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این خشم تنها یک راه حل دارد:

سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
و سازماندهی نظامی بنیادا متفاوت!

زندا نهــای ایــران و قضــات جنایــتکارش
در مــورد توحــش علیــه معترضیــن بــه
حکومــت دســت کمــی از هــم ندارنــد.
قاعــده ،صــدور و اجــرای احــکام ضــد
انســانیِ مبتنــی بــر شــریعت و یــا عــرف
و شــریعت اســت .در بســیاری مــوارد،
ازجملــه مــور دِ اعــدام (یــا قتــل) نویــد
افــکاری ،حکــم متکــی بــر هیــچ قانونــی
نیســت .اویــن باشــد یــا زنــدا ِن کارون
اهــواز و یــا هــر زنــدان دیگــر .امــا در میــان
ایــن زندا نهــا ،عاد لآبــاد شــیراز کــه
نویــد افــکاری در آ نجــا بهقتــل رســید،
یکــی از بدنا مترینهــا اســت.
اعــدام نویــد (یــا قتــلِ او زیــر شــکنجه)
بــه دســت آدمکشهــای دســتگاه قضایــی
جمهــوری اســامی ،دامنــه خشــم و نفــرت
روزافــزون اکثریــت جامعــه را نســبت بــه
تمامیّــت ایــن رژیــم جنایتــکار گســترد هتر
کــرد .تــا پیــش از اعــدام نویــد ،بســیاری
از مــردم از هــراس شــنیدن خبــر اعــدام او
شــبها بــه خــواب نمیرفتنــد .و بســیار
آروزمنــد لغــو ایــن حکــم بودنــد .وقتــی
خبــر مثــلِ بــرق منتشــر شــد کــه« :نویــد
را کشــتند» کمتــر انســان شــرافتمندی
در ایــن کشــور و انســان عدالتطلبــی در
دیگــر کشــورها بــود کــه قلبــش از ایــن
جنایــت بــه درد نیامــده باشــد .وقتــی پیــام
صوتــی او از زنــدان پخــش شــد کــه گفتــه
بــود« :اگــر مــن اعــدام شــدم بدانیــد کــه
یــک انســان بیگنــاه درحالیکــه بــا تمــام
توانــش تــاش کــرد و جنگیــد تــا صدایــش
را بشــنوند اعــدام شــد»؛ «فهمیــدم دنبــال

یــک گــردن بــرای طنا بشــان میگردنــد»
نویــد نهتنهــا بــه نمــادی از یــک مبــارز
شــجاع علیــه ظلــم و ســتم کــه بــه نمــادی
از بیرحمانــه بــودن و غیــر ضــروری
بــودن ایــن نظــام ســتمگر ،تبدیــل شــد.
جنایتهــای رژیــم برخــاف آ نچــه
مذبوحانــه وانمــود میکنــد ،از «قــدرت»ش
نشــأت نمیگیــرد .بلکــه تقالهــای
تبهکارانــه و آشــفته یــک نظــا مِ از هــم
پاشــیده ازلحــاظ اقتصــادی ،فروپاشــیده
و فاســد ازلحــاظ اجتماعــی و اخالقــی
اســت کــه زیــر فشــارهای متعــدد داخلــی
و بینالمللــی دســت و پــا میزنــد و مثــل
همیشــه در ایــن برهــه از تاریــخ موجودیــت
نکبتبــارش از ابــزار ســرکوب و ارعــاب
و کشــتار بــرای ادامــه حیاتــش اســتفاده
میکنــد .
از ضعــف و درماندگــی رژیــم همیــن بــس
کــه روز اعــدام (و یــا قتــل زیــر شــکنجه)
نویــد و روزهــای متعاقــب آن مناطقــی از
شــهر شــیراز و برخــی شــهرهای دیگــر
اســتان فــارس حالــت حکومــت نظامــی
گرفــت ،اینترنــت در مناطقــی از شــهر
قطــع شــد و پارازیتهــای تلویزیونــی بــه
راه افتــاد .جمهــوری اســامی از برپایــی
اعتراضــات مردمــی نســبت بــه اعــدام (و
یــا قتــل زیــر شــکنجه) نویــد و احتمــال
شــورش در ایــن شــهر هراســناک بــود .از
ضعــف و بزدلــی رژیــم همیــن بــس کــه
بزدالنــه شــبانه و بــا حضــور پــر تعــدا دِ
نیروهــای امنیتــی ،پیکــر نویــد بــه خــاک
ســپرده میشــود و حتــا بــه خانــواده

به یاد نوید افکاری
هی پسر! تو بُردی

نگاه کن :پوزۀ کفتار خونین است
در میدان شهر بر زمینش کوبیدید
نفسش باال نمیآید
بــا تــاوت آیــه هــای تــرس بــه خــود
میپیچــد
و هراســان از زوزههــای مرگــش ،زمــان
میخر د .
در حقارتش دست و پا میزند،
زیر بازوان تو
بازوان همۀ خیابانهای شهر

همیــن شــه ِر ســربلند کــه حــاال بــه
احتــرام پرچــم تــو از جــا بلنــد میشــود.
تو بُردهای

دستت تا ابد باال است
قامــت آویختهــای بــر ســکویهای
فروزنــدۀ آبــان

و نشا ِن کبود گردنت
مــدال همــۀ دلیرانــی اســت کــه پیــش
از تــو ســرود جاوادنگــی خواندنــد.
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این خشم ِ ...

اجــازه دیــدن کامــل پیکــر جا نباختــه داده نمیشــود.
نویــد افــکاری بهعنــوا ِن انســانی خو شنــام و درســتکار
ِ
محبــوب
در شــیراز و اســتان فــارس شــناخته شــده بــود.
جوانــان بــود چــون بهرغــ ِم تواناییهــای حرفــهای در
ِ
ورزش ُکشــتی و مــدا لآوری ایــن موقعیــت را ماننــد آن
دســته «ســلبریتی»های عافیتطلــب درعرصــه ورزش و
ســینما و هنــر ،وجهالمصالحــه بــا رژیــم اســامی قــرار
نــداد .هما نهایــی کــه چــه پیــش و چــه بعــد از اعــدام
(یــا قتــل) نویــد ،مهــر ســکوت بــر لــب زدنــد ،مــردم را
میفروشــند تــا حــال و آینــده خــود را بخرنــد .حا لآ نکــه،
هنــگام مضحکههــای انتخاباتــی جمهــوری اســامی ،دوره
میافتنــد و بهنفــع ایــن یــا آن جنــاح حکومتــی مــردم را
تشــویق بــه شــرکت در انتخابــات میکننــد.
َچنتــه حــکام اســامی از همیشــه خالیتــر اســت و در
بحــران عمیــق مشــروعیت بــه ســر میبــرد .درحالیکــه
ِ
قلــب دولتشــان یعنــی نیــروی ســرکوب و اطالعــات
و ســپاه و بســیج و زنــدان و شــکنجه کــه بــرای حفاظــت
از ایــن نظــام ســرمایهدار-دینمدا رِ ســر تــا پــا ارتجاعــی
و غیــر انســانی میتپــد و کار میکنــد .بهویــژه پــس از
خیــزش دالورانــه تود ههــا در دی مــاه  96و متعاقــب آن در
آبــان  98بیــش از هــر وقتــی (بهجــز دهــه اول ضــد انقــاب
اســامی) بــه فور یتریــن شــکل بقا یشــان بــا ســرکوب و
کشــتار مــردم ،نســبت مســتقیم دارد .خیز شهــای تــود های
 96و  98و شــور شهایی کــه در فاصلــه ایــن دو خیــزش رخ
داد (ازجملــه بــه پــا خیــزی مــردم در مــرداد  97در چندیــن
شــهر) زنــگ خطــری بســیار جــدی را بــرای رژیــم بــه صــدا
در آورد .ایــن بــار بــا هــزاران هــزار تــوده ســتمدیده و
خشــمگین در بیــش از صــد شــهر ایــران مواجــه بودنــد کــه
از رنــج و فالکــت ،فغانــش بــه آســمان رســیده بــود و دیگــر
حاضــر نبــود ســتم و بیــکاری و تحقیــر را تحمــل کنــد ،کــه
از ابتــدای خیــزش هــا ،جمهــوری اســامی را آمــاج قــرار
داده« ،مــرگ بــر جمهــوری اســامی» را فریــاد میزدنــد و
ارگا نهــای ســرکوب نظامــی و ایدئولوژیــک رژیــم را بــه
آتــش میکشــیدند.
بــا ورشکســتگی دســتگاه فریــب سیاســی کــه توســط
«اصال حطلبــان» مهندســی و مدیریــت میشــد و شکســت
مفتضحانــه روحانــی کــه بــا وعد ههــای توخالــی بخشــی
از مــردم را بــه پــای صنــدوق رای کشــاند« ،راه کار»
جمهــوری اســامی ،بهویــژه پــس از خیــزش دی  96و بــر
بســتر بحــران عمیقشــان ،اساســا مبتنــی بــر دو عامــل بــوده
اســت :1 :دســتگیری و ســرکوب فعالیــن چــپ و مترقــی
حوز ههــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی ،حبــس
فعالیــن کارگــری و معلمیــن و وکالی مدافــع حقــوق مــردم و
زنــان معتــرض بــه حجــاب اجبــاری ،صــدور احــکام اعــدام
بــرای فعالیــن سیاســی و فرهنگــی ملــل تحــت ســتم کــرد و
عــرب و :2 ...ســرکوب وحشــیانه تود ههــای تحتانــی کــه
ســتون فقــرات خیز شهــای دی  96و  98بودنــد؛ و پــس
از آن بــه تیــرک دار ســپردن آ نهــا .از مصطفــی صالحــی تــا
نویــد افــکاری و دســتگیری شــمار بزرگــی از مبارزیــن آن
خیز شهــا و زیــر حکــم اعــدام بــودن د ههــا تــن از آ نهــا.
میــان ایــن «  1و  »2رابطــه و «منطقــی» موجــود اســت کــه مــا
کمونیســتها و هــر نیــروی مترقــی و عدالتخــواه بایــد آن
را دریابیــم.

جمهــوری اســامی ،رژیمــی اســت برخاســته از یــک ضــد
انقــاب تما معیــار و بــا تجربــهای چهــل ســاله در تــداوم
ایــن ضــد انقــاب .بــه دا مِ تحلیلهــای توهمآمیــز و
«خو شخیاالنــه» (ازجملــه اینکــه گویــا ایــن رژیــم بــا
چنــد اعتصــاب ،حتــا اعتصــاب عمومــی ،و /یــا بــا چنــد
خیــزش مشــابه دی  96و آبــان  98ســرنگون میشــود)
و/یــا ســرنگونی جمهــوری اســامی از بیــرون توســط
رژیــم فاشیســتی ترامپ/پنــس در آمریــکا (کــه شــاهیها
و فرشــگردهای فاشیســت بــه دنبالــش هســتند) نبایــد
افتــاد .ســرنگونی ایــن رژیــم (بــه آن صــورت کــه واقعــا
برآورد هکننــده نیازهــای اساســی مــردم مــا باشــد و نــه
صرفــا تغییــر شــکل حکومتــی) فقــط میتوانــد ،از پاییــن
و توســط مردمــی آگاه بــه ماهیــت ایــن رژیــم و جنا حهــای
مختلــف آن و همچنیــن آگاه بــه ماهیــت امپریالیســم آمریــکا
و دیگــر قدر تهــای امپریالیســتی و تحــت رهبــری حــزب
کمونیســت کــه متکــی بــر آخریــن دســتاوردهای علــم
کمونیســم (ســنتز نویــن کمونیســم) و ســنتز شــده تجــارب
انقالبــی پیشــین اســت ،صــورت بگیــرد .1
بــه آن «  1و  »2و رابطــه میــان آ نهــا و «راه کار» جمهــوری
اســامی برگردیــم .جمهــوری اســامی بــه بهــای جــان
چندیــن هــزاران تــن از بهتریــن زنــان و مــردان جــوان
ایــن کشــور ،تجربــهای دارد .از خاطــر نبرد هایــم کــه چــرا
جمهــوری اســامی در ســال  67و در شــرایط تســلیم شــدن
بــه خاتمــه جنــگ ارتجاعــی هشــت ســاله بــا عــراق و
نوشــید ِن جــا مِ زهــر ،دســت بــه آن کشــتار فرامو شناشــدنی
و نابخشــودنی زد .آ نهــا در آن زمــان یــک دغدغــه اساســی
داشــتند :هــزاران زندانــی سیاســی تســلیم نشــده و در
بنــد! انســا نهایی کــه میتوانســتند در صــورت آزادی بــه
ِ
جنــگ بیهــوده و ارتجاعــی،
میلیو نهــا مــردم ناراضــی از آن
نســبت بــه ماهیــت نظــا مِ غیــر انســانی جمهــوری اســامی
آگاهــی داده و تود ههــای مــردم را در مســیر واژگونــی ایــن
نظــام ،ســازمان دهنــد .پــس بهتریــن فرزنــدان مــردم را در
دادگا ههــای ســه دقیقــهای حــکام شــر ِع خمینــی بــه قتــلگاه
بردنــد تــا پایههــای برقــراری ایــن رابطــه را منفصــل کننــد.
امــروز نیــز کمابیــش همــان الگــوی جنایتکارانــه را پیشــه
گرفتهانــد .بــا آن «  1و  »2میخواهنــد تود ههــای ســر بــه
شــورش گذاشــته را از نیروهــای سیاســی و اجتماعــی کــه
پتانســیال میتواننــد محــرک حرکتهــا و شــور شهای
اجتماعــی دیگــر شــوند ،بــا دســتگیری و حبــس ،محــروم
ِ
ســرکوب افسارگســیخته ،تود ههــای
کننــد و همزمــان بــا
ســتمدیده را تنبیــه و مرعــوب کننــد.
امــا اگــر در آن دوره کل فضــای سیاســی داخلــی و
بینالمللــی و تناســب قــوا بــه نفــع جمهــوری اســامی عمــل
میکــرد ،اگــر در آن دوره میتوانســتند بــه بهانــه شــرایط
جنگــی مانــع بــه پــا خیــزی تود ههــای مــردم شــوند ،اگــر
میتوانســتند بــه روابطشــان بــا قدر تهــای امپریالیســتی و
آغــاز دوره «بازســازی» د لخــوش کننــد ،امــروز ایــن چنیــن
نیســت ،از هــر ســو شــدیدا در منگنــه قــرار گرفتهانــد و
رونــد اوضــاع مطابــق خواســته و امیــال تبهکارانــه آ نهــا
جلــو نمــیرود.
رژیــم اســامی «راه کار» خــود را دارد و مــا نیــز راه کار خــود
را .آ نهــا میخواهنــد میــان بخشهــای مختلــف مــردم،
میــان فعالیــن عرصههــای گوناگــون سیاســی و اجتماعــی و
رابطــه آ نهــا بــا تود ههــای مــردم و خیز شهــای مردمــی،
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توهمات رفرمیستی و راه حل انقالبی
نیــروی انتظامــی و دیگــر نیروهــای ســرکوب ماننــد ســپاه پاســداران
و ســازمان بســیج و ...بههمــراه زندانهــا و شــکنجه و اعــدام
بخــش الینفــک نظــام جمهــوری اســامی هســتند .بخــش مهمــی از
عملکــرد نیروهــای مســلح حاکمیــت ،ســرکوب اعتراضــات مردمــی
اســت .چنــد روز پیــش ،بیرحمانــه نویــد افــکاری را بــه جــرم
شــرکت در اعتراضــات و بــه اتهــام واهــی قتــل و بــرای مرعــوب
کــردن مــردم ســتمدیده کشــتند .در دهــه  60هــزاران زندانــی
سیاســی کــه در زندانهــا بودنــد را پــس از فتــوای خمینــی اعــدام
کردنــد .روزمــره از قتــل کولبــران در کردســتان بــا خبــر میشــویم
کــه صرفــا بــرای تامیــن معــاش در مرزهــا کولبــری میکننــد.
صــد هــا نفــر بــه جرمهــای بســیار پیــش پــا افتــاده عــادی و
سیاســی توســط نیــروی انتظامــی یــا اطالعــات ســپاه دســتگیر و بــه
زندانهــای طویلالمــدت محکــوم میشــوند.
نیروهــای مســلح رژیــم و زندانهــا بهمثابــه بخــش مهــم اعمــال
سیاســت ســرکوبگرانه در ایــران رنگارنــگ هســتند .نیــروی
انتظامــی کــه ظاهــرا وظیفــهاش مبــارزه بــا جرائمــی ماننــد دزدی
و قتــل و تجــارت و توزیــع مــواد مخــدر و جعــل اســناد و غیــره
اســت ،ایــن روزهــا نقــش پررنگتــری در ســرکوب اعتراضــات
و دســتگیری فعالیــن سیاســی در کنــار «مبــارزه» بــا انــواع جرائــم
بــازی میکنــد .ســپاه پاســداران ازســوی دیگــر درحالیکــه
وظیفــهاش بهاصطــاح مبــارزه بــا تجــاوز خارجــی اســت ،عامــل
پیشبــرد جنگهــای ارتجاعــی در کشــورهای دیگــر و ســرکوب
اعتراضــات مردمــی اســت.
زندانهــای رژیــم آینــه تمامنمــای کل سیســتم ســرکوب اســت.
هــزاران زندانــی عــادی و سیاســی در شــرایط بســیار اســفناک در
زندانهــا بــه ســر میبرنــد.
طــی اعتراضــات ســال  88زمانیکــه نیروهــای وابســته بــه ســپاه،
نقــش اساســی را در ســرکوب مــردم انجــام میدادنــد بســیاری
از "اصالحطلبــان" و مــردم نــاآگاه عنــوان میکردنــد کــه نیــروی
انتظامــی بــا ســپاه متفــاوت اســت و حسابشــان از ســپاه و
نیروهــای بســیج جــدا اســت .امــا اینــک کمتــر کســی بــه نقــش
ســرکوبگرانه نیروهــای انتظامــی نــاآگاه اســت.
بودجــه تخصیصیافتــه بــه دســتگاههای ســرکوب ســر بــه فلــک
میزنــد .بســیاری میگوینــد اگــر ایــن بودجــه صــرف کمــک بــه
بیــکاران و کولبــران و گرســنگان تحــت ایــن نظــام میشــد وضــع
آنهــا کامــا بهبــود پیــدا میکــرد .امــا ایــن توهمــی بیــش نیســت
چــرا کــه نیروهــای ســرکوب بــرای حفــظ نظامــی ســاخته و بــه کار
گرفتــه شــدهاند کــه اســتثمار و بیــکاری و ســتم بــر زنــان و ســتم
ملــی و ...بخــش جداناشــدنی از آن اســت .درواقــع ،ایــن سیســتم
اســت کــه ســتم ملــی و بیــکاری و اختــاف طبقاتــی و ســتم بــر
زنــان و موقعیــت ســتمدیدگی زحمتکشــان را بهوجــود آورده
اســت.
دهشـتهای موجــود در جامعــه باعــث بــروز نارضایتــی و اعتــراض
و همچنیــن انــواع جرائــم میشــود و سیســتم بــرای اعمــال
حاکمیتــش بــه نیــروی ســرکوب ســازمانیافته بــرای مرعــوب
کــردن و ســرکوب نیــاز دارد.
در چنــد ســاله اخیــر کــه دورنمــای ســرنگونی ایــن رژیــم
جنایــتکار ســرکوبگر بعــد از اعتراضــات ســال  96و  98در
افــق پدیــدار شــده بســیاری از نیروهــای اپوزیســیون بــه فراخــور
منافــع طبقاتیشــان برنامههایــی را پیــش گذاشــتهاند .برخــی از
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ِ
براســاس
شــکاف بیاندازنــد و مــا برعکــس .میخواهیــم
مهمتریــن گســلهای ایــن نظــام (و آ نچــه براســاس
واقعیــت ایــن گســلها صور تبنــدی کرد هایــم و نشــان
ِ
حاکمیــت
داد هایــم کــه دارای یــک منشــا هســتند؛ یعنــی
2
نظــام ســرمایهدار-دینمدار حاکــم جمهــوری اســامی)
اســت ،بخشهــای مختلــف مــردم را در مســیر ســرنگونی
ایــن نظــام و ازطریــق یــک جنــگ انقالبــی بــا هــدف از میــان
بــردن کلیــت ایــن روابــط اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی
اســتثمار و ســتم ،و برپایــی یــک نظــام بنیــادا متفــاوت،
متحــد و ســازماندهی کنیــم.
هما نطورکــه گفتهایــم« :بــرای آ نکــه در وضعیــت اکثریــت
مــردم ایــن کشــور تغییــری بنیادیــن صــورت بگیــرد ،رژیــم
جمهــوری اســامی و کلیــت دولــت طبقــه ســرمایهدار کــه
ایــن رژیــم مدیریــت ،نگهبانــی و حفاظــت آن را بــر عهــده
دارد بایــد از طریــق یــک انقــاب واقعــی ســرنگون شــده
و دولتــی جایگزیــن آن شــود کــه زیربنــای اقتصــادی و
تمــام روابــط اقتصــادی و سیاســی را تغییــر داده و نظــا مِ
اجتماعــی نوینــی را براســاس از میــان بــردن تمایــزات
طبقاتــی ،نابــود کــردن روابــط تولیــدی متکــی بــر اســتثمار،
محــو روابــط اجتماعــی ســتمگرانه و از میــان برداشــتن
فرهنــگ و تفکــرات کهنــه و پوســیده ،ســازمان دهــد .در
مســیر انجــام ایــن انقــاب ،مــا بــا دولتــی روبــهرو هســتیم
کــه تــا بــه دنــدان مســلح اســت .نهفقــط جمهــوری اســامی
بلکــه همــه دولتهــای ســرمایهداری جهــان ،دولتهــای
دیکتاتــوری طبقاتــی هســتند .ســتون فقــرات ایــن دیکتاتــوری
بــورژوازی ،نیروهــای نظامــی و دســتگاه امنیتــی یعنــی
نهادهــای تخصصــیِ اعمــال خشــونت ســازما نیافته علیــه
طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار هســتند .بنابرایــن ســرنگون
کــردن چنیــن رژیمــی کار ســاد های نیســت و نیــاز بــه پیــش
بــرد یــک جنــگ دارد .یــک جنــگ انقالبــی عادالنــه .مــا بــا
رژیمــی مواجــه هســتیم کــه گردا نهــای «ضــد شــورش » آن
در شــهرهای بــزرگ همیشــه «آمــاده »انــد ،دکتریــن بقــای آن
متکــی اســت بــر جاسوســی و پیگــرد و ســرکوب قهرآمیــز
مخالفیــن .بنابرایــن انجــام ایــن انقــاب ،کار بســیار ســختی
اســت .بــا ایــن همــه ضــروری اســت و تنهــا راه اســت و بــاز
کــردن ایــن راه ،ممکــن اســت .انجــام ایــن انقــاب نیازمنــد
فداکار یهــای عظیــم د ههــا میلیــون نفــر اســت .امــا انجــام
نــدادن آن هزینههــای بســیار بیشــتری را بــر ایــن نســل و
نســلهای آینــده نهفقــط در ایــران بلکــه در سراســر منطقــه
تحمیــل خواهــد کــرد .پــس بــه جــای تــن دادن بــه یــک
جنبــه از واقعیــت یعنــی ســخت بــودن چنیــن انقالبــی ،بایــد
برمبنــای ایــن واقعیــت عمیقتــر کــه چنیــن انقالبــی نهتنهــا
ضــروری بلکــه ممکــن اســت ،حرکــت کنیــم» .3
فقــط و فقــط از ایــن طریــق اســت کــه میتــوان دنیایــی
ســاخت کــه در آن دیگــر نویدهــا بــه قتــلگاه نخواهنــد
رفــت ،زندا نهــا از انســا نهای مبــارز و آگاه خالــی خواهــد
شــد و بــر ایــن ویرا نگــری ارتجاعــی و غیــر ضــروری نقطــه
پایــان گذاشــت.
«آتش»
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ضــرورت رفــرم در نیروهــای ســرکوب صحبــت میکننــد .مثــا
رضــا پهلــوی و نیروهــای سیاســی پشــتیبان برنامــه او ضمــن قلمــداد
کــردن نیــروی انتظامــی بهعنــوان بــرادر و تطهیــر «دوســتانی در
ســپاه» و اذعــان بــه «ضــرورت وجودی»شــان بــا کمــی تغییــر بــرای
اعمــال سیاســت حکومــت فرضــی آینــده از قصدشــان بــرای تغییــر
رویــه نیــروی انتظامــی صحبــت میکننــد؛ و البتــه نقــش نیرویهــای
ســرکوب در رژیــم پهلــوی و وضعیــت اســفبار زندانهــا در آن
دوران را انــکار میکننــد .برخــی دیگــر میگوینــد بدنــه نیــروی
انتظامــی از آدمهــای شــریف تشــکیل شــده و ایــن فقــط حاکمیــت
جمهــوری اســامی اســت کــه از نیــروی انتظامــی بــرای مقاصــد
ســرکوبگرانه اســتفاده میکنــد .اینهــا یاوهگویــی اســت.
نکتــه اینجاســت :تازمانیکــه جامعــه بــر پایــه روابــط ظلــم و
اســتثمار بنــا شــده و زمینهســاز درگیریهــا و خشــونتهای
خصمانــه ازجملــه جرائــم خشــن باشــد ،بهعبــارت دیگــر
تازمانیکــه قوانیــن ارتجاعــی ایــن سیســتم شــرایط را بــرای
چگونگــی عملکــرد جامعــه تعییــن میکنــد ،نیرویهــای
ســرکوبگر مســلح تحــت عنــوان نیــروی انتظامــی ،گارد ویــژه
ســپاه ،بســیج و ...وجــود خواهنــد داشــت تــا بــرای حفــظ «نظــم»
از خشــونت و رعــب و وحشــت اســتفاده کــرده و شــرایط و روابــط
را مطابــق بــا ماهیــت اساســی و الزامــات ایــن سیســتم اعمــال کننــد.
هیــچ توهــم یــا آرزویــی نمیتوانــد ایــن واقعیــت را تغییــر دهــد.
براســاس ایــن سیســتم ،نهــاد زنــدان نقشــی اساســ ًا متفــاوت از
آنچــه هماكنــون انجــام میدهــد نخواهــد داشــت .کنتــرل و
اِعمــال رعــب و وحشــت بــر «مجرمــان» (هــم زندانیــان عــادی
و هــم زندانیــان سیاســی) کــه ازطریــق فعالیتهــای براندازانــه
یــا دســت زدن بــه جرمهــای عــادی کــه اغلــب از شــرایط فقــر
و اســتیصال نشــات میگیــرد و بــرای نظــم موجــود تهدیــد بــه
حســاب میآیــد ،بخــش الینفــک ایــن نظــام متکــی بــر اســتثمار و
ســتم اســت.
بهایندالیــل ،اگــر نیروهایــی بــا شــکل و شــمایل دیگــر ولــی
بــدون تغییــر دادن کل نظــام اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی حاکــم
بــه ســرکار بیاینــد و فکــر کننــد میتواننــد نقــش ارگانهــای
ِ
منطــق خــودِ نظــام حاکــم
ســرکوب را کمرنــگ کننــد ،ازســوی
طــرد خواهنــد شــد چــرا کــه اعمــال قهــر و خشــونت ســازمانیافته
علیــه تودههــای مــردم ،در ِ
ذات نظامهــای ضــد مردمــی متکــی بــر
ســتم و جنایــت اســت.
ا متفــاوت ،امنیــت عمومــی کامــ ً
انقــاب :جامعــهای کامــ ً
ا
متفــاوت
در جامعــه نویــن سوسیالیســتی ،هنــوز نیــاز بــه قوانیــن و نهادهــای
امنیــت عمومــی (و نیروهــای مســلح) و همچنیــن زندانهــا وجــود
خواهــد داشــت ،زیــرا (عــاوه بــر تهدیــدات امپریالیســم و ســایر
دولتهــا و نیروهــای ارتجاعــی در جهــان) هنــوز تضادهایــی در
جامعــه سوسیالیســتی وجــود دارد کــه زمینهســاز درگیریهــا،
ازجملــه درگیریهــای خشــونتآمیز اســت .اگرچــه «جــرم عــادی»
دیگــر یــک معضــل بــزرگ اجتماعــی نخواهــد بــود ،بســیاری از
جرائــم تــا مدتهــا امــکان محوشــان وجــود نــدارد .همچنیــن
نیروهایــی وجــود خواهنــد داشــت کــه ازطریــق خشــونت بهدنبــال
بازگشــت بــه جامعــه کهنــه هســتند و در ایــن زمینــه بایــد شکســت
بخورنــد .امــا نیــازی بــه آن نــوع نیروهــای بیرحــم نیســت کــه
حقــوق مــردم را زیــر پــا بگــذارد و اقشــار مختلــف مــردم را بــه
وحشــت بینــدازد و درواقــع هرگونــه اقداماتــی کــه ایجــاد رعــب و
وحشــت کنــد حتــی اگــر از جانــب نهادهــای امنیــت عمومــی باشــد
بــه خــودی خــود نقــض قانــون اســت و مجــازات خواهــد شــد.
همانطورکــه در ســند «قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن ایــران» (پیشنویــس پیشــنهادی) ذکــر شــده:

بــا اســتقرار ایــن جمهــوری ،نهادهــای دفــاع و امنیــت عمومــی طبــق
هــدف و نقــش اساسیشــان تکامــل خواهنــد یافــت کــه عبارتنــد از:
دفــاع و حفاظــت از جمهــوری سوسیالیســتی ،دفــاع از حقــوق مــردم
در پیشــبرد اهــداف ایــن جمهــوری و در حمایــت از تودههــای مــردم
در عملــی کــردن تغییــرات سوسیالیســتی در جامعــه و همچنیــن
حداکثــر خدمــت بــه ایــن نــوع دگرگونــی در سراســر جهــان.
و:
طبــق ایــن اصــول (اصــول تعیینشــده در قانــون اساســی) هیــچ
زندانــی یــا بازداشــتی را نمیتــوان شــکنجه کــرد و یــا در معــرض
تنبیهــات بیرحمانــه قــرار داد .در ایــن زمینــه نهتنهــا اســتاندارهای
بینالمللــی آنطورکــه در قوانیــن رســمی منعکــس اســت رعایــت
خواهــد شــد بلکــه بــرای بهبــود اســتانداردهای بینالمللــی حتــا در
شــرایطی کــه اکثریــت کشــورهای جهــان کشــورهای ارتجاعــی و
امپریالیســتی هســتند ،از طــرق گوناگــون اقــدام شــده و الگوســازی
خواهــد شــد...
و:
وظیفــه (اعضــای نهادهــای دفــاع و امنیــت عمومــی) کمــک بــه
آفریــدن اوضــاع و محیطــی اســت کــه تودههــای مــردم هرچــه
بیشــتر بتواننــد فعاالنــه و در یــک فضــای ســرزنده ،درگیــر
فرایندهــای بحــث و جــدل و نقــد در مــورد مســائل مهــم حکومتــی
و دولتــی و جهتگیــری جامعــه ،شــرایط کشــور و آینــده بشــریت،
موقعیــت و عملکــرد نهادهــای دفــاع و امنیــت عمومــی شــوند .ایــن
فضــا بایــد طــوری شــکل بگیــرد کــه مــردم ،بهویــژه در زمینــه
ابــراز مخالفــت بــا دولــت ،حــزب و ارتــش ،احســاس امنیــت و
آرامــش کننــد .در مــورد ایــن وظایــف بایــد مرتبــا آمــوزش داد و در
سراســر ایــن نهادهــا و در همــه ســطوح جامعــه بــه چنیــن فضایــی
دامــن زد.
فقــط بــا پیشــرفت کمونیســم در سراســر جهــان ،بــا لغــو و
ریشــهکن کــردن همــه روابــط اقتصــادی و روابــط اجتماعــی کــه
حــاوی عناصــر اســتثمار و ســتم اســت و باعــث درگیــری خصمانــه
میشــود و بــا تحــول انقالبــی فرهنــگ ،اخــاق و شــیوههای
فکــر کــردن اســت کــه میتــوان بهطــور کامــل نیروهــای مســلح
و نهادهــای امنیــت عمومــی و همچنیــن زندانهــا را از بیــن بــرد.
امــا ،بــا ســرنگونی نظامهــای ســرمایهداری (چــه از نــوع جمهــوری
اســامی و چــه ســرمایهداری امپریالیســتی) کــه مبتنــی بــر اســتثمار و
ســتم هســتند ،ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه ایــن نهادهــا
ا متفــاوت باشــند و بــه هـ ِ
کام ـ ً
ـدف پایــان دادن بــه هــر شــکلی از
اســتثمار و ســتم و تبعیــض خدمــت کننــد.
سهراب ساعی

منابع:
 پلیس و زندانها توهمات رفرمیســتی و راه حل انقالبی نوشــته باب آواکیان قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران (پیشنویــس پیشــنهادی) ازانتشــارات حــزب کمونیســت ایــران ملم www.cpimlm.org

یک واقعیت با وجوه متعدد ستم و استثمار
(به بهانه داستان تلخ و تکراری هوتگ و گاندو)
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زینــب تنهــا ده ســال داشــت .کودکــی بلــوچ ،کــه ماننــد بســیاری دیگرشــان،
«ناگزیــر» طــول عمرشــان کوتــاه اســت امــا روایــت رنجشــان خیــر« .طبیعــی
اســت»! روزمرهتریــن فعالیتهــا ،در آنجــا و بــرای آنهــا مســاله مــرگ
و زندگــی اســتَ :آشــامیدن ،شســتن ،شــنا کــردن ...خالصــه هــر آن فعلــی
کــه نســبتی بــا آب برقــرار کنــد .جایــی کــه برکههــا و هوتگهایــش
پیکــر کــودکان را فرومیکشــد و گ ـهگاه دســت و پــای آنــان را م ـیدزدد،
عجیــب نیســت کــه آب رنــگ خــون داشــته باشــد .بلــه! آنچــه در نظــر اول
روایتــی بــه ســبک رئالیســم جادویــی بهنظــر میآیــد ،درواقــع رنــج روزمــره
روســتاییان بلــوچ اســت.
زینــب ده ســاله بــود .در یــک روســتا بــه نــام جکیگــور .ایــن روســتای
کــم آب در فاصلــه کمــی از سـ ِد پــر آب «پیشــین»  -کــه بهدلیــل پــر آّبــی
ســرریز شــده -قــرار دارد .زینــب بــرای شســتن لباسهــا و آوردن آب بــه
رودخانــه حوالــی روســتا رفتــه بــود و غــرق شــد .پــدر زینــب پایان داســتان
واقعــی زینــب را اینگونــه
روایــت میکنــد« :بــا هــزار
زحمــت زینــب را از آب بیــرون
کشــیدیم .بالفاصلــه با خــودروی
یکــی از اهالــی روســتا دختــرم
را بــه درمانــگاه رســاندم .در
طــول مســیر زینــب دو بــار
چشــمهایش را بــاز کــرد و
نگاهــم کــرد تــا اینکــه در
آغوشــم جــان داد»1
غــرق شــدن در رودخانههــا و
هوتگهــا ،حملــه گاندوهــا و
نقــص عضــو و مرگ ،مشــکالت
گوارشــی ناشــی از مصــرف
آبهــای آلــوده تنهــا بخشــی از
ســتم سیســتماتیکی اســت کــه
بــر زنــان ،مــردان و کــودکان
بلــوچ روا داشــته میشــود .در ایــن یادداشــت بــا تمرکــز بــر مســاله بیآبــی
در بلوچســتان تــاش میکنیــم بــه مبنــای ایــن ســتمهای چندجانبــه غیــر
ضــرور بپردازیــم و رویکــرد و پرداخــت سیاســی درســت بــه مســاله را پیش
رو بگذاریــم.
زیربنای ستم بر بلوچها :بحران مدیریت یا بحران ساختار
بنــا بــه گفتــه مدیــر عامــل آب و فاضــاب روســتایی سیســتان و بلوچســتان
در گفتگــو بــا ایرنــا 2728« ،روســتای سیســتان و بلوچســتان »2فاقــد
هرگونــه ســامانه آبرســانی هســتند ،بایــد بــه ایــن آمــار روســتاهایی را
هــم افــزود کــه از «شــبکه آبرســانی» برخوردارنــد ،امــا بهدلیــل فرســودگی
لولههــای آبرســانی ،بــا کوچکتریــن بــاد یــا بارانــی ،بــا قطعــی مکــرر و
طوالنیمــدت آب مواجــه میشــوند .آبرســانی بــه ایــن روســتاها عمدتــا
بهشــکل «ســقایی» و بهوســیله کامیونهــای حامــل تانکرهــای آب صــورت
میگیــرد .آبــی کــه از طریــق ایــن تانکرهــا بــه روســتاییان تعلــق میگیــرد
بهقــدری انــدک اســت کــه پاســخگوی نیازهــای روســتاییان نیســت .ازطرف
دیگــر بهدلیــل خرابــی و فرســودگی راههــای مواصالتی بین روســتاها بســیار
اتفــاق میافتــد کــه آبرســانیها ،روزهــا بــه تعویــق میافتــد و عمــا
متوقــف میشــود .در چنیــن شــرایطی اســت کــه روســتاییان بــرای تامیــن
اولیهتریــن نیــاز خــود ،یعنــی آب ،بــه هوتگهــا -کــه منبــع مشــترک تامیــن
آب بیــن روســتاییان و احشــام اســت -متوســل میشــوند .تامیــن آب شــرب
ازطریــق ایــن هوتگهــا عــاوه بــر اینکــه خطــرات بســیاری از غرق شــدن
تــا مــورد حملــه قــرار گرفتــن توســط گاندوهــا را در پــی خواهــد داشــت،
صدمــات زیــادی را بــه ســامتی روســتاییان وارد مــیآورد؛ شــایعترین
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بلوچســتان:

بیمــاری در ایــن مــورد ،بیماریهــای گوارشــی اســت .بههمیندلیــل اســت
کــه علیرضــا قاســمی ،مدیــر کل آبفای اســتان سیســتان و بلوچســتان افاضات
میفرمایــد کــه« :برخــی اهالــی» (منظــور جنــاب قاســمی از برخــی اهالــی
مطابــق آمارهــای رســمی خودشــان بیــش از هفتصــد هزار نفــر اســت) از آّب
هوتــگ اســتفاده میکننــد و ایــن را مــا بهلحــاظ بهداشــتی توصیــه نمیکنیــم»
ایشــان فرامــوش میکننــد ،بــه «برخــی اهالــی» بگوینــد در نبــود یــک قطــره
آب اگــر از آّب هوتگهــا اســتفاده نکننــد ،چــه بکننــد؟
پرســش ایــن اســت کــه بــا وجــود خشــکی مناطــق شــرقی و جنوب شــرقی
ایــران ،آیــا خشــکی و کمآبــی سیســتان و بلوچســتان بهقــدری اســت کــه
امــکان تامیــن آب ایــن مناطــق وجــود نــدارد؟ نویــد برهانزهــی ،فعــال
اجتماعــی سیســتان و بلوچســتان میگویــد« :نــه اینکــه بگوییــم آب نیســت،
خــوب هــم هســت .ســد پیشــین هســت و اتفاقـ ًا همانجــا نزدیک دهســتان
مــرزی جکیگــور اســت کــه ایــن اتفــاق بــرای زینــب افتــاد .ســد زیــردان هم
نزدیــک دشــتیاری اســت امــا تــا وقتــی آب پشــت این ســدها به مردم نرســد،
ایــن اتفاقــات میافتــد »3.یونــس زینالدینــی دیگــر فعــال اجتماعــی بلــوچ
عنــوان میکنــد« :واقعیــت ایــن اســت کــه سیســتان و بلوچســتان خصوصـ ًا
حــوزه مکــران یعنــی جنــوب اســتان ،بهلحــاظ منابــع آبــی مشــکل بســیار
زیــادی نــدارد .مثــ ً
ا ن ُــرم بارشهــای ســاالنه در شهرســتانهای نیکشــهر
و قصرقنــد و حتــی شهرســتان راســک خیلــی بیشــتر از منطقــه ایرانشــهر یــا
دلــگان اســت چــون در ایــن مناطــق رودخانههــای مهــم بــا شــاخههای
فرعــی بســیار مهــم وجــود دارد کــه درنهایــت بــه دریــای عمــان منتهــی
میشــوند .پــس از نظــر منابــع و ســفرههای آبــی آنقــدر مشــکل ندارنــد کــه
باعــث شــود مــردم چنین
وضعیــت اســفناکی
داشــته باشــند»4.
بهاینترتیــب میبینیــم
کــه بهرغــم خشــکی
سیســتان و بلوچســتان
منابــع آبــی الزم موجــود
اســت .بنابرایــن «مشــکل
آقــای
کجاســت؟»
زینالدینــی میگوینــد:
«مشــکل از زیرســاخت
و نبــود مدیریــت صحیح
اســت ».اگــر چــه
مدیریــت فشــل مدیــران
و کارگــزاران جمهــوری
اســامی ایــن بحــران
کمآبــی را تشــدید کــرده امــا مشــکل ،فراتــر از اینهــا اســت و بــه ســاختار
اقتصــادیای برمیگــردد کــه براســاس منطــق ســود ســرمایه عمــل میکنــد.
ســاختار اقتصــادی ســرمایهداری برمبنــای قانــون پای ـهای ارزش و تحصیــل
ســود هــر چــه بیشــتر عمــل میکنــد .بنابرایــن ســطح رشــد و توســعه یــک
منطقــه براســاس تامیــن نیازهــا و احتیاجــات مــردم شــکل نمیگیــرد ،بلکــه
مبتنــی بــر ســودآوری ســرمایه اســت .توســعه راهها ،صنایــع و خدمــات اولیه
مناطــق مختلــف اساســا بــر ایــن پایــه اســت کــه آن مناطــق تــا چــه میزانــی
تــوان تحصیــل ســود بیشــتر را بــرای بنگاههــای تکیــن ســرمایهدارانه فراهــم
میکننــد ،و ایــن امــر موجــب اعوجــاج و ناموزونی در ســاختار ســرمایهداری
هــر کشــور میشــود.
بــا همیــن منطق اســت کــه مــا ازطرفی شــاهد شــروع دهها پــروژۀ کالن ســد
ســازی در سیســتان و بلوچســتان هســتیم و ازطــرف دیگر بیآبی روســتاییان
ایــن منطقــه .مبنــای راهانــدازی چنیــن پروژههایــی نــه برطــرف کــردن
نیازهــای مــردم ،بلکــه تامیــن ســود ســرمایههای عظیــم مالــی و تحریــک
تولیــد صنایــع وابســته بــه آنهــا ازجمله صنعت ســیمان اســت .آب انباشــت
شــده در پشــت ســدها اساســا قــرار نیســت ،آب شــرب روســتاییان را تامیــن
کنــد یــا کشــاورزی رو بــه زوال معیشــتی مــردم ایــن منطقــه را نجــات دهــد،
بلکــه بــار دیگــر بــه کشــاورزی تجــاری و تامیــن ســود ســرمایهداران ایــن
بخــش کمــک میکنــد .همانگونــه کــه آقــای زینالدینــی هــم بهدرســتی
بــه آن اشــاره میکنــد« :آب میآیــد پشــت ســد ذخیــره میشــود و در
نهایــت بــه زمی ـنداران بــزرگ داده میشــود کــه هندوانــه میکارنــد و بــه
عــراق و ترکیــه صــادر میکننــد در حالیکــه مــردم آب خــوردن ندارنــد»5
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بلوچستان...

غــارت و دزدی در دولــت
دینمــدار
ســرمایهدار-
جمهــوری اســامی بهوفــور
اتفــاق میافتــد ،امــا بنیــان
ایــن شــکل از «مدیریــت و
تخصیــص منابــع» ،منطــق
ســود ســرمایهدارانه اســت.
بهاینترتیــب ،بحــران آب را
نمیتــوان و نبایــد بــه بحــران
مدیریــت تقلیــل داد ،بحــران
اساســی ســاختار ســرمایهدارانه
تولیــد اســت.
وقتــی از بحــران ســاختاری ســرمایهدارانه در عصــر کنونــی ســخن
میگوییــم ،نمیتوانیــم محدودههــای ایــن بحــران را بــه مرزهــای ملــی
کشــورهای مختلــف تقلیــل دهیــم .تولیــد در عصــر امپریالیســم بینالمللــی
شــده ،بحــران نیــز .بنابرایــن ناگزیریــم در ادامــه مســیر اســتداللیمان از
مســیر اصلــی موضــوع مــورد نظرمــان منحــرف شــویم و بــه توســعه و
بحــران در ســرمایهداری امپریالیســتی بپردازیــم .ثمــره ایــن انحــراف ،تصور
جامعتــری خواهــد بــود کــه از موضــوع اصلیمــان حاصــل میکنیــم و
بهلحــاظ سیاســی مانــع محــدود شــدن افقهــای مبارزاتیمــان خواهــد
شــد؛ بنابرایــن «انحرافــی» ضــروری اســت.
گسترۀ بحران جهانی است :رد اسطوره «توسعه موزون»
در بــاال گفتیــم یکــی از شــاخصهای ســاختار ســرمایهدارانه تولیــد کــه
ســود در فرماندهــی آن قــرار دارد ،ناموزونــی در توســعه اســت .ممکــن
اســت اعتــراض شــود ،بهرغــم اینکــه کشــورهای «شــمال جهانــی»
توســعه ســرمایهدارانه داشــتهاند ،از تــوازن در توســعه برخوردارنــد.
بنابرایــن کشــورهای بهاصطــاح جهــان ســوم هــم میتواننــد بــا الگــو
قــرار دادن آن «مــدل توســعه» از تــوازن برخــوردار شــوند.
در اینجــا مجــال پرداخــت مفصــل ایــن موضــوع نیســت 6و بــه اشــاراتی
و دادن ســر نخهایــی در بــاب موضــوع بســنده خواهیــم کــرد .اول اینکــه
حتــی در کشــورهای امپریالیســتی هــم بنــا بــه منطــق ســرمایه کــه در بــاال
اشــاره کردیــم توســعه مــوزون وجــود نــدارد ،امــا ایــن نکته درســت اســت
کــه ایــن کشــورها از انســجام باالیــی در تولیــد و توســعه برخوردارنــد و
تــوازن توســعه در بخشهــای مختلــف آنهــا قابــل قیــاس بــا کشــورهای
«جهــان ســوم» نیســت .امــا ایــن مســاله در وهلــۀ اول بــه شــرایط تاریخــی
متفــاوت شــکلگیری و بســط ســرمایهداری در ایــن دو نــوع از کشــورها
(قدرتهــای ســرمایهداری کنونــی و کشــورهای جهــان ســوم) برمیگــردد
و در وهلــه بعــدی مرتبــط اســت بــه رابطــه تولیــدیای کــه از قــرن بیســتم
بیــن ایــن دو نــوع کشــورها برقــرار شــد.
کشــورهای ســرمایهداری اولیــه در اوان شکلگیریشــان و در شــرایطی کــه
تولیــد اساســا در مرزهــای ملــی ایــن کشــورها متمرکــز بــود ،برای توســعه
صنایــع سرمایهداریشــان ایــن ضــرورت عینــی را مشــاهده میکردنــد کــه
ســایر بخشهــا را نیــز توســعه دهنــد .بنابرایــن بهرغــم عــدم تــوازن ذاتــی
تولیــد ســرمایهداری ،میزانــی از توســعه مــوزون از قضــا ضــرورت توســعه
ســرمایهداری ایــن قبیــل کشــورها بــود.
در اوایــل قــرن بیســت کــه توســعه نیروهــای مولــده امکانهــای مــادی
تولیــد بینالمللــی را فراهــم کــرد و کشــورهای بــزرگ ســرمایهداری بــا
اتــکا بــه قطبهــای مالی-انحصــاری خــود ،بــرای تحصیــل ســود بیشــتر و
نهایتــا رهبــری جهانــی وارد رقابتهــای بــزرگ بــا یکدیگر شــدند؛ زنجیره
تولیــد کاالیــی ،بهواســطه رونــد «صــدور ســرمایه» بینالمللــی شــد .در ایــن
وهلــه ،ســرمایه کشــورهای امپریالیســتی بــرای حصول ســود ناگزیــر بودند
بــه منابــع خــام ،مــواد اولیــه و نیــروی کار ارزان کشــورهایی کــه تــا پیش از
ایــن روابــط تولیــدی فئودالــی بــر آنهــا حاکــم بــود دسـتاندازی کنــد و
بنــا بــه نیازهــای خــود ،صنایــع ســرمایهدارانه را در ایــن کشــورها توســعه
دهنــد .ریمونــد لوتــا در مقالــۀ درخشــان «دربــاره دینامیســم امپریالیســم و
ســد کــردن تکامــل اجتماعــی» خاطرنشــان میکنــد کــه« :مقایســه تجربــه
صنعتــی شــدن قدرتهــای کنونــی ســرمایهداری و آنچــه امــروز در
جهــان ســوم میگــذرد ،یــک تفــاوت ســاختاری برجســته را بــه مــا نشــان
میدهــد :صنعتــی شــدن در کشــورهای گــروه اول ،بــا افزایــش عظیــم

بــازده تولیــد کشــاورزی
همــراه بــود .افزایــش بــازده
تولیــد کشــاورزی ،بــه نحــو
قابــل مالحظــهای زمینهســاز
صنعتــی شــدن بــود .در
یــک دوره  40تــا  60ســاله
قبــل از انقــاب صنعتــی،
بــارآوری تولیــد کشــاورزی
رشــد چشــمگیری کــرد.
امــا در جهــان ســوم ،بخــش
کشــاورزی نهتنهــا از بخــش
صنعــت و اســتخراج معــادن،
عقــب مانــده اســت بلکــه در
بســیاری از کشــورها بــه دورههــای ســکون و ورشکســتگی نیــز پا گذاشــته
اســت»7.
صــدور ســرمایه بــدل بــه روال توســعه ســرمایهداری شــد و نیــروی کار
و مــواد خــام کشــورهای جهــان ســوم بیــن کشــورهای امپریالیســتی
تقســیم شــد .بهاینترتیــب ،یــک تقســیم کار بینالمللــی بیــن بخشهــای
مختلــف جهــان ســوم بــرای تامیــن ســود ســرمایه جهانــی شــکل گرفــت.
از ایــن پــس ،توســعه ســرمایهداری در هــر کــدام از کشــورهای جهــان
ســوم وابســته بــه تقســیم کار جهانــی و جایــگاه آنهــا در زنجیــره تولیــد
کاالیــی بــود .نبــض توســعه ســرمایهداری کشــورهای «جهــان ســوم» در
دســت ســرمایههای خارجــی و تولیــد بینالمللــی اســت ،بنابرایــن اگــر
بنــا اســت توســعه ســرمایهداری داشــته باشــد ،ناگزیــر بایــد بــه منطــق
ســودآوری ســرمایه مالــی جهانــی و بــه فــراز و نشــیبهای آن تــن دهــد؛
بــه ایــن معنــا کشــور مفــروض «جهــان ســوم» نمیتوانــد توســعه درونزای
خــود را داشــته باشــد .درواقــع «نفــوذ امپریالیســتی در کشــورهای تحــت
ســلطه ،صرفــا آنهــا را در معــرض تالطمــات پولــی بینالمللــی ،رکــود
جهانــی و تنظیــم بیرحمانــه قیمتهــا قــرار نمیدهــد؛ بلکــه نتیجــه
ایــن نفــوذ بــر ســاختار جامعــه ،یــک کیفیــت ویــژه توســعه اســت کــه
ادغــام ایــن اقتصادهــا در نظــم امپریالیســتی را از یــک موضــع تبعــی بازتاب
میدهــد( »8.لوتــا؛ دربــاره دینامیســم امپریالیســم) بــا ایــن وصــف ،توهــم
توســعه مســتقل و مــوزون ناشــی از عــدم درک مکانیســمهای ســرمایه
امپریالیســتی اســت.
بــا بســنده کــردن بــه ایــن اشــارات بــه گمــان مــا ضــروری ،دوبــاره بــه
موضــوع اصلیمــان بازخواهیــم گشــت .امــا ایــن «انحــراف» از موضــوع
بدیــن جهــت ضــروری بــود کــه تاکیــد کنیــم :اگــر بنــا اســت بــا ســتم
و اســتثمار مبــارزه شــود ،ضــروری اســت کــه افقهــای مبارزهمــان را
گســترش دهیــم .موضــوع اصلیمــان را بــا ایــن پرســش پــی میگیریــم :بــا
حاکمیــت دولــت ســرمایهدار-دینمدار جمهــوری اســامی آیــا ســتم بــر
بلوچهــا بــه اســتثمار ســرمایهدارانه قابــل فروکاســت اســت؟
تحمیل ستم ملی و مذهبی بر بلوچها؛ تهدیدها و فرصتها
عــدم آبرســانی بــه روســتاهای بلوچســتان ،نبــود امکانــات اولیــه رفاهــی،
تعقیــب و پیگــرد فعالیــن سیاســی و اجتماعــی بلــوچ ،نبــود امکانــات
آموزشــی اولیــه ،تحــت پیگــرد قــرار دادن علمــای مذهبــی بلــوچ و دهههــا
ســتم ریــز و درشــت دیگــر را نمیتــوان بــه «منطــق نــاب ســرمایه» تقلیــل
داد .هیــچ منطــق نابــی بــرای ســرمایه وجــود نــدارد ،اســتثمار ســرمایه
همیشــه همــراه بــا اعمــال ســتمهای چنــد وجهــی دیگــر بــوده؛ و بــا
حاکمیــت دولــت ســرمایهدار-دینمدار جمهــوری اســامی ،ســتم ملــی و
مذهبــی یکــی از فاکتورهــای همیشــگی فالکــت مــداوم مــردم بلــوچ بــوده
اســت .عقبماندگــی و رنــج مــردم بلــوچ ،حاصــل درهمتافتگــی اســتثمار
ســرمایهدارانه و ســتم ملــی و مذهبــی اســت.
بیتوجهــی بــه ســتم ملــی و مذهبــی تحمیلــی بــر بلوچهــا و ســاده کــردن
آنهــا ذیــل اســتثمار ســرمایه بــه معنــی ندیــدن پیچیدگــی واقعیــت ایــن
ســتمها اســت و بهلحــاظ سیاســی ،پیامدهــای فاجعهبــاری خواهــد
داشــت .بهرســمیت شــناختن حــق ملــی بلوچهــا و آزادی آنهــا در
ابــراز عقایــد مذهبیشــان ،لطفــی نیســت کــه نیروهــای مترقــی و خاصــه
کمونیســتها بخواهنــد بــه مــردم بلــوچ کننــد ،بلکــه وظیفــه سیاســی
ایــن نیروهاســت و بایســتی اســتوارانه از ایــن حقــوق دفــاع کننــد .بــدون
بهرســمیت شــناختن ایــن حقــوق ،انترناسیونالیســم پرولتــری ،شــعاری
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جهــان امــروز مملــو از تجــاوز بــه زنــان اســت .کمتــر زنــی اســت کــه
از کودکــی تــا کهنســالی بــه اَشــکال مختلــف ،تجــاوز و آزار جنســی
را تجربــه نکــرده باشــد .از خیابــان و مدرســه و محیــط کار تــا خانــه
و اتــاق خــواب و تفریــحگاه .از مــردان سیاســتمدار و روحانیــون و
رهبــران دینــی ادیــان گوناگــون تــا ورزشــکاران معــروف و ســینماگران
و هنرمنــدان و نظامیــان ،و از شــوهر و دوســت پســر و دوســت
معمولــی تــا پــدر و بــرادر و صاحـبکار و افــراد ناشــناس و الیآخــر.
پدیــده تجــاوز را از ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی ،حقوقــی و
روانشناســانه میتــوان بررســی کــرد .امــا مســاله تجــاوز مثــل هــر
پدیــدۀ اجتماعــی دیگــری در بســتر یــک روابــط تولیدی-اجتماعــی
مشــخص صــورت میگیــرد کــه از یــک شــیوه تولیدی-اجتماعــی
معیــن هــم برآمــده اســت .نظــام طبقاتــی از ابتــدای پیدایــش آن بــر
ســتم و حاکمیــت مــرد بــر زن و مالکیــت مــرد بــر سکســوالیته و بــدن
زن بنــا شــده اســت .ایــن ســتم در صورتبندیهــای (فرماســیون)
مختلــف طبقاتــی از بــردهداری و فئودالیســم تــا نظــام ســرمایهداری
ادامــه پیــدا کــرده اســت .فرهنــگ و اخالقیــات حاکــم بــر هــر کــدام از
ایــن جوامــع طبقاتــی کــه اساســا از شــیوه تولیــد مســلط در آن جامعــه
برخاســتهاند ،فرهنــگ و اخالقیــات توجیهکننــده و بازتولیدکننــده
منافــع طبقــه حاکــم و روابــط تولیدی-اجتماعــی مبتنــی بــر اســتثمار و
ســتم در آن جامعــه بودهانــد.
ایــن اخالقیــات و ایدئولــوژی در مــورد بــدن زنــان و سکســوالیته
آنهــا هــم منطبــق بــر ســتم نظاممنــد (سیســتماتیک) بــر زن و در
مســیر خدمــت بــه منفعــت مــرد ،کامجویــی جنســی مــرد و مالکیــت
مــرد بــر زنــان بــوده اســت .تــا آنجــا کــه بــاور عمومــی و اخالقیــات
عرفــی حاکــم بــر جامعــه مردســاالر امــروز ،ارضــای میــل جنســی مــرد
بــدون رضایتمنــدی و تمایــل زن را امــری عــادی و طبیعــی فــرض
میکنــد .ایــن قانــون نانوشــته ،بــاور عمومــی و توافــق همگانــی در
عــرف مرد-پدرســاالری اســت کــه «مــرد در هــر زمــان و هــر مــکان و
بــه هــر شــکلی کــه خواســت میتوانــد بــدن زن را تصاحــب کــرده
و در جهــت ارضــای میــل جنســیاش از آن اســتفاده کنــد» .از ایــن
رو «نــه» شــنیدن مــردان در ســکس مســالهای ســنگین و خــارج از
تصورشــان بهنظــر رســیده و گاهــا آن را «کســر شــأن» و حتــی بیــان
«ناتوانی»شــان در متقاعــد کــردن زنــان بــه ســکس برداشــت میکننــد.
بههمیندلیــل اســت کــه واکنــش بســیاری از مــردان در مقابــل
شــنیدن کلمــۀ «نــه» از ســوی زنــان در پیشــنهاد رابطــه جنســی ،تجــاوز
و تحمیــل ســکس بــه زنــان ،چــه بهعنــوان پارتنــر و همســر و چــه
زنــی ناشــناس ،اســت .ایــن کامجویــی مــرد در رابطــه جنســی بــدون
توجــه بــه میــل و آمادگــی زن ،یــک «حــق مردانــه» محســوب میشــود
و در برخــی از کشــورهای از جملــه ایــران ،بــه آن شــکل قانونــی
هــم دادهانــد .در ادامــه بــا تأکیــد بــر دو موضــوع مشــخص ،خواهیــم
دیــد کــه چگونــه ایدئولــوژی و اخالقیــات موجــود در جهــان امــروز،
فرهنــگ تجــاوز مــرد بــه زن را در ابعــاد بســیار بســیار گســترده،
عادیســازی (نرمالیــزه) و تبلیــغ و ترویــج میکنــد.
کِشتزارهای مردان
طبــق مــادۀ  1105قانــون آییــن دادرســی مدنــی در ایــران ،زن موظــف
بــه «تَمکیــن» و اطاعــت از شــوهر چــه در امــور جــاری زندگــی و
چــه در مســائل جنســی اســت .زن در مقابــل ایــن تمکیــن و تــن دادن
اســت کــه مســتحق دریافــت ن َ َفقــه (هزینههــای زندگــی) دانســته شــده
اســت .طبــق ایــن اصــل ،زن بــه هــر نــوع خواســت جنســی مــرد در
هــر شــرایط و هــر موقعیتــی بایــد تــن بدهــد .قانــون «شــریعت» دو
مــورد را اســتثنا کــرده اســت :یکــی در دوران عــادت ماهیانــه زنــان و
یکــی هــم در صــورت ابتــای مــرد بــه بیماریهــای مقاربتــی .در غیــر
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پــوچ ،بــا محتــوای شوینیســتی خواهــد بــود.
جمهــوری اســامی ،شــدیدترین ســتمهای ملــی و مذهبــی را بــر بلوچهــا
تحمیــل کــرده اســت .در چنیــن شــرایطی و در غیــاب جریــان قــوی
کمونیســتی ،پنــاه بــردن ملــت تحــت ســتم بــه ناسیونالیســم و مذهــب
گرایــش خودبهخــودی معمــول اســت .منحــرف کــردن ایــن گرایــش بــه
مســیر صحیــح مبــارزه و پیــش گذاشــتن انترناسیونالیســم پرولتــری تنهــا
از خــال بهرســمیت شــناختن حقــوق آنهــا میگــذرد .در غیــر ایــن
صــورت ،ســخن از انترناسیونالیســم و کمونیســم بــرای تودههــای تحــت
ســتم ملــی و مذهبــی معنایــی جــز همنوایــی بــا تحقیــر و تمســخر و ســتم
غالــب نخواهــد داشــت.
ســتم چنــد وجهـیای کــه جمهــوری اســامی بر مــردم بلــوچ روا مـیدارد،
حامــل فرصتهــا و تهدیدهــای بســیاری اســت .دولــت جمهوری اســامی
بــا تحمیــل ایــن ســتمها و بــا اتــکا بــه گرایشــات عقبمانــده تودههــا ،در
کمــال تاســف توانســته اســت صــدای خواســتههای برحــق مــردم بلــوچ را
بــرای بخشهــای زیــادی از مــردم تبدیــل بــه اصــوات گنــگ و بیاهمیــت
کنــد .و بــا کوبیــدن بــر طبــل ناسیونالیســم شــیعی ،تضــادی که بین دشــمن
(جمهــوری اســامی) و مــردم (در ایــن مــورد تودههــای بلــوچ) وجــود
دارد را تضــاد بیــن مــردم و مــردم جــا بزنــد (مــردم شــیعه-مردم ســنی،
مــردم عجم-مــردم بلــوچ) و بــه ایــن واســطه امکانهــای مبــارزه سراســری
مــردم را حــد بزنــد .ایــن مســاله ،تهدیــدی واقعــی بــرای اتحــاد مبارزاتــی
بــرای ســرنگونی جمهــوری اســامی اســت .امــا ایــن خیــل ســتمها،
فرصتهایــی نیــز بــرای کمونیســتها در بــردارد؛ کمونیســتها بــا
اتــکا بــه شــناخت درســت تضادهــا ،کار پیگیــر کمونیســتی ،بهرســمیت
شــناختن حقــوق تودههــا ،اعتمــاد اســتراتژیک بــه آنــان و نشــان دادن
روشــن معضلهــا و راه حلهــا میتواننــد مســیر مقاومتهــای تودههــا
را بهســمت مبــارزات کمونیســتی بــرای رهایــی بشــریت منحــرف کننــد.
همــان تیــری ســینه کولبــر کــرد را میشــکافد کــه شــانه ســوختبر
بلــوچ را ،کــه ســر کارگــر عــرب را؛ همــان تیــر ،شــکل طنابــی را بــه خــود
میگیــرد کــه گــردن کارگــر فــارس را میفشــارد ،بنابرایــن منشــا ایــن
ســتمها یکــی اســت .واقعیتــی کــه تمســخر و تحقیــر ملــل تحــت ســتم
را روا مــیدارد ،تجــاوز و تعــرض بــه زنــان را تجویــز میکنــد ،محیــط
زیســت را نابــود میکنــد ،میگیــرد ،میکشــد ،میبنــدد ،شــکنجه و
اعــدام میکنــد .بایــد علیــه سراســر ایــن واقعیــت متعفــن ایســتاد و آگاهانه
مبــارزه کــرد.
پیروت

تبلیغ تجاوز به زنان در
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ایــن صــورت ،زن بایــد در برابــر خواســت جنســی مــرد تمکیــن کنــد.
ایــن قانــون ریشــه در متــن قــرآن و ســیره محمــد پیامبــر اســام دارد.
آیــه  223ســوره بقــره در مــورد چگونگــی و شــیوه رابطــه جنســی ،حق
تصمیمگیــری را بــه مــرد داده اســت و میگویــد« :زنــان شــما در
ُحکــم کِشــتزار شــما هســتند ،پــس هرگونــه کــه خواســتید بــه کشــتزار
خــود درآییــد .»...فقهــا و مورخیــن اســامی معتقدنــد شــأن نــزول ایــن
آیــه بــه نظرخواهــی یکــی از زنــان اهــل مدینــه از محمــد در مــورد
رابطــه جنســی بــا شــوهرش برمیگــردد .شــوهر وی مــردی اهــل مکــه
و از قبلیــه قریــش بــود .رابطــه جنســی از مقعــد (لــواط) بــا زنــان در
میــان مــردان قریــش رایــج بــود امــا اهــل مدینــه آن را نمیپســندیدند.
بههمینعلــت ،زن از اجابــت خواســته شــوهرش ســرپیچی کــرده و
نظــر نهایــی را بــه محمــد وا نهــاده بــود .پاســخ محمــد طبــق ایــن آیــه
ایــن بــود کــه زن بایــد بــه خواســته مــردش تــن بدهــد و تمکیــن کنــد.
اگرچــه ظاهــرا زن از پذیــرش حکــم محمــد هــم خــودداری کــرده بــود
و بحــث بــر ســر ایــن مســاله ادامــه یافتــه بــود 1.برمبنــای همیــن قانــون
و اصــل شــرعی اســت کــه تحمیــل رابطــه جنســی بــدون رضایــت
زن ازســوی همســرش در ُحکــم «تجــاوز» نیســت و مــرد شــرعا و
قانونــا مجــاز بــه تجــاوز و تحمیــل هــر نــوع رابطــه جنســی و در هــر
شــرایطی (بــه جــز دو مــورد فــوق) بــه همســرش اســت.
بیاهمیــت بــودن رضایــت زن از رابطــه جنســی و تقلیــل او بــه یــک
شــیئ جنســی چنــان در قوانیــن اســامی پذیرفتــه شــده و عــادی اســت
کــه مــرد حتــی میتوانــد بــا کــودکان بــدون در نظــر گرفتــن اراده،
آگاهــی و رضایــت آنهــا اَشــکالی از رابطــه جنســی را داشــته باشــد.
بهعنــوان مثــال روحاهلل خمینــی در پاســخ بــه یکــی از پرســشهای
شــرعی در مــورد ســکس کــردن بــا دختــر بچــه نــوزاد میگویــد:
«كســی كــه زوجــهاى كمتــر از  9ســال دارد وطــى (ســکس کــردن)
او بــراى وى جايــز نيســت چــه اينكــه زوجــه دائمــى باشــد و چــه
منقطــع .امــا ســاير كامگيریهــا از قبيــل لمــس بــه شــهوت و آغــوش
گرفتــن و تفخيــذ (شــهوت رانــدن مــرد بيــن دو ران زن) اشــكال
نــدارد ،هــر چنــد دختــر بچــه شــیرخواره باشــد»! (تحریرالوســیله ج
 4مســاله )12
روشــن اســت کــه وقتــی هنجارهــا و قوانیــن شــرعی دیــن و در مــورد
کشــورهایی مثــل ایــران قوانیــن مدنــی ،اینچنیــن تجــاوز مــرد بــه
زن را عــادی و «حــال» و مجــاز میداننــد ،چگونــه راه بــرای تجــاوز
و تحمیــل در رفتارهــای باورمنــدان بــه آن دیــن و قانــون بــاز و مهیــا
اســت.
صنعت پورن
امــا اگــر قوانیــن دینــی و اخالقیــات مذهبــی در بعضــی کشــورها مجوز
تجــاوز بــه زنــان را صــادر کــرده اســت ،صنعــت بینالمللــی پــورن در
ابعــاد جهانــی تجــاوز را عادیســازی و تبلیــغ میکنــد .پورنوگرافــی
مدتهــا اســت بــه یــک صنعــت جهانــی بســیار ســودآور و وســیع
تبدیــل شــده اســت .تخمیــن زده میشــود مطالــب ســایتهای
پــورن  36درصــد کل محتــوای موجــود در شــبکه جهانــی اینترنــت
را تشــکیل میدهــد .2یعنــی تقریبــا چهــار عکــس و فیلــم از هــر 10
مــورد! تنهــا یکــی از چنــد صــد کمپانــی بــزرگ صنعــت پــورن در
اینترنــت ،روزانــه هشــتاد میلیــون بازدیدکننــده در سراســر جهــان دارد.
اگــر زمانــی پورنوگرافــی شــامل چندیــن مجلــه یــا چنــد هــزار فیلــم
ویدیویــی در ســال بــود ،امــروزه در هــر لحظــه میلیونهــا عکــس و
فیلــم پــورن در تلفنهــای موبایــل ،لبتــاپ ،کانالهــای ماهــواره و
تلویزیــون قابــل دسترســیاند.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه ،طبــق نظرســنجیها ســن بازدیدکننــدگان
پــورن بــه کــودکان  11ســاله رســیده اســت و ســوال ایــن اســت
کــه صنعــت پــورن بــه نوجوانانــی کــه هویــت جنســی و شــخصیت
جنسیشــان در حــال شــکلگیری اســت و بهطــور کلــی بــه مــردم،
چهچیــزی را آمــوزش میدهــد؟ جــواب بســیار راحــت اســت:
تحقیــر زنــان و تجــاوز!
اگرچــه صنعــت پــورن بهطــور عــام تبــارز ســتم بــر زن و تحقیــر زنــان
اســت امــا رایجتریــن جریــان و گرایــش موجــود در ایــن صنعــت،
بهطــور مــداوم تجــاوز بــه زنــان را تبلیــغ و بهصــورت نمادیــن

بازتولیــد میکنــد .جریــان غالــب و پــر بازدیدکننــده در صنعــت پــورن،
ســکس خشــن ( )Hardcoreاســت .پرطرفدارتریــن و پربینندهتریــن
بخشهــای ســایتهای پــورن شــامل برخــی از خشــنترین اَشــکال
ســکساند کــه برخــی از آنهــا دقیقــا مصــداق تجــاوز و تحمیــل و
اجبــار بــه ســکس هســتند .ســکس اجبــاری ( ،)Forcedتجــاوز (،)Rape
تجــاوز در هنــگام خــواب ( )Sleep Assaultکــه در برخــی مــوارد شــامل
بیهــوش کــردن بــا داروی خــوابآور یــا بیهوشــی و بعــد تجــاوز
اســت ،تجــاوز بــه کــودکان ( ،)Child Rapeتجــاوز دســتهجمعی
( ،)Gangbangســکس خانگــی ( )Domestic Disciplineکــه شــامل
تجــاوز همــراه بــا کتــک زدن و تنبیــه بدنــی و کالمــی و تحقیــر همســر
یــا مســتخدم خانــه اســت ،ســکس اجبــاری همــراه بــا گریــه از شــدت
درد ( ،)Crying in painتجــاوز هنــگام مســتی ( )Drunkکــه عمدتــا
ســناریوی آن بــه ایــن نحــو اســت کــه مــرد عامدانــه زن را مســت
کــرده و مهیــای تجــاوز بــدون مقاومــت میکنــد ،ســکس انتقامــی
( ،)Revengeســکس خانوادگــی (عمدتــا شــامل تجــاوز پــدر یــا بــرادر
بــه دختــر نوجــوان یــا خردســال) ،ســکس اجبــاری بــا منشــی محــل
کار و غیــره اســت .در فیلمهــا و کلیپهــای پــورن ،کلمــه «نــه»
ازســوی زن ،بیمعنــی اســت .زنــان ســناریوی ایــن فیلمهــا یــا در
مقابــل پــول یــا بــا «رضایــت» بــه هــر نــوع پیشــنهادی جــواب «آری»
میدهنــد و یــا بــه زور مــورد تجــاوز قــرار میگیرنــد.
اینگونــه اســت کــه دههــا میلیــون فیلــم پــورن هــر روزه بــه
مخاطبــان مردشــان گوشــزد میکننــد کــه «نــه» شــنیدن در مقابــل
خواســت جنسیشــان بیمعنــی اســت و یــا بــا پــول یــا بــا اجبــار
و خشــونت ،میتواننــد بــدن زن را بهعنــوان «کشتزار»شــان بــرای
هــر گونــهای از اجبــار و تحمیــل و خشــونت مــورد تعــرض قــرار
بدهنــد .پــورن بهعنــوان یــک صنعــت ســودآور و مــورد تشــویق و
تبلیــغ نظــام جهانــی ســرمایهداری ،هفــت روز هفتــه بــه نســل جدیــدی
از نوجوانــان پســر میگویــد «اگــر میخواهیــد بهانــدازه کافــی مــرد
باشــید بایــد بتوانیــد مثــل پــورن اســتارهای مــا ،زنــان را پــاره کنیــد،
خشــنترین اشــکال ســکس را بــه آنهــا تحمیــل کنیــد و زن را در
حیــن ســکس ،شــکنجه و تحقیــر کنیــد» .بهاینترتیــب ،تمایــات
و فانتزیهــای جنســی بســیاری از مــردان ،متأثــر از صنعــت پــورن
ایــن لجنــزار متعفــن ســرمایه و پدرســاالری ،پیرامــون تجــاوز ،تحمیــل
ســکس ،تحقیــر و آســیب زدن بــه زنــان در ســکس شــکل میگیــرد.
بخــش عظیمــی از صنعــت فرهنــگ بورژوایــی و تبلیغــات مجــازی
مــورد تأییــد نظــام ســرمایهداری ،بهطــور مــداوم تجــاوز بــه زنــان را
تبلیــغ و ترویــج و عادیســازی میکننــد.
******
نظــام ســرمایهداری و دولــت دیکتاتــوری ســرمایهداری چــه در فــرم
دولتهــای دینمــدار مثــل جمهــوری اســامی و چــه دولتهــای
«دمکراتیــک»؛ چــه بــا ســنت و اخالقیــات دینــی و شــرعی و چــه بــا
پورنوگرافــی و صنعــت پــورن ،تجــاوز بــه زنــان را تبلیــغ ،ترویــج و
عادیســازی میکننــد .ازایــنرو ،مبــارزه بــا پورنوگرافــی و قانــون
اســامی تمکیــن زن و افشــاگری علیــه آنهــا ،یکــی از عناصــر مهــم
مبــارزه علیــه فرهنــگ تجــاوز بــه زنــان و مبــارزه بــا ایدئولــوژی و
اخالقیــات زنســتی ِز جامعــه ســرمایهداری مردســاالر و همچنیــن تغییــر
فکــر تودههــای مــردم در مســیر انقــاب و رهایــی اســت .بیدلیــل
نیســت کــه مبــارزه علیــه قوانیــن زنســتیز شــریعت اســامی (ازجملــه
قانــون تمکیــن) در جنبــش زنــان ایــران ازســوی حــزب کمونیســت
ایــران (ملم) در دســتور کار اســت و هرگون ـهای از تجــاوز (ارجملــه
تجــاوز شــوهر بــه همســر) و پورنوگرافــی در ســند «قانــون اساســی
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران (پیشنویــس پیشــنهادی)»3
ممنــوع اســت و ارتــکاب آن جــرم محســوب میشــود.
«آتش»

پانوشت:
 .1مرنیســی ،فاطمــه ( )1380زنــان پردهنشــین و نخبــگان جوشــنپوش .ترجمــه ملیحــه مغــازهای.
تهــران .نشــر نــی .چــاپ دوم .ص 225
 .2تمامــی آمارهــای ایــن بخــش از مســتند ســرزمین پــورن ( )Pornlandاثــر ِگیــل دینیــس
( )Gail Dinesمحصــول ســال  2015اســت .ایــن مســتند بــا زیرنویــس فارســی در اینترنــت قابــل
دسترســی اســت.
 .3حــزب کمونیســت ایــران (ملم) ( )1397قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران

(پیشنویــس پیشــنهادی) .ص 188
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تو هم بگو!
اولینبــار کــه مــورد تعــرض قــرار گرفتــم نــه ســالم بــود.
خــواب بــودم کــه بدنــم توســط یکــی از اقــوام نزدیــک
لمــس شــد .از خــواب پریــدم ولــی ازشــدت تــرس خشــکم
زده بــود و تــکان نمیخــوردم .هیچوقــت ایــن موضــوع را
بــه کســی نگفتــم .چنــد ســال پیــش متوجــه شــدم دختــران
دیگــر فامیــل هــم از آن فــرد آزار دید هانــد .بعــد از
فار غالتحصیلــی از دانشــگاه ،در اولیــن جایــی کــه شــروع
بــه کار کــردم ،کارفرمــا آزارگــرم بــود .از آ نجــا بیــرون
آمــدم .بــاز هــم بــه کســی چیــزی نگفتــم .ولــی تــرس
عجیبــی پیــدا کــرده بــودم و بــه همیــن دلیــل نمیتوانســتم
کار پیــدا کنــم .ایــن آزارهــا بعدهــا هــم بــه اشــکال مختلــف
اتفــاق افتــاد و یکبــار هــم ازطــرف دوســت پســرم و بــه
قصــد اخــاذی ،تهدیــد شــدم بــه پخــش عکسهایــی کــه
مخفیانــه از مــن گرفتــه شــده بــود.
بــه جــز تجــارب خــودم ،شــاهد و شــنونده آزا رهــای
دیگــران در محیــط کار ،مدرســه ،دانشــگاه ،کال سهــای
هنــری و آموزشــی و در میــان دوســت و آشــنا بــودم .امــا
ایــن تجــارب رد و بــدل شــده ،در خفــا و خصوصــی بــود.
فقــط بــه کســانی کــه معتمــد بودنــد گفتــه میشــد و تاکیــد
میشــد کــه جایــی آن را بازگــو نکننــد.
در جنبــش شکســت ســکوت در ایــران ،در هــر تجربــهای
کــه بازگــو میشــد ر دپایــی از خــودم و دوســتانم را
میدیــدم .احســاس گنــاه نســبت بــه خــود کــه چــه چیــزی
باعــث میشــود دیگــران آزارم بدهنــد ،مقصــر بــودن از
نــگاه دیگــران و احســاس تحقیــر ،تــرس ،افســردگی و
خشــم و نفــرت ،در همــه آزا ردید ههــا مشــترک اســت .امــا
ایــن حرکــت همگانــی ،شــجاعت و عصیــان برو نریــزی
همــه آن احساســات منفــی و تجــارب ســخت را بــه نمایــش
گذاشــت .پنهــا نکاری و ســکوت در مقابــل هرشــکل از
خشــونت جنســی ،نتیجــه تابوهــای غلــط و مســلط بــر عــرف
و تفکــر جامعــه مثــل آبــرو ،حیــا ،نجابــت و… اســت .بــه
اینترتیــب ســکو تکردن ،تبدیــل بــه یــک امــر نهادینــه
اجتماعــی میشــود .خیــزش شکســت ســکوت نشــان داد
کــه وقتــی یــک معضــل اجتماعــی از"امــر مخفــی نهادینــه
شــده" تبدیــل بــه خشــم تــود های میشــود ،چــه پتانســیلی
را میتوانــد آزاد کنــد .امــا ایــن آشکا رســاز یها هنــوزدر
میــان قشــر خاصــی از طبقــه متوســط و در میــان روشــنفکران
باقــی مانــده و بخــش بزرگــی از آ نهایــی کــه در خانــه،
کارگا ههــای تولیــدی ،شــرکتها ،بیمارســتا نها و… مــورد
آزار و تجــاوز محــارم ،روســا ،پزشــکان و همکارانشــان
قــرار گرفتهانــد ،لــب بــه ســخن بــاز نکرد هانــد کــه اگــر
لــب تــر کننــد ،عریا نتــر از پیــش مشــخص خواهــد شــد
کــه اخــاق و فرهنــگ موجــود در جامعــه تــا چــه حــد
منحــط اســت.
هنــوز کســی از بچههــای بــه دنیــا آمــده حاصــل از تجــاوز
در پســتوهای خانههــا و سرنوشــت آ نهــا ،ســقط جنینهــای
مخفیانــه ناشــی از تجــاوز و خودکشــیهای بعــد از تجــاوز
حرفــی نــزده اســت .خشــونت و آزار جنســی بخشــی
از گســل بزرگتــر ســتم بــر زنــان اســت کــه در جوامــع
طبقاتــی ،ســابقه تاریخــی طوالنــی دارد .رابطــه قــدرت
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میــان زن و مــرد یکــی از مهمتریــن ســتو نهای روابــط
قــدرت در جامعــه طبقاتــی اســت کــه ســتم بــر زنــان را
شــکل میدهــد.
پاســخ ســوا لها و احســا سهایی کــه افــراد آزا ردیــده
دارنــد ،چیســت؟ چــه کســی یــا کســانی مقصرنــد؟ چــرا؟
و بــرای مقابلــه بــا آن چــه بایــد کــرد؟ شکســت ســکوت،
آغــاز راه اســت...
ابعاد جهانی خشــونت جنســی
آزار جنســی شــکلی از خشــونت محســوب میشــود و
تجــاوز ،شــدیدترین شــکل ایــن خشــونت اســت و یــک
موضــوع سیســتماتیک و جهانــی اســت .افــراد زیــادی در
سراســر دنیــا بهشــکل نظا ممنــد توســط افــراد در قــدرت
مــورد تجاوزقــرار گرفتهانــد .زنــان زیــادی در جنگهــا
و شــور شهای مختلــف ازجملــه در جنــگ جهانــی اول
و دوم ،در بوســنی ،ویتنــام ،جنــگ داخلــی در روانــدا،
جنــگ ایــران و عــراق ،افغانســتان ،ســوریه ،لیبــی ،داعــش
در کردســتان عــراق و ...توســط ســربازان ،نیروهــای دولتــی
و بنیادگرایــان داعشــی و طالــب مــورد تجاو زهــای فــردی
و دســتهجمعی قــرار گرفتنــد .از تجــاوز بهعنــوان ســاحی
بــرای پیــروزی در جنــگ اســتفاده میشــود .زندانیــان هــم
از تجــاوز و تهدیــد بــه آن بهعنــوان شــکنجه در امــان
نبود هانــد .از زندانیــان سیاســی و اقلیتهــای جنســی در
ایــران گرفتــه تــا زندانیــان زنــدان ابوغریــب در عــراق.
نیروهــای امنیتــی و دولتــی از تجــاوز بهعنــوان ســاحی
بــرای اعتــراف ،تنبیــه ،تخلیــه اطالعاتــی ،ایجــاد رعــب
و وحشــت ،تحقیــر و درهــم شکســتن زندانــی اســتفاده
میکننــد .شــکل دیگــری از ایــن خشــونت سیســتماتیک ،در
کلیســاهای کاتولیــک و مراکــز مذهبــی رخ داده و میدهــد.
آزا ردید ههــا عمدتــا کــودکان و نوجوانــان پســر هســتند
کــه توســط کشــیشها و اســقفها مــورد تجــاوز و آزار
جنســی قــرار میگیرنــد .ایــن موضــوع بــرای اولیــن بــار
در دهــه  1980رســانهای شــد و رســوایی بزرگــی بهبــار
آورد.
مهمتریــن شــکل از خشــونت و تجــاوز سیســتماتیک،
پورنوگرافــی اســت .بــا درآمــد ســاالنه میلیاردهــا دالر،
دومیــن صنعــت پردرآمــد دنیــا محســوب میشــود.
تصاویــر ،تبلیغــات و فیلمهــای پورنــو کــه در مــورد
زنــان اشــاعه داده میشــود ،بهشــدت تحقیرآمیــز اســت
و ســلطه جنســی سادیســتی در مــورد زنــان را بهطــور
گســترده تبلیــغ میکنــد.
امــروز سراســر جهــان صحنــه ســتم بــر زنــان اســت .چــه
در کشــورهای امپریالیســتی اروپــا و آمريــکا و ژاپــن؛
چــه در آفريقــا ،آســيا ،آمريــکای التيــن و خاورميانــه.
چيــزی کــه کشــورها و مناطــق مختلــف را از هــم متمايــز
میکنــد شــکل ايــن ســتمگری اســت .ســتم بــر زنــان
چــه بــه شــکل آشــکار باشــد چــه پنهــان ،نتيجــه جامعــه
پدرســاالر اســت .زنــان از گوشــه و کنــار دنيــا بــه اروپــا
و آمريــکای شــمالي قاچــاق میشــوند .جوامــع خاورميانــه
نيــز جوامعــی مر دســاالر و پد رســاالرند کــه بــرای ســتم
بــر زن ،شــيو ههای خــاص خــود را دارنــد مثــل حجــاب
اجبــاری و قتــل ناموســی .همــه اديــان ،مدافــع پدرســاالری
و روابــط اجتماعــی ناشــي از آن هســتند.
تجــاوز و آزار و اذیــت جنســی زنــان یــک فاکتــو ر حیاتــی
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بــرای کلیــه نظا مهــای مبتنــی بــر تقســیمات طبقاتــی،
اســتثمار و روابــط اجتماعــی ســتمگرانه اســت .مــردان
جامعــه ،نماینــده ،مجــری و بازتولیدکننــدگان سیاســتها و
فرهنــگ ضــد زن نظــام مردســاالر میشــوند .اســتمرار ســلطه
مــردان در قالــب خشــونت و نــوع خــاص آن یعنــی تجــاوز
و آزار و اذیــت جنســی ،بهدلیــل تغییــرات دموگرافیــک
و اقتصــادی کــه در ســطح جهــان ســرمایهداری رخ داده،
ازجملــه ورود شــمار زیــادی از زنــان بــه عرصههــای
مردانــه و بــه چالــش کشــیده شــدن ســلطه کلــی مــردان،
درواقــع وســیلهای اســت بــرای انتقا مجویــی ،عــرض انــدام
و تحمیــل روابــط و ســننی کــه زنــان را بــه انقیــاد مــردان
درآورده و خــادم و فرودســت آ نهــا میکنــد .زیــرا جامعــه
همچنــان تمایــل دارد کــه روابــط پد رســاالری ســنتی را
حفــظ کنــد .درواقــع ،پد رســاالری ســنگ بنــای مهــم حفــظ
ثبــات اجتماعــی جامعــه طبقاتــی اســت.
موقعیــت خاص زنان در ایران
در قوانیــن رســمی جمهــوری اســامی کــه برمبنــای
شــریعت پایهگــذاری شــده ،زن نــه بهعنــوان یــک انســان
بلکــه بهعنــوان یــک کاالی جنســی تعریــف میشــود.
زنــان در چهــار دهــه گذشــته در فرهنــگ ،قانــون ،عــرف
و در روابــط اجتماعــی روزمــره ایــن تعریــف را تجربــه
کرد هانــد .حجــاب اجبــاری ،سنگســار ،تفکیــک جنســیتی،
تعــدد زوجــات و ...همــه از نگرشــی سرچشــمه میگیــرد
کــه زن را کاالیــی جنســی و فرودســت میدانــد .حجــاب
اجبــاری بیــان بــارز کنتــرل زنــان و بــدن آ نهــا اســت.
جمهــوری اســامی بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ جنســی
ســرکو بگرانه در تمــام ایــن ســا لها از قــوای نظامــیاش
اســتفاده کــرده اســت .کمیتههــای انقــاب اســامی و ســپس
گشــت ارشــاد و گشــتهای امنیــت اخالقــی بــا وظیفــه
کنتــرل زنــان تاســیس شــدند تــا در صــورت عــدم پیــروی
از قوانیــن اســامی ،زنــان را دســتگیر و مجــازات کننــد.
عرصههــای مختلــف فرهنگــی از ســینما و تلویزیــون تــا
ادبیــات و هنــر و تدویــن کتا بهــای درســی بهشــکلی
کــه برنامهریــزی شــده ،فرهنگــی را در مــورد زنــان رواج
میدهــد کــه مکمــل قوانیــن نابرابــر علیــه زنــان اســت.
رابطــه جنســی همــواره یکــی از محو رهــای مهــم
مناســبات اجتماعــی ســتم بــر زن بــوده اســت .در هــر
دوره تاریخــی بــر هــر شــکل از مناســبات جنســی ،مهــر
مناســبات اجتماعــی معینــی خــورده اســت .تجــاوز ،نــوک
تیــز ایــن مناســبات اجتماعــی ارتجاعــی در حیطــه روابــط
جنســی اســت .در بســتر همیــن مناســبات اجتماعــی اســت
کــه بــر موجودیــت انســانی زنــان ،مهــر کاال میخــورد.
در جامعــهای مثــل ایــران کــه درک و دانــش علمــی از
رابطــه جنســی وجــود نــدارد و تفکــرات مذهبی-خرافاتــی
مرتبــا ترویــج میشــود ،ایــن مســاله شــدت بیشــتری دارد.
ولــی مســاله بهجــز فقــدان اطالعــات و دانــش ،آگاهــی
و خودآگاهــی اجتماعــی اســت کــه بــا تکیــه بــر ارزش و
تعریــف انســان ،مــردم بداننــد چــه رابطــهای ســتمگرانه

اســت و چــه رابطــهای ســتمگرانه نیســت.
"بــراون میلــر" میگویــد :مهــم نیســت کــه تجــاوز توســط
اقلیتــی از مــردان انجــام میشــود و یــا برخــی مــردان از
دیــدن صحنــه تجــاوز ابــراز تنفــر و انزجــار میکننــد.
مســاله ایــن اســت کــه ایــن عمــل ،حلقــهای از سلســله
حلقههایــی اســت کــه فرودســتی زنــان را بــرای کل
مناســبات مردســاالر یــک جامعــه تحکیــم میکنــد .تجــاوز
جنســی روابــط غیــر انســانی و ستمکشــیدگی زن را طبیعــی
جلــوه میدهــد .مردانــی کــه بــرای مقابلــه سیاســی بــا یــک
زن بــه شــیو ههای خشــونت کالمــی و جنســیتی متوســل
میشــوند ،ممکــن اســت علیــه تجــاوز جنســی مبــارزه
کننــد و یــا حــس انزجــار داشــته باشــند امــا بهتــر اســت
بداننــد کــه ســتم بــر زن حتــی بــا توجیــه حفــظ وحــدت
طبقاتــی یــا وحــدت ملــی ،حلقــهای اســت از زنجیــره
خشــونتی کــه یــک حلقــه دیگــر از آن تجــاوز جنســی بــه
زنــان اســت.
خشــونت جنســی در هــر شــکل آن ،آیینــه تما منمــای
مناســبات ضــد انســانی حاکــم بــر جامعــه اســت کــه نهفقــط
یــک یــا چنــد مــرد بلکــه کل یــک نظــام مردســاالر و ز نســتیز
را زیــر ســوال میبــرد .بنابرایــن شکســت ســکوت نبایــد
بــه افشــاگری از افــراد یــا انتقا مگیــری شــخصی و یــا
د لبســتن بــه مراجــع قانونــی محــدود بمانــد .زیــرا بــا
حکومــت و سیســتمی ســر و کار داریــم کــه خــودش
اشــاعهدهنده و مجــری فرهنــگ خشــونت جنســی بــر زنــان
اســت و فرودســتی زنــان را بــرای کل مناســبات مردســاالر
یــک جامعــه تحکیــم میکنــد .هــدف مــا بایــد ایــن باشــد
کــه ایــن جنبــش را بــه مبــارز های اساســی بــرای تغییــر
تمامــی مناســبات حاکــم و نظــم موجــود پیونــد بزنیــم.
مــا بــرای متوقــف کــردن فرهنــگ تجــاوز و آزار و
اذیــت جنســی مبــارزه میکنیــم .تغییــر فــوری در ایــن
وضعیــت ازطریــق مبــارزه ،بــرای رســیدن بــه جامعــه
رهاییبخشــی کــه انقــاب متعهــد بــه ایجــاد آن اســت،
اهمیتــی زیــادی دارد .رهایــی زنــان بــا انقــاب کمونیســتی
کــه رادیکا لتریــن انقــاب در تاریــخ بشــر اســت ،گــره
خــورده اســت .هــدف ایــن انقــاب ،رهایــی بشــریت
اســت و جهــش تاریخــی اســت بــهورای کلیــه اشــکال
ســتم و اســتثمار ازطریــق دگرگــون کــردن و تغییــر کلیــه
شــرایط مــادی و ایدئولوژیکــی کــه ســتم و اســتثمار را
تولیــد کــرده و تقویــت میکنــد .امــا مبــارزه بــرای رهایــی
زنــان ،یــک مولفــه اساســی و تعیینکننــده از ایــن انقــاب
اســت و بــدون ایــن مولفــه ،آن انقــاب هرگــز بــه هدفــش
نمیر ســد .
لیلــی پناهی
منا بع :
 ســنتز نوین و مســاله زنــان .باب آواکیان ســرویس خبــری جهانــی بــرای فتــح :مقالــه «واکنــشآلمــان بــه تعرضــات جنســی شــب ســال نــو مســیحی :ایــن
زنــان مایملــک مــا هســتند .دســتدرازی بــه آ نهــا قدغــن»
 -زنــان ســال صفر .زنده یاد رفیق آذر درخشــان

شما را به همكاری دعوت میکنیم:
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.
email: atash1917@gmail.com
weblog: n-atash.blogspot.com
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و اقعیت کمو نیســم چیست؟

اقتصاد ســیاسی
مارکسیســتی
بخش چهارم

شیوۀ تولید سرمایهداری
همهچیز را کاال میکند

بایــد بــرای شــناخت آن تــاش کنیــم .اگــر میخواهیــم ایــن
کابــوس ،ایــن جنــون تمــام شــود بایــد دســت بــه کار شــویم.
...دنیــای واقعــی پیچیــده اســت .پیچیدگــی نبایــد مــا را بترســاند.
نبایــد باعــث خالــی شــدن دل مــا شــود .مــا بایــد آن را قبــول
کنیــم و کامــا درگیــرش شــویم .همانطورکــه قبــا گفتــم و ایــن
نکتــهای اســت کــه در مصاحبــه بــا آردی اســکای بریــک هــم
آمــده اســت :در هــر پدیــدهای هــم پیچیدگــی هســت و هــم
ســادگی .هــر پدیــدهای یــک هســتۀ مرکــزی دارد ،یــک نکتــه
اساســی دارد ،و ســپس بســیاری تضادهـ ِ
ـای مرتبــط بــا آن را
دارد .بایــد ایــن هســته مرکــزی کــه مولفــه پای ـه ِ
ای ســاده آن
اســت را درک کــرد .آن وقــت اســت کــه میتــوان دائمــا بــا
پیچیدگیهایــی کــه آن پدیــده بــه همــراه دارد درگیــر شــد».
(آواکیــان .کمونیســم نویــن ،فصــل دوم ،چهــار کلیــت)
بــدون درک علــم اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی ،هرگــز نمیتوانیــم
سرچشــمه معضــات کنونــی را بفهمیــم و تودههــای مــردم را
هــم از آن آگاه کنیــم و بــه ســواالت عدیــده آنهــا در مــورد
علــت وضعیــت اســفناک اجتماعــی پاســخ علمــی ،یعنــی پاســخی
کــه بازتــاب واقعیــت اســت ،بدهیــم .بــدون درک ایــن علــم،
نمیتوانیــم راه پایــان دادن بــه ســتم و اســتثمار و رســیدن بــه
جامعــه کمونیســتی را حتــا تصــور کنیــم چــه برســد بــه اینکــه
نقشــه راه رســیدن بــه آن را ترســیم کنیــم و طــرح ســاختن و
ســازمان دادن چنیــن جامعــهای را بریزیــم .مثــا ،موضوعاتــی
ماننــد کار ،بیــکاری ،نوســانات پولــی ،تــورم و غیــره کــه بهطــور
روزمــره زندگــیِ مــردم را دســتخوش تالطــم و فــراز و نشــیب
میکنــد ،همگــی بــه کارکــرد زیربنــای اقتصــادیِ حاکــم در
جامعــه و جهــان مربــوط اســت .بــرای درک ایــن ارتبــاط بایــد
علــم اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی را بیاموزیــم تــا بتوانیــم در
عرصــه مبــارزه انقالبــی بــرای حــل معضــات اجتماعــی ،ماننــد
یــک پزشــک خــوب عمــل کنیــم کــه بــرای درمــان بیمــار ،بــا
اســتفاده از روش علمــی ،علــت بیمــاری را کشــف و راه درمــان
ممکــن و مطلــوب را در پیــش میگیــرد .بــه ایــن ســواالت
فکــر کنیــد« :پــول» کــه امــروز تاثیــر تعیینکننــده بــر سرنوشــت
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در ایــن بخــش از اقتصــاد سیاســی بــه دو موضــوع میپردازیــم
تــا مقدمـهای باشــد بــرای آغــاز سلســله مقــاالت مــرور بــر ســه
فصــل نخســت از جلــد اول کتــاب کاپیتــال.
اول :اهمیت خواندن کاپیتال
بــاب آواکیــان در کتــاب کمونیســم نویــن بــر اهمیــت مطالعــه
اقتصــاد سیاســی ،مبــارزه بــرای کســب درکــی پایــهای و
ســپس تعمیــق تدریجــی دانشمــان از آن ،تاکیــد میکنــد و
میگویــد« ،در غیــر ایــن صــورت بحــث مــا در مــورد اینکــه
چــرا انقــاب ضــرورت دارد و نــه رفــرم ،بحثــی ســطحی و
سرســری میشــود... .مــا واقعــا نیــاز داریــم بــا دنیــای واقعــی
ســر و کلــه بزنیــم .نبایــد فقــط در همیــن محــدوده کوچکــی کــه
برایمــان راحــت اســت باقــی بمانیــم و فقــط چیزهایــی کــه یــاد
گرفتهایــم را تکــرار کنیــم( ».آواکیــان .کمونیســم نویــن ،فصــل
اول ،تضادهــای بنیادیــن و قــوای محرکــه ســرمایهداری)
اقتصــاد سیاســی ،علــم پیچیــدهای اســت .بههمینعلــت ،بــاب
آواکیــان تاکیــد میکنــد کــه بــرای فهــم آن بایــد «مبــارزه»
کــرد و حتــا پــس از کســب «درکــی پایــهای» بایــد بــه مــرور
دانــش خــود را از آن عمــق بخشــید و گســترش داد .او رهنمــود
میدهــد« :شــما بایــد اصــول و پایههــا و بنیادهــا را درک
کنیــد .بایــد اصــول و بنیــاد و شــالوده جریــان را درک کنیــد.
بفهمیــد پیچیدگــیاش در چیســت .اگــر میخواهیــم چیــزی را
رهبــری کنیــم بایــد دائمــا همــه تضادهــای موجــود را بشناســیم.
نــه یــک شــبه .نمیشــود همهچیــز را یــک مرتبــه درک کــرد.
اگــر اصــا اقتصــاد سیاســی نخوانــده باشــید یــا بــا هیچکــس در
مــورد اقتصــاد سیاســی ،در مــورد اینکــه اقتصــاد چهطــور کار
میکنــد و ارتباطــش بــا جامعــه چیســت صحبــت نکــرده باشــید
خــوب آن را نمیفهمیــد .امــا میتوانیــد یــاد بگیریــد .مــن ایــن
داســتان را قبــا هــم تعریــف کــردهام .اوایــل دهــۀ  1970بــه
خــودم گفتــم اگــر چیــزی از اقتصــاد سیاســی ندانیــم نمیتوانیــم
از کمونیســم ســر در بیاوریــم .پــس بــه ایــن فکــر افتــادم کــه
بــروم و کاپیتــال مارکــس را بخوانــم... .جلــد اول کاپیتــال .و
شــروع کــردم در مــورد کاال و چیزهــای دیگــر خوانــدن .ســه
چهــار بــار کتــاب را پــرت کــردم گوشــه اتــاق و گفتــم ...چــرا
ایــن لعنتــی کتابــش را ســادهتر ننوشــت! امــا دوبــاره برگشــتم
و بــا کتــاب کلنجــار رفتــم و بعــد از مدتــی گفتــم :آهــان! حــاال
فهمیــدم! و رفتــم بــا کســانی کــه از مــن بیشــتر مطالعــه داشــتند
و در ایــن مــورد بیشــتر میدانســتند حــرف زدم .بعضــی از
آنهــا حتــی خیلــی هــم طــرز فکرشــان درســت نبــود امــا در
ایــن مــورد چیزهایــی میدانســتند .واقعــا اراده کــرده بــودم یــاد
بگیــرم... .ایــن را هــم بگویــم کــه بحــث مــن ایــن نیســت کــه
همــه بایــد برونــد کاپیتــال بخواننــد .کاپیتــال چنــد جلــد اســت
و طوالنــی و پیچیــده .امــا اگــر میخواهیــم دنیــا را تغییــر دهیــم
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شیوه تولید

افــراد دارد چیســت و از کجــا آمــده و آیــا جامعــه بــدون «پــول»
میتــوان داشــت؟ در کمونیســم (و پیــش از آن در دوره گــذار
سوسیالیســتی) کــه مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد ثــروت از
بیــن رفتــه اســت ،روابــط کاری میــان مــردم و تقســیم کار چگونــه
خواهــد بــود و آیــا «مبادلــه» وجــود خواهــد داشــت؟ و بــدون
پــول ایــن مبادلــه چگونــه صــورت خواهــد گرفــت؟ چــه عواملــی
باعــث احیــای ســرمایهداری در کشــورهای ســابق سوسیالیســتی
شــدند و چهطــور مــی تــوان مانــع آن شــد و راه را بــرای گــذار
پیروزمندانــه از سوسیالیســم و رســیدن بــه کمونیســم در جهــان،
بــاز کــرد؟
دوم :چــرا مارکــس ،کتــاب کاپیتــال را بــا تحلیــل «کاال»
شــروع کــرد؟
مارکــس در کاپیتــال (ســرمایه) قوانیــن حاکــم بــر شــیوه تولیــد
ســرمایهداری را تشــریح میکنــد .امــا ایــن کار را بــا تحلیــل از
«کاال» آغــاز میکنــد .زیــرا ،سیســتم ســرمایهداری کــه سیســتمی
بســیار پیچیــده اســت ،دارای یــک هســته مرکــزی ،یــک مولفــه
پایـه ِ
ای ســاده ،یعنــی تولیــد و مبادلــه کاالیــی اســت .ســرمایهداری،
گســتردهترین و بســطیافتهترین شــکلِ تولیــد و مبادلــه
کاالیــی اســت و تولیــد و مبادلــه کاالیــی ،رایجتریــن رابطــه
میــان انســانها در ایــن سیســتم اســت .روابــط اســتثمارگرانه،
نتیجــه قطعــی بســط و گســترش ایــن رابطــه اســت .در واقــع ،در
مرحلــهای از بســط و گســترش تولیــد و مبادلــه کاالیــی ،نیــروی
کار انســان نیــز تبدیــل بــه کاال شــد و ایــن کاالی منحصــر بــه
فــرد بــه وجــود آمــد .ســرمایهدار کســی اســت کــه صاحــب ابــزار
تولیــد اســت و ایــن کاالی منحصــر بــه فــرد (نیــروی کار) را از
دارنــده آن (کارگــر) در ازای پرداخــت دســتمزد میخــرد تــا در
فرآینــد تولیــد بــه کار بــرد .در ایــن فرآینــد ،ارزشــی باالتــر از
ارزش خــود آن کاال (یعنــی ،باالتــر از دســتمزد کارگــر) تولیــد
میشــود کــه توســط ســرمایهدار تصاحــب میشــود .راز بســط
و گســترش ســرمایه ســرمایهدار در ایــن مبادلــه کاالیــی اســت.
ســرمایه بــه معنــی کنتــر ِل نیــروی کار و اســتفاده از نیــروی کار
و یــا توانایــی کار کــردن ســایر مــردم توســط ســرمایهدار اســت.
میبینیــم کــه بــه قــول مارکــس ،ســرمایه صرفــا یــک شــیء
نیســت بلکــه رابطــه اجتماعــی اســت.
ِ
اهمیــت بخــش نخســت از جلــد اول کتــاب کاپیتــال مارکــس،
دقیقــا در آن اســت کــه وی تــاش کــرده اســت تــا «هســته
مرکــزی» سیســتم پیچیــده ســرمایهداری را عامهفهــم کنــد و
ِ
بــر ایــن مبنــا ،گام بــه گام قوانیــن حرکتــیِ
اقتصــادی جامعــه
مــدرن (یعنــی ســرمایهداری) را آشــکار کنــد .درک ایــن بخــش
بســیار مهــم و در عیــن حــال دشــوار اســت .خــودِ وی هشــدار
میدهد«،هــر آغــازی در هــر علمــی ،دشــوار اســت .بنابرایــن،
درک فصــل نخســت ،بهویــژه بخشــی کــه تحلیــل کاال را در بــر
دارد بیشــتر از همــه دشــوار خواهــد بــود( ».مقدمــه بــر چــاپ
نخســت آلمانــی کاپیتــال .مارکــس )1867
مارکــس نشــان میدهــد کــه ،تولیــد و مبادلــه کاالیــی ،در
جریــان بســط و گســترش بــا موانــع (ضرورتهایــی) برخــورد
کــرده و بــرای گــذر از موانــع و همــوار کــردن راه ،ابــزار جدیــد
و پیچیدهتــری را بــر بنــای خــود افــزوده و دچــار دگردیســی
شــده اســت .سیســتم ســرمایهداری بــه مــرور پیچیدهتــر شــده و
نقــاط عطــف مختلفــی را از ســر گذرانــده اســت؛ از ســرمایهداری
دوران اولیــه کــه محــدود بــه کشــورهای اروپایــی بــود و عمومــا
ســرمایهداری "رقابــت آزاد" نامیــده میشــود بــه ســرمایهداری
جهانــی (ســرمایه ِ
داری امپریالیســتی یــا سرمایهداری-امپریالیســم)

تبدیــل شــد؛ مجتمعهــا و شــرکتهای عظیــم ســرمایه بــه
وجــود آمدنــد کــه در دورههایــی و در برخــی کشــورها شــکل
ســرمایهداری "دولتــی" را بــه خــود گرفتنــد؛ در دورههایــی و در
کشــورهایی شــدت تخاصمــات اجتماعــی کمتــر یــا بیشــتر بــوده
اســت و غیــره .امــا در همــه ایــن مراحــل و شــکلهای مختلــف،
«هســته مرکــزی» و «مولفــه پایــه ِ
ای ســاده» تغییــر نکــرده اســت
و همانطورکــه مارکــس تاکیــد میکنــد اصــل مســاله...« :خــودِ
ایــن قوانیــن و گرایشهاســت کــه بــا ضرورتــی آهنیــن بهســمت
نتایجــی اجتنابناپذیــر حرکــت میکننــد».
بســط و گســترش جهانــی تولیــد و مبادلــه کاالیــی بــه معنــای آن
اســت کــه تمــام مــردم جهــان دائمــا در حــال مبادلــه "کار" بــا
یکدیگرنــد و درگیــر در تقســیم کار و تولیــد اجتماعــی هســتند .امــا
ایــن رابطــه بــا واســطه روابــط تولیــدی اســتثمارگرانه ،بــا واســطه
ســرمایهدار و بــازار ســرمایهداری پیــش م ـیرود و رابطــه مســتقیم
اجتماعــی و همــکاری و تعــاون داوطلبانــه و آگاهانــه بــرای
رفــع نیازهــای همگانــی نیســت .ایــن فرآینــد را رفیــق آواکیــان
توضیــح میدهــد« :وقتــی کاال مبادلــه میکنیــد واقعــا چــه
اتفاقــی میافتــد؟ ...شــما نیــروی کارتــان را بــه یــک ســرمایهدار
میفروشــید و در مقابلــش کاالی دیگــری دریافــت میکنیــد کــه
اســمش پــول اســت .اینجــا مبادل ـهای صــورت میگیــرد .ســپس
شــما بــا ایــن کاال (پــول) خــوراک و پوشــاک میخریــد .هزینــه
مســکن را میپردازیــد .اگــر امکانــش را داشــته باشــید خــودرو
میخریــد .یــا اینکــه از متــرو و یــا یــک وســیلۀ نقلیــه ســریع
دیگــر اســتفاده میکنیــد .چیــزی کــه واقعــا در زیربنــا جریــان
دارد ،ایــن اســت کــه مقادیــر متفاوتــی از کار بــا هــم مبادلــه
میشــود .شــما بــه واقــع درگیــر یــک رابطــه مبادلــه بــا فــرد
دیگــری شــدهاید :در مکزیــک یــا در بنــگالدش یــا هنــدوراس
یــا نقطــهای دیگــر .بــا فــردی دیگــر وارد مبادلــه شــدهاید کــه
چیــزی تولیــد کــرده و شــما آن را خریدهایــد... .در ریشــه و
عمــق همــه اینهــا ،وقتــی کــه الیههــای بیرونــی را شــکاف
دهیــد و پاییــن برویــد ،آنچــه آن زیــر جریــان دارد مبادلــه کار
اســت .هــر کاری کــه شــما انجــام میدهیــد تــا پولــی بــه دســت
آوریــد و هــر کاری کــه آنهــا انجــام میدهنــد تــا پولــی بــه
دســت آورنــد بــا هــم مبادلــه میشــود .امــا ایــن مبادلــه بــه
شــکل مســتقیم صــورت نمیگیــرد .ایــن طــور نیســت کــه شــما
وارد مبادلــه پایاپــای بــا یــک نفــر در هنــدوراس یــا بنــگالدش یــا
پاکســتان میشــوید... .در هــر مرحلــه مهــم از ایــن فراینــد ،ایــن
ســرمایهداران هســتند کــه بخشــی از آنچــه تولیــد شــده ،بخشــی
از ارزشــی کــه تولیــد شــده را بهعنــوان ســود بــه تملــک خــود در
میآورنــد .بــرای خــود بــر میدارنــد».
ایــن تولیــد اجتماعــیِ جهانــی و وفــوری کــه در نتیجــه آن حاصــل
میشــود پایههــای مســتحکمی بــرای نابــود کــردن تمایــزات
طبقاتــی و ایجــاد همــکاری و تعــاون کمونیســتی در جهــان فراهــم
میکنــد .امــا بــرای تحقــق ایــن امــر ،روابطــی کــه در آن نیــروی
کار یــک کاالســت بایــد از میــان بــرود« .نکتــه ایــن اســت کــه
اگــر شــما ورای ایــن سیســتم مبادلــه کاالیــی نرویــد و اگــر
قانــون ارزش کــه ایــن سیســتم مبادلــه را تنظیــم میکنــد کنــار
نگذاریــد آن وقــت هرگــز نخواهیــد توانســت شــعار کمونیســم را
بــه کاملتریــن مفهــوم اجــرا کنیــد .آن شــعار چیســت؟ "از هــر
کــس بــه انــدازه توانای ـیاش بــه هــر کــس بــه انــدازه نیــازش»".
(آواکیــان .کمونیســم نویــن ،فصــل دوم ،چهــار کلیــت)
در شــماره آینــده وارد مبحــث «پــول» و ســیر تکاملــی اَشــکال آن
و قانــون ارزش خواهیــم شــد.
«آتش»

