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سرسـخن

در این شماره:
افکاری در مورد همه گیرِی ویروس کرونای کووید-19
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

رویکرِد جمهوری اســامی در مواجه با همه گیری ویروس 
کرونای جدید، مصداق جنایت علیه بشــریت است!

         email: atash1917@gmail.com           

گاهــی تنهــا تفــاوت میــان مــرگ و زندگــی، داشــتِن اطالعــاِت صحیــح 
ــروز هــم در  ــا جنگــی مصــداق دارد و ام ــارزه ی ــن در هــر مب اســت! ای

ــا. ــِد کرون ــا ویــروِس جدی مواجــه ب
ــی دارد  ــه اتفاق ــم چ ــا بفهمی ــد ت ــک می کن ــی کم ــش علم ــی و دان آگاه
ــان  ــه ناگه ــه ب ــی ک ــا فجایع ــم ب ــور می توانی ــرا و چه ط ــد و چ می افت
ــش  ــی و دان ــا آگاه ــم. ام ــه کنی ــی مقابل ــورِ جمع ــند به ط از راه می رس
علمــی و خدمــت بــه حفــظ جــان و ســالمت توده هــای مــردم دو 

ــت. ــد آن اس ــا ض ــالمی ذات ــوری اس ــه جمه ــتند ک ــزی هس چی
جمهــوری اســالمی بــا دروغ گویــی و کتمــاِن واقعیــت بــه کمــِک 
ویــروس کرونــای جدیــد )کوویــد 19( آمــد، موجــِب فجایعــی شــد کــه 
ــئول  ــروس، مس ــن وی ــِت ای ــت در دس ــتیم و دس ــاهد آن هس ــروز ش ام
ــیاری از کادرِ  ــمارِ بس ــردم و ش ــن از م ــزاران ت ــش از ه ــن بی جان باخت

ــت. ــی اس درمان

ــاری  ــه بیم ــتند ک ــاه می دانس ــن م ــت از اول بهم ــان فاشیس ــن حاکم ای
اقــدامِ پیشــگیرانه ای  در شــهر قــم پیــدا شــده امــا نه تنهــا هیــچ 
صــورت ندادنــد کــه آن را مخفــی نگــه داشــتند. درحالی کــه علــم 
ــد. از  ــواب می ده ــر ج ــان بهت ــگیری از درم ــا پیش ــرده عموم ــت ک ثاب
ــِت شــدیدا مســری و  ــورد قابلی ــِن در م ــاِن کادر پزشــکی و متخصصی می
گســترش یابنده ویــروس گــزارش داده شــد، امــا خامنــه ای آن را »توطئــه 
دشــمن« خوانــد و جــاِن مــردم را وثیقــۀ اهــداِف سیاســی و ایدئولــوژی 
ــره  ــه باالخ ــن ک ــا در 30 بهم ــرار داد. حت ــش ق ــرای نظام ــی واپس گ دین
بــرای بســیاری روشــن شــد کــه ایــران نیــز درگیــر ایــن ویــروس شــده، 
ــد و  ــل ش ــل متوس ــه و جه ــه خراف ــه ب ــِل همیش ــالمی مث ــوری اس جمه
ــه« را  ــود را »شــفاخانه« و »معصوم ــن بیمــاری ب ــداء ای ــه مب ــم ک شــهر ق
ــاآگاه کــه  ــوا و خرافه پرســت و ن ــردمِ بین ــد و عــده ای م شــفادهنده خوان
ــن شــهر و  ــه ای ــن »شــفا« ب ــرای گرفت ــد ب ــاور دارن ــالت را ب ــن خزعب ای

» بهار با گیسوان خیسش

   با پاهای برهنه اش درون لجن ها

     راهی از میان کشتگان می گشاید

        با دو دستش باران را به کناری می زند

       انگار که دو پنجره پهناور را به روی سپیده دم دنیا می گشاید

                                           به پیش، به پیش، به پیش.

                          تمام درختان درون چشمان مبارزان سبز می شوند«

                                                                                         یانیس ریتسوس
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ــد. ــه کردن ــوده روان ــکاِن شــدیدا آل م
مقامــاِت جمهــوری اســالمی بــه دو علــت بــا قرنطینــه کــردن شــهرها و  
ــی  ــِن بین الملل ــِق قوانی ــه طب ــد: اول این ک ــت کردن ــوده مخالف ــق آل مناط
ــد  ــت بای ــود حکوم ــه می ش ــامِل قرنطین ــهری ش ــا ش ــکان ی ــی م وقت
هزینه هــای زندگــی مــردم در شــهر یــا مــکاِن قرنطینــه شــده را بپــردازد 
و تامیــن کنــد. و مســاله دوم، دیــن و مذهــب و حاکمیــِت دولــِت دینــی 
اســت. لشــگر تاریک اندیشــان دســت پروردۀ ایــن رژیــم در مقابــل بســتن 
ــاه  ــم  و ش ــه در ق ــِد »حــرمِ رضــا در مشــهد، معصوم ــی مانن ــِن دین اماک
چــراغ در شــیراز« مقاومــت می کننــد و هــزاران »امــام زاده« و »قــدم گاه« و 
»زیــارت گاه« در چارگوشــۀ کشــور کــه اکثــرا توســط جمهــوری اســالمی 
ــه مراکــز شــیوع بیمــاری تبدیــل شــده اند.  و عمالــش اختــراع شــده اند ب
ــفابخِش  ــوده ش ــرار ب ــی ق ــای مذهب ــن نماده ــه ای ــال اســت ک ــل س چه
باشــند و مســئوِل رســیدگی بــه آه و نالــه و ضجه خوانــِی بینوایــان. حــاال 
ــه  ــد و  ب ــه دهن ــب خاتم ــر و فری ــن تزوی ــه ای ــد ب ــور می توانن چه ط
ــه  ــفابخش« ک ــای »ش ــن مکان ه ــد از ای ــن زده بگوین ــی دی ــته اهال آن دس
ــود و  ــالمت خ ــرای س ــید و ب ــت بکش ــده دس ــان گاه ش ــه قرب ــل ب تبدی

ــوید؟ ــین ش ــران خانه نش دیگ
جمهــوری اســالمی ابتــدا بــه شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور به صــورِت 
ــال«  ــت«، »علی الح ــن »نعم ــد ای ــر کردن ــرد. فک ــگاه ک ــی« ن ــت اله »نعم
ــان  ــای این ــی از جنایت ه ــورده و عصبان ــۀ زخم خ ــه جامع ــد ب می توان
ســمت و ســوی دیگــری داده و نجات شــان خواهــد داد. بــه جــای اتــکا 
بــه توصیه هــای پزشــکاِن مســئول و دلســوز و دانــا، جنایــت کاری بــه نــام 
دکتــر والیتــی )مشــاورخامنه ای( را بــه تلویزیــون آوردنــد تــا بوالهوســانه 
ــد و  ــز مهمــی نیســت. می آی ــا چی ــد: »کرون ــا جهــِل کامــل اعــالم کن و ب
ــه  ــران )ک ــروس در ای ــن وی ــیوع ای ــتیِن ش ــۀ نخس ــی رود!«. در دو هفت م
ــد(،55  ــته ش ــه داش ــی نگ ــالمی مخف ــوری اس ــاِت جمه ــرِف مقام از ط
ــالم  ــافر و اق ــن مس ــران و چی ــان ای ــان می ــی ماه ــرکِت هواپیمای ــار ش ب
تجــاری رد و بــدل کــرد. ایــن تــازه بخشــی از انتقاالتــی اســت کــه افشــا 
شــده اســت. ایــن نقــل و انتقــاالِت مبتنــی بــر ســود و ســرمایه، ویــروس 
ــامِ  ــرای نظ ــون ب ــرد چ ــل ک ــا منتق ــه این ج ــاعتی ب ــِب س ــد بم را مانن
ــری  ــد بش ــرمایه دارانۀ ض ــای س ــۀ نظام ه ــد هم ــالمی مانن ــوری اس جمه

ــرار دارد. ــت ق ــوِن کســِب ســود در اولوی ــه قان ــه جــاِن انســان ها ک ن
بــا گذشــِت زمانــی کوتــاه کــه بیمــاری گســترش پیــدا می کــرد و نهادهای 
ــار  ــب هشــدار و اخط ــران مرت ــی ای ــکی و درمان ــی و کادر پزش بین الملل
ــد و  ــن آدم کــش مســاله را »سیاســی/امنیتی« کردن ــن حاکمی ــد، ای می دادن
ــد  ــرعِت رش ــورد س ــه در م ــد ک ــت زدن ــان هایی دس ــتگیری انس ــه دس ب
و همه گیــری ویــروس از طریــق شــبکه های مجــازی اطالع رســانی 
ــد  ــی مانن ــا مزخرفات ــراد را ب ــد و اف ــوز می کنن ــه هن ــد. کاری ک می کردن

ــد. ــت می کنن ــی« بازداش ــم هراس »ق
رســانۀ اصلــی جمهــوری اســالمی )صــدا و ســیما( از هیــچ دانشــمندی 
ــرا  ــاده و چ ــی افت ــه اتفاق ــد چ ــح بده ــی توضی ــور علم ــد به ط ــه بتوان ک
ــاده و چــه بایــد کــرد دعــوت نکــرد و نهادهــای امنیتــی  ایــن اتفــاق افت
ــه جــز وزارت بهداشــت و دیگــر  ــری از هــر مرجعــی ب پخــش هــر خب
ــکانی  ــد. پزش ــی« کرده ان ــوردِ قضای ــامل »برخ ــی را ش ــای حکومت نهاده
ــوند.  ــت می ش ــا  بازداش ــد و ی ــد تهدی ــق را بگوین ــد حقای ــه بخواهن ک
ــک و  ــتانی )پزش ــنل بیمارس ــر پرس ــزاران نف ــه ه ــرایطی ک ــم در ش آن ه
پرســتار و بهیــار و مســتخدم و همــۀ کارکنــان امــر بهداشــت( فداکارانــه 
زندگــی خــود را بــه مخاطــره انداختــه و بی وقفــه و بــه قیمــت جان شــان 

ــان هســتند. ــداوای مبتالی مشــغول مراقبــت و م
ــم  ــی را ه ــای حکومت ــن خودی ه ــروس، دام ــن وی ــره ای ــی باالخ وقت
ــد،  ــی دارد می افت ــه اتفاقات ــود چ ــن ب ــِل روز روش ــر مث ــت و دیگ گرف
ــار  ــا ســردی، انجمــاد و بی مســئولیتی یــک فاشیســِت تمام عی ــه ای ب خامن
ــود. امــا مســاله آن چنــان هــم بــزرگ نیســت« و  گفــت: »بایــد مراقــب ب
توصیــه کــرد مــردم بــرای »رفــع بــال«، »دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه« 
ــاآگاه ترغیــب  ــی ن ــن اراجیــف، بیچــاره مردمان ــا ای ــان ب ــد. هم زم بخوانن
ــده و  ــع ش ــران جم ــا در مســجد جمک ــتغاثه و دع ــرای اس ــه ب ــدند ک ش
از »امــام زمــان« درخواســت شــفا کننــد. آن هــم درســت در زمانــی کــه 

ــد.  ــد یــک جــا اجتمــاع کنن مــردم نبای

مــا نمی گوئیــم ایــن ویــروس بــه این جــا نفــوذ نمی کــرد. ایــن اتفــاق دیــر 
یــا زود می افتــاد. ویــروس کرونــای جدیــد را جمهــوری اســالمی اختــراع 
نکــرده اســت. ایــن ویــروس برعکــِس هذیان هــای اخیــِر خامنــه ای یــک 
ــد  ــی مانن ــالمی« و مزخرفات ــوری اس ــه جمه ــی علی ــه ای بیولوژیک »حمل
»رزمایــش دفــاع بیولوژیــک« نیســت. ایــن ادعاهــای ضــد علمــی، روشــی 
ــن  ــئولیتِی ای ــردِن بی مس ــان ک ــرای پنه ــده ب ــناخته ش ــته  و ش ورشکس

حکومــت و شــخِص خامنــه ای در کشــتار مــردم اســت.
ــدام  ــه ک ــق ب ــت متعل ــک دول ــه ی ــت: این ک ــاله این جاس ــل مس ــا اص ام
ــِط اقتصــادی سیاســی و اجتماعــی  ــوع رواب ــه چــه ن ــه اســت، این ک طبق
بــر یــک جامعــه حاکــم اســت، تاثیــراِت تعیین کننــده بــر چگونگــی درِک 
ــدف  ــا ه ــا آن ب ــه ب ــت، مقابل ــته از طبیع ــای برخاس ــه رخداده این گون
خدمــت بــه مــردم و ســالمت آن هــا و یافتــن راه حــل دارد. اگــر دولتــی 
ــه فقــط مســئول جــان مــردم  داشــتیم مســئول در برابــر جــاِن مــردم - ن
در ایــران کــه همــۀ مــردم جهــان – دولتــی داشــتیم کــه بــه جــای »تــوکل« 
ــه همیــاری و همبســتگی  ــه علــم و دانــش و ب ــه »خــدای« ناموجــود، ب ب
ــرای  ــاده ب ــی داشــتیم آم ــران و جهــان متکــی می شــد، دولت مــردم  در ای
ــش  ــۀ دان ــان و مبادل ــمنداِن جه ــای دانش ــات و توصیه ه ــرِش تحقیق پذی
و توصیه هــای علمــی را »توطئــۀ دشــمن« نمی خوانــد و کادرهــای 
ــرد،  ــت مجــازات نمی ک ــردِن حقیق ــو ک ــرای بازگ پزشــکی خــودش را ب
دولتــی داشــتیم کــه جهت گیــری اش بیــش از هــر چیــز حفاظــت از جــان 
کِل بشــریت و طبیعــت بــود، و اگــر دولتــی بــا چنیــن خصلتــی در دیگــر 
نقــاط جهــان هــم ســاخته شــده بــود، آن گاه تــواِن جامعــۀ بشــری بــرای 
ــۀ طبیعــی دیگــر(  ــا هــر حادث ــوع )و ی ــا بیماری هایــی از ایــن ن مقابلــه ب

ــود. ــر می ب ــار باالت ــزاران ب ــِن راه حــل، ه و یافت
ــوری  ــرمایه دارانه جمه ــی س ــتی دین ــم فاشیس ــه از رژی ــن کار ن ــا ای ام
ــکا  ــس در آمری ــتی ترامپ/پن ــِم فاشیس ــه از رژی ــد و ن ــالمی برمی آی اس
ــه از  ــد و ن ــال« برگــزار می کن ــِع ب ــه در کاِخ ســفید مراســِم »دعــای رف ک
ــدۀ  ــط از عه ــن کار فق ــر. ای ــتی دیگ ــرمایه داری امپریالیس ــام س ــچ نظ هی
یــک نظــام سوسیالیســتی انقالبــی برمی آیــد. بــرای این کــه بتوانیــم 
طبیعی تریــن امــر )نفــس کشــیدن( را ادامــه دهیــم ایــن نظــام ارتجاعــی 
بایــد در ایــران و در همــۀ جهــان کــه چــون بختکــی حتــا مانــع تنفــس 
ــی  ــتی انقالب ــای سوسیالیس ــش نظام ه ــه جای ــود و ب ــون ش ــده، واژگ ش
ــی  ــای ارتجاع ــرمایه و ایدئولوژی ه ــود و س ــه س ــه ن ــود ک ــرار ش برق
ــی کل بشــر از هــر شــکلی از ســتم و اســتثمار  خودپرســتانه بلکــه رهای

قصــد و جهت گیــری اش اســت.   
بیانیــۀ »حــزب کمونیســت ایــران – م ل م« نکتــه ای مهــم را گوشــزد 

: می کنــد
»شــیوع کرونــا بــار دیگــر ثابــت کــرد بقــای نــوع انســان پدیــده ای جمعی 
ــی  ــی مبن ــات بورژوای ــوژی و اخالقی ــدر ایدئول ــت و چه ق ــو اس و کلکتی
بــر "اول مــن"، "فقــط مــن"، "منافــع مــن" و سیســتم خدمــات پزشــکی و 
درمانــی مبتنــی بــر ســود و منفعــت ســرمایه داری و مالکیــت خصوصــی، 
ــت  ــات تهــوع آور اولوی ــگ و اخالقی ارتجاعــی و پوســیده هســتند. فرهن
ــت  ــام مالکی ــن نظ ــول همی ــود" محص ــواده خ ــود و "خان ــه خ دادن ب
ــتیم.  ــان هس ــا انس ــت. م ــا اس ــرای بق ــی ب ــت حیوان ــی و رقاب خصوص
ــم. راهِ  ــدا می کنی ــا پی ــده و بق ــا" زاده ش ــِت "م ــن" و "دیگــری" در هیئ "م
حــل نــه محکــم کــردن درزهــای در و پنجــرۀ "خانــۀ خــود" بلکــه یــک 
عــزم آگاهانــۀ همگانــی و همــراه بــا از خــود گذشــتگی و همــکاری بــرای 

ــده اســت.« ــن پدی ــر ای ــردن در براب ــه ک ــا مقابل ــردن ی ریشــه کن ک
ــف  ــاپیش ضعی ــور پیش ــن کش ــی ای ــکی و درمان ــاخت های پزش زیرس
را ضعیف تــر  آن  امپریالیســتی  بشــری  تحریم هــای ضــد  امــا  بــود 
ــان  ــده مبتالی ــدادِ فزاین ــه تع ــخگویی ب ــی پاس ــه توانای ــرد به طوری ک ک
ــرمایه داری  ــور س ــک کش ــِت ی ــا موقعی ــت ب ــط اس ــن مرتب ــدارد. ای را ن
تحــِت ســلطۀ امپریالیســم کــه اولویــت و منطــق و کارکــردش را بــه قــوِل 
ــِن  ــد و براســاِس قوانی ــن می کن ــی روِح« ســرمایه تعیی مارکــس، »جهــاِن ب
ــد. مســئولیِت ایــن کشــور تحــِت  ایــن »جهــاِن بــی روح« ســازمان می یاب
ســلطۀ امپریالیســم در تقســیم کارِ جهانــی، تولیــد و صــادرات نفــت اســت 
و نــه اولویــت دادن بــه بهداشــت و ســالمِت مــردم و یــا هــر عاملــی کــه 
بــه بهبــودِ زندگــِی توده هــای مــردم مرتبــط اســت. امــا رژیــم جمهــوری 
اســالمی ویژگــی ای دارد. یــک نظــامِ ســرمایه داری تحــِت ســلطۀ 
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امپریالیســم و دینــی اســت. بی جهــت نیســت کــه ظریــف وزیــر خارجــه 
ایــران هــم از بانــک جهانــی )یکــی از بی رحم تریــن و انگلی تریــن 
ــی  ــای بزرگ ــئوِل جنایت ه ــت هایش مس ــا سیاس ــه ب ــی ک ــای جهان نهاده
علیــه مــردم در هنــد و فیلیپیــن و کشــورهای آفریقایــی و بســیاری کشــور 
هــای دیگــر اســت( در خواســِت کمــِک پنــج میلیــاردی می کنــد و هــم 

ــد!  ــرا می خوان ــال« ف ــِع ب ــرای »رف ــا ب ــه اســتغاثه و دع ــردم را ب م
بودجــۀ اختصاص یافتــه بــه نهادهــای دینــی و ترویــِج جهــل و خرافــه و 
حوزه هــا و آخوندهــای مفتخــور و انــگل، ســیزده برابــر بیشــتر از بودجــه 
ــر بیشــتر از بودجــه بــرای  بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و ســه براب
امــر بهداشــت عمومــی و یــا آمــوزش و پــرورش اســت. همیــن مســاله 
نظــامِ پزشــکی پیشــاپیش فرســوده و تبعیض آمیــز را امــروز درگیــِر یــک 

ــرده اســت.  ــر ک بحــراِن جدی ت
ــب و  ــیاری کس ــت. بس ــی اس ــت انقباض ــک حال ــه در ی ــروز جامع ام
ــاپیش  ــیاری پیش ــه. بس ــان رفت ــا از می ــده و ی ــک خوابی ــای کوچ کاره
ــد.  ــت داده ان ــان را از دس ــدار محقرش ــۀ دار و ن ــده و هم ــت ش ورشکس
ــده(  ــی« ش ــت مل ــوِع »امنی ــز موض ــارِ آن نی ــالم آم ــه )اع ــی ک خودکش
افزایــش یافتــه. میلیون هــا کارگــر روزمــزد کــه پیشــاپیش گرفتــارِ 
ــر  ــتی به س ــرایط معیش ــن ش ــروز در بدتری ــد، ام ــب بودن ــاِن ش ــۀ ن تهی
می برنــد. بســیاری فعالیت هــا متوقــف شــده بــه جــز یــک مــورد: 
ــه در  ــه بی وقف ــالمی ک ــوری اس ــای« جمه ــرکوب و»دادگاه ه ــتگاه س دس
حــال صــادر کــردن احــکام علیــه فعالیــِن سیاســی و اجتماعــی و مدنــی 
ــت و  ــغول بازداش ــه مش ــی ک ــای اطالعاتی/امنیت ــِت نیروه ــت و فعالی اس
زندانــی کــردن ایــن فعالیــن هســتند - کــه بــه آنــان افــرادی دیگــر کــه 
خبــر رســانی در مــوردِ بی کفایتــی رژیــم بــرای کنتــرل ویــروس دســت 
ــه  ــد - اضاف ــردم بگوین ــه م ــق را ب ــا کادر پزشــکی کــه حقای ــد و ی زده ان

شــده اســت.
ــا  ــی از فیلم ه ــادِ صحنه های ــه ی ــان را ب ــالمی انس ــوری اس ــاِل جمه اعم
فاشیســت ها  آن  می انــدازد.  نــازی  آلمــان  جنایت هــای  مــورد  در 
ــود، در  ــده ب ــی ش ــان قطع ــی و شکست ش ــه فروپاش ــی ک ــت زمان درس
ــوزی  ــای آدم س ــِت کوره ه ــرعِت فعالی ــه س ــان ب ــِر عمرش ــای آخ روزه
ــه  ــت« ب ــی زیباس ــادارِ »زندگ ــم معن ــد. فیل ــا افزودن ــاران کردن ه و تیرب
ــت و کاری  ــالمی اس ــوری اس ــروزِ جمه ــرایِط ام ــی ش ــی بازنمای نوع
ــر آن  ــا اگ ــد. ام ــی می کن ــی و اجتماع ــِن سیاس ــا فعالی ــم ب ــن رژی ــه ای ک
فاشیســت ها توانســتند از جنایت هایــی کــه علیــه بشــریت مرتکــب 

ــد! ــم می توانن ــا ه ــد، این ه ــر در برون ــدند قِِس ش
ماســک، ژِل ضــد عفونی کننــده، اتــاق و ســرویس بهداشــتی 

جداگانــه؛ و در خانــه بمانیــد!
ویــروس کرونــای جدیــد، فــالن آخونــد یــا نماینــده مجلــس را هــم گیــر 
ــن  ــه کم تری ــد ک ــری می کن ــی را هدف گی ــا آن های ــا اساس ــدازد. ام می ان
دسترســی بــه امکانــاِت اولیــه بهداشــتی و تغذیــه ســالم و مکفــی و امــکان 
توصیه هــای  وزارت  به همین جهــت،  ندارنــد.  را  در خانــه«  »مانــدن 
ــوخی  ــک ش ــداِق ی ــد...«  مص ــه بمانی ــای »در خان ــا پیامک ه ــِت ب بهداش
ــن  ــد ت ــم. چن ــگاه کنی ــارِ کشــته ها ن ــه آم ــز اســت. ب زشــت و نفرت انگی
ــه حکومــت و اقشــار مرفــه  ــان آخوندهــا و باالیی هــا و منتســبین ب از می
ــاِن  ــن از می ــد ت ــد و چن ــان دادن ــروس ج ــن وی ــه ای ــال ب ــۀ ابت در نتیج
ــین  ــون حاشیه نش ــش از 20 میلی ــکی؟ بی ــا کادرِ پزش ــادی و ی ــردمِ ع م
ــا  ــه تنه ــتند و ن ــروم هس ــرق مح ــان از آب و ب ــی در می ــه یک ــم ک داری
»ســرویس بهداشــتی« جداگانــه و امــکان دریافــِت ویتامیــن ندارنــد بلکــه 
ــاِت  ــن امکان ــد و از کم تری ــر می برن ــاق به س ــک ات ــر در ی ــر ده نف ده نف
ــاکن در  ــاِن س ــا انس ــالمی میلیون ه ــوری اس ــد. جمه ــتی محروم ان بهداش
ــا  ــه حــاِل خــود ره ــه را ب ــِن زبال ــِز دف ــارِ مراک حاشــیۀ شــهرها و در کن
ــاد« در تهــران به عنــواِن یکــی از  کــرده اســت. محلــۀ فقیرنشــیِن »یافت آب
ــا«  ــا ماشــین های »ســرکوب کرون ــا شناســایی شــد ام ــن محله ه آلوده تری
تــازه پــس از ضــد عفونــی کــردِن محله هــای ثروتمندنشــین کــه عالیمــی 
ــع،  ــد. درواق ــاد رفتن ــه یافت آب ــی ب ــد عفون ــرای ض ــتند، ب ــال نداش از ابت
ــده و مجــری  ــِی ســرمایه داری کــه جمهــوری اســالمی نماین نظــام طبقات
آن در ایــران اســت، بــه مجریانــش دیکتــه می کنــد کــه چــه کســانی بایــد 
ــت  ــانی ذره ای اهمی ــه کس ــی چ ــرگ و زندگ ــد و م ــالم بمانن ــده و س زن

ــا   رویکرِد جمهوری اسالمی ...ِ   ــوز ت ــن شــرایط هن ــی در ای ــدارد. هــزاران جــواِن افغانســتانی و ایران ن
کمــر در ســطل های زبالــه خــم می شــوند و زباله هــا و دســتکش ها 
و ماســک های طبقــاِت مرفــه را جمــع می کننــد، »بی خیــال« از هــر 
مرضــی کــه می توانــد بــه آنــان منتقــل شــود؛ و ایــن »بی خیالــی« را نیــز 
ــس را  ــیر و تنف ــکم س ــق ش ــه ح ــرمایه داری ک ــی س ــام طبقات ــن نظ همی
ــد.  ــه می کن ــا دیکت ــه آن ه ــل نیســت ب ــان قائ ــا و جوان ــن بچه ه ــرای ای ب
بلــه در محله هایــی کــه تبدیــل بــه »شــهِر ارواح« شــده اند، همــان جنــب 
ــرار اســت. ایــن فقــط یــک  و جــوش و فعالیــت زباله گــردِی ســابق برق
ــتم گرانه،  ــی، س ــا طبقات ــی عمیق ــا حاکمیت ــت ب ــه ای اس ــر از جامع تصوی
ــی در  ــامِ ارتجاع ــن نظ ــانی. ای ــد انس ــا ض ــض و تمام ــار از تبعی سرش
ــردم  ــی م ــتارِ جمع ــا کش ــام ی ــِل ع ــال قت ــا در ح ــروِس کرون ــارِ وی کن
ــدور  ــرای ص ــد ب ــر ش ــداد دیگ ــک رخ ــد19 ی ــۀ کووی ــت. فاجع ــا اس م
ــم در  ــرمایه داری حاک ــام س ــت نظ ــم و کلی ــن رژی ــرنگونی ای ــم س حک
ــی  ــگ انقالب ــاِن جن ــر در جری ــم اگ ــن رژی ــکار ای ــران جنایت ــران. رهب ای
بــرای ســرنگونی ایــن نظــام حسابرســی نشــده باشــند، یقینــا و بایــد در 
ــد و  ــده و در دادگاه هــای مردمــی کــه چن ــت سوسیالیســتی آین یــک دول
چــوِن و چگونگــی اجــرای آن در طــرِح پیشــنهادی ســنِد »قانــون اساســی 
ــاراِت »حــزب کمونیســت  ــران« )انتش ــن ای ــتی نوی ــوری سوسیالیس جمه

ــران – م ل م«( مشــخص شــده، حسابرســی شــوند. ای
ــی  ــذر از بحــران کنون ــس از گ ــان ســرمایه داری امپریالیســتی پ ــن جه ای
ــرات و  ــادی و تاثی ــوک های اقتص ــت. ش ــد داش ــابق را نخواه ــکل س ش
تخریــب »بحــران کرونــا«، بســیاری از مــردم فقیــر و ســتمدیده در جهــان 
ــنگی  ــته اند، از گرس ــا را داش ــدن از کرون ــده مان ــانِس زن ــه ش ــران ک و ای
خواهــد کشــت و شــاهد تالطمــاِت بــزرگ اجتماعــی در ســطح جهانــی 
ــان و  ــه و آلم ــکا و فرانس ــتِی آمری ــای امپریالیس ــود. دولت ه ــم ب خواهی
ــاج  ــارد دالری و ب ــد صــد میلی ــا اختصــاِص بودجه هــای چن ــن و... ب چی
دادن بــه مــردم می خواهنــد از ایــن بحــران گــذر کننــد. امــا ایــن امــر در 
ــی اش  ــواِن مال ــه ت ــا ن ــد. این ه ــوری اســالمی صــدق نمی کن ــورد جمه م
ــس از  ــه پ ــورده )ک ــه خ ــا ضرب ــاد عمیق ــد اعتم ــه می توانن ــد و ن را دارن
ــرد و  ــودی طــی ک ــب آن ســیری صع ــای متعاق ــاه 96( و جنایت ه دی م
بــا رویکــرد کنونی شــان بــه »بحــران کرونــا« بــه نقطــۀ اوج رســیده را بــه 
جامعــه بازگرداننــد.  اگــر این هــا بتواننــد از دروِن بحــران کنونــی بــدوِن 
ــا جامعــه ای به مراتــب  ــه در برنــد، ب فروپاشــی کامــل هــم جــاِن ســالم ب
بــا  و  ورشکســته تر  درمانده تــر،  به مراتــب  رژیمــی  و  خشــمگین تر 

نقــاِط ضعــِف بیشــتر از قبــل مواجــه خواهیــم بــود. 
ــگاه  ــک فرصــت ن ــد به صــورِت ی ــی بای ــه بحــراِن کنون ــا ب ــن حت بنابرای
کنیــم. بــا وجــود دشــواری ها و محدودیت هایــی کــه ایــن حادثــۀ 
ــی  ــه هــر طریق ــا و شــیوع آن( به وجــود آورده، ب ــروز کرون مشــخص )ب
ــای  ــۀ توده ه ــده و عادالن ــه ش ــا برافروخت ــه خشــم عمیق ــم ب ــالش کنی ت
مــردم، آگاهــی و شــناخت از ماهیــِت ایــن نظــام بدهیــم کــه چــرا تــا ایــن 
درجــه ســتمگر و ناعادالنــه اســت و چگونــه و از چــه راهــی می تــوان آن 
را درهــم شکســت و جهــان و نظامــی نویــن را برپــا ســاخت. در جریــان 
ــه حداکثــر  ــا »فعالیــن کمونیســت ب مبــارزۀ جمعــی و عملــی علیــه کرون
ــم فاســد جمهــوری اســالمی، تبهــکار  ــه عملکــرد رژی ــد علی ممکــن بای
ــی  ــت و بیهودگ ــرمایه، بطال ــود و س ــر س ــی ب ــی مبتن ــام درمان ــودن نظ ب
خرافــات و باورهــای مذهبــی، زشــتی و کراهــت ایدئولــوژی و فرهنــگ 
و اخالقیــات خودمحورانــه و فرصت طلبانــۀ بورژوایــی و ناکارامــدی 
رفــرم و اصــالح نظام ســرمایه داری و ضــرورت انقــالب کمونیســتی تبلیــغ 
ــای  ــا توده ه ــکاری ب ــر هم ــالوه ب ــد. کار کمونیســت ها، ع ــج کنن و تروی
مــردم و هدایــت و سازماندهی شــان در مبــارزۀ آگاهانــه، علمــی و 
ــه  ــان و جامع ــی جه ــۀ واقع ــن صحن ــا، تشــریح و تبیی ــا کرون ــه ب متحدان
ــۀ جامعــه و شــیوۀ تولیــدی ســرمایه داری  و نشــان دادن ماهیــت تبه کاران
ــان ها و  ــان انس ــۀ ج ــا مقول ــز ب ــت و تبعیض آمی ــن زش ــه چنی ــت ک اس

نجات شــان برخــورد می کنــد.«1
»آتش«

پانوشت:
1. برگرفتــه از »اطالعیــه روابــط عمومــی حــزب کمونیســت ایــران )م ل م( در مــورد شــیوع  
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ــا را دنبــال کــردم  ــار و تحلیل هــا در مــورد بحــران ویــروس کرون مــن اخب
ــالش  ــن ت ــم. م ــان کن ــورد بی ــن م ــم را در ای ــی از نکات ــم برخ و می خواه
ــا تکویــن پروســه بحــران را در پرتــو ســه ســئوال ارزش گــذاری  نمــودم ت

کنــم:
چه اتفاقی دارد می افتد؟
چرا دارد اتفاق می افتد؟
منافع بشریت چیست؟

این هــا برخــی از افــکارم در مــورد بحــران در حــال ظهــور می باشــد کــه بــه 
دو موضــوع اصلــی تقســیم شــده اســت: برخــی اطالعــات پایــه ای و دورنما 
در مــورد بحــران ویــروس کرونــا )کوویــد – 19( و بخــش دوم، ایــن امــر 
کــه رژیــم فاشیســتی ترامــپ/ پنــس ایــن بحــران را بدتــر کــرده اســت – و 

احتمــاال خطــر، تــازه آغــاز شــده اســت.
برخی اطالعات پایه ای و دورنمای بحران ویروس کرونا 

ــا  ــت، ام ــی اس ــده ای طبیع ــد – 19( پدی ــد )کووی ــای جدی ــروس کرون وی
ــرد.  ــی صــورت می گی ــتر اجتماع ــک بس ــر ی ــه آن ب ــورد ب ــی برخ چگونگ
ــه  ــوم ب ــای موس ــی ویروس ه ــواده بیولوژیک ــی از خان ــروس بخش ــن وی ای
ــروس در  ــن وی ــیوع ای ــربرآوردِن و ش ــت. س ــی اس ــای کرونای ویروس ه
ــدۀ  ــدادی »تکان دهن ــال رخ ــود. کام ــده ب ــره  و پیش بینی نش ــن غیرمنتظ چی
ــا تصــادف  ــد فاجعــه طبیعــی و ی ــا مانن ــن معن ــه ای ــود و ب شــگفت انگیز« ب
ــت  ــن حال ــد. در ای ــی مقایســه کنی ــاد دریای ــا تندب ــد آن را ب اســت. می توانی
ــطح  ــد در س ــه می توان ــت ک ــزرگ اس ــاس ب ــی در مقی ــه طبیع ــک فاجع ی

ــود. ــک( بش ــی )پاندمی ــری جهان همه گی
هماننــد دیگــر فجایــع طبیعــی، اثراتــش بــر مــردم و چگونگــی برخــورد 
ــیم  ــه تقس ــا در جامع ــد. م ــاق می افت ــی اتف ــه اجتماع ــا آن در عرص ب
شــده بــه طبقــات و تقســیم بندی های مهــم اجتماعــی دیگــر زندگــی 
ــکا و  ــد آمری ــتی – مانن ــورهای امپریالیس ــتی کش ــه مش ــان ب ــم. جه می کنی
ــورهای  ــیاری از کش ــو و بس ــی  ازیک س ــای غرب ــورهای اروپ ــن و کش ژاپ
جهــان کــه تحــت ســلطۀ این هــا هســتند و اصطالحــا جهــان ســوم خوانــده 
می شــوند، تقســیم شــده اســت. به طــور مشــخص ایــن اتفــاق در شــرایطی 
ــده  ــطحی درهم تنی ــر س ــان در ه ــردم جه ــا و م ــه ملت ه ــد ک رخ می ده
ــا  ــد ی ــتی در قدرتن ــای فاشیس ــورها جنبش ه ــیاری کش ــده اند و در بس ش
ــورد  ــه در م ــان صحن ــد. کل چیدم ــه می کنن ــدرت منازع ــب ق ــرای کس ب
ــردم  و  ــان م ــورد آن و درم ــانی در م ــاری، اطالع رس ــن بیم ــخیص ای تش
ــط  ــد توس ــده می مان ــی زن ــه کس ــرد و چ ــی می می ــه کس ــه چ ــا این ک نهایت

ــود. ــن می ش ــل تعیی ــن عوام ای
ــن بهداشــت  ــرای دانشــمندان و متخصصی ــا ب ــروس کرون ــواده وی خان
ــای آن نیســت کــه دانشــمندان  ــا ایــن به معن شــناخته شــده اســت؛ ام
ــی  ــه زمان ــه و چ ــروس چگون ــن وی ــد ای ــی کنن ــتند پیش بین می توانس
تکامــل خواهــد یافــت، بــه چــه اشــکال خاصــی تبــارز خواهــد یافــت 
و در کجــا و چــه زمانــی همه گیــر خواهــد شــد. در ســال 2002-2003 
ــروس  ــوع دیگــری از وی ــندرم تنفســی حــاد( ن ــیوع ســارس )س ــت ش عل
ــر باالتــری را  ــود. اگــر چــه ویــروس ســارس درصــد مــرگ و می ــا ب کرون
ــای  ــرعت کرون ــدن آن به س ــر ش ــا همه گی ــت ام ــان داش ــان مبتالی در می
جدیــد نبــود و در کل جهــان کمتــر از هــزار نفــر از مبتالیــان جــان باختنــد. 
درحالی کــه از کوویــد-19 تــا زمــان نــگارش ایــن مطلــب، نزدیــک بــه ســه 

ــد. ــر جــان باخته ان ــزار نف ه
ــت.  ــِت ایــن ویروس هــا کمــاکان مــورد تحقیــق دانشــمندان اس خصل
این کــه ایــن ویــروس چگونــه ظاهــر شــد و تکامــل یافــت و چگونــه دچــار 
ــر  ــاوت تاثی ــان های متف ــر انس ــه ب ــود، چگون ــش( می ش ــیون )جه موتاس
ــه  ــک گون ــه از ی ــن چگون ــد – و هم چنی ــدا می کن ــیوع پی ــذارد و ش می گ
ــه  ــورد مطالع ــه م ــتند ک ــی هس ــود، چیزهای ــل می ش ــر منتق ــه دیگ ــه گون ب

ــد. ــرار می گیرن ق
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــد فاکتوره ــد ببینن ــق می کنن ــن تحقی ــمندان همچنی دانش
ــورد  ــد. در م ــل می کن ــه  تداخ ــا چگون ــیوع ویروس ه ــی و ش ــد تکامل رون
ــای  ــد کرون ــی مانن ــان ویروس های ــۀ می ــامل رابط ــق ش ــن تحقی ــر، ای اخی
جدیــد )کوویــد – 19( بــا تغییــرات آب وهوایــی، تاثیــرات تجــاوز انســان ها 
ــومِ وحــوش، الگوهــای مهاجرت هــای انســانی و تنیدگــی و  ــه زیســت ب ب

جهانی ســازی بســیار بــاالی نظــام ســرمایه داری را شــامل می شــود. هرچنــد 
ــز  ــد و نی ــراض جدی ــن ام ــی ای ــق و زیربنای ــای عمی ــا و دینامیک ه علت ه
برهــم کنــش آن هــا بــا جامعــه به طــور علمــی قابــل شــناختن هســتند، امــا 
ــیوع  ــن ش ــکان ای ــان و م ــی زم ــکان پیش بین ــه ام ــت ک ــن نیس ــای ای به معن

مشــخص جهانــی ممکــن بــود. 
ویروس کرونا به سادگی سرایت می کند

ــه نظــر می آیــد ایــن ویــروس  پزشــکان متخصــص اخطــار می دهنــد کــه ب
کرونــا همان طورکــه ســرماخوردگی و آنفوالنــزا ســرایت می کنــد، به ســادگی 
ــن  ــد. براســاس باالتری ــه شــخص دیگــر ســرایت می کن ــک شــخص ب از ی
درک آن هــا در ایــن زمــان 80 درصــد مردمــی کــه بــه ایــن ویــروس مبتــال 
ــه  ــا ب ــان نمی شــود و ی ــا نمای ــاری در آن ه ــچ عالیمــی از بیم می شــوند هی
شــکل مالیمــی مریــض می شــوند. ایــن امــر باعــث می شــود کــه ســرایت 

آن تســریع شــود.
ــان  ــروس در می ــن وی ــده، ای ــون انجــام ش ــه تاکن ــای مشــاهداتی ک ــر مبن ب
ــنده تر از  ــب کش ــد به مرات ــری دارن ــاری دیگ ــه بیم ــانی ک ــالمندان و کس س
ــۀ ســختی  ــن( ضرب ــان )چی ــت ووه ــروس در ایال ــن وی ــزا اســت. ای آنفلون
ــان  ــی ج ــای جوان ــتاران و دکتره ــه کادر پزشــکی و بهداشــت زده و پرس ب
باخته انــد. در چیــن بــرای کســانی کــه بیمــاران را درمــان می کردنــد کمبــود 
ــی وجــود داشــت و از پرســتاران ســایر کشــورها خواســته  وســایل حفاظت
شــد کــه بــه کمــک بیاینــد. ایــن به معنــای آن اســت کــه کارکنــان بهداشــت 
ــه کار ادامــه  ــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده اند و نمی تواننــد ب در صــف اول ب

دهنــد.
سلطه امپریالیسم آمریکا بحران را بدتر کرده است 

ــا  ــا تقریب ــکا وجــود دارد ام ــورد شــیوع آن در آمری ــی در م اگــر چــه نگران
هیــچ اقدامــی ماننــد تخصیــص بودجــه و ارائــۀ تخصــص و یــا بســیج مــردم 
ــد-19  ــر کووی ــه پیشــاپیش درگی ــان  ک ــاط جه ــایر نق ــه س ــرای کمــک ب ب

نمی شــود.  شــده اند، 
ــون  ــران اکن ــد. ای ــد ش ــران چــه خواه ــه در ای ــد ک ــال تصــورش را بکنی مث
درگیــر همه گیــرِی کوویــد-19 شــده اســت. تحریم هــای آمریــکا و 
ــا  ــه ب ــان ک ــران و جه ــان ای ــی می ــای مال ــارت و تراکنش ه ــت تج ممنوعی
ــل می شــود پیشــاپیش اقتصــاد آن  ــران تحمی ــه تســلیم واداشــتن ای قصــد ب
را فلــج کــرده اســت. حتــا قبــل از وارد شــدن ضربــۀ کوویــد-19، تحریم هــا 
ــن  ــود. ای ــود دارو شــده و بحــران بهداشــت را تشــدید کــرده ب باعــث کمب
تحریم هــا قبــل از ایــن هــم موجــب مــرگ و میــر زیــادی شــده بــود. و االن 

چــه خواهــد شــد؟
ــده  ــث ش ــان باع ــر جه ــکا ب ــه امپریالیســم آمری ــلطه امپریالیســم از جمل س
ــا فقــر  ــن ب ــکای التی ــا و آســیا و آمری ــا، کشــورهای آفریق دیگــر نقــاط دنی
شــدید و شــرایط زندگــی بیــش از حــد پرجمعیــت و نظــام پزشــکی ضعیف 
ــن  ــل ای ــردم را در مقاب ــر از م ــا نف ــرایط میلیارده ــن ش ــند. ای ــه رو باش روب
ــر  ــد و باعــث مــرگ و می آفت هــای عصــر مــدرن بســیار شــکننده تر می کن

می شــود. بی دلیــل 
...

در همــان حــال کــه تالش هــای قهرمانانــه ای توســط دانشــمندان و 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــای معمول ــیاری آدم ه ــت و بس ــان بهداش کارکن
ــات  ــاران را نج ــان بیم ــر ج ــه حداکث ــرده و ب ــه ک ــروس مقابل ــن وی ــا ای ب
ــن  ــد ای ــعی می کنن ــه س ــانی ک ــۀ کس ــای صمیمان ــا تالش ه ــد؛ ام دهن
ــادی و  ــط اقتص ــی و رواب ــط جهان بین ــد توس ــف کنن ــی را متوق پاندم
ــب  ــه عق ــدت ب ــتی به ش ــی امپریالیس ــام جهان ــی نظ ــای سیاس الویت ه

رانــده می شــود.
ــی بســیاری  ــی در ســطح جهان ــن اپیدم ــر شکســت ای ــز ب ــه جــای تمرک ب
ــان  ــت خودش ــرای جمعی ــع را ب از کشــورها مرزهایشــان را بســته اند و مناب
ــه  ــد البس ــی مانن ــر اقالم ــال حاض ــه در ح ــد درحالی ک ــاص داده ان اختص
ــت.  ــاز اس ــورد نی ــدت م ــان به ش ــاط جه ــر نق ــن و دیگ ــی در چی حفاظت

ــا  ــدا حت ــی در ابت ــات آمریکای ــه کشــورهای دیگــر پیشــکش! مقام کمــک ب
وعــدۀ تامیــن واکسیناســیون یــا درمــان را بــرای همــه اهالــی آمریــکا ندادنــد. 
ــت  ــر خدمــات بهداشــتی و انســانی بحــث کــرد کــه دول آلکــس آذار، وزی
ــا ایــن ویــروس اختصــاص می دهــد امــا  ــرای مقابلــه ب مقادیــری بودجــه ب
ســرمایه گذاری خصوصــی نیــز انجــام می شــود و ایــن ســرمایه گذارها 
بایــد ســود هــم ببرنــد. البتــه در ایــن سیســتم ســود خواهنــد بــرد. بــه خاطــر 
ــکا داروهــای نجات بخــش  ــا آمری ــد ســال طــول کشــید ت ــم کــه چن بیاوری
بیمــاری ایــدز را در اختیــار مــردم قــاره آفریقــا بگــذارد و باعــث شــد کــه 

ــد. ــل بمیرن ــر بی دلی ــون نف ــا ملی ده ه
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 علی رغــم ادعــای رهبرانــش اصــال یــک کشــور 
ــه  ــر شــده اند قرنطین ــه به شــدت درگی ــی ک کمونیســتی نیســت(** در مناطق

افکاری در مورد همه گیرِی 
ویروس کرونای کووید-19*

نشریه انقاب- 8مارس2020



10
ۀ 1

ار
شم

 • 
ش

آت
5

بی ســابقه ای را بــر 45 میلیــون نفــر اعمــال کــرد. محدودیت هــای ســفر بــه 
ــترده تر  ــه گس ــته اند هرچ ــری را داش ــی از همه گی ــه تجمع ــورهایی ک کش
شــده اســت. ...حکومت هــا تــالش می کننــد گســترش آن را محــدود کننــد و 
عملکــرد نرمــال جامعــه بــا روش هــای کامــال بی ســابقه مختــل شــده اســت 

ــر می گــذارد.  ــر تاثی ــر زندگــی میلیون هــا نف ــه ب ک
رژیــم ترامپ/پنــس دســت بــه اقداماتــی زده کــه تاثیــرات کوویــد-19 
ــیدن،  ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــم پ ــن رژی ــت. ای ــرده اس ــر ک ــداً بدت را ج
زیرســاخت های مقابلــه بــا بیماری هــای عفونــی را ازهــم گســیخت، 
ــرد بودجــه  ــالش ک ــا ت ــرد و حت ــرون ک ــن بخــش را بی ــدِی ای ــران کلی رهب
ــق  ــه موف ــد ک ــم کن ــری« را ک ــای مس ــازداری بیماری ه ــرل و ب ــز کنت »مرک
ــا بحــران کوویــد-19 مواجــه شــد، کابینــه ترامــپ در ابتــدا  نشــد. وقتــی ب
اعــالم کــرد کــه دو و نیــم میلیــارد دالر بودجــه بــرای مبــارزه بــا همه گیــری 
ــود  ــر از آن چــه ب ــکا اختصــاص می دهــد کــه بســیار کمت محتمــل در آمری
کــه الزم اســت. حتــا از آن بدتــر اعــالم کــرد بــه دیگــر بخش هــای جهــان 
ــروس شــده اند،  ــن وی ــری ای ــر همه گی کــه در حــال حاضــر به شــدت درگی

هیــچ کمکــی نخواهــد کــرد. 
جنایتکارانه تــر از ایــن کــه رژیــم ترامپ/پنــس جنــگ همه جانبــه ای را 

علیــه علــم و روش علمــی و دانشــمندان پیــش بــرده اســت.
ــار داده شــده  ــردار اخط ــای واگی ــن بیماری ه ــه متخصصی ــه ب ــا ک ــا این ج ت
ــدون  ــان بهداشــتی را ب ــد. کارکن ــز کنن ــردم پرهی ــه م ــه از اطالع رســانی ب ک
تعلیمــات و البســه حفاظتــی مامــور کردنــد کــه بــرای درمــان کســانی کــه 
ــکا  ــی آمری ــای نظام ــا در پایگاه ه ــاری کرون ــه بیم ــدن ب ــوده ش ــت آل به عل

ــد... ــده اند، برون ــه ش قرنطین
ترامــپ، مایــک پنــس را کــه یــک بنیادگــرای مســیحی و معتقــد بــه نــص 
صریــح انجیــل اســت به عنــوان رییــس طــرح مقابلــه بــا ویــروس منصــوب 
ــه  ــدارد و علی ــاد ن ــت اعتق ــوری فرگش ــودن تئ ــت ب ــه درس ــس ب ــرد. پن ک
ــِی  ــه اســت. یکــی از متخصصــان بین الملل ــی راه انداخت ــگ صلیب ــم جن عل
ــرد »او.ام.جــی« )اوه  ــت ک ــنید توئی ــر را ش ــی خب ــی وقت ــای پاندم بیماری ه
خــدای مــن!(. ایــن جنایــت علیــه بشــریت اســت. در کنفرانــس مطبوعاتــی 

ــد... ــگاران در ایــن مــورد از او ســوالی نکردن هیــچ یــک از خبرن
ــر  ــالوه ب ــس ع ــپ/ پن ــم ترام ــط رژی ــن توس ــی مهاجری ــر دائم تحقی
این کــه تقویــت برتری طلبــی ملــی توســط امپریالیســم اســت، موجــب 
ــرای گســترش »خارجــی هراســی«  ــار باروتــی ب ــه وجــود آمــدن انب ب
ــی  ــره جنوب ــی، ک ــار چین ــه تب ــه کســانی ک ــژه علی شــده اســت. به وی
ــروس از آن جــا  ــن وی ــه ای ــد ک و دیگــر کشــورهای آســیایی را دارن
شــروع شــد. در شــهرهایی ماننــد شــیکاگو رســتوران های محلــه چینی هــا 
ــر  ــد کریه ت ــد می توان ــن رون ــی شــده اند! ای ــی خال ــل منطق ــچ دلی ــدون هی ب
از این هــا شــود. امــا مــردم دنیــا نیــاز دارنــد متحــد شــده و بــا ایــن بحــران 

ــد. ــه کنن ــر مقابل همه گی
افــرادی ماننــد »اســتیو بانــون« و وزیــر تجــارت »ویلبــور راس« کــه 
استراتژیســت های فاشیســِت ترامــپ هســتند، در ایــن وضعیــت کــه 
ــالمت اســت،  ــدی س ــک بحــران ج ــا ی ــه ب ــر مقابل ــن درگی ــت چی حکوم
ــم  ــب امپریالیس ــه رقی ــن ک ــی چی ــف درون ــرای تضعی ــد ب ــی می بینن فرصت

ــت. ــکا اس آمری
ــپ در حــزب  ــای ترام ــانه ها رقب ــپ در رس ــتی ترام ــم فاشیس اعضــای رژی
ــاد  ــه اقتص ــه زدن ب ــراس و ضرب ــول و ه ــاد ه ــه ایج ــم ب ــرات را مته دمک
ــه خطــر  ــد دانشــمندانی ک ــه منافعشــان ایجــاب کن ــی ک ــا زمان ــد. ت کرده ان
ــه  ــی ک ــا زمان ــرد. ام ــد ک ــراب خواهن ــد خ ــدی می بینن ــران را ج ــن بح ای
ــد آن گاه دور  ــدا کن ــکا شــیوع پی ــه شــکل جــدی در آمری ــروس ب ــن وی ای
ــرای  ــد از آن ب ــالش کنن ــت ها ت ــپ و فاشیس ــه ترام ــت ک ــار نیس از انتظ
جهــش در تحکیــم فاشیســم در آمریــکا اســتفاده کننــد و دســت بــه اقدامــات 
ســرکوب گرانه بزننــد و تــرس و نفــرت علیــه مهاجریــن  و مــردم کشــورهای 

ــد. ــت کنن دیگــر را تقوی
»آتش«

پانوشت:
*این مطلب گزیده ای است نسبتا کامل از مقاله ای باعنوان:  

Thoughts from a Reader on the Coronavirus COVID-19
www.revcom.us  موجود در سایت

**چیــن کشــور کمونیســتی نیســت. پــس از مــرگ مائوتســه دون در ســال 1976 انقــالب 
چیــن شکســت خــورد و ســرمایه داری احیــا شــد. چیــن تبدیــل بــه کارگاه عرق ریزانــی بــرای 
ــدرت  ــوان یــک ق ــن به عن ــروز چی ــا وجــود آن کــه ام ــا ب قدرت هــای امپریالیســتی شــد. حت
ــام  ــوز ن ــه هن ــی دارد ک ــل گوناگون ــن حــال دالی امپریالیســتی ظهــور کــرده اســت،  در همی
»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-ko-
monism.pdf

برگرفته از کتاب »تاریخ واقعی کمونیسم«*  افکاری در مورد ...ِ  
اثِر ریموند لوتا

ــا آن  ــه م ــد ک ــرون آم ــدی بی ــای جدی ــی1 چیزه ــالب فرهنگ »...از دِل انق
ــط  ــم. ایــن دســتاوردها ارزش هــا و رواب را "دســتاوردهای نویــن" می خوانی
جدیــد سوسیالیســتی را منعکــس می کننــد. یکــی از هیجان انگیزتریــن 
ــد.  ــده می ش ــاز" نامی ــای ب ــِش "دره ــه پژوه ــود ک ــزی ب ــتاوردها چی دس
میــاِن دهقانــان  تــا در  بــه مناطــق روســتایی می رفتنــد  دانشــمندان 
آزمایش هــای علمی شــان را اجــرا کننــد. مراکــِز تحقیقــی در محلــی 
ــتاییان  ــار روس ــهری در کن ــان ش ــد. متخصص ــا می ش ــزارع بن ــِک م نزدی
ــدی  ــای پیون ــۀ دانه ه ــد... در زمنی ــت می زدن ــی دس ــای علم ــه آزمایش ه ب
)هیبریــدی(، چرخــۀ حیــاِت حشــرات و دیگــر جوانــِب علــم. دانشــمندان 
ــان  ــنا می شــدند و از ســواالت و نحــوۀ نگرش ش ــان آش ــِی دهقان ــا زندگ ب
ــای علمــی  ــارۀ روش ه ــز درب ــان نی ــد و دهقان ــد می آموختن ــای جدی چیزه
ــِط  می آموختنــد. در شــهرها نهادهــای و موسســاِت مطــرِح تحقیقاتــی رواب
مبتنــی بــر همــکاری بــا کارخانه هــا، کمیته هــای محــالت و دیگــر 
می رفتنــد  مــردم  بیــن  آزمایشــگاه ها  می کردنــد.  برقــرار  ســازمان ها 
و مــردم بــه آزمایشــگاه ها می آمدنــد. ســازمان دهی نوآورانــه وجــود 
داشــت. مثــال زنــاِن کارگــر کارخانــۀ یــک محلــه کــه قطعــاِت کامپیوترهــای 
ــه  ــه به هیچ وج ــید ک ــته باش ــه داش ــد – توج ــد می کردن ــرفته را تولی پیش
ماننــِد کارگــراِن فــوِق اســتثمار شــده در نظــام ســرمایه داری جهانــی امــروز 
ــا ببیننــد کامپیوترهــا  ــد ت ــه نهادهــای پژوهشــی می رفتن ــد – ب کار نمی کردن
ــن  ــه ای ــز ب ــاد نی ــرادِ آن نه ــد و اف ــرار می گیرن ــتفاده ق ــوردِ اس ــه م چگون
ــا و  ــتِن دیواره ــرای شکس ــا ب ــام این ه ــد. تم ــی می رفتن ــای محل کارخانه ه

ــود. ــی ب ــزاِت اجتماع تمای
...

ــن دوره  ــم. در ای ــت می کنی ــاوت صحب ــای متف ــورد دو دنی ــم در م ــا داری م
جنبــِش »پزشــکان پابرهنــه« )به عنــواِن بخشــی از نظــامِ پزشــکی ادغــام شــده( 
نیــز وجــود داشــت. جوانانــی از شــهرها و روســتاها کــه بــرای ارائــه خدماِت 
پزشــکی پیشــگیرانه  و کمک هــای پزشــکی اولیــه آمــوزش دیــده بودنــد، بــه 
مناطــِق مختلــِف روســتایی رفتنــد. آن هــا پزشــکاِن پابرهنــه نامیــده می شــدند 
ــد و )شــرایط  و امکانات شــان( بســیار  ــه در مناطــِق روســتایی بودن چــرا ک
ابتدایــی بــود. ولــی مســاله برطــرف کــردِن نیازهــای اولیــۀ بهداشــتی مــردم 
بــود. 1/3 میلیــون نفــر پزشــِک پابرهنــه وجــود داشــت. و ایــن فقــط یکــی 
ــه در انقــالب  ــود ک ــی ب ــۀ بهداشــت عموم ــم در زمین از پیشــرفت های عظی
فرهنگــی رخ داد. حرکــِت عظیمــی کــه در آن طــِب ســنتی از جملــه طــِب 
ســوزنی بــا پزشــکی مــدرن ترکیــب شــد. روابــِط پزشــک-بیمار نیــز دچــار 
انقــالب شــده بــود. مفهــومِ بیمــار به عنــواِن یــک پذیرنــدۀ بی عمــِل معالجــه 
به چالــش کشــیده شــد. پیشــرفت های زیــادی در زمینــۀ تحقیقــات و 

اکتشــافات رخ داد و انســولین ســنتز شــد.
ــا اســت.  ــارۀ انقــالب فرهنگــی معالجــۀ ماالری یکــی از مســائِل بازگــو نشــده درب
ــکا  ــتی آمری ــِش امپریالیس ــا ارت ــه ب ــام ک ــِش ویتن ــِش رهایی بخ ــاِن ارت جنگجوی
ــِر  ــد. در اواخ ــج می بردن ــا رن ــارِی ماالری ــدی از بیم ــۀ جدی ــد، از گون می جنگیدن
ــک  ــو ی ــرد. مائ ــک ک ــِت کم ــن درخواس ــا از چی ــرِی ویتنامی ه ــۀ 1960 رهب ده
از محققــان  یــک گــروه  نهــاد.  پیــش  را  اشــتراکی  برنامــۀ ریشه کن ســازِی 
ــد درحالی کــه عــده ای دیگــر روی طــِب ســنتی  ــادۀ شــیمایی را آزمودن 40.000 م
ــیوۀ  ــک ش ــدند. ی ــزام ش ــتا اع ــه روس ــری ب ــای دیگ ــد و گروه ه ــق می کردن تحقی
خارق العــاده موثــر در درمــاِن ماالریــا کشــف شــد و ایــن دســتاورد تنهــا در دهــۀ 
1980 در جامعــۀ بین المللــی به عنــواِن یــک دســتاوردِ بــزرگ به رســمیت شــناخته 
ــکی  ــامِ پزش ــاوی گرایانه ترین نظ ــی، تس ــن انقالب ــه چی ــد ک ــردم نمی دانن ــد. م ش
دنیــا را برمبنــای خدمــت بــه مــردم و رســاندِن خدمــاِت پزشــکی ضــروری بــه کل 
جمعیــت برقــرار ســاخت. میانگیــِن طــوِل عمــِر مــردم دو برابــر شــد. یعنــی از 32 
ســال در ســال 1949 بــه 65 ســال در ســال 1976 افزایــش یافــت. در آغــازِ دهــۀ 

ــود.  ــورک ب ــر از نیوی ــانگهای پایین ت ــوزادان در ش ــِر ن ــرگ و می ــرِخ م 1970 ن
توضیحات:

*برای دریافِت این کتاب به سایت www.cpimlm.org رجوع کنید.
 پانوشت:

1.»انقــالِب فرهنگــی" در فاصلــه ســال های 1976-1966 در چیــن کــه یــک کشــور 
ــۀ اوِل  ــۀ اوِج مرحل ــالب نقط ــن انق ــت. ای ــان داش ــود جری ــان ب ــا آن زم ــتی ت سوسیالیس
انقــالِب کمونیســتی بــود و ســومین »نقطــه عطــف« مرحلــۀ اول انقــالب کمونیســتی. کمــون 
ــالب  ــد.  انق ــف« اول بودن ــه عط ــر 1917 دو »نقط ــویکی در اکتب ــالِب بلش ــس و انق پاری
فرهنگــی در ســال 1976 شکســت 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 بهره کشــی قــرار می دهــد. امــا انقــالب فرهنگــی 
ــه در فکــِر  ــی. هــر کســی ک ــاده غن ــای فوق الع ــوز الهام بخــش اســت و حــاوی درس ه هن
دنیایــی عادالنــه و رهایــی جامعــه و دنیــا اســت بایــد دربــارۀ انقــالِب فرهنگــی و از انقــالِب 

فرهنگــی بیامــوزد.«
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ــه  ــان ترکی ــل می ــد فاص ــای اژه، ح ــرقی دری ــۀ ش در کران
ــام لســبوس واقــع شــده اســت  ــا ن ــره ای ب ــان، جزی و یون
ــت دارد.  ــر جمعی ــزار نف ــد ه ــر از ص ــزی کمت ــه چی ک
نبــض شــریان باریــک و کنترل شــدۀ ورود مهاجریــن 
ــا.  ــه اروپ ــی ب ــه و بعضــی کشــورهای آفریقای از خاورمیان
ــی  ــاکنانش جنگل ــۀ س ــه گفت ــا ب ــم ی ــا، جهن اردوگاه موری
ــی دارای  ــاکِن لســبوس. جنگل ــن س ــرای مهاجری اســت ب
ــان  ــی، دست فروش ــواد غذای ــازار م ــگاه، ب ــان، درمان نگهب
غیــر  آرایشــگاه های  دست ســاز،  و  ارزان  کاالهــای 
ــی  ــاده و ارزان. اردوگاه ــای آم ــۀ غذاه ــتی و غرف بهداش
ــداری  ــه حــاال محــل نگه ــر ک ــزار نف ــت ســه ه ــا ظرفی ب
اســت.  مهاجــر  هــزار  پنــج  و  بیســت  بــه  نزدیــک 
افزایــش  تعدادشــان  روز  بــه  روز  کــه  مهاجرینــی 
می یابــد. آن هــا گریزاننــد؛ از جنــگ، از مــرگ، فقــر، 
ــا  ــه در موری ــر از آن چه ک ــده ای تاریک ت ــنگی و آین گرس
ــی  ــای ارتجاع ــق جنگ ه ــه حری ــد! چــرا ک ــه می کنن تجرب
ــان  ــی هم چن ــای نظام ــت ها و تجاوزه ــِی امپریالیس و نیابت
شــعله ور اســت و عملکــرد هــر روزۀ نظــام ســرمایه داری 
ــا  ــی آن ه ــتا و زندگ ــهر و روس ــن و ش ــش، زمی و تبعات
ــه در  ــوس خفت ــای اژه و کاب ــان دری ــواج خروش را از ام
لســبوس و موریــا هولناک تــر می کنــد. و حفاظــت از 
ــت  ــدس« و در اولوی ــان »مق ــم هم چن ــا ه ــای اروپ مرزه

ــروزه ای  ــون و فی ــبز زیت ــه های س ــان بیش ــا در می ــت. اردوگاه موری اس
ــاه،  ــزاران پناهجــوی بی پن ــه دردش را ه ــازی اســت ک ــِم ب ــا، زخ دریاه
هــزاران مــرد و زن و کــودک و پیــر و جــوان متحمــل می شــوند. 
ــگ  ــر از جن ــی کمت ــارِ آن، فالکت ــاِن گرفت ــۀ پناهجوی ــه گفت ــه ب ــی ک جای

برای شــان نــدارد.
اردوگاه:

بهداشــت و ســالمت در ایــن اردوگاه وضعیتــی بحرانــی دارد. ســوء تغذیه 
ــه  ــی ک ــد. درمانگاه های ــار می کن ــیاری را بیم ــوده ، بس ــی آل ــواد غذای و م
توســط نیروهــای داوطلــب در خــود کمــپ اداره می شــوند، پاســخگوی 
ــن  ــا کمتری ــتند و ب ــان نیس ــل پناهجوی ــای عاج ــم و نیازه ــاع وخی اوض
ــات  ــی از احتیاج ــطح پایین ــد س ــط می توانن ــات فق ــن امکان و اولیه تری
ــرویس  ــان از س ــه پناهجوی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرآورده کنن را ب
مشــکالتی  و  می کننــد  اســتفاده  عمومــی  حمام هــای  و  بهداشــتی 
ــت.  ــج اس ــَرب( رای ــپش و گال )َج ــارچ، ش ــا و ق ــواع عفونت ه ــل ان مث
ســوختگی در اثــر اســتفاده از چــوب بــرای آشــپزی و گرمایــش و 
زخم هــا و عفونت هــای ناشــی از آن، چیــزی اســت کــه هــر روزه 
ده هــا نفــر را گرفتــار می کنــد. شــعله های حریــِق فقــر و جنــگ و 
ــکالت  ــند. مش ــه می کش ــردم زبان ــان م ــه ج ــا ب ــوز این ج ــرمایه هن س
ــان آن قــدر رایــج اســت کــه هــر  روحــی بیــن بچه هــا، نوجوان هــا و زن
ــان  ــه خودش ــاندن ب ــیب رس ــت آس ــر به عل ــد نف ــدود ص ــط ح روزه فق
ــا  ــی ی ــدام خودزن ــه م ــی ک ــد. بچه های ــه می کنن ــگاه مراجع ــه درمان ب
ــادۀ  ــای س ــان تکنیک ه ــط تحــت درم ــد فق ــه خودکشــی می کنن ــدام ب اق
ــی هــم  ــات دارو درمان ــد. آن هــا حتــی از امکان ــرار می گیرن ــاری ق خودی
ــق  ــه از طری ــی ک ــه داروهای ــت ک ــن اس ــت ای ــتند. عل ــوردار نیس برخ
ایــن درمانگاه هــا در اختیــار پناه جویــان قــرار می گیرنــد، داروهــای 
اهدایــی ازطــرف مردمــی هســتند کــه مجــوز خریــد و ارســال داروهــای 
ــرای  ــی ب ــر داروی ــی اگ ــد. در نتیجــه حت اعصــاب و افســردگی را ندارن
ــی اســت و خطــر  ــر قانون ــا برســد، اســتفاده از آن غی ــه موری اعصــاب ب
بســته شــدن درمانــگاه توســط دولــت یونــان را به دنبــال دارد! آرامــش در 

فاکتی نه کمتر از جنگ
گزارشی ارسالی به آتش از وضعیت 
پناهجویان در جزیرۀ لسبوس یونان

این جــا ممنــوع اســت. جهــان، دیــر زمانــی اســت کــه آســایش را بــرای 
ــا،  ــی در مرده ــکالت روح ــت. مش ــرده اس ــن ک ــا قدغ ــاِن موری دوزخی
ــد.  ــان می ده ــی نش ــونت و چاقوکش ــورت خش ــا به ص ــود را عمدت خ
ــد و  ــره می دانن ــادی و روزم ــاق ع ــک اتف ــان آن را ی ــه پناهجوی طوری ک
ــزی  ــه چی ــد: »این ک ــده می گوین ــا خن ــود ب ــی  می ش ــی زخم ــی کس وقت
نیســت مــا از بمــب و گلولــه جــان ســالم بــه در برده ایــم«! شــب 
ــوی  ــش پناهج ــدن ش ــروح ش ــر مج ــبوس، خب ــان در لس دوم حضورم
را  بیمارســتان  بــه  انتقال  شــان  و  چاقوکشــی  اثــر  در  افغانســتانی 

می شــنویم.
فقــِر مالــی یکــی از عواملــی اســت کــه پناهجویــان را دســت بــه گریبــان 
ــر،  ــد. فق ــی می کن ــدر و تن فروش ــواد مخ ــاق م ــون قاچ ــکالتی چ مش
ــه  ــر« ب ــدۀ بهت ــد ســاختن »آین ــه امی ــه ب ــادی ک ــای زی ــان و نوجوان ه زن
ــودی جــان و وجودشــان می کشــاند.  ــه گــرداب ناب ــد را ب این جــا می آین
دنیایــی کــه بهــای نــان در آن بــا فــروش تــن و جــان پرداخــت می شــود. 
ــان،  ــرای زن ــه ب ــم فاجع ــبوس ه ــا، در لس ــاِن م ــاط جه ــام نق ــل تم مث
ــه زحمــت  ــان، ب ــه زن ــدم اســت. خشــونت خانگــی علی ــف و مق مضاع
ــوش  ــا آب ج ــش ب ــه صورت ــدم ک ــی را دی ــد. زن ــم می مان دور از چش
ــن  ــفه از همی ــد فلس ــود. می گوین ــده ب ــوزانده ش ــوهرش س ــط ش توس
ــت  ــی اس ــتان خال ــان باس ــفۀ یون ــای فالس ــت؛ ج ــته اس ــر برخاس جزای
ــه انســان قاتــل  ــا ببیننــد ســرمایه و ســتم چه طــور »انســاِن ناطــق« را ب ت

تبدیــل کــرده اســت.
ــاوم در  ــر مق ــای غی ــا، چادره ــت زباله ه ــرر، انباش ــوزی های مک آتش س
ــا  ــده. این ه ــده و درن ــات جون ــان، مجــاورت حیوان ــاران و طوف ــر ب براب
ــاه  ــه آن پن ــی ب ــگ و آوارگ ــان از جن ــزاران انس ــه ه ــت ک ــزی اس چی
ــج هــزار انســان را در  ــه  بیســت و پن ــی اســت ک ــن جنگل ــد. ای آورده ان
خــود جــای داده اســت. جنگلــی کــه هــر لحظــه از زمیــِن آن، بیمــاری، 
تجــاوز و فالکــت می رویــد تــا اکســیژِن بهره کشــی و اســتثمار در 

ــد. ــرگ می ده ــوی م ــی، ب ــا زندگ ــد. این ج ــن کن ــان را تأمی جه
ادامه در صفحه 12
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ابزارگرا در تئوری، نامنسجم در تحلیل
نگاهی به مقاله رفیق امید بهرنگ دربارۀ شعار »رضاشاه روحت شاد«

مقالــه ای از رفیــق امیــد بهرنــگ بــا عنــوان »کنــد و کاو در شــعار رضاشــاه 
روحــت شــاد« در بهمــن امســال )ژانویــه 2020( در اینترنــت منتشــر شــد. 
ــود از  ــای موج ــی تحلیل ه ــکل تمام ــرد مش ــا ک ــه ادع ــن مقال ــق در ای رفی
علــل محبوبیــت ایــن شــعار در میــان بخش هایــی از جامعــه ایــران )ازجملــه 
ــد و  ــن اســت کــه در ســطح باقــی می مانن ــه ای در نشــریه آتــش1( »ای مقال
ــرد  ــۀ نوشــته اش ســعی ک ــق در ادام ــد«. رفی ــه عمــق برون ــادر نیســتند ب ق
ــردازد کــه علــل رشــد ایــن شــعار چیســت، محتــوای  ــه ایــن مســائل بپ ب
ــی را  ــروی طبقات ــدام نی ــع ک ــت، مناف ــدام اس ــک آن ک ــی ایدئولوژی سیاس
نمایندگــی می کنــد، چگونــه »نوســتالوژی رایــج در میــان بخشــی از مــردم 
بــا منافــع ایــن نیــروی طبقاتــی پیونــد می خــورد« و تناقضــات آن چیســت؟ 
ســپس تحلیلــی اقتصــادی و طبقاتــی از تحــوالت ســی ســالۀ اخیــر جامعــه 
ــل  ــن تحلی ــول ای ــنده ح ــی نویس ــای اصل ــه و تزه ــورت گرفت ــران ص ای

شــده اند. صورت بنــدی 
ــت، آمارهــا  ــح و مثب ــگ مواضــع سیاســی صحی ــق بهرن ــۀ مفصــل رفی مقال
ــه  ــتی دارد ک ــا نادرس ــم و بعض ــاط مبه ــن نق ــف و همچنی ــکات مختل و ن
ــوان  ــای مختلــف اقتصــادی، تاریخــی، سیاســی و اســتراتژیک می ت از زوای
بررســی کــرد و مــورد راســتی آزمایی قــرار داد. چیــزی کــه مجالــی فراتــر 
ــه  ــیده ام ب ــته کوش ــن نوش ــا در ای ــد. ام ــب می کن ــر را طل ــتۀ حاض از نوش
اِشــکال اساســی روش شــناختی )متدولوژیــک( نوشــتۀ او بپــردازم و نشــان 
ــل رشــد و  ــورد عل ــی – چــه در م ــفتگی های تحلیل ــۀ او از آش ــم مقال بده
چــه تحلیــل طبقاتــی از پایه هــای اجتماعــی ایــن گرایــش – رنــج می بــرد. 
ــل  ــت تعدی ــنجانی سیاس ــه رفس ــد »از دوره ای ک ــگ می گوی ــق بهرن رفی
ــاز  ــی آغ ــی از خانه خراب ــکال گوناگون ــت، اش ــش گرف ــادی را در پی اقتص
شــد. اقتصــاد روســتایی بــار دیگــر زیــر ضــرب قــرار گرفــت و میلیون هــا 
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 شــغل های بی ثباتــی از ایــن دســت روی آوردنــد... 
ــه  ــت« و نتیج ــردم اس ــت م ــی اکثری ــخصه زندگ ــی مش ــی و بی ثبات و ناامن
می گیــرد تزلــزل اجتماعــی و بی ثبانــی اقتصــادی، عامــل گرایــش مــردم بــه 
دوران ثبــات و رفــاه پهلــوی اســت و »ایــن وجــه از کارکــرد ســرمایه داری 

ــد«.  ــا می ده ــتالژیک پ ــای نوس ــکار و ایده ه ــه اف ــدام ب ــه م اســت ک
رفیــق بهرنــگ بــر واقعیــت اجتماعــی رشــد بی ثباتــی اقتصــادی و طبقاتــی 
ــینی و  ــترش حاشیه نش ــران و گس ــه ای ــیعی از جامع ــار وس ــان اقش در می
مشــاغل موقــت دســت می گــذارد و بــا وام گرفتــن از تحلیــل بــاب 
آواکیــان از علــل رشــد اســالم گرایی در میــان توده هــای تهیدســت و 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــا2، تلویح ــمال آفریق ــه و ش ــین در خاورمیان حاشیه نش
ــروزه همــان نقــش را  ــه گذشــته، ام ــوژی بازگشــت ب ــه ایدئول می رســد ک
ــینی در  ــی و حاشیه نش ــر و بی ثبات ــده از فق ــان آم ــه فغ ــای ب ــرای توده ه ب
ایــران بــازی می کنــد. امــا ایــن روش و ایــن نتیجه گیــری، نوعــی اســتفادۀ 
ابــزاری از تئــوری اســت. بــه ایــن معنــی ابــزاری کــه بــا دســت گذاشــتن بر 
برخــی شــباهت های ظاهــری در زندگــی و موقعیــت اجتماعــی تهیدســتان 
ــه و شــمال  ــای خاورمیان ــا توده ه ــران ســال 1398 ب و حاشیه نشــینان در ای
آفریقــا و ایــران در فاصلــۀ ســال های 1960 تــا 1990، بــه دنبــال تئــوری ای 
ــد.  ــر باش ــه و باورپذی ــورد و موج ــرایط بخ ــن ش ــه ای ــه ب ــردد ک می گ
برخــالف رفیــق آواکیــان کــه از واقعیــت شــروع کــرد و بــه صورت بنــدی 
ــگ  ــق بهرن ــدۀ اســالم گرایی رســید، رفی ــح پدی ــرای توضی ــوق ب ــوری ف تئ
از ایــن تئــوری اســتفاده کــرده و آن را بــه یــک واقعیــت و شــرایط دیگــر 
ــه اســت و  ــم مکانیکــی و ابزارگرایان ــن تعمی ــا چــرا ای ــم می دهــد. ام تعمی

ــا واقعیــت نــدارد: نســبتی ب
ــه  ــود دارد ک ــام وج ــنی و ابه ــن ناروش ــگ ای ــق بهرن ــتۀ رفی اوال در نوش
ــر  ــدام قش ــان ک ــوی، در می ــه دوران پهل ــت ب ــش بازگش ــره گرای باالخ
ــان  ــعار در می ــن ش ــع ای ــا به واق ــه دارد. آی ــوذ و پای ــه نف ــار جامع ــا اقش ی
ــا  ــت؟ ی ــده اس ــت ش ــر و تثبی ــران، فراگی ــتان ای ــینان و تهیدس حاشیه نش
ــان«،  ــردم کوچــه و خیاب ــی از م فقــط »بازنشســتگان اصفهــان«، » بخش های

»اقشــار جدیــد تــازه بــه دوران رســیده« و »قشــر مهاجریــن ثروتمنــد« بــه 
ــوذ  ــتردگی نف ــاد و گس ــر ابع ــر س ــا؟ ب ــی آن ه ــا همگ ــد؟ و ی آن می پردازن
ــژه  ــران )به وی ــه ای ــک ناسیونالیســم گذشــته گرا در جامع ــش ایدئولوژی گرای
ــن  ــود دارد. ای ــه وج ــام و مناقش ــینان( ابه ــتان و حاشیه نش ــان تهدیس در می
ابهــام و مناقشــه بــه معنــی نادیــده گرفتــن یــا کــم بهــادادن بــه ایــن پدیــده 
ــر  ــگ بیانگ ــق بهرن ــود رفی ــتۀ خ ــات نوش ــکوت ها و ابهام ــا س ــت. ام نیس
ــان  ــده در می ــن پدی ــه و نفــوذ ای ــی از دامن ــن واقعیــت اســت کــه ارزیاب ای
توده هــا، هنــوز جــای تحقیــق و تحلیــل بیشــتری دارد. به عنــوان مثــال اگــر 
ــاب  ــار پرت ــان اقش ــردی در می ــوذ و بُ ــن نف ــع چنی ــوژی به واق ــن ایدئول ای
ــن اقشــار  ــان 98 کــه ای ــه حاشــیه ها و بی ثبات هــا دارد، چــرا در آب شــده ب
ــد،  ــه آمدن ــه صحن ــتری ب ــق بیش ــیع تر از دی 96 و در مناط ــب وس به مرات
ــدود  ــیار مع ــت آن بس ــا کمیّ ــم ی ــعار نبودی ــن ش ــروز ای ــاهد ب ــا ش تقریب
بــود؟ درحالی کــه اســالم گرایی جنبــش اجتماعــی بالقــوه نیرومنــدی 
بــود کــه توســط الیه هــای جدیــدی از بــورژوازی و »روشــنفکران« و 
تحصیل کــردگان آن  فرمولــه شــد و از مصــر و الجزایــر تــا ایــران و ســوریه 
ــه  ــر ب ــتاییان مهاج ــران، روس ــورژوازی، کارگ ــی از خرده ب ــان الیه های در می

ــد.   ــج ش ــری و رای ــغ و عضوگی ــتان تبلی ــیه ها و تهیدس حاش
ثانیــا اســالم گرایی ایدئولــوژی منســجمی بــود کــه از ســید قطــب و حســن 
ــک  ــا ی ــد. ب ــزه کردن ــی و شــریعتی آن را تئوری ــا خمین ــودودی ت ــا و م البن
برنامــۀ سیاســی نســبتا روشــن و جهان گــرا )یونیورسالیســت( و اخالقیــات 
و جهانبینــی تــوده ای کــه دارای شــبکۀ اجتماعــی وســیع و ســازماندهی های 
ــوی  ــتۀ پهل ــه گذش ــوژی بازگشــت ب ــا ایدئول ــود. ام ــم ب ــۀ سیاســی ه اولی
ــک و  ــن انســجام تئوری ــد چنی ــگ، فاق ــق بهرن ــان خــود رفی ــه اذع ــی ب حت
تأثیرگــذاری اجتماعــی اســت. ایــن ایدئولــوژی حتــی در دوران حاکمیــت 
ــان  ــری در می ــجم نظ ــد و منس ــان قدرتمن ــک گفتم ــه ی ــم ب ــا ه پهلوی ه
جامعــه و روشــنفکران تبدیــل نشــد و عمدتــا یــک ایدئولــوژی نمادیــن و 

ــد.  شــماتیِک »دولتــی« باقــی مان
بــه علــل فــوق در نوشــتۀ رفیــق بهرنــگ هیــچ اســتدالل تئوریــِک منســجم 
ایدئولــوژی  چگونــه  و  چه طــور  این کــه  بــر  مبنــی  قانع کننــده ای  و 
واپســگرایانۀ بازگشــت بــه پهلــوی، باعــث ایجــاد حــس ثبــات و آرامــش 
در توده هــای پرتــاب شــده بــه حاشــیه ها و اعمــاق می شــود، ارائــه 
ــیه ها،  ــه حاش ــده ب ــده ش ــای ران ــه توده ه ــالم گرایی ب ــت. اس ــده اس نش
نویــد »امــت واحــده« و »عدالــت« اســالمی را مــی داد. آن هــا کــه احســاس 
ســردرگمی، زائــدۀ جامعــۀ مــدرن شــهری بــودن و هیچ بودگــی داشــتند را 
ــید.  ــت می بخش ــبیل اهلل« هوی ــی س ــن ف ــۀ اهلل« و »مجاهدی ــوان »خلیف به عن
فلســفۀ سیاســی و جهان بینــی ریشــه داری بــود کــه توده هــا جهــان، 
خــود و آینــده را بــا آن معنــی و تفســیر کــرده و احســاس »تــوکل«، 
ــودی« و  ــوژی »خ ــد. ایدئول ــوت« از آن می گرفتن ــر »طاغ ــح ب ــد و فت امی
»بازگشــت بــه خویشــتن« شــکوهمند و موعــودی بــود کــه »اســتعمارگران 
ــیطانی« و  ــر »ش ــام مظاه ــی تم ــه بان ــی« ک ــلمان و فرنگ ــر مس ــه، غی بیگان
ــهر  ــا، ش ــین«، کاباره ه ــهری های کاخ نش ــاال ش ــده در »ب ــع ش ــی« جم »غرب
نوهــا، مشروب فروشــی ها، جشــن هنــر شــیرازها، بودنــد را به چالــش 
ــان  ــژه در می ــروزه به وی ــوی، ام ــه پهل ــش ب ــا گرای ــا واقع ــید. آی می کش

ــردی دارد؟!  ــر و کارک ــن تأثی ــه، چنی ــاق جامع ــای اعم توده ه
مســاله ایــن نیســت کــه پهلوی گرایــی و نوســتالژی »رفــاه و ثبــات« دوران 
ــت و  ــر و فالک ــده از فق ــا برآم ــدارد ی ــبی ن ــوذ نس ــه نف ــوی در جامع پهل
ــته هایی  ــه نوش ــا این ک ــف نیســت. کم ــار مختل ــی اقش ــی و بی ثبات بی آیندگ
ــن(  ــته های م ــه نوش ــد، )ازجمل ــد در ســطح مانده ان ــا می کن ــق ادع ــه رفی ک
ــه  ــن اســت ک ــاله ای ــد. مس ــد کرده ان ــاه و کار تأکی ــتالژِی رف ــن نوس ــر ای ب
تحلیــل طبقاتــی نامنســجم و آشــفتۀ رفیــق بهرنــگ و بــه کار بــردن تئــوری 
رفیــق آواکیــان، بــه یــک تبییــن ماتریالیســتی-دیالکتیکی از ایــن گرایــش و 
ــیب  ــترین آس ــه بیش ــانی ک ــان کس ــژه در می ــای آن )به وی ــه ها و پایه ه ریش
را از بی ثباتــی و حاشیه نشــینی های مطــرح شــده در مقالــه دیده انــد( 
ــن دو  ــان ای ــی می ــی نمی شــود. و مخاطــب، رابطــه ای روشــن و منطق منته
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ــد.  ــن نوشــته نمی بین ــم در ای ــده دســت ک پدی

ــان کــه پیشــتر  ــاه اقتصــادی« چن ــن کمــاکان معتقــدم نوســتالژی »رف بنابرای
ــی  ــه و جعل ــر یک جانب ــه تصوی ــش ب ــزۀ مهمــی در گرای هــم نوشــتم، انگی
گزینشــی  روایت هــای  و  ســلطنت  طرفــدار  رســانه های  کــه  اســت 
ــگ  ــق بهرن ــالف رفی ــد. و برخ ــن زده ان ــه آن دام ــفاهی از آن دوران ب ش
کــه معتقــد اســت »چــرا ایــن بازگشــت، خــود را بــه شــکل بازگشــت بــه 
ــزان  ــا می ــار م ــر معی ــاه؟ اگ ــد رضــا ش ــه محم ــد ن ــان می ده ــاه نش رضاش
ــتر  ــه را بیش ــع جامع ــوی دوم به واق ــد، پهل ــه باش ــیون در جامع مدرنیزاس
ــه او  ــوط ب ــعار مرب ــاه و ش ــر رضاش ــز ب ــدم تمرک ــرد«، معتق ــزه ک مدرنی
ــا  ــا فاکت ه ــی ب ــورد گزینش ــت و برخ ــری در واقعی ــی یک جانبه نگ نوع
اســت. چــون نــه شــعارهای طرفــداران ایــن گرایــش بــه »رضاشــاه روحــت 
ــورت  ــه به ص ــی ک ــانه ها و پروپاگاندای ــه افس ــود و ن ــدود می ش ــاد« مح ش
ــه  ــغ می شــوند، محــدود ب ــا تبلی ــا در فضــای مجــازی و کتاب ه شــفاهی ی
رضاشــاه اســت. شــعارها و تبلیغاتــی ماننــد »ایــران کــه شــاه نــداره، حســاب 
ــم«، »برگــرد شــاه«،  ــا اشــتباه کردی ــم، م ــا انقــالب کردی ــداره«، »م ــاب ن کت
ــا( و  ــرح دیب ــه ف ــاره ب ــران« )اش ــادر ای ــوی«، »م ــاز پهل ــدان ایران س »خان
ــی  ــی بخش ــا، جملگ ــغ پهلوی ه ــته هایی در تبلی ــا و نوش ــا، عکس ه فیلم ه
ــۀ  ــوز پای ــن، هن ــاور م ــه ب ــتند. ب ــی هس ــی اجتماع ــک کارزار تبلیغات از ی
ــه فقــط  ــوی )و ن ــه دوران پهل ــش ب ــِک گرای ــی اجتماعــی و ایدئولوژی اصل
ــورژوازی و  ــان اقشــاری از ب ــن گرایــش( در می تئوریســین ها و مبدعــان ای
ــۀ  ــی به مثاب ــه از پهلوی گرای ــت. آن چه ک ــورژوازی اس ــی از خرده ب الیه های
یــک ایدئولــوژی عمــل می کنــد و بــرای بخشــی از جامعــه جذابیــت دارد، 
ناسیونالیســم باســتان گرا و عظمت طلــب، »اقتــدار ملــی«، نظــم و مدیریــت 
ــای  ــان« و آزادی ه ــه و جه ــی در منطق ــران و ایران ــربلندی ای ــن، »س پوالدی
ــه و دل مشــغولی فکــری و  ــا دغدغ ــه عمدت ــی اســت. عناصــری ک اجتماع
ــه بیشــترین  ــا ک ــه آن ه ــورژوازی هســتند و ن ــورژوازی و خرده ب سیاســی ب
ــا این کــه  ــد. ام ــی و حاشیه نشــینی دارن ــج و شــکنجه را از فقــر و بی ثبات رن
ایــن گرایــش در آینــده بتوانــد به مثابــۀ یــک ایدئولــوژی منســجم فاشیســتی 
و سیاســی خــود را انســجام ببخشــد، بــه میــان الیه هــای مختلــف اجتماعــی 
ــش  ــک جنب ــه ی ــرده و ب ــوذ ک ــتان – نف ــینان و تهیدس ــه حاشیه نش – ازجمل
ــه  ــی اســت ک ــی و امکان ــال گمانه زن ــود، فع ــل ش ــی تبدی ــد اجتماع نیرومن
تحقــق آن بــه تغییــر و تحــوالت سیاســی و اقتصــادی بــزرگ در جهــان و 

ــران بســتگی دارد.  ای
ــک و  ــارزۀ تئوری ــا و مب ــالۀ روبن ــه مس ــد ب ــعی می کن ــگ س ــق بهرن رفی
ــد  ــد »نبای ــد و می نویس ــاره کن ــلطنت اش ــداران س ــا طرف ــک ب ایدئولوژی
ــر  ــان قــدرت ب ــن حقیقــت را فرامــوش کــرد کــه اساســا توســط صاحب ای
اســطوره و نوســتالژی رضاشــاه دمیــده شــده تــا همچــون مخــدری در میــان 
ــور  ــن فاکت ــه ای ــا عمــال در نوشــته اش ب ــد«. ام ــردم عمــل کن بخشــی از م
ــری و  ــه و کار فک ــش در جامع ــن گرای ــد ای ــل رش ــل عل ــژه در تحلی به وی
ــژه  ــش )به وی ــدار آن و ســخنگویان و مبلغین ــانه های طرف ــه رس ــی ک تبلیغات
ــاله  ــر مس ــق »اگ ــاور رفی ــه ب ــد. ب ــا می ده ــم به ــته( ک ــال گذش ــی ده س ط
قابــل تقلیــل بــه نقــش رســانه ها باشــد، چــرا طــی ایــن چنــد دهــه چنیــن 
ــروج  ــل ع ــل« عل ــک »تقلی ــرد؟«. بی ش ــروز نک ــته گرایی ب ــکلی از گذش ش
ــن  ــا حــرف ای ــانه ها« نادرســت اســت ام ــش »رس ــه نق ــن گرایشــی ب چنی
اســت کــه رفیــق بهرنــگ در نوشــته اش، اساســًا اهمیــت روبنــا و تبلیغــات و 
فکرســازی حــول اســطورۀ »رفــاه و مدیریــت و اقتــدار خانــدان پهلــوی« را 
ــر  به عنــوان یــک فاکتــور تأثیرگــذار نمی بینــد. تحلیــل او کمــاکان مبتنــی ب
ــی اســت و  ــای اقتصــادی و طبقات ــه انگیزه ه ــی مســاله ب ــی تقلیل گرای نوع
در نوشــتۀ طوالنــی اش، هیــچ تحلیلــی دربــارۀ رســانه هایی کــه طــی چنــد 
ــرد  ــخ و عملک ــون تاری ــیع پیرام ــات وس ــه کار تبلیغ ــت ب ــر دس ــال اخی س
ــه  ــگ ب ــق بهرن ــود. رفی ــه نمی ش ــد، ارائ ــوی اول و دوم بوده ان ــت پهل دول
ــت  ــف راس ــای مختل ــلطنت و جناح ه ــدار س ــانه های طرف ــه رس ــه ک آن چ
ــاه، آزادی  ــول »رف ــکار ح ــق اف ــرب، در خل ــت غ ــرال و پروامپریالیس و لیب
ــد،  ــوی« می کنن ــه ای دوران پهل ــی و منطق ــدار مل ــادی، اقت ــی، ش اجتماع
ــتند  ــل مس ــی مث ــای تبلیغات ــز فیلم ه ــت. به ج ــرده اس ــاره ای نک ــچ اش هی
رضاشــاه شــبکۀ مــن و تــو، هــر روز و هــر ســاعت هــزاران فیلــم، عکــس 
ــاه  ــا ش ــد رض ــات محم ــا و اقدام ــفرها، صحبت ه ــتان از س ــته، داس و نوش
ــن  ــر ای ــه دســت می شــوند و ب ــن مــردم دســت ب در فضــای مجــازی و بی
ــن جبهه هــای  ــد. یکــی از اصلی تری ــکار جمعــی ارتجاعــی می دمن ــق اف خل
نبــرد تئوریــک و ایدئولوژیــک بــر ســر آلترناتیــو، جامعــه و رهبــری آینــده 

ــر ســر  ــرد ب ــه اش می نویســد؛ نب ــا چنان کــه رفیــق بهرنــگ هــم در مقال – ی
پرچم هــا، شــعارها و ایده هــا – بــر ســر تاریــخ معاصــر ایــران، حقیقــت ایــن 
تاریــخ و دادن آگاهــی یــا آگاهــی جعلــی بــه مــردم در ایــن زمینــه اســت. 
ــده  ــاخته ش ــر س ــه تصوی ــد اســت این ک ــاکان معتق ــا کم ــگ ام ــق بهرن رفی
ــق  ــت و حقای ــی اس ــدازه واقع ــه ان ــا چ ــانه ها »ت ــوی در رس از دوران پهل
تاریخــی واقعــا چــه بوده انــد و عملکــرد واقعــی رضاشــاه در هــر یــک از 
ــت  ــض حکوم ــی دارد. از بغ ــش فرع ــردم نق ــرای م ــوده ب ــه ب ــا چ زمینه ه

ــد«.  ــردم طــرف رضــا شــاه را گرفته ان ــه م ــی اســت ک دین
جــدا از این کــه دسترســی همگانــی وســیع بــه رســانه ها و پخــش گســتردۀ 
ــاره  ــانه ای درب ــی و افس ــالت تاریخ ــه خزعب ــوا )ازجمل ــات و محت اطالع
رضاشــاه و پســرش( طــی »چندیــن دهــه« نبــود و بــه ده ســاله اخیــر محدود 
ــلطنت طلبی و  ــا س ــک ب ــری و تئوری ــارزۀ فک ــک مب ــدان ی ــا فق ــت، ام اس
به ویــژه جعلیــات تاریخــی آن هــا، یکــی از عناصــر تأثیرگــذار در گســترش 
ــه از  ــن اســت آن بخشــی از چــپ ک ــود. مســاله ای ــده ب ــن پدی ــوذ ای و نف
ــیال  ــرال و سوس ــت مدرن و لیب ــرد و پس ــه نک ــم توب ــالب و مارکسیس انق
دمکــرات نشــد، طــی »ایــن چنــد دهــه« اخیــر کــه در مقابــل انبــوه کتــاب، 
ــلطنت طلب،  ــانه های س ــا و رس ــه ایدئولوگ ه ــه ای ک ــم و مقال ــاله، فیل رس
راســت و لیبــرال در جعــل تاریخ نویســی و تاریخ پژوهــی ایــران معاصــر و 
دوران رضاشــاه و ســلطنت پهلوی هــا 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 آن هــا نیســت"، بــه ســهم و وزن خــود، 
ــازی راســت و خلــق باورهــای غلــط و  ــرای یکه ت عمــال ایــن عرصــه را ب

ــت. ــی گذاش ــا خال ــان توده ه ــه در اذه ــانه های بی پای افس
امــا رفیــق بهرنــگ حــاال به درســتی دریافتــه کــه مبــارزه بــر ســر حقیقــت 
قضــاوت  »صرفــا  پهلوی هــا  تاریخ نــگاری  و  تاریخ پژوهــی  و  تاریــخ 
ــتبد و  ــاه مس ــک پادش ــی از ی ــی واقع ــا ارزیاب ــخ ی ــورد تاری ــح در م صحی
ــروزه  ــه "ام ــت« ک ــه اش نیس ــوه و نتیج ــا ن ــردار وی ی ــار و ک ــای رفت افش
ــده ای  ــر آین ــر س ــی ب ــارزه اصل ــه »مب ــد"، بلک ــال نکن ــد و دنب کســی نخوان
ــن  ــدون تعیی ــد: »ب ــن رو می نویس ــود«. از همی ــب ش ــد طل ــه بای ــت ک اس
اهــداف پایــه ای و تعییــن راهبردهــای مشــخص، جــدل بــر ســر تاکتیک هــا 
ــدون  ــت. ب ــد داش ــی نخواه ــل چندان ــره حاص ــی روزم ــکال مبارزات و اش
ــا را  ــن جدل ه ــوان ای ــه می ت ــن ن ــری روش ــی نظ ــای سیاس ــتن دورنم داش
ــای  ــا  به معن ــه توده ه ــارزات قهرمانان ــه از مب ــرد و ن ــش ب ــتی پی ــه  درس ب

ــی آموخــت«.  واقع
ــه  ــی جامع ــه در شــرایط فعل ــن اســت ک ــق ای ــن از رفی واپســین ســوال م
ــای  ــخص« و »دورنم ــای مش ــه ای«، » راهبرده ــداف پای ــا، »اه ــاِن م و جه
سیاســی نظــری روشــن« کدام هــا اســت؟ راه حــل و علــم و خــط و مشــی 
ــا  ــا را دارد، چیســت؟ یکــی اســت ی ــن آن ه ــوان تشــخیص و تدوی ــه ت ک
ــران – آن را  ــه در ای ــان و چ ــه در جه ــپ« – چ ــام »چ ــت؟ تم ــدد اس متع
کشــف و تدویــن کــرده و در دســت گرفتــه اســت یــا علــم کمونیســم در 
ــه و واحــد  ــۀ مــا و اســتراتژی یــک انقــالب واقعــی کمونیســتی، یگان زمان
ــرش در  ــار و تدوینگ ــت؟ معم ــام آن چیس ــت، ن ــن اس ــر چنی ــت؟ اگ اس
ــای  ــی آن در جنبش ه ــارز تشــکیالتی و عملیات ــی کیســت؟ تب ســطح جهان
جهانــی و ازجملــه در انقــالب ایــران، کــدام جریانــات و احــزاب هســتند؟ 
ــه ایــن ســواالت، نکاتــی اســت کــه اساســا در نوشــته های رفیــق  پاســخ ب

ــی اســت. ــه در نوشــتۀ فــوق، جــای آن هــا خال ــد بهرنــگ ازجمل امی
سیامک صبوری

پانوشت:
1. بــه کــوری چشــم تون رضاشــاه هــم تــو ماهــه. ســیامک صبــوری. نشــریه  آتــش شــماره 

91. خــرداد 1398
2. علل رشد بنیادگرایی مذهبی در جهان. باب آواکیان. سایت حزب کمونیست ایران )م ل م(

 به اطالع خوانندگان نشریه آتش می رساند که ادامه 

چاپ سلسله مقاله »آناتومی بورژوا دموکراسی چپ 
ایران« از شماره آینده پی گرفته خواهد شد.
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سینما-حقیقت 2

جنبش مونتاژ و مبارزه 
بین دو خط

ــال های  ــالق در س ــرا و خ ــدان نوگ ــازان و هنرمن ــدد فیلمس ــود تع ــا وج ب
ــوروی  ــینمای ش ــی در س ــور کل ــا به ط ــر، ام ــالب اکتب ــس از انق ــی پ ابتدای
ــک  ــا پیــش از ورود و هژمونی ــوان دو خــط سیاســی و زیباشــناختی را ت می ت
شــدن ســبک »رئالیســم سوسیالیســتی« تشــخیص داد. جنبــش مونتــاژ را به این 
شــکل اگــر بخواهیــم »تقســیم بــه دو کنیــم« و دو گرایــش متضــاد کمونیســتی 
ــام  ــه دو ن ــک ب ــدون ش ــم، ب ــخیص دهی ــتی را در درون آن تش و رویزیونیس
ژیگاورتــوف و ســرگئی آیزنشــتاین می رســیم. دو نامــی کــه نشــان از دو راه 
متضــاد در برخــورد و مواجهــه بــا ســینمای انقالبــی را در پیــش گرفتنــد، راه 

مســتند و راه داســتان.
ــا آن  ــود را ب ــف خ ــت تکلی ــر اس ــث، بهت ــن بح ــه ای ــش از ورود ب ــا پی ام
ــم،  ــن کنی ــود« روش ــام می ش ــک ادغ ــتی »دو در ی ــگاری رویزیونیس تاریخ ن
تاریخ نــگاری ای کــه این جــا در برخــورد بــا جنبــش مونتــاژ )و دیگــر 
ــان  ــش را چون ــن جنب ــا ای ــت ت ــالش اس ــا در ت ــا( دائم ــا و پدیده ه جریان ه
ــارزه  ــاد و مب ــه تض ــرده و هرگون ــه ک ــه عرض ــت و یک پارچ ــی یک دس کلیت

ــد و  ــکار کن ــی در درون آن را ان خط
جنبــش و اعضــای آن را جملگــی 
بخشــی از یــک کل در نظــر آورد 
ــارزه  ــاد« و »مب ــش »تض ــال نق و کام
ــتی  ــط رویزیونیس ــن خ ــی« بی درون
ــاژ  ــش مونت و کمونیســتی در دل جنب
شــوروی را نادیــده گرفتــه و آن را بــه 
نفــع »ادغــام« و »صلــح« بیــن نیروهــا 
ــد. بدیــن طریــق اســت کــه  جــا بزن
تضــاد سیاســی و زیبایی شــناختی 
آیزنشــتاین  و  ژیگاورتــوف  بیــن 
کــه دو راه و سیاســت متضــاد را 
نمایندگــی می کردنــد بــه حاشــیه 

رانــده می شــود.
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 ایده هــای آیزنشــتاین و ورتــوف بیندازیــم. دو تن 
از نظریه پــردازان بــزرگ ســینما و نظریــه مونتــاژ.

آیزنشتاین:
ــا  ــه دنی ــیه ب ــگا در روس ــهر ری ــالدی در ش ــتاین در 1898 می ــرگئی آیزنش س
آمــد، او فرزنــد یــک کشتی ســاز بــود و در رشــته مهندســی معمــاری تحصیــل 
ــالدی  ــود و در 1920 می ــالب 1917 دانشــجو ب ــوع انق ــان وق ــرد. در زم می ک
ــوان  ــری جــذب شــد و به عن ــه فعالیت هــای هن ــان جنــگ داخلــی ب و در پای
طــراح در تماشــاخانه های فورگــر و مــه یــر هولــد بــه کار پرداخــت و ســپس 

به عنــوان کارگــردان بــه »تئاتــر فرهنــگ پرولتــری« پیوســت.
فعالیــت در تئاتــر فرهنــگ پرولتــری بــرای آیزنشــتاین بــا تجربه هــای جدیدی 
همــراه بــود. اجــرای نمایــش »ماســک ضــد گاز« در یــک کارخانــه گاز باعــث 
شــد تــا از تئاتــر بــه ســینما به عنــوان تدوینگــر نقــل مــکان کنــد و در ادامــه 
چنــد فیلــم کوتــاه نیــز ســاخت و خــود، آن هــا را تدویــن کــرد. او همچنیــن، 
ــدا  ــران در شــوروی از ابت ــرای اک ــاز« را ب ــوزه قمارب ــر ماب ــی »دکت ــم آلمان فیل
مونتــاژ کــرد تــا این کــه در 1924 میــالدی نخســتین فیلــم بلنــد خــود یعنــی 

»اعتصــاب« را ســاخت.
ــن،  ــاو پوتمکی ــه رزم ن ــوان ب ــتاین می ت ــته آیزنش ــای برجس ــر فیلم ه از دیگ
ــوان  ــکی و ای ــاندر نوس ــی(، الکس ــی عموم ــط  مش ــا خ ــه و نو)ی ــر، کهن اکتب
مخــوف اشــاره کــرد. در ایــن فیلم هــا آیزنشــتاین کوشــید تــا تئــوری مونتــاژ 
دیالکتیکــی خــود را تدویــن کــرده و فیلــم بــه فیلــم آن را کامل تــر کنــد. در 
ایــن تئــوری، محتــوی و گرافیــک تصویــر در پــالن یــک در تضــادی کامــل 
ــا دو  ــا محتــوی و گرافیــک تصویــر در پــالن دو و بــه ایــن شــکل ب اســت ب
ــرد کــه  ــز شــکل می گی ــز و آنتی ت ــد نوعــی ت ــر کــه از پــی هــم می آین تصوی
باعــث شــکل گیری ســنتزی در ذهــن مخاطــب می شــود کــه خــود بایــد آن 

ــر  ــه ب ــالش اســت ک ــوری، آیزنشــتاین در ت ــن تئ ــد. در ای ــری کن را نتیجه گی
خــالف رویــه مونتــاژ تدوامــی هالیــوود مخاطــب را تشــویق و وادار بــه تفکر و 
نتیجه گیــری از مونتــاژ تصاویــر کنــد، مونتــاژی کــه خــود را در شــکل »تصــادم 
ایده هــا« نشــان می دهــد و باعــث می شــود کــه پــالن ســوم در ذهــن ببیننــده 
شــکل بگیــرد و فیلــم رابطــه ای پویــا بــا بیننــده برقــرار کنــد. به عنــوان مثــال 
در فیلــم »اعتصــاب« پالنــی از تظاهــرات کارگــران و ســرکوب آن بــه پالنــی از 
کشــتارگاه و ســالخی گاوهــا کات می خــورد تــا معنــای »ســرکوب« در ذهــن 
مخاطــب شــکل بگیــرد. یــا در ســکانس جاودانــه »پلــکان اودســا« در »رزم نــاو 
ــربازان  ــایه های س ــرم و س ــکان و ف ــوط پل ــن و خط ــه دوربی ــن« زاوی پوتمکی
ــه مــادری کــه در تــالش اســت فرزنــدش را نجــات  قــزاق کات می خــورد ب
ــربازان  ــون و س ــل انقالبی ــی تقاب ــه خوب ــا ب ــن پالن ه ــاژ ای ــیوه مونت ــد. ش ده
ــی از  ــق حس ــث خل ــا باع ــاژ در این ج ــم مونت ــد. ریت ــان می ده ــزاق را نش ق
ــر  ــه تصوی ــاری و هندس ــک و معم ــود، از گرافی ــب می ش ــورش در مخاط ش
گرفتــه تــا کلوز آپ هــای چهــره مادر)کــه تحــت تاثیــر بــازی مکانیکــی متاثــر 

از ســبک مــه یــر هولــد اســت(.
از دیگــر ویژگی هــای ســینمای آیزنشــتاین می تــوان بــه سمبولیســم افراطــی در 
فیلم هــای او اشــاره کــرد کــه شــاید مشــهورترین مثــال اش پالن هــای آغازیــن 
»رزم نــاو پوتمکیــن« باشــد کــه شــامل تصاویــری از امــواج خروشــانی اســت 
ــده  ــان دهن ــد نش ــه می توان ــی ک ــد، امواج ــورد می کنن ــی برخ ــه موانع ــه ب ک

امــواج انقالبــی باشــد کــه در راه اســت.
از دیگــر فیلم هــای مهــم آیزنشــتاین می تــوان بــه »اکتبــر« اشــاره کــرد کــه در 
دهمیــن ســالگرد انقــالب اکتبر ســاخته شــد و در تالش بود با شــیوه ای مســتند 
وقایــع انقــالب را به طــور دقیــق بازســازی کنــد. بــرای ایــن منظــور آیزنشــتاین 
ــویک و  ــان بلش ــران و دهقان ــربازان و کارگ ــام س ــا تم ــرد ت ــالش ک ــی ت حت
انقالبــی ای کــه در خــود انقــالب 
ــه کاخ زمســتانی  ــه ب ــر و حمل اکتب
نقــش داشــتند را پیــدا کــرده و فیلــم 
را بــا حضــور آن هــا بازســازی کنــد. 
بدیــن شــکل، فیلــم آنچنــان ســندیتی 
پیــدا کــرد کــه بعدهــا به عنــوان 
ــر  ــر انقــالب اکتب آرشــیوی از تصاوی
ــی  ــای پژوهش ــتندها و فیلم ه در مس
ــرای  ــت. ب ــرار گرف ــورد اســتفاده ق م
همیــن می تــوان »اکتبــر« را نخســتین 
مســتند بازســازی شــده تاریخ ســینما 

نیــز قلمــداد کــرد.
در درام هــای آیزنشــتاین هیــچ گاه 
نــدارد  حضــور  فــردی  قهرمــان 
)شــاید بــه جــز ایــوان مخــوف( و مــا 
ــم.  ــی مواجه ای ــی جمع ــا قهرمان های ب
توده هــا و مــردم بی چهــره نقــش 
قهرمــان در فیلم هــای او را ایفــا می کننــد و به همین ترتیــب می تــوان بــه 
حــذف روان شناســی فــردی کاراکتــر در آثــار او اشــاره کــرد آن هــم بــه نفــع 
ــی و  ــای سیاس ــای بلوک ه ــه نماینده ه ــی ک ــاخت تیپ های ــاژ و س ــی تیپ نوع
ــر  ــر تئات ــه به شــدت تحــت تاثی ــات هســتند. ســینمای آیزنشــتاین ک ــا طبق ی
کابوکــی* ژاپنــی و آموزه هــای اســوالد مــه یــر هولــد در بازیگــری و همچنیــن 
تکنیک هــای مربــوط بــه نمایش هــای ســیرک اســت، بــه یــک فیلم/کارنــاوال 
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــر ب ــی براب ــا در موقعیت ــام کاراکتره ــه در آن تم ــد ک می مان
گرفته انــد - همچــون بندبــازان و دلقــکان ســیرک کــه همــه بــا هــم برابرنــد 
ــر قهرمــان جمعــی و  - کــه در تــالش اســت یــک درام کمونیســتی مبتنــی ب

ــه دهــد. ــاژ دیالکتیکــی ارائ تئــوری مونت
»بــرای مــن مونتــاژ صرفــاً بــه هــم چســباندن صحنه هــای 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
پانوشت:

* کابوکــی نــام گونــه ای از تئاتــر ســنتی ژاپنــی اســت کــه شــهرتش به دلیــل ســبک درام آن و نــوع لبــاس 
زینتــی بازیگرانــش می باشــد. ایــن واژه از ترکیــب ســه نویســه کانجــی تشــکیل شده اســت، کــه بــه معنــی 
آواز، رقــص و مهــارت می باشــند و به همیــن دلیــل اســت کــه کابوکــی گاهــی »هنــر آواز و رقــص« ترجمــه 
می شــود. حــروف ایــن کلمــه، به دلیــل آن کــه از زبــان چینــی وارد شــده اند، مفهــوم واقعــی لغــت را نشــان 
ــد و خــود لغــت  ــی اشــاره می کن ــر کابوک ــه بازیگــر تئات ــی ب ــارت به طــور کل ــد. در کانجــی، مه نمی دهن
کابوکــی از kabuku مشــتق شــده کــه بــه معنــی تکیــه دادن یــا غیــر معمــول بــودن اســت. پــس کابوکــی 
ــز باشــد. اصطــالح kabukimono به طــور  ــب« نی ــر عجی ــا »تئات ــر پیشــرو« ی ــه مفهــوم »تئات ــد ب می توان
کلــی بــه کســانی اشــاره می کنــد کــه لباس هــای عجیــب می پوشــند و بــا غــرور در خیابــان راه می رونــد.
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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 واقعیت هــای 
پایــه ای در مــورد فرگشــت )تکامــل( بیولوژیــک، امــکان نــدارد کســی بتوانــد 
ــر )و  ــورد ســارس و بیماری هــای همه گی ــش اساســی در م ــه دان ــه هرگون ب
بهتریــن راه مقابلــه بــا آن هــا( برســد. اصــول پایــه اِی فرگشــت بیولوژیکــی در 
ــروس خــاص  ــن وی ــه تشــخیص ســاختار ژنتیکــِی ای درجــه اول کمــک ب
ــای  ــا چــه ویروس ه ــروس ســارس ب ــه وی ــن اســت ک ــردن ای و آشــکار ک
دیگــری فامیــل اســت )خانــوادۀ فرگشــتِی »ویروس هــای کرونــا« کــه 

ــتند(.  ــک هس ــای نزدی فامیل ه
دانــش فرگشــت بــه نوبــه خــودش بــرای حــل ایــن مســاله کــه کــدام داروها 
و واکســن ها ممکــن اســت تاثیــری بــر ویــروس ســارس داشــته باشــند یــا 
نداشــته باشــند، اهمیــت دارد. ) به طــور مثــال، اگــر ایــن ویــروس بخشــی از 
خانــوادۀ فرگشــتِی ویروس هــای کرونایــی اســت، منطقــی اســت کــه اول بــه 
آن چــه پیشــاپیش می دانیــم نــگاه کنیــم و ببینیــم چــه چیــزی علیــه دیگــر 
ــه  ــت و چ ــر اس ــی موث ــوادۀ کرونای ــم در خان ــه ه ــک ب ــای نزدی ویروس ه

چیــزی موثــر نیســت.(
ســپس مســاله اینســت کــه تحلیــل کنیــم ایــن ویــروس ســارس از کجــا آمده 
ــم کــه  ــه مــا کمــک کــرده اســت درک کنی اســت: درک اصــول فرگشــتی ب
ــه درون  ــۀ بیولوژیکــی ب ــک گون ــد از ی ــات می توانن ــا برخــی اوق ویروس ه
یکــی دیگــر "بجهنــد" )اغلــب به نظــر می آیــد ایــن اتفــاق از طریــق شــکار 
ــورد.( ــری را  می خ ــۀ دیگ ــه، گون ــک گون ــه ی ــی زمانی ک ــد، یعن رخ می ده

ــا  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــن ب ــت همچنی ــرد فرگش ــی کارک درک چگونگ
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 
ــکان بیمــار  ــر ام ــا هــم داشــته باشــند خیلــی کمت ــوم و خویشــِی دوری ب ق
ــن  ــند ای ــته باش ــی داش ــِی نزدیک ــوم و خویش ــر ق ــا اگ ــت ام ــان اس شدنش
امــکان بیشــتر اســت. )دالیــل زیــادی بــرای نامناســب بــودن تنــاول گوشــت 
میمون هــا و بوزینه هــا توســط انســان هســت امــا یکــی از دالیــل آن 
ــن اســت کــه انســان ها و میمون هــا و بوزینه هــا همگــی از راســتۀ  ــا ای دقیق
ــای  ــوز گمانه زنی ه ــال، هن ــرای مث ــتند. ب ــش هس ــوم و خوی ــتیان و ق نخس
زیــادی در ایــن مــورد موجــود اســت کــه نــژاد ویروس هــای اچ آی وی کــه 
ــان ها  ــدز  در انس ــاری ای ــث بیم ــد و باع ــی می کن ــش تکامل ــرعت جه به س
ــوم  ــه ق ــه ک ــل یافت ــا تکام ــی ویروس ه ــل از درون برخ ــود، در اص ــی ش م
ــده شــده اســت  ــد و فهمی ــروس اچ آی وی دارن ــا وی و خویشــی نزدیکــی ب
ــروس اچ آی وی  ــا وی ــوم و خویشــی نزدیکــی ب ــه ق ــا ک ــن ویروس ه ــه ای ک
دارنــد، در برخــی راســتۀ نخســتیاِن آفریقایــی باعــث بیمــارِی مشــابه ایــدز 
می شــوند. تعــدادی از بیولوژیســت ها احتمــال می دهنــد کــه برخــی از 
ایــن ویروس هــا از طریــق مصــرف "گوشــت وحــوش" – از جملــه، مصــرف 
ــه  ــامپانزه ک ــد ش ــا مانن ــا و بوزینه ه ــف میمون ه ــای مختل ــت گونه ه گوش
ــان انســانی  ــه روی میزب ــق اســت - ب ــج در برخــی مناط ــی رای ــوز عادت هن

"جهیــده" اســت.
ارگانیــزمِ خــودِ ایــن بیماری هــا هم طــی زمــان دچار دگردیســی )اولوســیون( 
می شــوند و ایــن رونــد اغلــب در پیونــد و تقــارن بــا میزبان هایشــان )همــراه 
ــدر  ــد. هرچه ق ــا( رخ می ده ــا دگردیســِی میزبان ه ــه ب ــا در رابط ــا ی ــا آن ه ب
ــترک  ــداد مش ــان در اج ــف و اشتراکش ــای مختل ــتِی گونه ه ــتۀ فرگش گذش
ــر باشــد )و هرچــه خصوصیــات جســمانِی یکسان شــان بیشــتر  متاخرت
ــه یکــی  ــی ک ــه همــان عوامل ــن مســاله بیشــتر اســت ک ــاِل ای باشــد( احتم
ــار  ــز بیم ــروس خــاص( آن دیگــری را نی ــک وی ــال ی ــد )مث ــار می کن را بیم
ــن مســائلی را می دهــد و  ــکان درک چنی ــا ام ــه م ــوری فرگشــت ب ــد. تئ کن

درک ایــن مســائل بــه نوبــۀ خــود می توانــد بــه مــا عالمــت بدهــد کــه بــرای 
تحلیــل مســاله در گام بعــدی بــه کجــا بایــد نــگاه کنیــم. کســانی که فرگشــت 
ــده درون  ــای زن ــه گونه ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــد، و کســانی ک را رد می کنن
ــه  ــد هیچ گون ــد، نمی توانن ــم بی ربطن ــا ه ــال ب ــات کام ــا و حیوان ــیاره م س
گشــایش واقعــی و مهمــی در مبــارزۀ عصــر مــدرن بــرای مدیریــت یــا درمان 

ــد.  ــود آورن ــی  به وج ــای عفون بیماری ه
ــم فرگشــت  ــر عل ــه ب ــد ک ــن کار را انجــام دهن ــد ای ــط کســانی می توانن فق
ــه در  ــال، اپیدیمولوژیســت ها )بیولوژیســت هایی ک ــرای مث اســتوار باشــند. ب
ــه  ــا مطالع ــازدارِی آن ه ــدن و ب ــر ش ــی و همه گی ــای عفون ــورد بیماری ه م
می کننــد( بــرای یافتــن منابــع  و مخــازن احتمالــی ویــروس ســارس ســراغ 
گونه هــای غیــر انســانی ای رفتنــد کــه در گذشــتۀ نه چنــدان دور دارای 
ــه  ــه اصــال ب ــت این ک ــا عل ــد. ام ــا انســان بودن اجــدادِ فرگشــتِی مشــترک ب
ذهنشــان رســید کــه چنیــن کاری کننــد ایــن بــود کــه برخــی اصــول پایــه ای 
ــد.  ــاب می آورن ــه حس ــا را ب ــد و آن ه ــک را درک می کنن ــت بیولوژی فرگش
انســان ها پســتاندار هســتند. از ایــن رو، محققیــن در مناطقــی کــه در آن هــا 
ــی  ــق روی برخ ــه تحقی ــروع ب ــود ش ــاد ب ــارس زی ــۀ س ــور اولی ــوارد ظه م
ــا انســان ها  ــه در آن مناطــق تمــاس نزدیکــی ب ــد ک پســتانداران دیگــر کردن
داشــتند )هــم پســتانداران خانگــی ماننــد خــوک کــه برخــی اوقــات نزدیــک 
ــه  ــی ک ــتاندارن وحش ــا پس ــد ی ــی می کنن ــان ها زندگ ــکونت انس ــل س مح
توســط انســان ها شــکار و مصــرف می شــوند(. آن هــا در مناطــق روســتایی 
ــد کــه  ــرا احتمــال می دادن ــد زی چیــن در جســتجوی ویــروس ســارس بودن
ایــن ویــروس ممکــن اســت از خــوک بــه انســان "جهیــده" باشــد. و در ایــن 
زمــان کــه  دارم ایــن ســطور را می نویســم آخریــن خبــر اینســت کــه یــک 
ــه کــه ظاهــرا گاه گاهــی  ــه گرب ــاد وحشــی )پســتانداری شــبیه ب ــه از زب گون
ــل  ــت حام ــن اس ــود( ممک ــرف می ش ــکار و مص ــه ش ــردم منطق ــط م توس
ــان ها  ــه انس ــد ک ــان دهنده آن باش ــد نش ــد و می توان ــارس باش ــروس س وی
در ابتــدا از ایــن طریــق ویــروس را گرفته انــد. 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 
تــالش بــرای حــل ایــن پــازل کــه ایــن ویــروس از کجــا آمــده بخــش مهمــی 
ــت  ــانی اس ــای انس ــان جمعیت ه ــازداری آن در می ــان و ب ــن راه درم از یافت
ــتند  ــت نمی دانس ــورد فرگش ــه ای را در م ــای پای ــمندان فاکت ه ــر دانش و اگ
اصــال نمی توانســتند بداننــد کــه کجــا بایســتی دنبــال آن بگردنــد، از جملــه 
ــۀ طعمــه  ــد از گون این کــه چــرا عوامــِل بیمارکننــده برخــی اوقــات می توانن
ــر  ــژه اگ ــد، به وی ــار کنن ــکارچی ها را بیم ــد و ش ــکارچی بجهن ــۀ ش ــه گون ب
هنــوز در بســیاری از خصوصیــات فرگشــتی بــا شــکار خــود ســهیم باشــند.
ــون گاوی"  ــاری جن ــل "بیم ــان در مقاب ــیب پذیری انس ــارس، آس ــروس س وی
ــل  ــدز و تکام ــروس ای ــِی وی ــل جهش ــرد، تکام ــن می ب ــز را از بی ــه مغ ک
ــای  ــام آنتی بیوتیک ه ــل تم ــاوم در مقاب ــری مق ــاز باکت ــده و مساله س فزاین
شــناخته شــده مســائلی بودنــد کــه پیش تــر در ایــن کتــاب بحــث شــدند و 
همــه مســائل ســالمتی جــدی عمومــی هســتند و آن هــا را نمی تــوان بــدون 
ــاری زا  ــای بیم ــن ویروس ه ــِی ای ــه حســاب آوردن گذشــته و حــال تکامل ب

ــت. ــش پاســخ گف ــن چال ــه ای ــح ب ــد و به طــور صحی فهمی
آیــا کســانی کــه بــه آفرینــش انســان توســط خــدا اعتقــاد دارنــد و می گوینــد 
ــای  ــالف گفته ه ــوری خ ــن تئ ــه ای ــون ک ــد" چ ــاور ندارن ــت ب ــه فرگش "ب
ــرای  ــدرن ب ــای م ــتی کل تالش ه ــا بایس ــد م ــر می کنن ــت، فک ــل اس انجی
درمــان و برخــورد بــه بیماری هــای عفونــی را رهــا کنیــم، چــون کــه چنیــن 

ــد؟ ــت دارن ــه در درک فرگش ــی ریش تالش های
»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 2006 نوشــته شــده. ایــن بخشــی از ایــن فصــل تحــت عنــوان »خلقت گرایــی 
ــام خــدا« می باشــد. کل کتــاب در فرمــت پ.دی.اف در  ــه ن ــه علــم ب ضــد علمــی: تهاجــم ب
لینــک زیــر موجــود اســت. بــرای ترجمــه کامــل ایــن کتــاب نیازمنــد داوطلبــاِن آشــنا بــه زبــان 

انگلیســی و رشــته بیولــوژی تکاملــی هســتیم.
https://mm-gold.azureedge.net/science/skybreak/scienceofevolution.pdf

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@gmail.com                                 weblog: n-atash.blogspot.com
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واقعیت کمونیسم چیست

جنگ انقابی بدون علم کمونیسم ممکن نیست!
بخش دوم

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

در آتــش شــماره 100 در همیــن ســتون مباحــث بــاب آواکیــان در مــورد جنــگ 
انقالبــی را شــروع کردیــم. اکنــون در ادامــه می خواهیــم توجــه خواننــده را بــه دو 
اصلــی کــه آواکیــان تشــریح می کنــد، جلــب کنیــم. آواکیــان در ایــن مبحــث از 
 ،)Rupert Smith( دو نکتــۀ مهــم از تحلیل هــای اســتراتژیِک روپــرت اســمیت

افســر ارتــش بریتانیــا و استراتژیســت نظامــی نیــز اســتفاده می کنــد.
ــن  ــگ را تعیی ــای جن ــه  پارامتره ــگری ک ــروی شورش ــد: »نی ــمیت می گوی اس
ــه درآورده  ــه صحن ــل را ب ــروی بدی ــدرت و نی ــک ق ــال، ی ــد«« ... »عم می کن
ــه درجــات  ــی ب ــروی انقالب ــای آن اســت کــه اگــر یــک نی ــن به معن اســت«. ای
زیــاد خصلــت جنــگ را تعییــن کنــد، نــه به عنــوان یــک مشــت »قانون شــکن« 
ــا نظــم کهنــه برخاســته،  ــه مقابلــه ب بلکــه به عنــوان یــک نیــروی موجــه کــه ب
شــناخته خواهــد شــد. بــرای همیــن اهمیــت بســیار دارد کــه عملیــات مقدماتــِی 
نیروهــای نظامــی انقالبــی، همــراه بــا بیانیــۀ قدرتمنــدی بــه دنیــا باشــد و روشــن 
کنــد کــه نیــروی ســازمان یافتۀ مصممــی بــه صحنــه آمــده تــا نیروهای نظــم کهنه 
را مغلــوب کــرده و نظــام نویــن و انقالبــی را بــه وجــود آورد. ایــن عمــل، بــاور 
مذهب گونــۀ مــردم بــه ایــن کــه نظــام حاضــر بهتریــن نظــام ممکــن اســت یــا 
ــه  ــدرت آن را ب ــوان ق ــکان دیگــری نیســت و نمی ت ــن نظــام ام ــه جــز ای این ک
چالــش کشــید درهــم می شــکند و »مشــروعیت« و »آتوریتــۀ« نظــم کهنــه و طبقــۀ 
حاکمــۀ آن و وفــاداری بخش هــای بزرگــی از اهالــی بــه آن را هرچــه ضعیف تــر 
می کنــد و پایــۀ قوی تــری بــرای کشــیدن نیروهــای بیشــتری از میــان قشــرهای 
ــه ســمت  ــل ب ــِی طــرف مقاب ــان نیروهــای نظام ــه از می مختلــف مــردم، ازجمل

نیروهــای انقالبــی را بــه وجــود مــی آورد. 
ــی  ــوص جوانان ــی« - به خص ــتون فقرات ــای س ــت »نیروه ــروع الزم اس در ش
ــل  ــر هســتند - تبدی ــال در آن درگی ــوده و عم ــالب ب ــه انق ــد ب ــا متعه ــه قوی ک
ــوند و  ــتراتژیک ش ــدی اس ــق کلی ــازمان یافته در مناط ــدۀ س ــای جنگن ــه نیروه ب
ــه آن  ــوط ب ــن کار من ــام ای ــد. انج ــب کنن ــای الزم را کس ــزات و تمرین ه تجهی
اســت کــه ظهــور اوضــاع انقالبــی به روشــنی قابــل تشــخیص باشــد. ازیک ســو، 
دســت زدن بــه ایــن کار قبــل از نزدیــک شــدِن اوضــاع انقالبــی می توانــد تقریبــا 
ــه شناســایی ســریع و درهــم شکســته شــدن آن شــود؛  ــم منجــر ب به طــور حت
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 می کنــد- 
البتــه این طــور نیســت کــه اوضــاع امــکان انجــامِ  ســاده و بی دردســر ایــن امــر 
را فراهــم می کنــد. درواقــع، پایــۀ انجــام ایــن کار را بایــد از دِل 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 نویــِن 
شــگفت انگیز امــکان آغــاز ایــن مبــارزه، توســعه و فرجــام پیروزمنــد آن را فراهــم 

خواهــد کــرد.
مهیــا کــردن نیازهــای لجســتیکِی ابتدایــِی نیــروی انقالبــی جنگنــده بــرای این کــه 
ــته  ــم شکس ــورا دره ــه ف ــدون آن ک ــد ب ــاز کن ــار را آغ ــگ تمام عی ــد جن بتوان
ــه  ــل را بازیافت ــکار عم ــرده و ابت ــش ک ــد آرای ــرعت تجدی ــپس به س ــود و س ش
ــای  ــد در ج ــازه ده ــه اج ــدون آن ک ــد ب ــرل کن ــی را کنت ــاع کل ــگ اوض و آهن
ــد  ــادی خواه ــارزات ح ــی مب ــود، جملگ ــود ش ــده و ناب ــوب« ش ــود »میخک خ
بــرد. ازجملــه، مبــارزه بــرای درهــم شکســتن عملیــات محاصــره کننــدۀ دشــمن 
ــدرت  ــای ق ــه پایگاه ه ــی ک ــه درون مناطق ــوذ ب ــای وی در نف ــع تالش ه و دف
ــات  ــه عملی ــی کــردن تالش هــای دشــمن، دســت زدن ب انقــالب هســتند. خنث
»فریب دهنــده« و غافلگیرانــه را الــزام آور خواهــد کــرد. و انجــام این هــا، عــالوه 
بــر نیروهایــی کــه ســتون فقــرات جنــگ انقالبــی هســتند، وابســته بــه میلیون هــا 
نفــر دیگــر خواهــد بــود کــه به طــور مشــخص به عنــوان نیروهــای »ذخیــره« و 
ــرای نیروهــای جنگنــدۀ اصلــی انقــالب  شــبکه های کمک رســانی و تامینــات ب
ســازمان خواهنــد یافــت و وابســته بــه آن خواهــد بــود که ایــن نیروهــای »ذخیره« 
ــدۀ انقــالب و  ــه نیروهــای جنگن ــی آن را داشــته باشــند ک ــاده شــده و توانای آم
تجهیــزات و تامینــات لجســتیکی آن هــا را »جــذب« و محافظــت کننــد تــا آن هــا 
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 آن هــا مرتبــا »بازســنجی« شــود تــا پــس از خاتمۀ هــر عملیات 

امــکان آن فراهــم شــود کــه ایــن واحدهــای رزمــی در درون نیروهــای انقالبــِی 
ــدن  ــان شــرایط فعــال مان ــره« کــه وســیع تر هســتند »آب شــوند« و هم زم »ذخی

آن هــا، تعلیمــات بیشــتر و آغــاز عملیــات دیگــر علیــه دشــمن آفریــده شــود. 
ــدا دارای  ــه در ابت ــود ک ــگ می ش ــمنی وارد جن ــا دش ــی ب ــروی انقالب ــر نی ه
برتــرِی 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 
ــورت  ــی ص ــا روش های ــت ب ــد می بایس ــمن گرفته ای ــه از دش ــی ک از تجهیزات
گیــرد کــه »مناســب اســتراتژی جنگــی انقــالب باشــد«. ...ســعی در اســتفاده از 
ــت لجســتیکِی  ــر ظرفی ــی را ب ــد الزامات ــوده شــده می توان ــزات رب برخــی تجهی
انقــالب تحمیــل کنــد کــه بیــش از توانــش بــوده و قــادر بــه تداومــش نباشــد 
و/یــا این کــه نیروهــای انقالبــی را وادار بــه نوعــی از جنگیــدن کنــد کــه مغایــر 
بــا اســتراتژی مــورد نیــاز انقــالب باشــد و/یــا تخطــی از اصــول و اهــداف پایه ای 
باشــد کــه انقــالب برایــش می جنگــد. یعنــی، مســاله کامــال مرتبــط بــا این اســت 
کــه اصــال انقــالب بــرای چیســت و آیــا شــانس واقعــی بــرای پیــروزی دارد یــا 
خیــر. بــرای همیــن ...نیروهــای جنگنــده انقالبــی می بایســت، همیشــه عملیــات 
ــر بینــش رهایی بخــش و  ــق ب ــد کــه منطب ــه ای انجــام داده و عمــل کنن را به گون
اهــداف انقــالب باشــد. معهــذا، عــالوه بــر تکامــل راه هــا و وســایلی بــرای جذب 
و بســیج توده هــای مــردم در اختــراع و ســاختن تجهیــزاِت مناســب برای اســتفادۀ 
نیروهــای انقالبــی می تــوان راه هایــی پیــدا کــرد کــه بتــوان از اغلــب تجهیزاتــی 
ــوان  ــتراتژیک، هم خ ــری اس ــای جهت گی ــود برمبن ــه می ش ــمن گرفت ــه از دش ک
و منطبــق بــر روش هــای جنگیــدن و اهــداف انقــالب اســتفاده کــرد. کلیــۀ ایــن 

رویکردهــا، بــرای پیشــبرد و درنهایــت پیــروزی انقــالب حیاتــی هســتند. 
...نیروهــای انقالبــی می بایســت فقــط در میــدان مســاعد بجنگنــد و تازمانی کــه 
ــوردِ  ــه از برخ ــد، فعاالن ــده باش ــالب نچرخی ــع انق ــال به نف ــوا« کام ــب ق »تناس
قطعــی کــه نتیجــه کل پروســه را تعییــن خواهــد کــرد پرهیــز کننــد. ایــن اصــل 
ــه، در  ــی ازاین ک ــود. یعن ــی می ش ــم ناش ــث کردی ــاال بح ــه در ب ــی ک از وضعیت
ابتــدای شــروع جنــگ انقالبــی، ضــد انقــالب از برتری کامــل در نیــروی تخریب 
و کشــتار برخــوردار اســت. بایــد تاکیــد کنــم کــه ایــن صرفا مســاله ای مربــوط به 
جهت گیــری و نیــاِت نیروهــای انقالبــی نیســت. دشــمن بــا توجــه بــه این کــه 
در ابتــدا و تامدتــی دارای نیــروی ویرانگــر کامــال برتــر خواهــد بــود، مســتمرا 
تــالش خواهــد کــرد تــا نیروهــای انقالبــی را وادار بــه درگیــر شــدن در نبردهایی 
کنــد کــه تعیین کننــدۀ سرنوشــت جنــگ هســتند. اگــر دشــمن در ایــن کار موفــق 
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شــود، نیروهــای انقــالب حتمــا شکســت خــورده یــا آشــکارا تســلیم خواهنــد 
شــد کــه درنهایــت منجــر بــه شکســت کامــل انقــالب شــده یــا انقــالب را در 

مســیری خواهــد انداخــت کــه محتــوم بــه شکســت اســت...
ــروز  ــم پی ــه می توانی ــند »چگون ــه س ــت ک ــوع نگرانی هاس ــن ن ــر همی به خاط
شــویم« در عیــن این کــه می گویــد ســاختن پایگاه هــای سیاســی و لجیســتیکی 
ــا  ــی »ت ــای انقالب ــه نیروه ــد ک ــد می کن ــا تاکی ــت، ام ــم اس ــالب مه ــرای انق ب
ــد  ــده اســت »نبای ــه دســت نیام ــوای مســاعد ضــروری« ب ــه تناســب ق زمانی ک
آشــکارا قلمرویــی را تحــت کنتــرل و حاکمیــت خــود درآورنــد«. اگــر ایــن کار 
به طــور زودرس انجــام شــود، ایــن قلمــرو و مردمــی کــه در آن زندگــی می کننــد 
ــد در  ــت می کنن ــرده و در آن جــا حکوم ــاع ک ــه از آن دف ــی ک ــای انقالب و نیروه
ــی اســت در  ــدرت ویرانگــر باالی ــوز دارای ق ــل حمــالت دشــمنی کــه هن مقاب
موقعیــت شــکننده قــرار خواهنــد گرفــت. عالوه برایــن، 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 
ــه  ــن اســت ک ــدف ای ــد. ه ــل باش ــل حم ــر قاب ــنگین و غی ــاری س ــد ب می توان
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 نهایــِی محــو کلیۀ روابــط اســتثمار و ســتم در سراســر جهان 

در پیــش بگیــرد...
ــم اســت. او  ــه مه ــد ک ــد می کن ــم تاکی ــۀ دیگــری ه ــر نکت ــرت اســمیت ب روپ
ــِق قــدرت، امــکان »اســتفاده از قــدرت« اســت  ــد، بیشــتر از میــزان مطل می گوی
کــه اهمیــت دارد. یعنــی ایــن  کــه دولــت یــا یــک نیــروی نظامــی، ممکــن اســت 
میــزان زیــادی اســلحه و مهمــات در زرادخانــه اش داشــته باشــد اما نتوانــد از آن ها 
در یــک جنــگ به نفــع خــود اســتفاده کنــد. یکــی از اصــول عملیاتــِی کلیــدی 
ازســوی نیروهــای انقالبــی بایــد ایــن باشــد کــه جنــگ خــود را طــوری پیــش 
ببرنــد کــه  نگذارنــد دشــمن بتوانــد از مهیب تریــن و مخرب تریــن ســالح هایش 
اســتفاده کــرده و به خاطــر داشــتن آن هــا از امتیــاز نظامــی و سیاســی برخــوردار 
ــای  ــه نیروه ــیانه ای ک ــات وحش ــا عملی ــه ب ــال، در مواجه ــان ح ــود. در هم ش
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 انقــالب جــذب کننــد. ازجملــه از میــان 

کســانی کــه از صــف دشــمن بــه ایــن ســمت می آینــد.
یکــی از اهــداف اصلــی ضــد انقــالب ایــن خواهــد بــود کــه »ســر را از تــن جــدا 
کنــد«. یعنــی، رهبــری انقــالب  را از بیــن ببــرد یــا این کــه راه هــای هماهنگــی 
ــم  ــه می توانی ــند »چگون ــد. س ــج کن ــی را فل ــای انقالب ــی نیروه ــری کل و رهب
پیــروز شــویم« به درســتی بــر اهمیــت تکیــه بــر حمایــت تــوده ای، بــرای کســب 
اطالعــات بــرای انقــالب و ممانعــت از دســت یابی دشــمن بــه اطالعــات، مقابلــه 
بــا تالش هــای دشــمن در پیــدا کــردن، میخکــوب و نابــود کــردن رهبــری انقالبی 
ــری  ــد »رهب ــد، بای ــد می گــذارد و می گوی ــدگان تاکی ــدی رزمن و واحدهــای کلی
و هماهنگــی اســتراتژیک کلیــت جنــگ را بــا عملیــات غیــر متمرکــز و ابتــکار 
عمــل واحدهــا و رهبــران محلــی« ترکیــب کــرد. ...بــار دیگــر می تــوان اهمیــت 
فعالیت هایــی را دیــد کــه از همیــن امــروز بایــد پیــش بــرد و انقــالب را در میــان 
توده هــای مــردم از قشــرهای مختلــف ســاخت. امــا هرگــز نبایــد از یــاد بــرد کــه 
زمــان شــروع جنــگ، حتــا بــا وجــود حمایــت تــوده ای گســترده و عمیــق، حفظ 
رهبــری، به ویــژه هســتۀ رهبری کننــدۀ بــاالی انقــالب، حفــظ ادامــه کاری کلــی 
رهبــری و تامیــن هماهنگــی اســتراتژیک و داشــتن توانایــی جایگزینــی ســریع 
ــد، چالشــی بســیار جــدی خواهــد  ــه از دســت می رون ــی ک ــران و نیروهای رهب
بــود. بــرای ایــن نیــز بایــد از همیــن امــروز فعاالنــه تــدارک دیــد و برایــش مبارزه 
کــرد- ازجملــه از طریــق بــه وجــود آوردن صــف گســترش یابنده ای از رهبــران 
ــر بســتر ترکیبــی از درگیــری فعــال در  انقالبــی از همیــن حــاال؛ کســانی کــه ب
ــای  ــش و روش  ه ــدن در بین ــه دوان ــر ریش ــه عمیق ت ــالب و هرچ ــاختن انق س
ــر پایــۀ ســطح تکامل یافتــۀ آن در کمونیســم نویــن، تعلیــم  علمــی کمونیســم ب

یافتــه و آبدیــده شــوند.  
ایــن مــا را بــه نکتــه تعیین کننــده در این کــه، وقتــی زمــان آغــاز جنــگ رســید، 
چگونــه می توانیــم دشــمن را شکســت دهیــم، بــاز می گردانــد: ایــن امر »وابســته 
بــه جلــب میلیون هــا نفــر به ســمت انقــالب در دورۀ قبــل از پختــه شــدن 

یــک وضعیــت انقالبی اســت«.
پس بیایید عمیق تر به آن چه که می بایست 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

  جنگ انقالبی بدون ...ِ  
شهر:

ــورت  ــرت به ص ــران مهاج ــا بح ــه ب ــت ک ــال ها اس ــبوس س ــرۀ لس جزی
ُقُرقــگاهِ  بــه  اســت  این جــا مدت هــا  می شــود.  رو  در  رو  تن به تــن 
ــر  ــه ه ــا ک ــده اســت. همان ه ــات فاشیســتی و ضــد مهاجــر درآم جریان
بــار بــا تغییــرات اوضــاع  در خاورمیانــه و ســایر نقــاط جنــگ و فقــرزدۀ 
ــی  ــس و نظام ــای پلی ــا کمــک نیروه ــرم و ســرد ب ــا ســالح گ ــان، ب جه
نگهبــاِن  اروپــا حفاظــت می کننــد. ســگ های  نفوذناپذیــر  قلعــۀ  از 
»نژادهــای برتــر« اروپایــی، محافظیــن مدنیّــت ِهلِنــی1، پاســداران »طلــوع 

ــان! ــی«2 یون طالی
اعتراضــات ضــد مهاجریــن، ایــن بــار بــا تصمیــم دولــت بــرای ســاختن 
ــی در  ــردم محل ــد. م ــاز ش ــان آغ ــرای پناهجوی ــته ب ــی سربس اردوگاه
سراســر جزیــره، مغازه هــا، رســتوران ها و پمــپ بنزین هــا را بــرای 
ــی  ــد و همگ ــل کردن ــی را تعطی ــل عموم ــل و نق ــتند. حم دو روز بس
دســت بــه اعتصــاب زدنــد. جلــوۀ ضــد مهاجــر ایــن اعتصابــات 
ــی  ــردم محل ــه روی م ــط ب ــا فق ــه مغازه ه ــد ک ــر می ش ــی عریان ت زمان
می کردنــد.  ســوار  را  یونانــی  مســافران  تاکســی ها  و  می  شــد  بــاز 
ــر  ــزاران نف ــدن ه ــرازیر ش ــه و س ــای ترکی ــدن مرزه ــاز ش ــال ب به دنب
بــه طــرف جزایــر مــرزی یونــان، جریانــات فاشیســتی بــه بســتن راه هــا 
بــه  کمک رســانی  ان جی اوهــای  بــه  خشــونت آمیز  حمله هــای  و 
ــای  ــر حمله ه ــهر و خط ــن ش ــت ناام ــد. وضعی ــان روی  آوردن پناه جوی
ــی  ــه خیل ــرد. درحالی ک ــن ک ــی آت ــادی را راه ــان زی وحشــیانه، پناهجوی
ــه  ــه ترکی ــراج ب ــِر اخ ــد خط ــه می رون ــی ک ــتند راه ــا می دانس از آن ه
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــدی ب ــا ح ــا ت ــا و حمله ه ــی دارد. تهدیده را در پ

ــد. ــرک کردن ــره را ت ــد و جزی ــا کردن ــان را ره ــا کارش ان جی اوه
ــز  ــی، مرک ــهر میتیلین ــتی در ش ــد فاشیس ــات ض ــد، تجمع ــد روز بع چن
جزیــرۀ لســبوس برگــزار شــد کــه تعــداد بســیار زیــادی را حــول حمایت 
ــا  ــۀ اروپ ــت های اتحادی ــکوت و سیاس ــه س ــراض ب ــان و اعت از پناهجوی
ــرودهایی  ــوان، ترانه-س ــدان ج ــروه از هنرمن ــک گ ــم آورد. ی ــرد ه گ
در دفــاع از پناهجویــان، علیــه مرزهــا و فاشیســم و در حمایــت از 
جهانــی بــدون مــرز و دیگری ســتیزی خواندنــد. امــروز هــوای لســبوس 
تمیزتــر اســت، نســیم از دریــا بــه شــهر مــی وزد و آفتــاب دلــت را گــرم 
ــبانه  ــتند و ش ــخ نگذاش ــرات را بی پاس ــا تظاه ــت ها ام ــد. فاشیس می کن
ــترده تری  ــاد گس ــاله ابع ــیدند. مس ــش کش ــه آت ــان را ب ــۀ پناهجوی مدرس
ــا  ــه خــود گرفــت و بســیاری از پیوســتن فاشیســت ها از سرتاســر اروپ ب
ــان  ــت پناهجوی ــم از وضعی ــی، ه ــردم محل ــد. م ــی می کردن ــراز نگران اب
ــات خشــونت آمیز  ــم از اقدام ــیده و ه ــب رس ــه ل ــره  جانشــان ب در جزی
ــز زندگــی خودشــان. یکــی از  ــت رقت انگی فاشیســت ها و هــم از وضعی
ــس خــوب  ــرای هیچ ک ــن اوضــاع ب ــت: »ای ــهر می گف ــی ش ــاکنین بوم س
ــی  ــویم. پناهجویان ــر می ش ــر و فقیرت ــر روز فقی ــان ه ــا خودم ــت. م نیس
کــه بــه این جــا می آینــد جنگل هــای مــا را تخریــب می کننــد کــه 
ــد.  ــا نمی آین ــه این ج ــر ب ــت ها دیگ ــوزانند. توریس ــش را بس چوب های
ــان  ــارش پناهجوی ــه کن ــد ک ــی بیای ــه جای ــت ب ــر نیس ــس حاض هیچ ک
ــز  ــا چی ــد. آی ــگاه کنی ــم ن ــا را ه ــد. اوضــاع م ــی ببین ــن وضع را در چنی
ــا او اســت. زندگــی  ــد؟«. حــق ب ــان می بینی ــری از وضعیــت پناهجوی بهت
بــرای صدهــا میلیــون نفــر از مــردم جهــان یــک کابــوس مکــرر اســت.
بــه تظاهــرات آنتی فاشیســت ها فکــر مــی کنــم. بــه مدافعیــن پناهجویــان 
و ترانه-سرودهاشــان، آن هــا کــه همــۀ انســان ها را شایســتۀ زیســتن زیــر 
ــۀ  ــاد جمل ــه ی ــد. و ب ــر می دانن ــی بهت ــک زندگ ــن و ی ــقف های ام س
لنیــن می افتــم کــه گفــت: »بــر هــر ســلول و ذرۀ دنیــا و جامعــۀ طبقاتــی 
ــرد  ــد«. نب ــاد می زن ــم را فری ــرورت کمونیس ــد، ض ــت بگذاری ــه دس ک

ادامــه دارد و جهــان بــه هــوای تــازه و زندگــی نویــن نیازمنــد اســت.
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پانوشت:

1.هلنیســم، تمدن و فرهنگ امپراتوری یونان باســتان از 330 تا 27 قبل از میالد.
 )Golden Dawn( ــی ــوع طالی ــا طل ــردم ی ــۀ م ــه حــزب فاشیســتی اتحادی 2. اشــاره ب

ــان امــروز در یون
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