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در این شماره:
پرسش های گزنده: انقالب در آمریکا و مبارزات جاری
دو نامه از کردستان
یک گپ پائیزی دربارۀ نمایش »مرگ فروشنده«
کمونیسم انقالبی چالشگر است
معرفی مستند علمی »کیهان«
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ادامه در صفحۀ 4 ادامه در صفحۀ بعد

چند روز گذشته ماجرای اختالس 
اصلی  عنوان  میلیاردی  هزار   12
درشت  مقامات  شد.  خبرگزاری ها 
وسط  به  خود  از  برائت  برای  حکومتی 
جهیدند و غوغای »کی بود، کی بود، من 
نبودم« سر دادند. آش به حدی شور بود 
که خامنه ای که در دورۀ رو شدن اختالس 
شلوغش  بود  گفته  میلیاردی  هزار  سه 
اینقدر کش ندهید«  را  نکنید و »مسئله 
اعالم کرد:  را کنار کشید و  بار خود  این 
فساد  با  مبارزه  برای  قاطع  اقدام  »چرا 
نبود  مشخص  البته  نمی گیرد؟«.  صورت 
روی صحبت او با چه کسانی است. گویی 
موجوداتی از مریخ آمده و غارت کرده و 
رفته اند؛ موجوداتی بی نام و نشان اما به 
آن  اندازه قدرتمند که چندین بانک به راه 
اندازند، شخصا به فروش نفت دست زنند، 
از تسهیالت بانکی در ارقامی نجومی بهره 

برند، از ارز مرجع استفاده کنند و...
اسالمی  جمهوری  مقامات  اظهارات 
انقالب  »مردم  است:  کامل  کمدی  یک 
کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت 
»فساد  روحانی(؛  )حسن  نزند«  تکیه 
منجر  نظام  یک  فروپاشی  به  می تواند 
شود« )سخنگوی قوه قضائیه(؛ »امیدواری 
به اتفاقات تاثیرگذار در مبارزه با مفاسد« 
)الریجانی، رئیس مجلس(؛ »بازداشت یک 
تومانی«  میلیارد  پروندۀ 12 هزار  در  نفر 
)دادستان تهران(؛ »در حال رسیدگی به 
تخلف 12 هزار میلیاردی هستیم« )وزیر 

دادگستری(...
این جنجال ارتجاعی برای ایز گم کردن 
به راه افتاده است و نباید دنبال موجودات 
بی نام و نشان گشت. غارتگران همین ها 
مالک  و  مردم  ارباب  را  خود  که  هستند 
ثروت های جامعه می دانند و بر اساس یک 
ارتجاعی، فرصت  ارزش  نظام فاسد و بی 
برای شان  برداری ها  بهره  چنین  امکان  و 
مهیا است. بیشرمانه از »مبارزه با فساد« 
دم می زنند و »همایش مبارزه با فساد در 
ادارات و نهادهای و دولتی« سر هم بندی 
می کنند در حالی که خود، ریشه و مسبب 

و عامل فساد هستند. 
فقط یک نمونه: در دهۀ 1370 پروندۀ 
بانک  شعبه های  از  یکی  در  مالی  فساد 
صادرات برمال شد که اسمش را گذاشتند 
پروندۀ اختالس 123 میلیاردی. آن زمان 
نیز جنجالی مشابه به راه افتاد که سریعا 
رئیس  کردند.  خفه  نطفه  در  را  موضوع 
اختالس  این  که  مربوطه  بانکی  حوزۀ 
بود، تمام سال های  در آن صورت گرفته 
گذشته در مقام ریاست بانک های مختلف 
بوده و امروز در »دولت تدبیر و امید« در 
جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار دارد! وی 
از جمله کسانی است که قرارست پیشتاز 
مبارزه علیه اختالس تازه برمال شده باشد! 
از البالی اخبار درز گرفته و سانسور شده 
که  فراوانی  »رانت های  که:  می خوانیم 
تحت پوشش ارز مرجع، مواد اولیه ارزان 
و تخفیف های تعرفه ای برای برخی صنایع 
و فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده 
فسادهای  از  سنگین تر  مراتب  به  است، 

بانکی بوده است....« 
طبق  بچاپ،  بچاپ  این  چتر  زیر 
نفر  میلیون   10 تا   8 بین  رسمی  آمار 
»آسیب  مناطق  در  مردم  توده های  از 
اصلی  قربانیان  می کنند.  زندگی  خیز« 
هستند.  کودکان  و  زنان  ها  آسیب  این 
مناطق  خیز«،  آسیب  »مناطق  از  منظور 
حاشیه ای و فقر زده و پر خطری است که 
اهالی اش از حداقل امکانات برخوردارند و 
کلمۀ رفاه برای شان هیچ مفهومی ندارد. 
ربیعی، اطالعاتی سابق و وزیر کار کنونی 
آمار می دهد که: »12 میلیون نفر مبتال به 
فقر غذائی اند «. در کنار این ها بر اساس 
سیاست »متعارف کردن اقتصاد« و طبق 
فرامین نهادهای مالی امپریالیستی مانند 
بانک جهانی و در راستای سپردن قیمت ها 
به دست افت و خیزهای بازار، یارانۀ نان 
که کاالی اساسی در سبد خانوارهاست را 
در الیحه بودجه سال 1394 به میزان 40 
درصد کاهش می دهند. به محض انتشار 
نو  سال  پیشواز  به  نان  قیمت  خبر،  این 

برای ما از حال و هوای عمومی روستاهای بلوچ نشین بگو؟
با پاکستان و یا حتی هند بیشتر  توده های عادی بلوچ پیوندهای خودشان را 
از ایران می دانند. خیلی ها فکر نمی کنند که ایرانی اند. فکر می کنند بلوچند. مثال 
هم  را  اخبار  نمی کند.  نگاه  را  اسالمی  جمهوری  تلویزیون  هیچکس  روستاها  در 
دیش های  می ترسیدند  مردم  قبل  سال  چند  تا  می گیرند.  پاکستان  تلویزیون  از 
ماهواره ای نصب کنند. می گفتند دولت می آید، دستگیر و جریمه می کند. اما االن 
تعداد دیش ها خیلی زیاد شده. مردم به خصوص در روستاها، رابطۀ خود را با دولت 
جمهوری اسالمی فقط سر دو موضوع می بینند: یکی ستم مذهبی و ُسنی کشی از 
طرف دولت شیعه و دیگری موضوع یارانه و نفرت از آن. وقتی که دادن یارانه های 
نقدی شروع شد، همه خیلی خوشحال و راضی بودند. برق و گازی که آن چنان 
نداشتند. مردم فکر کردند پول مفت گیرشان آمده. اما امروز، با گرانی خیلی زیاد، 
همه به سیاست یارانه دهی فحش می دهند و می گویند دولت سرشان کاله گذاشته. 
برای مردم آرد یک کاالی اساسی محسوب می شود. امروز برای یک کیسه آرد که 
خوراک چند روز یک خانواده هفت هشت نفره است باید 45 هزار تومان بپردازی. 
گذران  می شوند.  آن  فایدگی  بی  و  نقدی  یارانه  ماجرای  متوجه  دارند  مردم  تازه 

زندگی، بی حد سخت شده.
ستم ملی در بلوچستان چه شکلی دارد؟

فکر  می کند.  بیداد  تعلیمی  بی  و  جهل  و  داشته اند  نگه  عقب  را  بلوچستان   
می کنی در روستاها مدرسه هست؟ کدام مدرسه؟ اگر هم باشد تعلیم و آموزش 
صحیحی در کار نیست. یک جوان بلوچ فکر می کند برای چه 10 سال، 12 سال یا 
بیشتر درس بخوانم در حالی که هیچ آینده و موقعیتی در این نظام برایم موجود 
نیست. هرگز در یک نهاد و یا ادارۀ دولتی جایی به بلوچ ها داده نمی شود. من در 
به  هم  آنجا  می دانم.  را  آنجا  بلوچ های  موقعیت  و  بوده ام  هم  پاکستان  بلوچستان 

در

باز  هم فساد و فالکت،

گفت و گوی »آتش« با رفیقی از بلوچستان )بخش اول( 

زبان درد و چشم بیدار

باز  هم بودجۀ نفتی 
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باز هم فساد...
نان  می شود.  گران  پیشاپیش  و  می رود 
باید دید که  را از سفرۀ مردم ربوده اند و 
این اقدام در آیندۀ نزدیک چه پیامدهای 

اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
ما با یک نظام ارتجاعی و عمیقا فاسد 
ابزار  نهادهایش،  تمام  که  هستیم  روبرو 
روسای  رهبرش،  غارتگری اند.  و  جنایت 
که  مرتجعینی  آن  همۀ  و  قوه اش  سه 

فساد  از  خود  برائت  برای 
عامل  جهیدند،  وسط  به 
پول  فساد،  این وضعیتند. 
و  خواری  رشوه  شویی، 
دسترنج  بردن  یغما  به 
ذات  در  مردم  توده های 
و  ستم  بر  مبتنی  نظام 

استثمار است.
اما مگر مردم تهیدست 
فشار  این  زیر  می توانند 

می شود  مگر  نیاورند؟  بر  دم  و  شوند  له 
برای بقاء خویش، دست به عکس العمل 
نزنند؟  طریق  و  شکل  هر  به  مقاومت  و 
کارگری  اعتراضات  تعداد  به  کنیم  نگاه 
در  اعتراض  به  اخیر،  دورۀ  در  مردمی  و 
به  اعتراض  معوقه،  دستمزدهای  برابر 
نظام  به  اعتراض  گسترده،  بیکاری های 
و...  آمیز  تبعیض  بهداشتی  و  آموزشی 
بیهوده نیست نگرانی نظریه پردازان و قلم 
به دستان جمهوری اسالمی که مقامات و 
رسانه ها را از »زیاده روی« در مطرح کردن 
می نویسند:  و  می دارند  حذر  بر  فسادها 
»طرح و افشای این مسائل باعث مشوب 
نتیجه اش  و  عمومی می شود  افکار  شدن 
نظم  مدافعان  نظر  از  نامعلوم  نامعلوم...« 
موجود فقط یک معنی دارد: شکل گیری 
که  انفجاری  و  مهار  قابل  غیر  وضعیتی 
می تواند به روندهای مخاطره آمیز پا دهد. 
هم  روز  یک  برای  حتی  نظام  این 
لیاقت ندارد بر جای بماند. عامل بیچارگی 
و فالکت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 
این فرد و آن فرد نیست که با جایگزین 
کردن یا کناره گیری اش وضع بهتر شود. 
طبقۀ  که  جانی  و  دزد  افراد  این  همۀ 
تشکیل  را  اسالمی  جمهوری  حاکمه 
نظام  نمایندگان  و  مهره ها  می دهند 
سرمایه داری اند. این چیزی است که باید 
با یک انقالب قهرآمیز و با  اندیشه و طرح 
برقراری نظامی سوسیالیستی واژگون شود 

تا چیزها سر جای درست قرار گیرند. 

انقالب  ضد  آمدن  کار  روی  ابتدای 
اقتصادی  پردازان  نظریه  اسالمی، 
و  بومی  کیشان  هم  از  الهام  با  نظام  این 
آیت اهلل  مثل  خود  اسالم گرای  غیربومی 
مصر  در  قطب  سید  و  عراق  در  صدر 
مطهری،  نام  به  دانشگاهی  آخوندی  و 
جلو  ایران  در  را  اسالمی«  »اقتصاد  ایدۀ 
پایه  بی  و  قالبی  این طرح  اما  گذاشتند. 

و  وهم  دنیای  از  سرعت  به  عاریتی  و 
خیال به روی زمین خاکی پرتاب شد و 
تکیه  با  نمی توان  را  اقتصاد  که  فهمیدند 
دینی  پردازی های  نظریه  و  مقدسات  به 
و صندوق های قرض الحسنۀ اسالمی، به 
جلو برد. فهمیدند در جهان سرمایه داری و 
با تقسیم کار سازمان یافته و نهادینه شده 
توسط نظام امپریالیستی حاکم، اینان به 
عنوان طبقۀ بورژوازی کمپرادور نوخاسته 
استثمارگری که قدرت  و 
سیاسی را کسب کرده اند، 
راستای  و  ادامه  در  باید 
همان نظام سلطنتی سابق 
حرکت کنند. همان زمان 
رفسنجانی اعالم کرد که: 
»تغییر نظام، تغییر راننده 
باید  که  دگمه ای  است. 
دگمه  همان  داد  فشار 
کار  تقسیم  در  است«. 
و  امپریالیستی  نظام جهانی سرمایه داری 
کشورهای  میان  مناسبات  چارچوب  در 
امپریالیستی،  کشورهای  و  سلطه  تحت 
وظیفۀ عمدۀ ایران تولید نفت برای اقتصاد 
جهانی است. حیات این جامعه و مردمش 
بر اساس این تقسیم کار، وابسته به نفت 
این  در  واقعی  فقیه  والیت  نفت،  است. 
و  فقیه«  »ولی  موجودیت  و  است  کشور 
همۀ سرمایه داران و مرتجعین دیگر وابسته 

به درآمدهای نفتی است. 
با توجه به این مسئله می توانیم الیحۀ 
توسط  که  آتی  سال  بودجۀ  پیشنهادی 
حسن روحانی به مجلس اسالمی ارائه شده 
مثل  بودجه  این  ستون  کنیم.  بررسی  را 
است.  نفتی  درآمدهای  قبل  بودجه های 
نفتی که سالطین دنیا به دنبال تصاحب 
و کنترل آن هستند و بر سرش جنگ راه 
می اندازند. اتصال و اتکاء اقتصاد ایران به 
نفت و گاز باعث می شود که منابع درآمدی 
بودجه کشور دائما تحت تاثیر نوسانات در 
قیمت جهانی نفت و گاز و میزان تولید و 
فروش آن باشد. یعنی به عواملی وابسته 
باشد که تحت تاثیر سیاست های جهانی 
قدرت های امپریالیستی قرار دارد. در واقع 
جمهوری  ساالنه  بودجه  و  اقتصاد  گلوی 
بی  دنیاست.  اربابان  دست  در  اسالمی 
و  اکنون حساب  از هم  که  نیست  جهت 
کتاب بودجه نویسان جمهوری اسالمی به 
هم ریخته است. در الیحه بودجۀ سال 94 
بهای هر بشکه نفت 72 دالر حساب شده 
است. در حالی که در کمتر از یک هفته 
کاهش  دالر   60 بشکه ای  به  نفت  بهای 
پیدا کرده و در هنگام تهیۀ این یادداشت 
به زیر 60 دالر سقوط کرده است. الیحه 
طوری تنظیم شده که طبق آن قرار است 
نفت  فروش  به  وابسته  بودجه  سوم  یک 
باشد )که این خواب و خیال است( اما با 
کاهش بهای نفت پیشاپیش 16 درصد از 
درآمدهای دولت )رقمی معادل 4 میلیارد 

به هوا  و 400 میلیون دالر( دود شده و 
بودجه  کسری  یعنی  این  و  است  رفته 
اینست که  نتیجه اش  اولین  تولد!  از  قبل 
برعکس وعده های تو خالی روحانی مبنی 
بر اینکه »هدف بودجۀ پیشنهادی کنترل 
 20 زیر  به  تورم  رساندن  و  است  تورم 
درصد در سال آتی« نرخ تورم باال خواهد 
ساده  زبان  به  مردم  برای  معنایش  رفت. 
فقر  و  کمتر  خرید  قدرت  که  است  این 
بودجۀ  در  می کشد.  را  انتظارشان  بیشتر 
از  به غیر  بینی شده که  آتی پیش  سال 
درآمدهای نفتی )که از همین حاال روی 
هواست( مابقی بودجه از طریق درآمدهای 
غیرنفتی و معادل 30 درصد آن از محل 
درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تامین 

خواهد شد. 
ایران  اینکه درآمدهای غیرنفتی  یکم 
به طور واقعی و در بازار پر رقابت جهانی 
آن موقعیت را ندارد که موجب درآمدی 

اسالمی  جمهوری  برای 
درصد  اینکه، 30  دوم  شود. 
درآمد از محل اخذ مالیات ها 
)که 25 هزار میلیارد تومان 
از  باید  اساسا  شده(  برآورده 
بخش های انحصاری و بزرگ 
دولتی،  نیمه  خصوصی/ 
مالی/مذهبی  نهادهای 
آستان  اوقاف،  مانند  بزرگ 
قدس رضوی، »ستاد اجرای 
فرمان امام« )یک نهاد مالی 

عظیم  حجمی  با  و  گسترده  العاده  فوق 
امنیتی  نظامی  نهادهای  یا  و  سرمایه(  از 
مثل سپاه پاسداران تامین شود که بخش 
خود  چنگ  در  را  کشور  اقتصاد  اعظم 
نه  هرگز  دستگاه ها،  و  نهادها  این  دارند. 
مالیاتی داده اند و نه خواهند داد. این خود 
مالی/  گروهبندی های  جدال   منشاء  یک 
امنیتی درون جمهوری اسالمی است. این 
جدالی است میان باندهای ارتجاعی رقیب 
بر سر تعیین و پیشبرد سیاست هایی که 
نظام حاکم خدمت کند.  ادامۀ حیات  به 

همین و بس.
تقویت   ،94 سال  بودجۀ  دیگر  جنبۀ 
امنیتی  ایدئولوژیک و نظامی و  اهرم های 
در  که  می دانند  است.  اسالمی  جمهوری 
بحران های  بروز  امکان  رو،  پیش  دورۀ 
اقتصادی وجود دارد. می دانند  سیاسی و 
و  مردمی  مبارزات  برپایی  ظرفیت  که 
ضرورت رویارویی با مردم معترض وجود 
دارد. برای مقابله با این وضع، بیش از هر 
چیز به دستگاه سرکوب امنیتی و نظامی 
و نهادهای کنترل و تحمیق مذهبی نیاز 
دارند. سهم سپاه پاسداران در این بودجه، 
و  آموزش  و  سالمت  سهم  کل  برابر  دو 
فرهنگ تعیین شده است. سهم نهادهای 
بودجه  با  مقایسه  در  اطالعاتی  و  امنیتی 
سال جاری، 33 درصد افزایش یافته است. 
در حالی که سهم بودجۀ سالمت 5 هزار 

میلیارد تومان حساب شده، سهم سازمان 
تعیین  تومان  میلیارد  هزار   885 بسیج 
مجلس  مکمل،  عنوان  به  است.  شده 
ارتجاع طرح معافیت  مساجد، حسینیه ها، 
حوزه های علمیه، امامزاده ها را از پرداخت 
تصویب  به  برق  و  گاز  و  آب  هزینه های 
بودجۀ  از  بند منتشر شده  رساند. در هر 
»دولت تدبیر و امید«، تبعیض و سرکوب 
طبقاتی، تقویت خرافه و دین، استثمار و 
توده های مردم  فرودستی  موقعیت  حفظ 
و  اولویت ها  تعیین  می شود.  مشاهده 
هزینه ها به نحوی است که منابع مربوط 
به خدمات آموزشی و درمانی و فرهنگی 
کامال نابرابر توزیع می شود و واژۀ »سرانه« 
در  فریبنده  واژه  یک  صورت  به  صرفا 

ردیف های بودجه باقی می ماند.
نظامی که با مردم چنین می کند، حتی 

یک روز هم لیاقت بر جای ماندن ندارد. 
در برابر این بودجه و تنظیم کنندگان 
و  کنندگان  تصویب  و 
مردم  هم  باز  مجریانش، 
پرسش  این  و  می مانند 
که آیا روزی خواهد رسید 
سیاست  جامعه  این  که 
اقتصادی، برنامه اقتصادی 
اقتصادی  موقعیت  و 
کند؟  تجربه  را  متفاوتی 
به طور کلی  و  ما  جامعه 
ظرفیت  امروز  دنیای 
ساختن و سازماندهی یک 
می توان  دارد.  را  متفاوت  نظام  و  زندگی 
می توان  کرد.  زندگی  دیگر  گونه ای  به 
ایجاد  اقتصادی مستقل و متکی به خود 
نتیجۀ  که  باطلی  دور  از  می توان  کرد. 
کارکرد اقتصاد تحت سلطۀ سرمایه داری 
می توان  شد.  خارج  است  امپریالیستی 
و  منطقی  رابطه ای  با  ـ  موزون  اقتصادی 
متقابل و متعادل بین کشاورزی و صنعت 
اساسی اش  ـ ساخت که دیگر نفت رکن 
تامین  رویکرد  می توان  حتی  نباشد. 
سوخت کشور را به طور رادیکال تغییر داد 
و  خورشید  مثل  انرژی  دیگر  منابع  به  و 
باد و... فکر کرد. برنامه اقتصادی و بودجه 
کامال  اهدافی،  چنین  مبنای  بر  نویسی 
متفاوت از بودجه های نفتی از نوع بودجه 
سال 94 خواهد بود. بودجه ها فقط زمانی 
بر پایه منافع مردم نوشته خواهند شد که 
طبقۀ  حاکمیت  )یعنی  سیاسی  روبنای 
سرمایه دار در قدرت( و زیربنای اقتصادی 
به  امپریالیسم  سلطۀ  تحت  سرمایه داری 
بدون  باشد.  شده  دگرگون  ریشه ای  طور 
تالش و قبول هزینه برای انجام یک انقالب 
قهرآمیز و در دست گرفتن قدرت سیاسی، 
بدون حرکت بر پایه برنامه ای اقتصادی که 
مرکزش تامین نیازهای اساسی محرومان 
و ستمدیدگان باشد امکان تغییر بنیادین 

n .حرف پوچ است

در

نفت، والیت فقیه واقعی 
در این کشور است و 

موجودیت »ولی فقیه« 
و همۀ سرمایه داران و 

مرتجعین دیگر وابسته به 
درآمدهای نفتی است.

بدون تالش و قبول 
هزینه برای انجام یک 

 انقالب قهرآمیز و 
 در دست گرفتن

  قدرت سیاسی...  
 امکان تغییر بنیادین 

حرف پوچ است. 
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تب کانتون!
می دانی که در پی متزلزل شدن قدرت 
قدرت گیری  و  سوریه  بر  حاکم  مرتجع 
کشور،  این  شمال  در  کردی  احزاب 
عنوان  به  شهر(  شوراهای  )یا  کانتون ها 
تشکیل  محلی  خودمدیریتی  از  شکلی 
شد. یکی از این کانتون ها اخیرا برنامه ای 
تصویب کرده که در آن بر برابری زن و 
تاکید  سیاسی  آزادی های  برخی  و  مرد 
خونریزان  که  شرایطی  در  است.  شده 
مرتجعان  و  اسالمی  جمهوری  و  داعش 
اسالمی دیگر در منطقه، بردگی زنان را 
برنامه ای  چنین  تصویب  می کنند  عملی 
با استقبال روبرو شده. البته پشتوانۀ این 
ویژه  به  کوبانی  مردم  مقاومت  استقبال، 

ن  نا ز
گه  پیشمر
داعش  تهاجم  علیه 
نبود  مقاومت  آن  اگر  است. 
در  می شد  چیزی  هم  برنامه  این 
ردیف حرف ها و وعده هایی که هر روز از 
یک گوشه می شنویم و کسی هم توجهی 
زیاد  برنامه  این  البته  نمی کند.  آن  به 
جای نقد دارد که با جداگانه به کلیت و 

جزئیاتش پرداخت. 
کانتون ها  می کنند  فکر  خیلی ها 
خلق الساعه و خودجوش به وجود آمدند. 
هم  به  سیاسی  اوضاع  که  وقتی  البته 
می ریزد و دولت مرکزی در کشوری یا در 
امکان حضور  می شود  متزلزل  منطقه ای 
و شرکت شان  اجتماعی مردم  و  سیاسی 
ابتکار  می شود.  بیشتر  هم  امور  ادارۀ  در 
عمل مردم بیشتر به چشم می خورد. اما 
سیاسی  تشکیالت  سوریه،  کردستان  در 
حزب  داشت.  وجود  قبل  مدت ها  از 
پ کا کا  و نیروی پیشمرگه وجود داشت. 
همین نیرو بود که وقتی اوضاع شل شد 
از تضاد بین دولت بشار اسد  با استفاده 
و  ترکیه  و  آزاد«  »ارتش  دستۀ  و  دار  با 

قدرت  داد.  گسترش  را  نفوذش  بقیه، 
حتی  افتاد.  دستش  به  منطقه  یک  در 
از  هم  سوریه  دولت  که  گفت  می شود 
می دانست  نمی آمد.  بدش  چیزی  چنین 
که یک قدرت ُکرد که با اسالم گراها و 
با حکومت ترکیه تضاد دارد به هر حال 
تکه  چند  را  دشمنانش  و  مخالفان  صف 
قدرت  شدن  درست  می کند.  تضعیف  و 
که  خودمدیریتی  نهادهای  و  خودمختار 
ربط  کامال  کانتون گذاشته اند  را  اسمش 
کامال  شرایط.  و  اوضاع  این  با  داشت 
نشئت گرفته بود از خط و بینش پ کا کا 
و تزهای عبداهلل اوجاالن. کامال متکی بود 

به رهبری یک حزب سیاسی. 
کانتون در واقع شورای شهر است و 
سیاسی  حاکمیت  اعمال  بیان  نوعی  به 
نمایندگان  مناطق مختلف.  در  کا  کا  پ 
کانتون ها در شهر »جزیره« و »کوبانی« 
می کنند  انتخاب  مردمی  را  »عفرین«  و 
که تحت نفوذ سیاسی یک حزب هستند. 
را  خودشان  مسلح  نیروی  کانتون ها 
فقراتش  ستون  و  فرماندهان  که  دارند 
طبق  هستند.  حزب  یک  پیشمرگه های 
قانون کانتون ها، احزاب می توانند آزادانه 
البته بعید  این مناطق فعالیت کنند.  در 
به نظر می رسد که اگر حزبی بخواهد و 
)تشکیالت هم  برای »ی پ گ«  بتواند 
رقیب  یک   ) پ کا کا  با  همبسته  و  خط 
بگذارند.  باز  را  دستش  شود،  جدی 
تا  هم  را  اقتصاد  است  قرار  کانتون ها 

دو نامه 
حدی که شرایط اجازه می دهد مدیریت 
که یک طرح  کنیم  فکر  نباید  اما  کنند. 
اقتصادی کیفیتا متفاوت از الگوهای رایج 
و  منطقه ای  بازارهای  به  وابسته  اقتصاد 
جهانی را در نظر دارند. این هم مشخص 
است که در میدان جنگ، اگر داعشی ها 
سوریه  ارتش  یا  کنند  پیشروی  بیشتر 
به  را  منطقه  آن  کنترل  بخواهد  دوباره 
کانتون ها  نظامی  نیروی  بگیرد  دست 
را  صحنه  بتوانند  مشکل  مسلح  مردم  و 
رهبری  که  است  وقت  آن  کنند.  عوض 
که  گیری ای  جهت  و  خط  با  کانتون ها 
بزرگتر  ارتش های  دامن  به  دست  دارد 
به دنبال  قویتر و مجهزتر خواهد شد.  و 
فعالیت  و  ممنوع  پرواز  منطقۀ  برقراری 
بود. فشار  آمریکا خواهد  افکن های  بمب 
به  هم  ترکیه  دولت  که  گذاشت  خواهد 
با  »مبارزه  در  جهانی اش  مسئولیت های 
باید دید که  البته  تروریسم« عمل کند. 
مذاکرات بین رهبری پ کا کا  و اوجاالن 

و دولت ترکیه باالخره به کجا می رسد.
نسبت  مختلفی  العمل های  عکس 
بعضی ها  دارد.  وجود  کانتون ها  به 
دولت  آنارشیستی  نفی  این ها  می گویند 
پدیدۀ  یک  بنابراین  و  هستند  عمل  در 
سراسر  در  آینده  و  هستند  جدید  کامال 
است.  تشکیالت هایی  چنین  آن  از  دنیا 
سنت های  طرفدار  که  دیگر  بعضی 
مارکسیست  را  خودشان  و  هستند  چپ 
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و  براون  مایکل  و  گارنر  اریک  قتل 
در  ـ  امسال  تابستان  در  قاتالن  تبرئۀ 
و  التینوها  و  سیاهان  پیاپی  قتل  کنار 
ـ  اخیر  ماه های  در  نوجوانان  و  کودکان 
به هیچ وجه مسئلۀ جدیدی نیست. این 
چنین  دارند  که  هاست  سال  وحشی ها 
اجازه  نظام  که  هاست  سال  می کنند. 

می دهد قاتالن راست راست راه بروند.
مردم  عوض شده.  اوضاع  بار  این  اما 
کوچه و خیابان در شهر فرگوسن حاضر 
نشدند به قانون گردن بگذارند و اعتراض 
کنند.  اعالم  معمول«  »به شکل  را  خود 
خواب  از  دنیا  که  کردند  کاری  بار  این 
مردم  پاخیزی  به  با  اعتراض  شد.  بیدار 
در فرگوسن آغاز شد و به گوشه و کنار 
دنیا گسترش یافت. همه مجبور شدند با 
خشونت و جنایت پلیس آمریکا، با مسئلۀ 
و  آمریکا  در  توده ها  گستردۀ  دستگیری 
شوند.  روبرو  آن ها  کردن  قلمداد  مجرم 

و  اساسی  این »حقیقت  با  مجبور شدند 
روبرو شوند  آواکیان  باب  قول  به  ساده« 
امروز به  نبود آنچه  که: »اگر برده داری 
نام آمریکا می شناسیم هم وجود نداشت.« 
میراث برده داری همچنان باقی است. در 
جدید  شکل های  با  آمریکا  جامعۀ  بطن 

برتری نژاد سفید روبروییم. 
در  جدی  پرسش هایی  اوضاع،  این 
که  نظامی  اوال،  می دهد:  قرار  ما  برابر 
عامالنش مرتبا دست به جنایت می زنند 
تبرئه می شوند چه مشروعیتی  بار  هر  و 
میلیون ها  آن  در  که  نظامی  دارد؟ 
آمریکا  بومی  و  التینو  و  سیاه  جوان 
سرکوب  مرتبا  و  ندارند  آینده ای  هیچ 
قتل  به  یا  می افتند  زندان  به  می شوند، 
نظامی  دارد؟  مشروعیتی  چه  می رسند 
اتفاقی«  »حادثه ای  آن  در  جنایت  که 
اینجا و آنجا نیست بلکه زندگی میلیون ها 
نفر، ده ها یا صدها میلیون انسان را رقم 

می زند، نظامی که قوانینش به استثمار و 
غارت و تجاوز در جامعه و جهان خدمت 
نظامی  دارد؟  مشروعیتی  چه  می کند، 
که عالوه بر همۀ جنایات، نوع بشر را به 
و  محیطی  زیست  فاجعۀ  کابوس  سمت 
خودکشی محتمل کرۀ ارض می راند چه 

مشروعیتی دارد؟ 
با نظامی چنین نامشروع و ورشکسته 
وجودش  و  نبرده  انسانیت  از  بویی  که 
باید  کرد؟  باید  چه  ندارد  توجیهی  هیچ 
که  است  سال  سالیان  باشیم.  بین  واقع 
اصالحات،  می زنند.  اصالحات  به  دست 
نتیجه اش  داده.  پس  را  خود  امتحان 
کامل«  ملی  »وحدت  از  بیش  چیزی 
که  نبوده. خوب  محکوم[  و  حاکم  ]بین 
از  کاملی  دستگاه  می بینیم  کنیم  نگاه 
عوامفریبی  و  اختناق  استثمار، خشونت، 

درست کرده اند.
هم  باز  کنید  کوتاه  را  هرز  علف  اگر 

رشد خواهد کرد. علف هرز را باید ریشه 
کن کرد. ما نیاز به انقالبی داریم که کل 
سیستم را نابود کند. هم ریشه اش را از جا 
بکند، هم شاخه هایش را قطع کند. برای 
نابودی ماشین خشونت و ستم و ارعابی که 
بر مردم اعمال می شود ما نیاز به انقالب 
داریم. برای اینکه نظام سیاسی و اقتصادی 
کنیم،  کنونی  نظام  جایگزین  را  نوینی 
دنیایی  و  کنیم  نابود  را  ستم  و  استثمار 
مبتنی بر تعاون و عدالت و شکوفایی نوع 

بشر بسازیم ما نیاز به انقالب داریم....
داریم...  را  انقالب  این  استراتژی  ما 
کنیم  نبرد  حاکم  قدرت  »علیه  شعار 
کنیم«  متحول  انقالب  برای  را  مردم  و 
برای  است.....  استراتژی  این  فشردۀ 
هستۀ  یک  ما  استراتژی  این  پیشبرد 
حزب  داریم:  توانا  و  مشتاق  رهبری 
رهبرش  و  آمریکا  انقالبی   کمونیست 

n   .باب آواکیان

از کردســتان
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بلوچ ها توسط ملت دست باالی پنجابی ستم می شود. اما حتی در پاکستان وضع 
اینطوری که در ایران است نیست. شما در پاکستان در ادارات دولتی، فرودگاه ها، 
آموزشگاه ها و خالصه در هر نهادی همیشه پنجابی ها را می بینی )که ملت غالب در 
پاکستان اند مثل فارس ها در ایران(، اما حتما بلوچ ها را هم در موقعیت و مشاغل 
بلوچ  یک  وقتی  نمی بینی.  چیزی  چنین  هرگز  ایران  در  می بینی.  جا  آن  اداری 
از هر  به سمت مناطق فارس نشین مسافرت کند، بیش  بلوچستان  از  می خواهد 
مسافری باید سوال و جواب شود. از نظر ماموران جمهوری اسالمی بلوچ آدم نیست. 
از دید این ها، اگر یک بلوچ بخواهد به منطقه ای فارس نشین سفر کند یا قاچاقچی 
سرمایه دار،  یعنی  باشی.  خودشان  از  اینکه  مگر  مشکوک.  یا  کش،  آدم  یا  است، 

خودفروخته، مجیز گو و مثل این ها...
دولت جمهوری اسالمی بلوچ را هیچ به حساب می آورد. بابا! انگار نه انگار که او 
هم ایرانی است. همین رابطه بلوچ ها را به این جا رسانده که او فقط یک بلوچ است 
نه ایرانی. این یک دروغ و تحقیر و تهمت است که بلوچ یعنی قاچاق مواد مخدر، 
یعنی معتاد. واقعیتش اینست که در شهرهای فارس نشین معتاد بیشتر می بینی 

تا در بلوچستان. 
فکر می کنی چرا وضع بلوچستان پاکستان و ایران با هم فرق دارد؟

 یک دلیلش به تاریخ بر می گردد. مردمی که تاریخ مبارزاتی دارند طور دیگری 
فکر و عمل می کنند. پاکستان را سال 1948 درست کردند. دولتی که در پاکستان 
ساخته شد در واقع بلوچستان را قبضه کرد. این جریان با کلی مقاومت و مبارزه 
هم  مسلحانه  مقاومت های  شامل  که  ناسیونالیستی  جریانات  طرف  از  شد  روبرو 
جریاناتی  و  کنند  نفوذ  داشتند  تالش  رویزیونیستی  جریانات  و  روس ها  می شد. 
تاثیراتی در  این وضع  اما کل  بودند  به دنبال منافع خودشان  راه  انداختند. آن ها 
سیاسی شدن بلوچ های پاکستان داشت که هنوز هم ادامه دارد. در مورد مبارزات 
ناسیونالیستی بلوچستان پاکستان، قصه های زیادی از مقاومت علیه ستمگری ملی 
هست. این ها در حافظۀ مردم ذخیره شده است. داشتن تاریخ مبارزاتی مهم است. 
مثال کردستان در ایران این تاریخ را دارد و جریانات کمونیستی هم در آن حضور 
داشته اند که این مسئله را خیلی متفاوت می کند. اما در بلوچستان اینطور نیست. 
تاریخ ادامه داری از مبارزه و کشمکش سیاسی بین مردم و دولت فارس وجود ندارد. 
با وجود این، بلوچ های ایران به بلوچ های پاکستان پُز می دهند و فخر می فروشند. 
این واقعیتی است که بلوچستان ایران از بلوچستان پاکستان از نظر برخی امکانات 
که  حالی  در  برق هست  ایران  بلوچستان  روستاهای  بیشتر  در  مثال  است.  جلوتر 
در  برق می رود.  روزها  مواقع  اغلب  در  پاکستان  بلوچستان  روستاهای  بهترین  در 
بلوچستان ایران، گاز نه به صورت لوله کشی اما کپسولی وجود دارد. جاده خاکی ها 
بهتر از خاکی های آن طرف است. حتی فقر و نداری در بلوچستان ایران که نسبت 
به سایر مناطق ایران این همه به چشم می آید، کمتر از بلوچستان پاکستان است. 
اما از نظر فکری، بلوچستان پاکستان بسیار جلوتر است. در آنجا یک پختگی فکری 
وجود دارد. مردم بیشتر فکر می کنند و نظر دارند. در روستاهای بلوچستان پاکستان 
یک چیز رسم است. شب ها مردم دور هم جمع می شوند، اخبار گوش می دهند، بر 
سر اخبار گپ می زنند. قدیمی ترها تجربه های مبارزات دوران ناسیونالیستی شان 
را می گویند. این رسم سیاسی در روستاهای بلوچستان ایران دیده نمی شود. کمتر 
خانه ای در بلوچستان پاکستان هست، حتی در روستاهایش، که در آنجا کتاب پیدا 
نشود. اما در روستاهای بلوچستان ایران کتابی پیدا نمی شود. فکری وجود ندارد. 
هر چه هست، تقدیر است و »خدا خواسته است«. مردم حق و حقوق خودشان را 
نمی شناسند. مثال نمی دانند در مملکتی که روی ذخیره های بزرگ گاز خوابیده، 
داشتن گاز حق آنهاست و نه اینکه دولت به آنها لطف کرده و کپسولی به آنها داده. 
نمی دانند دولتی که انرژی هسته ای را حق خودش می داند، هنر نکرده که کمی 
برق به روستاهای کشور داده. فکر می کنند علت اینکه این مردم گاز و برق دارند، 

و بلوچ های پاکستان ندارند، به »مرحمت الهی« مربوط است. 
می خواهی روی نقش مذهب تاکید کنی؟ 

بله. یک عامل خیلی بزرگ بدبختی و عقب ماندگی بلوچ ها همین مذهب است. 
دین و مذهب به صورت کلی اش و داستان شیعی و سنی به صورت خاص اش. دلیل 
اصلی حمایت از جریانات ارتجاعی مثل جنداهلل، ریگی، جیش العدل و مثل این ها 
همین تضاد است. این جریانات روی احساسات دینی و دعوای شیعه و سنی بازی 
این می دمند. چیز دیگری  به  بلوچستان هم  مولوی های سنی مذهب  و  می کنند 
این وسط نیست. راه دیگری در مقابل مردم گذاشته نمی شود و غایب است. نیروی 

مترقی و کمونیستی نیست که به مردم آگاهی طبقاتی بدهد و فکر و عمل را به آن 
طرف مرزهای شیعه و سنی ببرد. خیلی از بلوچ ها می گویند: حاال که دولت شیعه 
از ما سنی ها می کشد، پس ما هم شیعه را می کشیم. این یک حالت انتقام گیری 

است در برابر ستمی که می شود.
دستگیر  را  مذهب(  سنی  )آخوند های  مولوی ها  از  تا  چند  دولت  قبل  مدتی 
از مناطق مردم و به خصوص جوان ها راه ها  افتاد. در خیلی  به راه  کرد. جنجالی 
این  بعد  و کمی  نداشت  مداخله  دولت جرات  زدند.  آتش  را  بستند. همه چیز  را 
مولوی ها را آزاد کرد. بعدش چند نفر از این جوان ها که تظاهرات به راه  انداخته 
را  آن ها  پیدا شد. دولت می ترسید  بعدها  دانه گم شدند و جسدشان  دانه  بودند، 
علنا اعدام کند و مخفیانه ُکشِت شان. این ها هیچ وقت توی اخبار نمی آید. خیلی از 
مردم فکر می کنند که جریانات ارتجاعی مثل ریگی و جنداهلل، می خواهند چیزی 
ندارند.  شیعه  دولت  با  فرقی  این ها  که  حالی  در  دهند.  تغییر  بلوچ ها  نفع  به  را 
نام دوم  العدل،  آمریکا. خیلی ها می گویند جیش  و  مزدوران عربستان سعودی اند 
از طرف کسانی در دولت  به هم ربط دارند و  اینکه کامال  یا  همان جنداهلل است 
پاکستان حمایت می شوند. این ها جریانی قدرتمند و بزرگ اند. بخش مرزی اش با 
ایران را نیروهای بلوچ تشکیل می دهد. اما در پاکستان هم عملیات می کنند که در 

آنجا اکثر نیروهای شان پشتون و پنجابی است نه بلوچ.
در روستاها کنترل مساجد و مولوی های سنی به حدی است که اگر دو سه بار 
به نماز نروی، همه می فهمند و آماج حمله می شوی. آن ها سیستم کنترل و تعلیم 
مداوم مذهب را دارند. نماز رفتن فقط بخش کوچکی از آنست. آن ها بنیادگرایی 
دینی را تعلیم می دهند. سیستمی هست به نام »تبلیغ«. این سیستم این طور کار 
می کند که عوامل مولوی ها به روستا می آیند و مردم را به تبلیغ فرا می خوانند و 
مردم را برای این کار سازمان می دهند. تبلیغ از یک روز، سه روز تا 40 روز را شامل 
راه های  برای  است.  نزدیک  راه های  مشمول  روزه  و سه  روزه  یک  تبلیغ  می شود. 
به  تبلیغ مذهب سنی  برای  و  را جمع می کنند  ملت  است.  روز  تبلیغ 40  دورتر 
دورترین نقاط می برند. تازه از مردم برای این کار پول هم می گیرند. کلی مراکز و 

نهاد و مامور و خبرچین برای این کار هست. 
کسانی که برای تبلیغ می روند بیشتر چه کسانی هستند؟

سعی اصلی نهادهای دینی اینست که جوان ها ببرند. ولی بیشتر جوان ها هیچ 
بیشتر کسانی که  تبلیغ طفره می روند.  از  و  نمی ببیند  این کار  امیدی در  و  آرزو 
می روند 50 سال به باال هستند. البته جوان هایی هم می روند ولی تعدادشان کم 

است.
این برنامه برای زنان هم هست؟

بار. بیشتر زنان می گویند: »بچه  از مردها. سالی یکی دو  اما خیلی کمتر  بله. 
داریم. زندگی داریم. نمی توانیم برای تبلیغ بیائیم«. برای همین بیشتر مردان باالی 
50 سال می روند و این خودش برای »تبلیغ« مشکلی شده. چون باالی 50 سال 
فایده ندارد. آن ها نیروی جوان می خواهند. اما خیلی هم به زنان برای نرفتن گیر 

نمی دهند. می دانند که مردان به هر حال روی آن ها کنترل دارند. 
جوان های بلوچ چه وضعیتی دارند؟

یک دوره رفتن به شیخ نشین های خلیج راه فرار جوانان از این جهنم بود. رفتن 
و پیدا کردن کار و روزی برای کل خانوار. هنوز هم همه می خواهند بروند. اما امروز، 
رفتن خطرناک تر شده و نتیجتا کمتر می روند. جوان های بلوچ دور خود می چرخند 
یک  اگر  که  بچه هایی  می دهند.  انجام  خانواده  معاش  امرار  برای  را  کاری  هر  و 
سیستم درست و حسابی بود می توانستند به پیشرفت جامعه خدمت کنند. جوان ها 
در روستا کنار پدران شان کار کشاورزی می کنند. گازوئیل قاچاق می کنند. این کار 
درآمدی نسبتا باال داشت. روزانه صدها وانت گازوئیل به پاکستان برده می شد. بعد 
مرزها را پلمب کردند و این راه نان خوردن هم بسته شد. نتیجه چه شد؟ دزدی 
و جنایت و غارت در یک فاصلۀ زمانی کوتاه خیلی زیاد شد. من مردم را محکوم 
نمی کنم. باید نان بخورند. وقتی هیچ راه و امکانی جلوی مردم نمی گذاری، دزدی 

و غارت می کنند. چطوری زنده بمانند؟
تا یادم نرفته یک موضوع سیاسی/اقتصادی که دغدغۀ توده های بلوچ است و 
خیلی آن را دنبال می کنند، موضوع بهای نفت است. باال و پایین رفتن هر ریال، 
دالر یا روپیه در قیمت نفت برای زندگی مردمی که از طریق قاچاق گازوئیل زندگی 
می گذرانند به معنی مرگ و زندگی است. در بلوچستان هیچ چیز پیدا نمی کنی. 

n .جهنم واقعی است. ته دنیاست
ادامه دارد...

زبان درد...
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یک گپ پائیزی دربارۀ »مرگ فروشنده«

سالن  رفتیم  آشناها  از  تا  دو  یکی  با 
»مرگ  نمایشنامه  و  شهر  تئاتر  اصلی 
آنقدر  دیدیم.  را  میلر  آرتور  فروشنده« 
تهیۀ  فکر  به  که  گرفتم  قرار  تاثیر  تحت 
خود  فقط  منظورم  افتادم.  گزارش  این 
و  کارشناسان  که  نیست  نمایشنامه 
ارزش  پیرامون  دنیا  در  تئاتر  منتقدان 
هایش سالیان سال است که می نویسند. 
مشتاق،  تماشاگران  سالن،  هوای  و  حال 
ده  با  نمایش  تماشای  از  بعد  که  گپی  و 
پانزده دختر و پسر جوان اهل تئاتر زدم 
همان  رفتیم  آورد.  حال  سر  حسابی  مرا 
و  گرفتیم  چای  و  نسکافه  و  بغل  پارک 
بگویم  شروع  از  قبل  بحث.  به  نشستیم 
خوبی  استقبال  فروشنده«  »مرگ  از  که 
شده و قیمتش هم تقریبا مناسب است و 
اجرایش هم حرفه ای بود. یکی از علت های 
بیماری  خبر  انتشار  البته  زیاد  استقبال 
قلبی »برهانی مرند« کارگردان نمایشنامه 

بود که احساسات مردم را برانگیخت. 
خود  مورد  در  توضیح  یک  اول 
 110 نمایش  مدت  بدهم.  نمایشنامه 
و  هزار   15 بلیط ها  قیمت  و  بود  دقیقه 
رضا  حمید  بازیگرانش  تومان.  هزار   20
نوروزی،  رحیم  ادبی،  نسیم  آذرنگ، 
پیرزاده،  مجتبی  موفق،  داریوش 
نعیمی،  حمیدرضا  رحیمی،  محمودرضا 
بهرام  عباسی،  فاطمه  ضیایی،  آسیه 
افشاری و هادی عامل بودند. لیست بقیۀ 
و  است  طوالنی  نمایش  دست اندرکاران 

متاسفانه نمی توانم همه را ذکر کنم.
نقادانه  اثر  یک  فروشنده«  »مرگ 
است. نقد تلخی و بیهودگی است که نظام 
سرمایه داری نصیب آدم ها می کند. »مرگ 
در  آمریکا  جامعۀ  معضالت  به  نویسنده« 
زمینۀ عدالت اجتماعی و عدم برخورداری 
و  دارد  اشاره  اجتماعی  تامین  از  توده ها 
می کشد  تصویر  به  را  خانواده ای  زندگی 

که در جریان رکود اقتصادی دهۀ 1940 
نویسنده«  از هم می پاشد. »مرگ  آمریکا 
داستان تقالی مذبوحانۀ انسان هایی است 
از  تا  می زنند  پا  و  دست  گرداب  در  که 
سرنوشتی محتوم فرار کنند. آرتور میلر در 
اثرش نشان می دهد که »رویای آمریکایی« 
یک  بگویم  بهتر  یا  است  پوچ  حرف  یک 

کابوس است. 
و اما گپ های بعد از تماشای نمایش. 
خیلی خود به خودی دور هم جمع شده 
بودیم. فکر می کنم جمع های دیگری هم 
گرفته  ترتیب شکل  به همین  ما  اطراف 
بچه ها!  که  کردم  شروع  اینجا  از  بود. 
فکر می کنم بعد از مدت ها شانس دیدن 
یک نمایش خوب نصیب مان شد. از این 
فرصت ها هم کمتر پیش می آید که بشود 
نشست و در مورد مسئله ای که همه به 
آن عالقه داریم و در موردش نظر داریم 
آمادگی  هم  کس  هر  حاال  کرد.  بحث 

بیشتری دارد بحث را استارت بزند.
بحث  در  اول  نفر  موارد،  اغلب  مثل 
اظهار  جای  به  که  داد  ترجیح  جمعی 
نظر، سوال مطرح کند. این دختر جوان 
»مرگ  شما،  نظر  به  پرسید:  دانشجو 
فروشنده« دارد زندگی مدرن را زیر سوال 
را  خود  قبل  از  انگار  که  پسری  می برد؟ 
آمادۀ شنیدن چنین سوالی کرده بود فورا 
جواب داد: خب، این سوال خیلی عمومی 
است و بهتر است از اینجا شروع نکنیم. 
مثال خودم ترجیح می دهم از ویژگی های 
کار و نحوۀ اجراء بگویم. اجراء در مجموع 
نکند.  درد  کارگردان  دست  و  بود  خوب 
نور و صحنه هم خوشم آمد.  از طراحی 
بازیگر نقش اول هم خیلی خوب و روان 
بازی می کرد. بقیه هم خوب بودند. البته 
بعضی جاها اغراق هایی در بازی ها دیدم 
که حداقل من را از فضای نمایش بیرون 
خوشحالم  گرفتم.  فاصله  آن  از  و  آورد 

»مرگ  تماشای  برای  شهرستان  از  که 
نویسنده« آمدم. واقعا می ارزید.

به  احتماال  نسبتا جوان که  یک مرد 
تئاتر بود بحثش را  طور حرفه ای درگیر 
صحنه  من  نظر  به  کرد:  شروع  اینطور 
حساب  و  آگاهانه  خیلی  دکور  و  آرایی 
محدودیت های  بتوانی  اینکه  بود.  شده 
در  زندگی  و  بزنی  دور  را  تئاتر  صحنۀ 
چند  با  را  سرمایه داری  بزرگ  شهر 
می خواهد.  هنر  خیلی  کنی  القاء  شگرد 
به  اندازۀ درها توجه کردید؟ این درهای 
عظیم، کامال اسارت آدم ها در چنگ نظام 
القاء می کرد. آسمان  بیرحم اقتصادی را 
روی  نمی شود  را  آمریکا  خراش های 
یک  درها  این  ساختن  ولی  آورد  صحنه 
فکر بکر بود. اینجا خبری از چاردیواری 
ولی  نیست.  دیوار  و  هست  در  نیست. 

آدم ها از هم جدا هستند. 
معرفی  زهرا  را  خودش  که  دختری 
کرد رشتۀ کالم را به دست گرفت: دوست 
داشتم تعداد تماشاگران اینقدر زیاد نبود 
نمی کرد. جمعیت  سنگینی  اجرا  روی  و 
فقط  نه  می زند.  هم  به  را  تمرکز  زیاد، 
نمایش  گروه  تمرکز  حتی  من،  تمرکز 
در  شدن  غرق  یا  کردن  جذب  برای  را. 
موازی  شکل  به  که  زیبایی  صحنه های 
جمع  آدم  حواس  باید  می شوند  اجراء 
فهمیدم،  من  که  آنجایی  تا  ولی  باشد. 
دارد.  خنده  به  احتیاج  ایرانی  تماشاگر 
منتظر است روی صحنه حرفی زده شود 
یا حرکتی شود که بشود به صدای بلند 
خندید. این احساس تبدیل شده به نوعی 
مشارکت و حضور تماشاگر در نمایش. اما 
بود.  تاثیرگذار  قصه  آمد.  خوشم  کل  در 

موسیقی هم خوب انتخاب شده بود. 
پرسیدم که آیا کسی هست که چیز 
اثر  از  مرند«  »برهانی  اجرای  در  ویژه ای 

میلر دیده باشد؟

قبلی  اجرای  اسم حمید که  به  یکی 
سال  هشت  هفت  را  فروشنده«  »مرگ 
پیش دیده بود جواب داد: خب، مشخص 
مستقل  نگاه  یک  با  کارگردان  که  است 
را  اجرایش  و  شده  نزدیک  نمایش  به 
برداشت  نوعی  به  یعنی  کرده.  امروزی 
جلو  اجراء  در  را  میلر  اثر  از  خودش 
که  بگویم  هم  را  این  البته  گذاشته. 
تئاتر  دنیای  در  فروشنده«  آنقدر »مرگ 
حرفه ای تحلیل و تشریح شده و کلیات 
و جزئیاتش بررسی شده که زمینۀ روشن 
و مصالح کافی در اختیار کارگردانی که 
دارد.  قرار  می گیرد  دست  به  را  اثر  این 
کافیست خالقیت و توانایی کافی داشته 
باشد تا بتواند کاری نو و با ارزش از یک 
اثر شناخته شده عرضه کند. و »برهانی 

مرند« توانسته چنین کاری بکند. 
بازی  شیفتۀ  بیشتر  که  دختری 
بود  شده  آذرنگ  رضا  حمید  قدرتمند 
در  عمیقا  خودش  فقط  نه  که  می گفت 
قالب شخصیت نمایش فرو رفته بود بلکه 
تماشاگر را هم به این قالب فرو می کشید 
که  می کرد  بحرانی  وضعیتی  درگیر  و 
شبیه  ما  واقعی  زندگی  به  چندان  شاید 

نباشد. 
گفت:  آرمان  اسم  به  دانشجویی 
درصدی   60 تخفیف  اگر  راستش 
نمایش  این  تماشای  برای  دانشجویی 
که  شد  خوب  ولی  نمی آمدم.  نداشتم 
این  با  بود.  خوب  واقعا  اجراء  آمدم. 
اثر  صاحب  مورد  در  نبودم.  آشنا  متن 
خیلی  بچه ها  ولی  نمی دانم.  چیزی  هم 
که  بود  معلوم  کردند.  بازی  تاثیرگذار 
بازیگر  از  است.  وارد  خیلی  کارگردان 
اصلی هم خیلی خوشم آمد. فلش بک ها 
بود  پیر  بود.  آورده  در  خوب  خیلی  را 
تغییر  یک مرتبه جوان می شد. صدایش 
چقدر  می شد.  چابک  حرکاتش  می کرد. 

حرف هایش را با انرژی بیان می کرد. 
از  یکی  از  گفت:  دیگری  پسر 
شنیدم  است  تئاتر  اهل  که  دوستانم 
برای  تئاتر شهر  اصلی  انتخاب سالن  که 
بود. نخندید! توضیح  اشتباه  نمایش  این 
این  و  بزرگ  سالن  این  ببینید  می دهم. 
زندگی  تنگی  و  حقارت  نمی تواند  سن  
خانوادۀ لومان را به ما القاء کند. فضایش 
زیادی است. آن نکته ای هم که دوستمان 
ایرانی و نیاز به خنده  در مورد تماشاگر 
گفت را من این طور می بینم که بعضی 
را  کمیک  حالت  این  بازی  ضعف های 
دست  به  را  بهانه  این  و  می کرد  ایجاد 
هستند  خندیدن  منتظر  که  کسانی 

می داد!
آرمان: رنگ آمیزی دکور هم با تلخی 
منظورم  داشت.  تناقض  متن  تیرگی  و 
رنگ میز و صندلی هاست که قرمز و زرد 

بود و به چشم می زد. 
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نشست  در  اباذری  یوسف  حرف های 
تهران  دانشگاه  شناسی  جامعه  انجمن 
شد،  برگزار  امسال  ماه  آذر   18 روز  که 
فضای  و  آکادمیک  محافل  در  غلغله ای 
نکته  است.  راه  انداخته  به  اینترنتی 
مهمی که این سخنرانی به پیش کشیده 
تئوری های  نه  شده،  آفرین  جنجال  و 
جامعه شناسانۀ مورد قبول اباذری است 
و نه نظراتی که در زمینۀ زیبایی شناسی 
و هنر موسیقی مطرح کرده است. دعوای 
اصلی بر سر رسالت روشنفکری و وظیفۀ 
آن  است که در  روشنگری در جامعه ای 
باورهای خرافی و ارزش های کهنه بیداد 
می کند و عوام الناس از آش در هم جوش 
سنت های مذهبی و مدرنیسم بندتنبانی 
تغذیه  گذاشته  بار  اسالمی  نظام  که 
می کنند. به این دو واژه خوب فکر کنید: 
می توان  آیا  روشنگری.  و  روشنفکری 
و  جدا  را  انقالبی  کمونیسم  کرد  تصور 
روشنگری؟  و  روشنفکری  از  افتاده  دور 
ستایش  انقالبی  کمونیست های  کار  آیا 
از حرکات خودانگیختۀ توده ای یا دنباله 
عنوان  تحت  ماندگی ها  عقب  از  روی 

»احترام به مردم« است؟
چالشگر  و  رفتن  جریان  خالف 
احزاب  برجستۀ  خصوصیت  یک  بودن 
کمونیست  تاثیرگذار  شخصیت های  و 
بوده  انقالب های مختلف  و  در جنبش ها 
است. روابط تولیدی بهره کشانه در یک 
تنیده  هم  در  شبکه ای  طبقاتی،  نظام 
و  اجتماعی  ستمگرهای  و  نابرابری ها  از 
را  بار و خرافی  اسارت  فرهنگ  و  ایده ها 
بر آن ها متکی می شود  و  شکل می دهد 
گسست  معنی  به  کمونیستی  انقالب  و 
بنابراین  هاست.  این  همۀ  از  ریشه ای 
ترویج  و  تبلیغ  که  است  طبیعی  کامال 
پیش  و  فکری  موانع  به  کمونیستی 
که  کند  برخورد  تعصباتی  و  داوری ها 
این  دارند.  سابقه  قرن ها  بعضی شان 
موانع و تعصبات، شکل مقاومت در برابر 
شکن  ساختار  و  نو  و  متفاوت  بحث های 

 کمونیسم
 انقالبی
 چالشگر
است

نظام خشونت و پاسخ ما

یک  خشونت.  روز  هر  اعدام  روز  هر 
زدن  چاقو  روز  یک  پاشی،  اسید  روز 
روز  هر  و  جهرمی،  دختران  به  بسیجی 
اعدام و اعدام. این نظام بدون دست زدن 
به خشونت یک دقیقه هم پا بر جا نیست. 
جمهوری اسالمی در دوره روحانی باز هم 
رکورد می شکند! رکورد اعدام در طی یک 
سال در جهان! تصاویر اعدامی های چند 
دهنده  تکان  کرج  زندان  در  پیش  هفته 
بودند.  کرده  اعدام  هم  با  را  نفر  ده  بود. 
پالستیکی  کیسه های  در  را  اجسادشان 
و  بودند  گذاشته  سالنی  در  دار  زیپ 
و  گریه  انتظار  در  زندانیان  خانواده های 
شیون می کردند. اکثر زن بودند و لباس 
قشرهای  از  که  می داد  نشان  هایشان 
مختلف اند. اکثرا سیاهپوش بودند و چند 
نفری هم لباس رنگی به تن داشتند انگار 
این  کنند.  باور  را  واقعه  نمی خواستند 
روزها دیگر نمی شود فهمید که زندانیان 
حمل  شده اند.  مرتکب  جرمی  چه  واقعا 
مواد مخدر؟ عرق خوردن و شادی کردن 
در  خود  از  دفاع  خمینی؟  مرگ  روز  در 
داشته؟  تجاوز  قصد  که  جانوری  مقابل 
دگراندیشی سیاسی و عقیدتی؟ اعتراض 
به تجاوز و شکنجه در زندان؟ )اخیرا در 
به خاطر  را  نفر  یک  عادی  زندانیان  بند 
تجاوزی  و  به خشونت  اعتراض  اعتراض، 
که به او روا شده بود، آنقدر کتک زدند 

که جان داد.( 
آب از سر جمهوری اسالمی گذشته 
افکار  در  آبرو«  »حفظ  دغدغۀ  است. 
فکر  برعکس؛  درست  ندارد.  را  عمومی 
می کند اگر دست به این جنایات نزند و 
آن را در بوق و کرنا نکند ممکنست در 
سیستِم  کند.  جلوه  ضعیف  مردم  اذهان 
کار این ها همیشه حکومت کردن بر پایۀ 
ایجاد رعب و وحشت بوده. کارهایی که 
پایه اش  بر  انجام می دهد و  امروز داعش 
است  دهه  سه  از  بیش  را  می راند  حکم 
و  کرده  تمرین  اسالمی  جمهوری  که 
تکامل داده. به اسم مبارزه با قاچاق مواد 
به  توهین  اسم  به  می کند.  اعدام  مخدر 
اگر  می کند.  اعدام صادر  مقدسات حکم 
افکار عمومی جهانیان عکس العمل نشان 
دهد و با این حکم ظالمانه مخالفت کند، 
بیشرمانه به زندانی تهمت تجاوز به عنف 
می زند. در رژیم ترور و سرکوب اسالمی، 
روز  هر  عادی  و  سیاسی  زندانیان  تعداد 
زیادتر می شود. برخی زندان ها جا ندارد. 
و  مسجدها  همپای  جدید  زندان های 
و جهل  مراکز خرافه  دیگر  و  حسینیه ها 
این  میانۀ  در  درست  می شوند.  ساخته 
با  مبارزه  کنفرانس  آفرینی ها،  هراس 
تهران  در  را  گری  افراطی  و  خشونت 

برگزار می کنند! 
خشونت با جمهوری اسالمی از همان 

ابتدای سر کار آمدنش عجین شده. چون 
حامی منافع یک درصد مفت خور جامعه 
است. بدون خشونت نمی تواند زندگی کند. 
عادی ترین و پیش پا افتاده ترین دزدی ها 
یا روابط جنسی خارج از ازدواج و یا خارج 
از شرع را با کتک و شکنجه و تهدید به قتل 
جواب می دهند. با محاکمات دو دقیقه ای 
و  فاسد  و  عقده ای  شرع  قاضیان  توسط 
هیز. اما دزدان چند هزار میلیاردی راست 
یافته  سازمان  خشونت  می گردند.  راست 
کردستان  مانند  مناطقی  در  مردم  علیه 
شده  تبدیل  روزمره  امر  به  بلوچستان  و 
کولبری،  جرم  به  انسان ها  کشتن  است. 
زندانی کردن آدم ها حتی به جرم تخلف 
گرفتن  زهر چشم  برای  فقط  و  رانندگی 
و یا رشوه گرفتن، عادی شده است. البته 
نرخش  سیاسی  »جرم«  مناطق،  این  در 
بسیار باالتر از سایر نقاط است. به راحتی 
به تو اتهام همکاری با تروریسم می زنند و 
می اندازنت در سلول های تنگ و تاریک در 
زندان سنندج و مریوان و مهاباد و ارومیه. 
می گویند ما بی خود کسی را زندانی 
نمی کنیم حتما علیه نظام تبلیغ کرده یا 
با گروه های »تروریستی« ارتباط داشته. 
می گویند تبلیغ تجزیه طلبی کرده یا به 
این  می گویند  زده.  ضربه  ملی  اقتصاد 
همین  به  چرا؟!  قاچاق  هست،  کار  همه 
از  است  پُر  که  کنید  نگاه  ارومیه  زندان 
ترک.  و  کرد  عادی  و  سیاسی  زندانی 
البته حکومت تالش می کند که ترک ها 
را علیه کردها بشوراند. تعداد اعدام ها در 
دورۀ زمامداری روحانی ـ خامنه ای بیش 
از هزار و صد تا در یک سال است. بیش 
از هزار خانواده را داغدار کرده اند. همین 
حاال فقط در زندان ارومیه قریب به 30 
اعدام  ممکنست  آن  هر  را  کرد  زندانی 
غذا  اعتصاب  به  دست  زندانیان  کنند. 
زده اند تا بتوانند صدای محرومیت و بی 
عدالتی را به گوش مردم برسانند. زندانیان 
سقز هم از آن ها حمایت کرده اند. تنها راه 
یافته  سازمان  خشونت  این  علیه  مبارزه 
راه  انداختن  به  و  متشکل شدن  دولتی، 
مبارزۀ سازمان یافته علیه اختناق حاکم 
کرد  استفاده  فرصتی  هر  از  باید  است. 
کرد.  مبارزه  بی عدالتی ها  این  علیه  و 
شعارها و خواسته ها را نباید به این بهانه 
خشونت  یا  و  دستگیری  احتمال  که 
حکومت وجود دارد سانسور کرد. باید از 
توده های مبارزی که آن طرف دنیا علیه 
خشونت پلیس آمریکا به خیابان آمده اند 
یاد بگیریم. باید مثل مورد اسیدپاشی، در 
این موارد هم به موقع و با قدرت عکس 
العمل نشان دهیم و حکومت را وادار به 
در  که  نیست  کافی  کنیم.  نشینی  عقب 
سیاسی  زندانی  شعار  دربسته  سالن های 

n  ....آزاد باید گردد سر داده شود
کاوه اردالن

پاریس  کمون  با  را  کانتون ها  می دانند 
جهان(  کارگری  حکومت  )اولین   1871
یادشان می رود  البته  و  مقایسه می کنند 
دیکتاتوری  عنوان  به  آن  از  مارکس  که 
هم  شاید  کرد.  جمعبندی  پرولتر  طبقۀ 
پاریس  از کمون  کانتون ها  فکر می کنند 
هم  و  شورایی اند  هم  چون  بهترند  هم 
که  چیزی  نیستند!  پرولتاریا  دیکتاتوری 
این وسط دیده نمی شود هدف ها و جهت 
تشکیل  از  هدف  هاست.  کانتون  گیری 
دولت  انقالبی  سرنگونی  حتی  کانتون ها 
تغییر  به  رسد  چه  نیست  هم  اسد  بشار 
نظام سرمایه داری  نفی  و  مالکیت  روابط 
و امپریالیسم در کلیتش. واقعیت اینست 
باقی  بتوانند  اگر  حتی  کانتون ها  که 
نظام  طرف  از  و  شوند  نهادینه  و  بمانند 
که  شوند  شناخته  رسمیت  به  جهانی 
همۀ این ها جای حرف دارد، دست آخر 
نهادی از حاکمیت بورژوازی کرد خواهند 
بود و بخشی از طرح ایجاد »کنفدرالیسم 
پارچه های  در  پ کا کا   دمکراتیک« 

مختلف کردستان.  
زمینۀ  آیا  که  می کردم  فکر  این  به 
هم  ایران  کردستان  در  کانتون ها  ایجاد 
وجود دارد؟ واقعیتش اینست که در اینجا 
کسی شعار ایجاد کانتون را حتی به شکل 
یک دورنما هم نمی دهد و در شرایط فعلی 
هواداران  نمی کند.  فکر  چیزی  چنین  به 
ایران  نظریه خود مدیریتی در کردستان 
به نوعی سردرگم هستند. این ها با تمکین 
به رهنمودهای اوجالن برای وادار کردن 
دولت مرکزی به مذاکره و سازش، اولش 
به روی سر کار آمدن روحانی دل خوش 
که  دیدند  عمل  در  ولی  بودند.  کرده 
سیاست  همان  روحانی  دولت  سیاست 
دولت های قبلی در کردستان است. شاید 
بیشتر  سرکوب  و  بیشتر  اعدام  جهت  از 
بدتر از قبل هم باشد. از فعالیت ان جی 
و  تجمع  برگزاری  نیست.  خبری  او ها 
جلسات مستقل و مردمی در مورد مسائل 
کارگری یا زنان با فشار و سرکوب روبرو 
می شود. آخرین تظاهرات های توده ای که 
علیه داعش بود به محض اینکه شعارهای 
واقع شد.  مورد حمله  رادیکال طرح شد 
در  که  مستقل  نهادهای  از  برخی  حتی 
اعتیاد فعالیت می کردند هم  زمینه ترک 
بسته شدند. دستگیری فعالین سیاسی و 
نمای  دور  بنابراین  دارد.  ادامه  اجتماعی 
ایجاد نطفه های کانتون و یا خود مدیریتی 
یک سر سوزن هم موجود نیست. کماکان 
مبارزه  به  زدن  بدون دست  می کنم  فکر 
قهرآمیز علیه رژیم نمی توان به هیچ گونه 
داشت.  امید  وضعیت  در  جدی  تغییر 
بدون جنگ انقالبی هیچ تغییر جدی در 
برای مستقر ساختن  کردستان و منطقه 
انترناسیونالیستی  و  انقالبی  دولت  یک 

متصور نیست....

دو نامه از کردستان...
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تیغ  و  برآشفتن  به خود می گیرد؛ شکل 
کشیدن در حرف و عمل علیه چالشگران 
فکری. هر تالشی برای شکستن تابوها و 
اسطوره زدایی، بی احترامی و توهین به 
مردمی تلقی می شود که واگذاشتن شان 
به  توهین  بزرگترین  جهل،  و  خرافه  به 

آن هاست. 
باالتر  تحقیری  و  توهین  چه  اما 
دگرگون  توانایی  و  ظرفیت  که  این  از 
نهادن  بنا  نو  جهانی  کردن،  رشد  شدن، 
آنان  و  نبینی  توده ها  در  را  رها شدن  و 
را الیق روابط و فرهنگ و عقاید کهنه ای 
تصویر کنی که طبقۀ استثمارگر به زور 
است؟  کرده  حاکم  ایدئولوژی  و  تفنگ 
واقعیت اینست که مردم جهل را انتخاب 
نکرده اند. آگاهی به طور سیستماتیک از 
تقسیم  است.  بوده  دسترس مردم خارج 
کار جامعه به کار یدی و کار فکری، طی 
قرن ها جامعه طبقاتی اکثریت انسان ها را 
درگیر رنج استثمار و غم نان کرده و وقت 
به  کردن  فکر  و  شناختن  برای  انرژی  و 
آنان  از  را  روابط متفاوت  و  افق های دور 
حاکم  طبقات  دولت  است.  کرده  سلب 
ایدئولوژیکش،  نهادهای  با همۀ وسائل و 
ذهن ها را از خرافاتی پُر می کند که نظم 
موجود را ابدی و مشروع و مقدس جلوه 
و  اصلی  عوامل  از  یکی  دین  می دهند. 

فراگیر اشاعۀ سیستماتیک جهل است.
انقالبی  کمونیسم  مقابل،  در 
آن  به  نه  است.  روشنفکرانه  پدیده ای 
روشنفکری  از  معموال  که  جعلی  مفهوم 
عاج  برج  با  را  آن  و  می کنند  ارائه 
نسبت  اعتنایی  بی  و  تفرعن  نشینی، 
ستمدیدگان  و  محرومان  زندگی  به 
کمونیستی  روشنفکری  می گیرند.  یکی 
و  پیرامون  جهان  از  علمی  شناخت  بر 
جامعۀ  تضادهای  از  ماتریالیستی  درک 
و پایه ها و ظرفیت های دگرگون کردنش 
کمونیستی  روشنفکری  است.  استوار 
پندارهای  برابر  در  نیامدن  کوتاه  یعنی 
»شبه  و  مذهبی  و  خرافی  و  ضدعلمی 

بسیاری  منفی  و  مثبت 
نقش  که  دارند  وجود 
تعیین  و  راهگشا 
جریان  خالف  کنندۀ 
مخرب  نقش  و  رفتن، 
دنباله  کنندۀ  سد  و 
ایده های  از  روی 
عامه،  اعتقادات  مستقر، 
»حال  و  خودانگیختگی 
عمومی«  هوای  و 
می دهند.  نشان  را 
انقالب  در  مثال  برای 
روسیه،  سوسیالیستی 
شوراها  دولت  اگر 
بلشویک  حزب  و 
عقاید  به  می خواستند 
باورهای رایج در بین  و 
مقابل  در  باید  بگذارند  »احترام«  مردم 
و کشیش های  فئودالی  استثمار  دستگاه 
ارتدکس  کلیسای  شارالتان  و  مفتخور 
شیشه  در  را  فقیر  دهقانان  خون  که 
چنین  اما  می آمدند.  کوتاه  بودند  کرده 
دستگاه  ضدمردمی  ماهیت  نکردند. 
فقر  و  استثمار  با  دین  ربط  و  روحانیت 
توان  در  که  آنجا  تا  را  توده ها  فالکت  و 
داشتند برمال کردند و با اتکاء به نیروی 
دِر  روستائیان  شجاع ترین  و  پیشروترین 
و  ناقوس ها  کردند.  تخته  را  کلیساها 
و  کشیدند  زیر  به  را  عظیم  صلیب های 
شکستند. مکان های مذهبی را به سالن 
سینما و تئاتر و کتابخانۀ عمومی تبدیل 
کردند. در مناطق آسیایی مسلمان نشین 
با اتکاء به شور و انگیزۀ انقالبی دختران 
و  پدرساالری  ضد  کارزارهای  جوان، 
نقش  اختند.  راه اند  به  مردساالری 
کردند.  برمال  زن  اسارت  در  را  حجاب 
کفر  اسالم  در  که  نقاشی  و  موسیقی 
و  رسم  دادند.  رواج  را  می شد  شمرده 
ازدواج های  و  زناشویی  ارتجاعی  رسوم 
اجباری را برانداختند. در مقاطع مختلف 
انقالب سوسیالیستی در چین نیز دیدیم 
از  واهمه  بی  انقالبی  کمونیست های  که 
فئودالی  رایج  ارزش های  و  ایده ها  نفوذ 
بودایی  ـ  کنفوسیوسی  پدرساالرانۀ  و 
امتیاز  و  آتوریته  مختلف،  مناطق  در 
مرتجعان مذهبی )مثل دستگاه روحانیت 
داالی الما در تبت( را زیر سوال بردند. 
عرصۀ فرهنگ و هنر و آموزش را نوسازی 
کردند. سنت ازدواج های از پیش تعیین 
شده را علیرغم خطر مخالفت و دشمنی 
پدرساالران و مردساالران برانداختند. در 
مقابل، به تجربۀ بخش اعظم روشنفکران 
و نیروهای الئیک و چپ از زمان انقالب 
که  کنید  نگاه  امروز  به  تا  مشروطه 
ایدئولوژی  میدان  در  را  مردم  توده های 
و نبرد اند یشه ها و باورها، در برابر هجوم 
کهنه  و سنت های  مذهبی  وعقاید  افکار 
گذاشتند.  تنها  ارتجاعی  و  بار  اسارت  و 

اعتقادات  به  قالبی  »احترام«  سیاست 
در  مهمی  نقش  توده  حزب  که  عامه 
اشاعۀ آن بازی کرده نه فقط به رشد و 
تحکیم و سرانجام تسلط جریان مرتجع 
بر حرکت  شیعه  روحانیت  و ضدمردمی 
مقاطع  در  مردم  مبارزۀ  و  اعتراضی 
مختلف بسیار خدمت کرد، بلکه به رواج 
در  حتی  عرفانی  و  التقاطی  دیدگاه های 
بین قشرهای تحصیل کرده و روشنفکر 

یاری رساند.
تالطم  گردیم.  باز  اباذری  موضوع  به 
راه  به  او  نتیجۀ حرف های  فکری که در 
فضای  می توان  که  می دهد  نشان  افتاده 
در  شدن  همراه  موج  با  و  شدن  همساز 
بندی  قطب  و  زد  هم  بر  را  مردم  بین 
ایجاد کرد؛ هر قدر هم که موج، سنگین و 
فراگیر باشد. تعداد مخالفان حرف و لحن 
و رفتار اباذری کم نیست؛ تعداد کسانی 
که او را به عنوان یک مروج اصالح طلبی 
که در بزنگاه های مختلف همین مردم را 
به شرکت در بازی عوامفریبانۀ انتخابات 
فراخوانده افشاء می کنند هم کم نیست. 
بسیاری  که  می بینیم  این،  وجود  با 
جرات  و  انگیزه  او،  اخیر  حرف های  از 
گرفته اند. خیلی ها دارند زبان باز می کنند 
در  شایع  گزینی  ابتذال  و  پرستی  غم  و 
جامعه را به نقد می کشند. »احترام« به 
جهل را بر نمی تابند. حتی همین حد از 
قطب بندی فکری، همین حد از چالش 
گری، همین حد از خالف جریان عمومی 
»افکار  نزد  منفرد شدن  از  و  کردن  شنا 
عمومی« نترسیدن، نشان می دهد که در 
جامعه چه توقعی از روشنفکر وجود دارد. 
بدون تاختن بر مصلحت طلبی و محافظه 
کاری، هیچ  اندیشۀ روشنفکرانه ای زمینۀ 
نفوذ و پایه گیری به دست نخواهد آورد. 
»مانیفست  انگلس  و  مارکس 
پایان  به  جمله  این  با  را  کمونیست« 
که  دارند  عار  »کمونیست ها  که:  بردند 
نظرات و مقاصد خود را پنهان دارند...« 
نبود  این حرف صرفا یک حکم اخالقی 
علمی  کمونیسم  بنیانگذاران  نیست.  و 
پیش  در  با  فقط  که  می دانستند  خوب 
مسیر  سراسر  در  روش  این  گرفتن 
طوالنی تدارک و پیروزی و تداوم انقالب 
توده های  می توان  که  است  اجتماعی 
ُمهر  آنچه  هر  از  گسست  برای  را  مردم 
استثمار  روابط  و  دارد  خود  بر  گذشته 
میدان  به  می کند  نمایندگی  را  ستم  و 
هم  را  مردم  خود  راه،  این  در  و  کشاند 
متحول کرد. فراخوان مارکس و انگلس، 
رنگارنگ  تاریک اندیشان  زمانه ای که  در 
در جامعه و جهان جوالن می دهند و هر 
رسانه را به چماقی برای فرو کردن افکار 
توده ها  مغز  به  آور  اسارت  ارزش های  و 
چندان  صد  اهمیتی  کرده اند،  تبدیل 

n  .یافته است
»آتش«

آلوده  را  جامعه  ذهن  که  مذهبی« 
کمونیسم  می کشد.  بند  به  و  می کند 
چرا  است؛  روشنگرانه  پدیده ای  انقالبی 
انقالب اجتماعی بدون شرکت فعال  که 
قابل  و  میسر  مردم  توده های  آگاهانه  و 
اجتماعی  انقالب  تدارک  نیست.  تصور 
یعنی آگاه کردن تعداد هر چه بیشتری 
موجود،  وضع  ریشه های  به  مردم  از 
جهانی  نظام  کارکرد  و  خصلت  به 
و  تضادها  به  امپریالیستی،  سرمایه داری 
نیروهای طبقاتی و اجتماعی که در بطن 
ظرفیت  و  شرایط  دائما  و  نهفته اند  آن 
ساختن  و  موجود  نظم  هم شکستن  در 
دنیایی کامال متفاوت را تولید و بازتولید 
می کنند. تدارک انقالب اجتماعی یعنی 
متشکل کردن بخش های مختلف مردم 
به ویژه آنان که هیچ چیز برای از دست 
با  و  آگاهی  این  پایۀ  بر  ندارند  دادن 
کامال  دنیای  یک  آگاهانۀ  ساختن  افق 
یا  و  نتیجه  اجتماعی  انقالب  متفاوت. 
خودانگیختۀ  مبارزۀ  و  مقاومت  ادامۀ 
فالکت  و  فقر  ستمگری،  علیه  مردم 
نیست. حتی خونین ترین و رادیکال ترین 
به  خود  به  خود  هم  مقاومت ها  این 
برای  شد.  نخواهد  منجر  تحولی  چنین 
کرد.  روشنگری  باید  کمونیستی  انقالب 
باید ریشۀ نابسامانی ها و رنج هایی را که 
روشن  می کشد  دوش  به  امروز  بشریت 
و  اقتصاد  تنیدۀ  رابطۀ در هم  باید  کرد. 
سیاست و فرهنگ حاکم را روشن کرد. 
با  رنگارنگ  شعارهای  و  برنامه ها  رابطۀ 
منافع طبقات گوناگون حاکم و محکوم 
را روشن کرد. روشنگری یعنی باز کردن 
توکل  که  واقعیت  این  به  مردم  چشم 
بردن  پناه  و  ناموجود  خدای  به  کردن 
به دعا و صدقه و زیارت توهم است؛ که 
طبقۀ  از  جناح  آن  یا  این  به  بستن  دل 
سرمایه داری  قدرت  آن  یا  این  حاکمه، 
به  دادن  تن  جز  نتیجه ای  امپریالیستی 

اسارت دائم ندارد. 
نمونه های  معاصر،  تاریخ  طول  در 
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یکی  را  »کیهان«  مستند 
کرد.  معرفی  من  به  دوستانم  از 
در  ساعتی  چند  بود.  فوق العاده 
کردم.  سیر  مختلف  علوم  دنیای 
و  شیمی  فیزیک،  شناسی،  زیست 
ریاضیات و... به زبان ساده، قابل فهم 
و جذاب با تصاویر گرافیکی جالب و 
مجموعه،  این  گذار.  تاثیر  موسیقی 
علم را با تمام پیچیدگی هایش برای 
می کند.  لذت بخش  بیننده ای  هر 
نام  زمانی«  فضا  اُدیسه ای  »کیهان، 
که  است  علمی  مستند  مجموعۀ 
شبکه های  از   2014 مارس  ماه  در 
به  جیوگرافیک  نشنال  و  فاکس 
طور همزمان در کشورهای مختلف 
ادامۀ  مستند  این  شد.  پخش  دنیا 
»کیهان،  نام  به  است  مجموعه ای 
سفر شخصی« محصول سال 1980 
که »کارل ساگان«* راوی آن بوده. 
 600 با  را  مجموعه  آن  بسیاری 
میلیون بیننده یکی از اثرگذارترین 
که  می دانند  علمی  مستندهای 
موجی از جوانان را به اختر شناسی 
کرد.  عالقمند  جهان  از  شناخت  و 
بر  قوانین حاکم  در مستند کیهان، 
داده می شود  و هستی شرح  جهان 
و با اتکاء به فلسفۀ علم و اشاره به 
حقایق  ریاضیات،  و  فیزیک  قوانین 
مبتنی بر شواهد علمی به مخاطبان 
مستند  سرفصل  می شود.  ارائه 
با  زمانی«  فضا  اُدیسه ای  »کیهان، 
که  می شد  آغاز  ساگان  جملۀ  این 

»چیزی جز کیهان وجود ندارد، نداشته و 
نخواهد داشت«. 

را  »کیهان«  مستند  دوم  سری  حاال 
شاهدیم که حاصل همکاری »ست مک 

همسرساگان  درویان«  »آن  و  فارلن« 
است. »مک فارلن« که در دوران کودکی 
کیهان  مستند  اول  سری  عالقمندان  از 
است  دوم  سری  کنندۀ  تهیه  حاال  بوده 
دگرس  »نیل  بار  این  را  روایت  کار  و 
عهده  به  ساگان  ازدانشجویان  تایسون« 
دارد. او اکنون یک اختر فیزیکدان است و 
از سوی مجله دیسکاور جزء 50 دانشمند 
تایسون  است.  شده  شناخته  دنیا  بزرگ 
که به نجوم عالقه داشت در هفده سالگی 
ساگان  او  می شود.  آشنا  ساگان  کارل  با 
زندگی اش  تمام  انسان  اثرگذارترین  را 

می داند. 
نیز  »کیهان«  مستند  دوم  سری  در 
قصه هستی با زبان جذابی روایت می شود 
و درک نسبی ما را نسبت به جهان ارتقاء 
شناخته  زماِن  ابتدای  از  را  ما  می دهد. 
شده تا به امروز تا دورترین آینده متصور 
می برد؛ از حیات ابتدایی تا پیچیده ترین 

فرم های هوشمند. »کیهان« داستان 
حقیقت  کشف  برای  انسان  تالش 
 5 با  را  ما  مجموعه  این  است. 
تغییراتی  که  جهان  مهم  انقراض 
آمدن  پدید  با  کرد،  ایجاد  بزرگ 
رفتن  بین  از  و  موجودات  ریزترین 
می کند.  آشنا  آن ها  غول آساترین 
علم  که  است  معتقد  تایسون  نیل 
بیان  آزادی  به  دادن  گل  برای 
بردن  سوال  زیر  به  دارد.  احتیاج 
آزاد  جریان  به  واهمه  بدون  قدرت 

تبادل  اندیشه وابسته است.  
شرایط  مورد  در  تایسون  نیل 
تولید سری اول » کیهان« می گوید 
جنگ  دوران  در  مجموعه  »آن  که 
زمانی  در  یعنی  شد  تهیه  سرد 
هنوز  شمسی  منظومه  کاوش  که 
موضوعی عجیب تلقی می شد و شاید 
اگر دغدغه دیگری در دنیا نداشتید 
به سراغ این کار می رفتید. اما امروز 
به  ما  که  آمده  پیش  پرسش  این 
عنوان یک گونه، در مقیاس جهانی 
اطراف  زیست  محیط  با  کاری  چه 
ساگان  کارل  می دهیم؟  انجام  مان 
درست می گفت که مولکول ها نیازی 
به گذرنامه ندارند. تاثیری که شما بر 
محیط محلی خود می گذارید نتایج 
جهانی در پی دارد. به نظر من بدون 
آن تصویری که فضاپیمای آپولو 8 از 
زمین گرفت ما نمی توانستیم به این 
درک برسیم. تغییرات اقلیمی تاثیر 
کیهان  جدید  مجموعه  بر  را  خود 
ازدیاد  مساله  که  همانطور  است  گذاشته 
تسلیحات هسته ای بر مجموعه قبلی تاثیر 

گذار بود.«
مجموعۀ »کیهان« ما را با خود به سفر 
می برد؛ به خورشید و عمق سیاهچاله ها؛ 
و همه جا این ماده و فقط ماده است که 
قدرت خود را به رخ می کشد؛ در نظم و 
بی نظمی؛ در روال و تصادف؛ در تداوم و 
گسست. »کیهان« کمک می کند که ذهن 
از خرافه و ماوراءالطبیعه و پندار دینی از 
هستی و طبیعت و بشر دور شود؛ کمک 
می کند که مادۀ در حال حرکت و متغیر 
را بهتر بشناسیم؛ از سطح به عمق رویم؛ 
شویم  نزدیکتر  واقعیت  این  درک  به  و 
وجود  قطعیتی  پدیده ها  »بودن«  در  که 
ندارد؛ آنچه قطعی است تغییر و »شدن« 
را  غیرمنتظره ها  انتظار  باید  آن هاست. 

n .داشت
ترانه اعظمی

معرفی یک مستند علمی 

 چیزی 
 جز کیهان 

وجود ندارد، 
 نداشته و 

نخواهد داشت

دقت  اگر  ولی  تارا  نام  به  دختری 
کرده باشید از چمدان به عنوان صندلی 
استفاده شده بود که خیلی نمادین بود. 
باید  که  صندلی  مثل  وسیله ای  یعنی 
چمدان  با  باشد  ثبات  و  نشستن  مظهر 
یکی  می کند  تداعی  را  سفر  و  رفتن  که 
از  استفاده  که  می کنم  فکر  بود.  شده 
رنگ های تند کار هوشیارانه ای بود برای 
لومان  ویلی  ذهن  در  اینکه  دادن  نشان 
چه طوفانی به راه افتاده! شما مسئله را 

این جور ندیدید؟ 
گفتم اجازه می دهید من هم نکته ای 
اثر  این  قدرت  من  نظر  به  کنم؟  مطرح 
اول در خود متن است. نشان  در درجۀ 
چکار  آدم ها  با  سرمایه داری  که  می دهد 
در  حشره  مثل  را  آن ها  چطور  می کند. 
تار عنکبوت روابط و ارزش ها و افق های 
شاید  می کند.  گرفتار  خودش  تنگ 
فروشنده«  »مرگ  که  گفت  بشود  هم 
نظام  این  در  بیگانگی  خود  از  تصویرگر 
لذت  امشب  اجرای  از  من  هست.  هم 
دیده  هم  را  قبل  سال های  اجرای  بردم. 
بودم و آن موقع هم لذت بردم. به نظرم 
سرمایه داری  ارزش های  و  روابط  چه  هر 
بیشتر در زندگی روزمرۀ ما نفوذ می کند 
ایدئولوژی اش  تا  گرفته  اقتصادش  از  و 
بیشتر  بیشتر گرفتار خود می کند،  را  ما 
ذات  هم  نمایش  این  شخصیت های  با 

پنداری می کنیم. 
بعد از من، دختری به اسم شیوا نوبت 
گرفت و گپ گرم ما را به پایان رساند. او 
گفت: داستان آرتور میلر، داستان دیروز 
نیست. امروز هم همین طور است. همه 
چیز  همه  می کنند.  حراج  دارند  را  چیز 
وسط  این  فروخت.  یا  خرید  می شود  را 
چیزی که از دست می رود حقیقت است. 
که  وضعیتی  این  است.  اخالق  و  اصول 
فقط  اما  می گویند  سرمایه داری  آن  به 
پول و اقتصاد نیست که دارد همه را به 
مهره تبدیل می کند. سوال اینست که آیا 
فروشنده«  »مرگ  نبود؟  ُمهره  می شود 
احتماال  ندارد.  سوال  این  برای  جوابی 
نمی توانسته  یا  نمی خواسته  میلر  آرتور 
به این سوال جواب دهد. همین طور که 

خیلی های دیگر هم جوابی ندارند.
به خودم گفتم، حاال می شود رفت و 
بحث را بر سر همین سوال با یکی دو نفر 

n .ادامه داد
رضا کاکاوند

شیمی دان  اختر  اخترشناس،  ساگان،  *کارل 
بنیانگذار  و  شناسی  زیست  اختر  پیشگام  و 
»ستی«  به  معروف  فرازمینی  هوش  طرح 
مانند  متعددی  کتاب های  نویسنده  او  بود. 
بهشت«،  اژدهاهای  میلیاردها  و  »میلیاردها 
»جهان دیوزده«، » نقطه آبی مات« و نویسندۀ 
بود.  بازی جودی فاستر  با  فیلمنامۀ »تماس« 
برای  علمی  متدولوژی  می کرد  تالش  ساگان 
یک  عنوان  به  مردم  ذهن  در  کشف حقیقت، 
ابتدا  او در  متدولوژی کاربردی شناخته شود. 
قصد داشت عنوان »انسان و کیهان« را برای 
آنجا  از  اما  کند  انتخاب  مستند  مجموعۀ  آن 
که در زبان انگلیسی واژۀ یکسانی برای انسان 
گرفت  تصمیم  ساگان  می رود،  کار  به  مرد  و 
مردساالرانه،  و  مردانه  تفکرات  از  پرهیز  برای 

نام اثرش را »کیهان« بگذارد.

گپ پائیزی...

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

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


