در این شماره:

گیری ویروس کرونای کووید19-
افکاری در مورد همه
ِ
جنگ انقالبی بدون علم کمونیسم ممکن نیست!
برگرفته از کتاب «تاریخ واقعی کمونیسم»
ابزارگرا در تئوری ،نامنسجم در تحلیل
جنبش مونتاژ و مبارزه بین دو خط
علم فرگشت و ویروس سارس
فالکتی نه کمتر از جنگ
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سرسـخن

email: atash1917@gmail.com

« بهار با گیسوان خیسش
با پاهای برهنهاش درون لجنها
راهی از میان کشتگان میگشاید
با دو دستش باران را به کناری میزند
انگار که دو پنجره پهناور را به روی سپیده دم دنیا میگشاید
به پیش ،به پیش ،به پیش.
تمام درختان درون چشمان مبارزان سبز میشوند»
یانیس ریتسوس

ِ
ـامی در مواجه با همهگیری ویروس
رویکرد جمهوری اسـ
ـریت است!
کرونای جدید ،مصداق جنایت علیه بشـ

گاهــی تنهــا تفــاوت میــان مــرگ و زندگــی ،داشــتنِ اطالعـ ِ
ـات صحیــح
اســت! ایــن در هــر مبــارزه یــا جنگــی مصــداق دارد و امــروز هــم در
ِ
ـروس جدی ـ ِد کرونــا.
مواجــه بــا ویـ
آگاهــی و دانــش علمــی کمــک میکنــد تــا بفهمیــم چــه اتفاقــی دارد
میافتــد و چــرا و چهطــور میتوانیــم بــا فجایعــی کــه بــه ناگهــان
از راه میرســند بهطــورِ جمعــی مقابلــه کنیــم .امــا آگاهــی و دانــش
علمــی و خدمــت بــه حفــظ جــان و ســامت تودههــای مــردم دو
چیــزی هســتند کــه جمهــوری اســامی ذاتــا ضــد آن اســت.
ِ
کمــک
جمهــوری اســامی بــا دروغگویــی و کتمــا ِن واقعیــت بــه
ویــروس کرونــای جدیــد (کوویــد  )19آمــد ،موجـ ِ
ـب فجایعــی شــد کــه
ِ
دســت ایــن ویــروس ،مســئول
امــروز شــاهد آن هســتیم و دســت در
جانباختــن بیــش از هــزاران تــن از مــردم و شــمارِ بســیاری از کادرِ
درمانــی اســت.

ایــن حاکمــان فاشیســت از اول بهمــن مــاه میدانســتند کــه بیمــاری
در شــهر قــم پیــدا شــده امــا نهتنهــا هیــچ اقــدامِ پیشــگیرانهای
صــورت ندادنــد کــه آن را مخفــی نگــه داشــتند .درحالیکــه علــم
ثابــت کــرده عمومــا پیشــگیری از درمــان بهتــر جــواب میدهــد .از
میــا ِن کادر پزشــکی و متخصصیــنِ در مــورد قابلیـ ِ
ـت شــدیدا مســری و
گســترشیابنده ویــروس گــزارش داده شــد ،امــا خامنـهای آن را «توطئــه
دشــمن» خوانــد و جــا ِن مــردم را وثیقــۀ اهـ ِ
ـداف سیاســی و ایدئولــوژی
دینــی واپسگــرای نظامــش قــرار داد .حتــا در  30بهمــن کــه باالخــره
بــرای بســیاری روشــن شــد کــه ایــران نیــز درگیــر ایــن ویــروس شــده،
جمهــوری اســامی مثــلِ همیشــه بــه خرافــه و جهــل متوســل شــد و
شــهر قــم کــه مبــداء ایــن بیمــاری بــود را «شــفاخانه» و «معصومــه» را
شــفادهنده خوانــد و عــدهای مــردمِ بینــوا و خرافهپرســت و نــاآگاه کــه
ایــن خزعبــات را بــاور دارنــد بــرای گرفتــن «شــفا» بــه ایــن شــهر و
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رویکر ِد جمهوری اسالمی ِ ...
مــکا ِن شــدیدا آلــوده روانــه کردنــد.
مقامـ ِ
ـات جمهــوری اســامی بــه دو علــت بــا قرنطینــه کــردن شــهرها و
ِ
طبــق قوانیــنِ بینالمللــی
مناطــق آلــوده مخالفــت کردنــد :اول اینکــه
وقتــی مــکان یــا شــهری شــاملِ قرنطینــه میشــود حکومــت بایــد
هزینههــای زندگــی مــردم در شــهر یــا مــکا ِن قرنطینــه شــده را بپــردازد
ـت دولـ ِ
و تامیــن کنــد .و مســاله دوم ،دیــن و مذهــب و حاکمیـ ِ
ـت دینــی
اســت .لشــگر تاریکاندیشــان دسـتپروردۀ ایــن رژیــم در مقابــل بســتن
اماکــنِ دینــی ماننــ ِد «حــرمِ رضــا در مشــهد ،معصومــه در قــم و شــاه
چــراغ در شــیراز» مقاومــت میکننــد و هــزاران «امــامزاده» و «قــدمگاه» و
«زیــارتگاه» در چارگوشــۀ کشــور کــه اکثــرا توســط جمهــوری اســامی
و عمالــش اختــراع شــدهاند بــه مراکــز شــیوع بیمــاری تبدیــل شــدهاند.
ِ
شــفابخش
چهــل ســال اســت کــه ایــن نمادهــای مذهبــی قــرار بــوده
باشــند و مســئو ِل رســیدگی بــه آه و نالــه و ضجهخوانــیِ بینوایــان .حــاال
چهطــور میتواننــد بــه ایــن تزویــر و فریــب خاتمــه دهنــد و بــه
آن دســته اهالــی دیــنزده بگوینــد از ایــن مکانهــای «شــفابخش» کــه
تبدیــل بــه قربــانگاه شــده دســت بکشــید و بــرای ســامت خــود و
دیگــران خانهنشــین شــوید؟
جمهــوری اســامی ابتــدا بــه شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور بهصــورتِ
«نعمــت الهــی» نــگاه کــرد .فکــر کردنــد ایــن «نعمــت»« ،علیالحــال»
میتوانــد بــه جامعــۀ زخمخــورده و عصبانــی از جنایتهــای اینــان
ســمت و ســوی دیگــری داده و نجاتشــان خواهــد داد .بــه جــای اتــکا
بــه توصیههــای پزشــکا ِن مســئول و دلســوز و دانــا ،جنایـتکاری بــه نــام
دکتــر والیتــی (مشــاورخامنهای) را بــه تلویزیــون آوردنــد تــا بوالهوســانه
و بــا جهــلِ کامــل اعــام کنــد« :کرونــا چیــز مهمــی نیســت .میآیــد و
مــیرود!» .در دو هفتــۀ نخســتینِ شــیوع ایــن ویــروس در ایــران (کــه
ِ
ِ
مقامــات جمهــوری اســامی مخفــی نگــه داشــته شــد)55،
طــرف
از
ِ
بــار شــرکت هواپیمایــی ماهــان میــان ایــران و چیــن مســافر و اقــام
تجــاری رد و بــدل کــرد .ایــن تــازه بخشــی از انتقاالتــی اســت کــه افشــا
شــده اســت .ایــن نقــل و انتقـ ِ
ـاالت مبتنــی بــر ســود و ســرمایه ،ویــروس
ِ
را ماننــد
بمــب ســاعتی بــه اینجــا منتقــل کــرد چــون بــرای نظــامِ
جمهــوری اســامی ماننــد همــۀ نظامهــای ســرمایهدارانۀ ضــد بشــری
نــه جــا ِن انســانها کــه قانــو ِن کسـ ِ
ـب ســود در اولویــت قــرار دارد.
بــا گذشـ ِ
ـت زمانــی کوتــاه کــه بیمــاری گســترش پیــدا میکــرد و نهادهای
بینالمللــی و کادر پزشــکی و درمانــی ایــران مرتــب هشــدار و اخطــار
میدادنــد ،ایــن حاکمیــن آدمکــش مســاله را «سیاســی/امنیتی» کردنــد و
ِ
ســرعت رشــد
بــه دســتگیری انســانهایی دســت زدنــد کــه در مــورد
و همهگیــری ویــروس از طریــق شــبکههای مجــازی اطالعرســانی
میکردنــد .کاری کــه هنــوز میکننــد و افــراد را بــا مزخرفاتــی ماننــد
«قــم هراســی» بازداشــت میکننــد.
رســانۀ اصلــی جمهــوری اســامی (صــدا و ســیما) از هیــچ دانشــمندی
کــه بتوانــد بهطــور علمــی توضیــح بدهــد چــه اتفاقــی افتــاده و چــرا
ایــن اتفــاق افتــاده و چــه بایــد کــرد دعــوت نکــرد و نهادهــای امنیتــی
پخــش هــر خبــری از هــر مرجعــی بــه جــز وزارت بهداشــت و دیگــر
نهادهــای حکومتــی را شــامل «برخــوردِ قضایــی» کردهانــد .پزشــکانی
کــه بخواهنــد حقایــق را بگوینــد تهدیــد و یــا بازداشــت میشــوند.
آن هــم در شــرایطی کــه هــزاران نفــر پرســنل بیمارســتانی (پزشــک و
پرســتار و بهیــار و مســتخدم و همــۀ کارکنــان امــر بهداشــت) فداکارانــه
زندگــی خــود را بــه مخاطــره انداختــه و بیوقفــه و بــه قیمــت جانشــان
مشــغول مراقبــت و مــداوای مبتالیــان هســتند.
وقتــی باالخــره ایــن ویــروس ،دامــن خودیهــای حکومتــی را هــم
گرفــت و دیگــر مثــلِ روز روشــن بــود چــه اتفاقاتــی دارد میافتــد،
خامن ـهای بــا ســردی ،انجمــاد و بیمســئولیتی یــک فاشیسـ ِ
ـت تمامعیــار
گفــت« :بایــد مراقــب بــود .امــا مســاله آنچنــان هــم بــزرگ نیســت» و
توصیــه کــرد مــردم بــرای «رفــع بــا»« ،دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه»
بخواننــد .همزمــان بــا ایــن اراجیــف ،بیچــاره مردمانــی نــاآگاه ترغیــب
شــدند کــه بــرای اســتغاثه و دعــا در مســجد جمکــران جمــع شــده و
از «امــام زمــان» درخواســت شــفا کننــد .آن هــم درســت در زمانــی کــه
مــردم نبایــد یــک جــا اجتمــاع کننــد.

مــا نمیگوئیــم ایــن ویــروس بــه اینجــا نفــوذ نمیکــرد .ایــن اتفــاق دیــر
یــا زود میافتــاد .ویــروس کرونــای جدیــد را جمهــوری اســامی اختــراع
نکــرده اســت .ایــن ویــروس برعکـ ِ
ـس هذیانهــای اخیـ ِر خامنـهای یــک
«حملــهای بیولوژیکــی علیــه جمهــوری اســامی» و مزخرفاتــی ماننــد
«رزمایــش دفــاع بیولوژیــک» نیســت .ایــن ادعاهــای ضــد علمــی ،روشــی
ورشکســته و شــناخته شــده بــرای پنهــان کــرد ِن بیمســئولیتِی ایــن
حکومــت و شـ ِ
ـخص خامنـهای در کشــتار مــردم اســت.
امــا اصــل مســاله اینجاســت :اینکــه یــک دولــت متعلــق بــه کــدام
طبقــه اســت ،اینکــه چــه نــوع روابـ ِ
ـط اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی
ِ
بــر یــک جامعــه حاکــم اســت ،تاثیـ ِ
درک
ـرات تعیینکننــده بــر چگونگــی
اینگونــه رخدادهــای برخاســته از طبیعــت ،مقابلــه بــا آن بــا هــدف
خدمــت بــه مــردم و ســامت آنهــا و یافتــن راه حــل دارد .اگــر دولتــی
داشــتیم مســئول در برابــر جــا ِن مــردم  -نــه فقــط مســئول جــان مــردم
در ایــران کــه همــۀ مــردم جهــان – دولتــی داشــتیم کــه بــه جــای «تــوکل»
بــه «خــدای» ناموجــود ،بــه علــم و دانــش و بــه همیــاری و همبســتگی
مــردم در ایــران و جهــان متکــی میشــد ،دولتــی داشــتیم آمــاده بــرای
ِ
پذیــرش تحقیقــات و توصیههــای دانشــمندا ِن جهــان و مبادلــۀ دانــش
و توصیههــای علمــی را «توطئــۀ دشــمن» نمیخوانــد و کادرهــای
پزشــکی خــودش را بــرای بازگــو کــرد ِن حقیقــت مجــازات نمیکــرد،
دولتــی داشــتیم کــه جهتگیــریاش بیــش از هــر چیــز حفاظــت از جــان
کلِ بشــریت و طبیعــت بــود ،و اگــر دولتــی بــا چنیــن خصلتــی در دیگــر
نقــاط جهــان هــم ســاخته شــده بــود ،آنگاه تــوا ِن جامعــۀ بشــری بــرای
مقابلــه بــا بیماریهایــی از ایــن نــوع (و یــا هــر حادثــۀ طبیعــی دیگــر)
و یافتــنِ راه حــل ،هــزاران بــار باالتــر میبــود.
امــا ایــن کار نــه از رژیــم فاشیســتی دینــی ســرمایهدارانه جمهــوری
اســامی برمیآیــد و نــه از رژیــ ِم فاشیســتی ترامپ/پنــس در آمریــکا
کاخ ســفید مراس ـ ِم «دعــای رف ـ ِع بــا» برگــزار میکنــد و نــه از
کــه در ِ
هیــچ نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی دیگــر .ایــن کار فقــط از عهــدۀ
یــک نظــام سوسیالیســتی انقالبــی برمیآیــد .بــرای اینکــه بتوانیــم
طبیعیتریــن امــر (نفــس کشــیدن) را ادامــه دهیــم ایــن نظــام ارتجاعــی
بایــد در ایــران و در همــۀ جهــان کــه چــون بختکــی حتــا مانــع تنفــس
شــده ،واژگــون شــود و بــه جایــش نظامهــای سوسیالیســتی انقالبــی
برقــرار شــود کــه نــه ســود و ســرمایه و ایدئولوژیهــای ارتجاعــی
خودپرســتانه بلکــه رهایــی کل بشــر از هــر شــکلی از ســتم و اســتثمار
قصــد و جهتگیــریاش اســت.
بیانیــۀ «حــزب کمونیســت ایــران – ملم» نکتــهای مهــم را گوشــزد
میکنــد :
«شــیوع کرونــا بــار دیگــر ثابــت کــرد بقــای نــوع انســان پدیــدهای جمعی
و کلکتیــو اســت و چهقــدر ایدئولــوژی و اخالقیــات بورژوایــی مبنــی
بــر "اول مــن"" ،فقــط مــن"" ،منافــع مــن" و سیســتم خدمــات پزشــکی و
درمانــی مبتنــی بــر ســود و منفعــت ســرمایهداری و مالکیــت خصوصــی،
ارتجاعــی و پوســیده هســتند .فرهنــگ و اخالقیــات تهــوعآور اولویــت
دادن بــه خــود و "خانــواده خــود" محصــول همیــن نظــام مالکیــت
خصوصــی و رقابــت حیوانــی بــرای بقــا اســت .مــا انســان هســتیم.
هیئــت "مــا" زاده شــده و بقــا پیــدا میکنیــم .راه ِ
ِ
"مــن" و "دیگــری" در
حــل نــه محکــم کــردن درزهــای در و پنجــرۀ "خانــۀ خــود" بلکــه یــک
عــزم آگاهانــۀ همگانــی و همــراه بــا از خــود گذشــتگی و همــکاری بــرای
ریش ـهکن کــردن یــا مقابلــه کــردن در برابــر ایــن پدیــده اســت».
زیرســاختهای پزشــکی و درمانــی ایــن کشــور پیشــاپیش ضعیــف
بــود امــا تحریمهــای ضــد بشــری امپریالیســتی آن را ضعیفتــر
کــرد بهطوریکــه توانایــی پاســخگویی بــه تعــدادِ فزاینــده مبتالیــان
ِ
موقعیــت یــک کشــور ســرمایهداری
را نــدارد .ایــن مرتبــط اســت بــا
تحـ ِ
ـت ســلطۀ امپریالیســم کــه اولویــت و منطــق و کارکــردش را بــه قــو ِل
ـاس قوانیــنِ
روح» ســرمایه تعییــن میکنــد و براسـ ِ
مارکــس« ،جهــا ِن ب ـی ِ
ـئولیت ایــن کشــور تحـ ِ
ِ
ـت
ایــن «جهــا ِن ب ـیروح» ســازمان مییابــد .مسـ
ســلطۀ امپریالیســم در تقســیم کارِ جهانــی ،تولیــد و صــادرات نفــت اســت
ِ
ـامت مــردم و یــا هــر عاملــی کــه
و نــه اولویــت دادن بــه بهداشــت و سـ
بــه بهبــودِ زندگــیِ تودههــای مــردم مرتبــط اســت .امــا رژیــم جمهــوری
ِ
تحــت ســلطۀ
اســامی ویژگــیای دارد .یــک نظــامِ ســرمایهداری

 .1برگرفتــه از «اطالعیــه روابــط عمومــی حــزب کمونیســت ایــران (ملم) در مــورد شــیوع
بیمــاری ویــروس کرونــا» ســایتwww.cpimlm.org :
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رویکر ِد جمهوری اسالمی ِ ...
امپریالیســم و دینــی اســت .بیجهــت نیســت کــه ظریــف وزیــر خارجــه
ایــران هــم از بانــک جهانــی (یکــی از بیرحمتریــن و انگلیتریــن
نهادهــای جهانــی کــه بــا سیاســتهایش مســئو ِل جنایتهــای بزرگــی
علیــه مــردم در هنــد و فیلیپیــن و کشــورهای آفریقایــی و بســیاری کشــور
ـت کمـ ِ
هــای دیگــر اســت) در خواسـ ِ
ـک پنــج میلیــاردی میکنــد و هــم
مــردم را بــه اســتغاثه و دعــا بــرای «رف ـ ِع بــا» فــرا میخوانــد!
ـج جهــل و خرافــه و
بودجــۀ اختصاصیافتــه بــه نهادهــای دینــی و ترویـ ِ
حوزههــا و آخوندهــای مفتخــور و انــگل ،ســیزده برابــر بیشــتر از بودجــه
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و ســه برابــر بیشــتر از بودجــه بــرای
امــر بهداشــت عمومــی و یــا آمــوزش و پــرورش اســت .همیــن مســاله
نظــامِ پزشــکی پیشــاپیش فرســوده و تبعیضآمیــز را امــروز درگی ـ ِر یــک
بحــرا ِن جدیتــر کــرده اســت.
امــروز جامعــه در یــک حالــت انقباضــی اســت .بســیاری کســب و
کارهــای کوچــک خوابیــده و یــا از میــان رفتــه .بســیاری پیشــاپیش
ورشکســت شــده و همــۀ دار و نــدار محقرشــان را از دســت دادهانــد.
خودکشــی کــه (اعــام آمــارِ آن نیــز موضــو ِع «امنیــت ملــی» شــده)
افزایــش یافتــه .میلیونهــا کارگــر روزمــزد کــه پیشــاپیش گرفتــارِ
تهیــۀ نــا ِن شــب بودنــد ،امــروز در بدتریــن شــرایط معیشــتی بهســر
میبرنــد .بســیاری فعالیتهــا متوقــف شــده بــه جــز یــک مــورد:
دســتگاه ســرکوب و«دادگاههــای» جمهــوری اســامی کــه بیوقفــه در
حــال صــادر کــردن احــکام علیــه فعالیــنِ سیاســی و اجتماعــی و مدنــی
ِ
فعالیــت نیروهــای اطالعاتی/امنیتــی کــه مشــغول بازداشــت و
اســت و
زندانــی کــردن ایــن فعالیــن هســتند  -کــه بــه آنــان افــرادی دیگــر کــه
خبــر رســانی در مــوردِ بیکفایتــی رژیــم بــرای کنتــرل ویــروس دســت
زدهانــد و یــا کادر پزشــکی کــه حقایــق را بــه مــردم بگوینــد  -اضافــه
شــده اســت.
اعمــا ِل جمهــوری اســامی انســان را بــه یــادِ صحنههایــی از فیلمهــا
در مــورد جنایتهــای آلمــان نــازی میانــدازد .آن فاشیســتها
درســت زمانــی کــه فروپاشــی و شکستشــان قطعــی شــده بــود ،در
ِ
ِ
فعالیــت کورههــای آدمســوزی
ســرعت
روزهــای آخــ ِر عمرشــان بــه
و تیربــاران کردنهــا افزودنــد .فیلــم معنــادارِ «زندگــی زیباســت» بــه
ِ
شــرایط امــروزِ جمهــوری اســامی اســت و کاری
نوعــی بازنمایــی
کــه ایــن رژیــم بــا فعالیــنِ سیاســی و اجتماعــی میکنــد .امــا اگــر آن
فاشیســتها توانســتند از جنایتهایــی کــه علیــه بشــریت مرتکــب
شــدند ق ِ ِســر در برونــد ،اینهــا هــم میتواننــد!
ماســک ،ژ ِل ضــد عفونیکننــده ،اتــاق و ســرویس بهداشــتی
جداگانــه؛ و در خانــه بمانیــد!
ویــروس کرونــای جدیــد ،فــان آخونــد یــا نماینــده مجلــس را هــم گیــر
میانــدازد .امــا اساســا آنهایــی را هدفگیــری میکنــد کــه کمتریــن
دسترســی بــه امکانـ ِ
ـات اولیــه بهداشــتی و تغذیــه ســالم و مکفــی و امــکان
«مانــدن در خانــه» را ندارنــد .بههمینجهــت ،توصیههــای وزارت
ِ
ِ
مصــداق یــک شــوخی
بهداشــت بــا پیامکهــای «در خانــه بمانیــد»...
زشــت و نفرتانگیــز اســت .بــه آمــارِ کشــتهها نــگاه کنیــم .چنــد تــن
از میــان آخوندهــا و باالییهــا و منتســبین بــه حکومــت و اقشــار مرفــه
در نتیجــۀ ابتــا بــه ایــن ویــروس جــان دادنــد و چنــد تــن از میــا ِن
مــردمِ عــادی و یــا کادرِ پزشــکی؟ بیــش از  20میلیــون حاشیهنشــین
داریــم کــه یکــی در میــان از آب و بــرق محــروم هســتند و نــه تنهــا
«ســرویس بهداشــتی» جداگانــه و امــکان دریافـ ِ
ـت ویتامیــن ندارنــد بلکــه
ِ
امکانــات
ده نفــر ده نفــر در یــک اتــاق بهســر میبرنــد و از کمتریــن
بهداشــتی محرومانــد .جمهــوری اســامی میلیونهــا انســا ِن ســاکن در
حاشــیۀ شــهرها و در کنــارِ مراک ـ ِز دفــنِ زبالــه را بــه حــا ِل خــود رهــا
کــرده اســت .محلــۀ فقیرنشــینِ «یافتآبــاد» در تهــران بهعنــوا ِن یکــی از
آلودهتریــن محلههــا شناســایی شــد امــا ماشــینهای «ســرکوب کرونــا»
تــازه پــس از ضــد عفونــی کــرد ِن محلههــای ثروتمندنشــین کــه عالیمــی
از ابتــا نداشــتند ،بــرای ضــد عفونــی بــه یافتآبــاد رفتنــد .درواقــع،
نظــام طبقاتــیِ ســرمایهداری کــه جمهــوری اســامی نماینــده و مجــری
آن در ایــران اســت ،بــه مجریانــش دیکتــه میکنــد کــه چــه کســانی بایــد
زنــده و ســالم بماننــد و مــرگ و زندگــی چــه کســانی ذرهای اهمیــت

نــدارد .هــزاران جــوا ِن افغانســتانی و ایرانــی در ایــن شــرایط هنــوز تــا
کمــر در ســطلهای زبالــه خــم میشــوند و زبالههــا و دســتکشها
ِ
طبقــات مرفــه را جمــع میکننــد« ،بیخیــال» از هــر
و ماســکهای
مرضــی کــه میتوانــد بــه آنــان منتقــل شــود؛ و ایــن «بیخیالــی» را نیــز
همیــن نظــام طبقاتــی ســرمایهداری کــه حــق شــکم ســیر و تنفــس را
بــرای ایــن بچههــا و جوانــان قائــل نیســت بــه آنهــا دیکتــه میکنــد.
بلــه در محلههایــی کــه تبدیــل بــه «شــه ِر ارواح» شــدهاند ،همــان جنــب
و جــوش و فعالیــت زبالهگـ ِ
ـردی ســابق برقــرار اســت .ایــن فقــط یــک
تصویــر از جامعــهای اســت بــا حاکمیتــی عمیقــا طبقاتــی ،ســتمگرانه،
سرشــار از تبعیــض و تمامــا ضــد انســانی .ایــن نظــامِ ارتجاعــی در
کنــارِ
ِ
ویــروس کرونــا در حــال قتــلِ عــام یــا کشــتارِ جمعــی مــردم
مــا اســت .فاجعــۀ کوویــد 19یــک رخــداد دیگــر شــد بــرای صــدور
حکــم ســرنگونی ایــن رژیــم و کلیــت نظــام ســرمایهداری حاکــم در
ایــران .رهبــران جنایتــکار ایــن رژیــم اگــر در جریــا ِن جنــگ انقالبــی
بــرای ســرنگونی ایــن نظــام حسابرســی نشــده باشــند ،یقینــا و بایــد در
یــک دولــت سوسیالیســتی آینــده و در دادگاههــای مردمــی کــه چنــد و
ـرح پیشــنهادی ســن ِد «قانــون اساســی
چــو ِن و چگونگــی اجــرای آن در طـ ِ
ِ
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران» (انتشــارات «حــزب کمونیســت
ایــران – ملم») مشــخص شــده ،حسابرســی شــوند.
ایــن جهــان ســرمایهداری امپریالیســتی پــس از گــذر از بحــران کنونــی
شــکل ســابق را نخواهــد داشــت .شــوکهای اقتصــادی و تاثیــرات و
تخریــب «بحــران کرونــا» ،بســیاری از مــردم فقیــر و ســتمدیده در جهــان
ِ
شــانس زنــده مانــدن از کرونــا را داشــتهاند ،از گرســنگی
و ایــران کــه
خواهــد کشــت و شــاهد تالطمـ ِ
ـات بــزرگ اجتماعــی در ســطح جهانــی
خواهیــم بــود .دولتهــای امپریالیســتیِ آمریــکا و فرانســه و آلمــان و
چیــن و ...بــا اختصـ ِ
ـاص بودجههــای چنــد صــد میلیــارد دالری و بــاج
دادن بــه مــردم میخواهنــد از ایــن بحــران گــذر کننــد .امــا ایــن امــر در
مــورد جمهــوری اســامی صــدق نمیکنــد .اینهــا نــه تــوا ِن مالــیاش
را دارنــد و نــه میتواننــد اعتمــاد عمیقــا ضربــه خــورده (کــه پــس از
دی مــاه  )96و جنایتهــای متعاقــب آن ســیری صعــودی طــی کــرد و
بــا رویکــرد کنونیشــان بــه «بحــران کرونــا» بــه نقطــۀ اوج رســیده را بــه
جامعــه بازگرداننــد .اگــر اینهــا بتواننــد از درو ِن بحــران کنونــی بــدو ِن
فروپاشــی کامــل هــم جــا ِن ســالم بــه در برنــد ،بــا جامع ـهای بهمراتــب
خشــمگینتر و رژیمــی بهمراتــب درماندهتــر ،ورشکســتهتر و بــا
ـاط ضعـ ِ
نقـ ِ
ـف بیشــتر از قبــل مواجــه خواهیــم بــود.
ِ
ـورت یــک فرصــت نــگاه
بنابرایــن حتــا بــه بحــرا ِن کنونــی بایــد بهصـ
کنیــم .بــا وجــود دشــواریها و محدودیتهایــی کــه ایــن حادثــۀ
مشــخص (بــروز کرونــا و شــیوع آن) بهوجــود آورده ،بــه هــر طریقــی
تــاش کنیــم بــه خشــم عمیقــا برافروختــه شــده و عادالنــۀ تودههــای
مــردم ،آگاهــی و شــناخت از ماهیـ ِ
ـت ایــن نظــام بدهیــم کــه چــرا تــا ایــن
درجــه ســتمگر و ناعادالنــه اســت و چگونــه و از چــه راهــی میتــوان آن
را درهــم شکســت و جهــان و نظامــی نویــن را برپــا ســاخت .در جریــان
مبــارزۀ جمعــی و عملــی علیــه کرونــا «فعالیــن کمونیســت بــه حداکثــر
ممکــن بایــد علیــه عملکــرد رژیــم فاســد جمهــوری اســامی ،تبهــکار
بــودن نظــام درمانــی مبتنــی بــر ســود و ســرمایه ،بطالــت و بیهودگــی
خرافــات و باورهــای مذهبــی ،زشــتی و کراهــت ایدئولــوژی و فرهنــگ
و اخالقیــات خودمحورانــه و فرصتطلبانــۀ بورژوایــی و ناکارامــدی
رفــرم و اصــاح نظامســرمایهداری و ضــرورت انقــاب کمونیســتی تبلیــغ
و ترویــج کننــد .کار کمونیســتها ،عــاوه بــر همــکاری بــا تودههــای
مــردم و هدایــت و سازماندهیشــان در مبــارزۀ آگاهانــه ،علمــی و
متحدانــه بــا کرونــا ،تشــریح و تبییــن صحنــۀ واقعــی جهــان و جامعــه
و نشــان دادن ماهیــت تبهکارانــۀ جامعــه و شــیوۀ تولیــدی ســرمایهداری
اســت کــه چنیــن زشــت و تبعیضآمیــز بــا مقولــۀ جــان انســانها و
1
نجاتشــان برخــورد میکنــد».
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مــن اخبــار و تحلیلهــا در مــورد بحــران ویــروس کرونــا را دنبــال کــردم
و میخواهــم برخــی از نکاتــم را در ایــن مــورد بیــان کنــم .مــن تــاش
نمــودم تــا تکویــن پروســه بحــران را در پرتــو ســه ســئوال ارزشگــذاری
کنــم:
چه اتفاقی دارد میافتد؟
چرا دارد اتفاق میافتد؟
منافع بشریت چیست؟
اینهــا برخــی از افــکارم در مــورد بحــران در حــال ظهــور میباشــد کــه بــه
دو موضــوع اصلــی تقســیم شــده اســت :برخــی اطالعــات پایـهای و دورنما
در مــورد بحــران ویــروس کرونــا (کوویــد –  )19و بخــش دوم ،ایــن امــر
کــه رژیــم فاشیســتی ترامــپ /پنــس ایــن بحــران را بدتــر کــرده اســت – و
احتمــاال خطــر ،تــازه آغــاز شــده اســت.
برخی اطالعات پایهای و دورنمای بحران ویروس کرونا
ویــروس کرونــای جدیــد (کوویــد –  )19پدیــدهای طبیعــی اســت ،امــا
چگونگــی برخــورد بــه آن بــر یــک بســتر اجتماعــی صــورت میگیــرد.
ایــن ویــروس بخشــی از خانــواده بیولوژیکــی ویروسهــای موســوم بــه
ویروسهــای کرونایــی اســت .ســربرآورد ِن و شــیوع ایــن ویــروس در
چیــن غیرمنتظــره و پیشبینینشــده بــود .کامــا رخــدادی «تکاندهنــدۀ
شــگفتانگیز» بــود و بــه ایــن معنــا ماننــد فاجعــه طبیعــی و یــا تصــادف
اســت .میتوانیــد آن را بــا تندبــاد دریایــی مقایســه کنیــد .در ایــن حالــت
یــک فاجعــه طبیعــی در مقیــاس بــزرگ اســت کــه میتوانــد در ســطح
همهگیــری جهانــی (پاندمیــک) بشــود.
هماننــد دیگــر فجایــع طبیعــی ،اثراتــش بــر مــردم و چگونگــی برخــورد
بــا آن در عرصــه اجتماعــی اتفــاق میافتــد .مــا در جامعــه تقســیم
شــده بــه طبقــات و تقســیمبندیهای مهــم اجتماعــی دیگــر زندگــی
میکنیــم .جهــان بــه مشــتی کشــورهای امپریالیســتی – ماننــد آمریــکا و
ژاپــن و کشــورهای اروپــای غربــی ازیکســو و بســیاری از کشــورهای
جهــان کــه تحــت ســلطۀ اینهــا هســتند و اصطالحــا جهــان ســوم خوانــده
میشــوند ،تقســیم شــده اســت .بهطــور مشــخص ایــن اتفــاق در شــرایطی
رخ میدهــد کــه ملتهــا و مــردم جهــان در هــر ســطحی درهمتنیــده
شــدهاند و در بســیاری کشــورها جنبشهــای فاشیســتی در قدرتنــد یــا
بــرای کســب قــدرت منازعــه میکننــد .کل چیدمــان صحنــه در مــورد
تشــخیص ایــن بیمــاری ،اطالعرســانی در مــورد آن و درمــان مــردم و
نهایتــا اینکــه چــه کســی میمیــرد و چــه کســی زنــده میمانــد توســط
ایــن عوامــل تعییــن میشــود.
خانــواده ویــروس کرونــا بــرای دانشــمندان و متخصصیــن بهداشــت
شــناخته شــده اســت؛ امــا ایــن بهمعنــای آن نیســت کــه دانشــمندان
میتوانســتند پیشبینــی کننــد ایــن ویــروس چگونــه و چــه زمانــی
تکامــل خواهــد یافــت ،بــه چــه اشــکال خاصــی تبــارز خواهــد یافــت
و در کجــا و چــه زمانــی همهگیــر خواهــد شــد .در ســال 2002-2003
علــت شــیوع ســارس (ســندرم تنفســی حــاد) نــوع دیگــری از ویــروس
کرونــا بــود .اگــر چــه ویــروس ســارس درصــد مــرگ و میــر باالتــری را
در میــان مبتالیــان داشــت امــا همهگیــر شــدن آن بهســرعت کرونــای
جدیــد نبــود و در کل جهــان کمتــر از هــزار نفــر از مبتالیــان جــان باختنــد.
درحالیکــه از کوویــد 19-تــا زمــان نــگارش ایــن مطلــب ،نزدیــک بــه ســه
هــزار نفــر جــان باختهانــد.
ِ
خصلــت ایــن ویروسهــا کمــاکان مــورد تحقیــق دانشــمندان اســت.
اینکــه ایــن ویــروس چگونــه ظاهــر شــد و تکامــل یافــت و چگونــه دچــار
موتاســیون (جهــش) میشــود ،چگونــه بــر انســانهای متفــاوت تاثیــر
میگــذارد و شــیوع پیــدا میکنــد – و همچنیــن چگونــه از یــک گونــه
بــه گونــه دیگــر منتقــل میشــود ،چیزهایــی هســتند کــه مــورد مطالعــه
قــرار میگیرنــد.
دانشــمندان همچنیــن تحقیــق میکننــد ببیننــد فاکتورهــای اجتماعــی بــا
رونــد تکاملــی و شــیوع ویروسهــا چگونــه تداخــل میکنــد .در مــورد
اخیــر ،ایــن تحقیــق شــامل رابطــۀ میــان ویروسهایــی ماننــد کرونــای
جدیــد (کوویــد –  )19بــا تغییــرات آب وهوایــی ،تاثیــرات تجــاوز انســانها
بــه زیســت بــومِ وحــوش ،الگوهــای مهاجرتهــای انســانی و تنیدگــی و

جهانیســازی بســیار بــاالی نظــام ســرمایهداری را شــامل میشــود .هرچنــد
علتهــا و دینامیکهــای عمیــق و زیربنایــی ایــن امــراض جدیــد و نیــز
برهــم کنــش آنهــا بــا جامعــه بهطــور علمــی قابــل شــناختن هســتند ،امــا
بهمعنــای ایــن نیســت کــه امــکان پیشبینــی زمــان و مــکان ایــن شــیوع
مشــخص جهانــی ممکــن بــود.
ویروس کرونا بهسادگی سرایت میکند
پزشــکان متخصــص اخطــار میدهنــد کــه بــه نظــر میآیــد ایــن ویــروس
کرونــا همانطورکــه ســرماخوردگی و آنفوالنــزا ســرایت میکنــد ،بهســادگی
از یــک شــخص بــه شــخص دیگــر ســرایت میکنــد .براســاس باالتریــن
درک آنهــا در ایــن زمــان  80درصــد مردمــی کــه بــه ایــن ویــروس مبتــا
میشــوند هیــچ عالیمــی از بیمــاری در آنهــا نمایــان نمیشــود و یــا بــه
شــکل مالیمــی مریــض میشــوند .ایــن امــر باعــث میشــود کــه ســرایت
آن تســریع شــود.
بــر مبنــای مشــاهداتی کــه تاکنــون انجــام شــده ،ایــن ویــروس در میــان
ســالمندان و کســانی کــه بیمــاری دیگــری دارنــد بهمراتــب کشــندهتر از
آنفلونــزا اســت .ایــن ویــروس در ایالــت ووهــان (چیــن) ضربــۀ ســختی
بــه کادر پزشــکی و بهداشــت زده و پرســتاران و دکترهــای جوانــی جــان
باختهانــد .در چیــن بــرای کســانی کــه بیمــاران را درمــان میکردنــد کمبــود
وســایل حفاظتــی وجــود داشــت و از پرســتاران ســایر کشــورها خواســته
شــد کــه بــه کمــک بیاینــد .ایــن بهمعنــای آن اســت کــه کارکنــان بهداشــت
در صــف اول بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدهاند و نمیتواننــد بــه کار ادامــه
دهنــد.
سلطه امپریالیسم آمریکا بحران را بدتر کرده است
اگــر چــه نگرانــی در مــورد شــیوع آن در آمریــکا وجــود دارد امــا تقریبــا
هیــچ اقدامــی ماننــد تخصیــص بودجــه و ارائــۀ تخصــص و یــا بســیج مــردم
بــرای کمــک بــه ســایر نقــاط جهــان کــه پیشــاپیش درگیــر کوویــد19-
شــدهاند ،نمیشــود.
مثــا تصــورش را بکنیــد کــه در ایــران چــه خواهــد شــد .ایــران اکنــون
ِ
گیــری کوویــد 19-شــده اســت .تحریمهــای آمریــکا و
درگیــر همه
ممنوعیــت تجــارت و تراکنشهــای مالــی میــان ایــران و جهــان کــه بــا
قصــد بــه تســلیم واداشــتن ایــران تحمیــل میشــود پیشــاپیش اقتصــاد آن
را فلــج کــرده اســت .حتــا قبــل از وارد شــدن ضربــۀ کوویــد ،19-تحریمهــا
باعــث کمبــود دارو شــده و بحــران بهداشــت را تشــدید کــرده بــود .ایــن
تحریمهــا قبــل از ایــن هــم موجــب مــرگ و میــر زیــادی شــده بــود .و االن
چــه خواهــد شــد؟
ســلطه امپریالیســم از جملــه امپریالیســم آمریــکا بــر جهــان باعــث شــده
دیگــر نقــاط دنیــا ،کشــورهای آفریقــا و آســیا و آمریــکای التیــن بــا فقــر
شــدید و شــرایط زندگــی بیــش از حــد پرجمعیــت و نظــام پزشــکی ضعیف
روبــهرو باشــند .ایــن شــرایط میلیاردهــا نفــر از مــردم را در مقابــل ایــن
آفتهــای عصــر مــدرن بســیار شــکنندهتر میکنــد و باعــث مــرگ و میــر
بیدلیــل میشــود.
...
در همــان حــال کــه تالشهــای قهرمانانــهای توســط دانشــمندان و
کارکنــان بهداشــت و بســیاری آدمهــای معمولــی صــورت میگیــرد کــه
بــا ایــن ویــروس مقابلــه کــرده و بــه حداکثــر جــان بیمــاران را نجــات
دهنــد؛ امــا تالشهــای صمیمانــۀ کســانی کــه ســعی میکننــد ایــن
پاندمــی را متوقــف کننــد توســط جهانبینــی و روابــط اقتصــادی و
الویتهــای سیاســی نظــام جهانــی امپریالیســتی بهشــدت بــه عقــب
رانــده میشــود.
بــه جــای تمرکــز بــر شکســت ایــن اپیدمــی در ســطح جهانــی بســیاری
از کشــورها مرزهایشــان را بســتهاند و منابــع را بــرای جمعیــت خودشــان
اختصــاص دادهانــد درحالیکــه در حــال حاضــر اقالمــی ماننــد البســه
حفاظتــی در چیــن و دیگــر نقــاط جهــان بهشــدت مــورد نیــاز اســت.
کمــک بــه کشــورهای دیگــر پیشــکش! مقامــات آمریکایــی در ابتــدا حتــا
وعــدۀ تامیــن واکسیناســیون یــا درمــان را بــرای همــه اهالــی آمریــکا ندادنــد.
آلکــس آذار ،وزیــر خدمــات بهداشــتی و انســانی بحــث کــرد کــه دولــت
مقادیــری بودجــه بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس اختصــاص میدهــد امــا
ســرمایهگذاری خصوصــی نیــز انجــام میشــود و ایــن ســرمایهگذارها
بایــد ســود هــم ببرنــد .البتــه در ایــن سیســتم ســود خواهنــد بــرد .بــه خاطــر
بیاوریــم کــه چنــد ســال طــول کشــید تــا آمریــکا داروهــای نجاتبخــش
بیمــاری ایــدز را در اختیــار مــردم قــاره آفریقــا بگــذارد و باعــث شــد کــه
دههــا ملیــون نفــر بیدلیــل بمیرنــد.
شــیوع ویــروس کوویــد 19-و برخــی اقداماتــی کــه بــرای متوقف کــردن آن
اتخــاذ شــده پیشــاپیش عمکــرد نرمــال بســیاری از جوامــع را مختــل کــرده
اســت .حکومــت چیــن (کــه علیرغــم ادعــای رهبرانــش اصــا یــک کشــور
کمونیســتی نیســت)** در مناطقــی کــه بهشــدت درگیــر شــدهاند قرنطینــه

پانوشت:
*این مطلب گزیدهای است نسبتا کامل از مقالهای باعنوان:
Thoughts from a Reader on the Coronavirus COVID-19
موجود در سایت www.revcom.us
**چیــن کشــور کمونیســتی نیســت .پــس از مــرگ مائوتســه دون در ســال  1976انقــاب
چیــن شکســت خــورد و ســرمایهداری احیــا شــد .چیــن تبدیــل بــه کارگاه عرقریزانــی بــرای
قدرتهــای امپریالیســتی شــد .حتــا بــا وجــود آنکــه امــروز چیــن بهعنــوان یــک قــدرت
امپریالیســتی ظهــور کــرده اســت ،در همیــن حــال دالیــل گوناگونــی دارد کــه هنــوز نــام
«کمونیســت» را حفــظ کــرده اســت .بــرای اطالعــات بیشــتر رجــوع کنیــد بــه کتــاب تاریــخ
واقعــی کمونیســم بــه قلــم ریمونــد لوتــا در لینــک زیــر:
https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/tarikh-waghei-komonism.pdf

یکــی از مســائلِ بازگــو نشــده دربــارۀ انقــاب فرهنگــی معالجــۀ ماالریــا اســت.
ِ
ِ
ِ
ارتــش امپریالیســتی آمریــکا
بخــش ویتنــام کــه بــا
ارتــش رهایی
جنگجویــا ِن
ِ
بیمــاری ماالریــا رنــج میبردنــد .در اواخــ ِر
میجنگیدنــد ،از گونــۀ جدیــدی از
ِ
ِ
درخواســت کمــک کــرد .مائــو یــک
رهبــری ویتنامیهــا از چیــن
دهــۀ 1960
ِ
ســازی اشــتراکی را پیــش نهــاد .یــک گــروه از محققــان
برنامــۀ ریشهکن
 40.000مــادۀ شــیمایی را آزمودنــد درحالیکــه عــدهای دیگــر روی طـ ِ
ـب ســنتی
تحقیــق میکردنــد و گروههــای دیگــری بــه روســتا اعــزام شــدند .یــک شــیوۀ
خارقالعــاده موثــر در درمــا ِن ماالریــا کشــف شــد و ایــن دســتاورد تنهــا در دهــۀ
 1980در جامعــۀ بینالمللــی بهعنــوا ِن یــک دســتاوردِ بــزرگ بهرســمیت شــناخته
شــد .مــردم نمیداننــد کــه چیــن انقالبــی ،تســاویگرایانهترین نظــامِ پزشــکی
دنیــا را برمبنــای خدمــت بــه مــردم و رســاند ِن خدمـ ِ
ـات پزشــکی ضــروری بــه کل
جمعیــت برقــرار ســاخت .میانگیــنِ طــو ِل عمـ ِر مــردم دو برابــر شــد .یعنــی از 32
ســال در ســال  1949بــه  65ســال در ســال  1976افزایــش یافــت .در آغــازِ دهــۀ
نــرخ مــرگ و میــ ِر نــوزادان در شــانگهای پایینتــر از نیویــورک بــود.
1970
ِ
توضیحات:
ِ
دریافت این کتاب به سایت  www.cpimlm.orgرجوع کنید.
*برای
پانوشت:
ِ
«.1انقــاب فرهنگــی" در فاصلــه ســالهای  1966-1976در چیــن کــه یــک کشــور
اوج مرحلــۀ او ِل
سوسیالیســتی تــا آن زمــان بــود جریــان داشــت .ایــن انقــاب نقطــۀ ِ
انقـ ِ
ـاب کمونیســتی بــود و ســومین «نقطــه عطــف» مرحلــۀ اول انقــاب کمونیســتی .کمــون
ِ
انقــاب بلشــویکی در اکتبــر  1917دو «نقطــه عطــف» اول بودنــد .انقــاب
پاریــس و
فرهنگــی در ســال  1976شکســت خــورد و چیــن امــروز دیگــر یــک کشــور سوسیالیســتی
نیســت بلکــه کشــوری امپریالســیتی اســت کــه در رقابــت بــا دیگــر کشــورهای امپریالیســتی
بــه شــدیدترین اشــکال کارگــران را مــورد بهرهکشــی قــرار میدهــد .امــا انقــاب فرهنگــی
هنــوز الهامبخــش اســت و حــاوی درسهــای فوقالعــاده غنــی .هــر کســی کــه در فک ـ ِر
ـاب فرهنگــی و از انقـ ِ
دنیایــی عادالنــه و رهایــی جامعــه و دنیــا اســت بایــد دربــارۀ انقـ ِ
ـاب
فرهنگــی بیامــوزد».
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بیســابقهای را بــر  45میلیــون نفــر اعمــال کــرد .محدودیتهــای ســفر بــه
کشــورهایی کــه تجمعــی از همهگیــری را داشــتهاند هرچــه گســتردهتر
شــده اســت... .حکومتهــا تــاش میکننــد گســترش آن را محــدود کننــد و
عملکــرد نرمــال جامعــه بــا روشهــای کامــا بیســابقه مختــل شــده اســت
کــه بــر زندگــی میلیونهــا نفــر تاثیــر میگــذارد.
رژیــم ترامپ/پنــس دســت بــه اقداماتــی زده کــه تاثیــرات کوویــد19-
را جــداً بدتــر کــرده اســت .ایــن رژیــم پــس از بــه قــدرت رســیدن،
زیرســاختهای مقابلــه بــا بیماریهــای عفونــی را ازهــم گســیخت،
رهبــران کلیـ ِ
ـدی ایــن بخــش را بیــرون کــرد و حتــا تــاش کــرد بودجــه
«مرکــز کنتــرل و بــازداری بیماریهــای مســری» را کــم کنــد کــه موفــق
نشــد .وقتــی بــا بحــران کوویــد 19-مواجــه شــد ،کابینــه ترامــپ در ابتــدا
اعــام کــرد کــه دو و نیــم میلیــارد دالر بودجــه بــرای مبــارزه بــا همهگیــری
محتمــل در آمریــکا اختصــاص میدهــد کــه بســیار کمتــر از آن چــه بــود
کــه الزم اســت .حتــا از آن بدتــر اعــام کــرد بــه دیگــر بخشهــای جهــان
کــه در حــال حاضــر بهشــدت درگیــر همهگیــری ایــن ویــروس شــدهاند،
هیــچ کمکــی نخواهــد کــرد.
جنایتکارانهتــر از ایــن کــه رژیــم ترامپ/پنــس جنــگ همهجانب ـهای را
علیــه علــم و روش علمــی و دانشــمندان پیــش بــرده اســت.
تــا اینجــا کــه بــه متخصصیــن بیماریهــای واگیــردار اخطــار داده شــده
کــه از اطالعرســانی بــه مــردم پرهیــز کننــد .کارکنــان بهداشــتی را بــدون
تعلیمــات و البســه حفاظتــی مامــور کردنــد کــه بــرای درمــان کســانی کــه
بهعلــت آلــوده شــدن بــه بیمــاری کرونــا در پایگاههــای نظامــی آمریــکا
قرنطینــه شــدهاند ،برونــد...
ترامــپ ،مایــک پنــس را کــه یــک بنیادگــرای مســیحی و معتقــد بــه نــص
صریــح انجیــل اســت بهعنــوان رییــس طــرح مقابلــه بــا ویــروس منصــوب
کــرد .پنــس بــه درســت بــودن تئــوری فرگشــت اعتقــاد نــدارد و علیــه
علــم جنــگ صلیبــی راه انداختــه اســت .یکــی از متخصصــان بینالمللــیِ
بیماریهــای پاندمــی وقتــی خبــر را شــنید توئیــت کــرد «او.ام.جــی» (اوه
خــدای مــن!) .ایــن جنایــت علیــه بشــریت اســت .در کنفرانــس مطبوعاتــی
هیــچ یــک از خبرنــگاران در ایــن مــورد از او ســوالی نکردنــد...
تحقیــر دائمــی مهاجریــن توســط رژیــم ترامــپ /پنــس عــاوه بــر
اینکــه تقویــت برتریطلبــی ملــی توســط امپریالیســم اســت ،موجــب
بــه وجــود آمــدن انبــار باروتــی بــرای گســترش «خارجــی هراســی»
شــده اســت .بهویــژه علیــه کســانی کــه تبــار چینــی ،کــره جنوبــی
و دیگــر کشــورهای آســیایی را دارنــد کــه ایــن ویــروس از آن جــا
شــروع شــد .در شــهرهایی ماننــد شــیکاگو رســتورانهای محلــه چینیهــا
بــدون هیــچ دلیــل منطقــی خالــی شــدهاند! ایــن رونــد میتوانــد کریهتــر
از اینهــا شــود .امــا مــردم دنیــا نیــاز دارنــد متحــد شــده و بــا ایــن بحــران
همهگیــر مقابلــه کننــد.
افــرادی ماننــد «اســتیو بانــون» و وزیــر تجــارت «ویلبــور راس» کــه
ِ
فاشیســت ترامــپ هســتند ،در ایــن وضعیــت کــه
استراتژیســتهای
حکومــت چیــن درگیــر مقابلــه بــا یــک بحــران جــدی ســامت اســت،
فرصتــی میبیننــد بــرای تضعیــف درونــی چیــن کــه رقیــب امپریالیســم
آمریــکا اســت.
اعضــای رژیــم فاشیســتی ترامــپ در رســانهها رقبــای ترامــپ در حــزب
دمکــرات را متهــم بــه ایجــاد هــول و هــراس و ضربــه زدن بــه اقتصــاد
کردهانــد .تــا زمانــی کــه منافعشــان ایجــاب کنــد دانشــمندانی کــه خطــر
ایــن بحــران را جــدی میبیننــد خــراب خواهنــد کــرد .امــا زمانــی کــه
ایــن ویــروس بــه شــکل جــدی در آمریــکا شــیوع پیــدا کنــد آن گاه دور
از انتظــار نیســت کــه ترامــپ و فاشیســتها تــاش کننــد از آن بــرای
جهــش در تحکیــم فاشیســم در آمریــکا اســتفاده کننــد و دســت بــه اقدامــات
ســرکوبگرانه بزننــد و تــرس و نفــرت علیــه مهاجریــن و مــردم کشــورهای
دیگــر را تقویــت کننــد.
«آتش»
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افکاری در مورد ِ ...

برگرفته از کتاب «تاریخ واقعی کمونیسم»*
اث ِر ریموند لوتا
«...از د ِل انقــاب فرهنگــی 1چیزهــای جدیــدی بیــرون آمــد کــه مــا آن
را "دســتاوردهای نویــن" میخوانیــم .ایــن دســتاوردها ارزشهــا و روابــط
جدیــد سوسیالیســتی را منعکــس میکننــد .یکــی از هیجانانگیزتریــن
ِ
پژوهــش "درهــای بــاز" نامیــده میشــد.
دســتاوردها چیــزی بــود کــه
دانشــمندان بــه مناطــق روســتایی میرفتنــد تــا در میــا ِن دهقانــان
آزمایشهــای علمیشــان را اجــرا کننــد .مراکــ ِز تحقیقــی در محلــی
ِ
نزدیــک مــزارع بنــا میشــد .متخصصــان شــهری در کنــار روســتاییان
بــه آزمایشهــای علمــی دســت میزدنــد ...در زمنیــۀ دانههــای پیونــدی
(هیبریــدی) ،چرخــۀ حیـ ِ
ـات حشــرات و دیگــر جوانـ ِ
ـب علــم .دانشــمندان
بــا زندگــیِ دهقانــان آشــنا میشــدند و از ســواالت و نحــوۀ نگرششــان
چیزهــای جدیــد میآموختنــد و دهقانــان نیــز دربــارۀ روشهــای علمــی
ـرح تحقیقاتــی روابـ ِ
میآموختنــد .در شــهرها نهادهــای و موسسـ ِ
ـط
ـات مطـ ِ
مبتنــی بــر همــکاری بــا کارخانههــا ،کمیتههــای محــات و دیگــر
ســازمانها برقــرار میکردنــد .آزمایشــگاهها بیــن مــردم میرفتنــد
و مــردم بــه آزمایشــگاهها میآمدنــد .ســازماندهی نوآورانــه وجــود
داشــت .مثــا زنــا ِن کارگــر کارخانــۀ یــک محلــه کــه قطعـ ِ
ـات کامپیوترهــای
پیشــرفته را تولیــد میکردنــد – توجــه داشــته باشــید کــه بههیچوجــه
ماننـ ِد کارگــرا ِن فـ ِ
ـوق اســتثمار شــده در نظــام ســرمایهداری جهانــی امــروز
کار نمیکردنــد – بــه نهادهــای پژوهشــی میرفتنــد تــا ببیننــد کامپیوترهــا
چگونــه مــوردِ اســتفاده قــرار میگیرنــد و افــرادِ آن نهــاد نیــز بــه ایــن
کارخانههــای محلــی میرفتنــد .تمــام اینهــا بــرای شکســتنِ دیوارهــا و
ِ
تمایــزات اجتماعــی بــود.
...
مــا داریــم در مــورد دو دنیــای متفــاوت صحبــت میکنیــم .در ایــن دوره
جنبـ ِ
ـش «پزشــکان پابرهنــه» (بهعنــوا ِن بخشــی از نظــامِ پزشــکی ادغــام شــده)
ِ
خدمات
نیــز وجــود داشــت .جوانانــی از شــهرها و روســتاها کــه بــرای ارائــه
پزشــکی پیشــگیرانه و کمکهــای پزشــکی اولیــه آمــوزش دیــده بودنــد ،بــه
ـق مختلـ ِ
مناطـ ِ
ـف روســتایی رفتنــد .آنهــا پزشــکا ِن پابرهنــه نامیــده میشــدند
چــرا کــه در مناطـ ِ
ـق روســتایی بودنــد و (شــرایط و امکاناتشــان) بســیار
ابتدایــی بــود .ولــی مســاله برطــرف کــرد ِن نیازهــای اولیــۀ بهداشــتی مــردم
بــود 1/3 .میلیــون نفــر پزشـ ِ
ـک پابرهنــه وجــود داشــت .و ایــن فقــط یکــی
از پیشــرفتهای عظیــم در زمینــۀ بهداشــت عمومــی بــود کــه در انقــاب
فرهنگــی رخ داد .حرکـ ِ
ـب ســنتی از جملــه طـ ِ
ـت عظیمــی کــه در آن طـ ِ
ـب
ســوزنی بــا پزشــکی مــدرن ترکیــب شــد .روابـ ِ
ـط پزشــک-بیمار نیــز دچــار
انقــاب شــده بــود .مفهــومِ بیمــار بهعنــوا ِن یــک پذیرنــدۀ بیعمــلِ معالجــه
بهچالــش کشــیده شــد .پیشــرفتهای زیــادی در زمینــۀ تحقیقــات و
اکتشــافات رخ داد و انســولین ســنتز شــد.
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فالکتی نه کمتر از جنگ
گزارشی ارسالی به آتش از وضعیت
پناهجویان در جزیرۀ لسبوس یونان

در کرانــۀ شــرقی دریــای اژه ،حــد فاصــل میــان ترکیــه
و یونــان ،جزیــرهای بــا نــام لســبوس واقــع شــده اســت
کــه چیــزی کمتــر از صــد هــزار نفــر جمعیــت دارد.
نبــض شــریان باریــک و کنترلشــدۀ ورود مهاجریــن
از خاورمیانــه و بعضــی کشــورهای آفریقایــی بــه اروپــا.
اردوگاه موریــا ،جهنــم یــا بــه گفتــۀ ســاکنانش جنگلــی
اســت بــرای مهاجریــن ســاکنِ لســبوس .جنگلــی دارای
نگهبــان ،درمانــگاه ،بــازار مــواد غذایــی ،دستفروشــان
کاالهــای ارزان و دستســاز ،آرایشــگاههای غیــر
بهداشــتی و غرفــۀ غذاهــای آمــاده و ارزان .اردوگاهــی
بــا ظرفیــت ســه هــزار نفــر کــه حــاال محــل نگهــداری
نزدیــک بــه بیســت و پنــج هــزار مهاجــر اســت.
مهاجرینــی کــه روز بــه روز تعدادشــان افزایــش
مییابــد .آنهــا گریزاننــد؛ از جنــگ ،از مــرگ ،فقــر،
گرســنگی و آینــدهای تاریکتــر از آنچهکــه در موریــا
تجربــه میکننــد! چــرا کــه حریــق جنگهــای ارتجاعــی
و نیابتــیِ امپریالیســتها و تجاوزهــای نظامــی همچنــان
شــعلهور اســت و عملکــرد هــر روزۀ نظــام ســرمایهداری
و تبعاتــش ،زمیــن و شــهر و روســتا و زندگــی آنهــا
را از امــواج خروشــان دریــای اژه و کابــوس خفتــه در
لســبوس و موریــا هولناکتــر میکنــد .و حفاظــت از
مرزهــای اروپــا هــم همچنــان «مقــدس» و در اولویــت
اســت .اردوگاه موریــا در میــان بیشــههای ســبز زیتــون و فیــروزهای
دریاهــا ،زخــ ِم بــازی اســت کــه دردش را هــزاران پناهجــوی بیپنــاه،
هــزاران مــرد و زن و کــودک و پیــر و جــوان متحمــل میشــوند.
جایــی کــه بــه گفتــۀ پناهجویــا ِن گرفتــارِ آن ،فالکتــی کمتــر از جنــگ
برایشــان نــدارد.
اردوگاه:
بهداشــت و ســامت در ایــن اردوگاه وضعیتــی بحرانــی دارد .ســوء تغذیه
و مــواد غذایــی آلــوده ،بســیاری را بیمــار میکنــد .درمانگاههایــی کــه
توســط نیروهــای داوطلــب در خــود کمــپ اداره میشــوند ،پاســخگوی
اوضــاع وخیــم و نیازهــای عاجــل پناهجویــان نیســتند و بــا کمتریــن
و اولیهتریــن امکانــات فقــط میتواننــد ســطح پایینــی از احتیاجــات
را بــرآورده کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه پناهجویــان از ســرویس
بهداشــتی و حمامهــای عمومــی اســتفاده میکننــد و مشــکالتی
ــرب) رایــج اســت.
مثــل انــواع عفونتهــا و قــارچ ،شــپش و گال َ
(ج َ
ســوختگی در اثــر اســتفاده از چــوب بــرای آشــپزی و گرمایــش و
زخمهــا و عفونتهــای ناشــی از آن ،چیــزی اســت کــه هــر روزه
ِ
حریــق فقــر و جنــگ و
دههــا نفــر را گرفتــار میکنــد .شــعلههای
ســرمایه هنــوز اینجــا بــه جــان مــردم زبانــه میکشــند .مشــکالت
روحــی بیــن بچههــا ،نوجوانهــا و زنــان آنقــدر رایــج اســت کــه هــر
روزه فقــط حــدود صــد نفــر بهعلــت آســیب رســاندن بــه خودشــان
بــه درمانــگاه مراجعــه میکننــد .بچههایــی کــه مــدام خودزنــی یــا
اقــدام بــه خودکشــی میکننــد فقــط تحــت درمــان تکنیکهــای ســادۀ
خودیــاری قــرار میگیرنــد .آنهــا حتــی از امکانــات دارو درمانــی هــم
برخــوردار نیســتند .علــت ایــن اســت کــه داروهایــی کــه از طریــق
ایــن درمانگاههــا در اختیــار پناهجویــان قــرار میگیرنــد ،داروهــای
اهدایــی ازطــرف مردمــی هســتند کــه مجــوز خریــد و ارســال داروهــای
اعصــاب و افســردگی را ندارنــد .در نتیجــه حتــی اگــر دارویــی بــرای
اعصــاب بــه موریــا برســد ،اســتفاده از آن غیــر قانونــی اســت و خطــر
بســته شــدن درمانــگاه توســط دولــت یونــان را بهدنبــال دارد! آرامــش در

اینجــا ممنــوع اســت .جهــان ،دیــر زمانــی اســت کــه آســایش را بــرای
دوزخیــا ِن موریــا قدغــن کــرده اســت .مشــکالت روحــی در مردهــا،
خــود را عمدتــا بهصــورت خشــونت و چاقوکشــی نشــان میدهــد.
طوریکــه پناهجویــان آن را یــک اتفــاق عــادی و روزمــره میداننــد و
وقتــی کســی زخمــی میشــود بــا خنــده میگوینــد« :اینکــه چیــزی
نیســت مــا از بمــب و گلولــه جــان ســالم بــه در بردهایــم»! شــب
دوم حضورمــان در لســبوس ،خبــر مجــروح شــدن شــش پناهجــوی
افغانســتانی در اثــر چاقوکشــی و انتقالشــان بــه بیمارســتان را
میشــنویم.
فقـ ِر مالــی یکــی از عواملــی اســت کــه پناهجویــان را دســت بــه گریبــان
مشــکالتی چــون قاچــاق مــواد مخــدر و تنفروشــی میکنــد .فقــر،
زنــان و نوجوانهــای زیــادی کــه بــه امیــد ســاختن «آینــدۀ بهتــر» بــه
اینجــا میآینــد را بــه گــرداب نابــودی جــان و وجودشــان میکشــاند.
دنیایــی کــه بهــای نــان در آن بــا فــروش تــن و جــان پرداخــت میشــود.
مثــل تمــام نقــاط جهــا ِن مــا ،در لســبوس هــم فاجعــه بــرای زنــان،
مضاعــف و مقــدم اســت .خشــونت خانگــی علیــه زنــان ،بــه زحمــت
دور از چشــم میمانــد .زنــی را دیــدم کــه صورتــش بــا آب جــوش
توســط شــوهرش ســوزانده شــده بــود .میگوینــد فلســفه از همیــن
جزایــر برخاســته اســت؛ جــای فالســفۀ یونــان باســتان خالــی اســت
تــا ببیننــد ســرمایه و ســتم چهطــور «انســا ِن ناطــق» را بــه انســان قاتــل
تبدیــل کــرده اســت.
آتشســوزیهای مکــرر ،انباشــت زبالههــا ،چادرهــای غیــر مقــاوم در
برابــر بــاران و طوفــان ،مجــاورت حیوانــات جونــده و درنــده .اینهــا
چیــزی اســت کــه هــزاران انســان از جنــگ و آوارگــی بــه آن پنــاه
آوردهانــد .ایــن جنگلــی اســت کــه بیســت و پنــج هــزار انســان را در
خــود جــای داده اســت .جنگلــی کــه هــر لحظــه از زمیــنِ آن ،بیمــاری،
تجــاوز و فالکــت میرویــد تــا اکســیژ ِن بهرهکشــی و اســتثمار در
جهــان را تأمیــن کنــد .اینجــا زندگــی ،بــوی مــرگ میدهــد.
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مقالـهای از رفیــق امیــد بهرنــگ بــا عنــوان «کنــد و کاو در شــعار رضاشــاه
روحــت شــاد» در بهمــن امســال (ژانویــه  )2020در اینترنــت منتشــر شــد.
رفیــق در ایــن مقالــه ادعــا کــرد مشــکل تمامــی تحلیلهــای موجــود از
علــل محبوبیــت ایــن شــعار در میــان بخشهایــی از جامعــه ایــران (ازجملــه
مقال ـهای در نشــریه آتــش« )1ایــن اســت کــه در ســطح باقــی میماننــد و
قــادر نیســتند بــه عمــق برونــد» .رفیــق در ادامــۀ نوشــتهاش ســعی کــرد
بــه ایــن مســائل بپــردازد کــه علــل رشــد ایــن شــعار چیســت ،محتــوای
سیاســی ایدئولوژیــک آن کــدام اســت ،منافــع کــدام نیــروی طبقاتــی را
نمایندگــی میکنــد ،چگونــه «نوســتالوژی رایــج در میــان بخشــی از مــردم
بــا منافــع ایــن نیــروی طبقاتــی پیونــد میخــورد» و تناقضــات آن چیســت؟
ســپس تحلیلــی اقتصــادی و طبقاتــی از تحــوالت ســی ســالۀ اخیــر جامعــه
ایــران صــورت گرفتــه و تزهــای اصلــی نویســنده حــول ایــن تحلیــل
صورتبنــدی شــدهاند.
مقالــۀ مفصــل رفیــق بهرنــگ مواضــع سیاســی صحیــح و مثبــت ،آمارهــا
و نــکات مختلــف و همچنیــن نقــاط مبهــم و بعضــا نادرســتی دارد کــه
از زوایــای مختلــف اقتصــادی ،تاریخــی ،سیاســی و اســتراتژیک میتــوان
بررســی کــرد و مــورد راســتیآزمایی قــرار داد .چیــزی کــه مجالــی فراتــر
از نوشــتۀ حاضــر را طلــب میکنــد .امــا در ایــن نوشــته کوشــیدهام بــه
اِشــکال اساســی روششــناختی (متدولوژیــک) نوشــتۀ او بپــردازم و نشــان
بدهــم مقالــۀ او از آشــفتگیهای تحلیلــی – چــه در مــورد علــل رشــد و
چــه تحلیــل طبقاتــی از پایههــای اجتماعــی ایــن گرایــش – رنــج میبــرد.
رفیــق بهرنــگ میگویــد «از دورهای کــه رفســنجانی سیاســت تعدیــل
اقتصــادی را در پیــش گرفــت ،اشــکال گوناگونــی از خانهخرابــی آغــاز
شــد .اقتصــاد روســتایی بــار دیگــر زیــر ضــرب قــرار گرفــت و میلیونهــا
نفــر از روســتاها بــه حاشــیه شــهرها رانــده شــدند ...صدهــا هــزار نفــر از
مهاجریــن روســتایی و کارگــران اخراجــی بــه دستفروشــی و موتورســواران
معیشــتی و کولبــری یــا شــغلهای بیثباتــی از ایــن دســت روی آوردنــد...
و ناامنــی و بیثباتــی مشــخصه زندگــی اکثریــت مــردم اســت» و نتیجــه
میگیــرد تزلــزل اجتماعــی و بیثبانــی اقتصــادی ،عامــل گرایــش مــردم بــه
دوران ثبــات و رفــاه پهلــوی اســت و «ایــن وجــه از کارکــرد ســرمایهداری
اســت کــه مــدام بــه افــکار و ایدههــای نوســتالژیک پــا میدهــد».
رفیــق بهرنــگ بــر واقعیــت اجتماعــی رشــد بیثباتــی اقتصــادی و طبقاتــی
در میــان اقشــار وســیعی از جامعــه ایــران و گســترش حاشیهنشــینی و
مشــاغل موقــت دســت میگــذارد و بــا وام گرفتــن از تحلیــل بــاب
آواکیــان از علــل رشــد اســامگرایی در میــان تودههــای تهیدســت و
حاشیهنشــین در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،2تلویحــا بــه ایــن نتیجــه
میرســد کــه ایدئولــوژی بازگشــت بــه گذشــته ،امــروزه همــان نقــش را
بــرای تودههــای بــه فغــان آمــده از فقــر و بیثباتــی و حاشیهنشــینی در
ایــران بــازی میکنــد .امــا ایــن روش و ایــن نتیجهگیــری ،نوعــی اســتفادۀ
ابــزاری از تئــوری اســت .بــه ایــن معنــی ابــزاری کــه بــا دســت گذاشــتن بر
برخــی شــباهتهای ظاهــری در زندگــی و موقعیــت اجتماعــی تهیدســتان
و حاشیهنشــینان در ایــران ســال  1398بــا تودههــای خاورمیانــه و شــمال
آفریقــا و ایــران در فاصلــۀ ســالهای  1960تــا  ،1990بــه دنبــال تئــوریای
میگــردد کــه بــه ایــن شــرایط بخــورد و موجــه و باورپذیــر باشــد.
برخــاف رفیــق آواکیــان کــه از واقعیــت شــروع کــرد و بــه صورتبنــدی
تئــوری فــوق بــرای توضیــح پدیــدۀ اســامگرایی رســید ،رفیــق بهرنــگ
از ایــن تئــوری اســتفاده کــرده و آن را بــه یــک واقعیــت و شــرایط دیگــر
تعمیــم میدهــد .امــا چــرا ایــن تعمیــم مکانیکــی و ابزارگرایانــه اســت و
نســبتی بــا واقعیــت نــدارد:
اوال در نوشــتۀ رفیــق بهرنــگ ایــن ناروشــنی و ابهــام وجــود دارد کــه
باالخــره گرایــش بازگشــت بــه دوران پهلــوی ،در میــان کــدام قشــر
یــا اقشــار جامعــه نفــوذ و پایــه دارد .آیــا بهواقــع ایــن شــعار در میــان
حاشیهنشــینان و تهیدســتان ایــران ،فراگیــر و تثبیــت شــده اســت؟ یــا
فقــط «بازنشســتگان اصفهــان» « ،بخشهایــی از مــردم کوچــه و خیابــان»،

«اقشــار جدیــد تــازه بــه دوران رســیده» و «قشــر مهاجریــن ثروتمنــد» بــه
آن میپردازنــد؟ و یــا همگــی آنهــا؟ بــر ســر ابعــاد و گســتردگی نفــوذ
گرایــش ایدئولوژیــک ناسیونالیســم گذشــتهگرا در جامعــه ایــران (بهویــژه
در میــان تهدیســتان و حاشیهنشــینان) ابهــام و مناقشــه وجــود دارد .ایــن
ابهــام و مناقشــه بــه معنــی نادیــده گرفتــن یــا کــم بهــادادن بــه ایــن پدیــده
نیســت .امــا ســکوتها و ابهامــات نوشــتۀ خــود رفیــق بهرنــگ بیانگــر
ایــن واقعیــت اســت کــه ارزیابــی از دامنــه و نفــوذ ایــن پدیــده در میــان
تودههــا ،هنــوز جــای تحقیــق و تحلیــل بیشــتری دارد .بهعنــوان مثــال اگــر
ایــن ایدئولــوژی بهواقــع چنیــن نفــوذ و بُــردی در میــان اقشــار پرتــاب
شــده بــه حاشــیهها و بیثباتهــا دارد ،چــرا در آبــان  98کــه ایــن اقشــار
بهمراتــب وســیعتر از دی  96و در مناطــق بیشــتری بــه صحنــه آمدنــد،
تقریبــا شــاهد بــروز ایــن شــعار نبودیــم یــا کمیّــت آن بســیار معــدود
بــود؟ درحالیکــه اســامگرایی جنبــش اجتماعــی بالقــوه نیرومنــدی
بــود کــه توســط الیههــای جدیــدی از بــورژوازی و «روشــنفکران» و
تحصیلکــردگان آن فرمولــه شــد و از مصــر و الجزایــر تــا ایــران و ســوریه
در میــان الیههایــی از خردهبــورژوازی ،کارگــران ،روســتاییان مهاجــر بــه
حاشــیهها و تهیدســتان تبلیــغ و عضوگیــری و رایــج شــد.
ثانیــا اســامگرایی ایدئولــوژی منســجمی بــود کــه از ســید قطــب و حســن
البنــا و مــودودی تــا خمینــی و شــریعتی آن را تئوریــزه کردنــد .بــا یــک
برنامــۀ سیاســی نســبتا روشــن و جهانگــرا (یونیورسالیســت) و اخالقیــات
و جهانبینــی تــودهای کــه دارای شــبکۀ اجتماعــی وســیع و ســازماندهیهای
اولیــۀ سیاســی هــم بــود .امــا ایدئولــوژی بازگشــت بــه گذشــتۀ پهلــوی
حتــی بــه اذعــان خــود رفیــق بهرنــگ ،فاقــد چنیــن انســجام تئوریــک و
تأثیرگــذاری اجتماعــی اســت .ایــن ایدئولــوژی حتــی در دوران حاکمیــت
پهلویهــا هــم بــه یــک گفتمــان قدرتمنــد و منســجم نظــری در میــان
جامعــه و روشــنفکران تبدیــل نشــد و عمدتــا یــک ایدئولــوژی نمادیــن و
ِ
ـماتیک «دولتــی» باقــی مانــد.
شـ
ِ
بــه علــل فــوق در نوشــتۀ رفیــق بهرنــگ هیــچ اســتدالل تئوریــک منســجم
و قانعکننــدهای مبنــی بــر اینکــه چهطــور و چگونــه ایدئولــوژی
واپســگرایانۀ بازگشــت بــه پهلــوی ،باعــث ایجــاد حــس ثبــات و آرامــش
در تودههــای پرتــاب شــده بــه حاشــیهها و اعمــاق میشــود ،ارائــه
نشــده اســت .اســامگرایی بــه تودههــای رانــده شــده بــه حاشــیهها،
نویــد «امــت واحــده» و «عدالــت» اســامی را م ـیداد .آنهــا کــه احســاس
ســردرگمی ،زائــدۀ جامعــۀ مــدرن شــهری بــودن و هیچبودگــی داشــتند را
بهعنــوان «خلیفــة اهلل» و «مجاهدیــن فــی ســبیل اهلل» هویــت میبخشــید.
فلســفۀ سیاســی و جهانبینــی ریشــهداری بــود کــه تودههــا جهــان،
خــود و آینــده را بــا آن معنــی و تفســیر کــرده و احســاس «تــوکل»،
امیــد و فتــح بــر «طاغــوت» از آن میگرفتنــد .ایدئولــوژی «خــودی» و
«بازگشــت بــه خویشــتن» شــکوهمند و موعــودی بــود کــه «اســتعمارگران
بیگانــه ،غیــر مســلمان و فرنگــی» کــه بانــی تمــام مظاهــر «شــیطانی» و
«غربــی» جمــع شــده در «بــاال شــهریهای کاخنشــین» ،کابارههــا ،شــهر
نوهــا ،مشروبفروشــیها ،جشــن هنــر شــیرازها ،بودنــد را بهچالــش
میکشــید .آیــا واقعــا گرایــش بــه پهلــوی ،امــروزه بهویــژه در میــان
تودههــای اعمــاق جامعــه ،چنیــن تأثیــر و کارکــردی دارد؟!
مســاله ایــن نیســت کــه پهلویگرایــی و نوســتالژی «رفــاه و ثبــات» دوران
پهلــوی در جامعــه نفــوذ نســبی نــدارد یــا برآمــده از فقــر و فالکــت و
بیآیندگــی و بیثباتــی اقشــار مختلــف نیســت .کمــا اینکــه نوشــتههایی
کــه رفیــق ادعــا میکنــد در ســطح ماندهانــد( ،ازجملــه نوشــتههای مــن)
ِ
نوســتالژی رفــاه و کار تأکیــد کردهانــد .مســاله ایــن اســت کــه
بــر ایــن
تحلیــل طبقاتــی نامنســجم و آشــفتۀ رفیــق بهرنــگ و بــه کار بــردن تئــوری
رفیــق آواکیــان ،بــه یــک تبییــن ماتریالیســتی-دیالکتیکی از ایــن گرایــش و
ریشــهها و پایههــای آن (بهویــژه در میــان کســانی کــه بیشــترین آســیب
را از بیثباتــی و حاشیهنشــینیهای مطــرح شــده در مقالــه دیدهانــد)
منتهــی نمیشــود .و مخاطــب ،رابطــهای روشــن و منطقــی میــان ایــن دو
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پدیــده دســت کــم در ایــن نوشــته نمیبینــد.
بنابرایــن کمــاکان معتقــدم نوســتالژی «رفــاه اقتصــادی» چنــان کــه پیشــتر
هــم نوشــتم ،انگیــزۀ مهمــی در گرایــش بــه تصویــر یکجانبــه و جعلــی
اســت کــه رســانههای طرفــدار ســلطنت و روایتهــای گزینشــی
شــفاهی از آن دوران بــه آن دامــن زدهانــد .و برخــاف رفیــق بهرنــگ
کــه معتقــد اســت «چــرا ایــن بازگشــت ،خــود را بــه شــکل بازگشــت بــه
رضاشــاه نشــان میدهــد نــه محمــد رضــا شــاه؟ اگــر معیــار مــا میــزان
مدرنیزاســیون در جامعــه باشــد ،پهلــوی دوم بهواقــع جامعــه را بیشــتر
مدرنیــزه کــرد» ،معتقــدم تمرکــز بــر رضاشــاه و شــعار مربــوط بــه او
نوعــی یکجانبهنگــری در واقعیــت و برخــورد گزینشــی بــا فاکتهــا
اســت .چــون نــه شــعارهای طرفــداران ایــن گرایــش بــه «رضاشــاه روحــت
شــاد» محــدود میشــود و نــه افســانهها و پروپاگاندایــی کــه بهصــورت
شــفاهی یــا در فضــای مجــازی و کتابهــا تبلیــغ میشــوند ،محــدود بــه
رضاشــاه اســت .شــعارها و تبلیغاتــی ماننــد «ایــران کــه شــاه نــداره ،حســاب
کتــاب نــداره»« ،مــا انقــاب کردیــم ،مــا اشــتباه کردیــم»« ،برگــرد شــاه»،
«خانــدان ایرانســاز پهلــوی»« ،مــادر ایــران» (اشــاره بــه فــرح دیبــا) و
فیلمهــا ،عکسهــا و نوشــتههایی در تبلیــغ پهلویهــا ،جملگــی بخشــی
از یــک کارزار تبلیغاتــی اجتماعــی هســتند .بــه بــاور مــن ،هنــوز پایــۀ
اصلــی اجتماعــی و ایدئولوژیـ ِ
ـک گرایــش بــه دوران پهلــوی (و نــه فقــط
تئوریســینها و مبدعــان ایــن گرایــش) در میــان اقشــاری از بــورژوازی و
الیههایــی از خردهبــورژوازی اســت .آنچهکــه از پهلویگرایــی بهمثابــۀ
یــک ایدئولــوژی عمــل میکنــد و بــرای بخشــی از جامعــه جذابیــت دارد،
ناسیونالیســم باســتانگرا و عظمتطلــب« ،اقتــدار ملــی» ،نظــم و مدیریــت
پوالدیــن« ،ســربلندی ایــران و ایرانــی در منطقــه و جهــان» و آزادیهــای
اجتماعــی اســت .عناصــری کــه عمدتــا دغدغــه و دلمشــغولی فکــری و
سیاســی بــورژوازی و خردهبــورژوازی هســتند و نــه آنهــا کــه بیشــترین
رنــج و شــکنجه را از فقــر و بیثباتــی و حاشیهنشــینی دارنــد .امــا اینکــه
ایــن گرایــش در آینــده بتوانــد بهمثابــۀ یــک ایدئولــوژی منســجم فاشیســتی
و سیاســی خــود را انســجام ببخشــد ،بــه میــان الیههــای مختلــف اجتماعــی
– ازجملــه حاشیهنشــینان و تهیدســتان – نفــوذ کــرده و بــه یــک جنبــش
نیرومنــد اجتماعــی تبدیــل شــود ،فعــا گمانهزنــی و امکانــی اســت کــه
تحقــق آن بــه تغییــر و تحــوالت سیاســی و اقتصــادی بــزرگ در جهــان و
ایــران بســتگی دارد.
رفیــق بهرنــگ ســعی میکنــد بــه مســالۀ روبنــا و مبــارزۀ تئوریــک و
ایدئولوژیــک بــا طرفــداران ســلطنت اشــاره کنــد و مینویســد «نبایــد
ایــن حقیقــت را فرامــوش کــرد کــه اساســا توســط صاحبــان قــدرت بــر
اســطوره و نوســتالژی رضاشــاه دمیــده شــده تــا همچــون مخــدری در میــان
بخشــی از مــردم عمــل کنــد» .امــا عمــا در نوشــتهاش بــه ایــن فاکتــور
بهویــژه در تحلیــل علــل رشــد ایــن گرایــش در جامعــه و کار فکــری و
تبلیغاتــی کــه رســانههای طرفــدار آن و ســخنگویان و مبلغینــش (بهویــژه
طــی ده ســال گذشــته) کــم بهــا میدهــد .بــه بــاور رفیــق «اگــر مســاله
قابــل تقلیــل بــه نقــش رســانهها باشــد ،چــرا طــی ایــن چنــد دهــه چنیــن
شــکلی از گذشــتهگرایی بــروز نکــرد؟» .بیشــک «تقلیــل» علــل عــروج
چنیــن گرایشــی بــه نقــش «رســانهها» نادرســت اســت امــا حــرف ایــن
اســت کــه رفیــق بهرنــگ در نوشــتهاش ،اساسـ ًا اهمیــت روبنــا و تبلیغــات و
فکرســازی حــول اســطورۀ «رفــاه و مدیریــت و اقتــدار خانــدان پهلــوی» را
بهعنــوان یــک فاکتــور تأثیرگــذار نمیبینــد .تحلیــل او کمــاکان مبتنــی بــر
نوعــی تقلیلگرایــی مســاله بــه انگیزههــای اقتصــادی و طبقاتــی اســت و
در نوشــتۀ طوالن ـیاش ،هیــچ تحلیلــی دربــارۀ رســانههایی کــه طــی چنــد
ســال اخیــر دســت بــه کار تبلیغــات وســیع پیرامــون تاریــخ و عملکــرد
دولــت پهلــوی اول و دوم بودهانــد ،ارائــه نمیشــود .رفیــق بهرنــگ بــه
آنچــه کــه رســانههای طرفــدار ســلطنت و جناحهــای مختلــف راســت
و لیبــرال و پروامپریالیســت غــرب ،در خلــق افــکار حــول «رفــاه ،آزادی
اجتماعــی ،شــادی ،اقتــدار ملــی و منطقــهای دوران پهلــوی» میکننــد،
هیــچ اشــارهای نکــرده اســت .بهجــز فیلمهــای تبلیغاتــی مثــل مســتند
رضاشــاه شــبکۀ مــن و تــو ،هــر روز و هــر ســاعت هــزاران فیلــم ،عکــس
و نوشــته ،داســتان از ســفرها ،صحبتهــا و اقدامــات محمــد رضــا شــاه
در فضــای مجــازی و بیــن مــردم دســت بــه دســت میشــوند و بــر ایــن
خلــق افــکار جمعــی ارتجاعــی میدمنــد .یکــی از اصلیتریــن جبهههــای
نبــرد تئوریــک و ایدئولوژیــک بــر ســر آلترناتیــو ،جامعــه و رهبــری آینــده

– یــا چنانکــه رفیــق بهرنــگ هــم در مقال ـهاش مینویســد؛ نبــرد بــر ســر
پرچمهــا ،شــعارها و ایدههــا – بــر ســر تاریــخ معاصــر ایــران ،حقیقــت ایــن
تاریــخ و دادن آگاهــی یــا آگاهــی جعلــی بــه مــردم در ایــن زمینــه اســت.
رفیــق بهرنــگ امــا کمــاکان معتقــد اســت اینکــه تصویــر ســاخته شــده
از دوران پهلــوی در رســانهها «تــا چــه انــدازه واقعــی اســت و حقایــق
تاریخــی واقعــا چــه بودهانــد و عملکــرد واقعــی رضاشــاه در هــر یــک از
زمینههــا چــه بــوده بــرای مــردم نقــش فرعــی دارد .از بغــض حکومــت
دینــی اســت کــه مــردم طــرف رضــا شــاه را گرفتهانــد».
جــدا از اینکــه دسترســی همگانــی وســیع بــه رســانهها و پخــش گســتردۀ
اطالعــات و محتــوا (ازجملــه خزعبــات تاریخــی و افســانهای دربــاره
رضاشــاه و پســرش) طــی «چندیــن دهــه» نبــود و بــه ده ســاله اخیــر محدود
اســت ،امــا فقــدان یــک مبــارزۀ فکــری و تئوریــک بــا ســلطنتطلبی و
بهویــژه جعلیــات تاریخــی آنهــا ،یکــی از عناصــر تأثیرگــذار در گســترش
و نفــوذ ایــن پدیــده بــود .مســاله ایــن اســت آن بخشــی از چــپ کــه از
انقــاب و مارکسیســم توبــه نکــرد و پســتمدرن و لیبــرال و سوســیال
دمکــرات نشــد ،طــی «ایــن چنــد دهــه» اخیــر کــه در مقابــل انبــوه کتــاب،
رســاله ،فیلــم و مقالــهای کــه ایدئولوگهــا و رســانههای ســلطنتطلب،
راســت و لیبــرال در جعــل تاریخنویســی و تاریخپژوهــی ایــران معاصــر و
دوران رضاشــاه و ســلطنت پهلویهــا قــرار داشــتند ،حتــی یــک جــزوه یــا
مقالــۀ مســتند و مســتحکم پژوهشــی از منظــر مارکسیســتی و ماتریالیســتی
تاریخــی ارائــه نــداد .چــپ بــا جمالتــی از ایــن دســت کــه "دوران
رضاشــاه ،جنبــش جنــگل ،فرقــه دمکــرات آذربایجــان و غیــره تمــام شــده
و کســی دنبــال دانســتن و خوانــدن آنهــا نیســت" ،بــه ســهم و وزن خــود،
عمــا ایــن عرصــه را بــرای یکهتــازی راســت و خلــق باورهــای غلــط و
افســانههای بیپایــه در اذهــان تودههــا خالــی گذاشــت.
امــا رفیــق بهرنــگ حــاال بهدرســتی دریافتــه کــه مبــارزه بــر ســر حقیقــت
تاریــخ و تاریخپژوهــی و تاریخنــگاری پهلویهــا «صرفــا قضــاوت
صحیــح در مــورد تاریــخ یــا ارزیابــی واقعــی از یــک پادشــاه مســتبد و
افشــای رفتــار و کــردار وی یــا نــوه و نتیجــهاش نیســت» کــه "امــروزه
کســی نخوانــد و دنبــال نکنــد" ،بلکــه «مبــارزه اصلــی بــر ســر آینــدهای
اســت کــه بایــد طلــب شــود» .از همیــن رو مینویســد« :بــدون تعییــن
اهــداف پایـهای و تعییــن راهبردهــای مشــخص ،جــدل بــر ســر تاکتیکهــا
و اشــکال مبارزاتــی روزمــره حاصــل چندانــی نخواهــد داشــت .بــدون
داشــتن دورنمــای سیاســی نظــری روشــن نــه میتــوان ایــن جدلهــا را
بــهدرســتی پیــش بــرد و نــه از مبــارزات قهرمانانــه تودههــا بهمعنــای
واقعــی آموخــت».
واپســین ســوال مــن از رفیــق ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی جامعــه
و جهــا ِن مــا« ،اهــداف پایــهای» « ،راهبردهــای مشــخص» و «دورنمــای
سیاســی نظــری روشــن» کدامهــا اســت؟ راه حــل و علــم و خــط و مشــی
کــه تــوان تشــخیص و تدویــن آنهــا را دارد ،چیســت؟ یکــی اســت یــا
متعــدد اســت؟ تمــام «چــپ» – چــه در جهــان و چــه در ایــران – آن را
کشــف و تدویــن کــرده و در دســت گرفتــه اســت یــا علــم کمونیســم در
زمانــۀ مــا و اســتراتژی یــک انقــاب واقعــی کمونیســتی ،یگانــه و واحــد
اســت؟ اگــر چنیــن اســت ،نــام آن چیســت؟ معمــار و تدوینگــرش در
ســطح جهانــی کیســت؟ تبــارز تشــکیالتی و عملیاتــی آن در جنبشهــای
جهانــی و ازجملــه در انقــاب ایــران ،کــدام جریانــات و احــزاب هســتند؟
پاســخ بــه ایــن ســواالت ،نکاتــی اســت کــه اساســا در نوشــتههای رفیــق
امیــد بهرنــگ ازجملــه در نوشــتۀ فــوق ،جــای آنهــا خالــی اســت.
سیامک صبوری

پانوشت:
 .1بــه کــوری چشـمتون رضاشــاه هــم تــو ماهــه .ســیامک صبــوری .نشــریه آتــش شــماره
 .91خــرداد 1398
 .2علل رشد بنیادگرایی مذهبی در جهان .باب آواکیان .سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)

به اطالع خوانندگان نشریه آتش میرساند که ادامه
چاپ سلسله مقاله «آناتومی بورژوا دموکراسی چپ
ایران» از شماره آینده پی گرفته خواهد شد.

جنبش مونتاژ و مبارزه
بین دو خط

پانوشت:

* کابوکــی نــام گونـهای از تئاتــر ســنتی ژاپنــی اســت کــه شــهرتش بهدلیــل ســبک درام آن و نــوع لبــاس
زینتــی بازیگرانــش میباشــد .ایــن واژه از ترکیــب ســه نویســه کانجــی تشــکیل شدهاســت ،کــه بــه معنــی
آواز ،رقــص و مهــارت میباشــند و بههمیــن دلیــل اســت کــه کابوکــی گاهــی «هنــر آواز و رقــص» ترجمــه
میشــود .حــروف ایــن کلمــه ،بهدلیــل آنکــه از زبــان چینــی وارد شــدهاند ،مفهــوم واقعــی لغــت را نشــان
نمیدهنــد .در کانجــی ،مهــارت بهطــور کلــی بــه بازیگــر تئاتــر کابوکــی اشــاره میکنــد و خــود لغــت
کابوکــی از  kabukuمشــتق شــده کــه بــه معنــی تکیــه دادن یــا غیــر معمــول بــودن اســت .پــس کابوکــی
میتوانــد بــه مفهــوم «تئاتــر پیشــرو» یــا «تئاتــر عجیــب» نیــز باشــد .اصطــاح  kabukimonoبهطــور
کلــی بــه کســانی اشــاره میکنــد کــه لباسهــای عجیــب میپوشــند و بــا غــرور در خیابــان راه میرونــد.
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بــا وجــود تعــدد فیلمســازان و هنرمنــدان نوگــرا و خــاق در ســالهای
ابتدایــی پــس از انقــاب اکتبــر ،امــا بهطــور کلــی در ســینمای شــوروی
میتــوان دو خــط سیاســی و زیباشــناختی را تــا پیــش از ورود و هژمونیــک
شــدن ســبک «رئالیســم سوسیالیســتی» تشــخیص داد .جنبــش مونتــاژ را به این
شــکل اگــر بخواهیــم «تقســیم بــه دو کنیــم» و دو گرایــش متضــاد کمونیســتی
و رویزیونیســتی را در درون آن تشــخیص دهیــم ،بــدون شــک بــه دو نــام
ژیگاورتــوف و ســرگئی آیزنشــتاین میرســیم .دو نامــی کــه نشــان از دو راه
متضــاد در برخــورد و مواجهــه بــا ســینمای انقالبــی را در پیــش گرفتنــد ،راه
مســتند و راه داســتان.
امــا پیــش از ورود بــه ایــن بحــث ،بهتــر اســت تکلیــف خــود را بــا آن
تاریخنــگاری رویزیونیســتی «دو در یــک ادغــام میشــود» روشــن کنیــم،
تاریخنــگاریای کــه اینجــا در برخــورد بــا جنبــش مونتــاژ (و دیگــر
جریانهــا و پدیدههــا) دائمــا در تــاش اســت تــا ایــن جنبــش را چونــان
کلیتــی یکدســت و یکپارچــه عرضــه کــرده و هرگونــه تضــاد و مبــارزه
خطــی در درون آن را انــکار کنــد و
جنبــش و اعضــای آن را جملگــی
بخشــی از یــک کل در نظــر آورد
و کامــا نقــش «تضــاد» و «مبــارزه
درونــی» بیــن خــط رویزیونیســتی
و کمونیســتی در دل جنبــش مونتــاژ
شــوروی را نادیــده گرفتــه و آن را بــه
نفــع «ادغــام» و «صلــح» بیــن نیروهــا
جــا بزنــد .بدیــن طریــق اســت کــه
تضــاد سیاســی و زیباییشــناختی
بیــن ژیگاورتــوف و آیزنشــتاین
کــه دو راه و سیاســت متضــاد را
نمایندگــی میکردنــد بــه حاشــیه
رانــده میشــود.
امــا ایــن دو راه چیســت و هــر کــدام
واجــد چــه خصوصیاتــی اســت؟ قبل
از هــر چیــز الزم اســت کــه شــرحی
مختصــر بــر کار و فعالیــت و ایدههــای آیزنشــتاین و ورتــوف بیندازیــم .دو تن
از نظریهپــردازان بــزرگ ســینما و نظریــه مونتــاژ.
آیزنشتاین:
ســرگئی آیزنشــتاین در  ۱۸۹۸میــادی در شــهر ریــگا در روســیه بــه دنیــا
آمــد ،او فرزنــد یــک کشتیســاز بــود و در رشــته مهندســی معمــاری تحصیــل
میکــرد .در زمــان وقــوع انقــاب  ۱۹۱۷دانشــجو بــود و در  ۱۹۲۰میــادی
و در پایــان جنــگ داخلــی بــه فعالیتهــای هنــری جــذب شــد و بهعنــوان
طــراح در تماشــاخانههای فورگــر و مــه یــر هولــد بــه کار پرداخــت و ســپس
بهعنــوان کارگــردان بــه «تئاتــر فرهنــگ پرولتــری» پیوســت.
فعالیــت در تئاتــر فرهنــگ پرولتــری بــرای آیزنشــتاین بــا تجربههــای جدیدی
همــراه بــود .اجــرای نمایــش «ماســک ضــد گاز» در یــک کارخانــه گاز باعــث
شــد تــا از تئاتــر بــه ســینما بهعنــوان تدوینگــر نقــل مــکان کنــد و در ادامــه
چنــد فیلــم کوتــاه نیــز ســاخت و خــود ،آنهــا را تدویــن کــرد .او همچنیــن،
فیلــم آلمانــی «دکتــر مابــوزه قماربــاز» را بــرای اکــران در شــوروی از ابتــدا
مونتــاژ کــرد تــا اینکــه در  ۱۹۲۴میــادی نخســتین فیلــم بلنــد خــود یعنــی
«اعتصــاب» را ســاخت.
از دیگــر فیلمهــای برجســته آیزنشــتاین میتــوان بــه رزمنــاو پوتمکیــن،
ط مشــی عمومــی) ،الکســاندر نوســکی و ایــوان
اکتبــر ،کهنــه و نو(یــا خــ 
مخــوف اشــاره کــرد .در ایــن فیلمهــا آیزنشــتاین کوشــید تــا تئــوری مونتــاژ
دیالکتیکــی خــود را تدویــن کــرده و فیلــم بــه فیلــم آن را کاملتــر کنــد .در
ایــن تئــوری ،محتــوی و گرافیــک تصویــر در پــان یــک در تضــادی کامــل
اســت بــا محتــوی و گرافیــک تصویــر در پــان دو و بــه ایــن شــکل بــا دو
تصویــر کــه از پــی هــم میآینــد نوعــی تــز و آنتیتــز شــکل میگیــرد کــه
باعــث شــکلگیری ســنتزی در ذهــن مخاطــب میشــود کــه خــود بایــد آن
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را نتیجهگیــری کنــد .در ایــن تئــوری ،آیزنشــتاین در تــاش اســت کــه بــر
خــاف رویــه مونتــاژ تدوامــی هالیــوود مخاطــب را تشــویق و وادار بــه تفکر و
نتیجهگیــری از مونتــاژ تصاویــر کنــد ،مونتــاژی کــه خــود را در شــکل «تصــادم
ایدههــا» نشــان میدهــد و باعــث میشــود کــه پــان ســوم در ذهــن ببیننــده
شــکل بگیــرد و فیلــم رابط ـهای پویــا بــا بیننــده برقــرار کنــد .بهعنــوان مثــال
در فیلــم «اعتصــاب» پالنــی از تظاهــرات کارگــران و ســرکوب آن بــه پالنــی از
کشــتارگاه و ســاخی گاوهــا کات میخــورد تــا معنــای «ســرکوب» در ذهــن
مخاطــب شــکل بگیــرد .یــا در ســکانس جاودانــه «پلــکان اودســا» در «رزمنــاو
پوتمکیــن» زاویــه دوربیــن و خطــوط پلــکان و فــرم و ســایههای ســربازان
قــزاق کات میخــورد بــه مــادری کــه در تــاش اســت فرزنــدش را نجــات
دهــد .شــیوه مونتــاژ ایــن پالنهــا بــه خوبــی تقابــل انقالبیــون و ســربازان
قــزاق را نشــان میدهــد .ریتــم مونتــاژ در اینجــا باعــث خلــق حســی از
شــورش در مخاطــب میشــود ،از گرافیــک و معمــاری و هندســه تصویــر
گرفتــه تــا کلوزآپهــای چهــره مادر(کــه تحــت تاثیــر بــازی مکانیکــی متاثــر
از ســبک مــه یــر هولــد اســت).
از دیگــر ویژگیهــای ســینمای آیزنشــتاین میتــوان بــه سمبولیســم افراطــی در
فیلمهــای او اشــاره کــرد کــه شــاید مشــهورترین مثــالاش پالنهــای آغازیــن
«رزمنــاو پوتمکیــن» باشــد کــه شــامل تصاویــری از امــواج خروشــانی اســت
کــه بــه موانعــی برخــورد میکننــد ،امواجــی کــه میتوانــد نشــان دهنــده
امــواج انقالبــی باشــد کــه در راه اســت.
از دیگــر فیلمهــای مهــم آیزنشــتاین میتــوان بــه «اکتبــر» اشــاره کــرد کــه در
دهمیــن ســالگرد انقــاب اکتبر ســاخته شــد و در تالش بود با شــیوهای مســتند
وقایــع انقــاب را بهطــور دقیــق بازســازی کنــد .بــرای ایــن منظــور آیزنشــتاین
حتــی تــاش کــرد تــا تمــام ســربازان و کارگــران و دهقانــان بلشــویک و
انقالبــیای کــه در خــود انقــاب
اکتبــر و حملــه بــه کاخ زمســتانی
نقــش داشــتند را پیــدا کــرده و فیلــم
را بــا حضــور آنهــا بازســازی کنــد.
بدیــن شــکل ،فیلــم آنچنــان ســندیتی
پیــدا کــرد کــه بعدهــا بهعنــوان
آرشــیوی از تصاویــر انقــاب اکتبــر
در مســتندها و فیلمهــای پژوهشــی
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بــرای
همیــن میتــوان «اکتبــر» را نخســتین
مســتند بازســازی شــده تاریخ ســینما
نیــز قلمــداد کــرد.
در درام هــای آیزنشــتاین هیــچگاه
قهرمــان فــردی حضــور نــدارد
(شــاید بــه جــز ایــوان مخــوف) و مــا
بــا قهرمانهایــی جمعــی مواجهایــم.
تودههــا و مــردم بیچهــره نقــش
قهرمــان در فیلمهــای او را ایفــا میکننــد و بههمینترتیــب میتــوان بــه
حــذف روانشناســی فــردی کاراکتــر در آثــار او اشــاره کــرد آن هــم بــه نفــع
نوعــی تیپــاژ و ســاخت تیپهایــی کــه نمایندههــای بلوکهــای سیاســی و
یــا طبقــات هســتند .ســینمای آیزنشــتاین کــه بهشــدت تحــت تاثیــر تئاتــر
کابوکــی* ژاپنــی و آموزههــای اســوالد مــه یــر هولــد در بازیگــری و همچنیــن
تکنیکهــای مربــوط بــه نمایشهــای ســیرک اســت ،بــه یــک فیلم/کارنــاوال
میمانــد کــه در آن تمــام کاراکترهــا در موقعیتــی برابــر بــا یکدیگــر قــرار
گرفتهانــد  -همچــون بندبــازان و دلقــکان ســیرک کــه همــه بــا هــم برابرنــد
 کــه در تــاش اســت یــک درام کمونیســتی مبتنــی بــر قهرمــان جمعــی وتئــوری مونتــاژ دیالکتیکــی ارائــه دهــد.
«بــرای مــن مونتــاژ صرف ـ ًا بــه هــم چســباندن صحنههــای فیلمبــرداری شــده
متوالــی نیســت بلکــه همجــوار کــردن دو صحنــه مســتقل از هــم هســت تــا به
ایــن ترتیــب معنــای جدیــدی از مجمــوع دو صحنــه در ذهــن بیننــده حاصــل
شــود».
ادامه دارد...
آوتیس
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علم فرگشت و ویروس سارس
آردی اسکای بریک
از کتاب«:علم فرگشت و افسانۀ خلقت»
مســاله خیلــی ســاده ایــن اســت :بــدون در نظــر گرفتــن برخــی واقعیتهــای
پایـهای در مــورد فرگشــت (تکامــل) بیولوژیــک ،امــکان نــدارد کســی بتوانــد
بــه هرگونــه دانــش اساســی در مــورد ســارس و بیماریهــای همهگیــر (و
بهتریــن راه مقابلــه بــا آنهــا) برســد .اصــول پایـه ِ
ای فرگشــت بیولوژیکــی در
درجــه اول کمــک بــه تشــخیص ســاختار ژنتیکــیِ ایــن ویــروس خــاص
و آشــکار کــردن ایــن اســت کــه ویــروس ســارس بــا چــه ویروسهــای
دیگــری فامیــل اســت (خانــوادۀ فرگشــتیِ «ویروسهــای کرونــا» کــه
فامیلهــای نزدیــک هســتند).
دانــش فرگشــت بــه نوبــه خــودش بــرای حــل ایــن مســاله کــه کــدام داروها
و واکس ـنها ممکــن اســت تاثیــری بــر ویــروس ســارس داشــته باشــند یــا
نداشــته باشــند ،اهمیــت دارد ( .بهطــور مثــال ،اگــر ایــن ویــروس بخشــی از
خانــوادۀ فرگشــتیِ ویروسهــای کرونایــی اســت ،منطقــی اســت کــه اول بــه
آن چــه پیشــاپیش میدانیــم نــگاه کنیــم و ببینیــم چــه چیــزی علیــه دیگــر
ویروسهــای نزدیــک بــه هــم در خانــوادۀ کرونایــی موثــر اســت و چــه
چیــزی موثــر نیســت).
ســپس مســاله اینســت کــه تحلیــل کنیــم ایــن ویــروس ســارس از کجــا آمده
اســت :درک اصــول فرگشــتی بــه مــا کمــک کــرده اســت درک کنیــم کــه
ویروسهــا برخــی اوقــات میتواننــد از یــک گونــۀ بیولوژیکــی بــه درون
یکــی دیگــر "بجهنــد" (اغلــب بهنظــر میآیــد ایــن اتفــاق از طریــق شــکار
رخ میدهــد ،یعنــی زمانیکــه یــک گونــه ،گونــۀ دیگــری را میخــورد).
درک چگونگــی کارکــرد فرگشــت همچنیــن بــه مــا کمــک میکنــد تــا
بفهمیــم وقتــی اعضــای یــک گونــه ،عضــوی از یــک گونــۀ دیگــر کــه آلــوده
بــه ویــروس اســت را بخورنــد ،در صورتــی کــه دو گونــۀ مــورد نظــر فقــط
قــوم و خویشــیِ دوری بــا هــم داشــته باشــند خیلــی کمتــر امــکان بیمــار
شدنشــان اســت امــا اگــر قــوم و خویشــیِ نزدیکــی داشــته باشــند ایــن
امــکان بیشــتر اســت( .دالیــل زیــادی بــرای نامناســب بــودن تنــاول گوشــت
میمونهــا و بوزینههــا توســط انســان هســت امــا یکــی از دالیــل آن
دقیقــا ایــن اســت کــه انســانها و میمونهــا و بوزینههــا همگــی از راســتۀ
نخســتیان و قــوم و خویــش هســتند .بــرای مثــال ،هنــوز گمانهزنیهــای
زیــادی در ایــن مــورد موجــود اســت کــه نــژاد ویروسهــای اچآیوی کــه
بهســرعت جهــش تکاملــی میکنــد و باعــث بیمــاری ایــدز در انســانها
مــی شــود ،در اصــل از درون برخــی ویروسهــا تکامــل یافتــه کــه قــوم
و خویشــی نزدیکــی بــا ویــروس اچآیوی دارنــد و فهمیــده شــده اســت
کــه ایــن ویروسهــا کــه قــوم و خویشــی نزدیکــی بــا ویــروس اچآیوی
دارنــد ،در برخــی راســتۀ نخســتیا ِن آفریقایــی باعــث بیمـ ِ
ـاری مشــابه ایــدز
میشــوند .تعــدادی از بیولوژیســتها احتمــال میدهنــد کــه برخــی از
ایــن ویروسهــا از طریــق مصــرف "گوشــت وحــوش" – از جملــه ،مصــرف
گوشــت گونههــای مختلــف میمونهــا و بوزینههــا ماننــد شــامپانزه کــه
هنــوز عادتــی رایــج در برخــی مناطــق اســت  -بــه روی میزبــان انســانی
"جهیــده" اســت.
ارگانیــزمِ خــودِ ایــن بیماریهــا هم طــی زمــان دچار دگردیســی (اولوســیون)
میشــوند و ایــن رونــد اغلــب در پیونــد و تقــارن بــا میزبانهایشــان (همــراه
بــا آنهــا یــا در رابطــه بــا دگردیســیِ میزبانهــا) رخ میدهــد .هرچهقــدر
گذشــتۀ فرگشــتیِ گونههــای مختلــف و اشتراکشــان در اجــداد مشــترک
متاخرتــر باشــد (و هرچــه خصوصیــات جســمانیِ یکسانشــان بیشــتر
باشــد) احتمــا ِل ایــن مســاله بیشــتر اســت کــه همــان عواملــی کــه یکــی
را بیمــار میکنــد (مثــا یــک ویــروس خــاص) آن دیگــری را نیــز بیمــار
کنــد .تئــوری فرگشــت بــه مــا امــکان درک چنیــن مســائلی را میدهــد و

درک ایــن مســائل بــه نوبــۀ خــود میتوانــد بــه مــا عالمــت بدهــد کــه بــرای
تحلیــل مســاله در گام بعــدی بــه کجــا بایــد نــگاه کنیــم .کســانی که فرگشــت
را رد میکننــد ،و کســانی کــه بــر ایــن باورنــد کــه گونههــای زنــده درون
ســیاره مــا و حیوانــات کامــا بــا هــم بیربطنــد ،نمیتواننــد هیچگونــه
گشــایش واقعــی و مهمــی در مبــارزۀ عصــر مــدرن بــرای مدیریــت یــا درمان
بیماریهــای عفونــی بهوجــود آورنــد.
فقــط کســانی میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد کــه بــر علــم فرگشــت
اســتوار باشــند .بــرای مثــال ،اپیدیمولوژیس ـتها (بیولوژیس ـتهایی کــه در
ِ
بــازداری آنهــا مطالعــه
مــورد بیماریهــای عفونــی و همهگیــر شــدن و
میکننــد) بــرای یافتــن منابــع و مخــازن احتمالــی ویــروس ســارس ســراغ
گونههــای غیــر انســانیای رفتنــد کــه در گذشــتۀ نهچنــدان دور دارای
اجــدادِ فرگشــتیِ مشــترک بــا انســان بودنــد .امــا علــت اینکــه اصــا بــه
ذهنشــان رســید کــه چنیــن کاری کننــد ایــن بــود کــه برخــی اصــول پایـهای
فرگشــت بیولوژیــک را درک میکننــد و آنهــا را بــه حســاب میآورنــد.
انســانها پســتاندار هســتند .از ایــن رو ،محققیــن در مناطقــی کــه در آنهــا
مــوارد ظهــور اولیــۀ ســارس زیــاد بــود شــروع بــه تحقیــق روی برخــی
پســتانداران دیگــر کردنــد کــه در آن مناطــق تمــاس نزدیکــی بــا انســانها
داشــتند (هــم پســتانداران خانگــی ماننــد خــوک کــه برخــی اوقــات نزدیــک
محــل ســکونت انســانها زندگــی میکننــد یــا پســتاندارن وحشــی کــه
توســط انســانها شــکار و مصــرف میشــوند) .آنهــا در مناطــق روســتایی
چیــن در جســتجوی ویــروس ســارس بودنــد زیــرا احتمــال میدادنــد کــه
ایــن ویــروس ممکــن اســت از خــوک بــه انســان "جهیــده" باشــد .و در ایــن
زمــان کــه دارم ایــن ســطور را مینویســم آخریــن خبــر اینســت کــه یــک
گونــه از زبــاد وحشــی (پســتانداری شــبیه بــه گربــه کــه ظاهــرا گاهگاهــی
توســط مــردم منطقــه شــکار و مصــرف میشــود) ممکــن اســت حامــل
ویــروس ســارس باشــد و میتوانــد نشــاندهنده آن باشــد کــه انســانها
در ابتــدا از ایــن طریــق ویــروس را گرفتهانــد .البتــه هنــوز خیلــی زود اســت
کــه بــا قطعیــت در ایــن مــورد اظهــار نظــر کنیــم کــه آیــا ایــن منبــع خــاص
ویــروس ســارس را منتشــر کــرده اســت یــا خیــر .امــا نکتــه در آن اســت کــه
تــاش بــرای حــل ایــن پــازل کــه ایــن ویــروس از کجــا آمــده بخــش مهمــی
از یافتــن راه درمــان و بــازداری آن در میــان جمعیتهــای انســانی اســت
و اگــر دانشــمندان فاکتهــای پایــهای را در مــورد فرگشــت نمیدانســتند
اصــا نمیتوانســتند بداننــد کــه کجــا بایســتی دنبــال آن بگردنــد ،از جملــه
اینکــه چــرا عوامــلِ بیمارکننــده برخــی اوقــات میتواننــد از گونــۀ طعمــه
بــه گونــۀ شــکارچی بجهنــد و شــکارچیها را بیمــار کننــد ،بهویــژه اگــر
هنــوز در بســیاری از خصوصیــات فرگشــتی بــا شــکار خــود ســهیم باشــند.
ویــروس ســارس ،آســیبپذیری انســان در مقابــل "بیمــاری جنــونگاوی"
کــه مغــز را از بیــن میبــرد ،تکامــل جهشــیِ ویــروس ایــدز و تکامــل
فزاینــده و مسالهســاز باکتــری مقــاوم در مقابــل تمــام آنتیبیوتیکهــای
شــناخته شــده مســائلی بودنــد کــه پیشتــر در ایــن کتــاب بحــث شــدند و
همــه مســائل ســامتی جــدی عمومــی هســتند و آنهــا را نمیتــوان بــدون
بــه حســاب آوردن گذشــته و حــال تکاملــیِ ایــن ویروسهــای بیمــاریزا
فهمیــد و بهطــور صحیــح بــه ایــن چالــش پاســخ گفــت.
آیــا کســانی کــه بــه آفرینــش انســان توســط خــدا اعتقــاد دارنــد و میگوینــد
"بــه فرگشــت بــاور ندارنــد" چــون کــه ایــن تئــوری خــاف گفتههــای
انجیــل اســت ،فکــر میکننــد مــا بایســتی کل تالشهــای مــدرن بــرای
درمــان و برخــورد بــه بیماریهــای عفونــی را رهــا کنیــم ،چــون کــه چنیــن
تالشهایــی ریشــه در درک فرگشــت دارنــد؟
«آتش»
***

متنــی کــه خواندیــد بخشــی از فصــل هشــتم کتــاب «علــم فرگشــت و افســانۀ خلقت» بــه قلم
آردی اســکای بریــک ،دانشــمند بیولــوژی از پیــروان کمونیســم نویــن و بــاب آواکیــان اســت
کــه در ســال  2006نوشــته شــده .ایــن بخشــی از ایــن فصــل تحــت عنــوان «خلقتگرایــی
ضــد علمــی :تهاجــم بــه علــم بــه نــام خــدا» میباشــد .کل کتــاب در فرمــت پ.دی.اف در
لینــک زیــر موجــود اســت .بــرای ترجمــه کامــل ایــن کتــاب نیازمنــد داوطلبــا ِن آشــنا بــه زبــان
انگلیســی و رشــته بیولــوژی تکاملــی هســتیم.
https://mm-gold.azureedge.net/science/skybreak/scienceofevolution.pdf

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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واقعیت کمونیسم چیست

جنگ انقالبی بدون علم کمونیسم ممکن نیست!
بخش دوم

منبع :چرا به یک انقالب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می توانیم
1
انقالب کنیم؟ تابستان 2018

امــکان آن فراهــم شــود کــه ایــن واحدهــای رزمــی در درون نیروهــای انقالبــیِ
«ذخیــره» کــه وســیعتر هســتند «آب شــوند» و همزمــان شــرایط فعــال مانــدن
آنهــا ،تعلیمــات بیشــتر و آغــاز عملیــات دیگــر علیــه دشــمن آفریــده شــود.
هــر نیــروی انقالبــی بــا دشــمنی وارد جنــگ میشــود کــه در ابتــدا دارای
برتـ ِ
ـری کامــل در قــدرت نابودکنندگــی اســت و تــا مدتــی نیــز توانایــی بســیار
بیشــتری نســبت بــه نیــروی انقالبــی خواهــد داشــت .بنابرایــن ،نیــروی انقالبــی
بایــد رویکــردِ ربــودن تجهیــزات از دســت دشــمن را داشــته باشــد... .اما اســتفاده
از تجهیزاتــی کــه از دشــمن گرفتهایــد میبایســت بــا روشهایــی صــورت
گیــرد کــه «مناســب اســتراتژی جنگــی انقــاب باشــد»... .ســعی در اســتفاده از
برخــی تجهیــزات ربــوده شــده میتوانــد الزاماتــی را بــر ظرفیــت لجســتیکیِ
انقــاب تحمیــل کنــد کــه بیــش از توانــش بــوده و قــادر بــه تداومــش نباشــد
و/یــا اینکــه نیروهــای انقالبــی را وادار بــه نوعــی از جنگیــدن کنــد کــه مغایــر
بــا اســتراتژی مــورد نیــاز انقــاب باشــد و/یــا تخطــی از اصــول و اهــداف پایهای
باشــد کــه انقــاب برایــش میجنگــد .یعنــی ،مســاله کامــا مرتبــط بــا این اســت
کــه اصــا انقــاب بــرای چیســت و آیــا شــانس واقعــی بــرای پیــروزی دارد یــا
خیــر .بــرای همیــن ...نیروهــای جنگنــده انقالبــی میبایســت ،همیشــه عملیــات
را بهگون ـهای انجــام داده و عمــل کننــد کــه منطبــق بــر بینــش رهاییبخــش و
اهــداف انقــاب باشــد .معهــذا ،عــاوه بــر تکامــل راههــا و وســایلی بــرای جذب
و بســیج تودههــای مــردم در اختــراع و ســاختن تجهیـ ِ
ـزات مناســب برای اســتفادۀ
نیروهــای انقالبــی میتــوان راههایــی پیــدا کــرد کــه بتــوان از اغلــب تجهیزاتــی
کــه از دشــمن گرفتــه میشــود برمبنــای جهتگیــری اســتراتژیک ،همخــوان
و منطبــق بــر روشهــای جنگیــدن و اهــداف انقــاب اســتفاده کــرد .کلیــۀ ایــن
رویکردهــا ،بــرای پیشــبرد و درنهایــت پیــروزی انقــاب حیاتــی هســتند.
...نیروهــای انقالبــی میبایســت فقــط در میــدان مســاعد بجنگنــد و تازمانیکــه
«تناســب قــوا» کامــا بهنفــع انقــاب نچرخیــده باشــد ،فعاالنــه از برخــوردِ
قطعــی کــه نتیجــه کل پروســه را تعییــن خواهــد کــرد پرهیــز کننــد .ایــن اصــل
از وضعیتــی کــه در بــاال بحــث کردیــم ناشــی میشــود .یعنــی ازاینکــه ،در
ابتــدای شــروع جنــگ انقالبــی ،ضــد انقــاب از برتری کامــل در نیــروی تخریب
و کشــتار برخــوردار اســت .بایــد تاکیــد کنــم کــه ایــن صرفا مســالهای مربــوط به
جهتگیــری و نیـ ِ
ـات نیروهــای انقالبــی نیســت .دشــمن بــا توجــه بــه اینکــه
در ابتــدا و تامدتــی دارای نیــروی ویرانگــر کامــا برتــر خواهــد بــود ،مســتمرا
تــاش خواهــد کــرد تــا نیروهــای انقالبــی را وادار بــه درگیــر شــدن در نبردهایی
کنــد کــه تعیینکننــدۀ سرنوشــت جنــگ هســتند .اگــر دشــمن در ایــن کار موفــق
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در آتــش شــماره  100در همیــن ســتون مباحــث بــاب آواکیــان در مــورد جنــگ
انقالبــی را شــروع کردیــم .اکنــون در ادامــه میخواهیــم توجــه خواننــده را بــه دو
اصلــی کــه آواکیــان تشــریح میکنــد ،جلــب کنیــم .آواکیــان در ایــن مبحــث از
ِ
دو نکتــۀ مهــم از تحلیلهــای اسـ
ـتراتژیک روپــرت اســمیت (،)Rupert Smith
افســر ارتــش بریتانیــا و استراتژیســت نظامــی نیــز اســتفاده میکنــد.
اســمیت میگویــد« :نیــروی شورشــگری کــه پارامترهــای جنــگ را تعییــن
میکنــد»» « ...عمــا ،یــک قــدرت و نیــروی بدیــل را بــه صحنــه درآورده
اســت» .ایــن بهمعنــای آن اســت کــه اگــر یــک نیــروی انقالبــی بــه درجــات
زیــاد خصلــت جنــگ را تعییــن کنــد ،نــه بهعنــوان یــک مشــت «قانونشــکن»
بلکــه بهعنــوان یــک نیــروی موجــه کــه بــه مقابلــه بــا نظــم کهنــه برخاســته،
شــناخته خواهــد شــد .بــرای همیــن اهمیــت بســیار دارد کــه عملیــات مقدماتــیِ
نیروهــای نظامــی انقالبــی ،همــراه بــا بیانیــۀ قدرتمنــدی بــه دنیــا باشــد و روشــن
کنــد کــه نیــروی ســازمانیافتۀ مصممــی بــه صحنــه آمــده تــا نیروهای نظــم کهنه
را مغلــوب کــرده و نظــام نویــن و انقالبــی را بــه وجــود آورد .ایــن عمــل ،بــاور
مذهبگونــۀ مــردم بــه ایــن کــه نظــام حاضــر بهتریــن نظــام ممکــن اســت یــا
اینکــه جــز ایــن نظــام امــکان دیگــری نیســت و نمیتــوان قــدرت آن را بــه
چالــش کشــید درهــم میشــکند و «مشــروعیت» و «آتوریتــۀ» نظــم کهنــه و طبقــۀ
حاکمــۀ آن و وفــاداری بخشهــای بزرگــی از اهالــی بــه آن را هرچــه ضعیفتــر
میکنــد و پایــۀ قویتــری بــرای کشــیدن نیروهــای بیشــتری از میــان قشــرهای
مختلــف مــردم ،ازجملــه از میــان نیروهــای نظامــیِ طــرف مقابــل بــه ســمت
نیروهــای انقالبــی را بــه وجــود م ـیآورد.
در شــروع الزم اســت «نیروهــای ســتون فقراتــی»  -بهخصــوص جوانانــی
کــه قویــا متعهــد بــه انقــاب بــوده و عمــا در آن درگیــر هســتند  -تبدیــل
بــه نیروهــای جنگنــدۀ ســازمانیافته در مناطــق کلیــدی اســتراتژیک شــوند و
تجهیــزات و تمرینهــای الزم را کســب کننــد .انجــام ایــن کار منــوط بــه آن
اســت کــه ظهــور اوضــاع انقالبــی بهروشــنی قابــل تشــخیص باشــد .ازیکســو،
دســت زدن بــه ایــن کار قبــل از نزدیــک شــد ِن اوضــاع انقالبــی میتوانــد تقریبــا
بهطــور حتــم منجــر بــه شناســایی ســریع و درهــم شکســته شــدن آن شــود؛
امــا ازســوی دیگــر زمانــی کــه ظهــور اوضــاع انقالبــی نزدیــک باشــد ،فروپاشــی
«شــرایط عــادی» و «کارکــرد عــادی» نظــام کــه بخشــی از تکویــن اوضــاع انقالبی
اســت امــکان ســازماندهی ،تعلیــم و تجهیــز نیــروی نظامــی را فراهــم میکنــد-
البتــه اینطــور نیســت کــه اوضــاع امــکان انجــامِ ســاده و بیدردســر ایــن امــر
را فراهــم میکنــد .درواقــع ،پایــۀ انجــام ایــن کار را بایــد از د ِل کــورۀ داغ اوضــاع
بیــرون کشــید .نکتــه اینجاســت کــه ایــن مهــم را بایــد بــدون نابــود شــدن انجــام
داد و تحقــق ایــن امــر فرآینــدی پــر از مبــارزه حــاد اســت؛ امــا اوضــاع نویــنِ
شــگفتانگیز امــکان آغــاز ایــن مبــارزه ،توســعه و فرجــام پیروزمنــد آن را فراهــم
خواهــد کــرد.
مهیــا کــردن نیازهــای لجســتیکیِ ابتدایــیِ نیــروی انقالبــی جنگنــده بــرای اینکــه
بتوانــد جنــگ تمامعیــار را آغــاز کنــد بــدون آنکــه فــورا درهــم شکســته
شــود و ســپس بهســرعت تجدیــد آرایــش کــرده و ابتــکار عمــل را بازیافتــه
و آهنــگ اوضــاع کلــی را کنتــرل کنــد بــدون آنکــه اجــازه دهــد در جــای
خــود «میخکــوب» شــده و نابــود شــود ،جملگــی مبــارزات حــادی خواهــد
بــرد .ازجملــه ،مبــارزه بــرای درهــم شکســتن عملیــات محاصــره کننــدۀ دشــمن
و دفــع تالشهــای وی در نفــوذ بــه درون مناطقــی کــه پایگاههــای قــدرت
انقــاب هســتند .خنثــی کــردن تالشهــای دشــمن ،دســت زدن بــه عملیــات
«فریبدهنــده» و غافلگیرانــه را الــزامآور خواهــد کــرد .و انجــام اینهــا ،عــاوه
بــر نیروهایــی کــه ســتون فقــرات جنــگ انقالبــی هســتند ،وابســته بــه میلیونهــا
نفــر دیگــر خواهــد بــود کــه بهطــور مشــخص بهعنــوان نیروهــای «ذخیــره» و
شــبکههای کمکرســانی و تامینــات بــرای نیروهــای جنگنــدۀ اصلــی انقــاب
ســازمان خواهنــد یافــت و وابســته بــه آن خواهــد بــود که ایــن نیروهــای «ذخیره»
آمــاده شــده و توانایــی آن را داشــته باشــند کــه نیروهــای جنگنــدۀ انقــاب و
تجهیــزات و تامینــات لجســتیکی آنهــا را «جــذب» و محافظــت کننــد تــا آنهــا
بتواننــد تجدیــد قــوا و ســازماندهی کــرده و ابتــکار عمــل را در دســت گیرنــد.
ایــن نیــز نیازمنــد آن خواهــد بــود کــه در هــر مقطــع زمانــی ،انــدازۀ واحدهــای
رزمــی و عملیــات آنهــا مرتبــا «بازســنجی» شــود تــا پــس از خاتمۀ هــر عملیات
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جنگ انقالبی بدون ِ ...
شــود ،نیروهــای انقــاب حتمــا شکســت خــورده یــا آشــکارا تســلیم خواهنــد
شــد کــه درنهایــت منجــر بــه شکســت کامــل انقــاب شــده یــا انقــاب را در
مســیری خواهــد انداخــت کــه محتــوم بــه شکســت اســت...
بهخاطــر همیــن نــوع نگرانیهاســت کــه ســند «چگونــه میتوانیــم پیــروز
شــویم» در عیــن اینکــه میگویــد ســاختن پایگاههــای سیاســی و لجیســتیکی
بــرای انقــاب مهــم اســت ،امــا تاکیــد میکنــد کــه نیروهــای انقالبــی «تــا
زمانیکــه تناســب قــوای مســاعد ضــروری» بــه دســت نیامــده اســت «نبایــد
آشــکارا قلمرویــی را تحــت کنتــرل و حاکمیــت خــود درآورنــد» .اگــر ایــن کار
بهطــور زودرس انجــام شــود ،ایــن قلمــرو و مردمــی کــه در آن زندگــی میکننــد
و نیروهــای انقالبــی کــه از آن دفــاع کــرده و در آنجــا حکومــت میکننــد در
مقابــل حمــات دشــمنی کــه هنــوز دارای قــدرت ویرانگــر باالیــی اســت در
موقعیــت شــکننده قــرار خواهنــد گرفــت .عالوهبرایــن ،انقالبیــون در موقعیتــی
قــرار خواهنــد گرفــت کــه بایــد مســئولیت تامیــن ضروریــات اولیــۀ یــک جامعۀ
در حــال کارکــرد و مــردم جامعــه را بــر دوش بگیرنــد -کــه تحت چنان شــرایطی
میتوانــد بــاری ســنگین و غیــر قابــل حمــل باشــد .هــدف ایــن اســت کــه
جنــگ تــا شکســت و تــار و مــار شــدن نیروهــای نظــم کهنــه پیــش بــرود و بــر
ایــن مبنــا یــک دولــت نویــن و انقالبــی برقــرار شــود کــه بتوانــد راه تغییــر کامــل
جامعــه را بــا هــدف نهایــیِ محــو کلیۀ روابــط اســتثمار و ســتم در سراســر جهان
در پیــش بگیــرد...
روپــرت اســمیت بــر نکتــۀ دیگــری هــم تاکیــد میکنــد کــه مهــم اســت .او
میگویــد ،بیشــتر از میــزان مطلـ ِ
ـق قــدرت ،امــکان «اســتفاده از قــدرت» اســت
کــه اهمیــت دارد .یعنــی ایــنکــه دولــت یــا یــک نیــروی نظامــی ،ممکــن اســت
میــزان زیــادی اســلحه و مهمــات در زرادخانـهاش داشــته باشــد اما نتوانــد از آنها
در یــک جنــگ بهنفــع خــود اســتفاده کنــد .یکــی از اصــول عملیاتــیِ کلیــدی
ازســوی نیروهــای انقالبــی بایــد ایــن باشــد کــه جنــگ خــود را طــوری پیــش
ببرنــد کــه نگذارنــد دشــمن بتوانــد از مهیبتریــن و مخربتریــن ســاحهایش
اســتفاده کــرده و بهخاطــر داشــتن آنهــا از امتیــاز نظامــی و سیاســی برخــوردار
شــود .در همــان حــال ،در مواجهــه بــا عملیــات وحشــیانهای کــه نیروهــای
حاکمیــت کهنــه کمــاکان پیــش خواهنــد بــرد ،بســیار حیاتــی خواهــد بــود کــه
نیروهــای انقالبــی عملیــات وحشــیانۀ دشــمن را بــه ضــد خــود او برگرداننــد.
یعنــی نیروهــای بیشــتری را بــه ســمت انقــاب جــذب کننــد .ازجملــه از میــان
کســانی کــه از صــف دشــمن بــه ایــن ســمت میآینــد.
یکــی از اهــداف اصلــی ضــد انقــاب ایــن خواهــد بــود کــه «ســر را از تــن جــدا
کنــد» .یعنــی ،رهبــری انقــاب را از بیــن ببــرد یــا اینکــه راههــای هماهنگــی
و رهبــری کلــی نیروهــای انقالبــی را فلــج کنــد .ســند «چگونــه میتوانیــم
پیــروز شــویم» بهدرســتی بــر اهمیــت تکیــه بــر حمایــت تــودهای ،بــرای کســب
اطالعــات بــرای انقــاب و ممانعــت از دسـتیابی دشــمن بــه اطالعــات ،مقابلــه
بــا تالشهــای دشــمن در پیــدا کــردن ،میخکــوب و نابــود کــردن رهبــری انقالبی
و واحدهــای کلیــدی رزمنــدگان تاکیــد میگــذارد و میگویــد ،بایــد «رهبــری
و هماهنگــی اســتراتژیک کلیــت جنــگ را بــا عملیــات غیــر متمرکــز و ابتــکار
عمــل واحدهــا و رهبــران محلــی» ترکیــب کــرد... .بــار دیگــر میتــوان اهمیــت
فعالیتهایــی را دیــد کــه از همیــن امــروز بایــد پیــش بــرد و انقــاب را در میــان
تودههــای مــردم از قشــرهای مختلــف ســاخت .امــا هرگــز نبایــد از یــاد بــرد کــه
زمــان شــروع جنــگ ،حتــا بــا وجــود حمایــت تــودهای گســترده و عمیــق ،حفظ
رهبــری ،بهویــژه هســتۀ رهبریکننــدۀ بــاالی انقــاب ،حفــظ ادام ـهکاری کلــی
رهبــری و تامیــن هماهنگــی اســتراتژیک و داشــتن توانایــی جایگزینــی ســریع
رهبــران و نیروهایــی کــه از دســت میرونــد ،چالشــی بســیار جــدی خواهــد
بــود .بــرای ایــن نیــز بایــد از همیــن امــروز فعاالنــه تــدارک دیــد و برایــش مبارزه
کــرد -ازجملــه از طریــق بــه وجــود آوردن صــف گســترشیابندهای از رهبــران
انقالبــی از همیــن حــاال؛ کســانی کــه بــر بســتر ترکیبــی از درگیــری فعــال در
ســاختن انقــاب و هرچــه عمیقتــر ریشــه دوانــدن در بینــش و روشهــای
علمــی کمونیســم بــر پایــۀ ســطح تکاملیافتــۀ آن در کمونیســم نویــن ،تعلیــم
یافتــه و آبدیــده شــوند.
ایــن مــا را بــه نکتــه تعیینکننــده در اینکــه ،وقتــی زمــان آغــاز جنــگ رســید،
چگونــه میتوانیــم دشــمن را شکســت دهیــم ،بــاز میگردانــد :ایــن امر «وابســته
بــه جلــب میلیونهــا نفــر بهســمت انقــاب در دورۀ قبــل از پختــه شــدن
یــک وضعیــت انقالبی اســت».
پس بیایید عمیقتر به آنچه که میبایست امروز انجام دهیم ،بپردازیم.
شماره آینده :بخش سوم
«آتش»
پانوشت:

متن کامل این سخنرانی به زبان فارسی در لینک زیر موجود است:
https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/chera-be-yek-ebghelab.
last_.60.pdf

فالکتی نه ِ ...
شهر:
جزیــرۀ لســبوس ســالها اســت کــه بــا بحــران مهاجــرت بهصــورت
تنبهتــن رو در رو میشــود .اینجــا مدتهــا اســت بــه ُق ُرقــگاه ِ
جریانــات فاشیســتی و ضــد مهاجــر درآمــده اســت .همانهــا کــه هــر
بــار بــا تغییــرات اوضــاع در خاورمیانــه و ســایر نقــاط جنــگ و فقــرزدۀ
جهــان ،بــا ســاح گــرم و ســرد بــا کمــک نیروهــای پلیــس و نظامــی
از قلعــۀ نفوذناپذیــر اروپــا حفاظــت میکننــد .ســگهای نگهبــا ِن
«نژادهــای برتــر» اروپایــی ،محافظیــن مدنیّــت ِهلِنــی  ،1پاســداران «طلــوع
طالیــی»  2یونــان!
اعتراضــات ضــد مهاجریــن ،ایــن بــار بــا تصمیــم دولــت بــرای ســاختن
اردوگاهــی سربســته بــرای پناهجویــان آغــاز شــد .مــردم محلــی در
سراســر جزیــره ،مغازههــا ،رســتورانها و پمــپ بنزینهــا را بــرای
دو روز بســتند .حمــل و نقــل عمومــی را تعطیــل کردنــد و همگــی
دســت بــه اعتصــاب زدنــد .جلــوۀ ضــد مهاجــر ایــن اعتصابــات
زمانــی عریانتــر میشــد کــه مغازههــا فقــط بــه روی مــردم محلــی
بــاز میشــد و تاکســیها مســافران یونانــی را ســوار میکردنــد.
بهدنبــال بــاز شــدن مرزهــای ترکیــه و ســرازیر شــدن هــزاران نفــر
بــه طــرف جزایــر مــرزی یونــان ،جریانــات فاشیســتی بــه بســتن راههــا
و حملههــای خشــونتآمیز بــه انجیاوهــای کمکرســانی بــه
پناهجویــان روی آوردنــد .وضعیــت ناامــن شــهر و خطــر حملههــای
وحشــیانه ،پناهجویــان زیــادی را راهــی آتــن کــرد .درحالیکــه خیلــی
از آنهــا میدانســتند راهــی کــه میرونــد خطــ ِر اخــراج بــه ترکیــه
را در پــی دارد .تهدیدهــا و حملههــا تــا حــدی بــود کــه بســیاری از
انجیاوهــا کارشــان را رهــا کردنــد و جزیــره را تــرک کردنــد.
چنــد روز بعــد ،تجمعــات ضــد فاشیســتی در شــهر میتیلینــی ،مرکــز
جزیــرۀ لســبوس برگــزار شــد کــه تعــداد بســیار زیــادی را حــول حمایت
از پناهجویــان و اعتــراض بــه ســکوت و سیاســتهای اتحادیــۀ اروپــا
گــرد هــم آورد .یــک گــروه از هنرمنــدان جــوان ،ترانه-ســرودهایی
در دفــاع از پناهجویــان ،علیــه مرزهــا و فاشیســم و در حمایــت از
جهانــی بــدون مــرز و دیگریســتیزی خواندنــد .امــروز هــوای لســبوس
تمیزتــر اســت ،نســیم از دریــا بــه شــهر مـیوزد و آفتــاب دلــت را گــرم
میکنــد .فاشیســتها امــا تظاهــرات را بیپاســخ نگذاشــتند و شــبانه
مدرســۀ پناهجویــان را بــه آتــش کشــیدند .مســاله ابعــاد گســتردهتری
بــه خــود گرفــت و بســیاری از پیوســتن فاشیس ـتها از سرتاســر اروپــا
ابــراز نگرانــی میکردنــد .مــردم محلــی ،هــم از وضعیــت پناهجویــان
در جزیــره جانشــان بــه لــب رســیده و هــم از اقدامــات خشــونتآمیز
فاشیس ـتها و هــم از وضعیــت رقتانگیــز زندگــی خودشــان .یکــی از
ســاکنین بومــی شــهر میگفــت« :ایــن اوضــاع بــرای هیچکــس خــوب
نیســت .مــا خودمــان هــر روز فقیــر و فقیرتــر میشــویم .پناهجویانــی
کــه بــه اینجــا میآینــد جنگلهــای مــا را تخریــب میکننــد کــه
چوبهایــش را بســوزانند .توریســتها دیگــر بــه اینجــا نمیآینــد.
هیچکــس حاضــر نیســت بــه جایــی بیایــد کــه کنــارش پناهجویــان
را در چنیــن وضعــی ببینــد .اوضــاع مــا را هــم نــگاه کنیــد .آيــا چیــز
بهتــری از وضعیــت پناهجویــان میبینیــد؟» .حــق بــا او اســت .زندگــی
بــرای صدهــا میلیــون نفــر از مــردم جهــان یــک کابــوس مکــرر اســت.
بــه تظاهــرات آنتیفاشیس ـتها فکــر مــی کنــم .بــه مدافعیــن پناهجویــان
و ترانه-سرودهاشــان ،آنهــا کــه همــۀ انســانها را شایســتۀ زیســتن زیــر
ســقفهای امــن و یــک زندگــی بهتــر میداننــد .و بــه یــاد جملــۀ
لنیــن میافتــم کــه گفــت« :بــر هــر ســلول و ذرۀ دنیــا و جامعــۀ طبقاتــی
کــه دســت بگذاریــد ،ضــرورت کمونیســم را فریــاد میزنــد» .نبــرد
ادامــه دارد و جهــان بــه هــوای تــازه و زندگــی نویــن نیازمنــد اســت.
مارس 2020
«آتش»
پانوشت:
.1هلنیســم ،تمدن و فرهنگ امپراتوری یونان باســتان از  330تا  27قبل از میالد.
 .2اشــاره بــه حــزب فاشیســتی اتحادیــۀ مــردم یــا طلــوع طالیــی ()Golden Dawn
در یونــان امــروز

