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در این شماره:    
زلزله را به جان جمهوری اسالمی بیندازیم!
زیر سایه روباه نخواب، بگذار شیر تو را بدرد!
حزب زدایی از انقالب اکتبر!

زلزله و گســل های عمیق تر جامعه ما
ــد  ــراق را لرزان ــماِل ع ــاه و ش ــتان کرمانش ــان اس ــه 12 آب ــه  ای ک ــِر زلزل در اث
صدهــا نفــر جــان باختنــد، هــزاران نفــر مجــروح و قطــع نخــاع شــدند و صدهــا 
هــزار نفــر در  شــهر و روســتا خانــه و کاشــانه خــود را از دســت دادنــد. تصاویــر 
منتشــر شــده از ایــن فاجعــه و آســیب هایی کــه بــر مــردم وارد شــده اســت، 

قلــب هــر انســان شــریفی را بــه درد مــی آورد.
آمــار و مشــاهدات نشــان می دهــد تعــداد قربانیــان ایــن زلزلــه بســیار بیشــتر از 
ارقــام ســاختگِی رســانه های جمهــوری اســامی اســت. ایــن رســانه ها آن چــه 
ــد. در  ــرار می  کنن ــه و طوطــی وار تک ــد ابلهان ــه می کن ــه دیکت ــت حاکم را هیئ
ــیب  دیده  ــه شــدت آس ــهر ب ــن ش ــری از چندی ــان خب ــای آن ــار و گزارش ه آم
ــس  ــه پ ــتاهایی ک ــده اند و روس ــان ش ــاک یک س ــا خ ــه ب ــتا ک ــا روس و صده
ــت  ــی در دس ــاکنان آن اطاع ــت س ــوز از سرنوش ــن روز هن ــت چندی از گذش
نیســت، موجــود نیســت. در ایــن وضعیــت جمهــوری اســامی منطقــه را روز 
ــه  ــای این ک ــا ادع ــد، ب ــده و وعی ــا وع ــد، ب ــر می کن ــی/ نظامی ت ــه روز امنیت ب
ــد  ــعی می کن ــد س ــاب و تهدی ــا ارع ــت«، ب ــرل اس ــت کنت ــز تح ــه چی »هم
صحنــه را از نیروهــای غیرخــودی )یعنــی مردمــی کــه بــه کمــک زلزلــه زدگان 
آمده انــد(، خالــی کنــد. همیــن امــر میــزان مــرگ و میــر مجروحــان زلزلــه را 

افزایــش داده اســت.
ــه  ــش آن را ب ــا دان ــه نیســت ام ــاِن زلزل ــی زم ــه پیش بین ــادر ب ــوز ق ــم هن عل
ــا  ــراه ب ــران )هم ــد. ای ــا رخ می ده ــه در کج ــد زلزل ــه بدان ــت آورده ک دس
کشــورهایی دیگــر( از لحــاِظ جغرافیایــی روی یکــی از ســه گســل فعــال کــرۀ 
ــرزه در این جــا کارکــردی چــون بمــب ســاعتی  ــه و زمین ل ــرار گرفت ــن ق زمی
دارد کــه هــر آن در هــر گوشــه ای می توانــد منفجــر شــود و هــزاران انســان را 
بــه خــاک و خــون بکشــاند. پهنــه ای کــه زلزلــه اخیــر در آن رخ داد از مناطقــی 
ــرون  ــه، طــی ق ــز ســنجش زلزل ــای مراک ــق برآورده ــه تاریخــا و طب اســت ک

ــت. ــده اس ــده ش ــای ویران کنن ــن لرزه ه ــتخوش زمی ــا دس باره
پــس از زلزلــه بوئین زهــرا در ســال 1341،  بحــث در مــورِد ضــرورت ســاختن 
ــه ای  ــال 1347 آئین نام ــت. س ــن گرف ــه دام ــر زلزل ــاوم در براب ــازه های مق س
تصویــب شــد کــه مجــوز ســاخت و ســاز داده نشــود مگــر این کــه اســتاندارهای 
ــای  ــداوم، دچــار زلزله ه ــران به طــور م ــان ای ــت شــود. از آن زم مربوطــه رعای
متعــدد و مرگ بــار شــده اســت. زلزلــۀ دشــت بیــاض و فــردوس، قیــر، خورگــو، 
طبــس، قائــن، ســیرچ، رودبــار و منجیــل، بیرجنــد، بــم، زرنــد، ورزقــان و امــروز 
ــاوم  ــه ســازه های مق ــوط ب ــه« مرب ــب آئین نام ــرن از »تصوی ــم ق کرمانشــاه. نی
گذشــته اســت امــا نــه تحــِت نظــاِم ســلطنتی چیــزی تغییــر کــرد و نــه تحــِت 

نظــاِم جمهــوری اســامی.  
ــه  ــی ک ــا در وضعیت ــت ام ــان اس ــرل انس ــر از کنت ــه فرات ــری از زلزل جلوگی
ــی  ــر و ویران ــرگ و می ــش م ــب افزای ــد و موج ــود می آی ــۀ آن به وج درنتیج
ــل  ــه عام ــت. بلک ــت در کار نیس ــِت طبیع ــود دس ــتاها می ش ــهرها و روس ش
تعیین کننــده ســازمان اجتماعــی موجــود، متشــکل از دولــت، رژیــم آن، 
ــوژی حاکــم اســت. در نظــام ســرمایه داری  نظــام اقتصادی/اجتماعــی و ایدئول
اســام گرای جمهــوری اســامی، هــر فاجعــۀ طبیعــی به طــور قطــع و یقیــن 
تبدیــل بــه فاجعــه ای اجتماعــی می شــود زیــرا زمینه هــای آن از قبــل توســط 
ــوری  ــاول جمه ــود و دزدی و چپ ــِد س ــین تولی ــل و ماش ــد جه ــین تولی ماش

ــده شــده اســت. اســامی چی
ــه  ــت ک ــرار داش ــی ق ــای آن دولت ــود و به ج ــر کار نب ــر س ــم ب ــن رژی ــر ای اگ
ــردم را در  ــط م ــده توس ــد ش ــای تولی ــه و ثروت ه ــی جامع ــای طبیع ثروت ه
خدمــِت انباشــت بیشــتر ســرمایه قــرار نمــی داد، اگــر دولتــی بــود کــه دغدغــه 
و سیاســت و برنامــه بــرای آســایش و رفــاه مــردم در مناطــق فقیــر روســتایی 
ــود کــه به جــای هزینــه کــردن چنــد صــد میلیــاردی  داشــت، اگــر دولتــی ب
ــی و رواج تاریک اندیشــی و جهــل و ســرکوب  ــای دین ــا و نهاده ــرای حوزه ه ب
ــر  ــاوم در براب ــازه های مق ــب و س ــاخت های مناس ــرِف زیرس ــردم، آن را ص م
ــود و  ــر ب ــیار کم ت ــه بس ــدگان زلزل ــار کشته ش ــک آم ــرد، بی ش ــه می ک زلزل

ــت.  ــرو نمی ریخ ــان ف ــر سرش ــردم ب ــانه های م کاش
نتیجــۀ کارکــرِد روابــِط تولیــدی ســرمایه داری در کشــورهای تحت ســلطه مثل 
ایــران نابــودی روســتا و رشــِد بی رویــه شــهرها و خیــِل عظیــم زحمت کشــان 
اســت کــه از روســتا بــه شــهر مهاجــرت کــرده و در شــهر نیــز جــذب تولیــد 
ــه  ــد ک ــکنی گزیده ان ــی س ــا و »خانه«های ــیه  ها در مکان ه ــده  و در حاش نش
ــا یــک توفــاِن معمولــی هــم در می ریــزد چــه رســد بــه زلزلــه. »توجــه بــه  ب
ــا  ــه ای و حکومتی ه ــاِن خامن ــی ورِد زب ــی این چنین ــه در مواقع ــتاها« ک روس
ــون  ــا کن ــان شــاه ت ــه اســت کــه از زم ــک شــعار فریب کاران می شــود فقــط ی
ــی  ــاِم طبقات ــن نظ ــود. تحــت ای ــِم بیشــتر می ش ــط موجــب خش ــرار و فق تک
ــی   ــر و غن ــان فقی ــان شــهر روســتا و می ــری می ــردن نابراب ــان ب ــم، از می حاک

ــت. ــر نیس امکان پذی
ــه اعــام شــد دو نیــروی متفــاوت وارد  ــوع زلزل از همــان زمــان کــه خبــر وق
ــه  ــار گوش ــه از چ ــردم ک ــف م ــرهای مختل ــرف قش ــدند. یک ط ــه ش صحن
ــه و  ــاری از آذوق ــا کوله ب ــدند ب ــور ش ــرب کش ــاه و غ ــی کرمانش ــور راه کش
ــود را  ــوی خ ــمت و س ــی س ــبکه های اجتماع ــوزانه. ش ــا دلس ــارِی عمیق هم ی
ــش از  ــد. پی ــت را دادن ــانی مســتقل از حکوم ــر داده و فراخــوان یاری رس تغیی
ــای  ــهرداری ها و نهاده ــط ش ــک توس ــع آوری کم ــای جم ــدن چادره ــا ش برپ
ــهرها  ــای ش ــارک و محله ه ــتقل در پ ــانی مس ــای کمک رس ــی، چادره دولت
برپــا شــد. ده هــا گــروه از جوانــان از شــهرهای مختلــف کار و دانشــگاه را رهــا 
ــانی  ــرای کمک رس ــد و ب ــی کردن ــر راه ط ــدی کیلومت ــزار و چن ــش از ه و بی
ــه نهادهــای حکومتــی و مقامــاِت فاســد  عــازم منطقــه شــدند. بی اعتمــادی ب
ــش را از  ــد کمک های ــر ش ــی حاض ــر کس ــه کمت ــود ک ــه ای ب و دزد  به درج
طریــِق آنــان روانــۀ منطقــه کنــد. ایــن حــد از بی اعتمــادی همــراه بــا خشــم 
ــت  ــک دول ــط ی ــه فق ــی ک ــوِد امکانات ــی و نب ــم توجه ــده از ک ــردم زلزله دی م
ــه مطبوعــات داخلــی نیــز تســری پیــدا کــرد و به عنــوان  در دســترس دارد، ب
بحرانــی دیگــر )و بزرگ تــر از زلزلــه( مــورد تحلیــل و بررســی کارشناســان  و 
»روان شناســان و جامعه شناســان« حکومتــی و یــا نیمــه مســتقل قــرار گرفــت. 
فقــط کافــی اســت بــه عنوان هایــی نــگاه کنیــم: »کمک هــای مســتقیِم مــردم، 
معنــا دار اســت«، »ســلفی گرفتن هــای مســئولین حکومتــی فقــط بــرای ایــن 
ــان  ــان – 27 آب ــۀ آرم ــم"« )روزنام ــا هــم آن جــا بودی ــد "م ــه بگوین اســت ک
ــان 96(،  ــرق 27 آب ــه ش ــه؟« )روزنام ــا فاجع ــلفی ب ــا س ــادی ی 96(، »بی اعتم
»گســل های خفتــه: نســبِت زلزلــه بــا معضــات تاریخــی و سیاســی« )روزنامــۀ 

شــرق- همــان تاریــخ(.  
طــرف دیگــر ســراِن سیاســی و نظامی/امنیتــی جمهوری اســامی قرار داشــتند 
ــت خطــه ای  ــه احســاس خطــر از وضعی ــری بلک ــه امدادگ ــه اولویت شــان ن ک
تاریخــا مبــارز و ضــد رژیــم بــود و این کــه ایــن وضعیــت می توانســت توســط 
ــه  دار  ــان را خدش ــمگین، امنیت ش ــودی« و خش ــر خ ــردِم »غی ــا و م نیروه



ش   شمارۀ 73
آت

2

و  بی مایــه  »تســلیت گویی« های  از  پیــش  حتــا  جهــت  ایــن  از  کنــد. 
فریب کارانــه، نیروهــای سرکوب گرشــان را از پادگان هــا بیــرون کشــیدند، 
بــر گلــوگاه شــهرها مســتقر کردنــد. در برابــر نگاه هــای پُرنفــرت و توده هــای 
آســیب دیده، تیربارهــا را ســوار کــرده و آمــادۀ شــلیک شــدند. همان طورکــه 
ــت  ــع حکوم ــد در واق ــش می خوانی ــریه آت ــن نش ــی فعالی ــزارش میدان در گ
ــد  ــاش کردن ــه ت ــپس وقیحان ــد. س ــود آوردن ــده ای به وج ــام نش ــی اع نظام
ــت دادن  ــی از دس ــه در پ ــا ک ــوند و توده ه ــردم ش ــانی م ــِع کمک رس ــا مان ت
ــرپناهی را »دزد«  ــچ س ــه هی ــه آب و ن ــتند و ن ــرق داش ــه ب ــان ن عزیزان ش

ــد. خطــاب کردن
ــری از  ــاح دیگ ــد جن ــاش کردن ــرعت ت ــامی به س ــوری اس ــات جمه مقام
ــی  ــاون روحان ــری مع ــرف، جهانگی ــد. از یک ط ــوه دهن ــر جل ــم را مقص رژی
ــر«  ــکن مه ــازندگان »مس ــمت س ــام را به س ــت اته ــی انگش ــخِص روحان و ش
نشــانه رفتنــد. از طــرف دیگــر، »رهبــر« از دهــان محافظ/ســخنگویش 
)وحیــد حقانیــان(، جهانگیــری را به خاطــر حرف هایــش علیــه مســکن مهــر، 
ــد  ــط افشــای بان ــه موضــوع فق ــب روشــن شــد ک ــرد. بدین ترتی ــت« ک »لعن
ــم اســت.  ــر رژی ــای »کلفت« ت ــان بانده ــوا می ــه دع ــژاد نیســت. بلک احمدی ن
ــه فقــط شــکاِف عمیــق و عریــض میــان مــردم و کلیــت  ــه، ن ــه، زلزل این گون
نظــام جمهــوری اســامی را به طــرزی تکان دهنده تــر و الهام بخش تــر از 
همیشــه به نمایــش گذاشــت، بلکــه رخــدادی بــود کــه دســت چپاول گــران و 
دزدان دســترنج مــردم را بیــش از پیــش رو کــرد. زیــرا مســکن مهــر بخشــی از 
یــک طــرح بــزرگ پولشــویی مالــی بــود )کــه دولــت ترکیــه هــم در آن دســت 
ــان کاران  ــه پیم ــر ب ــروژۀ مســکن مه ــی از پ ــع، بخــش مهم داشــت و در واق
ترکیــه ای واگــذار شــده بــود( و پوششــی بــود بــرای دســت اندازی بــه امــاک 
ــازوی  شــهری در کان شــهرها و برج ســازی. ذینفــع اصلــی در ایــن ماجــرا، ب
ــه در دوران  ــود ک ــاء ب ــرارگاه خاتم االنبی ــی ق ــداران یعن ــپاه پاس اقتصــادی س
احمدی نــژاد، قدرت مندتــر از همیشــه شــد. امــروز ایــن مرکــز مالــی/
ــه کرمانشــاه را دارد و  ــی از زلزل ــط ســودای بهره جوی ــه فق ــم، ن ــی عظی نظام
دولــت روحانــی کلیــد آن را در بشــقابی طایــی تقدیــم اش کــرد )کاری کــه 
احمدی نــژاد هــم در دوران ریاســت جمهــوری اش کــرده بــود( بلکــه، ســودای 
»بازســازی« شــهرهای ســوریه را نیــز در ســر دارد. آوار شــدن مســکن مهــر 
بــر ســر ســاکنانش، نشــانه ای از گنــداب عظیمــی اســت کــه رژیــم جمهــوری 
اســامی جامعــه مــا را در آن غوطــه ور کرده انــد و هزینــۀ جانــی اش را مــردم 

می دهنــد.
ــار  ــن ب ــه ای(، ای ــا، خامن ــوری اســامی )و صدرنشــین آن ه ــای جمه آخونده
ــان  ــی« و »گناه ــاِن اله ــه »امتح ــه را ب ــمی زلزل ــا و رس ــد علن ــرات نکردن ج
ــت:  ــه ای گف ــد. خامن ــاب کردن ــری انتخ ــاِن دیگ ــد و زب ــط بدهن ــردم« رب م
ــه مســئوالن  ــرای ادای وظیف ــی ب ــه کرمانشــاه آزمایشــی الهــی و میدان »زلزل
اســت« )روزنامــۀ اطاعــات - 24 آبــان 96(. یعنــی طبــِق ایــن ادعــا، 
ــِش  ــز آزمای ــته به ج ــچ کاری نداش ــه و االف هی ــم و دیوان ــدا«ی بی رح »خ
ــا انســان را  ــد صده ــش بای ــن آزمای ــرای ای ــوری اســامی! و ب ــاِت جمه مقام
ــود  ــای خ ــام جماعت ه ــف، ام ــن اراجی ــا ای ــان ب ــانده. هم زم ــل می رس به قت
ــی  ــه دسترس ــی ک ــان تود ه های ــا در می ــد ت ــط دادن ــد و خ ــازمان دادن را س
بــه اخبــار و دانــش ندارنــد، علــت زلزلــه را بــه گــردِن آنــان بیندازنــد. مثــا 
این کــه بدحجابــی موجــب زلزلــه شــد و یــا ایــن کــه »رگــی در زیــِر زمیــن 
اســت کــه هــر وقــت انســان ها گنــاه کننــد تــکان می خــورد و زلزلــه 
ــه در ایــن شــرایط تشــدید پیــدا می کنــد.  می شــود!!«. اشــاعۀ جهــل و خراف
ــف و  ــای مختل ــا زبان ه ــن کار را ب ــه ای ــه ک ــاد گرفت ــامی ی ــوری اس جمه

ــد. ــام ده ــف انج ــن مختل مخاطبی
ــد،  ــه آمدن ــه به صحن ــن واقع ــان ای ــه در جری ــاوت ک ــروی متف ــِع دو نی مناف
بنیــادا متفــاوت اســت. یک ســو دولــت ارتجاعــی قــرار دارد کــه وقتــی 
مــردم در ایــن شــرایط اندوه بــار به ســر می برنــد به جــای کمک رســانی، 
ــری از شــورش های  ــرای جلوگی ــردن ب ــار ســوار ک ــن کاِر ســران اش تیرب اولی
ــه قیمــِت افزایــش میــزاِن مــرگ  ــا ب ــی اســت؛ کــه حاضــر اســت حت احتمال
و آســیب دیدگی های بیشــتر مانــع هم یــاری مســتقل توده هــای مــردم 
بشــود و اولویــت اش کنتــرل و امنیتی تــر کــردن منطقــه اســت. ســوی 
ــن  ــاری. ای ــرای هم ی ــردم ب ــداکاری م ــار از ف ــریع و سرش ــِت س ــر، حرک دیگ
ــردم  ــا م ــه ب ــی ک ــت. دولت ــاوت اس ــا متف ــرِد عمیق ــوژی و دو رویک دو ایدئول
چنیــن برخــورد می کنــد، لیاقــت یــک روز ســرکار مانــدن هــم نــدارد. نشــان  
ــچ  ــدارد و هی ــروعیت ن ــت، مش ــر اس ــم اصاح ناپذی ــن رژی ــه ای ــد ک می ده
ــن  ــه چنی ــی ک ــل توده های ــش. در مقاب ــون کردن ــز واژگ ــت به ج ــی نیس راه
برخــورد می کننــد به قــوِل مائــو تســه دون شایســته اند کــه »ســروران 

ســازمان یافته تر. و  روشــن بین تر  آگاه تــر،  بشــوند.  جامعــه« 
ــوژی  ــان داد: ایدئول ــود را نش ــم خ ــر ه ــی دیگ ــوژی به نوع ــل دو ایدئول تقاب

ــه انســانیت و  ــت ب ــد خدم ــردم می گفتن ــه م ــوع و آن طورک ــه هم ن ــت ب خدم
ــه  ــوِع شــیعی آن. در روزهــای اول کــه کمک رســانی ب ــی و ن ــوژی دین ایدئول
ــغوِل  ــش مش ــت و جیره خواران ــت، حاکمی ــی داش ــِت حیات ــه زدگان فوری زلزل
ــدی ســال  ــردِن امام شــان در هــزار و ان ــدارک برگــزاری مراســم ســالگرد ُم ت
ــه ملــت ُکــرد را نیــز  ــه ایــن مســاله عظمت طلبــی و کینــه ب ــد. ب پیــش بودن
بایســتی اضافــه کــرد. بــرای نمونــه بــرای ســفرهای اربعیــن کــه مــاه پیــش 
از وقــوع زلزلــه از جانــب حکومــت ســازمان دهی شــده بــود هــزاران میلیــارد 
تومــان صــرِف برپایــی »موکــب« )اســتراحت  گاه بیــن راهــی( و حمــل و نقــل 
ــه کرمانشــاه ســپاه و دیگــر  ــگام زلزل ــی هن ــود ول ــات وســیع شــده ب و تبلیغ
ــده و   ــام ش ــرداری تم ــد کار آوار ب ــام کردن ــریعا اع ــی س ــزدوران حکومت م

ــود! ــت می ش ــز درس ــه چی ــه زودی هم ب
ــا عمیق تریــن و فعال تریــن گســل اجتماعــی،  ــه( ب ایــن گســِل طبیعــی )زلزل
یعنــی شــکاِف بــزرگ میــان اکثریــت توده هــای مــردم و کل نظــام جمهــوری 
اســامی، تداخــل کــرده و آن را حادتــر کــرد. هــم دردی میــان مــردم، 
کم نظیــر و الهام بخــش اســت. نشــان از قابلیت هــای ایدئولوژیــِک خــوب 
ــط اجتماعــی حاکــم ســرکوب  ــه تحــت رواب ــی دارد ک و پتانســیل های عمیق
شــده و اجــازۀ رشــد و شــکوفایی پیــدا نمی کننــد امــا در بزنگاه هــا از پشــِت 
ــته  ــار گذاش ــا کن ــود. خودخواهی ه ــکار می ش ــرده و آش ــربلند ک ــان، س پنه
ــوند.  ــم می ش ــاِن ه ــارس نمی شناســند و یاری رس ــرد و ف ــردم، ُک می شــود. م
جمهــوری اســامی از ایــن روحیــه نفــرت و هــراس دارد. می دانــد اگــر ایــن 
ــتگی  ــه هم بس ــر ب ــد، اگ ــدا کن ــا پی ــر ارتق ــطوح عالی ت ــتگی ها به س هم بس
راه بـُـردی و آگاه تــر و هدایت تــر شــده  در جهــت ســرنگون کــردن ایــن رژیــم و 
اســتقرار یــک دولــت نویــن و جامعــۀ نویــن و بهتــر بــرای اکثریِت مــردم جهت 
پیــدا کنــد، می توانــد تبدیــل بــه گردبــادی مهیــب شــده و ریشــۀ نظامــش را 
از بیــخ و بــن درآورد. ایــن رژیــم ده هــا ســال بــا اعمــاِل شوینیســم، تبعیــض 
ــای خود پرســتانه و  ــی، رواِج ایدئولوژی ه ــی و مذهب ــی و مل و ســرکوِب طبقات
»گلیــِم خــود را از آب بیــرون بکــش« تــاش کــرده تــا مــردم را به جــان هــم 
بینــدازد و حکومــت کنــد. امــا یــک فاجعــۀ طبیعــی قــادر اســت رشــته هایی 
ــاون  ــردم در تع ــه م ــری ک ــه کم نظی ــد. روحی ــه کن ــه را پنب کــه ســال  ها بافت
و هم یــاری بــا هــم در مواجــه بــا ایــن زلزلــه نشــان دادنــد، روحیــه ای اســت 
کــه جمهــوری اســامی ســعی کــرد ســرکوب کنــد امــا نتوانســت و نمی توانــد. 
ــا هیــچ فرمــول، ِورد و جــادو و  چــون از واقعیت هــای عینــی و تبــارزاِت آن ب

ــرد.  ــرار ک ــوان ف ــه ای نمی ت خراف
ــق  همــۀ  ــم. اف ــه بکنی ــن روحی ــر ای ــد خــود را متکــی ب ــا کمونیســت  ها بای م
کســانی کــه وارد میــدان هم بســتگی شــده اند را بــه ورای کمک رســانی 
ــتقرار  ــم و اس ــن رژی ــرنگونی ای ــرورت س ــی ض ــر، یعن ــِق بزرگ ت ــم و اف ببری
ــت  ــض نیس ــتم و تبعی ــتثمار و س ــری از اس ــر در آن اث ــه دیگ ــه ای ک جامع
ببریــم و غــم مردمــی کــه زیــر بــار فاجعــۀ زلزلــه کمــر خــم کرده انــد را نیــز 
این گونــه ســبک کنیــم و بــه آنــان الهــام ببخشــیم تــا سرشــان را بلنــد کننــد 
و بــه ایــن افــق نــگاه کننــد و از ایــن افــق، کــه نــه تنهــا ضــروری و مطلــوب 
ــا ممکــن  ــن کار، دشــوار ام ــد. ای ــاره بگیرن بلکــه ممکــن اســت، زندگــی دوب
ــود دارد.  ــی اش وج ــای طبقات ــود دارد. نیروه ــادی اش وج ــای م ــت. پایه ه اس
علــم اش وجــود دارد. همیــن حــِس دلســوزی فداکارانــه کــه صدهــا هــزار نفــر 
از خــود نشــان دادنــد و حاضــر نشــدند در چارچــوب ایــن رژیــم، کار بکننــد، 
گــواه عینــی اســت و فقــط گوشــۀ کوچکــی از ظرفیت هــای عظیــم و بالقــوه 

ــد. ــان می ده ــتی را نش ــن کمونیس ــام نوی ــک نظ ــذاری ی ــرای بنیان گ ب
امــا چنیــن امکانــی بــدون داشــتن قطب نمــای حرکــت به ســمت آن و وجــود 
یــک مرکــز فرماندهــی کــه بــه ایــن ظرفیــت عظیــم و بالقــوه جهت و انســجام 
بخشــد، متحقــق نخواهــد شــد. ایــن قطب نمــا، »کمونیســم نویــن« اســت و 
مرکــز فرماندهــی اش حــزب کمونیســت متکــی بــر »کمونیســم نویــن« اســت. 
ــه  ــده ک ــه روز ش ــه و ب ــِم تکامل یافت ــی، مارکسیس ــن« یعن ــم  نوی »کمونیس
ــزرگ  ــای ب ــتباهات انقاب ه ــتاوردها و اش ــنتز دس ــی و س ــۀ بررس در نتیج
ــد، مارکــس  ــه بی تردی ــان ک ــاب آواکی ــرن بیســتم توســط ب سوسیالیســتی ق
دوران ماســت، جلــو گذاشــته شــده اســت. هــر فــردی کــه خواهــان تحقــق 
یــک »زلزلــۀ اجتماعــی« اســت، زلزلــه ای کــه ســازمان اجتماعــِی ســتم گرانه 
ــۀ  ــک فاجع ــا ی ــذارد ت ــد و نمی گ ــر و رو می کن ــم را زی ــتثمارگرانۀ حاک و اس
طبیعــی بــه فاجعــه ای اجتماعــی تبدیــل شــود، بایــد »کمونیســم نویــن« کــه 
ــوان  ــه عن ــرد و آن را ب ــرا بگی ــت را ف ــن اس ــر بنیادی ــن تغیی ــای ای قطب نم
ــت  ــای تح ــان توده ه ــه می ــی ب ــش دوران کنون ــر رهایی بخ ــن خب مهم تری
ــب  ــا کمونیســت ها طل ــه از م ــزی اســت ک ــن چی ــرد. ای ســتم و اســتثمار بب

می شــود.
لحظه را دریابیم. درنگ جایز نیست.                                        

 »آتش«

زلزله و گسل های...
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زلزله را به جان جمهوری اسالمی بیاندازیم!

گزارش فعالین نشریۀ آتش از مناطق زلزله زدۀ کرمانشاه

محــروم  از  اســت  کردســتان  این جــا  اســت؛  کرمانشــاه  این جــا 
ــض  ــتم و تبعی ــه س ــا ب ــردم این ج ــران. م ــاط ای ــده ترین نق نگه داشته ش
ــد.  ــادت دارن ــا ع ــه این ه ــارزه علی ــر و ســرکوب سیســتماتیک و مب و فق
ــرکوب  ــت، س ــی هس ــرکوب مل ــت، س ــی هس ــرکوب طبقات ــا س این ج
مذهبــی هســت، ســرکوب سیاســی هســت و ســرکوب های ریــز و 
ــت.  ــازش گریزی هس ــت و س ــه مقاوم ــارش روحی ــر. درکن ــت دیگ درش
ــد.  ــتان نمی خواب ــچ گاه در کردس ــارزه هی ــت و مب ــاب سیاس ــب و الته ت
ــا آن  ــودکان ب ــان دارد و ک ــره جری ــی روزم ــارزه در زندگ ــت و مب سیاس
ــع  ــا را جم ــی بچه ه ــک  مرب ــا ی ــی از آبادی ه ــوند. در یک ــزرگ می ش ب
ــی می خواســت  ــداد رنگ ــد م ــذ و چن ــرگ کاغ ــد ب ــا چن ــود و ب ــرده ب ک
ــه  ــا خواســت هرچ ــد. از آن ه ــادی نزدیکشــان کن ــه ش ــه دور و ب از زلزل
ــاره ی  ــف کشــیدند، بیشــتر درب ــای مختل ــد بکشــند. چیزه دوســت دارن
ــتان را  ــم کردس ــود. پرچ ــاله ب ــدود چهارس ــا، ح ــی از بچه ه ــه. یک زلزل
کشــیده بــود. بغل دســتی اش پرســید نقاشــی سیاســی کشــیدی؟ مربــی 
بــاالی سرشــان رفــت و بــا خنــده گفــت هرچــه دوســت داریــد بکشــید. 
از او پرســیدیم چــرا پرچــم کردســتان کشــیدی؟ گفــت کردســتان 
ــن  ــی در حــال شــکل گرفت ــارزه از کودک ــده ی مب ــه! نســل های آین خوب
ــرل  ــد. کنت ــخت تر می کن ــت س ــرای حکوم ــاع را ب ــن، اوض ــتند و ای هس
ــختی های  ــی از س ــال یک ــن ح ــا و درعی ــواره از اولویت ه ــتان هم کردس
جمهــوری اســامی بــوده و هســت. این بــار جایــی زلزلــه آمــد کــه یکــی 
ــد  ــان می دانن ــود. خودش ــوب می ش ــم محس ــاط رژی ــن نق از امنیتی تری
ــد  ــرون بیای ــد از آن بی ــد و چــه می توان ــردم چــه کرده ان ــن م ــا ای ــه ب ک
پــس بــه فکــر محکم تــر کــردن کمربندهــای امنیتــی افتادنــد. کرمانشــاه 
ــد.  ــود لرزان ــا خ ــم ب ــامی را ه ــوری اس ــی جمه ــات امنیت ــد و ثب لرزی
نشــانه هایش را می تــوان در تمــام شــهرها و آبادی هــای زلزلــه زده 
ــده  ــی دی ــای امنیت ــری نیروه ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــش و بی ــد. پی دی
ــژه  ــروی وی ــاس شــخصی و نی ــا لب ــه ت ــش گرفت می شــود از ســپاه و ارت
پلیــس. نیروهایــی کــه مشــغول رصــد مــردم هســتند نــه کمــک بــه آن ها. 
نیروهایــی کــه فقــط قصــد ایجــاد هــراس و نگرانــی در بیــن مــردم دارنــد 
ــیگیری«  ــاع را »وحش ــامانی اوض ــه نابه س ــردم ب ــق م ــات به ح و اعتراض
و »دزدی«می خواننــد. ایــن را یکــی از لبــاس شــخصی هایی کــه در 
ایســت بازررســی ایســتاده بــود  گفــت. می گفــت مــردم مثــل وحشــی ها 
ــد.  ــپاه را دزدیده ان ــور س ــی ژنرات ــد حت ــد برمی دارن ــه می بینن ــر چ ه

ــد! ــم خــوب کردن گفتی
ــه راه افتادیــم. شــب  ــه زده ب دو روز بعــد از حادثــه به ســمت مناطــق زلزل
ــه  ــه گقت ــم ک ــتان هایی رفتی ــی از بیمارس ــه یک ــاه. ب ــیدیم کرمانش رس
می شــد همــان روز اول حــدود 600-700 نفــر از مصدومــان زلزلــه 
ــود.  ــه ب ــس، غلغل ــوی در اورژان ــد. جل ــرده بودن ــل ک ــا منتق ــه آن ج را ب
نیروهــای امنیتــی حلقــه ای درســت کــرده بودنــد و اجــازه نزدیــک شــدن 
ــمت  ــا به س ــی از آن ه ــد. یک ــرداری نمی دادن ــرداری و عکس ب ــا فیلم ب ی
پســر جوانــی کــه عکــس می گرفــت آمــد و موبایلــش را چــک کــرد و از 
ــک  ــس، ترافی ــوی در اورژان ــد. جل ــاک کن ــش را پ ــت عکس های او خواس
آمبوالنس هایــی بــود کــه از راه می رســیدند و مصدومــان را تحویــل 
می دادنــد و دوبــاره می رفتنــد. بــا نیروهــای امــدادی بیمارســتان 
ــروز  ــد دی ــت بای ــلوغ نیس ــا ش ــروز اص ــد ام ــم؛ می گفتن ــت کردی صحب
مصدومــان  امــروز،  مصدومــان  بیشــتر  می گفتنــد  بودیــد.  این جــا 
تصادفــات جــاده ای هســتند. کســانی کــه زنــده مانده انــد بــرای رســاندن 
ــتانی  ــر کوهس ــای پرخط ــتان در جاده ه ــه بیمارس ــود ب ــان خ مجروح
ــرل  ــز تحــت کنت ــد همه چی ــر نگفته ان ــیدیم مگ ــد. پرس تصــادف می کنن
ــا آمبوالنــس و هلیکوپتــر انجــام می شــود؟  اســت و انتقــال مصدومــان ب
گفتنــد همیشــه ســعی می کننــد اوضــاع از آن چــه هســت، بهتــر نشــان 
ــی  ــا حت ــد. م ــد اوضــاع را می بینی ــه داری ــان ک ــه خودت داده شــود وگرن
در بیمارســتان های کرمانشــاه هــم امکانــات کافــی نداریــم. امــروز صبــح 
بایــد از بیمــاری، نــوار قلبــی می گرفتیــم ولــی فقــط یــک دســتگاه داریــم 
ــا  ــاد حرف هــای وزیــر بهداشــت افتادیــم کــه ب ــود! ی و آن هــم خــراب ب
ــره در  ــت باالخ ــی زد و می گف ــرف م ــاع ح ــر اوض ــرل ب ــت از کنت رضای

هنــگام شــلوغی شــدید در مراکــز درمانــی ممکــن اســت اشــتباهاتی هــم 
ــرادی  ــان اف ــای ج ــه به ــتباهات ب ــن اش ــت ای ــا نمی گف ــد ام ــش بیای پی

ــد.   ــدا کرده ان ــات پی ــه نج ــختی از زلزل ــه به س ــود ک ــام می ش تم
ــا  ــد ت ــده بودن ــاه آم ــاکن کرمانش ــردم س ــی م ــتان، برخ دم در بیمارس
ــا  ــه این ج ــتان ب ــر اس ــهرهای دیگ ــه از ش ــان را ک ــان مصدوم همراه
ــن  ــم ای ــد. اس ــود ببرن ــای خ ــه خانه ه ــتراحت ب ــرای اس ــد ب ــده بودن آم
ــی و همــدردی در شــرایط ســخت نیســت؛ این هــا  رفتارهــا فقــط همدل
پتانســیل های روابــط انســانی و اجتماعــی متفاوتــی هســتند کــه در یــک 
دنیــای بهتــر، دنیایــی کــه ســتم و اســتثمار از آن برکشــیده شــده اســت، 

ــود.  ــکوفا می ش ــود ش ــکِل خ ــن ش در عالی تری
صبــح روز بعــد به ســمت مناطــق کانــون زلزلــه رفتیــم. جــاده ی 
ــرزه ی  ــر پس ل ــود. در اث ــلوغ ب ــاب ش ــرپل ذه ــمت س ــه س ــاه ب کرمانش
ــود.  ــرده ب ــنگین تر ک ــک را س ــه و ترافی ــوه ریخت ــمتی از ک ــب، قس دیش
ــور در  ــف کش ــاط مختل ــی از نق ــای مردم ــل کمک ه ــای حام کامیون ه
راه بودنــد تــا کمک هــا بــه دســت زلزلــه زدگان برســد. بعــد از هــر پیــچ 
ــم  ــر در گ ــردم، س ــد. م ــده می ش ــده دی ــادی ویران ش ــد آب ــاده، چن ج
بودنــد. هیــچ نظــم و نظارتــی بــر اوضــاع وجــود نداشــت. خوش شــانس ها 
توانســته بودنــد یــک چــادر مســافرتی کوچــک بیاینــد و شــب های ســرد 
کوهســتان را در آن بگذراننــد. ســه روز بعــد از زلزلــه هنــوز، خیلــی جاهــا 
ــد.  ــرم می کردن ــزم، خــود را گ ــش هی ــا آت ــط ب ــرق و آب نداشــتند. فق ب
ــی  ــاده ی اصل ــه از ج ــتاهایی ک ــه روس ــات ب ــداد و نج ــروی ام ــوز نی هن
ــرق و  ــه ب ــود ک ــرده ب ــام ک ــرو اع ــود. وزارت نی ــیده ب ــد نرس دور بودن
آب بیشــتر نقــاط وصــل شــده اســت و ســتاد بحــران کشــور هــم اعــام 
کــرده بــود عملیــات امــداد و نجــات در حــال اتمــام اســت؛ دروغ محــض! 
ــد. می گفتنــد دولــت هیــچ کاری  مــردم به شــدت از اوضــاع ناراضــی بودن
ــنگی و  ــه از گرس ــود هم ــی نب ــای مردم ــر کمک ه ــرده اگ ــان نک برایم
ــا  ــرای م ــت کاری ب ــت هیچ وق ــت دول ــی می گف ــم. یک ــرما می مردی س
نکــرد االن نمی گــذارد کمک هــای مردمــی وارد برخــی از مناطــق 
بشــوند، مــردم تلــف می شــوند و مســئولش فقــط دولــت اســت. بخــش 
داالهــو خســارت زیــادی دیــده بــود ولــی حتــی از چادرهــای مســافرتی 
ــه آن جــا  ــگار هنــوز کمک هــای مردمــی ب هــم چنــدان خبــری نبــود. ان

ــود.  نرســیده ب
در ســه راهی کرمانشاه-ســرپل ذهاب-ثــاث باباجانــی، نیروهــای امنیتــی 
ــد آورده  ــد. راه را بن ــال می کردن ــختی اعم ــفت و س ــی س ــت بازرس ایس
ــرل  ــین ها را کنت ــود. ماش ــده ب ــاد ش ــنگینی ایج ــک س ــد و ترافی بودن
می کردنــد. آن طرف تــر در بیــن جمعیــت دو تویوتــا بــا  تیربــار و 
مسلسســل بان پــارک کــرده بودنــد انــگار آمــاده شــلیک بودنــد. 
ــپاه  ــای س ــد. نیروه ــب و وحشــت درســت می کردن ــه، فضــای رع آگاهان
ــر  ــن ه ــد و از بی ــش می کردن ــی را تفتی ــای مردم ــای کمک ه کامیون ه
کاروان، چنــد کامیــون و وانــت را کنــار می کشــیدند و بــا بــارش مصــادره 
ــچ،  ــه هی ــود ک ــردم نشــده ب ــه م ــت ب ــی از طــرف دول ــد. کمک می کردن
ــد.  ــی می گرفتن ــای مردم ــه زور از محموله ه ــم ب ــان را ه ــهم اربابیش س
انگلی تریــن قشــر نظــام ســرمایه داری-دینی از هــر فرصتــی بــرای 
ــاب  ــرپل ذه ــه س ــد. ب ــتفاده می کن ــان ها اس ــال انس ــان و م ــدن ج مکی
کــه رســیدیم تــازه عمــق فاجعــه نمایــان شــد. اکثــر نقــاط شــهر بــه تلــی 
از آوار تبدیــل شــده بــود. خبــری از آب و بــرق و گاز نبــود. هیــچ مغــازه ای 
ــه دروغ  ــت هم ــای دول ــت حرف ه ــردی می گف ــود. م ــاز نب ــهر ب در ش
ــرداری  ــرای آوارب ــین آالت ب ــایر ماش ــدوزر و س ــر و بول اســت، از هلیکوپت
ــام  ــرداری تم ــه کار آوارب ــد ک ــه دروغ می گوی ــت ب ــت. دول ــری نیس خب
شــده ایــن درحالــی اســت کــه ســه روز از زلزلــه گذشــته اســت. گفــت 
ــه خبرهــای  ــا اشــاره ب ــه نیروهــای مــردم متکــی هســتیم. ب مــا فقــط ب
ــتر از 420  ــیار بیش ــدگان بس ــداد کشته ش ــه تع ــت ک ــت گف دروغ دول
ــود( نفــری  ــع، تعــداد کشته شــدگان 420نفــر اعــام شــده ب ــا آن موق )ت
اســت کــه حکومــت اعــام کــرده. در منطقــه زلزلــه زده بیــش از ششــصد 
ــه  روســتا وجــود دارد کــه بســیاری تمامــا تخریــب شــده اند پــس چگون
آمــار کشته شــده ها را حــدود چهارصــد و بیســت نفــر اعــام کرده انــد. او 
دســتش را کــه هنــگام آواربــرداری مجــروح شــده بــود، نشــان داد و گفت 
مــن خــودم به همــراه مــردم آواربــرداری می کردیــم و از نیروهــای ســپاه 

و بســیج خبــری نبــود.
ــود کــه در نقــاط  ــه کمپ هــای چــادر مســافرتی تبدیــل شــده ب شــهر ب
مختلــف برپــا بــود. در پــارک شــهر بــرای حــدود 200-300 چــادر فقــط 
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یــک تانکــر کوچــک آب و یــک ســاختمان کوچــک ســرویس بهداشــتی 
وجــود داشــت. چاه هــای ســرویس بهداشــتی زنانــه گرفتــه بــود و مــردم 
ــر  ــد. دخت ــن اســتفاده کنن ــان ســرویس های متعف ــد از هم ــور بودن مجب
ــا  ــورم ت ــویی. مجب ــرم دستش ــم ب ــا نمی تون ــن اص ــت م ــی می گف جوان
شــب کــه بیشــتر مــردم خوابیدنــد صبــر کنــم بعــد بــا خواهــر و مــادرم 
ــل 15  ــان داد، حداق ــت نش ــا دس ــا را ب ــا. تپه ه ــت آن تپه ه ــی روم پش م
ــا چنــد زن هم صحبــت شــدیم.  ــار تانکــر آب ب ــد. کن دقیقــه ای دور بودن
یکــی بــا ناراحتــی می گفــت دوبــاره شــدیم مثــل دوران جنــگ، دوبــاره 
ــه  ــه اون موقــع کاری برایمــان کــرد و ن ــت ن آواره و بدبخــت شــدیم. دول
االن می کنــد، مگــر بــم را دوبــاره ســاخت کــه بخواهــد ســرپل را بســازد؟ 
ــم  ــه ه ــه بقی ــان رســیدند و گرن ــه دادم ــه ب ــد ک ــردم درد نکن دســت م
ــرگ  ــت برایمــان مســکن م ــم. زن دیگــری گفــت دول از ســرما می مردی
ــاخت  ــرگ( س ــکن م ــد مس ــر می گفتن ــکن مه ــه مس ــی ب ــردم محل )م
کــه جــان عزیزانمــان را گرفــت. یــاد حرف هــای روحانــی افتادیــم 

ــاب  ــه ســرپل ذه ــروز ب ــه دی ک
ــرای  آمــد و از آوارگــی مــردم ب
ــه زدن  ــت ضرب ــودش موقعی خ
سیاســی بــه جنــاح مخالــف 
بــه  را  تقصیرهــا  و  ســاخت 
گــردن احمدی نــژاد انداخــت 
ــک  ــان ی ــرای آن زن ــت. ب و رف
دارد؛  وجــود  اساســی  تمایــز 
هســتند  یک طــرف  مــردم، 
و  دفتــر  تمــام  بــا  دولــت  و 
دســتک سیاســی، اقتصــادی 
ــرف  ــی اش ط ــی و نظام و امنیت
دیگــر. دولــت برایشــان مســاوی 
ــت.  ــامی اس ــوری اس ــا جمه ب
ــان اســت، مســئول  ــا آن حــق ب
ایــن پــروژه و هــر طــرح بــزرگ 
ــور  ــری در کش ــک دیگ و کوچ
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــا نظ ب
اســت و نمی تــوان آن را بــه 
نــام یــک گــروه یــا جریــان 
خــاص فیصلــه داد. نظامــی کــه 

ــر آن  ــد و بی توجه ت ــب می کن ــرح تصوی ــان ها ط ــان انس ــه ج ــه ب بی توج
ــال  ــد. به هرح ــردم می فروش ــه م ــد و ب ــی می کن ــد فن ــازد و تایی را می س
ــاز و  ــای نوس ــیاری از آپارتمان ه ــر و بس ــکن مه ــاختمان های مس در س
ــتر  ــت. بیش ــده اس ــت نش ــتانداردهای الزم رعای ــاخت اس ــال س ــد س چن
ــردن  ــم ک ــریع و ک ــودآوری س ــروش و س ــاز و بف ــت بس ــر سیاس به خاط
ــتانداردهای  ــت اس ــر رعای ــن از زی ــا در رفت ــاخت مســکن ب ــت س از قیم
الزمــه. شــهرداری هــم راحــت جــواز ســاخت می دهــد. ایــن امــر باعــث 
ریــزش بســیاری از ســاختمان ها و یــا تــرک خــوردن دیوارهــا بــه شــکل 
ــوری  ــوس جمه ــه در قام ــم ک ــتایی ه ــای روس ــت. خانه ه ــیع اس وس
ــتان کرمانشــاه  ــتاهای اس ــد. بســیاری از روس اســامی به حســاب نمی آی
ــا  ــا یــک ســیل و ی ــد و ب و کردســتان، جــاده ی درســت و حســابی ندارن
ــود.  ــع می ش ــهرها قط ــا ش ــان ب ــه راه ارتباطی ش ــنگین و زلزل ــرف س ب
به همین خاطــر بــه هنــگام ســانحه دسترســی بــه مجروحیــن و بیمــاران 
ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــوار و فاس ــی خون خ ــت.این نظام ــخت اس ــیار س بس
ــا  ــا ب ــی رود و تنه ــو م ــهروندانش جل ــش ش ــود از روی نع ــت س مرکزی

ســرنگونی اش می تــوان بــه فاجعه آفرینــی اش خاتمــه داد. 
ــم. آن جــا هــم آب شــهر  راهمــان را به ســمت قصــر شــیرین ادامــه دادی
ــازه هــال احمــر می خواســت  ــه ت ــد از زلزل ــود. در روز ســوم بع قطــع ب
بــه مــردم چــادر بدهــد. درهــای ســاختمان هــال احمــر را بســته بودند و 
از پشــت نرده هــا بــا مــردم حــرف می زدنــد. مــردم را در وضــع فجیعــی 
ــا دستشــان برســد  ــد ت ــزان شــده بودن ــا آوی ــد؛ از نرده ه ــرار داده بودن ق
ــد.  ــه می ش ــن انداخت ــه پایی ــاال ب ــز از ب ــه تحقیر آمی ــته هایی ک ــه بس ب
هرکــس چــادر می گرفــت بایــد شناســنامه اش را هــم گــرو می گذاشــت 
ــان  ــه می ــوان وارد شــدن ب ــد. مســن ترها ت ــس بده ــدا چــادر را پ ــا بع ت

انبــوه جمعیــت را نداشــتند و از دور نــگاه می کردنــد و برخــی بــه مقامــات 
مملکــت فحــش می دادنــد کــه ایــن چــه وضعــی اســت درســت کرده انــد. 
ــتند  ــت. می توانس ــه هس ــه مدرس ــر محل ــا در ه ــت این ج ــردی می گف م
چادرهــا را بــه مدرســه ی هــر محــل ببرنــد تــا هــم خلوت تــر باشــد هــم 
ــا ســازمان دهی درســت  ــد و هــم ب ــاال نرون ــردم از ســر و کــول هــم ب م
نیازهــای الزمــه به دســت همــه برســد. دیگــری می گفــت این هــا 
هدفشــان کمــک نیســت، هدفشــان بی آبــرو کــردن مــردم اســت تــا بــرای 
یــک چــادر بــه جــان هــم بیفتنــد. فکــر می کردیــم اگــر برنامه ریــزی و 
مدیریتــی وجــود داشــت کــه هدفــش واقعــا کمــک بــه رفــع مشــکل بــود 
ــرای  ــی ب ــردم محل ــای خــود م ــا و ابتکاره چــه خــوب می شــد از ایده ه
سروســامان دادن بــه اوضــاع اســتفاده کــرد. ایــن تکیــه بــه توانایــی زنــان 
و مــردان آگاه شــده ای کــه هــم درد مشــترکی دارنــد و هــم نیازهایشــان 
را در ایــن موقعیــت می داننــد و هــم عــزم برطــرف کردنشــان را دارنــد از 
نقــاط درخشــان در ســاختمان جامعــۀ سوسیالیســتی آینــده خواهــد بــود.      
ــه  ــه مواج ــاک زلزل ــره ی هولن ــا چه ــتر ب ــم بیش ــر می رفتی ــه جلوت هرچ
می شــدیم. نیروهــای نظامــی راه هــای دسترســی بــه بعضــی روســتاهای 
ــد.  ــته بودن ــاده را بس دور افت
برخــی  بــه  دسترســی 
به خاطــر  هــم  روســتاها 
صعب العبــور  راه هــای 
عمــا ممکــن نبــود. تنهــا 
تویوتــا  وانت هــای  برخــی 
بــرای  کوه نــورد  و گروهــی 
روســتاها  به ســمت  کمــک 

. فتنــد می ر
بــدری  قلعــه  روســتای 
تقریبــا  ذهــاب  ســراب  و 
ــده  ــراب ش ــل خ ــور کام به ط
بودنــد.در روســتای ســراب 
ذهــاب فقــط ســاختمان خانه 
ــود  ــده ب ــالم مان ــت س بهداش
کــه آن هــم تعطیــل بــود. 
آب و بــرق روســتا قطــع بــود. 
فعــا فقط ســه عــدد چــادر از 
طــرف هــال احمــر بــه مردم 
ــود  ــروب ب ــود. غ داده شــده ب
ــکان  ــا ام ــزم تنه ــش هی و آت
مــردم بــرای مقابلــه بــا ســوز ســرما. یــک بیــل مکانیکــی، تــازه داشــت 
ــارو  ــادرش را ج ــه چ ــا گری ــی ب ــی داد. زن ــام م ــرداری را انج کار آوارب
ــر  ــی کوچــک. می گفــت هشــت نف ــک چــادر مســافرتی خیل می کــرد. ی
هســتند و دو فرزنــد فلــج دارد. یکــی از فرزندانــش هــم زیــر آوار مانــده و 
کمرش شکســته و االن در بیمارســتان بســتری اســت. کیســه ای را نشــان 
ــذا  ــون غ ــردم برام ــود. می گفــت م ــاده در آن ب ــذای آم ــد غ ــه چن داد ک
آوردن دستشــان درد نکنــد ولــی مــن نمی توانــم غــذا بخــورم از گلویــم 
ــا دو  ــورم ی ــدن را بخ ــراب ش ــم خانه خ ــم غ ــی رود. نمی دان ــن نم پایی
فرزنــد افلیجــم کــه در چــادر افتاده انــد یــا فرزنــدی کــه در بیمارســتان 

ــدارم.  ــش ن ــری از حال ــت و خب اس
ــود.  ــوال ب ــن من ــر همی ــاس هــم ب ــام عب ــاد ام وضــع در روســتای تازه آب
تعــدادی از ســاکنان روســتا مــرده بودنــد. دام هایشــان زیــر آوار مانــده و 
ــر  ــت دخت ــرادر میانســالش را نشــانم داد و گف ــی ب ــود. زن ــف شــده ب تل
بیســت ســاله ی بــرادرم مثــل گل پرپــر شــد، آوار روی ســرش ریخــت و 
مــرد. بــرادرم هــم ســرش شکســت. 5 نفــر از فامیل هــای نزدیکــم هــم در 
ــد  ــار آتــش نشســته بودن بیمارســتان هســتند. بچه هــای کوچکشــان کن
ــرایطی  ــن ش ــیب پذیرترین ها در چنی ــودکان از آس ــوند. ک ــرم ش ــا گ ت
هســتند. می گفــت شــرمنده ی محبــت مــردم هســتیم کــه بــه فکرمــان 
ــاغ آن  ــم، دل و دم ــا داغداری ــی م ــد ول ــان می رس هســتند و کمک هایش

را نداریــم کــه برویــم چیــزی بگیریــم.
ــیدیم.  ــاث رس ــاد ث ــه تازه آب ــه ب ــود ک ــه ب ــان گرفت ــرما ج ــوز س س
ــی در  ــا جای ــاث تنه ــاد ث ــیرین، تازه آب ــر ش ــی از قص ــد از بخش های بع
ــام  ــتیم. در تم ــوش می خواس ــرق دارد. آب ج ــه ب ــت ک ــیرمان اس مس
ــاز نبــود. حتــی  مســیر از کرمانشــاه تــا آن جــا حتــی یــک مغــازه هــم ب

زلزله را به جان ...

ــاق  ــه اتف ــت ک ــی اس ــه ی طبیع ــک حادث ــه ی زلزل
ــه،  ــه زلزل ــیب ها را ن ــترین آس ــا بیش ــاد. ام افت
ــران  ــر ای ــم ب ــرمایه دار-دینی حاک ــاختار س ــه س بلک
ــرای  ــی ب ــه و آمادگ ــتن برنام ــود آورد. نداش به وج
ــاره و  ــن ب ــردم در ای ــردن م ــه، آگاه نک ــوع زلزل وق
نــدادن آمــوزش بــه آن هــا بــرای چنیــن ســوانحی، 
باعــث می شــود کــه مــردم شــوکه شــوند و تــوان 
ــی  ــب و حیات ــای مناس ــان دادن عکس العمل ه نش
ــی و  ــق طبقات ــکاف عمی ــند. ش ــته باش را نداش

ــی  ــه ی بخش ــتن عامدان ــر و عقب نگه داش ــترش فق گس
از کشــور توســط حکومــت، مــردم را بــه ســکونت در 
ــار  ــای کن ــی و حلبی آباده ــن و کاه گل ــای ناام خانه ه
شــهرها ســوق می دهــد و همین هــا می شــوند 

ــی. ــن حوادث ــی چنی ــان اصل قربانی
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یــک مرکــز خبررســانی یــا پاســخگویی بــه مــردم وجــود نداشــت. مــردم، 
پریشــان و سرگشــته بودنــد. منبــع اطاعاتــی موثــق ندارنــد. دسترســی 
ــر  ــم در اکث ــا ه ــارژ موبایل ه ــد، ش ــو ندارن ــون و رادی ــرق و تلویزی ــه ب ب
مناطقــی کــه بــرق هنــوز قطــع اســت، تمــام شــده بــود. مــردم بــه اخبــار 
ــه  ــد. بیشــتر خبرهــا دهــان ب نیروهــای نظامــی و امنیتــی اعتمــاد ندارن
ــرای  ــه ب ــانی ک ــا کس ــی ی ــای کمــک مردم ــق کاروان ه ــان و از طری ده
ــود.  ــش می ش ــد، پخ ــر می رون ــای دیگ ــه آبادی ه ــان ب ــدن اقوامش دی
ــم.  ــود فکــر می کردی ــه ب ــه مراســم اربعیــن کــه هفتــه ی پیــش از زلزل ب
تمــام ســازمان ها و ادارات و وزارت خانه هــای کشــور را بســیج کــرده 
ــزار  ــکن« برگ ــکوه« و »دشمن ش ــن را »باش ــاده روی اربعی ــا پی ــد ت بودن
ــا  ــران برپ ــرای پذیرایــی از زائ ــان موکب هایــی ب ــه خیاب ــان ب کننــد. خیاب
کــرده بودنــد کــه همه چیــز را رایــگان در اختیارشــان بگــذارد. رادیویــی 
ــن  ــان آخری ــران در جری ــا زائ ــد ت ــرده بودن ــژه آن مراســم درســت ک وی
ــداد  ــد تع ــردم می گفتن ــیاری از م ــد. بس ــرار بگیرن ــات ق ــار و اطاع اخب
آمبوالنــس بســیار کــم اســت چــون حکومــت، آن هــا را بــرای اربعیــن بــه 
عــراق فرســتاده اســت. حکومــت مرتجــع دینــی از تمــام امکانــات کشــور 
ــوژی پوســیده اش را تقویــت کنــد  ــا پایه هــای ایدئول اســتفاده می کنــد ت
و تعــداد هرچــه بیشــتری را گرفتــار منجــاب خرافــه و توهــم کنــد. امــا 
همیــن حکومــت کــه گســل های زلزله خیــز زیــادی در کشــور دارد 
ــته  ــک داش ــال های دور و نزدی ــه در س ــی از زلزل ــای هولناک و تجربه ه
ــاری  ــدارد بلکــه در خودی ــا آن ن ــه ب ــرای مقابل اســت نه تنهــا برنامــه ای ب
ــد. ــکات می افزای ــار مش ــر ب ــد و ب ــاد می کن ــال ایج ــم اخت ــی ه مردم

ــوی  ــه جل ــم ک ــی می روی ــان جمع ــه می ــوش ب ــن آب ج ــرای گرفت ب
مغــازه ی کوچکــی جمــع شــده اند. بــا آن کــه خودشــان آواره هســتند بــا 
ــد.  ــوت می کنن ــام دع ــه ش ــا را ب ــوند و م ــان می ش ــاز پذیرایم ــوش ب آغ
ــه  ــد ک ــحال بودن ــد و خوش ــیده بودن ــه ترس ــت. هم ــه صحب ــتیم ب نشس
ــم  ــی ه ــود و برخ ــده ب ــراب ش ــی خ ــای برخ ــتند. خانه ه ــده هس زن
تََرک هــای کاری برداشــته بــود. به خاطــر پس لرزه هایــی کــه انــگار 
تمامــی نداشــت، می ترســیدند وارد خانه هــا شــوند. این جــا چــادر 
مســافرتی داشــتند امــا تعــداد آن کــم بــود و کفــاِف جمعیــت را نمــی داد. 
ــد  ــم برده ان ــی را ه ــای مل ــد و کارت ه ــان کرده ان ــد ثبت نام م می گفتن
تــا برایمــان چــادر بیاورنــد امــا ســه روز اســت کــه خبــری نشــده اســت. 
ــرده  ــدا ک ــری مســلحانه پی ــم درگی ــا ه ــح ب اعضــای شــورای شــهر صب
بودنــد کــه کــی کمک هــا را تحویــل بگیــرد. یعنــی بــاال بکشــد! یکــی از 
ــه  ــم و از زلزل ــه ام می خواب ــب در خان ــه ش ــن ک ــت م ــن ترها می گف مس
ــا  هــم نمی ترســم. باالخــره یــک مــرگ بــه دنیــا بدهــکارم، حــاال چــه ب
ــد قســمت مــن در چیســت.  ــد دی ــه هــر شــکل دیگــر بای ــه چــه ب زلزل
ــدا،  ــت خ ــدر و خواس ــا و ق ــع قض ــط و مرتج ــاور غل ــم ب ــر می کردی فک
جــان چنــد نفــر از ایــن کشته شــدگان را گرفتــه اســت؟ حکومتــی کــه 
به جــای آمــوزش نــکات ایمنــی و ایجــاد آمادگــی بــرای حــوادث طبیعــی 
فقــط بــه مــردم یــاد می دهــد تســلیم سرنوشــِت »تعییــن شــده« توســِط 
ــاوان  ــان ت ــه ی زندگی ش ــردم در لحظه لحظ ــند. م ــوم باش ــی موه خدای
ــی او را  ــاِت ضــد مردم ــی و تصمی ــی دین ــِت ارتجاع ــک دول ــت ی حاکمی
ــه  ــل گرفت ــه و اباطی ــم را خراف ــای عل ــه در آن ج ــی ک ــد. دولت می دهن

اســت.
ــه رو  ــا روب ــان صحنه ه ــا هم ــاز ب ــیدیم ب ــه رس ــی ک ــاث باباجان ــه ث ب
ــع  ــردم، قط ــی م ــوای، آوارگ ــرمای ه ــو، س ــادر و پت ــود چ ــدیم. کمب ش
بــرق و... تمــام چهارراه هــا و میدان هــای شــهر توســط نیروهــای امنیتــی 
ــد.  ــت بررســی می ش ــی به دق ــت و فعالیت ــر حرک ــود. ه مســدود شــده ب
انــگار حکومت نظامــی ناگفتــه در شــهر حاکــم بــود. فضــای امنیتــی شــهر، 

ــه زده.  ــه ی زلزل ــا منطق ــود ت بیشــتر شــبیه شــرایِط ســرکوب شــورش ب
تعــدادی از وانت هــای تویوتــا کــه در مــرز بانــه بــا آن کار قاچــاق انجــام 
می شــود بــرای کمــک به ســمت منطقــه زلزلــه زده ثــاث در حــال حرکت 
بودنــد. صــف بزرگــی از ماشــین های شــخصی و کامیــون بــا نوشــته هایی 
مثــل »ســتاد کمک هــای مردمــی«  از بانــه و ســقز و بــوکان و مریــوان و 
ســنندج و کرمانشــاه، عــزم بــزرگ مــردم عمدتــا ُکــرد را نشــان مــی داد. 
ــه  ــان ب ــادی و بی توجهی ش ــان و بی اعتم ــادی از جوان ــداد زی ــود تع وج
نیروهــای حکومتــی باعــث تــرس حکومت از امــکان اداره ی منطقه توســط 
نیروهــای مردمــی شــده بــود. یــک دلیــل اعــزام ایــن حجــم از نیروهــای 
ــی« در عمــل توســط  ــا »خطــر خودگردان ــه ب ــه مقابل ــه منطق ــی ب نظام
ــه  ــوده ک ــی ب ــوس حکومت ــن همیشــه کاب ــی اســت و ای ــای مردم نیروه
ــارس و مذهــِب شــیعه اســتوار  ــر ســرکوب ملیت هــا و عظمت طلبــی ف ب
اســت. در مســیر ثــاث باباجانــی به ســمت جوانــرود، نوجوانــان و مــردم 
شــهرهایی ماننــد جوانــرود و روانســر و روســتاهای کنــار جــاده ســر راه بــا 
در دســت گرفتــن کاغذهــا و بنرهایــی بــا عنــوان »زور ســپاس« )خیلــی 
ــکر  ــه زدگان تش ــا زلرل ــردم ب ــتگی م ــم همبس ــیل عظی ــون( از س ممن
می کردنــد. همبســتگی عظیــم مــردم به خصــوص مــردم کردســتان 
ــرای انجــام تغییــرات عظیــم به منظــور یــک انقــاب  ــد پایــه ای ب می توان
باشــد. در راه روی شیشــه ی ماشــینی نوشــته بــود: »دوبــاره می ســازمت 
ــتر  ــِت بیش ــا دق ــد ب ــه بای ــه ک ــتر«. البت ــت بیش ــا دق ــار ب ــاث، این ب ث
ــا وجــود  ــا ب ــی حاکــم حت ــط طبقات ــن رواب ــا تحــت ای ســاخته شــود. ام
معمــاران و مهندســین دلســوز، چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد. چــرا کــه 
کل ســاختار و تمــام شــبکه های درهــم تنیــده اش بــر پایــه کســب ســود 
ــه ی ســرمایه داری را  ــد. سیســتم کهن و ســود و ســود بیشــتر کار می کن
ــت  ــود درس ــوان و نمی ش ــر« نمی ت ــاری دقیق ت ــی و معم ــا »مهندس ب
کــرد. ایــن سیســتم را بایــد در هــم کوبیــد و دور انداخــت و دنیایــی نــو 

بــا ارزش هــا و اصــول نــو ســاخت. 
ــا بیشــترین  ــاد. ام ــاق افت ــه اتف ــی اســت ک ــه ی طبیع ــک حادث ــه ی زلزل
ــر  ــم ب ــرمایه دار-دینی حاک ــاختار س ــه س ــه، بلک ــه زلزل ــیب ها را ن آس
ایــران به وجــود آورد. نداشــتن برنامــه و آمادگــی بــرای وقــوع زلزلــه، آگاه 
ــرای چنیــن  ــه آن هــا ب ــدادن آمــوزش ب ــاره و ن نکــردن مــردم در ایــن ب
ســوانحی، باعــث می شــود کــه مــردم شــوکه شــوند و تــوان نشــان دادن 
ــق  ــی را نداشــته باشــند. شــکاف عمی ــای مناســب و حیات عکس العمل ه
طبقاتــی و گســترش فقــر و عقب نگه داشــتن عامدانــه ی بخشــی از 
ــن و  ــای ناام ــکونت در خانه ه ــه س ــردم را ب ــت، م ــط حکوم ــور توس کش
ــا  ــد و همین ه ــوق می ده ــهرها س ــار ش ــای کن ــی و حلبی آباده کاه گل
ــت ســود و انباشــت  ــی. مرکزی ــن حوادث ــی چنی ــان اصل می شــوند قربانی
ــر،  ــن ام ــود و همی ــکن می ش ــی مس ــت ایمن ــن رعای ــرمایه جایگزی س
ــد. در  ــل می کن ــان تبدی ــرای ساکنانش ــاعتی ب ــب س ــه بم ــا را ب خانه ه
چنیــن ســاختاری نــه انســان ها و نــه زندگــی و مرگشــان هیــچ اهمیتــی 
نــدارد؛ همه چیــز در خدمــت ســودآوری و انباشــِت ثــروت توســط اقلیتــی 
ســرمایه دار انگل صفــت اســت کــه قــدرت سیاســی را در دســت گرفتــه 
و از ایــن قــدرت بــرای تعییــن ســمت و ســوی جامعــه، اقتصــاد جامعــه، 
ــِع  ــه مناف ــت ب ــم در خدم ــاز ه ــره )ب ــع و غی ــص مناب ــی تخصی چگونگ
طبقاتــی خودشــان( اســتفاده می کننــد. چنیــن وضعیتــی را نبایــد 
ــای وحشــیانه و همه جاگســتر  ــن جنایت ه ــل چنی ــرد. در مقاب تحمــل ک
ــاره  ــک  چ ــا ی ــل تنه ــای بی دلی ــن درد و رنج ه ــرد. ای ــکوت ک ــد س نبای
ــه  ــری آگاهان ــارزۀ  و دخالت گ ــت و مب ــزب کمونیس ــری ح ــا رهب دارد: ب
میلیون هــا انســان، درهــم شکســتن دولــت جمهــوری اســامی از طریــق 
یــک جنــگ انقابــی بــا هــدِف برپایــی جامعــه ی نویــن سوسیالیســتی و 

ــی.  ــِم جهان ــه کمونیس ــت یابی ب ــمِت دس ــه ی راه به س ادام
»آتش«       

شما را به همکاری دعوت می کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و 

عکس و آثار هنری نگارشی. به پخش »آتش« به وسیع ترین شکل ممکن و به شیوه های مناسب کمک کنید.
email:atash1917@gmail.com                  weblog:n-atash.blospot.com

زلزله را به جان ...
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زیر سایه روباه نخواب، 
بگذار شیر تو را بدرد!1

به یاِد علی اشرف درویشیان
از  یکــی  مردمــی  و  متعهــد  ادبیــات 
خســتگی ناپذیرترین و اســتوارترین همراهانــش را 
ــوران  ــن، آبش ــس از ای ــی پ ــت داد. چه کس از دس
و آبشــوران های دیگــر را بــه تصویــر خواهــد 
ــق بازی  ــا عش ــه مرغابی ه ــی ک ــید؟ همان جای کش
می کننــد، بچه هــا بــازی می کننــد، زباله هــای 
می  آیــد،  ســیل  وقتــی  و  می ریزنــد  را  شــهر 
ــد. کــدام  ــی می کن ــارش را در آن جــا خال همــۀ ب
ــت دار  ــاده و جه ــادق، س ــه ص ــنده این گون نویس
نســلی  بــر  پنجــاه  می نویســد کــه در دهــۀ 
تاثیــری  گــذارد آن چنان کــه زندگــی اش را جهــت 
و معنــا بدهــد؟ دختــران و پســران تحصیل کــردۀ 
آن نســل را از درماندگــی و آشــفتگی، از بی آرمانی 
بیــرون بیــاورد و واقعیت هــای زندگــی توده هــای 
ــه  ــر کنــد کــه مجبــور ب محــروم را طــوری تصوی
انتخــاب بشــوند؟ نهیــب بزنــد کــه کــدام ســمت 
قــرار داری؟ در ســمِت »آبشوران«نشــین ها یــا در 

ســمت آنانــی کــه پس مانده های شــان بــه آبشــوران مــی رســد؟ ســوالی کــه 
در نهایــت بــه این جــا می رســد کــه: در ســمت طبقــۀ حاکــم قــرار داری یــا 

ــا.  ــت توده ه ــاملو، همدس ــد ش ــول احم ــه ق ــل آن و ب در مقاب
علی اشــرف، برعکــس بســیاری از نویســندگان »فاخــر« و جایــزه بگیــر 
ــه موعظه گــران حقیــری شــدند کــه تعامــل و ســازش میــاِن  کــه تبدیــل ب
ــت.  ــو نگذاش ــر جل ــد، راِه میان بُ ــه می کردن ــن را توصی ــا حاکمی ــردم ب م
یکــی از دالیلــی کــه برخــی محافــل ادبــی و قبضه کننده هــای ایــن 
ــته هایش ارج  ــی نوش ــی و ادب ــِت اجتماع ــق و اهمی ــِم عم ــه او را به رغ عرص

نمی گذاشــتند، همیــن بــود. 
ــروازی.  ــر از شــور زندگــی و بلندپ ــود. پُ ــه آبشــوران ب علی اشــرف، زاده محل
امــا جســمش کــه هنــوز زخــم شــکنجه و زنــدان در نظــاِم ســلطنتی را بــر 
ــوری  ــاِم جمه ــای نظ ــا و بی عدالتی ه ــار تهدیده ــر فش ــت و زی ــود داش خ
اســامی خــم شــده بــود، تــاب نیــاورد. درویشــیان، رفیــق و یــار کــودکان، 
ــد و  ــر تعه ــر ب ــر عم ــا آخ ــود و ت ــی ب ــادق و انقاب ــنفکری ص ــم و روش معل
تفکــرش بــرای بــه تصویــر کشــیدِن زندگــی محرومــان ایــن جامعــه پایــدار 
ــی سوسیالیســت اند، در  ــه در جوان ــود ک ــد. از آن دســته روشــنفکران نب مان
ــا  ــن. ب ــۀ مرتجعی ــتۀ هم کاس ــال مندی بازنشس ــرال و در س ــالی لیب میان س
ــینان  ــل کاخ نش ــه در مقاب ــت. ن ــه  ای نداش ــی میان ــازش و مصلحت اندیش س
کوتــاه آمــد و نــه در مقابــل منبرنشــینان ســر خــم کــرد. در نظــاِم شــاهی 
ــدان رفــت، شــکنجه شــد، سانســور شــد و در نظــاِم جمهــوری اســامی  زن
ــداری   ــد، پای ــد، امی ــا تعه ــت. ام ــرار گرف ــره ای ق ــای زنجی در لیســت قتل ه
و جهت گیــری اش را بــرای آفریــدن جامعــه ای کــه در آن کاخ نشــین 
ــر  ــور ب ــغ سانس ــتن از تی ــرای گذش ــداد. ب ــت ن ــد از دس ــین نباش و کوخ نش
خــاف بســیاری از سرشناســان عرصــۀ ادبیــات، نــه مجیز گویــی کــرد و نــه 
بــه قــوِل خــودش بــر ســر ســفره خــون نشســت. ترجیــح داد آثــارش چــاپ 
ــدگان هنــر و اندیشــۀ  نشــود تــا این کــه نشــان ها را از دســِت اخته کنن
مردمــی بــر ســینه بیاویــزد. بــا چــه حــس تحقیــر و نفرتــی بــا حــکام حــرف 
ــد  ــد، می آین ــور کنی ــرا سانس ــای م ــد کتاب ه ــال کردی ــما خی ــی زد: »ش م
ــد  ــادت کن ــه سانســور ع ــه ب ــی ک ــه. ملت ــد؟ ن کتاب  هــای شــما را می خوانن
نــه کتــاب شــما را می خوانــد نــه کتــاب مــن را. ایــن حاصــل زحمــات شــما 

ــت.« ــه، بی هوی ــد. بی مطالع ــار آمدن ــور ب ــن ج ــا ای ــه جوان  ه ــت ک اس
ــون و بدهــکار درویشــیان  ــران همیشــه مدی ــی ای جامعــۀ روشــنفکری و ادب
ــد  ــب درک نکردن ــد و ننوشــتند و اغل ــه نگفتن ــد. چــرا ک ــد مان ــی خواه باق
کــه اثــِر »ســال های ابــری« و »ُکلیــدر« دو صــدای اجتماعــی، دو ســوگیری 

ــد.  ــیار متفاوت ان ــی بس اجتماع
درویشــیان، مبــارزه علیــه صاحبــان قــدرت و زور را بــا روایــت زندگــی مــردم 
ــش  ــه به پی ــتم جامع ــت س ــی و تح ــرهای تحتان ــا قش ــودکان، خصوص و ک

نوشــتن  خــودش،  به قــول  می بــرد. 
بــرای او اعتــراض بــود، پاســخی بــود به 
بی عدالتــی و نابرابــری محیطــی کــه در 
آن زندگــی می کــرد. داســتان های او نــه 
تصویــر زندگــی که خــود زندگی اســت. 
نوشــته های او از واقعیــت و الیه هــای 
بی پیرایــه  و  جامعــه، ســاده  پنهــان 
از  تصویرهایــش  اســت.  درد  پــر  و 
ــا   ــم و ب ــت، محک ــردم فرودس روزگار م
ــر  ــرای همیــن ب ــد. ب ــت و واقعی ان صاب
ــده می نشــینند. او صــدای  جــان خوانن
ــان  ــه زب ــه ای ک ــود در زمان ــت ب حقیق
بایــد بســته می مانــد. در ســال های 
ابــری، حقیقــت بزرگــی را یــادآوری 
پــاره  باریکــی  از  »همه چیــز  کــرد: 

می شــود و ظلــم از کلفتــی«. 
ــی زد.  ــم م ــب قل ــه و مذه ــه خراف علی
کــه  جامعــه ای  در  بــود  چراغــی 
ــر آن مســتولی  تاریک اندیشــی دینــی ب
شــده و تــاش می  کــرد پرچــم ادبیــاِت 
ــگاه  ــته ن ــه ای افراش ــد را در زمان متعه
صاحب نامــان  از  بســیاری  کــه  دارد 
انــدک  گشــایش های  به دنبــال 
ــد و ســازش کارانه  سیاســی و فرهنگی ان
در پــی جایــی بــرای خــود در نهادهــای 

دولتی انــد. و  رســمی 
مــرِگ درویشــیان به انــدازۀ ایــن بخــش 
از داســتان کوتاهــش بــا عنــواِن »نیــاز علــی نــدارد«، قلــب هــر کســی را کــه 
بــا نــگاه و تفکــر او همســویی دارد، می فشــارد. آن جــا کــه می گویــد: »صبــح، 
حاضــر و غایــب می کــردم: نیــاز علــی نــدارد! چنــد نفــر از بچه هــا، آهســته 
گفتنــد: غایــب. آقــا، دیــروز غــروب مــرد. از ســرما، آقــا. خــون از گلــوش آمــد 
و مــرد. هــی می گفــت: ســتاره می خواهــم. ســتاره می خواهــم. یــک ســتاره 

قشــنگ بــرای ننــه م«.
خیابــان،  و  کار  بچه هــای  رویــای  و  زندگــی  روایت گــر  علی اشــرف، 
ــردم و  ــج و درد م ــدارد«*، راوی رن ــی ن ــاز عل ــاو« و »نی ــر »هت حکایت گ
نویســندۀ آبشــوران، در آدم هــا و دنیــای انســانی کــه او  دوســت مــی داشــت 
ــده  ــرای همیشــه زن ــرده، ب ــش ترســیم ک ــه الی صفحــات کتاب های و در الب

ــد.  ــد مان خواه
جنبــش کمونیســتی، جنبشــی کــه رهایــی کل بشــریت راه و هدفــش 
اســت، بــه روشــنفکران پایــداری چــون علی اشــرف و قلــم و تعهــد و 
ــت و  ــان رف ــه از میان م ــوس ک ــی دارد. افس ــاز حیات ــان، نی جهت گیری ش

ــد  ــر نخواه ــادگی پُ ــه س ــش ب جای
ــول  ــرف ها محص ــرا علی اش ــد. زی ش
ــد دهــه تاطمــات رهایی بخــش  چن
اجتماعــی در ایــن کشــور و سراســر 
ــوج اول  ــان و از دســتاوردهای م جه
بودنــد.  کمونیســتی  انقاب هــای 
دســتاوردهای  دوش  بــر  اکنــون 
بایــد آگاهانه تــر و  عظیــم قبلــی 
جســورانه تر از پیــش بــه قلــب ضــد 
انقــاب یــورش بــرد، »کلفتــی« 
نوینــی  مــوج  و  دریــد  را  ظلــم 
بــه  کمونیســتی  انقاب هــای  از 
اهالــی  درحالی کــه  انداخــت.  راه 
»آبشــوران« ســتون فقــرات آن را 

ــد.  ــی دهن ــکیل م تش
لیلی پناهی

پانوشت:
1. برگرفتــه از یــک ضــرب المثــل آذری 
ــان  ــرف می ــرگ علی اش ــس از م ــه پ ک

ــی شــد.  ــرار م دوســت داران او تک
2. »هتــاو« نــام دختــر بــه زبــان کــردی، 
بــه معنــای خورشــید و »نیــاز علــی 
داســتان  دو  شــخصیت های  نــدارد«، 

کوتــاه از علی اشــرف.

»زلزاال... زلزاال!...
کولبراِن ُکرد

این وهله
با جنازه کودکاِن خود بر 

دوش
از مزارگاِه ممنوعه می گذرند.

شبح مرگ
این وهله

خشاب خود را
روی رگبار گذاشته است.

کرمانشا، کرمانشا
خسته، عزادار، بی راه

بر ویرانه های خود
 پی آخرین دست نوشته های 

علی اشرف
گریه می کند.«

سید علی صالحی
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رمــز مانــدگاری و تــازه بــودِن انقــاب اکتبــر 
پــس از صدســال، دقیقــا در ایــن اســت 
ــدۀ  ــادی آین ــر و من ــاب مبش ــن انق ــه ای ک
بــود کــه هنــوز تحقــق آن  کمونیســتی 
عاجل تریــن و ضروری تریــن عمــل مقابــل 
ــرورت و  ــن ض ــت. همی ــری اس ــۀ بش جامع
ــه آن، جبــرا مهم تریــن خــط تمایــز  پاســخ ب
میــان پیشــاهنگ بــودن و یــا واپس گــرا 
ــی  ــات اجتماع ــه از حی ــر عرص ــودن در ه ب
اســت. از تئــوری و پراتیــک سیاســی تــا 

هنــری. کوشــش های 
و  دروغ  و  تحریــف  کارزار  دهــه  چندیــن 

حمــات شــنیع علیــه کمونیســم و تاریــخ انقاب هــای سوسیالیســتی، 
ــای  ــازار کارزاره ــروز، ب ــت. ام ــان اس ــی در جری ــورژوازی بین الملل ــط ب توس
ــرم  ــدان گ ــته، چن ــۀ گذش ــد ده ــوع چن ــو از ن ــتی پرهیاه ــد کمونیس ض
نیســت. گویــی متولیــان نظــام ســرمایه داری کــه از هــر پنجه شــان خــون و 
چــرک علیــه بشــریت فــوران می زنــد، متوجــه شــده اند بهتــر اســت میــدان 

ــد. ــذار کنن ــورژوازی واگ ــه خرده ب ــه ب ــن زمین را در ای
برخــی از ایــن نیــروی طبقاتــی، آشــکارا تجربــۀ انقــاب اکتبــر را فاجعــه یــا 
تــراژدی مــی دانــد. برخــی دیگــر، موضــع »وســط« می گیــرد. برخــی دیگــر 
در مقــام »حامــی« ظاهــر شــده و جوهــر کمونیســتی انقــاب اکتبــر را تهــی 
ــدۀ  ــۀ تعیین کنن ــه مولف ــد. در کل، س ــزه« می کن ــرده و آن را »دموکراتی ک
ــا  ــات کام ــی اوق ــده و برخ ــف ش ــد« و تحری ــامل »نق ــر، ش ــاب اکتب انق

ــن قرارســت: ــن ســه مولفــه از ای سانســور می شــود: ای
ــاب  ــروزی انق ــتی در پی ــری کمونیس ــده رهب ــش تعیین کنن نق
ــری  ــت رهب ــی تح ــگ انقاب ــا، جن ــوری پرولتاری ــر، دیکتات اکتب

ــت. ــزب کمونیس ح
در ایــن زمینــه نگاهــی کنیــم بــه همایش هــا و مقاالتــی کــه بــه مناســبت 

صدمیــن ســالگرد انقــاب اکتبــر برگــزار و نوشــته شــد. 
محســن حکیمــی در ایــن زمینــه، هــم ســخنران همایش هایــی بــود و هــم 

نویســنده مقاالتــی. 
ــر  ــرات آن ب ــیه و تأثی ــاب روس ــی انق ــش بازخوان ــب کام وی  در »همای ل
ایــران«1 ایــن بــود کــه »انقــاب اکتبــر« اگــر نــه فاجعــه امــا تــراژدی بزرگــی 
بــود! زیــرا بــه گفتــۀ او جنبــش کارگــری بــه زیــر رهبــری حــزب بلشــویک 

رفــت و »اســتقال« خــود را از کــف داد.
بــرای این کــه معنــای واقعــی حــرف حکیمــی را بفهمیــم، بایــد بدانیــم کــه 
ــن  ــری، ای ــش کارگ ــر جنب ــویک ها ب ــن و بلش ــری لنی ــت رهب ــل از تثبی قب
ــا(  ــویک ها و اس آره ــورژوازی )منش ــزاب خرده ب ــری اح ــت رهب ــش تح جنب
ــرنگونی  ــس از س ــه 1917 پ ــه در فوری ــورژوازی ک ــت« ب ــت موق از »حکوم
تــزار بــه قــدرت رســیده بــود حمایــت می کــرد. بنابرایــن محســن حکیمــی، 
ــری  ــی کــه تحــت رهب منحــرف شــدن جنبــش کارگــری از مســیر بورژوای
احــزاب خرده بــورژوا بــود را از کــف رفتــن »اســتقال« ایــن جنبــش 

می دانــد. 
ــار  ــر طوم ــه... پیش ت ــری ک ــی کارگ ــت: »انقاب ــخنرانی گف ــن س وی در ای
اســتبداد تــزاری را در هــم پیچیــده بــود، زیــر ســلطه جریانــی سیاســی قــرار 
ــخصه  ــه مش ــود و س ــس ب ــم مارک ــت کمونیس ــول پس رف ــه محص ــت ک گرف
ــردن آن؛ و  ــی ک ــری؛ حزب ــش کارگ ــردن جنب ــک ک ــت: ایدئولوژی ــم داش مه
نشــاندن ســرمایه داری دولتــی به جــای ســرمایه داری خصوصــی بــه نــام و زیــر 
ــوری  ــوان »دیکتات ــن از آن به عن ــه لنی ــع آن چ ــم. درواق ــش سوسیالیس پوش
ــود.«   ــویک نب ــزب بلش ــوری ح ــز دیکتات ــزی ج ــرد چی ــام می بُ ــا« ن پرولتاری
ــِر مارکســی از کمونیســم و  ــر« نقــض تعبی ــۀ انقــاب اکتب از نظــر او، »فاجع
»آویــزان شــدن طبقــه کارگــر بــه ایــن یــا آن ایدئولــوژی و مبــارزه فرقــه ای و 
توطئه گرانــه »انقابیــون حرفــه ای« بــرای پیــاده کــردن اصــول ایدئولوژیــک« 

بــود.2 
ــه  ــت ک ــالیان درازی اس ــت. او س ــب نیس ــی عجی ــخنی از حکیم ــن س چنی
رســالت خــود را حزب زدایــی )درواقــع، کمونیســم زدایی( از جنبــش کارگــری 
ــه  ــل ب ــادا تبدی ــه مب ــد ک ــی ده ــارز هشــدار م ــران مب ــه کارگ ــد و ب می دان
ــوند  ــزب کمونیســت ش ــک ح ــی متشــکل در ی ــن کمونیســت انقاب مبارزی
ــه  ــد ک ــدار می ده ــد هش ــت می دانن ــود را کمونیس ــه خ ــرادی ک ــه اف و ب
مبــادا تبدیــل بــه »انقابیــون حرفــه ای« متشــکل در یــک حــزب کمونیســت 
شــوند. تئوری ســازی های »مارکسیســتی« او بــرای رهنمــود دادن بــه 
»پراکســیس اســتقال« ایــن اســت: »بــه نظــر مارکــس، هــر کارگــری یــک 
کمونیســت »درخــود« و هــر کمونیســتی یــک کارگــر »بــرای خــود« اســت.« 

یعنــی، کارگــران بــه صــرف کارگــر بــودن »کمونیســت« هســتند و دیگرانــی 
کــه کارگــر نیســتند بــه صــرف حمایــت از کارگــران، کارگــر مــی شــوند! 

ــه آرایــش نظریــات ضــد کمونیســتی خــود  امــا محســن حکیمــی نیــازی ب
ــان  ــی ایش ــا از جهان بین ــن رهنموده ــدارد. ای ــتی ن ــات مارکسیس ــا ادبی ب
ــرای  ــد. ب ــی جهــان نمی بین ــر انقاب ــه تغیی ــازی ب ــزد کــه اصــا نی برمی خی
ــرای »حــق  ــارزه ب ــگ مب ــران در محــدودۀ تن ــارزۀ کارگ ــت و مب وی، مقاوم
خودشــان« کافــی اســت و کمونیســت هــم کســی اســت کــه ایــن مبــارزه 
ــران  ــه کارگ ــی ک ــه کس ــرد و ن ــش می ب ــرده و پی ــت ک ــه حمای را پیگیران
ــن راه  ــه مبارزی ــل ب ــرون آورده و تبدی ــی بی ــگ مبارزات ــن حصــار تن را از ای
ــه اعتقــاد حکیمــی، نه تنهــا کارگــران  رهایــی بشــریت می کنــد. بنابرایــن، ب
ــت  ــزب کمونیس ــری ح ــه رهب ــاز ب ــان نی ــرمایه داری آن ــد س ــش ض و جنب
نــدارد بلکــه نیــاز بــه حزب زدایــی دارنــد و اســتقال از حــزب عیــن اصالــت 

ــی اســت.  انقاب
امــا ایــن تفکــر در بهتریــن حالــت یــک توهــم خرده بورژوایــی اســت. هیــچ 
حرکتــی در هیــچ نقطــه از تاریــخ ســرمایه داری، بــدون رهبــری کمونیســتی، 
ــاورده  ــود نی ــتثمار به وج ــتم و اس ــرایط س ــن در ش ــدی و بنیادی ــر ج تغیی
ــی،  ــت. یعن ــی اس ــل علم ــک اص ــن ی ــود آورد. ای ــد به وج ــت و نمی توان اس
بازتــاب و بیــان تئوریــِک واقعیــت اســت. اهمیــت طبقــۀ کارگــر در آن اســت 
ــه  ــیل آن را دارد ک ــی اش پتانس ــی اجتماع ــت عین ــت موقعی ــه عل ــه ب ک
ــی  ــی تاریخــی- جهان ــه هدف ــل شــود ک ــرات جنبشــی تبدی ــه ســتون فق ب
دارد: رهبــری کل بشــریت به ســمت هــدف اســتقرار جامعــه کمونیســتی در 
ــام دارد و  ــش کمونیســتی ن ــش، جنب ــر هدف ــش، به خاط ــن جنب ــان. ای جه
مولفــۀ تعیین کننــدۀ آن علــم کمونیســم و احــزاب کمونیســت اســت کــه بــر 
اســاس ایــن علــم، توده هــای کارگــر و دیگــر ســتمدیدگان را در راه مبــارزه 
ــوع اســتقالی از ایــن  ــرای ایــن هــدف آگاه و ســازماندهی می کنــد. هــر ن ب

جنبــش، یعنــی وابســتگی بــه وضــع موجــود. 
ــت  ــن واقعی ــه ای ــی ب ــر آگاه ــت مگ ــچ نیس ــا هی ــی پرولتاری ــی طبقات آگاه
ــن  ــکان آن. ای ــن ضــرورت و ام ــر روی ای ــردن ب ــی و عمــل ک ــادی و عین م
آگاهــی در کمونیســم علمــی فشــرده شــده اســت کــه ماننــد هــر علــم دیگر، 
کاشــف و فرموله کننــده داشــته و مرتبــا تکامــل یافتــه اســت و بایــد بیشــتر 
ــد. آن هایــی کــه ایــن حقیقــت را درک کــرده و در دســت  هــم تکامــل بیاب
ــت  ــد، کمونیس ــه کار می برن ــکل آن را ب ــم و متش ــور منظ ــه ط ــه و ب گرفت
هســتند. حــال خاســتگاه طبقاتی/اجتماعی شــان کارگــری باشــد یــا نباشــد.
آن چــه بخــش مهمــی از کارگــران روســیه را قبــل از انقــاب اکتبــر 
ــه  ــود. بلک ــان نب ــر بودنش ــرد کارگ ــت ک ــتانۀ آن، کمونیس و در آس
ــویک  ــزب بلش ــت های ح ــن و کمونیس ــبانه روزی لنی ــت ش فعالی
ــان  ــد و آن ــا می بردن ــان آن ه ــه می ــم را ب ــِر کمونیس ــه فک ــود ک ب
ــرده و  ــتی ک ــاب کمونیس ــداف انق ــا و اه ــزار، روش ه ــه اب را آگاه ب
ــه ای  ــویک ها روزنام ــن کار بلش ــرای ای ــد. ب ــکل می کردن ــزب متش در ح
منتشــر کــرده و در سراســر روســیه بــا اســتفاده از مجــاری زیرزمینــی و قانونی 
در میــان توده هــا پخــش می کردنــد. هــدف از ایــن کار آمــاده کــردن اذهــان 
و ســازمان دادن نیروهــا بــرای کســب قــدرت دولتــی و اعمــال قــدرت بــرای 
بنــای جامعــه سوسیالیســتی بــود. فاجعــه بــرای طبقــۀ کارگــر، در صورتــی رخ 
مــی داد کــه لنیــن در ســال 1917  بــا قاطعیــت مســئولیت انقابــی و رهبــری 
انقــاب را در دســت نمی گرفــت. بــاب آواکیــان خــط تمایــز مهمــی را بــرای 

ــذارد: ــو می گ ــت ها جل ــۀ کمونیس هم
»انقــاب روســیه و همــۀ انقاب هــای پرولتــری به طــرزی پــر قــدرت 
درســتی نظریــه ای را کــه لنیــن در اثــر »چــه بایــد کــرد؟« پیــش گذاشــت 
ــد،  ــر باش ــازمان یافته تر و متمرکزت ــه س ــزب هرچ ــه ح ــد. این ک ــان دادن نش
ــدازه  ــان ان ــون باشــد، به هم ــی انقابی ــک پیشــاهنگ واقع ــه بیشــتر ی هرچ
ــود.  ــد ب ــتر خواه ــی بیش ــارزۀ انقاب ــا در مب ــل توده ه ــکار عم ــش و ابت نق
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ــه و  ــورت نگرفت ــی ص ــچ انقاب ــون هی ــا کن ــی ت ــن حزب ــود چنی ــدون وج ب
ــل  ــکار عم ــدن ابت ــا ش ــب ره ــی موج ــن حزب ــدان چنی ــا، فق در هیچ کج
ــت.«  ــده اس ــی نش ــۀ انقاب ــارزۀ آگاهان ــک مب ــتم در ی ــت س ــای تح توده ه
)آواکیــان. بیســیکس شــماره 6:1 نقــل شــده در مقالــۀ: ترازنامــۀ واقعــی 
ــد  ــای ض ــن دروغ ه ــای بزرگ تری ــتی. افش ــاب سوسیالیس ــم و انق کمونیس
ــی  ــت انقاب ــزب کمونیس ــزی ح ــاب. ارگان مرک ــریه انق ــتی. نش کمونیس

ــکا(3 آمری
مارکس، لنین و دیکتاتوری پرولتاریا

ــل  ــس« را در مقاب ــی مارک ــد »دموکراس ــی کن ــاش م ــی ت ــای حکیم آق
»دیکتاتــوری لنیــن« بگــذارد. در واقــع کتابــی کــه اخیــرا بــا عنــواِن 
»دگردیســی کمونیســم مارکــس« انتشــار داده بــه ایــن مبحــث هــم 
ــتقرار کمونیســم  ــرای اس ــش کمونیســتی، جنبشــی ب اختصــاص دارد. جنب
اســت. ایــن جنبــش بــه خاطــر ماهیــت مبــارزه طبقاتــی )یعنــی، بــه ایــن 
علــت کــه طبقــۀ حاکــم بــه ســادگی از حاکمیــت و نظــام اجتماعــی خــود 
ــف  ــت و وظای ــس خصل ــت. مارک ــرا اس ــیار اقتدارگ ــد( بس ــت نمی کش دس
ــت  ــرد و گف ــف ک ــا روشــن تعری ــی ام ــور کل ــاب سوسیالیســتی را به ط انق
ــۀ  ــو کلی ــدِف مح ــد ه ــا بای ــوری پرولتاری ــت دیکتات ــم تح سوسیالیس
ــد  ــزات را تولی ــن تمای ــه ای ــدی ک ــط تولی ــۀ رواب ــی، هم ــزات طبقات تمای
ــتمگرانه  ــکار س ــتمگرانه و اف ــی س ــط اجتماع ــۀ رواب ــودی کلی ــد، ناب می کنن

را به پیــش ببــرد.
انقــاب اکتبــر، تحــت رهبــری لنیــن و حــزب کمونیســت یک دولــت طبقاتی 
نویــن را بــه قــدرت رســاند. ایــن دولــت، ماننــد همــۀ دولت هــای دیگــر، یــک 
دیکتاتــوری طبقاتــی بــود امــا ایــن بــار، دیکتاتــورِی طبقــه ای کــه آخریــن 
طبقــه در تاریــخ اســت. هرچنــد ایــن انقــاب در طــول راه، خطاهــای جــدی 
مرتکــب شــد و باالخــره شکســت خــورد امــا دســتاوردهایش در راه نابــودی 
ــر  ــت غی ــه عزیم ــن راه، نقط ــود و در ای ــاده ب ــتثمار، خارق الع ــتم و اس س
ــرزه در آورد،  ــه ل ــان را ب ــت جه ــن واقعی ــرد. ای ــت ک ــکاری را تثبی ــل ان قاب
نــور امیــد در دل صدهــا میلیــون انســان تحــت ســتم و اســتثمار در سراســر 
ــان  ــی را نش ــام طبقات ــه نظ ــان دادن ب ــِن پای ــق روش ــت و اف ــان کاش جه
داد. ایــن واقعــه، چنــان انفجــار قدرتمنــدی بــود کــه مائوتســه دون گفــت: 

ــن آورد«. ــه چی ــر، مارکسیســم را ب ــای اکتب »توپ ه
انقاب اکتبر و جنگ انقابی تحت رهبری حزب کمونیست

پیــروزی انقــاب اکتبــر، بــدون جنــگ انقابــی کــه تحــت رهبــری شــخص 
لنیــن پیــش بــرده شــد امــکان نداشــت. قیــام اکتبــر بــر مبنــای تصمیم 
ــاب  ــن انق ــت. ای ــوع پیوس ــر آن به وق ــزب و رهب ــک ح ــه ی آگاهان
ــه امتــداد تــک خطــی و سرراســِت ســال ها  ــود و ن ــه امــری خودجــوش ب ن
ــاس  ــن، براس ــا. لنی ــان توده ه ــویک ها در می ــکیاتی بلش ــی و تش کار سیاس
ــورژوازی  ــۀ ب ــِی حمل ــاع، پیش بین ــی از اوض ــت دیالکتیک ــل ماتریالیس تحلی
داخلــی و بین المللــی بــرای ســرکوب انقــاب، تحلیــل از صف آرایــی 
نیروهــای متزلــزل سیاســی، شــناخت از پتانســیل و روحیــه توده هــا و 
ــه   ــخیص داد ک ــویک تش ــزب بلش ــت ح ــی از موقعی ــی وعین ــی علم ارزیاب
ــارزۀ نظامــی  ــه مب ــزرگ ب ــش ب ــد یــک جه ــی بای ــارزۀ سیاســی انقاب مب
ــه  ــیر ک ــن مس ــپ از ای ــای چ ــی جریان ه ــازی برخ ــد. تصویرس ــی کن انقاب
ــوده ای  ــی راه انداختنــد، تشــکل های ت گویــی اول کارگــران جنبــش اعتصاب
شــورایی بــه راه افتــاد و بعــد به طــور خودجــوش دســت بــه قیــام زدنــد یــا 
این کــه طــی ســالیان طوالنــی قــوای بلشــویک ها ذره ذره جمــع شــد و یــک 
بــاره دریــا شــد و دولــت طبقــۀ بــورژوازی حاکــم در آن غــرق شــد، واقعیــت 
ــری  ــدۀ رهب ــش تعیین کنن ــاع و نق ــی اوض ــناریوها، پیچیدگ ــن س ــدارد. ای ن
لنیــن و حــزب بلشــویک در گذرانــدن انقــاب از پیــچ و خم هــا و تشــخیص 
ــر خیــاالت  ــا منطبــق ب جهش هــا و گسســت ها را کامــا حــذف می کننــد ت
ــوده ای و  ــش ت ــک جنب ــود ی ــه وج ــردد. واضــح اســت ک ــان گ و توهمات ش
ــان  ــه خواه ــر ک ــرهای دیگ ــان و قش ــر و دهق ــای کارگ ــترده از توده ه گس
تغییــر جــدی و ســرنگونی وضــع موجــود بودنــد عامــل بســیار مهمــی بــود. 
امــا ایــن خشــم و خواســت بــدون رهبــری لنیــن و بلشــویک ها بــه انقــاب 
ــِی بلشــویک ها در جهــش  اکتبــر منتهــی نمی شــد. واضــح اســت کــه توانای
دادن بــه مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا بــه ســطح کســب قــدرت از طریــق قهــر 
انقابــی، خــود ثمــره یــک کار درازمــدت انقابــی بــود. امــا محتــوای ایــن کار 
درازمــدت انقابــی تمایــز جــدی بــا محتــوای کار درازمــدت احزابــی ماننــد 
ــویک ها و  ــتی منش ــت اکونومیس ــال ها کار و فعالی ــت. س ــویک ها داش منش
کار مســلحانه جــدا از توده هــا کــه گاهــا توســط جریــان اس آر پیــش بــرده 
می شــد، هرگــز بــه یــک جنــگ انقابــی و درهــم شکســتن ماشــین دولــت 
بــورژوازی منتهــی نمی شــد. کار درازمــدت بلشــویک ها تحــت رهبــری 

ــرای کمونیســت  ــود کــه در هســتۀ مرکــزی آن، تــاش ب لنیــن، فعالیتــی ب
ــه  ــی علی ــارزه طوالن ــرار داشــت. مب ــر ق ــه کارگ ــک بخــش از طبق کــردن ی
خط هــای راســت و اکونومیســتی در مــورد هــدف و مضمــون و روش 
پرولتاریــا در انقــاب و بــه  وجــود آوردن یــک حــزب کمونیســت مولفــه ای 
تعیین کننــده در ایــن فرآینــد تــدارک و آمادگــی و تســریع بــود. تــوان لنیــن 
و حــزب تحــت رهبــری او طــی ســال ها کار آگاهانــه و خــاف جریــان علیــه 
ــی  ــان جهان بین ــه بی ــا ک ــر خط ه ــتی و دیگ ــت و اکونومیس ــای راس خط ه

ــود.  ــه ب ــد، شــکل گرفت ــورژوازی بودن خرده ب
ــری  ــِگ تحــت رهب ــه جن ــدی داشــت ک ــر در مســکو، پیش درآم ــام اکتب قی
ــام  ــن اع ــود. لنی ــن پطرزبورگ ب ــوف در س ــرال کورنیل ــا ژن ــویک ها ب بلش
کــرد، مبــارزه بــه جایــی رســیده اســت کــه اکنــون دو اردوی نظامــی بایــد 
ــه 1917 وارد ســن پترز  ــاه ژوئی ــد و در م ــرم کنن ــا هــم دســت و پنجــه ن ب
بــورگ شــد تــا درهــم شکســتن حملــه ژنــرال کورنیلــوف را ســازمان دهــد. 
ایــن برخــورد نظامــی بــه ســرعت ذهــن کارگــران را بــه روی مســالۀ کســب 
ــش  ــرد. این جــا نقطــه چرخــش در افزای ــز ک ــر متمرک ــق قه ــدرت از طری ق
نفــوذ بلشــویک ها بــود. خــوِد ایــن جنــگ علیــه دشــمن، عامــل مهمــی در 
ــوذ  ــر نف ــان از زی ــران و دهقان ــوراهای کارگ ــای ش ــیدن توده ه ــرون کش بی
منشــویک ها و اس آرهــا  و تحکیــم رهبــری لنیــن در شــوراهای کارگــری و 

دهقانــی و حتــا در خــود حــزب بلشــویک بــود.
لنیــن کیفیتــا بیشــتر و روشــن تر از دیگــر رهبــران بلشــویک ایــن حقیقــت 
اســتراتژیک را درک کــرده بــود کــه پرولتاریــا بــدون ارتــش و دســت زدن بــه 
جنــگ ســازمان یافته و رهبری شــده بــه قــدرت نخواهــد رســید بلکــه به طــرز 
ــوا حیله گــری  ــا تمــام ق ــورژوازی ب ــت خواهــد شــد. ب ــه او خیان اســفناکی ب
ــورژوازی روســیه  ــدۀ ب ــت« و نماین ــت موق ــرد. کرنســکی رئیــس »دول می ک
ــا  ــیده و حت ــدرت رس ــه ق ــزار ب ــلطنت ت ــرنگونی س ــۀ س ــه در نتیج ــود ک ب
ــه  ــود ک ــا( شــده ب ــی )اس آره ــی یعن عضــو حــزب سوسیالیســت های انقاب
ــای  ــام قدرت ه ــد. تم ــب بکن ــان را جل ــر و دهق ــای کارگ ــت توده ه رضای
امپریالیســتی آشــکارا بــه کرنســکی ماموریــت داده بودنــد کــه انقــاب را در 
ســطح برکنــاری تــزار متوقــف کنــد. در ایــن میــان منشــویک ها و اس ارهــا 
ــه  ــای عوام فریبان ــد و وعده ه ــازی می کردن ــکی را ب ــتیار کرنس ــش دس نق
ــدون اســتواری  ــد. ب ــان می بردن ــران و دهقان ــان کارگ ــه می ــت را ب ــن دول ای
بــر روی هــدف کســب قــدرت سیاســی و اســتقرار دولــت سوسیالیســتی از 
ــرای درهــم شکســتن تمــام و کمــال  طریــق اســتراتژی انقــاب قهرآمیــز ب
دولــت و کســب کامــل قــدرت سیاســی بــرای طبقــه کارگــر تحــت رهبــری 
ــور  ــری و مان ــه حیله گ ــن هم ــتن ای ــم شکس ــه دره ــت، ن ــزب کمونیس ح
ــیر  ــردن س ــرف ک ــه منح ــود و ن ــن ب ــود ممک ــای زهرآل ــی و توهم ه سیاس
ــب  ــرای کس ــی ب ــگ انقاب ــطح جن ــه س ــری ب ــارزه کارگ ــودی مب خودبه خ
ــود کــه  قــدرت سیاســی. خــط سیاســی ایدئولوژیــک لنیــن تعیین کننــده ب
بتوانــد حــزب بلشــویک را در آن ماه هــای فشــرده کــه ارزش بیســت ســال 
ــدان  ــه می ــد و ب ــیج کن ــخ بس ــرخ تاری ــردن چ ــوض ک ــرای ع ــتنند، ب داش

بیــاورد.
ــخصیت  ــش ش ــت را کی ــن وضعی ــورژوا، ای ــنفکران خرده ب ــیاری از روش بس
ــط  ــش خ ــم کی ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــد. ام ــن می دانن ــی لنی ــا اقتدار گرای ی
ــای  ــیدن پرولتاری ــدار رس ــه اقت ــرای ب ــح و ب ــط صحی ــدار خ ــح و اقت صحی

ــی.  ــام طبقات ــریت از نظ ــی بش ــدف رهای ــا ه ــش ب ــی و متحدان انقاب
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