری از درمــان مناســب را داشــته باشــند؟ یکــی
دیگــر از دســتاوردها ،حرکــت عظیمــی بــود کــه در آن طــب ســنتی از جملــه
طــب ســوزنی بــا پزشــکی مــدرن ترکیــب شــد .چیــن مائوئیســت ،کــه کشــور
ثروتمنــدی نبــود ،توانســت چیــزی را خلــق کنــد کــه ایــاالت متحــده حتــی
نتواســته بــود بــه آن نزدیــک شــود :یــک نظــام بهداشــت و درمــان فراگیــر.
خدمــات بهداشــتی بــا هزینــه بســیار پاییــن یــا رایــگان ارائــه میشــدند و نظــام
بهداشــت و درمــان بــا اصــول مشــارکتی و برابریخواهانــه راهبــرده میشــد.
تأکیــد بــر پیشــگیری از بیماریهــا ،بهداشــت و ســایر مالحظــات بهداشــتی
و ســامتی عمومــی بــود .در طــی انقــاب فرهنگــی ،تمرکــز بودجههــا و
تخصیــص منابــع بــه مناطــق روســتایی منتقــل شــد .بهداشــت و درمــان حتــی
در شــهرها هــم بهصــورت عمومــی بهبــود پیــدا کــرد .در اوایــل دهــه  1970در
شــانگهای نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان پایینتــر از نیویــورک در همــان زمــان
بــود .میانگیــن طــول عمــر در دوران مائــو دو برابــر شــد و از  32ســال در 1949
بــه 65ســال در  1976رســید .در همیــن حــال بهســرعت چیــن مائوئیســتی در
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تولیــد تجهیــزات درمانــی خودکفــا شــد.
در یــک چارچــوب اجتماعی-اقتصــادی کالن ،هــدف چین مائوئیســتی رســیدن
بــه توســعه متعــادل و برابریطلبانــه بــود .رفــع ایــن نابرابریهــا و شــکافها
بخشــی از فراینــد رفــع تقســیمات اجتماعــی و پیشــرفت دانــش و فهــم
قابلیتهــای جامعــه بــا هــدف بهرهمنــدی کل جامعــه بــود.
امــروز بــا آموختــن از تجربههــای گذشــته و بــا تکیــه بــر تکامــل یافتهتریــن
درک از کمونیســم و رهایــی کل بشــریت یعنــی ســنتز نویــن کمونیســم کــه
توســط بــاب آواکیــان جلــو گذاشــته شــده ،امکانــات و افقهــای گســتردهتری
بــرای تعییــن ســویههای بهداشــت و درمــان و حفــظ جــان انســانها در
جامعــه سوسیالیســتی آینــده در سراســر جهــان و در ایــران در دســت داریــم.
در جمهــوری سوسیالیســتی نویــن کــه مــا بــرای آن میجنگیــم ،هــدف در ایــن
زمینــه تقویــت تندرســتی و ســامت همهجانبــه مــردم اســت .همــراه بــا تاکیــد
بــر گسـ ِ
ـترش تغذیــه ســالم و ورزش .جهتگیــری اساســی سیاســت بهداشــتی
دولــت سوسیالیســتی شناســایی بــه موقــع و پیشــگیری از امــراض اســت .در
ایــن راســتا ،سیاســت ارتقــای ســطح بهداشــت عمومــی و مقابلــه بــا عــادات
ضــد بهداشــتی رایــج میــان تودههــا بهطــور دائــم و بــهروز و پیشرفتــه و
بــا بــه راه انداختــن کارزارهــای بهداشــتی تــو دهای و سراســری و از طریــق در
هــم آمیختــن کار بهداشــتی بــا جنبــش تــودهای عملــی خواهــد شــد .در ایــن
جمهــوری ،بهداشــت و درمــان بــا هزینــۀ کــم در دســترس همــه خواهــد بــود
و در اســرع وقــت بهداشــت و درمــان همگانــی بهطــور رایــگان تامیــن خواهــد
شــد .گســترش شــبكه خدمــات پزشــكی و بهداشــتی در شــهرها و روســتاهای
سراســر كشــور بخشــی الینفــک از دگرگــون کــردن ســطح زندگــی تودههــای
محــروم اســت و پــس از آن ،گســترش ایــن خدمــات در سراســر کشــور و
مســاوی کــردن کیفیــت آن در اقصــی نقــاط کشــور سیاســت دائمــی دولــت
سوسیالیســتی اســت .در ایــن زمینــه روســتاها و مناطــق محرومتــر از اولویــت
برخــوردار میشــوند .در ایــن زمینــه ،نهــاد بهداشــت و درمــان بــه حداکثــر
تــاش میکنــد تــا پیشــرویهای علــم پزشــکی جهــان در اســرع وقــت
بــه نظــام بهداشــت و درمــان همگانــی منتقــل شــود و پیشــرفتهای دانــش
پزشــکی در ایــران را نیــز در اختیــار مــردم جهــان بگــذارد .بــه امــر تکامــل و
پیشــرفت روشهــای درمــان از جملــه درمــان تخصصی توجــه الزم شــده و در
ایــن زمینــه پژوهشهــای گســترده انجــام خواهــد شــد .در تطابــق بــا رویکــرد
علمــی و جهتگیــری انترناسیونالیســتی ،پژوهــش و پیشــرفت و دســتاوردهای
علمــی در عرصــه پزشــکی تــا حداکثــر امــکان بــا افــراد رشــتههای مربوطــه در
دیگــر نقــاط جهــان در میــان گذاشــته خواهد شــد و همــکاری جهانــی در زمینه
کشــف و مبــارزه بــا بیماریهــا و بیماریهــای مســری و جلوگیــری از شــیوع
آنهــا ،تکامــل همهجانبــه علــم پزشــکی و کاربســت آن در سراســر جهــان،
تشــویق خواهــد شــد .جهتگیــری خدمــت بــه خلــق ،تبلیــغ و ترویــج شــده
و بهمثابــه معیــاری بــرای متخصصیــن و دیگــر کارکنــان حــوزۀ پزشــکی تعییــن
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خواهــد شــد.
ستاره مهری
پانوشت:
 1رجــوع کنیــد بــه کتــاب تاریــخ واقعــی کمونیســم – ریمونــد لوتــا .ایــن کتــاب در ســایت
 www.cpimlm.orgموجــود اســت.
 2در ایــن زمینــه رجــوع کنیــد بــه ســند «قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران
(طــرح پیشــنهادی)» .ایــن ســند در ســایت بــاال موجــود اســت.

آتش سلسله مقاالتی را در مورد جنگ افغانستان و دورنمای انقالب کمونیستی منتشر میکند .در زیر بخش دوم را میخوانید .بخش اول
باعنوان بازگشت طالبان؟! در آتش  95منتشر شد.
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نیابتی جهادی
ـاز جنگ
بخش دوم :دروغ بزرگ و آغـ
ِ
چهــل ســال پیــش در دی مــاه ( 1358دســامبر  )1979جنــگ افغانســتان
بــا تجــاوز نظامــی ارتــش شــوروی بــه آن کشــور آغــاز شــد .ایــن
جنــگ بخشــی از رقابــت و تنــش میــان دو ابرقــدرت امپریالیســتی
آمریــکا و شــوروی و متحدیــن آ نهــا بــود کــه «جنــگ ســرد» نامیــده
میشــد .دورۀ «جنــگ ســرد» کــه مملــو از جنگهــای نیابتــی
«گــرم» در کشــورهایی ماننــد افغانســتان و آنگــوال و نیکاراگوئــه و
اتیوپــی و ...بــود از دهــۀ  1970آغــاز و تــا ســال  1988ادامــه یافــت.
در دوران «جنــگ ســرد» شــوروی بزر گتریــن رقیــب آمریــکا در
رقابــت بــرای نفــوذ در مســتعمر هها و نیمهمســتعمر ههای «جهــان
ســوم» بــود .هــدف شــوروی از اشــغال نظامــی محکــم کــردن رژیــم
وابســته بــه خــود در افغانســتان بــود .بــا ورود ارتــش شــوروی
بــه افغانســتان ،آمریــکا آن را بــه نقطــه عطفــی در تشــدید کیفــی
رقابتهــای امپریالیســتیاش بــا شــوروی تبدیــل کــرد و بــا تکیــه
بــر بنیادگرایــان اســامی در افغانســتان و کمــک عربســتان ســعودی
و پاکســتان ،شــوروی را بــه تلــۀ جنگــی فرســاینده کشــید .در آن
زمــان ،برژینســکی مشــاور امنیــت ملــیِ جیمــی کارتــر رئیــس
جمهــور وقــت آمریــکا بــه کارتــر نوشــت« :االن زمــان آن اســت
کــه یــک جنــگ ویتنــام بــه شــوروی تقدیــم کنیــم» .وی در ســال
 1998در مصاحبــهای بــا نشــریه فرانســوی «لــو نــوول آبزرواتــور»
اعتــراف کــرد« :مــا ...عامدانــه احتمــال مداخلــۀ رو سهــا را افزایــش
دادیــم .»...سیاســت عامدانــۀ آمریــکا ایــن بــود کــه ایــن جنــگ را بــه
ِ
جنــگ دینــی و جهــاد «اســام علیــه کفــار کمونیســت» پیــش
شــکل
ببــرد .یــک مــاه بعــد از آغــاز تجــاوز شــوروی ،برژینســکی شــخصا
بــه پاکســتان رفــت و در مــرز افغانســتان نزدیــک گــذرگاه خیبــر بــه
نیروهــای جهــادی گفــت« :مــا از بــاور عمیــق شــما بــه خــدا آگاهیــم
و اطمینــان داریــم پیــروز خواهیــد شــد  ...چــون هد فتــان صحیــح
و خــدا در کنــار شماســت» .جیمــی کارتــر نیــز در ســال 1979
گفــت حملــۀ شــوروی بــه افغانســتان« :تــاش عامدانــهای توســط
یــک حکومــت قدرتمنــد خدانشــناس بــرای انقیــاد مــردم مســتقل
مســلمان اســت».
جنــگ افغانســتان نقطــه عطفــی در جنــگ ســرد و عاملــی کلیــدی
در فروپاشــی امپراتــوری شــوروی بــود .ارتــش شــوروی پــس از 9
ســال از افغانســتان خــارج شــد امــا آمریــکا جنــگ افغانســتان را بــا
اهدافــی جدیــد ادامــه داد و از اکتبــر  2001دســت بــه اشــغال نظامــی
مســتقیم زد .بازیگــرا ِن بومــی و منطقــهای ایــن جنــگ کثیــف ،امثــال
ِ
شــوروی
جنــگ ســاالران جهــادی و قوماندا نهــای وابســته بــه
ســابق و اســا مگرایان ســلفیِ وابســته بــه عربســتان و پاکســتان و
غیــره ،در ترکیبهــای ائتالفــی و نقشهــای جدیــد ظاهــر شــدند
و آ نچــه تغییــر نیافــت فقــر و محنــت و کشــتار هوایــی و زمینــی
خانما نســو زِ مــردم افغانســتان و آوارگــی دائمیشــان بــود.
از زمــان اتمــام جنــگ جهانــی دوم در ســال  ۱۹۴۵تاکنــون ،جنــگ
افغانســتان طوالنیتریــن جنگــی اســت کــه کشــورهای ســرمایهداری
امپریالیســتی در رقابــت بــا یکدیگــر بــرای کنتــرل مســتعمر هها و
اســتثمار مــردم جهــان پیــش برد هانــد .ویرانــی و کشــتار و آوارگــیِ
حاصــل از ایــن جنــگ یکــی از بزر گتریــن ادعانامههــای بشــریت
علیــه نظــام ســرمایهداری اســت .امــا مخر بتــر و بــه جاماندنیتــر
از ویرانــی و کشــتار و آوارگــی ،دروغ بزرگــی بــود کــه ایــن جنــگ
از همــان ابتــدا بــر آن اســتوار شــد و پــردۀ ضخیمــی از ناآگاهــی و
تاریکاندیشــی را بــر ذهنیــت جامعــه کشــید و بــه جــرات میتــوان
گفــت ســلطۀ ایــن دروغ تــا همیــن امــروز ،بزر گتریــن مانــع ذهنــی
در میــان تود ههــای مــردم افغانســتان در تشــخیص چرایــی ایــن
وضعیــت و راه حــل آن اســت .دروغ بــزرگ ،بــه یــک کالم ایــن بــود
کــه «شــوروی یــک کشــور کمونیســتی و تجــاوز نظامــیاش حاصــل
خصلــت کمونیســتیاش اســت».
ایــن دروغ بــزرگ بیــش از هــر کــس مــورد بهر هبــرداری امپریالیســم
آمریــکا قــرار گرفــت تــا بــر کمونیســم و تجربــۀ انقال بهــای

سوسیالیســتی خــاک بپاشــد و مانــع از آن شــود تود ههــای مــردم در
افغانســتان و نقــاط دیگــر جهــان بفهمنــد کــه تنهــا راه نجا تشــان
از ظلــم و اســتثمار خردکننــده ،کمونیســم اســت و نــه هیــچ راه
دیگــر .آمریــکا موفــق شــد انــرژی مقاومتجویانــۀ تود ههــای
مــردم افغانســتان را بــه مقــدار زیــادی بــه خدمــت جنــگ نیابتــی
خــود بــا شــوروی در آورد و بــا اتــکا بــه طبقــات فئــودال و کالن
ســرمایهداران افغانســتان و روســای عشــایر و احــزاب اســا مگرای
پوســید هفکر و بیرحــم کــه در صحنــۀ سیاســی افغانســتان ظاهــر
شــده بودنــد خصلــت جنــگ را تعییــن کنــد .آمریــکا از ایــن «جهــاد
مقــدس» بــرای ایجــاد یــک اتحــاد سیاســی -نظامــیِ منطق ـهای میــان
عربســتان و پاکســتان کــه دولتهــای وابســته بــه آمریــکا بودنــد
نیــز اســتفاده کــرد.
سوءاســتفاده از ایــن دروغ بــزرگ منحصــر بــه آمریــکا و اســا مگرایان
مرتجــع افغانســتان و دولتهــای منطقــه نبــود .خــود شــوروی و
ِ
رویزیونیســت
رژیــم وابســتهاش و تمــام احــزاب و ســازما نهای
طرفــدار شــوروی در سراســر جهــان (از جملــه ،حــزب تــوده و
ســازمان فداییــان اکثریــت در ایــران) ادعــای دروغیــن و جعلــیِ
کمونیســت و سوسیالیســت بــودن شــوروی را بــرای پوشــاندن
ماهیــت ســرمایهداری -امپریالیســتی شــوروی اســتفاده کردنــد.
آ نهــا گفتمانــی بــا ایــن مضمــون راه انداختنــد کــه «چــون شــوروی
سوسیالیســتی اســت پــس اشــغال افغانســتان توســط شــوروی
بــاز کــردن جبهــۀ مبــارزه بــا امپریالیســم جهانــی و متــرادف بــا
انترناسیونالیســم اســت» .گفتمانــی سراســر ریاکارانــه و مرد مفریبانــه.
امــا واقعیــت شــوروی چــه بــود؟ اتحــاد جماهیــر شــوروی
سوسیالیســتی پــس از پیــروزی انقــاب کمونیســتی تحــت رهبــری
لنیــن در روســیه بــه ســال  ،1917بــه وجــود آمــد و بــه مشــعل
رهاییبخــش پرولتاریــای جهــان و نقطــۀ امیــد همــۀ خلقهــا و
ملتهــای تحــت ســتم کــه اشــتیاق رهایــی از انقیــاد فئودالیســم و
امپریالیســم را داشــتند تبدیــل شــد .امــا سوسیالیســم در ایــن کشــور
دوام نیــاورد و نزدیــک بــه چهــل ســال پــس از بــه وجــود آمــدن
سوسیالیســم ،یــک عقبگــرد وحشــتناک در آن صــورت گرفــت و
دولــت و نظــام سوسیالیســتی ســرنگون و ســرمایهداری احیــا شــد.
در نتیجــه ،شــوروی بــه یــک کشــور ســرمایهداری -امپریالیســتی بــا
همــان خصلــت و سیاســتهای مشــابه قدر تهــای ســرمایهداری
امپریالیســتی دیگــر ماننــد آمریــکا و ژاپــن و بریتانیــا و غیــره تبدیــل
شــد – بــا ایــن تفــاوت کــه بهعلــت گذشــتۀ سوسیالیســتیاش هنــوز
نــام «سوسیالیســم» را بــا خــود یــدک میکشــید تــا اینکــه در ســال
 1991ایــن نقــاب سوسیالیســتی را نیــز کنــار گذاشــت .ســرنگون شــدن
کمونیســم و سوسیالیســم در شــوروی فاجعــۀ بزرگــی نــه فقــط بــرای
کارگــران و زحمتکشــان خــو دِ شــوروی بلکــه بــرای کل بشــریت
بــود .ایــن عقبگــرد فاجعهبــار ،جنبــش کمونیســتی بینالمللــی را
در بحــران فــرو بــرد .امــا چــارۀ کار نــه انــکار بلکــه بــه رســمیت
شــناختن ایــن واقعیــت وحشــتناک ،تحلیــلِ علمــی از علــل ایــن
عقبگــرد و یافتــن راهــی بــرای تــداوم انقال بهــای کمونیســتی
بــود .ایــن کاری بــود کــه مائوتســه دون انجــام داد و کمونیس ـتهای
جهــان را در تشــخیص و فهــم ایــن مســاله رهبــری کــرد و اعــام
کــرد کــه در شــوروی یــک گــروه رویزیونیســت (سوسیالیســت در
حــرف امــا بــورژوازی در عمــل) قــدرت را گرفتــه و ســرمایهداری
را احیــا کــرده و شــوروی را بــه یــک کشــور «سوســیال امپریالیســت»
(سوسیالیســت در حــرف و امپریالیســت در عمــل) تبدیــل کرد هانــد.
بنابرایــن ،هنگامــی کــه شــوروی بــه افغانســتان تجــاوز کــرد دیگــر
یــک کشــور سوسیالیســتی نبــود.
بــا ســرمایهداری شــدن شــوروی ،اکثــر احــزاب و ســازما نهای
کمونیســت دنیــا دو شــاخه شــدند .آن احــزاب و ســازما نهایی
کــه حاضــر نشــدند ماهیــت ســرمایهداری شــوروی را ببیننــد و از
آن گسســت کننــد «رویزیونیســت» شــدند و از طــرف دیگــر ،یــک
جنبــش کمونیســتی نویــن در جهــان بــه وجــود آمــد.
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پــس از جنــگ جهانــی دوم افغانســتان کمابیــش بــه صــورت کشــوری
«حائــل» میــان شــوروی و غــرب از هــر دو طــرف بــه رســمیت
شــناخته میشــد .از ســال ( 1342اواســط دهــه  1960میــادی)
شــوروی شــروع بــه تعلیــم و تســلیح نیروهــای نظامــی افغانســتان
کــرد .افســران عمدتــا در شــوروی تعلیــم میدیدنــد .در ســال 1970
(دهــه  1350شمســی) اقــدام بــه ارســال مستشــاران نظامــی بــه آن
کشــور کــرد .در دهــه  1970میــادی (دهــه « )1350همزیســتی
مســالمتآمیز» شــوروی بــا آمریــکا بــه رقابــت تبدیــل شــده بــود.
ایــن دو ابرقــدرت امپریالیســتی و متحدینشــان در سراســر جهــان
بــر ســر کســب مناطــق نفــوذ سیاســی و نظامــی و اقتصــادی رقابــت
میکردنــد .هــر کــدام دیوانــهوار بــه تقویــت ســا حهای هســتهای
و غیــر هستها یشــان روی آوردنــد و در تمــام دنیــا بــه صفآرایــی
در مقابــل هــم پرداختنــد و در هــر آن جــا کــه توانســتند جنگهــای
«نیابتــی» بــه راه انداختنــد.
«حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان» کــه در ســال  1343تاســیس
شــده و حامــی شــوروی بــود در  27آوریــل  1978بــا تکیــه بــر
افســران طرفــدار شــوروی از طریــق کودتــای نظامــی بــه قــدرت
رســید .ایــن واقعــه بــه کودتــای هفــت ثــور معــروف شــد {ثــور
نــام مــاه دوم بهــار بــه زبــان پشــتون اســت} ایــن حــزب کــه در
ســال  1346بــه دو شــاخۀ «خلــق» و «پرچــم» منشــعب شــده بــود
(شــاخههای مشــابه «حــزب تــوده» و «فداییــان اکثریــت» در ایــران)
طبقــۀ ســرمایهداران دولتــیِ وابســته بــه امپریالیســم شــوروی را در
افغانســتان نمایندگــی میکــرد .در مقابــل کودتــای هفــت ثــور،
نیروهــای سیاســی متفاوتــی کــه در قطبهــای کامــا متفــاوت و
متخاصــم بــا یکدیگــر بودنــد شــروع بــه مقاومــت کردنــد .در یــک
قطــب ،نیروهــای چــپ افغانســتان کــه ضــد ســلطۀ شــوروی بــوده و
ِ
ســمت مائوتســه دون را
در انشــعاب جنبــش بینالمللــی کمونیســتی
گرفتــه بودنــد و شــوروی را یــک کشــور ســرمایهداری میدانســتند و
در قطــب دیگــر نیروهــای اســا مگرا از شــاخههای مختلــف قومــی و
عشــایر ســنتی پدرســاالر کــه بــا ایــن رژیــم مخالفــت میکردنــد چــون
میخواســتند «جامعــه اســامی» بــه وجــود آورنــد .رژیــم کودتــا
بــرای تثبیــت خــود دســت بــه ســرکوب گســترده زد .در عیــن حــال
کــه مدعــی انجــام اصالحاتــی «از بــاال» بــه نفــع زنــان و دهقانــان
بــود امــا در عمــل کار عمــد هاش دســتگیری و شــکنجه و اعــدام
مخالفیــن بــود .ایــن اقدمــات انزجــار و مخالفــت را گســترش داد و
خیلــی زود مقاومــت بــه ســطح مبــارزات مســلحانه تکامــل یافــت و
موجودیــت رژیــم کودتــا را بــه خطــر انداخــت بهطور یکــه بــرای
بقــای خــود کامــا وابســته بــه ورود ارتــش شــوروی شــد.
در  24دســامبر  1979شــوروی بــرای کنتــرل اوضــاع لشگرکشــی
بــه افغانســتان را آغــاز کــرد و  5روز بعــد ببــرک کارمــل رهبــر
حــزب پرچــم را بــه قــدرت رســاند .بــه گفتــۀ خــود ببــرک کارمــل،
رژیــم کودتــای هفــت ثــور (یعنــی رفقــای خــودش در جنــاح حــزب
خلــق) بــرای مقابلــه بــا شــورش مــردم یــازده هــزار نفــر را اعــدام
کــرده بــود .ارتــش شــوروی مســتقیما در ســرکوب شــور شها و
دســتگیری مخالفیــن شــرکت میکــرد زیــرا ببــرک کارمــل بــه ارتــش
افغانســتان اعتمــاد نداشــت .کنتــرل اغلــب نقــاط کشــور خیلــی
زود از دســت حکومــت و ارتــش شــوروی خــارج شــد .آمریــکا بــه
تقویــت ارتجاعیتریــن نیروهــای جامعــه افغانســتان کــه مجاهدیــن
افغــان نامیــده میشــدند پرداخــت .برنامــه آ نهــا تحکیــم و گســترش
ســنتهای فئودالــی و اســامی بهویــژه ســنتهای خشــونتبار
علیــه زنــان ،ضدیــت بــا علــم و حمایــت از رواج تاریکاندیشــی
دینــی بــود و بــرای مخالفیــن عقیدتــی و سیاســی خــود حکــم مــرگ
بــی چــون و چــرا صــادر میکردنــد.
نیروهــای کمونیســت واقعــی کــه هنــوز کوچــک و بیتجربــه بودنــد
و حزبــی نداشــتند بهســرعت ســرکوب شــدند و فرصــت نیافتنــد تــا

تود ههــای مــردم را در مقابــل هــر دو طــرف ارتجاعــی ایــن جنــگ و
در جنگــی واقعــا انقالبــی ســازمان دهنــد تــا بــرای ایجــاد جامع ـهای
کیفیتــا متفــاوت از اهــداف و افــق دو طــرف ارتجاعــی جنــگ مبــارزه
کننــد .آزادی نیروهــای مترقــی در پاســخ گفتــن بــه ضــرورت بــاز
کــردن چنیــن راهــی نهفتــه بــود و فقــط بــه ایــن ترتیــب جنگــی کــه
بــا خصلــت و بازیگــران ارتجاعــی آغــاز شــده بــود میتوانســت
تبدیــل بــه جنگــی بــا خصلــت سیاســی و اجتماعــیِ مترقــی شــده و
بــا فرجامــی کامــا متفــاوت تمــام شــود .امــا ایــن ضــرورت پاســخ
نگرفــت .بســیاری از نیروهــای «چــپ» ضــد شــوروی خودفریبانــه
و مرد مفریبانــه خصلــت ارتجاعــی و امپریالیســتی جنــگ را تحــت
واژه مبهــم «مقاومــت» پنهــان میکردنــد .متاســفانه بــرای نیروهــای
مترقــی کــه در ایــن جنــگ فداکار یهــای عظیــم کردنــد چیــزی
برجــای نمانــد جــز ادعانامهشــان علیــه فراکســیو نهای مختلــف
«مجاهدیــن» جهادگــرا کــه بــه قــدرت رســیدند و در جریــان جنــگ
بــا شــوروی در زمــرۀ آد مکشــان و جنایتــکاران درجــه یــک بودنــد
(ماننــد احمدشــاه مســعود و حکمتیــار و.)...
شــوروی در ســال  1988تصمیــم بــه خــروج از افغانســتان گرفــت.
دیگــر آشــکار شــده بــود کــه «جنــگ ســرد» را نهتنهــا در افغانســتان
بلکــه در تمــام نقاطــی کــه بــا آمریــکا درگیــر در جنــگ نیابتــی بــود
(ماننــد ،آنگــوال و اتیوپــی و غیــره) بــه آمریــکا باختــه اســت و در
خــود شــوروی بحــران اقتصــادی و سیاســی بــه اوج رســیده بــود .در
تاریــخ  15فوریــه  1989ارتــش شــوروی از افغانســتان خــارج شــد.
جمعبنــدی از تاریــخ جنــگ چهــل ســالۀ افغانســتان جوانــب
مختلــف دارد امــا مغــز اســتخوان ایــن جمعبنــدی افشــای دروغ
ضــد کمونیســتی بزرگــی اســت کــه ایــن جنــگ بــر آن اســتوار شــد.
معرفــیِ تاریــخ واقعــی کمونیســم بــه تود ههــای مــردم ایــن کشــور
وظیف ـهای عاجــل اســت .زیــرا معرفــی ایــن تاریــخ در واقــع معرفــیِ
آینــد های اســت کــه نهتنهــا مطلــوب بلکــه ضــروری و ممکــن
اســت .تاریــخ کمونیســم جــزء نــادر تاریخهایــی اســت کــه آینــده
در گذشــته آفریــده شــده اســت .بــه ایــن علــت و بهویــژه امــروز
کــه جهــان در تــب و تــاب تغییــر اســت آگاهــی بــه ایــن تاریــخ از
اکســیژنی کــه تنفــس میکنیــم حیاتیتــر اســت .آگاهــی بــه تاریــخ
واقعــی کمونیســم حــق مردمــی اســت کــه بیرحمانــه محکــوم
بــه زندگــی در جنگــی دائمــی شــد هاند .کوشــش بــرای کشــف و
فراگیــر کــردن ایــن تاریــخ وظیفــۀ درجــه اول روشــنفکرانی اســت
کــه میخواهنــد ســمت و ســوی تود ههــای تحــت ســتم و اســتثمار
را بگیرنــد .انجــام ایــن وظیفــه هرگــز کار ســاد های نیســت .چــون
جهــل در مــورد کمونیســم نهفقــط در افغانســتان و ایــران بلکــه در
ســطح جهــان نهادینــه شــده اســت .در چهــل ســال گذشــته مــردم
خاورمیانــه فقــط جنگهــای ویرانگــر را تجربــه نکرد هانــد بلکــه
آمــاج تزریقــات ایدئولوژیــک ضــد کمونیســتی و تاریکاندیشــی
دینــی بیســابقه بود هانــد .عملکــرد ایدئولوژیــک انــواع رژیمهــای
«جمهــوری اســامی» از ایــران تــا افغانســتان و پاکســتان بــه اســارت
گرفتــن اذهــان تود ههــای مــردم از طریــق شســت و شــوی مغــزی
آنــان بــا ترکیــب مســموم ضــد کمونیســم و جنــون مذهبــی بــوده
اســت .ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد رک و صریــح در مقابــل کارگــر
و دهقــان و روشــنفکر -زن و مــرد -گذاشــت و آنــان را فراخوانــد
کــه جــرات کننــد و جهــل در مــورد کمونیســم و تاریکاندیشــی
ضــد علمــی را درهــم بشــکنند .کارزاری بــه راه اندازیــم تــا کتــاب
«تاریــخ واقعــی کمونیســم» نوشــتۀ ریمونــد لوتــا بــه هــر خانــهای
راه یابــد و هــر روشــنفکری کــه واقعــا میخواهــد جهــان را عــوض
کنــد کتــاب «گشــایشها» بــه قلــم بــاب آواکیــان کــه چکیــدۀ علــم
کمونیســم اســت را عمیقــا فراگرفتــه و مروجــش شــود.
بخــش ســوم در شــماره بعــد :مجاهدیــن افغانســتان تحــت قیمومیــت
ســازمان ســیا.
ژیال انوشه

خواننــدگان محتــرم نشــریۀ آتــش ،در چهــار شــمارۀ گذشــته نشــریه سلســله مقاالتــی بــا عنــوان
«آناتومــی بــورژوا دموکراســی چــپ ایــران» منتشــر شــد .ایــن مقالــه در شــمارۀ کنونــی ارائــه نمیشــود
و ادامــه آن از شــمارۀ آینــده پــی گرفتــه خواهــد شــد.
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و ستـم ملی

جامعــه بشــری از جملــه ســتم ملــی هســتند .بــا ایــن وجــود ،احــزاب
ناسیونالیســت کــرد مرتبــا بــه جــاده صافکــن ایــن دولتهــا تبدیــل
میشــوند و بــه ایــن علــت کشــیدن خــط تمایــز بــا افــق و برنامــه و
سیاسـتهای پراگماتیســتی ایــن احــزاب دقیقــا و عمیقــا بخشــی از مبــارزه
بــا ســتم ملــی ُکــرد اســت.
بیاییــد بهطــور علمــی و صادقانــه راههایــی کــه در مقابــل وضعیــت کنونــی
جامعــۀ بشــری کــه ســتم ملــی بخشــی از آن اســت را بررســی کنیــم و
ببینیــم پایــۀ واقعــی بــرای تغییــر چیســت؟ ببینیــم کــدام راه واقعــا بدیــل یــا
آلترناتیــوی در مقابــل وضعیــت کنونــی جامعــۀ بشــری اســت .دو راه ممکن
در مقابــل ایــن وضعیــت وجــود دارد .یکــی راهــی رادیــکال در مقابــل نظــام
سرمایهداری-امپریالیســتی اســت و بــه نفــع اکثریــت تحــت ســتم و اســتثمار
چنــد میلیــارد نفـ ِ
ـری ایــن جهــان و در نهایــت بــه نفــع کل بشــریت اســت.
راه دوم کــه آن هــم ممکــن اســت ،تــن دادن بــه وضــع موجــود و عــادت
کــردن بــه آن اســت .تمــام بیراهههایــی کــه بهعنــوان «راه اصالحــات» یــا
راههــای «وســط» ارائــه میشــوند و هدفشــان ایــن اســت کــه در چارچــوب
همیــن نظــام وضــع ایــن قشــر و آن قشــر ،ایــن ملــت یــا آن ملــت را بهتــر
کننــد و بــه اصطــاح بدتریــن و افراطیتریــن جوانــب سیســتم را اصــاح
کننــد ،در نهایــت بــه تولیــد و بازتولیــد همیــن سیســتم منتهــی میشــوند.
مبــارزه بــرای اصالحــات و بهبــود همیشــه هســت و بایــد باشــد .مبــارزه و
شــورش بــرای مطالبــات بایــد باشــد و هرچــه گســتردهتر هــم بشــوند .امــا
معرفــی «بهبــود» و «اصــاح» وضــع موجــود بهعنــوان «هــدف» و «آلترناتیــو»
تمامــا یــک دروغ بورژوایــی و توهــم و خودفریبــی خــرده بورژوایــی اســت.
احــزاب بــورژوا و خردهبــورژوا همــواره مبــارزات تودههــا علیــه شــرایط
ســتم و اســتثمار را اســیر چارچــوب وضــع موجــود میکننــد و مبــارزات
آنهــا را بــه همــان دینامیکهایــی کــه ایــن شــرایط را بــه وجــود آورده
و مــیآورد ،قفــل میکننــد .یعنــی بــه دینامیکهــای روابــط تولیــدی
ســرمایهداری و فرآینــد انباشــت ســودآور ســرمایه؛ و بــه روابــط اجتماعــی،
روابــط قــدرت سیاســی ،فرهنــگ و ایدئولــوژی و اخالقیــات منطبــق بــر
روابــط تولیــدی ســرمایهداری .بــاب آواکیــان بهطــور نافــذ و روشــن «دو
راه» را تشــریح میکنــد:
ِ
انتخــاب ممکــن در مقابــل
« ...یــا ایــن و یــا آن دیگــری .اینهــا دو
جامعهانــد .ممکــن اســت بپرســند :شــما فکــر مــی کنیــد کــی هســتید کــه
چنیــن ادعائــی میکنیــد؟ جــواب ایــن اســت کــه مــا مفســرین واقعیــت
هســتیم؛ بازرســان علمــی و ســنتزکنندگان واقعیــت هســتیم .اینهــا
را واقعیــت میگویــد و امــروزه مــا هســتیم کــه ایــن واقعیــت را درک
کردهایــم .ایــن واقعیتهــا را نــه از طریــق فرآیندهــای تخیلــی و مذهبــی
بلکــه از طریــق بهکاربســت علمــی کــه تکامــل یافتــه و مرتبــا در حــال
تکامــل اســت درک کردهایــم ... .اگــر راه اول آگاهانــه اتخــاذ نشــده و
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چنــد دهــه پیــش از ایــن کردســتان منطق ـهای بــود کــه از آن پیــام مبــارزۀ
رادیــکال علیــه رژیمهــای ارتجاعــی خاورمیانــه و ســیادت قدرتهــای
امپریالیســتی بلنــد میشــد .اکنــون نمــادِ چرخــۀ مرگبــار معامــات
قدرتهــای امپریالیســتی و قشونکشــیهای نظامــی و عملیــات امنیتــی
رژیمهــای ارتجاعــی منطقــه شــده اســت .چنیــن فرجامــی ،نتیجــۀ منطقــیِ
راهــی اســت کــه احــزاب سیاســی ملیگــرای کردســتان در ایــن خطــه،
حاکــم کردهانــد – راهــی کــه بارهــا و بــه شــکلهای مختلــف در کردســتان
ِ
رهبــری جریانهایــی کــه مدعــی
و بهطــور کلــی در خاورمیانــه ،تحــت
مبــارزه بــا ســتم ملــی و اســتعمار بودهانــد تجربــه شــده اســت.
احــزاب ناسیونالیســت کردســتان سیاســتهای پراگماتیســتیِ خــود
را ضــرورت و زمینهســاز رهایــی از ســتم ملــی قلمــداد کردهانــد امــا
ایــن سیاســتها بیــش از هــر چیــز زمینهســاز معــادالت قدرتهــای
امپریالیســتی و معامــات رژیمهــای منطقــه بــوده اســت .جنگجویــان
و مبارزیــن احــزاب ناسیونالیســت از تحــت ســتمترین قشــرهای مــردم
کردســتان بودهانــد امــا برنامــه و راه ایــن احــزاب بیــا ِن نـ ِ
ـاب افــق محــدود
بــورژوازی و خردهبــورژوازی اســت کــه بــر مبنــای توهمــات ضــد علمــی و
بــا نظریههــای عوامفریبانــه و خودفریبانــه ،تودههــای مــردم را بــه راهــی
میکشــند کــه مکــررا ورشکســتگیاش بــه اثبــات رســیده اســت.
رویکــرد و سیاســت پراگماتیســتی ایــن احــزاب مرتبــط بــا هدفشــان
اســت .آنهــا حتــا زمانــی کــه دســت بــه مبــارزۀ مســلحانه میزننــد هرگــز
هدفشــان ســرنگون کــردن دولتهــای حاکــم نیســت و نمیخواهنــد از
کلیــت نظــام سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی ســرمایهداری و وابســتگی
بــه ســرمایهداری جهانــی گسســت کننــد .هــدف آنهــا رســیدن بــه شــکلی
از شــراکت و ســهیم شــدن در ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی موجــود
اســت – شــراکتی کــه میتوانــد طیفــی باشــد از نشســتن در هیئــت مدیــرۀ
دولتهــای مرکــزی یــا کســب «خودگردانــی» و «منطقــه امــن» در همــان
چارچــوب و شــاید روزی و روزگاری تشــکیل دولتــی مشــاب ِه یکــی از
ِ
سرنوشــت
همیــن دولتهــای تحــت ســلطۀ امپریالیســم در خاورمیانــه.
منطقــۀ خودگــران فلســطین ،اقلیــم کردســتان و روژاوا بــه خــودی خــود
گویــای سیاســتهای پراگماتیســت یــا بهاصطــاح «رئــال پلتیــک»
احــزاب ناسیونالیســت اســت.
هنگامــی کــه هـ ِ
ـدف مبــارزه ،کســب مطالبــات ملــی (یــا کســب بخشــی از
مطالبــات ملــی) در چارچــوب همیــن نظــام سیاســی و اقتصــادی حاکــم
باشــد آنگاه بهطــور اجتنابناپذیــر و خواســته یــا ناخواســته برنامــه و
افــق طبقــۀ بــورژوازی ُکــرد بــر مبــارزه مســلط میشــود .در حالــی کــه
افــق و برنامــۀ آن منطبــق بــر پایههــای واقعــی تغییــر نیســت و یــک
آلترناتیــو واقعــی در مقابــل ســتم ملــی را ارائــه نمیدهــد .زیــرا منافــع
بــورژوازی کــرد بهطــور عینــی شــراکت در اســتثمارِ پرولتاریــای کــرد
و غیــر کــرد اســت .منافعــش در ایــن نیســت کــه خــود را محــدود بــه
اســتثمار قشــر کوچکــی از پرولتاریــای «خــودی» کنــد .تحــت فشــارِ ایــن
تناقــض ،ســناریوی مبــارزه کــردن و معاملــه کــردن مرتبــا از ســوی ایــن
احــزاب تکــرار میشــود.
علــم کمونیســم بــه مــا میگویــد بــرای تغییــر جامعــه و جهــان بایــد بــا
تضادهــای واقعــی (از جملــه تضادهایــی کــه اوضــاع کردســتان را رقــم
میزنــد) روبــهرو شــد و بــا آنهــا در افتــاد .ســتمهای اجتماعــی ماننــد
ســتم ملــی و ســتم بــر زن فقــط معضــل و مشــکلِ آنهــا نیســت کــه روی
تیــغ بُرنــدۀ ایــن ســتمها نشســتهاند .بلکــه معضــل و مشــکل کل جامعــۀ
بشــری هســتند و بــا تمایــزات طبقاتــی و بــا گسـلهای اجتماعــیِ دیگــری
کــه آنهــا هــم حاصــل کارکــرد ســرمایهداری هســتند (ماننــد نابــودی
محیــط زیســت) درهــم تنیــده شــدهاند و سرچشــمۀ همــۀ ایــن معضــات
کارکــردِ نظــام ســرمایهداری جهانــی اســت کــه بــر جهان ســلطه دارد و ســتم
ملــی بخشــی از ســاختار ســلطۀ آن اســت .دولتهــای حاکــم در هــر
کشــور الیههایــی از ایــن ســاختار ســلطه هســتند .ایــن دولتهــا –اعــم
از دولتهــای امپریالیســتی یــا دولتهایــی ماننــد ایــران و ترکیــه و عــراق
و ســوریه و غیــره– هرگــز بخشــی از «راه حــل» نیســتند .برعکــس! ایــن
دولتهــا مهمتریــن و فوریتریــن موانــع مقابــل پــای حــل معضــات
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بــرای ایجــاد جهانــی نویــن و بنیــادا متفــاوت تــاش نشــود ،آن راه دوم
غلبــه خواهــد کــرد...در ایــن حالــت جهــان کهنــۀ موجود ،شــما را بــه درون
خــود کشــیده و یــا خُ ردتــان خواهــد کــرد .اگــر تــاش كنیــد منطقــۀ امنــی
ایجــاد کنیــد یــا دنبــال راههایــی باشــید کــه بتوانیــد مســتقل از نظــام جهانــی
عمــل کنیــد ،نظــام جهانــی شــما را زنــده زنــده خواهــد خــورد یــا ماننــد
تفالـهای بــه بیــرون پرتــاب خواهــد کــرد .ممکــن اســت تــا مدتــی تبدیــل
بــه یــک خــاف جریــان نــه چنــدان مهــم شــوید امــا اگــر هــم بــه طــور
سیاســی ســرنگون نشــوید توســط عملکــرد و دینامیکهــای نظــام جهانــی
غــرق شــده و دیــر یــا زود زنــده زنــده خــورده خواهیــد شــد» .
آیــا ایــن واقعیــت بــه معنــای آن اســت کــه هرگونــه مبــارزۀ مشــخص
بــا ســتم ملــی بیهــوده اســت؟ هرگــز! مبــارزه بــا ســتم ملــی یــک بخــش
حیاتــی از ســاختن راه انقــاب کمونیســتی و بــه پیــروزی رســاندن آن
اســت و پــس از پیــروزی برنامــۀ محــو ســتم ملــی یکــی از دینامیکهــای
پویــای ســاختمان سوسیالیســم اســت.
ِ
ـتراتژی انقــاب
آیــا مبــارزات ضــد ســتم ملــی کــه خــارج از چارچــوب اسـ
کمونیســتی پیــش میرونــد ،منفیانــد؟ خیــر! امــا بــا تناقضــات مهــم کــه
نبایــد از آنهــا چشمپوشــی کــرد پیــش میرونــد .مهمتریــن جنبــۀ مثبـ ِ
ـت
آنهــا آشــکار کــردن پوســیدگی نظــام ســرمایهداری اســت کــه کارکــردش
عــاوه بــر ایــن کــه بــر سلســله مراتــب طبقاتــی و اســتثمار اســتوار
اســت ،بهشــدت نیازمنــد انــواع ســتمهای اجتماعــی دیگــر ماننــد ســتم
ملــی اســت .ایــن مبــارزات دائمــا ثبــات دولتهــای حاکــم کــه ســتم
ملــی بخشــی از وجودشــان اســت را برهــم میزننــد .امــا جنبــۀ منفــی
مبــارزات ضــد ســتم ملــی کــه خــارج از چارچــوب افــق و برنامــه و
رهبــری انقــاب کمونیســتی جــاری میشــوند ایــن اســت کــه رهبــری
ایــن مبــارزات در نهایــت در ســاختار دولتهــای حاکــم و نظــام ســلطۀ
ســرمایهداری امپریالیســتی ادغــام میشــوند و بــر ضــرورت مبــارزه بــا
ســتم ملــی یــک ضــرورت دیگــر اضافــه میشــود :ضــرورت کنــار زدن
ایــن احــزاب از رهبــری مبــارزات.
محــو ســتم ملــی و تمــام تمایــزات طبقاتــی و ســتمهای اجتماعــی وابســته
بــه ســرنگونی نظــام ســرمایهداری از طریــق انقــاب کمونیســتی و اســتقرار
جامعــۀ سوسیالیســتی اســت .زیــرا برخــاف ســرمایهداری کــه بــه تولیــد و
بازتولیــد ایــن تمایــزات و ســتمها وابســته اســت ،خصلــت و دینامیکهــای
نظــام سوسیالیســتی وابســته بــه از بیــن بــردن کلیــۀ تمایــزات طبقاتــی و
ســتمهای اجتماعــی اســت .در جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران
ابتداییتریــن گام در راســتای محــو ســتم ملــی بــه رســمیت شــناختن
حــق تعییــن سرنوشــت یعنــی ایجــاد یــک دولــت جداگانــه خواهــد بــود.
بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق بــه معنــای آن نیســت کــه حتمــا از ایــن
حــق اســتفاده خواهــد شــد یــا بایــد بشــود .داشــتن ایــن حــق بــه معنــای
آن اســت کــه بــر خــاف نظــام کنونــی ،جمهــوری سوسیالیســتی نویــن
هیــچ یــک از ملــل تحــت ســتم ســابق را در صورتــی کــه بخواهنــد جــدا
شــده و دولــت جداگانـهای تشــکیل دهنــد مجبــور بــه مانــدن در چارچــوب
مرزهــای فعلــی ایــران نخواهــد کــرد .دولــت سوسیالیســتی مــا تــاش
خواهــد کــرد تودههــای مــردم را قانــع کنــد کــه بهتــر اســت از ایــن حــق
اســتفاده نکننــد و در یــک کشــور سوسیالیســتی بماننــد زیــرا بــا یکدیگــر
قویتــر خواهیــم بــود و هرچــه ســرزمین سوسیالیســتیمان بزرگتــر و
قویتــر باشــد بهتــر و بــا ســرعت بیشــتری میتوانیــم زخمهــای طبقاتــی
و ملیتــی و جنســیتیِ برجــای مانــده از جامعــه کهنــه را التیــام بخشــیم .بــا
ایــن وجــود ممکــن اســت شــرایطی پیــش آیــد کــه جدایــی ملــت تحــت
ســتم ســابق و تشــکیل دولــت مســتقل امــر مثبتــی باشــد .امــا حتــا اگــر
ایــن جدایــی بــه ضــرر دولــت سوسیالیســتی باشــد ،ایــن دولــت متوســل
بــه زور نخواهــد شــد .اقــدام دیگــر بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن ســتم
تاریخــی ،اســتقرار مناطــق خودمختــار در مناطــق ملــل ســابقا تحــت ســتم،
در چارچــوب نظــام سوسیالیســتی خواهــد بــود .شــرایط و فرآینــد تشــکیل

مناطــق خودمختــار در «پیشنویــس قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن ایــران» بــه وضــوح طــرح شــده اســت .در ایــن مناطــق ،تودههــای
مــردم ملــل ســابقا تحــت ســتم امــکان آن را خواهنــد داشــت کــه حکومــت
منطقـهای را در ســطوح مختلــف طبــق اصــول کلــی جمهوری سوسیالیســتی
اداره کننــد .بــرای از بیــن بــردن تبعیضــی کــه طــی تاریــخ طوالنــی شــکل
گرفتــه ،دولــت سوسیالیســتی در زمینههــای توســعه اقتصــادی و فــن آوری،
آمــوزش و آمــوزش عالــی و فرهنــگ و هنــر «تبعیــض مثبــت» و سیاســت
«بــاال کشــیدن پایینتریــن ســطوح» را اعمــال خواهــد کــرد( .رجــوع شــود
بــه پیشنویــس قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران:
)cpimlm•org
مســلما مخالفتهــای زیــادی بــا ایــن سیاس ـتها خواهــد شــد .زیــرا حتــا
پــس از اســتقرار سوسیالیســم افــکار کهنــۀ برتریطلبانــه و شوینیســتی کــه
از گذشــته برجــای مانــده وجــود خواهنــد داشــت و از خــاک متناقــض
سوسیالیســم و جهــان ســرمایهداری نیــز تغذیــه خواهنــد کــرد.
نهایتــا ،ماهیــت هــر حــزب و جریــان سیاســی بــا جــواب بــه ایــن ســوال
روشــن میشــود کــه :بــا جهــان کهنــۀ بردگــی مــزدی و تخاصمــات
اجتماعــی و جنگهــای ویرانگــر چــه میخواهــد بکنــد و ماهیــت
جامع ـهای کــه میخواهــد ایجــاد کنــد چیســت؟ تــوان تغییــر وضعیــت
کنونــی بشــر بــا درک شــرایط مــادی و اجتماعــی و ضــرورت ناشــی
از آن ارتبــاط الینفــک دارد .خیالپردازیهــای ناسیونالیســتی و شــبه
مذهبــیِ امثــال اوجــاالن نــه میتوانــد روزنــهای بــرای درک آن شــرایط
مــادی کــه ســتم ملــی را تولیــد میکنــد بــاز کنــد و نــه راهــی بــرای
ریشــه کــن کــردن ایــن شــرایط ارائــه دهــد .بــه قــول رفیـ ِ
ـق زنــده یــاد
امیــر حســنپور ،بــرای ایــن تــاش تاریخســاز ،کمونیســم نویــن الزم
و حیاتــی اســت .او بــا صراحــت ایــن حقیقــت را در مقابــل مبارزیــن
کردســتان میگــذارد و میگویــد« :وضــع دنیــا بــه جایــی رســیده اســت
کــه یــا بایــد نظــام ســرمایهداری را از میــان برداشــت یــا ســرمایهداری
زندگــی را از میــان برخواهــد داشــت .انتخــاب دیگــری باقــی نمانــده
اســت .امــا روشــن اســت کــه نیرویــی جــز جنبــش کمونیســتی توانایــی و
خواســت ایــن تاریخســازی را نــدارد .جنبــش کمونیســتی هــم آن طــور
کــه در گذشــته بــود از عهــده چنیــن مســئولیتی برنمیآیــد .بــا کمونیســم
پیشــین نمیتــوان بــه آینــدۀ کمونیســتی دســت یافــت و بــدون "کمونیســم
نویــن" نــه بــه درک درســت گذشــته میرســیم نــه بــه ســاختن ایــن آینــده.
ســنتز کمونیســتی از کمونیس ـ ِم گذشــته و تدویــن "کمونیســم نویــن" کار
ســترگی اســت کــه بــاب آواکیــان در پروســۀ مبــارزات وســیع در عرصــۀ
تئــوری ،سیاســت و ایدئولــوژی در ســه دهــۀ اخیــر موفــق بــه انجــام آن
شــده اســت" ...کمونیســم نویــن" اشــتباهات ،نابلدیهــا ،و لغزشهــا را
کــه در تجربههــای آغازیــن ســاختمان سوسیالیســم اجتنابناپذیــر بودنــد
خاطــر نشــان کــرده و نقــد میکنــد ...دســتاورد آواکیــان تنهــا مشــخص
کــردن و نقــد پراکنــده اشــتباهات تجربــه ســاختمان سوسیالیســم در مــوج
اول کمونیســم نیســت .آنچــه مهمتــر اســت ایــن اســت کــه او خطاهــا
و کمبودهایــی را کــه در عرصــه تئــوری و متدولــوژی بــه ایــن اشــتباهات
راه دادهانــد نشــان داده و بــه نقــد کشــیده اســت ...آواکیــان مارکسیســم را
بهعنــوان علمــی همیشــه در حــال تحــول و تکامــل تلقــی کــرده اســت
و بــا ایــن رویکــرد بــه نقــد گرایشهــای متافیزیکــی و ایدهالیســتی در
کمونیســم از جملــه در مارکــس ،انگلــس ،لنیــن و مائــو پرداختــه اســت.
در واقــع او موفــق بــه حــل یــک تضــاد جــدی کــه از ابتــدای تکامــل
تئــوری کمونیســتی در آن موجــود بــود شــده اســت .یعنــی تضــادِ رویکــرد
و روش بنیــادا ً علمــی آن بــا جنبههایــی کــه بــا چنیــن رویکــرد و متــدی
مغایــرت داشــته اســت ...ســوال مــن از روشــنفکران و فعالیــن سیاســی کــه
از وضــع موجــود بیــزاز هســتند و بــه تســلیم بــه آن تــن درنمیدهنــد
ایــن اســت :بــا چــه افقــی بایــد بــه مصــاف وضــع موجــود رفــت؟.»...
(امیــر حســنپور ،بــر فــراز مــوج نویــن کمونیســم ،انتشــارات :حــزب
کمونیســت ایــران ملم ،2017 ،ص )29-25
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب كمك كنید.
weblog: n-atash.blogspot.com

email: atash1917@gmail.com

