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جمهوری اسالمی باید سرنگون شود

ــه،  ــرهای جامع ــۀ قش ــرۀ هم ــته جمعی و روزم ــای دس ــات و مقاومت  ه اعتراض
کارگــران، دانشــجویان، معلمــان، بازنشســتگان، زنــان، مال باختــگان، راننــدگان، 
مغــازه داران، کشــاورزان، فعالیــن محیــط زیســت، خانواده هــای زندانیــان 
سیاســی  و... علیــه اســتثمار و بی عدالتــی و تبعیــض، صحنــۀ سیاســی جامعــه 
را بــه کلــی تغییــر داده اســت. جامعــه ای پرتحــرک کــه در یــک ســال اخیــر و 
به ویــژه پــس از مبــارزات سراســری دی مــاه ســال 96، از یــک دوره خمودگــی 
و اتخــاذ »سیاســِت صبــر و انتظــار« بیــرون آمــده و خشــم و بیــزاری از ایــن 
نظــام و بیــان آن بــه هــر شــکلی، جنبــۀ بــارِز صحنــۀ سیاســی شــده. مبــارزه 
ــازه ای  ــکل های ت ــی ش ــبکه های اجتماع ــِک ش ــا کم ــا ب ــت مرتب ــه حاکمی علی
ــف  ــای مختل ــاِت بخش ه ــعارها و مطالب ــود و ش ــر می ش ــد، فراگی ــدا می کن پی
مــردم بــه صحنــۀ عمــل درمی آیــد. از مبــارزه علیــه »صندوق هــای صدقــه« و 
»کمیتــه امــداد« کــه نمــادی دیگــر از دزدی و خــوار شــمردن و تحمیــق مــردم 
ــا یــک شــادمانی  توســِط  غارت گــران حکومتــی اســت و آتــش زدن آن هــا، ت
ــعارهای  ــر دادِن ش ــرای س ــود ب ــی می ش ــال محرک ــِن فوتب ــی در جش همگان
سیاســی، روســری از ســر برداشــتن، ارزش هــای دینــی را در وجــوه گوناگــون 
بــه ُســخره و چالــش گرفتــن و رویارویــی بــا نیروهــای ســرکوب در ایــن گوشــه 
و آن گوشــۀ کشــور. مــردم ایــن رژیــم را نمی خواهنــد و ایــن را بــا هــر فرمــی 
ــه در  ــاد بیشــتر از هم ــن فری ــد. ای ــاد می زنن ــی فری ــر صدای ــا ه ــارزه و ب از مب
ــر جمهــوری اســامی« در خیــزِش بیــش از هشــتاد  ــی »مــرگ ب شــعاِر انقاب

شــهر در دی مــاه 96، منعکــس شــد. 
جمهــوری اســامی می توانــد بــا دروغ و دمبــل و ایجــاِد توهــم و همــۀ تدابیــری 
ــه تضادهــای  ــکا ب ــا ات ــه کار بســته، هم چنیــن  ب ــاد گرفتــه و ب کــه ســال ها ی
ــداری  ــیه(، مق ــن و روس ــکا، چی ــا، آمری ــتی )اروپ ــای امپریالیس ــان قدرت ه می
فرصــت بــرای خــودش بخــرد. امــا تضــاِد ریشــه ای میــان ایــن نظــاِم اســتثمار و 
ســتم   بــا اکثریــت مــردم را نمی توانــد حــل کنــد. تضــادی کــه بــا اوج گیــری 
ــِش  ــر شــده و آت ــای امپریالیســتی حادت ــرای تحریم ه بحــران اقتصــادی و اج
ــار دیگــر و در مقیاســی  ــه کشــید را ب ــاه 96 زبان ــر خاکســتر کــه در دی م زی

ــد.  ــعله ور می کن ــر، ش بزرگ ت
هرچنــد خــود ایــن تضــاِد بــه تنهایــی می توانــد بنیــاِن ایــن رژیــم را برافکنــد، 
ــۀ  ــاِد دیرین ــت. تض ــن نیس ــط ای ــامی فق ــوری اس ــاد جمه ــل و تض ــا معض ام
ــا توافق نامــۀ »برجــام«  میــان امپریالیســم آمریــکا و جمهــوری اســامی کــه ب
ــم فاشیســتی ترامــپ/ ــا روی کار آمــدن رژی ــود تخفیــف پیــدا کنــد، ب ــرار ب ق

پنــس در آمریــکا و تغییــِر سیاســت هیئــت حاکمــۀ کنونــی آمریــکا در قبــال 
ــام« در  ــکا از »برج ــروج آمری ــد. خ ــل ش ــر از قب ــامی، حادت ــوری اس جمه
ــوری  ــه جمه ــد علی ــای جدی ــاِل تحریم ه ــه اعم ــم ب ــاه و تصمی ــت م اردبیهش
اســامی، شــروِط دوازده گانــه ای کــه از ســوی وزیــر خارجــه آمریــکا در برابــر 
جمهــوری اســامی بــرای مذاکــره و رفــع تحریــم گذاشــته شــد، نشــان از آن 
دارد کــه امپریالیســم آمریــکا به طــور جــدی نقشــۀ تنبیــه، بی ثبــات کــردن و 

ــد. ــال می کن ــم را دنب ــر رژی تغیی
ــۀ  ــِت حاکم ــِد هیئ ــه از دی ــد ک ــان می ده ــکا نش ــۀ آمری ــروط دوازده گان  ش
ــِت  ــل ســال حاکمی ــد از مواضــع چه ــوری اســامی بای ــکا، جمه ــی آمری کنون
خــود در مــورد خاورمیانــه، عقب نشــینی کنــد. بایــد دســت از حمایــت حزب اهلل 
لبنــان بــردارد، نیروهایــش را از ســوریه و عــراق و یمــن بیرون بکشــد، دســت از 
شــعاِر »نابــودی اســرائیل و فتــح قــدس« بــردارد و...امــا ایــن دخالت هــا بقــای 

در این شماره:    
معلم های مبارز نقش مهمی در انقالب اجتماعی دارند!

شکل گیری دولت متمرکز وابسته به امپریالیسم 
بر فراز موج نوین کمونیســم

اما چگونه و توسط کدام نیرو؟
و برای سازماندهی کدام جمهوری؟
ــادگی  ــه س ــد ب ــه می توان ــن ن ــد. بنابرای ــن کرده ان ــامی را تامی ــوری اس جمه
ــده  ــکا را نادی ــروط آمری ــد ش ــه می توان ــیند و ن ــب بنش ــود عق ــع خ از مواض
ــکاِف  ــه روی تضــاد و ش ــابق ب ــیاِق س ــه س ــت ب ــن وضعی ــم در ای ــرد. رژی بگی
میــان قدرت هــای امپریالیســتی و لغزیــدن در میــان ایــن شــکاف ها، حســاب 
ــاه  ــد زمــان برایــش کوت می کنــد و دنبــال فرصــت خریــدن اســت. امــا می دان
ــام«  ــدن در »برج ــه مان ــل ب ــی مای ــای اروپای ــد دولت ه ــت. هرچن ــده اس ش
ــرۀ  ــا زنجی ــد، ام ــکاری داده ان ــوِل هم ــامی ق ــوری اس ــه جمه ــتند و ب هس
ــا و  ــان دولت ه ــی می ــدات بین الملل ــط و معاه ــدۀ رواب ــده  و پیچی ــم تنی دره
کمپانی هــای امپریالیســتی، در جهــاِن بــه شــدت ادغــام شــده، موانــع بزرگــی 
در برابرشــان قــرار داده اســت. به طــور مثــال وزیــر اقتصــاد فرانســه 29 خــرداد 
ــان  ــات و تولیداتش ــد در ازای خدم ــوی بای ــرکت های فرانس ــرد: »ش ــام ک اع
ــتقل  ــی مس ــاد مال ــودن نه ــر نب ــه خاط ــد و ب ــت کنن ــول دریاف ــران پ در ای
اروپایــی ایــن امــکان وجــود نــدارد و بیشــتر شــرکت های فرانســوی بــا اعمــال 
ــی  ــزرگ نفت ــرکِت ب ــد.«. ش ــران بمانن ــد در ای ــکا نمی توانن ــای آمری تحریم ه
ــارد دالر  ــج میلی ــِغ پن ــه مبل ــراردادی ب ــال 2017 ق ــه در س ــال ک و گازی توت
ــا ایــران بــه امضــاء رســانده بــود،  در پــروژۀ فــاِز 11 میــدان پــارِس جنوبــی ب
اعــام کــرده کــه در صــورت عــدم موافقــت آمریــکا، احتمــال باقــی مانــدن ایــن 
شــرکت در ایــران بســیار ضعیــف اســت. بــه گــزارش »یــورو نیــوز« گــروه بزرگ 
ــای  ــق فعالیت ه ــد تعلی ــرد »فراین ــام ک ــز اع ــژو ســیتروئن نی خودروســازی پ
مربــوط بــه ســرمایه گذاری های مشــترک خــود در ایــران را آغــاز کــرده و بــرای 
احتــرام بــه قانــون تحریم هــای آمریــکا علیــه تهــران تــا 6 اوت / 1۵ مــرداد مــاه 

ــد.«. ــرک می کن ــران را ت ــاری ای ــال ج س
ــام  ــرانجام اع ــوری اســامی و س ــج جمه ــرای فل ــای امپریالیســتی ب تحریم ه
ــه نظــام ســرمایه داری جهانــی تــا تحریــم نفــت پیــش  آشــکار سرســپردگی ب
ــه امپریالیســم  ــۀ وابســته ب ــن اقتصــاِد بیمــار و زوار در رفت ــت و ای خواهــد رف
را بیــش از پیــش فــرو می پاشــد. تبعــاِت اجتماعــی چنیــن وضعیتــی خــواب 
از چشــمان هیئــِت حاکمــه جمهــوری اســامی، ربــوده اســت. همیــن اکنــون، 
ــن  ــک بزرگ تری ــه مال ــد« ک ــس هن ــع رالین ــابقه »صنای ــم س ــی ک در اقدام
مجموعــه پاالیشــگاهی جهــان اســت اعــام کــرده مشــغول برنامه ریــزی بــرای 
ــد:  ــزارش می ده ــرز گ ــزاری رویت ــت. خبرگ ــران اس ــت از ای ــق واردات نف تعلی
ــران،  ــد نفــت ای ــه خری ــرای خاتمــه دادن ب »ایــن تصمیــم صنایــع رالینــس ب
پــس از آن صــورت گرفــت کــه آمریــکا از توافــق برجــام خــارج شــد.«. بیــژن 
زنگنــه، وزیــر نفــت جمهــوری اســامی در نامــه ای بــه رئیــس دوره ای اوپــک 
)ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت( از ایــن ســازمان خواســتار کمــک بــه 

ــکا شــده اســت.  ــا تحریم هــای آمری ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــروش نفــت ای ف
باندهــای مختلــف قــدرت، در چگونگــی  تضادهــای درون رژیــم میــان 
پاســخ گویی بــه ایــن وضعیــت حادتــر از همیشــه شــده اســت. آن هــا راهــکار 
ــان  ــده و توان ش ــیخته ش ــم گس ــان از ه ــجام درونی ش ــد، انس ــترک ندارن مش
ــده. در  ــف ش ــدت تضعی ــردم به ش ــار م ــرل و مه ــردن و کنت ــت ک در حکوم
ــا  ــه ت ــگ گرفت ــی، از فیلترین ــی و بین الملل ــرد و کاِن داخل ــورد  مســائل ُخ م
ــای  ــان قدرت ه ــت از می ــدام دوس ــاِب ک ــی و انتخ ــتِ های کاِن خارج سیاس
امپریالیســتی، رویکردهــای متفــاوت دارنــد و مرکزیــت واحدشــان بــرای 
ــه  ــن ک ــد. همی ــت داده ان ــم از دس ــدت را ه ــا میان م ــای حت تصمیم گیری ه
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جمهوری اسالمی باید  ...
یــک نظــاِم حکومتــی مرکزیــت خــود را از کــف بدهــد، تــوانِ اش در نقشــه ریزی 
و ادارۀ جامعــه تــا ایــن درجــه تضعیــف شــود، نشــانۀ مهمــی از عمــق بحــران و 

ــن نظــام اســت.  شــکنندگی ای
خوش خیالــی اســت اگــر فکــر کنیــم رژیــم در برابــر مــردم دســت بــه 
ــی  ــاِن واقع ــه صاحب ــی را ب ــدرت سیاس ــد و ق ــم می زن ــینی  های مه عقب نش
ایــن وضعیــت  آن یعنــی توده هــای مــردم واگــذار می کنــد. آن هــا در 
ــا  ــود ام ــد ب ــا خواهن ــا و آن ج ــینی هایی این ج ــه عقب نش ــور ب ــکننده  مجب ش
ــال  ــل س ــاب و چه ــرکوب و ارع ــی س ــان یعن ــاح همیشگی ش ــان از س هم زم
تجربــۀ جنایتــی کــه  دارنــد، اســتفاده خواهنــد کــرد. آخریــن نمونــه اش اعــدام 
جنایت کارانــۀ »محمــد ثــاث« از دراویــش گنابــادی اســت کــه بــدون اثبــات 
ــوری  ــال آدم کشــاِن جمه ــه خی ــا ب ــه شــد ت ــه دار آویخت ــه ب جــرم، بی رحمان
ــد و  ــود می دانن ــِب خ ــی رقی ــاِظ مذهب ــه از لح ــردم ک ــی از م ــامی، بخش اس
بــرای ابتدایی تریــن خواسته های شــان اعتــراض می کننــد »ســِر جــای« 
ــر  ــه ه ــت  اش ب ــظ حاکمی ــرای حف ــه ب ــت حاکم ــن هیئ ــوند. ای ــانده ش نش
وســیله ای متوســل می شــود از جملــه »رئیــس جمهــور نظامــی« یعنــی 
ــر  ــاش ب ــی و ت ــای سیاس ــۀ ترفند ه ــاکان ادام ــی و کم ــای نظام ــک کودت ی
ــه  ــرای مقابل ــی. ب ــای حکومت ــه روی از جناح ه ــه دنبال ــردم ب ــردن م وادار ک
ــی« اســتفاده  ــس از »احساســاِت مل ــم فاشیســتی ترامپ/پن ــداِت رژی ــا تهدی ب
ــی/ ــم ایران ــِر پرچ ــه زی ــردم را ب ــی از م ــد بخش های ــاش می کن ــد و ت مي کن

اســامی خــود بکشــاند و آنــان را گوشــت دِم تــوپ کنــد. همان طــور کــه رژیــم 
ــود در  ــت های خ ــردن سیاس ــاده ک ــرای پی ــد ب ــعی می کن ــس س ترامپ/پن
ــه، خــود را  ــا در خاورمیان ــال جمهــوری اســامی و محکــم کــردن جــای پ قب
»دوســت« مــردم ایــران نشــان دهــد و مبارزاتــی کــه علیــه جمهــوری اســامی 
ــر دو  ــد. در ه ــل کن ــرۀ سیاســت های امپریالیســتی  تبدی ــه ذخی ــود را ب می ش
صــورت نتیجــه یکــی خواهــد بــود. جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا 
ــا وجــود اختــاف، در ســتم و اســتثمار و  ــی هســتند کــه ب هــر دو نظامی های
ــد. جمهــوری اســامی ســابقه ای طوالنــی  جنایــت علیــه مــردم اشــتراک دارن
ــروی  ــران دارد. نی ــتانی در ای ــِر افغانس ــای مهاج ــه توده ه ــتم گری علی در س
ــرای  ــتر ب ــود بیش ــب س ــۀ کس ــو مای ــک س ــتم دیدگان از ی ــن س کار ارزاِن ای
ــر  ــر ه ــوده و از ســوی دیگ ــورژوازی اســامی ب ــران و ب نظــاِم ســرمایه داری ای
ــه  ــد«، بی رحمان ــه درد نمی خوردن ــا »ب ــی فع ــِل سیاس ــر دلی ــه ه ــان و ب زم
ــورد  ــکا در م ــم ترامپ/پنــس در آمری ــروز رژی ــن کار را ام اخــراج  شــدند. همی
ــد  ــاِت ض ــه اقدام ــت ب ــی اس ــط کاف ــد. فق ــام می ده ــی انج ــن مکزیک مهاجری
انســانی اخیــِر اینــان در اخــراِج کــودکان مکزیکــی، جــدا کــردن ِ آن هــا از مادر و 
ــه مکزیــک نگاهــی کنیــد. صحنه هــای تکان دهنــده  ــدر و بازگرداندن شــان ب پ
و دردناکــی کــه قلــِب هــر کســی کــه بویــی از انســانیت بــرده را بــه درد می آورد 
و نهیــب می زنــد کــه: ایــن چــه دنیایــی اســت کــه در آن زندگــی می کنیــم؟ 
و آرزوی دســت یافتــن بــه جهانــی کــه ایــن بی عدالتی هــا در آن وجــود 
ــر  ــد. ه ــدار می کن ــرافت مندی بی ــاِن ش ــر انس ــای ه ــد را در روی ــته باش نداش
ــی،  ــای دین ــر آموزه ه ــی ب ــِی متک ــده و ارتجاع ــای پس مان ــا ایدئولوژی ه دو ب
ــف  ــِف مشــخص، تعری ــرای انجــاِم وظای ــی ب ــد و عامل زن را فرودســت می دانن
شــده، ُکــد گــذاری شــده: خانــواده، مــادر، همســر، کلیســا، مســجد، تبعیــت، 

ــس دوم.  جن
جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا، هــر دو ارتجاعی و پوســیده هســتند و 
بایــد بــه دســت توده هــای تحــت ســتم و اســتثمار در ایــران و آمریــکا ســرنگون 
شــوند. تفــاوت در اینســت کــه یکــی )امپریالیســم آمریــکا( تبــه کار و ســرکردۀ 
ــلطه گری  ــت و س ــِی جنای ــوری جهان ــر امپرات ــت و ب ــتی اس ــان امپریالیس جه
ــی  ــش، نظام ــا ویژگی های ــامی( ب ــوری اس ــری )جمه ــد؛ و دیگ ــم می ران حک
اســت وابســته و سرســپردۀ نظــاِم جهانــی ســرمایه داری امپریالیســتی. هیچ یــک 
کم تریــن رابطــه ای بــا اکثریــت مــردم و نیازهــای آن هــا ندارنــد. قانــون ســرد و 
ضدبشــری حاکــم بــر هــر دو نظــام یکــی اســت: بــه هــر قیمتــی حداکثــر ســود 
ــوژی و  ــرای نظــاِم ســرمایه داری و طبقــۀ ســرمایه دار بیــاور! سیاســت، ایدئول ب
ــون« اســت.  ــاِت منســوخ و ارتجاعــی هــر دو، برخاســته از همیــن »قان اخاقی

یکــی بــا بنیادگرایــی اســامی و دیگــری بــا بنیادگرایــی مســیحی. 
در هــر جامعــه ای و در دوره هایــی نقــاط گرهــی و بحران هایــی در اوضــاع شــکل 
می گیــرد کــه مصــداِق زلزلــه سیاســی اســت. در تاریــِخ سیاســی ایــن کشــور، 
درهم آمیختگــی و تاقــی جمیــِع تضادهــای داخلــی )میــاِن مــردم و حاکمیــت 
و میــاِن خــوِد حکومتی هــا(، تضادهــا و چالش هــای عظیــم بین المللــی و 
منطقــه ای، کم نظیــر بــوده اســت. هــر یــک از ایــن تضادهــا به تنهایــی قابلیــت 
ــیرازۀ  ــه ش ــی ک ــد. وضعیت های ــتثنایی دارن ــی اس ــه وضعیت های ــکل  دادن ب ش
جامعــه را از هــم بــدرد و ریشــه یــک حکومــت را از جــای در بیــاورد. ویژگــی 
ــا  اوضــاع کنونــی و عمــق بحــران در ایــن اســت کــه مجموعــۀ ایــن تضادهــا ب

هــم آمیختــه شــده  و کلیــت رژیــم جمهــوری اســامی را در محاصــره قــرار داده.
ــن  ــه ای ــه علی ــه ای ک ــر و طبق ــر قش ــردم، از ه ــای م ــود، توده ه ــن وج ــا ای ب
ــل حکومتــی و اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی  ــا خاســته اند، بدی ــم به پ رژی
ــن مســاله  ــه ای ــه نســبت ب ــز ب ــد و به طــور خودجــوش نی ــل آن ندارن در مقاب
ــه سرچشــمۀ معضــات سیاســی، اقتصــادی و  ــد ک ــد ش ــی آگاه نخواهن حیات
اجتماعــی کــه هــر روز بــا آن مواجهنــد کجاســت و راه حــل چیســت؟ بــه یــک 
ــت  ــع کوتاه مــدت و بلندمــدت اکثری ــد مناف ــوع جامعــه ای می توان کام، چــه ن
ــی  ــوع انقاب ــه ن ــه چ ــت زدن ب ــا دس ــه، ب ــد و در نتیج ــن کن ــردم را تامی م
اســت کــه می تــوان چنیــن جامعــه ای را بنــا کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه 
مانیفســت و برنامــۀ مشــخص چنیــن جامعــه و انقابــی موجــود هســت. 
مختصــات دولــت و  نظــاِم اقتصــادی اجتماعــی بنیــادا متفــاوت از آن چــه تــا 
ــت و   ــت هس ــروز( در دس ــا ام ــوده )از گذشــته ت ــم ب ــران حاک ــون در ای کن
نقشــۀ راه رســیدن بــه آن نیــز موجــود هســت. امــا نیروهــای اندکــی حــول 
ــن خطــری  ــر، بزرگ تری ــن ام ــل رهایی بخــش متشــکل هســتند و ای ــن بدی ای
اســت کــه آینــدۀ اکثریــت مــردم را تهدیــد می کنــد. زیــرا در چنیــن شــرایطی، 
ــت  ــرون و تح ــا از بی ــم ی ــن رژی ــازمان یافته از درون ای ــی س ــای سیاس نیروه
ــای  ــری بخــش مهمــی از توده ه ــد رهب ــکا می توانن ــت امپریالیســم آمری حمای
عصیــان کــرده و جــان بــه لــب رســیده را در دســت بگیرنــد و تاریــِخ شکســِت 
ــی بهتــر  ــه جامعــه و جهان ــرای رســیدن ب مبــارزات و جانفشــانی های مــردم ب
ــتفاده از فرصــت  ــر و اس ــن خط ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــود. ب ــرار ش ــه تلخــی تک ب
عظیمــی کــه ضعــف و ورشکســتگی جمهــوری اســامی به وجــود آورده، 
ــرد. آزادی  ــوا ک ــاب کمونیســتی انباشــت ق ــرای انق ــر ب ــد خســتگی ناپذی بای
ــر  ــد ب ــرورت، بای ــن ض ــه ای ــخ ب ــت. پاس ــرورت اس ــن ض ــه ای ــخ ب ــا در پاس م
ــردم در حرکت هــای اعتراضــی جــاری در  ــای آگاهــی توده هــای م بســتر ارتق

سراســر کشــور انجــام شــود. 
این کــه جمهــوری اســامی توســط کــدام نیــرو و چگونــه ســرنگون شــود، آیــا 
ــد  ــز می توان ــی نی ــکل های نظام ــه ش ــکا )ک ــم آمری ــارهای امپریالیس ــر فش زی
داشــته باشــد( از هــم بپاشــد یــا توســط توده هــای ســازمان یافته بــرای 
یــک انقــاب رهایی بخــش و بــا هــدف ایجــاد جمهــوری سوسیالیســتی 
ــر آینــدۀ  ــران، ســرنگون شــود، تاثیــر تعیین کننــده و درازمــدت ب ــن در ای نوی
ــی  ــن انقاب ــردن راه چنی ــاز ک ــرای ب ــد داشــت. ب ــه خواه ــن جامع ــردم و ای م
)انقــاب کمونیســتی( امــروز در ســطح گســتردۀ  تــوده ای و سراســری، 
ــته  ــک رش ــا ی ــرد ت ــری ک ــردم دخالت گ ــی م ــای اعتراض ــد در جنبش ه بای
ــوند.  ــری ش ــی و سراس ــِت همگان ــه خواس ــل ب ــدی تبدی ــت های کلی خواس
ــام  ــف«1 ن ــت توق ــوان »هف ــه از آن به عن ــتند ک ــت هایی هس ــا خواس این ه
ــن نظــام را در خــود فشــرده کــرده،  ــف«، تضادهــای ای ــم. »هفــت توق مي بری
ــارت  ــه اس ــا را ب ــردم م ــۀ و م ــه کل جامع ــد ک ــای هولناکی ان ــوۀ جنایت ه جل
ــان فشــردۀ  ــد شــد. بی ــق »اصاحــات« حــل نخواهن ــز از طری کشــیده و هرگ
ــت  ــم و دول ــن رژی ــا تحــت ای ــد، ام ــر کن ــد تغیی ــه بای ــی اســت ک حداقل های

ــن نیســت. ــم ممک ــی حاک طبقات
هفت توقف:

توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی
توقف رژیم فاشیستی نظامی – امنیتی و استبداِد سیاسی

توقف حجاب اجباری و ستم بر زن
توقف جنگ های ارتجاعی جمهوری اسامی در منطقه

توقف فقر، بیکاری و آوارگی
توقف ستم گری ملی علیه ملل غیرفارس

توقف رونِد نابودی محیط زیست
ــور  ــر کش ــروز در سراس ــه ام ــون ک ــی گوناگ ــی و اجتماع ــای سیاس جنبش ه
بــه راه افتــاده بایــد ایــن خواســت های عمومــی را در هــر تجمــع و تظاهــرات  
و مبارزات شــان، فریــاد بزننــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه یــک 
ــج  و  ــه رن ــردم ک ــف م ــرهای مختل ــان قش ــد می ــی و قدرت من ــاد واقع اتح
ــت  ــرمایه داری و حاکمی ــاِم س ــن نظ ــه در ای ــان ریش ــی همگی ش بی حقوق
جمهــوری اســامی دارد شــکل خواهــد گرفــت، صحنــه سیاســی بــرای انجــام 
ــوری  ــی جمه ــرای برپای ــده و راه ب ــاعدتر ش ــوده ای مس ــز ت ــاب قهر آمی انق
سوسیالیســتی نویــن در ایــران کــه یــک نظــاِم اقتصــادی سیاســی اجتماعی 
ــی اســت، گشــوده  ــای اســتثمارگر و ســتم گر کنون ــا نظام ه ــاوت ب ــادا متف بنی

ــد شــد.  خواه
»آتش«

پانوشت:
1. نشــریۀ حقیقــت ارگان حــزب کمونیســت ایران )مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت( در شــمارۀ 
ــا«،  ــِف م ــی و وظای ــۀ انقــاب: اوضــاِع کنون ــواِن »بیانی ــا عن ــاه 1397، در مطلبــی ب 82 خــرداد م
به طــور بســط یافتــه ایــن »هفــت توقــف« را تشــریح کــرده اســت. مــا از خواننــدگاِن نشــریه آتــش 
می خواهیــم ایــن ســنِد مهــم را بــه مطالعــه و بحــِث جمعــی بگذارنــد و بــرای عملــی کــردِن آن بــه 

مــا بپیوندنــد. بــرای دریافــت نشــریۀ حقیقــت بــه ســایت www.cpimlm.com رجــوع کنیــد.
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ایــن کامــا طبیعــی اســت کــه جمهــوری اســامی ماننــد ســلفش 
ــورد  ــورد را در برخ ــرز برخ ــوع روش و ط ــک ن ــاه ی ــلطنت ش ــی س یعن
ــه اســتثمارگر را  ــک طبق ــر دو ی ــرا ه ــرد. زی ــه کار می گی ــوزگاران ب ــه آم ب

می کننــد. نمایندگــی 
ــه  ــد. از جمل ــر می برن ــدان بس ــرض در زن ــم معت ــا معل ــون ده ه ــم اکن ه
ــور  ــا به ط ــارزات معلم ه ــته مب ــال گذش ــدی. س ــی و عب ــتی و حبیب بهش
ــه  ــراض ب ــرای اعت ــف ب ــای مختل ــات در مکان ه ــکل تجمع ــه ش ــداوم ب م
کــم بــودن دســت مزدهــا و یــا عــدم پرداخــت دســتمزدها انجــام شــد امــا 
پاســخ حکومــت بــه ایــن اعتراضــات، زندانــی کــردن، کتــک زدن و توهیــن 

ــود.  ــا ب ــدگان معلم ه و آزار نماین
ــکل  ــن ش ــی معلمی ــورای صنف ــون و ش ــن کان ــته چندی ــال های گذش س
ــون  ــر مــدارس، تشــکیل کان ــه علــِت جــو پلیســی حاکــم ب گرفــت. امــا ب
و شــورای صنفــی معلمیــن در ابتــدا بــه شــکل گســترده مــورد اســتقبال  
قــرار نگرفــت. امــا در ســال گذشــته و بــه مــوازات وخیم تــر شــدن وضعیــت 
معیشــتی معلم هــا، شــماِر بیشــتری بــه حمایــت از ایــن تشــکات جلــب 

شــدند.

ــای  ــی و ارگان ه ــور تربیت ــدارس )ام ــش در م ــق مزدوران ــت از طری حکوم
دیگــر( معلم هــای فعــال در ایــن تشــکات را شناســایی و در مــوارد 
متعــدد بــه بهانه هــای واهــی، جلســات تشــکات معلمیــن را مــورد حملــه 
ــطح در  ــن س ــی در کم تری ــه حت ــی ک ــر کس ــان ه ــن می ــرار داد. در ای ق
شــبکه های مجــازی مثــل تلگــرام و یــا وباگ هــا بــه وضعیــِت نابه ســاماِن 
معلم هــا اعتــراض کــرده بــود را بازجویــی و ســپس بــه زنــدان و یــا تعلیــق 

ــرورش محکــوم کــرد. از خدمــت در آمــوزش و پ
ــا و تشــکاتی  ــط انجمن ه ــد نظــام ســلطنتی فق ــوری اســامی مانن جمه
را تحمــل می کنــد کــه دربســت در خدمــت اهــداف نظــام باشــند و 
ایدئولــوژی و سیاســت های حاکــم را تبلیــغ کــرده و ســر بــه راه و مطیــع 
ــه محتــوای  ــه افشــاگری از وضعیــت مــدارس و اعتــراض ب باشــند. هر گون

معلم های مبارز نقش مهمی در انقالب اجتماعی دارند!
آن ها می توانند مطالباِت همۀ مردم را به میدان بیاورند!

کتاب هــای درســی جــرم تلقــی شــده و مجــازات دارد. بســیاری از معلم هــا 
بــرای این کــه حقوق شــان کافــی نیســت، بــه انــواع و اقســام کارهــا ماننــد 
ــا تدریــس خصوصــی و خریــد و فــروش خــودرو، دســت  مسافر کشــی و ی

می زننــد.
ــتان های  ــا اس ــتان و ی ــه در بلوچس ــود ک ــنیده می ش ــیار ش ــار بس در اخب
محــروِم دیگــر، دانــش آمــوزان در مــدارس بســیار کهنــه و یــا حتــی کپــر 
ــیاری از  ــد و در بس ــِل دام درس می خوانن ــوار آغ ــات در ج ــی اوق و برخ
ــا همــدان بســیارند مدارســی کــه در  مناطــق دیگــر ماننــد کرمانشــاه و ی

ــد.   ــر می برن ــه س ــابهی ب ــت مش وضعی
طبــق »قانــون اساســی« جمهــوری اســامی، آمــوزش در مقطــع دبســتان 
و دبیرســتان بایــد رایــگان باشــد امــا در عمــل هرگــز چنیــن نیســت. حتــا 
در مــدارس به اصطــاح رایــگان بــه انــواع مختلــف از دانــش آمــوزان پــول 

می گیرنــد.
سیســتم آموزشــی به گونــه ای اســت کــه کارکــرِد آن، تولیــد کارگــر اســت. 
تفــاوت طبقاتــی کامــا در نحــوۀ آمــوزش در مــدارس گوناگــون مشــهود 
ــد و  ــت نمی کنن ــوزان پیش رف ــدارس دانش آم ــری م ــک س ــت. در ی اس

ــه دانشــگاه ها می شــوند. یــک ســری  ــاده ورود ب در یــک ســری دیگــر آم
مــدارس بــه نــام مــدارس تیز هوشــان درســت کرده انــد کــه ایــن مــدارس 
عــاوه بــر این کــه نمــاِد دامــن زدن بــه تمایــزات طبقاتــی از همــان دوره 
ــرای  ــد ب ــع کســب درآم ــال منب ــن ح ــه اســت، در عی ــوزش در مدرس آم

ــوذ اســت.  ــی و نف بخشــی از معلم هــای دارای پارت
یــک مافیــا در پوشــِش آموزشــگاه ویــژه کنکــور نیــز درســت شــده اســت 
کــه درآمدهــای کان کســب می کنــد. ایــن مافیــا دقیقــا به خاطــر 
ــوش  ــوزش  را فرام ــی آم ــدف اصل ــت ه ــود اس ــب س ــه کس ــش ک خصلت
کــرده و آدم هــای دالل مســلک را اســتخدام کــرده کــه خودشــان از همــه 

ــتند!  ــدن هس ــوزش    دی ــد آم ــتر نیازمن بیش
حکومــت در مــدارس مدامــا افــکار عقب مانــدۀ دینــی را بــه خــورد دانــش 
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آمــوزان می دهــد. روی کاغــذ، مــدارس و دانشــگاه ها محــِل آمــوزش 
ــه آمــوزش داده می شــود. حکومــت  ــم، خراف ــا به جــای عل ــم اســت، ام عل
حتــی بــرای تشــکات صنفــی خــط قرمــز تعییــن کــرده از جملــه این کــه 
صحبــت در مــورد جدایــی دیــن از آمــوزش و پــرورش و هم چنیــن جدایــی 
ــه  ــال وقاحــت کلی ــا کم ــت ب جنســیتی جــرم محســوب می  شــود. حکوم
ــی و سیاســی  ــا ارزش هــای دین ــا کــه ســر ســوزنی ب فعالیت هــای معلم ه
آنــان مغایــرت دارد را از طــرق مختلــف تحــت نظــر گرفتــه و مــورد پیگــرد 

ــد. ــرار می ده ق
هــم اکنــون در اعتــراض بــه زندانــی کــردن و آزار فعالیــن جنبــش 
معلم هــا اعتراضــات گوناگونــی صــورت می گیــرد کــه الزم اســت از 
آن هــا پشــتیبانی شــود. جــای معلــم معتــرض در زنــدان نیســت. حکومــت 
ارتجاعــی بــرای ســرکوب معلمیــن از حربــه تــرور شــخصیت هــم اســتفاده 
ــرض را  ــن معت ــدای معلمی ــن ص ــق ممک ــر طری ــه ه ــتی ب ــد. بایس می کن

ــت. ــل اس ــل تحم ــر قاب ــتم گری غی ــانیم. س ــگان برس ــوش هم به گ
ــت«  ــلم ماس ــق مس ــت، ح ــت، منزل ــن »معیش ــه معلمی ــعار حق طلبان ش
ــر خــط فقــر زندگــی می کننــد و  ــت عظیمــی اســت کــه زی ــاد اکثری فری
دیگــر تــاب تحمــل ایــن شــرایط را ندارنــد. ایــن یــک خواســت اقتصــادی 
ــران در  ــت. کارگ ــدود نیس ــن مح ــه معلمی ــه ب ــچ وج ــه هی ــا ب ــت ام اس
بخش هــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی مدت هاســت بــرای اضافــه 
ــارزه و  ــال مب ــاده در ح ــب افت ــت مزدهای عق ــت دس ــتمزد و پرداخ دس
ــارزه  ــن مب ــی در ای ــد نقطــه عطف ــن می توان ــارزه معلمی ــد و مب اعتصاب ان
ــاری  ــل و انفج ــاله عاج ــک مس ــت ی ــن معیش ــدم تامی ــر و ع ــد. فق باش
ــی  ــا و گران ــام آور قیمت ه ــودی و سرس ــیر صع ــا س ــت و ب ــه اس در جامع
ــر  ــر و انفجارآمیز ت ــل تحمــل در چنــد ماهــه اخیــر، وضعیــت حاد ت غیرقاب
خواهــد شــد. از ایــن رو مبــارزه معلمیــن در صورتــی کــه تنهــا به مبــارزات 
ــت از  ــه حمای ــا آن ب ــم راه ب ــه ه ــاِت »خــود« محــدود نشــده بلک و مطالب
ــی در  ــت باالی ــد، از قابلی ــت بزنن ــه دس ــرهای جامع ــر قش ــارزاِت دیگ مب
جلــب حمایــت وهمراهــی اکثریــت عظیــم مــردم برخــوردار خواهــد شــد. 
شــعارهای معلمیــن کــه اعتراضــی بــر علیــه وضــع موجــود اســت در واقــع 
ــعارهایی از  ــران اســت. ش ــران و کارگ ــی مزد بگی ــه تمام خواســت و مطالب
قبیــل »مدعــی عدالــت خجالــت خجالــت«،  »وزیــر بــی کفایــت، اســتعفا 
ــیاری  ــای بس ــان گوی ــه« زب ــه تبعیض ــزه نتیج ــتن انگی ــتعفا«، »نداش اس

اســت. 
ــی  ــود. معلم های ــدود نمی ش ــطح مح ــن س ــه ای ــن ب ــارزات معلمی ــا مب ام
هســتند کــه در مقابــل اســتانداردهای »اســامی« آمــوزش کــه بــا چمــاق 
امنیتــی بــر معلــم و شــاگرد تحمیــل می شــود مقاومــت می کننــد و دســت 
ــای  ــاگری از بی عدالتی ه ــه و افش ــه خراف ــی علی ــنگری های علم ــه روش ب
ــف  ــائل  مختل ــب مس ــرده و در قال ــر ک ــا خط ــد. آن ه ــی می زنن اجتماع
ــد،  ــه نیاموزن ــه کورکوران ــد ک ــود می آموزن ــوزان خ ــه دانش آم ــی ب آموزش
ــه  ــن ب ــه ت ــرا؟ و این ک ــند چ ــز بپرس ــر چی ــل ه ــد، در مقاب ــوال کنن س
ــر داد.  ــه را تغیی ــرد و جامع ــت ک ــد مقاوم ــد داد و بای ــود نبای ــع موج وض
ــا وجــود شــمار  ــا ب ــاد نیســت ام ــن زی ــه معلمی ــن گون ــداد ای ــد تع هرچن
ــته اند.  ــوزان گذاش ــت دانش آم ــر حرک ــق ب ــرات عمی ــواره تاثی ــدک هم ان
ایــن معلم هــای پیشــرو بــه ایــن حقیقــت آگاهنــد کــه تحــول در سیســتم 
آموزشــی مبتنــی بــر علــم و احتــرام بــه جایــگاه معلــم در جامعــه، از طریق 

یــک انقــاب اجتماعــی محقــق خواهــد شــد.
نگاهی به تاریخچه روز معلم و زندگی الگووار چند معلم مردمی و 

انقالبی و کمونیست  
ــردد. در  ــال 1340 برمی گ ــم اردیبهشــت س ــه دوازده ــم ب ــخ روز معل تاری
ایــن ســال در چنیــن روزی، دکتــر خانعلــی در جریــان اعتصــاب و تجمــع 

معلمــان در مقابــل مجلــس کشــته شــد.
ــکندری  ــان اس ــم در خیاب ــزاران معل ــت، ه ــنبه 13 اردیبهش روز چهارش
تجمــع کردنــد. تابــوت ایــن معلــم جانباختــه بــر دوش معلمــان از مســیر 
ــه ســمت میــدان بهارســتان توســط هــزاران  ــان شــاه )جمهــوری( ب خیاب
معلــم و دانشــجو و قشــرهای دیگــر مــردم تشــییع شــد. معلمــان اشــک 
ــه  ــی و محاکم ــریف امام ــتعفای ش ــتار اس ــاد خواس ــا فری ــد و ب می ریختن
قاتــل  دکتــر خانعلــی بودنــد. گــزارش ایــن راهپیمایــی و اعتصــاب نامحدود 
معلمــان در مطبوعــات منعکــس شــد. احــزاب سیاســی، گروه هــای صنفــی 
ــان  ــود را از معلم ــت خ ــه حمای ــدور اطاعی ــا ص ــری ب ــندیکای کارگ و س

اعــام کردنــد .

ــدور معلم های مبارز ... ــا ص ــاه 1340 ب ــت م ــان در 18 اردیبهش ــزرگ معلم ــاع ب در اجتم
ــد. ــام کردن ــم اع ــاه را روز معل ــت م ــه ای روز 12 اردیبهش قطعنام

نگاهی به زندگی نامه چند معلم جان باخته*
ــارزه  ــگرفت در مب ــر ش ــه تأثی ــی ک ــه معلم های ــی: از جمل ــد بهرنگ صم
معلمــان دوران خــود و دوران پــس از خــود گذاشــت صمــد بهرنگــی اســت. 
بهرنگــی، پــس از پایــان تحصیــل دردانسشــرا، بــه روســتاها رفــت و یــازده 
ســال بــا کــودکان روســتایی ســر و کلــه زد و آن هــا را بــا بی عدالتی هــای 
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی آشــنا کــرد و بــه آنــان آموخــت کــه ایــن 
بی عدالتی هــا را هرگــز نبایــد تحمــل کــرد. خــود صمــد هــم در ایــن کار 
ــان ســتمدیده را  ــه کســب کــرد، از نزدیــک فقــر و تهیدســتی دهقان تجرب
ــدا  ــای روســتاییان، آشــنائی پی ــا و محرومیت ه ــا درده ــرد و ب مشــاهده ک
ــه  ــان ب ــه ارباب ــرد کــه چگون ــن، مشــاهده ک ــا چشــم تیزبی ــرد. صمــد ب ک
ــرده و  ــتثمار ک ــر و تهیدســت را اس ــان فقی ــی دهقان ــن وجه بی رحمانه تری
ــد. صمــد،  ژاندارم هــا و ماموریــن دولتــی دمــار از روزگار آن هــا در می آورن
ــر  ــب، به فک ــئول و آرمان طل ــان مس ــک انس ــوان ی ــد و به عن ــا را دی این ه

یافتــن چــاره افتــاد.
ــا  ــان، ب ــتاهای آذربایج ــس در روس ــال های اول تدری ــان س ــد در هم صم
مشــاهده اوضــاع اجتماعــی و مطالعــه آثــار انقابــی، به  درســتی تشــخیص 
داد کــه بــدون دگرگونــی عمیــق در جامعــه، انتظــار بهبــود وضــع کارگران، 
دهقانــان و دیگــر زحمتکشــان و رهایــی از چنــگال فقــر و فســاد و انحطــاط 
اخاقــی، انتظــار بیهــوده ای اســت. به همیــن جهــت، صمــد معلــم، 
ــا و صداقتشــان،  ــه خاقیــت توده هــا و صف ــاور ب ــا ب نویســنده و متفکــر، ب
در راه بیــدار کــردن آن هــا و آمــاده کــردن زمینــه جهــت دگرگــون کــردن 
ــتگی ناپذیر زد.  ــای خس ــه تاش ه ــت ب ــی دس ــی و اجتماع ــع سیاس وض
صمــد کــه هرگــز از فعالیــت و کوشــش خــاق بــاز نمی ایســتاد، در 
عیــن تدریــس در مــدارس روســتایی، بــه کار تحقیــق و مطالعــه پرداختــه 
ــکاف،  ــذ و موش ــی ناف ــا قلم ــی، ب ــر ارزش ــته های پ ــاالت و نوش ــی مق و ط
ــی  ــی، فرهنگ ــای سیاس ــه های عقب ماند گی ه ــی و ریش ــای اجتماع درد ه
و اقتصــادی را بــه توده هــا بازگــو کــرد و راه شــورش علیــه ایــن معضــات 

ــه آن هــا نشــان داد. را ب
ــه  ــود ک ــته ب ــی برجس ــر تربیت ــک متفک ــی و ی ــم حقیق ــک معل ــد ی صم
ــتعماری  ــل اس ــا و محاف ــد جناح ه ــه از دی ــی را ن ــوزش عموم ــائل آم مس
و ارتجاعــی، بلکــه از نقطه نظــر منافــع طبقــات محــروم و ســتمدیده، 
مــورد بررســی قــرار مــی داد. نوشــته بهرنگــی تحــت عنــوان »کنــدوکاو در 
مســائل تربیتــی ایــران« یکــی از بهتریــن کتاب هــای انتقــادی اســت کــه در 
زمینــه فرهنــگ عمومــی نوشــته شــده اســت. در کتــاب »کنــدوکاو در...«، 
بهرنگــی سیســتم ارتجاعــی– اســتعماری آمــوزش عمومــی را مــورد انتقــاد 
موشــکافانه قــرار داده و ضعف هــا و کاســتی های آن را نقادانــه بازگــو 
ــان  ــای مربی ــا کتاب ه ــت ب ــی، در مخالف ــزوه، بهرنگ ــن ج ــد. در ای می کن
ــد: »در  ــن می گوی ــد، چنی ــس می ش ــراها تدری ــه در دانشس ــی ک آمریکای
ــتایی  ــه روس ــا را ب ــه م ــود ک ــان نب ــی در می ــچ حرف ــا، هی ــن کتاب ه ای
ــار کاس  ــه کاس و چه ــرای س ــاق ب ــک اط ــه در ی ــتاد ک ــد فرس خواهن
ــه  ــدم ب ــه در آم ــرا ک ــم. از دانشس ــاگرد درس بگویی ــصت ش ــاه، ش و پنج
 روســتا رفتــم یــک بــاره دریافتــم  کــه تمــام تعلیمــات مربیــان دانشســرا 
کشــک بــوده، همــه اش را بــه بــاد فراموشــی ســپردم و فهمیــدم کــه بایــد 
خــودم فــوت و فــن معلمــی را پیــدا کنــم و چنیــن نیــز شــد. آن هایی کــه 
کتاب هــای دانشســرای مــرا نوشــته بودنــد و آن هایــی کــه چنــان 
کتاب هایــی را تدریــس می کردنــد، خبــری از محیــط کار مــن نداشــتند... 
در 99 % مدرســه های ایــران، مســاله هایی از آن گونــه کــه در ترجمــه 

ــت.« ــرح نیس ــم، مط ــی می خوانی ــای آمریکای کتاب ه
ــد  ــا را در نوردی ــد دهه ه ــر صم ــت و تفک ــدل زیس ــر: م ــرزاد کمانگ .ف
ــا جایی کــه فــرزاد کمانگــر ایــن معلــم متعهــد مردمــی و متفکــر، خــود  ت
را شــاگرد بهرنگــی می دانســت. او جــان خــود را در بقچــه ای از ســادگی، 
صمیمــت، صداقــت، احساســات عمیــق انســانی و پایــداری بــرای بــه کــف 
گرفتــن روزگاری بهتــر، پیچیــد و در زنــدان اویــن بــه جــا گذاشــت؛ و رفــت 

تــا بــدل شــود بــه روایــت دیگــری از صمــد بهرنگــی.
فــرزاد کمانگــر بــا کولــه پــر از کتابــش بــرای کــودکان روســتاهای کامیاران 
ــرزاد در  ــل شــد. ف ــارزه تبدی ــرای مقاومــت، حق طلبــی و مب ــه نمــادی ب ب
ــه  ــن ک ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــان گش ــده به جه ــاران دی ــال 13۵4 در کامی س
ــگار نیــز  ــود، فعــال حقــوق بشــر، فعــال محیــط زیســت، روزنامه ن معلــم ب
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رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
بخش دوم: شکل گیری دولت متمرکز وابسته به امپریالیسم 

ــگاه  ــا( دو ن ــژه بریتانی ــت ها )به وی ــاه و امپریالیس ــا ش ــۀ رض ــورد رابط در م
ــردم  ــان م ــر دو در می ــه ه ــود دارد ک ــی وج ــات تاریخ ــت در مطالع نادرس
ــوذ  ــع و نف ــاه، مناف ــا ش ــت رض ــد اس ــی معتق ــد. یک ــی دارن ــم طرفداران ه
ــا  ــی« بن ــتقل مل ــت »مس ــرد و دول ــدود ک ــران را مح ــت ها در ای امپریالیس
نهــاد و نــگاه دوم، او را »نوکــر بــی اراده« و »عروســک خیمه شــب بازی« 
ــت  ــر واقعی ــدگاه، بیانگ ــن دو دی ــدام از ای ــا هیچک ــد. ام ــم می دان امپریالیس
ــه دوران برآمــدن او  ــا علــم تاریــخ )ماتریالیســم تاریخــی( ب نیســتند. اگــر ب
ــه:  ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــگاه کنی ــوی ن ــلۀ پهل ــکیل سلس و تش
یــک( رضــا شــاه قهرمــان مبــارزه بــا نفــوذ قدرت هــای امپریالیســتی نبــود، 
ــاد و  ــه اقتص ــرد ک ــاد ک ــتعمراتی را ایج ــه مس ــز نیم ــت متمرک دو( او دول
جامعــۀ ایــران را هــر چــه بیشــتر بــه مــدار اقتصــادی ســرمایه داری جهانــی 
پیونــد زد، ســه( رضــا شــاه مــزدور انگلســتان نبــود و اگرچــه در آن مقطــع 
تاریخــی بیــش از هــر کــس دیگــری تــوان تأمیــن منافــع آن هــا در ایــران را 
داشــت امــا بــا نظــر و خواســت آن هــا در مــواردی تضــاد داشــت و بــر ســر 
ــت  ــار( اگرچــه دول ــز پرداخــت و چه ــی نی ــه و چانه زن ــه مقابل ــن تضــاد ب ای
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــران و منطق ــس در ای ــم انگلی ــوذ امپریالیس ــز او و نف متمرک
ــش  ــال کاه ــاه به دنب ــا ش ــا رض ــتند ام ــانی داش ــع و همپوش ــتراک مناف اش

ــود.  ــران ب ــا در ای فشــار و ســیطرۀ بریتانی
ــا کمــک  ــه رضــا خــان ب ــم ک ــاالت1 گفتی ــن سلســله مق در قســمت اول ای
ژنــرال انگلیســی آیرونســاید و در کودتــای اســفند 1299 وارد جــدال قــدرت 
شــد. رضــا خــان خــودش چندیــن بــار گفتــه بــود کــه »مــرا انگلســتان ســر 
کار آورد، امــا وقتــی آمــدم بــه وطنــم خدمــت کــردم«2 یــا »مــرا سیاســت 
انگلیــس آورد، ولــی ندانســت چــه کســی را آورده اســت«3. همچنیــن 
گفتیــم کــه دولــت بریتانیــا پیــش از رســیدن رضــا خــان بــه مقــام ســلطنت، 
ــز  ــت متمرک ــک دول ــه او و تشــکیل ی ــید ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــج ب به تدری
نیمــه مســتعمراتی بهتریــن حافــظ منافــع آن هــا در ایــران هســتند. 
انگلســتان در برابــر یــک ضــرورت و فشــار عاجــل در منطقــه و جهــان قــرار 
داشــت و آن هــم روی کار آمــدن دولــت سوسیالیســتی در اتحــاد شــوروی و 
ــژه  ــه به وی ــه کشــورهای منطق ــاب ب ــن انق ــکان گســترش شــعله های ای ام
کشــورهای مســتعمرۀ بریتانیــا ماننــد هنــد یــا کشــورهایی ماننــد ایــران بــود. 
بنابرایــن مســالۀ اول سیاســت خارجــی بریتانیــا در ایــران، مقابلــه بــا نفــوذ 
بلشویســم و ســرکوب جنبش هــای ضــد امپریالیســتی و انقابــی بــود. عــاوه 
بــر ایــن بــرای انگلســتان مســالۀ نفــِت ایــران نیــز بســیار حیاتــی بــود و آن ها 
ــر  ــا دیگ ــت ب ــودآوری را در رقاب ــع ارزاِن س ــن منب ــتند ای ــز نمی خواس هرگ
ــا  ــت، در گزارش ه ــد. به همین عل ــت بدهن ــتی از دس ــای امپریالیس قدرت ه
ــع،  ــن مقط ــی در ای ــوس های انگلیس ــفرا و جاس ــزاران، ُس ــای کارگ و نامه ه
ــت متمرکــز، ارتــش منظــم و مقتــدر و  ــر نقــش دول مــدام شــاهد تأکیــد ب
ــن  ــال نورم ــوان مث ــتیم. به عن ــن دو هس ــکیل ای ــاه در تش ــا ش ــش رض نق
ــرد کــرزن در 3  ــه لُ ســفیر انگلیــس در تهــران در گــزارش ارســالی خــود ب
فوریــه 1921 متذکــر شــد کــه اوضــاع بی ثبــات ایــران به خصــوص پــس از 
تخلیــۀ قــوای انگلیــس می توانــد منجــر بــه یــک انقــاب جمهوری خواهانــه 
و روی کار آمــدن یــک رژیــم شــورایی در ایــران شــود.4 یــا ِســر پرســی لــورن 
ــا  ــت رض ــر اهمی ــری ب ــزارش دیگ ــه 1923( در گ ــت 1302)م در اردیبهش
خــان در تأمیــن منافــع بریتانیــا تأکیــد کــرد۵ و همــو در اوایــل بهمــن 1300 
نوشــت: »از ایــن پــس مــا بایــد از هرگونــه تظاهــر بــه اینکــه رضــا خــان زیــر 
حمایــت مــا مــی باشــد خــودداری کنیــم« و از رضــا خــان نقــل قــول کــرد 
ــا  ــه بریتانی ــم داد ک ــام خواه ــا کاری را انج ــت ایرانی ه ــه دس ــن ب ــه: »م ک
ــش  ــک ارت ــی ایجــاد ی ــا دســت انگلیســی ها انجــام دهــد. یعن می خواهــد ب
نیرومنــد و اســتقرار نظــم و ســاختن یــک ایــران قــوی و مســتقل... امــا در 
برابــر انجــام ایــن کارهــا، بریتانیــا بایــد شــکیبایی پیشــه کنــد و از دخالــت 

در امــور ایــران خــود داری کنــد«.6 
آِوتیــس میکائیلیــان )ســلطان زاده( )1268-1317 ش( از بینانگــذاران حــزب 
ــرکوب  ــم و س ــه نظ ــتان ب ــزاران انگلس ــل کارگ ــن می ــران، ای ــت ای کمونیس
نظامــی توســط رضــا شــاه را چنیــن توضیــح می دهــد کــه امپریالیســت ها: 
ــان  ــۀ آن ــه گفت ــا ب ــه بن ــد ک ــرمایه گذاری می کنن ــی س ــط در مناطق »فق
ــط  ــان توس ــارت بومی ــت غ ــت، امنی ــی در حقیق ــی" یعن ــت اجتماع "امنی

ــرد  ــن نتیجــه می گی ســرمایه داران خارجــی موجــود باشــد« و ســپس چنی
ــرده  ــرمایه گذاری های کان ک ــران، س ــوب ای ــه انگلســتان در مناطــق جن ک
ــود در مناطــق شــمالی نیــز چنیــن کنــد. امــا دولــت وقــِت  ــود و مایــل ب ب
ایــران قــادر بــه تأمیــن امنیــت و حمایــت از ایــن ســرمایه گذاری ها خصوصــا 
ــد  ــور بای ــن منظ ــتان بدی ــود و انگلس ــی نب ــای انقاب ــل خیزش ه در مقاب
ــه  ــاظ هزین ــه به لح ــت ک ــه می داش ــران نگ ــیعی در ای ــی وس ــروی نظام نی
ــدۀ  ــت از رضــا شــاه و ای ــت حمای ــن عل ــه همی ــود. ب ــه نب ــه صرف ــرون ب مق
ــا  ــود.7 بریتانی ــدن ب ــع لن ــده مناف ــی« او، تأمین کنن ــز پلیس ــت متمرک »دول
بــه مــرور متقاعــد شــد حمایــت از رضــا خــان و پــروژۀ ســلطنت او بیــش از 
حمایــت از نیروهــای وفــادار و نزدیکــی مثــل ســید ضیــاء یــا شــیخ خزعــل، 
ــدۀ منافــع آن هــا اســت.  در آن اوضــاع حــاد و پیچیدگــی تضادهــا، پیش برن
ــۀ  ــا رابط ــتان ی ــرای انگلس ــاه ب ــا ش ــزدوری« رض ــای »م ــن به معن ــا ای ام
یک طرفــۀ اربــاب و نوکــر میــان آن هــا نبــود. رضــا شــاه در عرصــۀ سیاســی 
کوشــید برخــی از امتیــازات انگلیســی ها را محــدود کنــد. از اســتخدام 
مستشــاران نظامــی انگلیســی در ارتــش خــودداری کــرد و هیــچ دانشــجوی 
ــه انگلســتان نفرســتاد. همچنــان کــه در ســال  ــرای تحصیــل را ب اعزامــی ب
1311 بــه ســبک خــودش بــه کاهــش ســهم ایــران از درآمــد قیمــت نفــِت 
شــرکت انگلیــس اعتــراض کــرد و از ســال های میانــی دهــه 1310 )1930( 
ســعی کــرد بــا گســترش روابــط اقتصــادی و سیاســی اش بــا آلمــان نــازی و 
حتــی فرانســه و اتحــاد شــوروی، در روابــط اقتصــادی و سیاســی ایــران بــا 
ــل  ــد عام ــورد شــخص رضــا شــاه چن ــد. در م ــی ایجــاد کن ــا، توازون بریتانی
ــد از  ــه بع ــه اینک ــر از هم ــود. مهمت ــا انگلســتان ب ــا ب ــن اختاف ه ــث ای باع
انقــاب اکتبــر 1917 در روســیه، گســترش جنبش هــای رهایی بخــش 
ــران،  ــه ای ــان ســوم و از جمل ــی و ضــد امپریالیســتی در کشــورهای جه مل
ــتان  ــوص انگلس ــت ها و به خص ــرت از امپریالیس ــۀ نف ــش روحی ــث افزای باع
شــده بــود و رضــا شــاه نمــی توانســت نســبت بــه ایــن امــر بی توجــه باشــد 
ــان  ــر« نش ــتعمار پی ــد اس ــان »ض ــود را قهرم ــی خ ــکار عموم ــد در اف و بای
مــی داد. رونــد نزولــی نفــوذ و قــدرت امپریالیســم انگلســتان در جهــان کــه 
ــوروی،  ــاد ش ــود اتح ــود، وج ــده ب ــروع ش ــد ش ــه بع ــال های 1920 ب از س
ــازی و حتــی  ــد آلمــان ن ــی دیگــر قدرت هــای امپریالیســتی مانن رقابت جوی
آمریــکا، فضــای مانــور بیشــتری بــه رضــا شــاه در ایــن مــورد مــی داد. عامــل 
ــت  ــری از ضدی ــی او، عنص ــیده و ارتجاع ــم نخراش ــه ناسیونالیس ــر اینک دیگ
ــتی(  ــام امپریالیس ــت ها و نظ ــا امپریالیس ــت ب ــه ضدی ــگان« )و ن ــا »بیگان ب
ــی ها در  ــش انگلیس ــوذ و نق ــه نف ــبت ب ــیت نس ــه در حساس ــت ک را داش
ــتی،  ــی امپریالیس ــام جهان ــه در نظ ــن اینک ــرده می شــد. ضم ایــران فش
ــا طبقــۀ حاکمــۀ  همــواره تضــاد منافعــی میــان قدرت هــای امپریالیســتی ب
وابســته بــه آن هــا در کشــورهای تحــت ســلطه وجــود دارد کــه گاهــا )ماننــد 
ــاف و  ــه اخت ــت در 1311( ب ــت نف ــش قیم ــه کاه ــاه ب ــا ش ــراض رض اعت
ــت  ــن عل ــه ای ــود. ب ــر می ش ــم منج ــا ه ــان آن ه ــی می ــی سیاس رویاروی
ــه  ــا وجــود وابســتگی ب ــلطه ب ــم در آن کشــوِر تحــت س ــات حاک ــه طبق ک
امپریالیســت ها، به دنبــال انباشــت ســرمایه و ســود در محــدودۀ جغرافیایــی 
ــت را  ــد انباش ــن رون ــتی، ای ــای امپریالیس ــا قدرت ه ــتند ام ــان هس خودش
ــا  ــا ب ــی گاه ــدار جهان ــن م ــد و ای ــال می کنن ــی دنب ــدوده ای جهان در مح
ــا  ــی ســرمایه در یــک کشــور دچــار تضــاد می شــود. ام ســیر حرکــت درون
ــران  ــا نتوانســت وابســتگی ســاختاری ای ــا، رضــا شــاه نه تنه ــا همــۀ این ه ب
ــن  ــری از ای ــد و عمیق ت ــه امپریالیســم را از بیــن ببــرد، بلکــه شــکل جدی ب

وابســتگی را ایجــاد کــرد.
او در ســایۀ حمایــت امپریالیســم انگلســتان و بــا اتــکا بــه افزایــش درآمدهای 
ــتگاه اداری  ــس سیاســی و دس ــرور پلی ــان و ت ــش، خفق ــۀ ارت ــت، چکم دول
متمرکــز )بوروکراسی-دیوان ســاالری(، پــروژۀ ســاخت و تثبیــت دولــت 
متمرکــز را در ایــران پیــش بــرد. در فصل هــای بعــدی ایــن نوشــته بیشــتر 
دربــارۀ عناصــر و ماهیــت طبقاتــی ایــن دولــت صحبــت خواهیــم کــرد، امــا 
ــا در  ــز اساس ــن تمرک ــه ای ــم ک ــوع می پردازی ــن موض ــح ای ــه توضی ــا ب فع
ــا نیازهــای ســرمایه داری امپریالیســتی و در وابســتگِی ســاختاری  انطبــاق ب
ــا اســت  ــن معن ــه ای ــه مســتعمره« ب ــد. اصطــاح »نیم ــود آم ــه آن به وج ب
ــتقیم  ــر مس ــور غی ــاداً و به ط ــه بنی ــن جامع ــاد در ای ــت و اقتص ــه سیاس ک
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ــری  ــن و رهب ــات اقتصــادی و سیاســی آن تعیی توســط امپریالیســم و الزام
ــا  ــس او. رض ــش و پلی ــت و ارت ــا دول ــاه ی ــا ش ــخص رض ــه ش ــد و ن می ش
شــاه دولــت متمرکــزی را در ایــران ســاخت کــه اگــر چــه مســتعمره نبــود، 
ــر دولــت و اقتصــاد  یعنــی کارگــزاران سیاســی و قوانیــن و روابــط حاکــم ب
ــد  ــن نمی ش ــت ها تعیی ــط امپریالیس ــتقیم توس ــور مس ــۀ آن به ط و جامع
)ماننــد هنــد و مســتعمره های آفریقایــی(، امــا به طــور ســاختاری بنــد نــاف 
ــی ســرمایه داری امپریالیســتی وصــل  ــه نظــام جهان ــات اقتصــادی اش ب حی
و وابســته بــود و نه تنهــا از فــراز و فرودهــا و بحران هــای ســاختاری و 
ــن اقتصــاد تأثیــر می گرفــت8 بلکــه به لحــاظ سیاســی نیــز ناچــار  ادواری ای
ــن  ــات ای ــند در اثب ــن ترین س ــود. روش ــام ب ــن نظ ــی ای ــرش هژمون از پذی
هژمونــی سیاســی، برکنــاری فضاحت بــار او و تبعیــد تحقیرآمیــزش در 
شــهریور 1320 بــود. ایــن وابســتگی سیاســی و اقتصــادی در دوران قاجــار و 
از اوایــل دهــه 1880 در حــال شــکل گیری و گســترش بــود، امــا رضــا شــاه 
بــا تشــکیل دولــت متمرکــز و روابــط سیاســی و اقتصــادی بــر آمــده از آن، 
ــلطنت  ــرای س ــی را ب ــن ویژگ ــرد و ای ــر ک ــتماتیک تر و نهادی ت آن را سیس
ــه  ــادگار گذاشــت. وابســتگی ســاختاری ب ــه ی ــز ب ــد رضــا نی پســرش محم
ــم  ــز علی رغ ــامی نی ــوری اس ــت جمه ــتی در دول ــی امپریالیس ــام جهان نظ
تفاوت هایــی در درجــۀ وابســتگی سیاســی و تغییــرات ناشــی از رشــد روابــط 
ســرمایه داری در ایــران، تــداوم پیــدا کــرد. کافــی اســت ببینیــم کــه تحریــم 
ــۀ  ــران را به ورط ــاد ای ــه اقتص ــد آن، چگون ــع خری ــه قط ــد ب ــت و تهدی نف
نابــودی و مــردم را بــه گرســنگی خواهــد کشــاند. بــدون انجــام یــک انقــاب 
ــتی،  ــاد سوسیالیس ــک اقتص ــتقرار ی ــس از آن اس ــتی و پ ــی کمونیس سیاس
نمی تــوان بندهــای ایــن وابســتگی ســاختاری بــه نظــام امپریالیســتی را بــاز 

کــرد و از قیــد آن رهــا شــد. 
ــه نظــام امپریالیســتی چــه  ــران ب ــده ای از وابســتگی اقتصــاد ای بخــش عم
در زمــان رضــا شــاه و محمــد رضــا و چــه در جمهــوری اســامی، ازطریــق 
ــت  ــروش نف ــد و ف ــه تولی ــران ب ــاد ای ــاختاری اقتص ــتگی س ــت و وابس نف
ــق اســت کــه  ــن طری ــی از ای ــرد و نظــام ســرمایه داری جهان صــورت می گی
ارادۀ سیاســی و اقتصــادی اش را بــر دولــت، جامعــه و مــردم ایــران تحمیــل 
ــران  ــر اقتصــاد و سیاســت ای ــد. نفــت، شــاه کلید ســلطۀ انگلســتان ب می کن
ــلطنت طلبان از  ــدار س ــی طرف ــای تبلیغات ــود. فیلم ه ــاه ب ــا ش در دوران رض
جملــه مســتند شــبکۀ مــن و تــو مدعی انــد کــه رضــا شــاه در ســال 1311 
ــه بخــاری و انجــام  ــا انداختــن قــرارداد نفــت دارســی )مقــرر در 1901( ب ب
ــت  ــد و صنع ــران از درآم ــهم ای ــتان، س ــت انگلس ــا دول ــدد ب ــرات مج مذاک
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــش داد. ام ــمگیری افزای ــرز چش ــت را به ط نف
ایــران در 1312 )1933( مجبــور بــه تمدیــد امتیازنامــۀ دارســی شــد. اگرچه 
قــرارداد جدیــد تنهــا یــک چهــارم مناطــق مــورد بحــث در امتیــاز دارســی را 
در بــر می گرفــت امــا ایــن شــامل مهمتریــن ذخایــر کشــف شــده و تمامــی 
مناطــق مــورد بهره بــرداری بــود و مــدت آن نیــز از 27 ســال بــه 60 ســال 
افزایــش پیــدا کــرد! ســهم ایــران از درآمــد شــرکت نفــت انگلســتان افزایــش 
ــه انگلیســی ها از تســلط  ــی ک ــا اطمینان ــن در مقایســه ب ــا ای ــرد ام ــدا ک پی
یک جانبــه و مطلــق بــر نفــت ایــران پیــدا کردنــد، دســتاورد ناچیــزی بــود. 
وابســتگی دولــت بــه درآمــد نفــت در فاصلــه ســال های 1320-1303 
)1924-1941( ده برابــر شــد9 و ایــن به معنــای وابســتگی هــر چــه بیشــتر 
اقتصــاد ایــران بــه نظــام امپریالیســتی بــود. در فصــل مربــوط بــه سیاســت 
اقتصــادی و اقدامــات اصاحــی زیربنایــی رضــا شــاه خواهیــم گفــت کــه ایــن 
وابســتگی بــه عایــدات نفتــی، چگونــه در عمــل امــکان هرگونــه برنامه ریــزی 
ــت و  ــه را گرف ــا و همه جانب ــک اقتصــاد خودکف ــرای ســاختن ی ــدت ب بلندم
خطــر قطــع تولیــد و فــروش نفــت تــا بــه امــروز ماننــد شمشــیر بــاالی ســر 

اقتصــاد ایــران باقــی مانــده اســت.
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بــود. وی دبیــر هنرســتان کار و دانــش شهرســتان کامیــاران در جنــوب 
اســتان کردســتان، عضــو انجمــن صنفــی فرهنگیــان و انجمــن زیســت 
محیطــی ئاســک )آهــو( بــوده و بــا نــام مســتعار »ســیامند« در ماهنامــه 
ــاران  ــرورش کامی ــوزش و پ ــه اداره آم ــه ب ــان ک ــی آموزشــی روی فرهنگ
تعلــق دارد قلــم مــی زده اســت. وی در زمینــه حقــوق قومــی و مســائل 
ــه  ــود ب ــرده ب ــران ســفر ک ــه ته ــرداد 138۵ )ب ــوده، در م ــال ب ــان فع زن
همــراه دوســتش دســتگیر می شــود، وی بــه اتهــام عضویــت و همــکاری 
ــه ای  ــش گنجین ــرزاد و نامه های ــد. ف ــوم ش ــدام محک ــه اع ــژاک ب ــا پ ب
ــلی  ــرورش نس ــرای پ ــت ب ــران اس ــان ای ــش معلم ــرای جنب ــدوار ب صم

ــامی.  ــوری اس ــه جمه ــس علی ــارز و تازه نف مب
اصغــر امیــری: از اعضــای اتحادیــه کمونیســت های ایــران و از مبارزیــن 
ــد 1330  ــال 1360. او متول ــه س ــل ب ــربداران در آم ــلحانه س ــام مس قی
ــی،  ــت انقاب ــک کمونیس ــوان ی ــارزه اش به عن ــاز مب ــش از آغ ــود. پی ب
ــی در اواخــر ســال های  ــاث باباجان ــاده ث معلمــی در روســتاهای دورافت
دهــه 40 بــود. ایــن کار برایــش فقــط طریقــی بــرای تمــاس و آگاه ســازی 
روســتاییان زحمتکــش نبــود، بلکــه آموختــن و آموزانــدن بــا روح بــزرگ 
ــده شــاگردانش به شــوق  ــا خن ــی داشــت. ب ــی غریب ــش همنوای و مهربان
می آمــد و کوشــش بــرای تغییــر شــرایط زندگیشــان بزرگ تریــن 
هــدف زندگیــش بــود. اصغــر در ســال 1362 توســط رژیــم جنایــت کار 

جمهــوری اســامی دســتگیر و اعــدام شــد.
بهمــن عزتــی: معلــم ورزشــکار از معلمینــی بــود کــه جــان خــود را در 

راه آرمــان انســانی اش از دســت داد.
ــتان  ــای زمس ــی از روزه ــوزان وی: »در یک ــی از دانش آم ــره ی یک خاط
ــرف  ــیدم. ب ــه رس ــه مدرس ــروع درس ب ــگ ش ــد از زن ــه بع ــد دقیق چن
زیــادی باریــده بــود. پاهــای بــدون جورابــم در داخــل کفش هــای 
ــرما  ــد از س ــده بودن ــخ ش ــه ی ــک قطع ــه ی ــل ب ــه تبدی ــتیکی ا م ک پاس
داشــتند می ترکیدنــد و تمــام بدنــم از ســرما کرخــت شــده بــود. 
ــه داخــل  ــود. خواســتم ب ــو ســالن ورودی ناظــم مدرســه ایســتاده ب جل
بــروم امــا او مــرا متوقــف کــرد و بــا تنــدی خــاص خــودش شــروع بــه 
ــرای ناظــم  ــودم. ب ــه مدرســه آمــده ب ــر ب بازخواســت کــرد کــه چــرا دی
توضیــح دادم کــه شــب ها تــا صبــح در قفســه کوچــک پــدرم کــه ســر 
جــاده بــود کار مــی کــردم، پــدرم دیــر ســرکار آمــد و بــرف باریــده بــود و 
دلیــل دیــر آمدنــم ایــن بــود. بــه خرجــش نرفــت و بــا قطعــه کابلــی کــه 
ــای  ــم آق ــخ زده ام زد. نمی دان ــه ای روی دســت ی در دســت داشــت ضرب
عزتــی از کجــا پیدایــش شــد، بــدون هیــچ پــرس و جویــی یقــه ناظــم 
را گرفــت. بــر ســرش غریــد: »حالــی نمی شــوی کــه ایــن پســر برایــت 
ــای ناظــم مثــل گــچ  توضیــح می دهــد کــه مشــکل داشــته اســت!« آق
ــی در ادامــه گفــت کــه  ــای عزت ــود و چیــزی نگفــت. آق ســفید شــده ب
دیگــر نبینــد بــا بچه هــا آن طــور رفتــار کنــد و مــرا بــه کاس فرســتاد.«
شــکراهلل احمــدی: از اعضــای اتحادیــه کمونیســت های ایــران، متولــد 
ــس در  ــه تدری ــه 40 ب ــر ده ــود. از اواخ ــاه ب ــن کرمانش 1330 از معلمی
روســتاهای ثــاث باباجانــی پرداخــت. او فقــط معلــم نبــود بلکــه مــورد 
ــکات  ــل مش ــل ح ــا مح ــش عم ــاق کوچک ــود و اط ــردم ب ــاد م اعتم
ــد دارو و  ــرف خری ــش ص ــد اندک ــی از درآم ــی بزرگ ــود. بخش ــی ب اهال
ــان  ــی اش را در هم ــت سیاس ــد. فعالی ــودکان ده می ش ــرای ک ــاب ب کت
دوران بــا شــرکت در محافــل مختلــف چــپ شــهر شــروع کــرد. بــا  اصغــر 
ــردم فعالیــت مشــترک داشــتند.  ــری  در جهــت آگاهــی و رشــد م امی
ســید قربــان حســینی: از معلمیــن مبــارز و مردمــی. تنهــا چیــزی که 
در تمــام برگه هــای بازجویــی اش نوشــت، اشــعار ســعید ســلطانپور، شــاعر 

انقابــی از اعضــای ســازمان چریک هــای فدایــی )اقلیــت( بــود. 
ــی از  ــک، یک ــم فیزی ــاه، معل ــد کرمانش ــی: متول ــی بیان ــز گرج هرم
ــی،  ــم خلخال ــا حک ــرداد 13۵8 ب ــه در 28 م ــود ک ــارز ب ــم مب 11 معل
ــد. وی از  ــدام ش ــی و اع ــه صحرای ــی، محاکم ــه اول خمین ــاد درج ج
کســانی بــود کــه نخســتین اعتصــاب معلمــان ایــران را در قیــام بهمــن 

ــد.  ــاماندهی کردن ــاه س در کرمانش
کاوه اردالن
ــته  ــه، از نوش ــان جان باخت ــه معلم ــوط ب ــب مرب ــگارش مطل ــرای ن *ب
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــته اس ــی بازنشس ــم ریاض ــینی معل ــی حس غامعل

معلم های مبارز ...
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بر فراز موج نوین 
کمونیســم

چیست؟ کمونیسم  واقعیت 

ســتون »واقعیــت کمونیســم« از شــماره آینــده سلســله مقاالتــی در 
معرفــی ســنتزنوین کمونیســم )کمونیســم نویــن( را آغــاز می کنــد. 
به عنــوان مقدمــه ای بــرای آغــاز ایــن سلســله مقــاالت گزیــده ای از یکــی از 
ســخنرانی های رفیــق عزیزمــان امیــر حســن پــور کــه یــک ســال پیــش از 
میــان مــا رفــت را منتشــر می کنیــم. عنــوان ایــن ســخنرانی بســیار مهــم 
ــخۀ  ــت. نس ــتیزي اس ــات و علم س ــی، خراف ــناخت علم ــارۀ ش ــی درب بحث
ــم«  ــن کمونیس ــوج نوی ــراز م ــر ف ــاب »ب ــخنرانی را در کت ــن س ــِل ای کام

ــد. ــور بخوانی نوشــته امیرحســن پ
....

ــرفته تر از  ــت پیش ــارۀ طبیع ــر درب ــش بش ــم دان ــرن نوزده ــط ق ــا اواس  ت
دانشــش دربــارۀ جامعــه بــود، زیــرا شــناخت طبیعــت و جامعــه پابه پــای 
ــد  ــه بع ــم ب ــرن نوزده ــط ق ــی از اواس ــد ول ــرفت نمي کردن ــر پیش همدیگ
ــن جهــش صــورت  ــا پیدایــش مارکسیســم در شــناخت جامعــه هــم ای ب
گرفــت. دانــش مــا صــد و پنجــاه ســال اســت کــه ایــن جهــش را کــرده 
و بــه درک علمــی جامعــه رســیده ایم. مارکسیســم، شــناخت علمــی 
جامعــه اســت. انســان مجبــور اســت هــم طبیعــت را بشناســد هــم جامعــه 
ــیم و  ــه را بشناس ــه جامع ــرد ک ــاد ک ــرایط را ایج ــن ش ــم ای را. مارکسیس
بفهمیــم کــه مثــًا بشــر و دنیــا توســط خــدا آفریــده نشــده اند. البتــه قبــل 
از مارکسیســم هــم روشــن شــده بــود کــه زمیــن در هفــت روز آن طــور که 
ــای  ــده و قصه ه ــدا نش ــد پی ــا می کنن ــی ادع ــون دین ــایر مت ــل و س انجی
ــم  ــا مارکسیس ــان ب ــم هم زم ــن ه ــتند. داروی ــه هس ــی بی پای ــب دین کت

ــود. بســیاری از ایــن حقایــق را طــرح کــرده ب
.........

ــور  ــه ظه ــه ب ــم جامع ــرد و عل ــی ک ــه را علم ــی جامع ــم بررس مارکسیس
رســید. امــا شــکل گیری ایــن علــم فقــط تــراوش فکــری مارکــس 
ــان و  ــان خودش ــرن و زم ــم ق ــر عل ــود ب ــی ب ــه متک ــود. بلک ــس نب و انگل
ــا پوزیتویســم و  ــارزه ب ــش سوسیالیســتی، مب ــون در جنب ــارزات گوناگ مب
مبــارزه بــا آنارشیســم. همــۀ ایــن کشــمکش ها و مبــارزات فکــرِی آن دوران 
وارد شــکل گیری علــم مارکسیســم شــد. مبــارزات درونــی اهمیــت خیلــی 
زیــادی در شــکل گیری و تکامــل یــک علــم دارد. جنبــش کمونیســتی را 
نــگاه کنیــد. انقــاب اکتبــر صــد ســال پیــش تاریــخ دنیــا را تغییــر داد. بــه 
مــا نشــان داد آینــده ی دیگــر کامــًا ممکــن اســت. حتمــی نیســت ولــی 
ــد  ــان می ده ــورد نش ــت خ ــاب[ شکس ــن انق ــه ]ای ــت. این ک ــن اس ممک
ــد و  ــود نمی آی ــه وج ــودی ب ــت و خودبه خ ــی نیس ــده حتم ــن آین ــه ای ک
ــن ســادگی نیســت. در  ــه ای ــارزه بکنیــم ب حتــی اگــر برایــش ســخت مب
رابطــه بــا پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی در چیــن و بعــد شکســت آن در 
چهــل ســال پیــش نیــز همیــن طــور اســت. بعــد از رجعــت ســرمایه داری 
در شــوروی، مائــو و حــزب کمونیســت چیــن ایــن بحــث را مطــرح کردنــد 
کــه در چیــن بایــد جلــوی رجعــت ســرمایه داری را گرفــت و راه هایــی هــم 
پیــدا کردنــد کــه جلویــش را بگیرنــد، ولــی بــاز آن جــا هــم ]ســرمایه داری[ 
رجعــت کــرد. نتیجــه اش دنیــای بدتــر و وحشــتناک تری اســت کــه امــروز 
ــارش  ــه دچ ــی ک ــا وضع ــتی ب ــش کمونیس ــم جنب ــروز ه ــم. ام می بینی
هســت و در واقــع متاشــی شــده اســت، ســوال ایــن اســت کــه بــا ایــن  
گذشــته چــه کار می کنیــم. دو انقــاب مهمــی کــه کمونیســت ها رهبــری 
ــرای این کــه آن دنیــای ممکــن را ایجــاد کننــد منجــر شــد بــه  ــد ب کردن

ــه کمونیســت ها  ــن رابط ــی؟ در ای ــکار می کن ــن وضــع چ ــا ای شکســت. ب
در بیســت ســال اخیــر جهــش مهمــی کردنــد. بــه نظــر مــن ایــن جهــش 
ــکا« روی داده اســت. ســایر احــزاب  ــی آمری در حــزب »کمونیســت انقاب
موفــق نشــدند بفهمنــد کــه در قــرن بیســتم چــی شــد و االن مارکسیســم 
و جنبــش کمونیســتی در چــه وضعــی اســت. بــه نظــر مــن وجــود کســی 

مثــل بــاب آواکیــان بــرای حــل ایــن مســاله خیلــی مهــم بــود.
....

ــی  ــزرگ، مارکسیســم امــروز هــم جهــش تکامل ــع ب ــا وجــود همــۀ موان ب
کــرده اســت. ... ایــن جهــش امــروز ســنتز نویــن از جنبــش کمونیســتی 
ــه  ــا را ب ــد م ــه می توان ــن مارکسیســمی اســت ک ــن ای ــه نظــر م اســت. ب
جلــو ببــرد و راه دیگــری نیســت. ســایر مارکسیســم هایی کــه وجــود دارنــد 
ــو  ــل بدی ــی مث ــا دیدگاه های ــد و ی ــتی می کنن ــای مارکسیس ــوز ادع و هن
ــه درجــا زدن در ایــن گنــداب ســرمایه داری  و ژیــژک و غیــره کارشــان ب

می رســد.
...

یــک منبــع بســیار مهــم رشــد علــم اجتمــاع احــزاب کمونیســت بودنــد. 
درســت اســت کــه مارکــس از حــزب شــروع نکــرد، ولــی بــه زودی شــروع 
بــه فعالیــت در تشــکیات طبقــۀ کارگــر و جنبــش سوسیالیســتی کــرد و 
همــراه بــا انگلــس، انترناســیونال اول را درســت کردنــد. خاصــه یــک پــای 
ــود و یــک پایشــان در  ایــن دو نفــر همیشــه در جنبش هــای  اجتماعــی ب
ــۀ  ــادی در کتابخان ــت زی ــس وق ــتن. مارک ــدن و نوش ــک و خوان کار تئوری
ــش هــم در  ــک پای ــود و ی ــش آن جــا  ب ــک پای ــا گذاشــت. ی ــوزه بریتانی م
ــکیاتی و  ــی و تش ــارزه حزب ــی مب ــری. یک ــی کارگ ــکیات بین الملل تش
جنبشــی و یکــی هــم کار تئوریــک در کتابخانه هــا و ســنتز آمــار و ارقــام 
و شــواهد و مســتندات و افــکار و دانــش زمانــه بــرای شــناخت پیــدا کــردن 
از جامعــه و معضــات آن. هــدف او تنهــا شــناختن دنیــا نبــود، بلکــه تغییــر 
آن را می خواســت. در زمــان لنیــن هــم این طــور بــود و ایــن علــم مرتــب 
ــان  ــا. آواکی ــایر دانش ه ــر س ــت ب ــر می گذاش ــرد و تاثی ــرفت می ک پیش
هــم همیشــه در جریــان ســازمان دادن انقــاب در آمریــکا و رهبــری حزب 
کمونیســت انقابــی آمریــکا و خدمــت بــه جنبــش انترناسیونالیســتی بــوده 
اســت و هــم در کار مبــارزه بــرای درک مارکسیســم و دفــاع از آن و 
باالخــره تکامــل آن. ایــن حــزب بخشــی از جنبــش نویــن کمونیســتی بــود 

ــدا شــد. ــه در اواخــر ســال های 1960 پی ک
....

در آمریــکا هــم چندیــن گــروه کمونیســتی و مائوئیســتی جدیــد بودنــد، از 
ــی مهمــی  ــه داد و قدم هــای خیل ــا یکــی راهــش را ادام ــا تنه ــن این ه بی
ــاب آواکیــان یکــی از  ــود و ب برداشــت کــه اســمش »اتحادیــه انقابــی« ب
فعالینــش بــود و یکــی دیگــر از فعالینــش مارتیــن نیــکاس بــود. مارتیــن 
کســی اســت کــه »گروندریســه« را از آلمانــی بــه انگلیســی ترجمــه کــرده 
اســت و تنهــا ترجمه ایســت کــه تــا حــاال مــورد اســتفاده اســت. در ســال 
1973 چــاپ شــد. یکــی دیگــر بــروس فرانکلیــن بــود کــه بعدهــا منتخبــی 
ــق  ــه تحقی ــرد و ب ــاپ ک ــد چ ــک جل ــتالین را در ی ــار اس ــن آث از مهم تری
ــن  ــت. ای ــرمایه داری پرداخ ــتی و س ــه سوسیالیس ــی جامع ــان علم در رم
ــی  ــی« مش ــۀ انقاب ــدند. »اتحادی ــدا ش ــی« ج ــۀ انقاب ــر از »اتحادی دو نف
ــت داشــت و  ــان محبوبی ــن جوان ــی در بی ــا خیل ــه آن وقت ه چریکــی را ک



ش   شمارۀ 80
آت

8
بر فراز ...

ــه نقــد کشــید. رد تئوریــک مشــی  فرانکلیــن از آن پشــتیبانی می کــرد، ب
ــن روش  ــا ای ــه ب ــردن ک ــتدالل ک ــم و اس ــم و گواریس ــِی کاستریس چریک
ــان و  ــی در آلم ــی چریک ــرد. مش ــرنگون ک ــرمایه داری را س ــود س نمی ش
ایتالیــا هــم قــوی بــود. یــک مبــارزۀ تئوریــک دیگــر کــه اتحادیــۀ انقابــی 
بــا آن درگیــر بــود مبــارزه علیــه ناسیونالیســم بــود، چــون کــه در آمریــکا 
جنبــش ســیاهان خیلــی مهــم بــود و ناسیونالیســم در جنبــش کمونیســتی 
و انقابــی ســیاهان قــوی بــود. مارتیــن لوتــر کینــگ کــه خــط بــورژوازی 
لیبــرال داشــت خیلــی محبــوب بــود و حــزب »پلنــگان ســیاه« هــم بــود 
کــه آواکیــان قبــل از تشــکیل »اتحادیــۀ انقابــی« تنهــا عضــو »ســفید« 
ــا ایــن حــزب رابطــۀ خیلــی نزدیــک داشــت. او در ســال های  ــود و ب آن ب
1970 در مقابلــه بــا خــط ناسیونالیســتی، ماهیــت مســاله ملــی در آمریــکا 
ــودم  ــن خ ــید. م ــدل کش ــث و ج ــه بح ــی ب ــک و سیاس ــر تئوری را از نظ
ــتی  ــات کمونیس ــن ادبی ــا ای ــودم و ب ــجو ب ــکا دانش ــا در آمری آن وقت ه
ــی« در مــورد مســاله ملــی  ــۀ انقاب آشــنا شــدم. بحث هایــی کــه »اتحادی
ــًا یکــی از  ــود. مث ــده ب ــی آموزن ــرای مــن خیل ــرد ب و ناسیونالیســم می ک
ــا خــط کمینتــرن در مــورد جنبــش ســیاهان آمریــکا  نقدهــا در رابطــه ب
ــرزمین  ــت س ــورد می گف ــن م ــال های 1930 در ای ــرن در س ــود. کمینت ب
ســیاهان »کمربنــد ســیاه« در آمریــکا اســت )خطــۀ جنوبــی کــه تراکــم 
ــد  ــت بای ــک مل ــوان ی ــه عن ــیاهان را ب ــود( و س ــیاه در آن ب ــت س جمعی
شــناخت و در »کمربنــد ســیاه« حــق تعییــن سرنوشــت دارنــد. »اتحادیــۀ 
انقابــی« بــه جــای این کــه بیایــد ســی ســال بعــد از آن تحلیــل کمینتــرن 
ــرد، چــون  ــه آن برخــورد ک ــادی ب ــد انتق ــا دی ــد ب ــرار کن ــا را تک همان ه
نســبت بــه ســال 1930 تغییــرات مهمــی بــه وجــود آمده بــود: ســیاهان از 
یــک منطقــه بــه مناطــق دیگــر پراکنــده شــده بودنــد، و طبقــۀ پرولتاریــای 

ســیاه درســت شــده بــود. 
ــود.  ــم ب ــه اکونومیس ــارزه علی ــا مب ــۀ این ه ــر از هم ــارزۀ مهم ت ــک مب ی
»اکونومیســم« اســمی بــود کــه لنیــن روی گرایــش دنبالــه روی از جنبــش 
ــن گرایــش نادرســت کــه  خودبخــودی طبقــه کارگــر گذاشــت. یعنــی ای
فکــر کنیــم طبقــه کارگــر بــا مبــارزه اقتصــادی می توانــد بــه سوسیالیســم 
ــۀ  ــل »اتحادی ــق و تحلی ــه آن. تحقی ــوط ب ــم مرب ــی مفاهی ــد و خیل برس
ــرمایه داری  ــد از س ــی« ش ــت انقاب ــزب کمونیس ــداً »ح ــه بع ــی« ک انقاب
شــدن شــوروی جــدی بــود. ایــن حــزب مثــل بقیــه احــزاب مائوئیســتی 
ــد مي توانســت  نشــان بدهــد کــه چــرا این جــوری شــد. فکــر نکنیــد  بای
ــر  ــاب اکتب ــار انق ــوز اعتب ــود. شــوروی هن ــاد ب ــت زی ــود. مقاوم ــان ب آس
ــود.  ــوی ب ــپ ق ــکال و چ ــش رادی ــوذش در جنب ــید و نف ــدک می کش را ی
ــک نظــام انتشــاراتی وســیع  ــود. ی ــوی ب ــی ق در عرصــۀ فکــری هــم خیل
بین المللــی داشــت. ایــن همــه کتابخانــه و دانشــگاه پــر از نشــریات آن هــا 
ــود دارد؟  ــوروی وج ــرمایه داری در ش ــدام س ــو و ک ــیدند ک ــود. می پرس ب
ــرمایه دار؟  ــی س ــی می گوی ــه ک ــد، ب ــن رفته ان ــرمایه دارها از بی ــه س هم
یــک ســازمان تروتسکیســتی در 1977 کتابچه ای در دفاع از سوسیالیســتی 
ــه  ــود ک ــن ب ــی« ای ــۀ انقاب ــرد. بحــث »اتحادی ــودن شــوروی منتشــر ک ب
بایــد نشــان داد آیــا قانــون ارزش در فرماندهــی اقتصــاد شــوروی هســت یــا 
نــه؟ ایــن قانــون ارزش در آمریــکا چطــوری عمــل می کنــد و در شــوروی 

چطــور؟
خاصــه، »اتحادیــۀ انقابــی« نقــش خیلــی مهمــی در ایــن مبــارزه بــرای 
اثبــات ماهیــت ســرمایه داری شــوروی داشــت. یکــی از مناظره هــای مهــم 
ــا، از حــزب کمونیســت  ــد لوت ــن ریمون ــود بی ــی ب ــادم هســت بحث ــه ی ک
ــن  ــود. )ای ــکا ب ــگاه در آمری ــتاد دانش ــه اس ــکی ک ــا ژیمانس ــی، ب انقاب
ــتی  ــوروی: سوسیالیس ــوان »ش ــا عن ــده ب ــاپ ش ــد چ ــره در دو جل مناظ

یــا سوســیال امپریالیســتی؟«(.  ژیمانســکی اســتدالل می کــرد کــه 
ــا  ــود ت شــوروی سوسیالیســتی اســت. او تحقیقــات مفصلــی هــم کــرده ب
ــی زد.  ــرف نم ــی ح ــت و الک ــتی اس ــوروی سوسیالیس ــه ش ــد ک ــت کن ثاب
»حــزب کمونیســت انقابــی« بــا او در عرصــۀ نظــری در افتــاد. حــزب ایــن 

مبــارزات را رهبــری می کــرد.
ــی  ــت ها یعن ــن، رویزیونیس ــو در چی ــرگ مائ ــال م ــه دنب ــد از 1976 ب بع
ــه در حــزب  ــۀ سوسیالیســتی ک ــد شــده در جامع ــداً تولی ــورژوازی جدی ب
کمونیســت هــم حضــور داشــتند، کودتــا کردنــد و ســرمایه داری برگشــت. 
ــاد  ــد و اگــر افت ــی ممکــن اســت بیفت ــن اتفاق ــود کــه چنی ــه ب ــو گفت مائ
ــزاب  ــی از اح ــدۀ کم ــد، ع ــا ش ــی کودت ــرد. وقت ــاب ک ــاره انق ــد دوب بای
مائوئیســت علیــه آن موضــع گرفتنــد. »حــزب کمونیســت انقابــی« یکــی 
ــی  ــا هســت، ول ــک مشــکلی آن ج ــه ی ــد بل ــه می گفتن ــود. بقی ــا ب از آن ه
ــی  ــی مهم ــد. کار خیل ــرمایه داری نمی دیدن ــای س ــوان کودت ــه عن آن را ب
ــود در  ــه ب کــه آواکیــان بعــد از ایــن واقعــه کــرد نوشــتن یک ســری مقال
توضیــح خدمــات مائــو بــه تکامــل مارکسیســم. ایــن سلســله مقــاالت اول 
بــه صــورت روزنامــه ای در نشــریۀ حــزب منتشــر شــد در زمینــۀ فلســفه، 
اقتصــاد سیاســی، انقــاب فرهنگــی پرولتــری، سوسیالیســم، روبنــا و غیــره. 
ــۀ  ــکل روزنام ــه ش ــدام ب ــر ک ــد ه ــاالت بودن ــن مق ــای ای ــا عنوان ه این ه
ده صفحــه ای کــه بعــداً بــه صــورت کتابــی بــا عنــوان »خدمــات فناناپذیــر 
مائــو«  منتشــر شــد کــه بــه نظــرم هنــوز خیلــی مهــم اســت بــرای درک 
ــه  ــود و چ ــه ب ــن چ ــت و چی ــه گذش ــتی چ ــش کمونیس ــه در جنب اینک
ــش  ــازی جنب ــرای بازس ــارزه ب ــد از آن مب ــد. بع ــور ش ــرا این ط ــد و چ ش
ــی انترناسیونالیســتی«  ــه تشــکیل »جنبــش انقاب ــود کــه ب کمونیســتی ب
مشــهور بــه »ریــم« انجامیــد.  احــزاب مائوئیســت دنیــا از جملــه »اتحادیــۀ 
کمونیســت های ایــران )ســربداران(« در آن بودنــد و مجلــۀ »جهانــی بــرای 
فتــح« را منتشــر می کــرد. ایــن تشــکیات بــا ایــن دیــد درســت شــد کــه 
همیشــه نیــاز بــه یــک انترناســیونال هســت. ســند انتقــادی مهــم آواکیــان 
»فتــح جهــان«  بــود کــه در ســال 1981 در حــزب ســخنرانی کــرده بــود 
ــای  ــورد گرایش ه ــی در م ــد مهم ــد از آن نق ــا بع ــد. ی ــر ش ــد منتش و بع
ناسیونالیســتی در رهبــران کمونیســت مثــل مائــو و پیشــینه ی ایــن 
گرایش هــا در جنبــش کمونیســتی و بســیاری موضوعــات دیگــر کــه بــرای 
کمونیســم جهت گیــری اســتراتژیک هســتند طــرح کــرد. ایــن ســند هــم 

ســال 1984 منتشــر شــد.  
باالخــره می رســیم بــه نتیجــه ی ایــن تحــوالت تئوریــک کــه االن »ســنتز 
نویــن« می نامیــم. بحثــی کــه آواکیــان ســال ها دارد می کنــد ایــن اســت 
کــه دوره ی جنبــش کمونیســتی قــرن بیســتم بــه پایــان رســیده و بــا آن 
ــس  ــوج اول جنبــش کمونیســتی از کمــون پاری ــت. م ــو رف نمی شــود جل
ــام  ــتی تم ــن سوسیالیس ــه چی ــرمایه داری ب ــت س ــا رجع ــد و ب ــروع ش ش
شــد. ایــن مــوج دســتاوردهای خیلــی مهمــی داشــت و نشــان داد کــه مــا 
ــد  ــر می کردن ــس تصوی ــس و انگل ــه مارک ــی ک ــن دنیای ــه ای ــم ب می توانی
برداشــته شــد،  بزرگــی  بــه آن برســیم. قدم هــای  بایــد  برســیم و 
ــی  ــی کار بســیار طوالن ــه آن شــد ول پیشــرفت های مهمــی در رســیدن ب
ــی  ــارزۀ خیل ــاخت. مب ــود آن را س ــه نمی ش ــد ده ــرض چن ــت و در ع اس
ــود  ــًا نمی ش ــی اص ــک و علم ــدون درک تئوری ــد و ب ــر می خواه طوالنی ت
بــه طــرف آن حرکــت کــرد، چــه برســد بــه رســیدن بــه آن و بایــد از نــو 
ــه خــود  ســاخت و مــوج دومــی شــروع شــود و ایــن مــوج نویــن خــود ب
ــه  ــات کارگــری و ن ــا اعتصاب ــه ب ــه راه آن ن ــد. مســلم اســت ک راه نمی افت
بــا گســترش جنبش هــای اجتماعــی رادیــکال بــاز نمی شــود. ایــن محــال 

ــدارد.  »آتش«اســت، امــکان ن

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 کمك کنید.
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