در این شماره:
معلمهای مبارز نقش مهمی در انقالب اجتماعی دارند!
شکلگیری دولت متمرکز وابسته به امپریالیسم
بر فراز موج نوین کمونیســم

سـرسـخن

آتش شماره  80تیر 1397
email: atash1917@gmail.com

جمهوری اسالمی باید سرنگون شود

ه و توسط کدام نیرو؟
اما چگون
و برای سازماندهی کدام جمهوری؟

اعتراضــات و مقاومتهــای دســتهجمعی و روزمــرۀ همــۀ قشــرهای جامعــه،
کارگــران ،دانشــجویان ،معلمــان ،بازنشســتگان ،زنــان ،مالباختــگان ،راننــدگان،
مغــازهداران ،کشــاورزان ،فعالیــن محیــط زیســت ،خانوادههــای زندانیــان
ی و ...علیــه اســتثمار و بیعدالتــی و تبعیــض ،صحنــۀ سیاســی جامعــه
سیاس ـ 
را بــه کلــی تغییــر داده اســت .جامعـهای پرتحــرک کــه در یــک ســال اخیــر و
بهویــژه پــس از مبــارزات سراســری دی مــاه ســال  ،96از یــک دوره خمودگــی
و اتخــاذ «سیاسـ ِ
ـت صبــر و انتظــار» بیــرون آمــده و خشــم و بیــزاری از ایــن
نظــام و بیــان آن بــه هــر شــکلی ،جنبــۀ بــار ِز صحنــۀ سیاســی شــده .مبــارزه
ِ
کمــک شــبکههای اجتماعــی شــکلهای تــازهای
علیــه حاکمیــت مرتبــا بــا
پیــدا میکنــد ،فراگیــر میشــود و شــعارها و مطالبــاتِ بخشهــای مختلــف
مــردم بــه صحنــۀ عمــل درمیآیــد .از مبــارزه علیــه «صندوقهــای صدقــه» و
«کمیتــه امــداد» کــه نمــادی دیگــر از دزدی و خــوار شــمردن و تحمیــق مــردم
توســطِ غارتگــران حکومتــی اســت و آتــش زدن آنهــا ،تــا یــک شــادمانی
دادن شــعارهای
جشــن فوتبــال محرکــی میشــود بــرای ســر
همگانــی در
ِ
ِ
سیاســی ،روســری از ســر برداشــتن ،ارزشهــای 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 نمیخواهنــد و ایــن را بــا هــر فرمــی
از مبــارزه و بــا هــر صدایــی فریــاد میزننــد .ایــن فریــاد بیشــتر از همــه در
ـزش بیــش از هشــتاد
شــعا ِر انقالبــی «مــرگ بــر جمهــوری اســامی» در خیـ ِ
شــهر در دی مــاه  ،96منعکــس شــد.
جمهــوری اســامی میتوانــد بــا دروغ و دمبــل و ایجــا ِد توهــم و همــۀ تدابیــری
کــه ســالها یــاد گرفتــه و بــه کار بســته ،همچنیــن بــا اتــکا بــه تضادهــای
میــان قدرتهــای امپریالیســتی (اروپــا ،آمریــکا ،چیــن و روســیه) ،مقــداری
فرصــت بــرای خــودش بخــرد .امــا تضــا ِد ریشـهای میــان ایــن نظــا ِم اســتثمار و
م بــا اکثریــت مــردم را نمیتوانــد حــل کنــد .تضــادی کــه بــا اوج گیــری
ســت 
آتــش
و
شــده
حادتــر
امپریالیســتی
هــای
م
تحری
اجــرای
و
اقتصــادی
بحــران
ِ
زیــر خاکســتر کــه در دی مــاه  96زبانــه کشــید را بــار دیگــر و در مقیاســی
بزرگتــر ،شــعلهور میکنــد.
ـان ایــن رژیــم را برافکنــد،
هرچنــد خــود ایــن تضــا ِد بــه تنهایــی میتوانــد بنیـ ِ
امــا معضــل و تضــاد جمهــوری اســامی فقــط ایــن نیســت .تضــا ِد دیرینــۀ
میــان امپریالیســم آمریــکا و جمهــوری اســامی کــه بــا توافقنامــۀ «برجــام»
قــرار بــود تخفیــف پیــدا کنــد ،بــا روی کار آمــدن رژیــم فاشیســتی ترامــپ/
پنــس در آمریــکا و تغیی ـ ِر سیاســت هیئــت حاکمــۀ کنونــی آمریــکا در قبــال
جمهــوری اســامی ،حادتــر از قبــل شــد .خــروج آمریــکا از «برجــام» در
اعمــال تحریمهــای جدیــد علیــه جمهــوری
اردبیهشــت مــاه و تصمیــم بــه
ِ
اســامی ،شــروطِ دوازده گانـهای کــه از ســوی وزیــر خارجــه آمریــکا در برابــر
جمهــوری اســامی بــرای مذاکــره و رفــع تحریــم گذاشــته شــد ،نشــان از آن
دارد کــه امپریالیســم آمریــکا بهطــور جــدی نقشــۀ تنبیــه ،بیثبــات کــردن و
تغییــر رژیــم را دنبــال میکنــد.
ِ
هیئــت حاکمــۀ
شــروط دوازده گانــۀ آمریــکا نشــان میدهــد کــه از دیــ ِد
ِ
حاکمیــت
کنونــی آمریــکا ،جمهــوری اســامی بایــد از مواضــع چهــل ســال
خــود در مــورد خاورمیانــه ،عقبنشــینی کنــد .بایــد دســت از حمایــت حزباهلل
لبنــان بــردارد ،نیروهایــش را از ســوریه و عــراق و یمــن بیرون بکشــد ،دســت از
شــعا ِر «نابــودی اســرائیل و فتــح قــدس» بــردارد و...امــا ایــن دخالتهــا بقــای

جمهــوری اســامی را تامیــن کردهانــد .بنابرایــن نــه میتوانــد بــه ســادگی
از مواضــع خــود عقــب بنشــیند و نــه میتوانــد شــروط آمریــکا را نادیــده
ســیاق ســابق بــه روی تضــاد و شــکافِ
بگیــرد .رژیــم در ایــن وضعیــت بــه
ِ
میــان قدرتهــای امپریالیســتی و لغزیــدن در میــان ایــن شــکافها ،حســاب
میکنــد و دنبــال فرصــت خریــدن اســت .امــا میدانــد زمــان برایــش کوتــاه
شــده اســت .هرچنــد دولتهــای اروپایــی مایــل بــه مانــدن در «برجــام»
قــول همــکاری دادهانــد ،امــا زنجیــرۀ
هســتند و بــه جمهــوری اســامی
ِ
درهــم تنیــده و پیچیــدۀ روابــط و معاهــدات بینالمللــی میــان دولتهــا و
ـان بــه شــدت ادغــام شــده ،موانــع بزرگــی
کمپانیهــای امپریالیســتی ،در جهـ ِ
در برابرشــان قــرار داده اســت .بهطــور مثــال وزیــر اقتصــاد فرانســه  29خــرداد
اعــام کــرد« :شــرکتهای فرانســوی بایــد در ازای خدمــات و تولیداتشــان
در ایــران پــول دریافــت کننــد و بــه خاطــر نبــودن نهــاد مالــی مســتقل
اروپایــی ایــن امــکان وجــود نــدارد و بیشــتر شــرکتهای فرانســوی بــا اعمــال
ِ
شــرکت بــزرگ نفتــی
تحریمهــای آمریــکا نمیتواننــد در ایــران بماننــد.».
مبلــغ پنــج میلیــارد دالر
و گازی توتــال کــه در ســال  2017قــراردادی بــه
ِ
ـارس جنوبــی بــا ایــران بــه امضــاء رســانده بــود،
در پــروژۀ فــا ِز  11میــدان پـ ِ
اعــام کــرده کــه در صــورت عــدم موافقــت آمریــکا ،احتمــال باقــی مانــدن ایــن
شــرکت در ایــران بســیار ضعیــف اســت .بــه گــزارش «یــورو نیــوز» گــروه بزرگ
خودروســازی پــژو ســیتروئن نیــز اعــام کــرد «فراینــد تعلیــق فعالیتهــای
مربــوط بــه ســرمایهگذاریهای مشــترک خــود در ایــران را آغــاز کــرده و بــرای
احتــرام بــه قانــون تحریمهــای آمریــکا علیــه تهــران تــا  ۶اوت  ۱۵ /مــرداد مــاه
ســال جــاری ایــران را تــرک میکنــد.».
تحریمهــای امپریالیســتی بــرای فلــج جمهــوری اســامی و ســرانجام اعــام
آشــکار سرســپردگی بــه نظــام ســرمایهداری جهانــی تــا تحریــم نفــت پیــش
خواهــد رفــت و ایــن اقتصــا ِد بیمــار و زوار در رفتــۀ وابســته بــه امپریالیســم
را بیــش از پیــش فــرو میپاشــد .تبعــاتِ اجتماعــی چنیــن وضعیتــی خــواب
از چشــمان هیئـ ِ
ـت حاکمــه جمهــوری اســامی ،ربــوده اســت .همیــن اکنــون،
در اقدامــی کــم ســابقه «صنایــع رالینــس هنــد» کــه مالــک بزرگتریــن
مجموعــه پاالیشــگاهی جهــان اســت اعــام کــرده مشــغول برنامهریــزی بــرای
تعلیــق واردات نفــت از ایــران اســت .خبرگــزاری رویتــرز گــزارش میدهــد:
«ایــن تصمیــم صنایــع رالینــس بــرای خاتمــه دادن بــه خریــد نفــت ایــران،
پــس از آن صــورت گرفــت کــه آمریــکا از توافــق برجــام خــارج شــد .».بیــژن
زنگنــه ،وزیــر نفــت جمهــوری اســامی در نام ـهای بــه رئیــس دورهای اوپــک
(ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت) از ایــن ســازمان خواســتار کمــک بــه
فــروش نفــت ایــران بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای آمریــکا شــده اســت.
تضادهــای درون رژیــم میــان باندهــای مختلــف قــدرت ،در چگونگــی
پاس ـخگویی بــه ایــن وضعیــت حادتــر از همیشــه شــده اســت .آنهــا راهــکار
مشــترک ندارنــد ،انســجام درونیشــان از هــم گســیخته شــده و توانشــان
در حکومــت کــردن و کنتــرل و مهــار مــردم بهشــدت تضعیــف شــده .در
کالن داخلــی و بینالمللــی ،از فیلترینــگ گرفتــه تــا
مــورد مســائل خُ ــرد و
ِ
کالن خارجــی و انتخــابِ کــدام دوســت از میــان قدرتهــای
سیاســتِهای
ِ
امپریالیســتی ،رویکردهــای متفــاوت دارنــد و مرکزیــت واحدشــان بــرای
تصمیمگیریهــای حتــا میانمــدت را هــم از دســت دادهانــد .همیــن کــه
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یــک نظــا ِم حکومتــی مرکزیــت خــود را از کــف بدهــد ،تـ ِ
و ادارۀ جامعــه تــا ایــن درجــه تضعیــف شــود ،نشــانۀ مهمــی از عمــق بحــران و
شــکنندگی ایــن نظــام اســت.
خوشخیالــی اســت اگــر فکــر کنیــم رژیــم در برابــر مــردم دســت بــه
صاحبــان واقعــی
عقبنشــینیهای مهــم میزنــد و قــدرت سیاســی را بــه
ِ
آن یعنــی تودههــای مــردم واگــذار میکنــد .آنهــا در ایــن وضعیــت
شــکنند ه مجبــور بــه عقبنشــینیهایی اینجــا و آن جــا خواهنــد بــود امــا
همزمــان از ســاح همیشگیشــان یعنــی ســرکوب و ارعــاب و چهــل ســال
تجربــۀ جنایتــی کـ ه دارنــد ،اســتفاده خواهنــد کــرد .آخریــن نمونـهاش اعــدام
جنایتکارانــۀ «محمــد ثــاث» از دراویــش گنابــادی اســت کــه بــدون اثبــات
کشــان جمهــوری
جــرم ،بیرحمانــه بــه دار آویختــه شــد تــا بــه خیــال آدم
ِ
رقیــب خــود میداننــد و
اســامی ،بخشــی از مــردم کــه از لحــاظِ مذهبــی
ِ
بــرای ابتداییتریــن خواستههایشــان اعتــراض میکننــد «ســ ِر جــای»
نشــانده شــوند .ایــن هیئــت حاکمــه بــرای حفــظ حاکمیــتاش بــه هــر
وســیلهای متوســل میشــود از جملــه «رئیــس جمهــور نظامــی» یعنــی
یــک کودتــای نظامــی و کمــاکان ادامــۀ ترفندهــای سیاســی و تــاش بــر
وادار کــردن مــردم بــه دنبالــهروی از جناحهــای حکومتــی .بــرای مقابلــه
بــا تهدیــداتِ رژیــم فاشیســتی ترامپ/پنــس از «احساســاتِ ملــی» اســتفاده
ميکنــد و تــاش میکنــد بخشهایــی از مــردم را بــه زیــ ِر پرچــم ایرانــی/
اســامی خــود بکشــاند و آنــان را گوشــت د ِم تــوپ کنــد .همانطــور کــه رژیــم
ترامپ/پنــس ســعی میکنــد بــرای پیــاده کــردن سیاســتهای خــود در
قبــال جمهــوری اســامی و محکــم کــردن جــای پــا در خاورمیانــه ،خــود را
«دوســت» مــردم ایــران نشــان دهــد و مبارزاتــی کــه علیــه جمهــوری اســامی
ی تبدیــل کنــد .در هــر دو
میشــود را بــه ذخیــرۀ سیاســتهای امپریالیســت 
صــورت نتیجــه یکــی خواهــد بــود .جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا
هــر دو نظامیهایــی هســتند کــه بــا وجــود اختــاف ،در ســتم و اســتثمار و
جنایــت علیــه مــردم اشــتراک دارنــد .جمهــوری اســامی ســابقهای طوالنــی
در ســتمگری علیــه تودههــای مهاجــ ِر افغانســتانی در ایــران دارد .نیــروی
ارزان ایــن ســتمدیدگان از یــک ســو مایــۀ کســب ســود بیشــتر بــرای
کار
ِ
نظــا ِم ســرمایهداری ایــران و بــورژوازی اســامی بــوده و از ســوی دیگــر هــر
دلیــل سیاســی فعــا «بــه درد نمیخوردنــد» ،بیرحمانــه
زمــان و بــه هــر
ِ
اخــراجشــدند .همیــن کار را امــروز رژیــم ترامپ/پنــس در آمریــکا در مــورد
مهاجریــن مکزیکــی انجــام میدهــد .فقــط کافــی اســت بــه اقدامــاتِ ضــد
ن ِ آنهــا از مادر و
ـراج کــودکان مکزیکــی ،جــدا کــرد 
انســانی اخیـ ِر اینــان در اخـ ِ
پــدر و بازگرداندنشــان بــه مکزیــک نگاهــی کنیــد .صحنههــای تکاندهنــده
ـب هــر کســی کــه بویــی از انســانیت بــرده را بــه درد میآورد
و دردناکــی کــه قلـ ِ
و نهیــب میزنــد کــه :ایــن چــه دنیایــی اســت کــه در آن زندگــی میکنیــم؟
و آرزوی دســت یافتــن بــه جهانــی کــه ایــن بیعدالتیهــا در آن وجــود
انســان شــرافتمندی بیــدار میکنــد .هــر
نداشــته باشــد را در رویــای هــر
ِ
ارتجاعــی متکــی بــر آموزههــای دینــی،
و
دو بــا ایدئولوژیهــای پسمانــده
ِ
ِ
وظایــف مشــخص ،تعریــف
زن را فرودســت میداننــد و عاملــی بــرای انجــا ِم
شــدهُ ،کــد گــذاری شــده :خانــواده ،مــادر ،همســر ،کلیســا ،مســجد ،تبعیــت،
جنــس دوم.
جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا ،هــر دو ارتجاعی و پوســیده هســتند و
بایــد بــه دســت تودههــای تحــت ســتم و اســتثمار در ایــران و آمریــکا ســرنگون
شــوند .تفــاوت در اینســت کــه یکــی (امپریالیســم آمریــکا) تبـهکار و ســرکردۀ
جهانــی جنایــت و ســلطهگری
جهــان امپریالیســتی اســت و بــر امپراتــوری
ِ
حکــم میرانــد؛ و دیگــری (جمهــوری اســامی) بــا ویژگیهایــش ،نظامــی
اســت وابســته و سرســپردۀ نظــا ِم جهانــی ســرمایهداری امپریالیســتی .هیچیــک
کمتریــن رابطـهای بــا اکثریــت مــردم و نیازهــای آنهــا ندارنــد .قانــون ســرد و
ضدبشــری حاکــم بــر هــر دو نظــام یکــی اســت :بــه هــر قیمتــی حداکثــر ســود
بــرای نظــا ِم ســرمایهداری و طبقــۀ ســرمایهدار بیــاور! سیاســت ،ایدئولــوژی و
اخالقیــاتِ منســوخ و ارتجاعــی هــر دو ،برخاســته از همیــن «قانــون» اســت.
یکــی بــا بنیادگرایــی اســامی و دیگــری بــا بنیادگرایــی مســیحی.
در هــر جامعـهای و در دورههایــی نقــاط گرهــی و بحرانهایــی در اوضــاع شــکل
ـخ سیاســی ایــن کشــور،
میگیــرد کــه مصـ ِ
ـداق زلزلــه سیاســی اســت .در تاریـ ِ
ـان مــردم و حاکمیــت
ـع تضادهــای داخلــی (میـ ِ
درهمآمیختگــی و تالقــی جمیـ ِ
میــان خــو ِد حکومتیهــا) ،تضادهــا و چالشهــای عظیــم بینالمللــی و
و
ِ
منطق ـهای ،کمنظیــر بــوده اســت .هــر یــک از ایــن تضادهــا بهتنهایــی قابلیــت
ل دادن بــه وضعیتهایــی اســتثنایی دارنــد .وضعیتهایــی کــه شــیرازۀ
شــک 
جامعــه را از هــم بــدرد و ریشــه یــک حکومــت را از جــای در بیــاورد .ویژگــی
اوضــاع کنونــی و عمــق بحــران در ایــن اســت کــه مجموعــۀ ایــن تضادهــا بــا

هــم آمیختــه شــد ه و کلیــت رژیــم جمهــوری اســامی را در محاصــره قــرار داده.
بــا ایــن وجــود ،تودههــای مــردم ،از هــر قشــر و طبقــهای کــه علیــه ایــن
رژیــم بهپــا خاســتهاند ،بدیــل حکومتــی و اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی
در مقابــل آن ندارنــد و بهطــور خودجــوش نیــز بــه نســبت بــه ایــن مســاله
حیاتــی آگاه نخواهنــد شــد کــه سرچشــمۀ معضــات سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی کــه هــر روز بــا آن مواجهنــد کجاســت و راه حــل چیســت؟ بــه یــک
کالم ،چــه نــوع جامع ـهای میتوانــد منافــع کوتاهمــدت و بلندمــدت اکثریــت
مــردم را تامیــن کنــد و در نتیجــه ،بــا دســت زدن بــه چــه نــوع انقالبــی
اســت کــه میتــوان چنیــن جامع ـهای را بنــا کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه
مانیفســت و برنامــۀ مشــخص چنیــن جامعــه و انقالبــی موجــود هســت.
مختصــات دولــت و نظــا ِم اقتصــادی اجتماعــی بنیــادا متفــاوت از آن چــه تــا
کنــون در ایــران حاکــم بــوده (از گذشــته تــا امــروز) در دســت هســت و
نقشــۀ راه رســیدن بــه آن نیــز موجــود هســت .امــا نیروهــای اندکــی حــول
ایــن بدیــل رهاییبخــش متشــکل هســتند و ایــن امــر ،بزرگتریــن خطــری
اســت کــه آینــدۀ اکثریــت مــردم را تهدیــد میکنــد .زیــرا در چنیــن شــرایطی،
نیروهــای سیاســی ســازمانیافته از درون ایــن رژیــم یــا از بیــرون و تحــت
حمایــت امپریالیســم آمریــکا میتواننــد رهبــری بخــش مهمــی از تودههــای
ـخ شکسـ ِ
ـت
عصیــان کــرده و جــان بــه لــب رســیده را در دســت بگیرنــد و تاریـ ِ
مبــارزات و جانفشــانیهای مــردم بــرای رســیدن بــه جامعــه و جهانــی بهتــر
بــه تلخــی تکــرار شــود .بــرای مقابلــه بــا ایــن خطــر و اســتفاده از فرصــت
عظیمــی کــه ضعــف و ورشکســتگی جمهــوری اســامی بهوجــود آورده،
بایــد خســتگی ناپذیــر بــرای انقــاب کمونیســتی انباشــت قــوا کــرد .آزادی
مــا در پاســخ بــه ایــن ضــرورت اســت .پاســخ بــه ایــن ضــرورت ،بایــد بــر
بســتر ارتقــای آگاهــی تودههــای مــردم در حرکتهــای اعتراضــی جــاری در
سراســر کشــور انجــام شــود.
اینکــه جمهــوری اســامی توســط کــدام نیــرو و چگونــه ســرنگون شــود ،آیــا
زیــر فشــارهای امپریالیســم آمریــکا (کــه شــکلهای نظامــی نیــز میتوانــد
داشــته باشــد) از هــم بپاشــد یــا توســط تودههــای ســازمانیافته بــرای
یــک انقــاب رهاییبخــش و بــا هــدف ایجــاد جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن در ایــران ،ســرنگون شــود ،تاثیــر تعیینکننــده و درازمــدت بــر آینــدۀ
مــردم و ایــن جامعــه خواهــد داشــت .بــرای بــاز کــردن راه چنیــن انقالبــی
(انقــاب کمونیســتی) امــروز در ســطح گســتردۀ تــودهای و سراســری،
بایــد در جنبشهــای اعتراضــی مــردم دخالتگــری کــرد تــا یــک رشــته
ِ
خواســت همگانــی و سراســری شــوند.
خواســتهای کلیــدی تبدیــل بــه
اینهــا خواســتهایی هســتند کــه از آن بهعنــوان «هفــت توقــف» 1نــام
ميبريــم« .هفــت توقــف» ،تضادهــای ایــن نظــام را در خــود فشــرده کــرده،
جلــوۀ جنایتهــای هولناکیانــد کــه کل جامعــۀ و مــردم مــا را بــه اســارت
کشــیده و هرگــز از طریــق «اصالحــات» حــل نخواهنــد شــد .بیــان فشــردۀ
حداقلهایــی اســت کــه بایــد تغییــر کنــد ،امــا تحــت ایــن رژیــم و دولــت
طبقاتــی حاکــم ممکــن نیســت.
هفت توقف:
توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی
توقف رژیم فاشیستی نظامی – امنیتی و استبدا ِد سیاسی
توقف حجاب اجباری و ستم بر زن
توقف جنگهای ارتجاعی جمهوری اسالمی در منطقه
توقف فقر ،بیکاری و آوارگی
توقف ستمگری ملی علیه ملل غیرفارس
توقف رون ِد نابودی محیط زیست
جنبشهــای سیاســی و اجتماعــی گوناگــون کــه امــروز در سراســر کشــور
بــه راه افتــاده بایــد ایــن خواس ـتهای عمومــی را در هــر تجمــع و تظاهــرات
و مبارزاتشــان ،فریــاد بزننــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه یــک
جو
اتحــاد واقعــی و قدرتمنــد میــان قشــرهای مختلــف مــردم کــه رنــ 
بیحقوقــی همگیشــان ریشــه در ایــن نظــا ِم ســرمایهداری و حاکمیــت
جمهــوری اســامی دارد شــکل خواهــد گرفــت ،صحنــه سیاســی بــرای انجــام
انقــاب قهرآمیــز تــودهای مســاعدتر شــده و راه بــرای برپایــی جمهــوری
سوسیالیســتی نویــن در ایــران کــه یــک نظــا ِم اقتصــادی سیاســی اجتماعی
بنیــادا متفــاوت بــا نظامهــای اســتثمارگر و ســتمگر کنونــی اســت ،گشــوده
خواهــد شــد.
«آتش»
پانوشت:

 .1نشــریۀ حقیقــت ارگان حــزب کمونیســت ایران (مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت) در شــمارۀ
ـوان «بیانیــۀ انقــاب :اوضــا ِع کنونــی و وظایـ ِ
ـف مــا»،
 82خــرداد مــاه  ،1397در مطلبــی بــا عنـ ِ
ـدگان نشــریه آتــش
بهطــور بســط یافتــه ایــن «هفــت توقــف» را تشــریح کــرده اســت .مــا از خواننـ ِ
میخواهیــم ایــن ســن ِد مهــم را بــه مطالعــه و بحـ ِ
ـردن آن بــه
ـث جمعــی بگذارنــد و بــرای عملــی کـ ِ
مــا بپیوندنــد .بــرای دریافــت نشــریۀ حقیقــت بــه ســایت  www.cpimlm.comرجــوع کنیــد.

ِ
مطالبات همۀ مردم را به میدان بیاورند!
آنها میتوانند

حکومــت از طریــق مزدورانــش در مــدارس (امــور تربیتــی و ارگانهــای
دیگــر) معلمهــای فعــال در ایــن تشــکالت را شناســایی و در مــوارد
متعــدد بــه بهانههــای واهــی ،جلســات تشــکالت معلمیــن را مــورد حملــه
قــرار داد .در ایــن میــان هــر کســی کــه حتــی در کمتریــن ســطح در
شــبکههای مجــازی مثــل تلگــرام و یــا وبالگهــا بــه وضعیـ ِ
ـامان
ـت نابهسـ ِ
معلمهــا اعتــراض کــرده بــود را بازجویــی و ســپس بــه زنــدان و یــا تعلیــق
از خدمــت در آمــوزش و پــرورش محکــوم کــرد.
جمهــوری اســامی ماننــد نظــام ســلطنتی فقــط انجمنهــا و تشــکالتی
را تحمــل میکنــد کــه دربســت در خدمــت اهــداف نظــام باشــند و
ایدئولــوژی و سیاس ـتهای حاکــم را تبلیــغ کــرده و ســر بــه راه و مطیــع
باشــند .هرگونــه افشــاگری از وضعیــت مــدارس و اعتــراض بــه محتــوای

در یــک ســری دیگــر آمــاده ورود بــه دانشــگاهها میشــوند .یــک ســری
مــدارس بــه نــام مــدارس تیزهوشــان درســت کردهانــد کــه ایــن مــدارس
عــاوه بــر اینکــه نمــا ِد دامــن زدن بــه تمایــزات طبقاتــی از همــان دوره
آمــوزش در مدرســه اســت ،در عیــن حــال منبــع کســب درآمــد بــرای
بخشــی از معلمهــای دارای پارتــی و نفــوذ اســت.
ـش آموزشــگاه ویــژه کنکــور نیــز درســت شــده اســت
یــک مافیــا در پوشـ ِ
کــه درآمدهــای کالن کســب میکنــد .ایــن مافیــا دقیقــا بهخاطــر
خصلتــش کــه کســب ســود اســت هــدف اصلــی آمــوزش را فرامــوش
کــرده و آدمهــای دالل مســلک را اســتخدام کــرده کــه خودشــان از همــه
بیشــتر نیازمنــد آمــوزش دیــدن هســتند!
حکومــت در مــدارس مدامــا افــکار عقبمانــدۀ دینــی را بــه خــورد دانــش
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ایــن کامــا طبیعــی اســت کــه جمهــوری اســامی ماننــد ســلفش
یعنــی ســلطنت شــاه یــک نــوع روش و طــرز برخــورد را در برخــورد
بــه آمــوزگاران ب ـهکار میگیــرد .زیــرا هــر دو یــک طبقــه اســتثمارگر را
نمایندگــی میکننــد.
هــم اکنــون دههــا معلــم معتــرض در زنــدان بســر میبرنــد .از جملــه
بهشــتی و حبیبــی و عبــدی .ســال گذشــته مبــارزات معلمهــا بهطــور
مــداوم بــه شــکل تجمعــات در مکانهــای مختلــف بــرای اعتــراض بــه
کــم بــودن دســت مزدهــا و یــا عــدم پرداخــت دســتمزدها انجــام شــد امــا
پاســخ حکومــت بــه ایــن اعتراضــات ،زندانــی کــردن ،کتــک زدن و توهیــن
و آزار نماینــدگان معلمهــا بــود.
ســالهای گذشــته چندیــن کانــون و شــورای صنفــی معلمیــن شــکل
گرفــت .امــا بــه علـ ِ
ـت جــو پلیســی حاکــم بــر مــدارس ،تشــکیل کانــون
و شــورای صنفــی معلمیــن در ابتــدا بــه شــکل گســترده مــورد اســتقبال
قــرار نگرفــت .امــا در ســال گذشــته و بــه مــوازات وخیمتــر شــدن وضعیــت
معیشــتی معلمهــا ،شــما ِر بیشــتری بــه حمایــت از ایــن تشــکالت جلــب
شــدند.

کتابهــای درســی جــرم تلقــی شــده و مجــازات دارد .بســیاری از معلمهــا
بــرای اینکــه حقوقشــان کافــی نیســت ،بــه انــواع و اقســام کارهــا ماننــد
مسافرکشــی و یــا تدریــس خصوصــی و خریــد و فــروش خــودرو ،دســت
میزننــد.
در اخبــار بســیار شــنیده میشــود کــه در بلوچســتان و یــا اســتانهای
محــرو ِم دیگــر ،دانــش آمــوزان در مــدارس بســیار کهنــه و یــا حتــی کپــر
آغــل دام درس میخواننــد و در بســیاری از
و برخــی اوقــات در جــوار
ِ
مناطــق دیگــر ماننــد کرمانشــاه و یــا همــدان بســیارند مدارســی کــه در
وضعیــت مشــابهی بــه ســر میبرنــد.
طبــق «قانــون اساســی» جمهــوری اســامی ،آمــوزش در مقطــع دبســتان
و دبیرســتان بایــد رایــگان باشــد امــا در عمــل هرگــز چنیــن نیســت .حتــا
در مــدارس بهاصطــاح رایــگان بــه انــواع مختلــف از دانــش آمــوزان پــول
میگیرنــد.
سیســتم آموزشــی بهگونــه ای اســت کــه کارکــر ِد آن ،تولیــد کارگــر اســت.
تفــاوت طبقاتــی کامــا در نحــوۀ آمــوزش در مــدارس گوناگــون مشــهود
اســت .در یــک ســری مــدارس دانشآمــوزان پیشرفــت نمیکننــد و
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معلمهای مبارز نقش مهمی در انقالب اجتماعی دارند!

4

آتش شمارۀ 80

معلمهای مبارز ...
محــل آمــوزش
آمــوزان میدهــد .روی کاغــذ ،مــدارس و دانشــگاهها
ِ
علــم اســت ،امــا بهجــای علــم ،خرافــه آمــوزش داده میشــود .حکومــت
حتــی بــرای تشــکالت صنفــی خــط قرمــز تعییــن کــرده از جملــه اینکــه
صحبــت در مــورد جدایــی دیــن از آمــوزش و پــرورش و همچنیــن جدایــی
جنســیتی جــرم محســوب میشــود .حکومــت بــا کمــال وقاحــت کلیــه
فعالیتهــای معلمهــا کــه ســر ســوزنی بــا ارزشهــای دینــی و سیاســی
آنــان مغایــرت دارد را از طــرق مختلــف تحــت نظــر گرفتــه و مــورد پیگــرد
قــرار میدهــد.
هــم اکنــون در اعتــراض بــه زندانــی کــردن و آزار فعالیــن جنبــش
معلمهــا اعتراضــات گوناگونــی صــورت میگیــرد کــه الزم اســت از
آنهــا پشــتیبانی شــود .جــای معلــم معتــرض در زنــدان نیســت .حکومــت
ارتجاعــی بــرای ســرکوب معلمیــن از حربــه تــرور شــخصیت هــم اســتفاده
میکنــد .بایســتی بــه هــر طریــق ممکــن صــدای معلمیــن معتــرض را
بهگــوش همــگان برســانیم .ســتمگری غیــر قابــل تحمــل اســت.
شــعار حقطلبانــه معلمیــن «معیشــت ،منزلــت ،حــق مســلم ماســت»
فریــاد اکثریــت عظیمــی اســت کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد و
دیگــر تــاب تحمــل ایــن شــرایط را ندارنــد .ایــن یــک خواســت اقتصــادی
اســت امــا بــه هیــچ وجــه بــه معلمیــن محــدود نیســت .کارگــران در
بخشهــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی مدتهاســت بــرای اضافــه
دســتمزد و پرداخــت دســتمزدهای عقــب افتــاده در حــال مبــارزه و
اعتصابانــد و مبــارزه معلمیــن میتوانــد نقطــه عطفــی در ایــن مبــارزه
باشــد .فقــر و عــدم تامیــن معیشــت یــک مســاله عاجــل و انفجــاری
در جامعــه اســت و بــا ســیر صعــودی و سرســامآور قیمتهــا و گرانــی
غیرقابــل تحمــل در چنــد ماهــه اخیــر ،وضعیــت حادتــر و انفجارآمیزتــر
خواهــد شــد .از ایــن رو مبــارزه معلمیــن در صورتــی کــه تنهــا به مبــارزات
و مطالبــاتِ «خــود» محــدود نشــده بلکــه هــمراه بــا آن بــه حمایــت از
مبــارزاتِ دیگــر قشــرهای جامعــه دســت بزننــد ،از قابلیــت باالیــی در
جلــب حمایــت وهمراهــی اکثریــت عظیــم مــردم برخــوردار خواهــد شــد.
شــعارهای معلمیــن کــه اعتراضــی بــر علیــه وضــع موجــود اســت در واقــع
خواســت و مطالبــه تمامــی مزدبگیــران و کارگــران اســت .شــعارهایی از
قبیــل «مدعــی عدالــت خجالــت خجالــت»« ،وزیــر بــی کفایــت ،اســتعفا
اســتعفا»« ،نداشــتن انگیــزه نتیجــه تبعیضــه» زبــان گویــای بســیاری
اســت.
امــا مبــارزات معلمیــن بــه ایــن ســطح محــدود نمیشــود .معلمهایــی
هســتند کــه در مقابــل اســتانداردهای «اســامی» آمــوزش کــه بــا چمــاق
امنیتــی بــر معلــم و شــاگرد تحمیــل میشــود مقاومــت میکننــد و دســت
بــه روشــنگریهای علمــی علیــه خرافــه و افشــاگری از بیعدالتیهــای
اجتماعــی میزننــد .آنهــا خطــر کــرده و در قالــب مســائل مختلــف
آموزشــی بــه دانشآمــوزان خــود میآموزنــد کــه کورکورانــه نیاموزنــد،
ســوال کننــد ،در مقابــل هــر چیــز بپرســند چــرا؟ و اینکــه تــن بــه
وضــع موجــود نبایــد داد و بایــد مقاومــت کــرد و جامعــه را تغییــر داد.
هرچنــد تعــداد ایــن گونــه معلمیــن زیــاد نیســت امــا بــا وجــود شــمار
انــدک همــواره تاثیــرات عمیــق بــر حرکــت دانشآمــوزان گذاشــتهاند.
ایــن معلمهــای 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
تاریــخ روز معلــم بــه دوازدهــم اردیبهشــت ســال  1340برمیگــردد .در
ایــن ســال در چنیــن روزی ،دکتــر خانعلــی در جریــان اعتصــاب و تجمــع
معلمــان در مقابــل مجلــس کشــته شــد.
روز چهارشــنبه  ۱۳اردیبهشــت ،هــزاران معلــم در خیابــان اســکندری
تجمــع کردنــد .تابــوت ایــن معلــم جانباختــه بــر دوش معلمــان از مســیر
خیابــان شــاه (جمهــوری) بــه ســمت میــدان بهارســتان توســط هــزاران
معلــم و دانشــجو و قشــرهای دیگــر مــردم تشــییع شــد .معلمــان اشــک
میریختنــد و بــا فریــاد خواســتار اســتعفای شــریف امامــی و محاکمــه
قاتــل دکتــر خانعلــی بودنــد .گــزارش ایــن راهپیمایــی و اعتصــاب نامحدود
معلمــان در مطبوعــات منعکــس شــد .احــزاب سیاســی ،گروههــای صنفــی
و ســندیکای کارگــری بــا صــدور اطالعیــه حمایــت خــود را از معلمــان
اعــام کردنــد .

در اجتمــاع بــزرگ معلمــان در  ۱۸اردیبهشــت مــاه  1340بــا صــدور
قطعنامــهای روز  ۱۲اردیبهشــت مــاه را روز معلــم اعــام کردنــد.
نگاهی به زندگی نامه چند معلم جان باخته*
صمــد بهرنگــی :از جملــه معلمهایــی کــه تأثیــر شــگرفت در مبــارزه
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 آنهــا را بــا بیعدالتیهــای
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی آشــنا کــرد و بــه آنــان آموخــت کــه ایــن
بیعدالتیهــا را هرگــز نبایــد تحمــل کــرد .خــود صمــد هــم در ایــن کار
تجربــه کســب کــرد ،از نزدیــک فقــر و تهیدســتی دهقانــان ســتمدیده را
مشــاهده کــرد و بــا دردهــا و محرومیتهــای روســتاییان ،آشــنائی پیــدا
کــرد .صمــد بــا چشــم تیزبیــن ،مشــاهده کــرد کــه چگونــه اربابــان بــه
بیرحمانهتریــن وجهــی دهقانــان فقیــر و تهیدســت را اســتثمار کــرده و
ژاندارمهــا و ماموریــن دولتــی دمــار از روزگار آنهــا در میآورنــد .صمــد،
اینهــا را دیــد و بهعنــوان یــک انســان مســئول و آرمانطلــب ،بهفکــر
یافتــن چــاره افتــاد.
صمــد در همــان ســالهای اول تدریــس در روســتاهای آذربایجــان ،بــا
مشــاهده اوضــاع اجتماعــی و مطالعــه آثــار انقالبــی ،بهدرســتی 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
اخالقــی ،انتظــار بیهــودهای اســت .بههمیــن جهــت ،صمــد معلــم،
نویســنده و متفکــر ،بــا بــاور بــه خالقیــت تودههــا و صفــا و صداقتشــان،
در راه بیــدار کــردن آنهــا و آمــاده کــردن زمینــه جهــت دگرگــون کــردن
وضــع سیاســی و اجتماعــی دســت بــه تالشهــای خســتگیناپذیر زد.
صمــد کــه هرگــز از فعالیــت و کوشــش خــاق بــاز نمیایســتاد ،در
عیــن تدریــس در مــدارس روســتایی ،ب ـهکار تحقیــق و مطالعــه پرداختــه
و طــی مقــاالت و نوشــتههای پــر ارزشــی ،بــا قلمــی نافــذ و موشــکاف،
دردهــای اجتماعــی و ریشــههای عقبماندگیهــای سیاســی ،فرهنگــی
و اقتصــادی را بــه تودههــا بازگــو کــرد و راه شــورش علیــه ایــن معضــات
را بــه آنهــا نشــان داد.
صمــد یــک معلــم حقیقــی و یــک متفکــر تربیتــی برجســته بــود کــه
مســائل آمــوزش عمومــی را نــه از دیــد جناحهــا و محافــل اســتعماری
و ارتجاعــی ،بلکــه از نقطهنظــر منافــع طبقــات محــروم و ســتمدیده،
مــورد بررســی قــرار مـیداد .نوشــته بهرنگــی تحــت عنــوان «کنــدوکاو در
مســائل تربیتــی ایــران» یکــی از بهتریــن کتابهــای 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 ضعفهــا و کاســتیهای آن را نقادانــه بازگــو
میکنــد .در ایــن جــزوه ،بهرنگــی ،در مخالفــت بــا کتابهــای مربیــان
آمریکایــی کــه در دانشســراها تدریــس میشــد ،چنیــن میگویــد« :در
ایــن کتابهــا ،هیــچ حرفــی در میــان نبــود کــه مــا را بــه روســتایی
خواهنــد فرســتاد کــه در یــک اطــاق بــرای ســه کالس و چهــار کالس
و پنجــاه ،شــصت شــاگرد درس بگوییــم .از دانشســرا کــه در آمــدم بــه
روســتا رفتــم یــک بــاره دریافتــم کــه تمــام تعلیمــات مربیــان دانشســرا
کشــک بــوده ،همـهاش را بــه بــاد فراموشــی ســپردم و فهمیــدم کــه بایــد
خــودم فــوت و فــن معلمــی را پیــدا کنــم و چنیــن نیــز شــد .آنهاییکــه
کتابهــای دانشســرای مــرا نوشــته بودنــد و آنهایــی کــه چنــان
کتابهایــی را تدریــس میکردنــد ،خبــری از محیــط کار مــن نداشــتند...
در  % ۹۹مدرســههای ایــران ،مســالههایی از آنگونــه کــه در ترجمــه
کتابهــای آمریکایــی میخوانیــم ،مطــرح نیســت».
.فــرزاد کمانگــر :مــدل زیســت و تفکــر صمــد دهههــا را در نوردیــد
تــا جاییکــه فــرزاد کمانگــر ایــن معلــم متعهــد مردمــی و متفکــر ،خــود
را شــاگرد بهرنگــی میدانســت .او جــان خــود را در بقچ ـهای 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
بــه نمــادی بــرای مقاومــت ،حقطلبــی و مبــارزه تبدیــل شــد .فــرزاد در
ســال  1354در کامیــاران دیــده بهجهــان گشــود .عــاوه بــر ایــن کــه
معلــم بــود ،فعــال حقــوق بشــر ،فعــال محیــط زیســت ،روزنامهنــگار نیــز
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در مــورد رابطــۀ رضــا شــاه و امپریالیســتها (بهویــژه بریتانیــا) دو نــگاه
نادرســت در مطالعــات تاریخــی وجــود دارد کــه هــر دو در میــان مــردم
هــم طرفدارانــی دارنــد .یکــی معتقــد اســت رضــا شــاه ،منافــع و نفــوذ
امپریالیســتها در ایــران را محــدود کــرد و دولــت «مســتقل ملــی» بنــا
نهــاد و نــگاه دوم ،او را «نوکــر بــیاراده» و «عروســک خیمهشــببازی»
امپریالیســم میدانــد .امــا هیچکــدام از ایــن دو دیــدگاه ،بیانگــر واقعیــت
نیســتند .اگــر بــا علــم تاریــخ (ماتریالیســم تاریخــی) بــه دوران برآمــدن او
و تشــکیل سلســلۀ پهلــوی نــگاه کنیــم ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه:
یــک) رضــا شــاه قهرمــان مبــارزه بــا نفــوذ قدرتهــای امپریالیســتی نبــود،
دو) او دولــت متمرکــز نیمــه مســتعمراتی را ایجــاد کــرد کــه اقتصــاد و
جامعــۀ ایــران را هــر چــه بیشــتر بــه مــدار اقتصــادی ســرمایهداری جهانــی
پیونــد زد ،ســه) رضــا شــاه مــزدور انگلســتان نبــود و اگرچــه در آن مقطــع
تاریخــی بیــش از هــر کــس دیگــری تــوان تأمیــن منافــع آنهــا در ایــران را
داشــت امــا بــا نظــر و خواســت آنهــا در مــواردی تضــاد داشــت و بــر ســر
ایــن تضــاد بــه مقابلــه و چانهزنــی نیــز پرداخــت و چهــار) اگرچــه دولــت
متمرکــز او و نفــوذ امپریالیســم انگلیــس در ایــران و منطقــه بــا یکدیگــر
اشــتراک منافــع و همپوشــانی داشــتند امــا رضــا شــاه بهدنبــال کاهــش
فشــار و ســیطرۀ بریتانیــا در ایــران بــود.
در قســمت اول ایــن سلســله مقــاالت 1گفتیــم کــه رضــا خــان بــا کمــک
ژنــرال انگلیســی آیرونســاید و در کودتــای اســفند  1299وارد جــدال قــدرت
شــد .رضــا خــان خــودش چندیــن بــار گفتــه بــود کــه «مــرا انگلســتان ســر
کار آورد ،امــا وقتــی آمــدم بــه وطنــم خدمــت کــردم» 2یــا «مــرا سیاســت
انگلیــس آورد ،ولــی ندانســت چــه کســی را آورده اســت» .3همچنیــن
گفتیــم کــه دولــت بریتانیــا پیــش از رســیدن رضــا خــان بــه مقــام ســلطنت،
بهتدریــج بــه ایــن نتیجــه رســید کــه او و تشــکیل یــک دولــت متمرکــز
نیمــه مســتعمراتی بهتریــن حافــظ منافــع آنهــا 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
امــکان گســترش شــعلههای ایــن انقــاب بــه کشــورهای منطقــه بهویــژه
کشــورهای مســتعمرۀ بریتانیــا ماننــد هنــد یــا کشــورهایی ماننــد ایــران بــود.
بنابرایــن مســالۀ اول سیاســت خارجــی بریتانیــا در ایــران ،مقابلــه بــا نفــوذ
بلشویســم و ســرکوب جنبشهــای ضــد امپریالیســتی و انقالبــی بــود .عــاوه
بــر ایــن بــرای انگلســتان مســالۀ نفـ ِ
ـت ایــران نیــز بســیار حیاتــی بــود و آنها
ارزان ســودآوری را در رقابــت بــا دیگــر
هرگــز نمیخواســتند ایــن منبــع
ِ
قدرتهــای امپریالیســتی از دســت بدهنــد .بههمینعلــت ،در گزارشهــا
و نامههــای کارگــزارانُ ،ســفرا و جاســوسهای انگلیســی در ایــن مقطــع،
مــدام شــاهد تأکیــد بــر نقــش دولــت متمرکــز ،ارتــش منظــم و مقتــدر و
نقــش رضــا شــاه در تشــکیل ایــن دو هســتیم .بهعنــوان مثــال نورمــن
ســفیر انگلیــس در تهــران در گــزارش ارســالی خــود بــه لُــرد کــرزن در 3
فوریــه  1921متذکــر شــد کــه اوضــاع بیثبــات ایــران بهخصــوص پــس از
تخلیــۀ قــوای انگلیــس میتوانــد منجــر بــه یــک انقــاب جمهوریخواهانــه
و روی کار آمــدن یــک رژیــم شــورایی در ایــران شــود 4.یــا سِ ــر پرســی لــورن
در اردیبهشــت (1302مــه  )1923در گــزارش دیگــری بــر اهمیــت رضــا
خــان در تأمیــن منافــع بریتانیــا تأکیــد کــرد 5و 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
کــه« :مــن بــه دســت ایرانیهــا کاری را انجــام خواهــم داد کــه بریتانیــا
میخواهــد بــا دســت انگلیس ـیها انجــام دهــد .یعنــی ایجــاد یــک ارتــش
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
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در امــور ایــران خــود داری کنــد».
آ ِوتیــس میکائیلیــان (ســلطان زاده) ( 1317-1268ش) از بینانگــذاران حــزب
کمونیســت ایــران ،ایــن میــل کارگــزاران انگلســتان بــه نظــم و ســرکوب
نظامــی توســط رضــا شــاه را چنیــن توضیــح میدهــد کــه امپریالیس ـتها:
«فقــط در مناطقــی ســرمایهگذاری میکننــد کــه بنــا بــه گفتــۀ آنــان
"امنیــت اجتماعــی" یعنــی در حقیقــت ،امنیــت غــارت بومیــان توســط

ســرمایهداران خارجــی موجــود باشــد» و ســپس چنیــن نتیجــه میگیــرد
کــه انگلســتان در مناطــق جنــوب ایــران ،ســرمایهگذاریهای کالن کــرده
بــود و مایــل بــود در مناطــق شــمالی نیــز چنیــن کنــد .امــا دولــت وقـ ِ
ـت
ایــران قــادر بــه تأمیــن امنیــت و حمایــت از ایــن ســرمایهگذاریها خصوصــا
در مقابــل خیزشهــای انقالبــی نبــود و انگلســتان بدیــن منظــور بایــد
نیــروی نظامــی وســیعی در ایــران نگــه میداشــت کــه بهلحــاظ هزینــه
مقــرون بــه صرفــه نبــود .بــه همیــن علــت حمایــت از رضــا شــاه و ایــدۀ
«دولــت متمرکــز پلیســی» او ،تأمینکننــده منافــع لنــدن بــود 7.بریتانیــا
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،
در آن اوضــاع حــاد و پیچیدگــی تضادهــا ،پیشبرنــدۀ منافــع آنهــا اســت.
امــا ایــن بهمعنــای «مــزدوری» رضــا شــاه بــرای انگلســتان یــا رابطــۀ
یکطرفــۀ اربــاب و نوکــر میــان آنهــا نبــود .رضــا شــاه در عرصــۀ سیاســی
کوشــید برخــی از امتیــازات انگلیســیها را محــدود کنــد .از اســتخدام
مستشــاران نظامــی انگلیســی در ارتــش خــودداری کــرد و هیــچ دانشــجوی
اعزامــی بــرای تحصیــل را بــه انگلســتان نفرســتاد .همچنــان کــه در ســال
 1311بــه ســبک خــودش بــه کاهــش ســهم ایــران از درآمــد قیمــت نفـ ِ
ـت
شــرکت انگلیــس اعتــراض کــرد و از ســالهای میانــی دهــه )1930( 1310
ســعی کــرد بــا گســترش روابــط اقتصــادی و سیاسـیاش بــا آلمــان نــازی و
حتــی فرانســه و اتحــاد شــوروی ،در روابــط اقتصــادی و سیاســی ایــران بــا
بریتانیــا ،توازونــی ایجــاد کنــد .در مــورد شــخص رضــا شــاه چنــد عامــل
باعــث ایــن اختالفهــا بــا انگلســتان بــود .مهمتــر از همــه اینکــه بعــد از
انقــاب اکتبــر  1917در روســیه ،گســترش جنبشهــای رهاییبخــش
ملــی و ضــد امپریالیســتی در کشــورهای جهــان ســوم و از جملــه ایــران،
باعــث افزایــش روحیــۀ نفــرت از امپریالیســتها و بهخصــوص انگلســتان
شــده بــود و رضــا شــاه نمــی توانســت نســبت بــه ایــن امــر بیتوجــه باشــد
و بایــد در افــکار عمومــی خــود را قهرمــان «ضــد اســتعمار پیــر» نشــان
م ـیداد .رونــد نزولــی نفــوذ و قــدرت امپریالیســم انگلســتان در جهــان کــه
از ســالهای  1920بــه بعــد شــروع شــده بــود ،وجــود اتحــاد شــوروی،
رقابتجویــی دیگــر قدرتهــای امپریالیســتی ماننــد آلمــان نــازی و حتــی
آمریــکا ،فضــای مانــور بیشــتری بــه رضــا شــاه در ایــن مــورد مـیداد .عامــل
دیگــر اینکــه ناسیونالیســم نخراشــیده و ارتجاعــی او ،عنصــری از ضدیــت
بــا «بیگانــگان» (و نــه ضدیــت بــا امپریالیســتها و نظــام امپریالیســتی)
را داشــت کــه در حساســیت نســبت بــه نفــوذ و نقــش انگلیســیها در
ایــران فشــرده میشــد .ضمــن اینکــه در نظــام جهانــی امپریالیســتی،
همــواره تضــاد منافعــی میــان قدرتهــای امپریالیســتی بــا طبقــۀ حاکمــۀ
وابســته بــه آنهــا در کشــورهای تحــت ســلطه وجــود دارد کــه گاهــا (ماننــد
اعتــراض رضــا شــاه بــه کاهــش قیمــت نفــت در  )1311بــه اختــاف و
رویارویــی سیاســی میــان آنهــا هــم منجــر میشــود .بــه ایــن علــت
کــه طبقــات حاکــم در آن کشــو ِر تحــت ســلطه بــا وجــود وابســتگی بــه
امپریالیس ـتها ،بهدنبــال انباشــت ســرمایه و ســود در محــدودۀ جغرافیایــی
خودشــان هســتند امــا قدرتهــای امپریالیســتی ،ایــن رونــد انباشــت را
در محــدودهای جهانــی دنبــال میکننــد و ایــن مــدار جهانــی گاهــا بــا
ســیر حرکــت درونــی ســرمایه در یــک کشــور دچــار تضــاد میشــود .امــا
بــا همــۀ اینهــا ،رضــا شــاه نهتنهــا نتوانســت وابســتگی ســاختاری ایــران
بــه امپریالیســم را از بیــن ببــرد ،بلکــه شــکل جدیــد و عمیقتــری از ایــن
وابســتگی را ایجــاد کــرد.
او در ســایۀ حمایــت امپریالیســم انگلســتان و بــا اتــکا بــه افزایــش درآمدهای
دولــت ،چکمــۀ ارتــش ،خفقــان و تــرور پلیــس سیاســی و دســتگاه اداری
متمرکــز (بوروکراسی-دیوانســاالری) ،پــروژۀ ســاخت و تثبیــت دولــت
متمرکــز را در ایــران پیــش بــرد .در فصلهــای بعــدی ایــن نوشــته بیشــتر
دربــارۀ عناصــر و ماهیــت طبقاتــی ایــن دولــت صحبــت خواهیــم کــرد ،امــا
فعــا بــه توضیــح ایــن موضــوع میپردازیــم کــه ایــن تمرکــز اساســا در
ـتگی ســاختاری
انطبــاق بــا نیازهــای ســرمایهداری امپریالیســتی و در وابسـ ِ
بــه آن بهوجــود آمــد .اصطــاح «نیمــه مســتعمره» بــه ایــن معنــا اســت
کــه سیاســت و اقتصــاد در ایــن جامعــه بنیــادا ً و بهطــور غیــر مســتقیم
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توســط امپریالیســم و الزامــات اقتصــادی و سیاســی آن تعییــن و رهبــری
میشــد و نــه شــخص رضــا شــاه یــا دولــت و ارتــش و پلیــس او .رضــا
شــاه دولــت متمرکــزی را در ایــران ســاخت کــه اگــر چــه مســتعمره نبــود،
یعنــی کارگــزاران سیاســی و قوانیــن و روابــط حاکــم بــر دولــت و اقتصــاد
و جامعــۀ آن بهطــور مســتقیم توســط امپریالیســتها تعییــن نمیشــد
(ماننــد هنــد و مســتعمرههای آفریقایــی) ،امــا بهطــور ســاختاری بنــد نــاف
حیــات اقتصــادیاش بــه نظــام جهانــی ســرمایهداری امپریالیســتی وصــل
و وابســته بــود و نهتنهــا از فــراز و فرودهــا و بحرانهــای ســاختاری و
ادواری ایــن اقتصــاد تأثیــر میگرفــت 8بلکــه بهلحــاظ سیاســی نیــز ناچــار
از پذیــرش هژمونــی ایــن نظــام بــود .روشــنترین ســند در اثبــات ایــن
هژمونــی سیاســی ،برکنــاری فضاحتبــار او و تبعیــد تحقیرآمیــزش در
شــهریور  1320بــود .ایــن وابســتگی سیاســی و اقتصــادی در دوران قاجــار و
از اوایــل دهــه  1880در حــال شــکلگیری و گســترش بــود ،امــا رضــا شــاه
بــا تشــکیل دولــت متمرکــز و روابــط سیاســی و اقتصــادی بــر آمــده از آن،
آن را سیســتماتیکتر و نهادیتــر کــرد و ایــن ویژگــی را بــرای ســلطنت
پســرش محمــد رضــا نیــز بــه یــادگار گذاشــت .وابســتگی ســاختاری بــه
نظــام جهانــی امپریالیســتی در دولــت جمهــوری اســامی نیــز علیرغــم
تفاوتهایــی در درجــۀ وابســتگی سیاســی و تغییــرات ناشــی از رشــد روابــط
ســرمایهداری در ایــران ،تــداوم پیــدا کــرد .کافــی اســت ببینیــم کــه تحریــم
نفــت و تهدیــد بــه قطــع خریــد آن ،چگونــه اقتصــاد ایــران را بهورطــۀ
نابــودی و مــردم را بــه گرســنگی خواهــد کشــاند .بــدون انجــام یــک انقــاب
سیاســی کمونیســتی و پــس از آن اســتقرار یــک اقتصــاد سوسیالیســتی،
نمیتــوان بندهــای ایــن وابســتگی ســاختاری بــه نظــام امپریالیســتی را بــاز
کــرد و از قیــد آن رهــا شــد.
بخــش عمــدهای از وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نظــام امپریالیســتی چــه
در زمــان رضــا شــاه و محمــد رضــا و چــه در جمهــوری اســامی ،ازطریــق
نفــت و وابســتگی ســاختاری اقتصــاد ایــران بــه تولیــد و فــروش نفــت
صــورت میگیــرد و نظــام ســرمایهداری جهانــی از ایــن طریــق اســت کــه
ارادۀ سیاســی و اقتصــادیاش را بــر دولــت ،جامعــه و مــردم ایــران تحمیــل
میکنــد .نفــت ،شــاهکلید ســلطۀ انگلســتان بــر اقتصــاد و سیاســت ایــران
در دوران رضــا شــاه بــود .فیلمهــای تبلیغاتــی طرفــدار ســلطنتطلبان از
جملــه مســتند شــبکۀ مــن و تــو مدعیانــد کــه رضــا شــاه در ســال 1311
بــا انداختــن قــرارداد نفــت دارســی (مقــرر در  )1901بــه بخــاری و انجــام
مذاکــرات مجــدد بــا دولــت انگلســتان ،ســهم ایــران از درآمــد و صنعــت
نفــت را بهطــرز چشــمگیری افزایــش داد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
ایــران در  )1933( 1312مجبــور بــه تمدیــد امتیازنامــۀ دارســی شــد .اگرچه
قــرارداد جدیــد تنهــا یــک چهــارم مناطــق مــورد بحــث در امتیــاز دارســی را
در بــر میگرفــت امــا ایــن شــامل مهمتریــن ذخایــر کشــف شــده و تمامــی
مناطــق مــورد بهرهبــرداری بــود و مــدت آن نیــز از  27ســال بــه  60ســال
افزایــش پیــدا کــرد! ســهم ایــران از درآمــد شــرکت نفــت انگلســتان افزایــش
پیــدا کــرد امــا ایــن در مقایســه بــا اطمینانــی کــه انگلیســیها از تســلط
یکجانبــه و مطلــق بــر نفــت ایــران پیــدا کردنــد ،دســتاورد ناچیــزی بــود.
وابســتگی دولــت بــه درآمــد نفــت در فاصلــه ســالهای 1320-1303
( )1941-1924ده برابــر شــد 9و ایــن بهمعنــای وابســتگی هــر چــه بیشــتر
اقتصــاد ایــران بــه نظــام امپریالیســتی بــود .در فصــل مربــوط بــه سیاســت
اقتصــادی و اقدامــات اصالحــی زیربنایــی رضــا شــاه خواهیــم گفــت کــه ایــن
وابســتگی بــه عایــدات نفتــی ،چگونــه در عمــل امــکان هرگونــه برنامهریــزی
بلندمــدت بــرای ســاختن یــک اقتصــاد خودکفــا و همهجانبــه را گرفــت و
خطــر قطــع تولیــد و فــروش نفــت تــا بــه امــروز ماننــد شمشــیر بــاالی ســر
اقتصــاد ایــران باقــی مانــده اســت.
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معلمهای مبارز ...
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
فرهنگــی آموزشــی رویــان کــه بــه اداره آمــوزش و پــرورش کامیــاران
تعلــق دارد قلــم م ـیزده اســت .وی در زمینــه حقــوق قومــی و مســائل
زنــان فعــال بــوده ،در مــرداد ( ۱۳۸۵بــه تهــران ســفر کــرده بــود بــه
همــراه دوســتش دســتگیر میشــود ،وی بــه اتهــام عضویــت و همــکاری
بــا پــژاک بــه اعــدام محکــوم شــد .فــرزاد و نامههایــش گنجینــهای
صمــدوار بــرای جنبــش معلمــان ایــران اســت بــرای پــرورش نســلی
مبــارز و تازهنفــس علیــه جمهــوری اســامی.
اصغــر امیــری :از اعضــای اتحادیــه کمونیسـتهای ایــران و از مبارزیــن
قیــام مســلحانه ســربداران در آمــل بــه ســال  .1360او متولــد 1330
بــود .پیــش از آغــاز مبــارزهاش بهعنــوان یــک کمونیســت انقالبــی،
معلمــی در روســتاهای دورافتــاده ثــاث باباجانــی در اواخــر ســالهای
دهــه  40بــود .ایــن کار برایــش فقــط طریقــی بــرای تمــاس و آگاهســازی
روســتاییان زحمتکــش نبــود ،بلکــه آموختــن و آموزانــدن بــا روح بــزرگ
و مهربانــش همنوایــی غریبــی داشــت .بــا خنــده شــاگردانش بهشــوق
میآمــد و کوشــش بــرای تغییــر شــرایط زندگیشــان بزرگتریــن
هــدف زندگیــش بــود .اصغــر در ســال  1362توســط رژیــم جنای ـتکار
جمهــوری اســامی دســتگیر و اعــدام شــد.
بهمــن عزتــی :معلــم ورزشــکار از معلمینــی بــود کــه جــان خــود را در
راه آرمــان انســانیاش از دســت داد.
خاطــرهی یکــی از دانشآمــوزان وی« :در یکــی از روزهــای زمســتان
چنــد دقیقــه بعــد از زنــگ شــروع درس بــه مدرســه رســیدم .بــرف
زیــادی باریــده بــود .پاهــای بــدون جورابــم در داخــل کفشهــای
یام کــه تبدیــل بــه یــک قطعــه یــخ شــده بودنــد از ســرما
پالســتیک 
داشــتند میترکیدنــد و تمــام بدنــم از ســرما کرخــت شــده بــود.
جلــو ســالن ورودی ناظــم مدرســه ایســتاده بــود .خواســتم بــه داخــل
بــروم امــا او مــرا متوقــف کــرد و بــا تنــدی خــاص خــودش شــروع بــه
بازخواســت کــرد کــه چــرا دیــر بــه مدرســه آمــده بــودم .بــرای ناظــم
توضیــح دادم کــه ش ـبها 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
در دســت داشــت ضربــهای روی دســت یــخ زدهام زد .نمیدانــم آقــای
عزتــی از کجــا پیدایــش شــد ،بــدون هیــچ پــرس و جویــی یقــه ناظــم
را گرفــت .بــر ســرش غریــد« :حالــی نمیشــوی کــه ایــن پســر برایــت
توضیــح میدهــد کــه مشــکل داشــته اســت!» آقــای ناظــم مثــل گــچ
ســفید شــده بــود و چیــزی نگفــت .آقــای عزتــی در ادامــه گفــت کــه
دیگــر نبینــد بــا بچههــا آنطــور رفتــار کنــد و مــرا بــه کالس فرســتاد».
شــکراهلل احمــدی :از اعضــای اتحادیــه کمونیسـتهای ایــران ،متولــد
 1330از معلمیــن کرمانشــاه بــود .از اواخــر دهــه  40بــه تدریــس در
روســتاهای ثــاث باباجانــی پرداخــت .او فقــط معلــم نبــود بلکــه مــورد
اعتمــاد مــردم بــود و اطــاق کوچکــش عمــا محــل حــل مشــکالت
اهالــی بــود .بخشــی بزرگــی از درآمــد اندکــش صــرف خریــد دارو و
کتــاب بــرای کــودکان ده میشــد .فعالیــت سیاســیاش را در همــان
دوران بــا شــرکت در محافــل مختلــف چــپ شــهر شــروع کــرد .بــا اصغــر
امیــری در جهــت آگاهــی و رشــد مــردم فعالیــت مشــترک داشــتند.
ســید قربــان حســینی :از معلمیــن مبــارز و مردمــی .تنهــا چیــزی که
در تمــام برگههــای بازجویـیاش نوشــت ،اشــعار ســعید ســلطانپور ،شــاعر
انقالبــی از اعضــای ســازمان چریکهــای فدایــی (اقلیــت) بــود.
هرمــز گرجــی بیانــی :متولــد کرمانشــاه ،معلــم فیزیــک ،یکــی از
 11معلــم مبــارز بــود کــه در  28مــرداد  1358بــا حکــم خلخالــی،
جــاد درجــه اول خمینــی ،محاکمــه صحرایــی و اعــدام شــد .وی از
کســانی بــود کــه نخســتین اعتصــاب معلمــان ایــران را در قیــام بهمــن
در کرمانشــاه ســاماندهی کردنــد.

کاوه اردالن
*بــرای نــگارش مطلــب مربــوط بــه معلمــان جانباختــه ،از نوشــته
غالمعلــی حســینی معلــم ریاضــی بازنشســته اســتفاده شــده اســت.
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بر فراز موج نوین
کمونیســم
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ســتون «واقعیــت کمونیســم» از شــماره آینــده سلســله مقاالتــی در
معرفــی ســنتزنوین کمونیســم (کمونیســم نویــن) را آغــاز میکنــد.
بهعنــوان مقدمـهای بــرای آغــاز ایــن سلســله مقــاالت گزیــدهای از یکــی از
ســخنرانیهای رفیــق عزیزمــان امیــر حســن پــور کــه یــک ســال پیــش از
میــان مــا رفــت را منتشــر میکنیــم .عنــوان ایــن ســخنرانی بســیار مهــم
بحثــی دربــارۀ شــناخت علمــی ،خرافــات و علمســتيزي اســت .نســخۀ
کامــل ایــن ســخنرانی را در کتــاب «بــر فــراز مــوج نویــن کمونیســم»
ِ
نوشــته امیرحســن پــور بخوانیــد.
....
تــا اواســط قــرن نوزدهــم دانــش بشــر دربــارۀ طبیعــت پیشــرفتهتر از
دانشــش دربــارۀ جامعــه بــود ،زیــرا شــناخت طبیعــت و جامعــه پابهپــای
همدیگــر پیشــرفت نميکردنــد ولــی از اواســط قــرن نوزدهــم بــه بعــد
بــا پیدایــش مارکسیســم در شــناخت جامعــه هــم ایــن جهــش صــورت
گرفــت .دانــش مــا صــد و پنجــاه ســال اســت کــه ایــن جهــش را کــرده
و بــه درک علمــی جامعــه رســیدهایم .مارکسیســم ،شــناخت علمــی
جامعــه اســت .انســان مجبــور اســت هــم طبیعــت را بشناســد هــم جامعــه
را .مارکسیســم ایــن شــرایط را ایجــاد کــرد کــه جامعــه را بشناســیم و
بفهمیــم کــه مثـ ً
ا بشــر و دنیــا توســط خــدا آفریــده نشــدهاند .البتــه قبــل
از مارکسیســم هــم روشــن شــده بــود کــه زمیــن در هفــت روز آنطــور که
انجیــل و ســایر متــون دینــی ادعــا میکننــد پیــدا نشــده و قصههــای
کتــب دینــی بیپایــه هســتند .دارویــن هــم همزمــان بــا مارکسیســم
بســیاری از ایــن حقایــق را طــرح کــرده بــود.
.........
مارکسیســم بررســی جامعــه را علمــی کــرد و علــم جامعــه بــه ظهــور
رســید .امــا شــکلگیری ایــن علــم فقــط تــراوش فکــری مارکــس
و انگلــس نبــود .بلکــه متکــی بــود بــر علــم قــرن و زمــان خودشــان و
مبــارزات گوناگــون در جنبــش سوسیالیســتی ،مبــارزه بــا پوزیتویســم و
مبــارزه بــا آنارشیســم .همــۀ ایــن کشــمکشها و مبــارزات فکــریِ آن دوران
وارد شــکلگیری علــم مارکسیســم شــد .مبــارزات درونــی اهمیــت خیلــی
زیــادی در شــکلگیری و تکامــل یــک علــم دارد .جنبــش کمونیســتی را
نــگاه کنیــد .انقــاب اکتبــر صــد ســال پیــش تاریــخ دنیــا را تغییــر داد .بــه
مــا نشــان داد آینــدهی دیگــر کام ـ ً
ا ممکــن اســت .حتمــی نیســت ولــی
ممکــن اســت .اینکــه [ایــن انقــاب] شکســت خــورد نشــان میدهــد
کــه ایــن آینــده حتمــی نیســت و خودبهخــودی بــه وجــود نمیآیــد و
حتــی اگــر برایــش ســخت مبــارزه بکنیــم بــه ایــن ســادگی نیســت .در
رابطــه بــا پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی در چیــن و بعــد شکســت آن در
چهــل ســال پیــش نیــز همیــن طــور اســت .بعــد از رجعــت ســرمایهداری
در شــوروی ،مائــو و حــزب کمونیســت چیــن ایــن بحــث را مطــرح کردنــد
کــه در چیــن بایــد جلــوی رجعــت ســرمایهداری را گرفــت و راههایــی هــم
پیــدا کردنــد کــه جلویــش را بگیرنــد ،ولــی بــاز آنجــا هــم [ســرمایهداری]
رجعــت کــرد .نتیجـهاش دنیــای بدتــر و وحشــتناکتری اســت کــه امــروز
میبینیــم .امــروز هــم جنبــش کمونیســتی بــا وضعــی کــه دچــارش
هســت و در واقــع متالشــی شــده اســت ،ســوال ایــن اســت کــه بــا ایــن
گذشــته چ ـهکار میکنیــم .دو انقــاب مهمــی کــه کمونیس ـتها رهبــری
کردنــد بــرای اینکــه آن دنیــای ممکــن را ایجــاد کننــد منجــر شــد بــه

شکســت .بــا ایــن وضــع چــکار میکنــی؟ در ایــن رابطــه کمونیســتها
در بیســت ســال اخیــر جهــش مهمــی کردنــد .بــه نظــر مــن ایــن جهــش
در حــزب «کمونیســت انقالبــی آمریــکا» روی داده اســت .ســایر احــزاب
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.
....
بــا وجــود همــۀ موانــع بــزرگ ،مارکسیســم امــروز هــم جهــش تکاملــی
کــرده اســت ... .ایــن جهــش امــروز ســنتز نویــن از جنبــش کمونیســتی
اســت .بــه نظــر مــن ایــن مارکسیســمی اســت کــه میتوانــد مــا را بــه
جلــو ببــرد و راه دیگــری نیســت .ســایر مارکسیسـمهایی کــه وجــود دارنــد
و هنــوز ادعــای مارکسیســتی میکننــد و یــا دیدگاههایــی مثــل بدیــو
و ژیــژک و غیــره کارشــان بــه درجــا زدن در ایــن گنــداب ســرمایهداری
میرســد.
...
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 تشــکیالت طبقــۀ کارگــر و جنبــش سوسیالیســتی کــرد و
همــراه بــا انگلــس ،انترناســیونال اول را درســت کردنــد .خالصــه یــک پــای
ی اجتماعــی بــود و یــک پایشــان در
ایــن دو نفــر همیشــه در جنبشهــا 
کار تئوریــک و خوانــدن و نوشــتن .مارکــس وقــت زیــادی در کتابخانــۀ
مــوزه بریتانیــا گذاشــت .یــک پایــش آنج ـا بــود و یــک پایــش هــم در
تشــکیالت بینالمللــی کارگــری .یکــی مبــارزه حزبــی و تشــکیالتی و
جنبشــی و یکــی هــم کار تئوریــک در کتابخانههــا 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 میخواســت .در زمــان لنیــن هــم اینطــور بــود و ایــن علــم مرتــب
پیشــرفت میکــرد و تاثیــر میگذاشــت بــر ســایر دانشهــا .آواکیــان
هــم همیشــه در جریــان ســازمان دادن انقــاب در آمریــکا و رهبــری حزب
کمونیســت انقالبــی 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
کــه در اواخــر ســالهای  1960پیــدا شــد.
....
در آمریــکا هــم چندیــن گــروه کمونیســتی و مائوئیســتی جدیــد بودنــد ،از
بیــن اینهــا تنهــا یکــی راهــش را ادامــه داد و قدمهــای خیلــی مهمــی
برداشــت کــه اســمش «اتحادیــه انقالبــی» بــود و بــاب آواکیــان یکــی از
فعالینــش بــود و یکــی دیگــر از فعالینــش مارتیــن نیــکالس بــود .مارتیــن
کســی اســت کــه «گروندریســه» را از آلمانــی بــه انگلیســی ترجمــه کــرده
اســت و تنهــا ترجمهایســت کــه تــا حــاال مــورد اســتفاده اســت .در ســال
 1973چــاپ شــد .یکــی دیگــر بــروس فرانکلیــن بــود کــه بعدهــا منتخبــی
از مهمتریــن آثــار اســتالین را در یــک جلــد چــاپ کــرد و بــه تحقیــق
در رمــان علمــی جامعــه سوسیالیســتی و ســرمایهداری پرداخــت .ایــن
دو نفــر از «اتحادیــۀ انقالبــی» جــدا شــدند« .اتحادیــۀ انقالبــی» مشــی
چریکــی را کــه آنوقتهــا خیلــی در بیــن جوانــان محبوبیــت داشــت و
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بر فراز ...
فرانکلیــن از آن پشــتیبانی میکــرد ،بــه نقــد کشــید .رد تئوریــک مشــی
چریکــی کاستریســم و گواریســم و اســتدالل کــردن کــه بــا ایــن روش
ِ
نمیشــود ســرمایهداری را ســرنگون کــرد .مشــی چریکــی در آلمــان و
ایتالیــا هــم قــوی بــود .یــک مبــارزۀ تئوریــک دیگــر کــه اتحادیــۀ انقالبــی
بــا آن درگیــر بــود مبــارزه علیــه ناسیونالیســم بــود ،چــون کــه در آمریــکا
جنبــش ســیاهان خیلــی مهــم بــود و ناسیونالیســم در جنبــش کمونیســتی
و انقالبــی 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 انقالبــی» تنهــا عضــو «ســفید»
آن بــود و بــا ایــن حــزب رابطــۀ خیلــی نزدیــک داشــت .او در ســالهای
 1970در مقابلــه بــا خــط ناسیونالیســتی ،ماهیــت مســاله ملــی در آمریــکا
را از نظــر تئوریــک و سیاســی بــه بحــث و جــدل کشــید .مــن خــودم
آنوقتهــا در آمریــکا دانشــجو بــودم و بــا ایــن ادبیــات کمونیســتی
آشــنا شــدم .بحثهایــی کــه «اتحادیــۀ انقالبــی» در مــورد مســاله ملــی
و ناسیونالیســم میکــرد بــرای مــن خیلــی آموزنــده بــود .مث ـ ً
ا یکــی از
نقدهــا در رابطــه بــا خــط کمینتــرن در مــورد جنبــش ســیاهان آمریــکا
بــود .کمینتــرن در ســالهای  1930در ایــن مــورد میگفــت ســرزمین
ســیاهان «کمربنــد ســیاه» در آمریــکا اســت (خطــۀ جنوبــی کــه تراکــم
جمعیــت ســیاه در آن بــود) و ســیاهان را بــه عنــوان یــک ملــت بایــد
شــناخت و در «کمربنــد ســیاه» حــق تعییــن سرنوشــت دارنــد« .اتحادیــۀ
انقالبــی» بــه جــای اینکــه بیایــد ســی ســال بعــد از آن تحلیــل کمینتــرن
همانهــا را تکــرار کنــد بــا دیــد انتقــادی بــه آن برخــورد کــرد ،چــون
نســبت بــه ســال  1930تغییــرات مهمــی بــه وجــود آمده بــود :ســیاهان از
یــک منطقــه بــه مناطــق دیگــر پراکنــده شــده بودنــد ،و طبقــۀ پرولتاریــای
ســیاه درســت شــده بــود.
یــک مبــارزۀ مهمتــر از همــۀ اینهــا مبــارزه علیــه اکونومیســم بــود.
«اکونومیســم» اســمی بــود کــه لنیــن روی گرایــش دنبالـهروی از جنبــش
خودبخــودی طبقــه کارگــر گذاشــت .یعنــی ایــن گرایــش نادرســت کــه
فکــر کنیــم طبقــه کارگــر بــا مبــارزه اقتصــادی میتوانــد بــه سوسیالیســم
برســد و خیلــی مفاهیــم مربــوط بــه آن .تحقیــق و تحلیــل «اتحادیــۀ
انقالبــی» کــه بعــدا ً «حــزب کمونیســت انقالبــی» شــد از ســرمایهداری
شــدن شــوروی جــدی بــود .ایــن حــزب مثــل بقیــه احــزاب مائوئیســتی
بایــد ميتوانســت نشــان بدهــد کــه چــرا اینجــوری شــد .فکــر نکنیــد
آســان بــود .مقاومــت زیــاد بــود .شــوروی هنــوز اعتبــار انقــاب اکتبــر
را یــدک میکشــید و نفــوذش در جنبــش رادیــکال و چــپ قــوی بــود.
در عرصــۀ فکــری هــم خیلــی قــوی بــود .یــک نظــام انتشــاراتی وســیع
بینالمللــی داشــت .ایــن همــه کتابخانــه و دانشــگاه پــر از نشــریات آنهــا
بــود .میپرســیدند کــو و کــدام ســرمایهداری در شــوروی وجــود دارد؟
همــه ســرمایهدارها از بیــن رفتهانــد ،بــه کــی میگویــی ســرمایهدار؟
یــک ســازمان تروتسکیســتی در  1977کتابچهای در دفاع از سوسیالیســتی
بــودن شــوروی منتشــر کــرد .بحــث «اتحادیــۀ انقالبــی» ایــن بــود کــه
بایــد نشــان داد آیــا قانــون ارزش در فرماندهــی اقتصــاد شــوروی هســت یــا
نــه؟ ایــن قانــون ارزش در آمریــکا چطــوری عمــل میکنــد و در شــوروی
چطــور؟
خالصــه« ،اتحادیــۀ انقالبــی» نقــش خیلــی مهمــی در ایــن مبــارزه بــرای
اثبــات ماهیــت ســرمایهداری شــوروی داشــت .یکــی از مناظرههــای مهــم
کــه یــادم هســت بحثــی بــود بیــن ریمونــد لوتــا ،از حــزب کمونیســت
انقالبــی ،بــا ژیمانســکی کــه اســتاد دانشــگاه در آمریــکا بــود( .ایــن
مناظــره در دو جلــد چــاپ شــده بــا عنــوان «شــوروی :سوسیالیســتی

یــا سوســیال امپریالیســتی؟») .ژیمانســکی اســتدالل میکــرد کــه
شــوروی سوسیالیســتی اســت .او تحقیقــات مفصلــی هــم کــرده بــود تــا
ثابــت کنــد کــه شــوروی سوسیالیســتی اســت و الکــی حــرف نمــیزد.
«حــزب کمونیســت انقالبــی» بــا او در عرصــۀ نظــری در افتــاد .حــزب ایــن
مبــارزات را رهبــری میکــرد.
بعــد از  1976بــه دنبــال مــرگ مائــو در چیــن ،رویزیونیســتها یعنــی
بــورژوازی جدیــدا ً تولیــد شــده در جامعــۀ سوسیالیســتی کــه در حــزب
کمونیســت هــم حضــور داشــتند ،کودتــا کردنــد و ســرمایهداری برگشــت.
مائــو گفتــه بــود کــه چنیــن اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد و اگــر افتــاد
بایــد دوبــاره انقــاب کــرد .وقتــی کودتــا شــد ،عــدۀ کمــی از احــزاب
مائوئیســت علیــه آن موضــع گرفتنــد« .حــزب کمونیســت انقالبــی» یکــی
از آنهــا بــود .بقیــه میگفتنــد بلــه یــک مشــکلی آنجــا هســت ،ولــی
آن را بــه عنــوان کودتــای ســرمایهداری نمیدیدنــد .کار خیلــی مهمــی
کــه آواکیــان بعــد از ایــن واقعــه کــرد نوشــتن یکســری مقالــه بــود در
توضیــح خدمــات مائــو بــه تکامــل مارکسیســم .ایــن سلســله مقــاالت اول
بــه صــورت روزنام ـهای در نشــریۀ حــزب منتشــر شــد در زمینــۀ فلســفه،
اقتصــاد سیاســی ،انقــاب فرهنگــی پرولتــری ،سوسیالیســم ،روبنــا و غیــره.
اینهــا عنوانهــای ایــن مقــاالت بودنــد هــر کــدام بــه شــکل روزنامــۀ
ده صفحـهای کــه بعــدا ً بــه صــورت کتابــی بــا عنــوان «خدمــات فناناپذیــر
مائــو» منتشــر شــد کــه بــه نظــرم هنــوز خیلــی مهــم اســت بــرای درک
اینکــه در جنبــش کمونیســتی چــه گذشــت و چیــن چــه بــود و چــه
شــد و چــرا اینطــور شــد .بعــد از آن مبــارزه بــرای بازســازی جنبــش
کمونیســتی بــود کــه بــه تشــکیل «جنبــش انقالبــی انترناسیونالیســتی»
مشــهور بــه «ریــم» انجامیــد .احــزاب مائوئیســت دنیــا از جملــه «اتحادیــۀ
کمونیسـتهای ایــران (ســربداران)» در آن بودنــد و مجلــۀ «جهانــی بــرای
فتــح» را منتشــر میکــرد .ایــن تشــکیالت بــا ایــن دیــد درســت شــد کــه
همیشــه نیــاز بــه یــک انترناســیونال هســت .ســند انتقــادی مهــم آواکیــان
«فتــح جهــان» بــود کــه در ســال  1981در حــزب ســخنرانی کــرده بــود
و بعــد منتشــر شــد .یــا بعــد از آن نقــد مهمــی در مــورد گرایشهــای
ناسیونالیســتی در رهبــران کمونیســت مثــل مائــو و پیشــینهی ایــن
گرایشهــا در جنبــش کمونیســتی و بســیاری موضوعــات دیگــر کــه بــرای
کمونیســم جهتگیــری اســتراتژیک هســتند طــرح کــرد .ایــن ســند هــم
ســال  1984منتشــر شــد.
باالخــره میرســیم بــه نتیجـهی ایــن تحــوالت تئوریــک کــه االن «ســنتز
نویــن» مینامیــم .بحثــی کــه آواکیــان ســالها دارد میکنــد ایــن اســت
کــه دورهی جنبــش کمونیســتی قــرن بیســتم بــه پایــان رســیده و بــا آن
نمیشــود جلــو رفــت .مــوج اول جنبــش کمونیســتی از کمــون پاریــس
شــروع شــد و بــا رجعــت ســرمایهداری بــه چیــن سوسیالیســتی تمــام
شــد .ایــن مــوج دســتاوردهای خیلــی مهمــی داشــت و نشــان داد کــه مــا
میتوانیــم بــه ایــن دنیایــی کــه مارکــس و انگلــس تصویــر میکردنــد
برســیم و بایــد بــه آن برســیم .قدمهــای بزرگــی برداشــته شــد،
پیشــرفتهای مهمــی در رســیدن بــه آن شــد ولــی کار بســیار طوالنــی
اســت و در عــرض چنــد دهــه نمیشــود آن را ســاخت .مبــارزۀ خیلــی
طوالنیتــر میخواهــد و بــدون درک تئوریــک و علمــی اصــ ً
ا نمیشــود
بــه طــرف آن حرکــت کــرد ،چــه برســد بــه رســیدن بــه آن و بایــد از نــو
ســاخت و مــوج دومــی شــروع شــود و ایــن مــوج نویــن خــود بــه خــود
راه نمیافتــد .مســلم اســت کــه راه آن نــه بــا اعتصابــات کارگــری و نــه
بــا گســترش جنبشهــای اجتماعــی رادیــکال بــاز نمیشــود .ایــن محــال
اســت ،امــکان نــدارد.
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی به پخش «آتش» به وسیعترین شكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.
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