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همه بایستی بر ضد این جنایت علیه بشریت اعتراض کنیم!
رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
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بله! ما کمونیستها تمامیتگرا هستیم
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مبارزۀ انقالبی علیه
نظام جمهوری
ِ

جشن
اسالمی،
ِ
ستمدیدگان است!
چهارشــنبه  26اردیبهشــت مــردم شــهر کازرون در اســتان فــارس دســت
بــه مبــارزهای گســترده و رادیــکال علیــه رژیــم اســامی زدنــد .مبــارزه
و اعتــراض کــه علیــه طــرح تفکیــک ایــن شــه ِر  150هــزار نفــری بــه
دو شــهر مجــزا و ایجــاد شهرســتا ِن جدیــدی بــه نــامِ «کــوه چنــار» آغــاز
شــده بــود در چنــد هفتــۀ اخیــر اوج بیشــتری یافــت و در ادامــه بــه
مبــارزهای سیاســی و ســر داد ِن شــعارها علیــه جمهــوری اســامی و
رویارویــی قهــری بــا دســتگاه ســرکوب آن ،منجــر شــد.
در ایــن مبــارزه (کــه هنــگام تهیــه ایــن مطلــب هنــوز بــه صــورت پراکنده
در نقــاط مختلــف شــهر ادامــه دارد) ،چندیــن خــودروی یــگان ویــژه و
نیــروی انتظامــی و کانکسهــای پلیــس توســط مــردم خشــمگین بــه
آتــش کشــیده شــد .هــزاران جــوان کــه بــرای آزاد کــردن دستگیرشــدگان
جلــوی درب پاســگاه نیــروی انتظامــی تجمــع کــرده بودنــد بــا شــلیک
مســتقیم گلولــه روبـهرو شــدند ،کشــته و مجــروح دادنــد و دالورانــه بــه
پاســگاه حملــه کــرده و آنجــا را از بیــخ آتــش زدنــد .شیشــه بانکهــا
بــه نشــانۀ نمــاد دزدی و زالــو صفتــیِ نظــامِ اســامی شکســته شــدند و در
روز جمعــه  28اردبیهشــت یــک بانــک بــه آتش کشــیده شــد .شــعارهایی
ماننــد «وای بــه روزی کــه مســلح شــویم»« ،دشــمن مــا همیــن جاســت،
دروغ میگــن آمریکاســت»« ،مــرگ بــر دیکتاتــور»« ،وعدههــای دروغیــن،
نمیخوایــم نمیخوایــم» و شــعار علیــه صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی در شــهر طنینانــداز شــد.
اخبــار از میــان مــردمِ محــل تــا بــه حــال شــمار جانباختــگان را  7نفــر
( 5مــرد و دو زن) و تعــداد مجروحیــن و دستگیرشــدگان را بیــش از
صدهــا نفــر میدانــد .شــهر چهــرۀ یــک منطقــۀ جنگــی دارد .بیمارســتان
در محاصــرۀ نیروهــای امنیتــی اســت و مــردم اجــازه ورود ندارنــد.
چنــد محــور ورودی بــه کازرون توســط رژیــم بســته شـده تــا نیروهــای
ســرکوب مانــع رســیدن جوانانــی شــوند کــه از شــهرهای بوشــهر
و شــیراز بــرای یاریرســانی و مبــارزه دوشــادوش بــا مــردم کازرون

همه بایستی بر ضد این جنایت علیه
بشریت اعتراض کنیم!
ِ
دولــت نژادپرســت اســرائیل بیــش از 60
کشــتار فلســطینیان توســط
کشــته و بیــش از  2700زخمــی فقــط در یــک روز بــه جــای گذاشــت!
طــی بیــش از هفــت هفتــه از شــروع اعتراضــات مــردم فلســطین دســت
کــم  120نفــر توســط مــزدوران ارتــش اســرائیل بــه قتــل رســیدند!
فاشیســتهای مســیحی بــه رهبــری پنــس معــاون ترامــپ و بــا
همــکاری صهیونیسـتهای افراطــی هــم در اســرائیل و هــم در آمریــکا
ســالها بــود کــه از دولــت آمریــکا میخواســتند پایتخــت اســرائیل را
بــه اورشــلیم منتقــل کننــد .مکانــی کــه همــه میدانســتند کــه باعــث
خشــم مــردم فلســطین میشــود .فاشیســتهای مســیحی کــه بســیار
شــبیه بنیادگرایــان اســامی هســتند و در انتظــار چیــزی شــبیه «بازگشــت
مهــدی موعــود» ،بــر ایــن باورنــد کــه اســتقرار دولــت یهودیــان در
اورشــلیم قــدم مهمــی در راه «بازگشــت دوبــاره مســیح» میباشــد.
اینهــا بدیــن منظــور در مراســ ِم « تعهــد نشــان دادن» بــرای انتقــال
ســفارت آمریــکا حاضــر شــدند و در همــان زمــان نیروهــای نظامــی
اســرائیل ،فلســطینیان را  70کیلومتــر آن ســو تــر بــه خــاک و خــون
کشــیدند .یکــی از ایــن فاشیسـتها ،در آن مراســم علیــه همــه مذاهــب
دیگــر موعظــه کــرد و در عیــن حــال گفــت کــه تنهــا ترامــپ اســت کــه
در سـ ِ
ـمت درســت خــدا قــرار گرفتــه اســت!
تظاهــرات اعتراضــی فلســطینیان از چندیــن روز پیشتــر آغــاز شــده
بــود و انتقــال ســفارت اســرائیل بــه اورشــلیم هــم زمــان شــد با ســالگرد
اعــام اســتقرار کشــور اســرائیل در  70ســال پیــش کــه بــه «روز نکبــت»
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ِ
ســمت ایــن شــهر روانــه شــدهاند.
به
در ســاعات آخــر چهارشــنبه شــب ،ســیمای جمهــوری اســامی ویدیویی
از اســحاق جهانگیــری معــاون اول حســن روحانــی پخــش کــرد .او در
ایــن ویدیــو کــه مربــوط بــه یــک مــاه قبــل اســت در برابــر اعتراضــات
آن زمــا ِن مــردم کازرون ادعــا مــی کنــد کــه طــرح تفکیــک شــهر هنــوز در
دســت بررســی اســت و میگویــد «حضــور هــر روزه مــردم در خیابــان
باعــث میشــود یــک عــده "موجســواری" کننــد و شــعارهای خودشــان
را بدهنــد» .منظــورش شــعارهایی اســت کــه مــردم علیــه کلیــت نظــام
و مقامــات حکومتــی ســر میدهنــد و مثــلِ همــۀ مرتجعیــن در هــر
جــای دنیــا میخواهــد بگویــد کــه شــعاردهندگان «مــردم نیســتند.
دشــمناناند» .امــا ایــن حنــا دیگــر رنگــی نــدارد و فقــط تنفــر و خشــم
مــردم را در برابــر اراجیــف و دروغهــای چهــل ســاله افزایــش میدهــد.
اســتانداری فــارس پنجشــنبه  27اردیبهشــت در صــدا و ســیما اعــام کــرد
«اصــا طــرح تفکیکــی وجــود نداشــته و چنیــن طرحــی به وزارت کشــور
داده نشــده اســت» .دروغ میگویــد .ایــن طــرح دو ســال اســت بــه
مجلــس اســامی ارائــه و قــرار بــه اجــرای آن گذاشــته شــده اســت.
همزمــان (همــان شــب) وزارت کشــور بــرای آرام کــردن مــردم ناچــار
بــه عقبنشــینی شــد و سراســیمه در اطالعی ـهای اعــام کــرد کــه طــرح
تفکیــک شــهر تــا زمــان کارشناســی خواســتههای مــردم کازرون فعــا
متوقــف میشــود!
در جمهــوری اســامی ،تقسـ ِ
ـیمات کشــوری تابـ ِع هیــچ تعریــف روشــنی
ِ
اســاس منافــع و روابــط جناحــی و «میــلِ مبــارک»
نیســت .بلکــه بــر
پیــش مـیرود .مثــا بــه راحتــی یــک نماینــدۀ مجلــس (بــه نمایندگــی از
ســوی یــک جنــاح حکومتــی) بــرای گرفتــنِ آرای بیشــتر در دورههــای
بعــدی طرحــی ارائــه میدهــد کــه بــه ایــن دلیــل و آن دلیــل ،شــهری
کــه او «نماینــده»اش اســت بایــد بــه دو بخــش (دو شــهر) تقســیم شــود.
معمــوال هــم شــه ِر پیشــنهادی ،شــامل بخشهــای بهتـ ِر شــه ِر یکدسـ ِ
ـت
«قبلــی» اســت.
یــک معنــای ایــن پیشــنهاد از طـ ِ
ـرف مرتجعیــن و ســودجویانا ِن حاکــم
در قــدرت سیاســی حاکــم ،کســر امکانــات و بودجههــای عمرانــی و
فرهنگــی و اقتصــادی از شــه ِر «قبلــی» و اختصــاص بیشــتر ایــن امکانــات
بــه شــه ِر تــازه تاســیس شــده اســت .ایــن در مــورد کازرون هــم صــادق
ـرح تفکیــک ایــن شــهر ،منابــع و
اســت .مثــا در نتیجــۀ عملــی شــدن طـ ِ
ِ
بخــش درآمــدزای تاریخــی ایــن شــهر حــذف
سرچشــمههای آب و
شــده و تمامــا در اختیــارِ شــهر جدیــد مــورد نظــ ِر مقامــات حکومتــی
قــرار میگیــرد .امــا ایــن مســاله فعــا موضــوع بررســی مــا نیســت.
هرچنــد نشــانۀ دیگــری از عمـ ِ
ـق فســاد و تبعیــض و رانتخــواری رایــج
در جمهــوری اســامی اســت.
ِ
پشــت مبــارزۀ دلیرانــه مــردم کازرون و محرکهــای ایــن
واقعیــت
خیــزش چیســت کــه هیــچ رقــم «کارشناســی» حکومتــی قــادر بــه حــل
آن نمیباشــد؟
نیروهــای سیاســی و طبقاتــی مختلــف بنــا بــه دیــدگاه و منافعشــان،
تحلیــل میدهنــد؛ بــا خودفریبــی و عوامفریبیهــای عجیــب و غریــب.
مثــا ســلطنتطلبها کــه طرفدارانــی هــم در جامعــه دارنــد ،خیــزش
ِ
«ســنتهای ایدئولــوژی پارســی» ربــط میدهنــد
مــردم کازرون را بــه
ِ
و اینکــه ایــن منطقــه زمانــی «پایتخــت ساســانیان» بــوده اســت! ایــن
نیــروی ارتجاعــی و هوراکــش جنایتهــای امپریالیســم آمریــکا ،مــردم
را بــه قهقــرای تاریــخ دعــوت میکنــد ،ایدئولــوژی پوســیده و فاشیســتی
«آریایــی» و شــاهی را در برابــر ایدئولــوژی پوســیده و فاشیســتی اســامی
و والیــت فقیهــی قــرار میدهــد .طــوری تحلیــل میکننــد کــه گویــا
مبــارزۀ مــردم کازرون نــه علیــه انــواع ســتمگریهای کنونــی جمهــوری
اســامی کــه نبــرد میــان اردشــیر بابــکان و حســین رضــازاده (نماینــدۀ
کازرون در مجلــس اســامی) ،بــوده اســت! از بالهــت و عقبماندگــی
ایــن نیــرو هرچــه بگوئیــم کــم گفتهایــم.
جوانــا ِن درگیــر در ایــن مبــارزه بایــد ایــن اراجیــف را بــه چالــش
بگیرنــد و اجــازه ندهنــد نیروهایــی از ایــن دســت کــه تاریــخ طوالنــی در
ســتمگری و ســرکوب و غــارت دســترنج مــردم دارنــد ،آب را گلآلــود

کــرده و ژسـ ِ
ـت «منجــی» بگیرنــد.
کازرون ،شــهری تاریخــی و زیبــا در  150کیلومتــری شــیراز اســت .امــا
تاریخــی و زیبــا بــودن ایــن شــهر کمتریــن ارتباطــی بــه وضعیــت اکثریت
ســاکنین آن نــدارد .مثــلِ هــر نقطــۀ دیگــر کشــور ،اکثریــت جمعیــت
شــهر ،جوانــان هســتند .بــا درصــد بــاالی بیــکاری .مثــل هــر نقطــۀ دیگــر
کشــور ،شــکاف و تضادهــای طبقاتــی و اجتماعــی عمیــق اســت .بســیاری
از مــردم کــه بــا کشــاورزی امــرار معــاش میکردنــد ،بــا سیاســتهای
اقتصـ ِ
ـادی ســودمحورِ جمهــوری اســامی و خشکســالیهای مــداوم از
هســت و نیســت ســاقط شــدهاند .خشکســالی و بیآبــی در اینجــا،
برعکــس اراجیـ ِ
رواج
ـف امــامِ جماعتهــا کــه وظیقهشــان مغزشــویی و
ِ
خرافــه اســت ،ارتباطــی بــه «قهــر خــدا» نــدارد .بلکــه آشــکارا حاصــلِ
کارکــرد و «قهـ ِر کــورِ» روابـ ِ
ـط اقتصــادی ســرمایهدارانۀ حاکــم بــر کشــور
و سیاس ـتهای ارتجاعــی تبعیضآمیــز جمهــوری اســامی اســت و بــه
آن ربــط دارد.
سالهاســت انتقــال آب ایــن منطقــه بــه بوشــهر یکــی از عوامــل اعتــراض
و مبــارزۀ کشــاورزان بــوده اســت کــه ماننــد مــوردِ «ورزنــه» در چندیــن
مــورد بــه درگیــری میــان مــردم بــا نیروهــای ســرکوب در چنــد ســال
گذشــته منجــر شــده اســت .از طــرف دیگــر اختصــاص بــدون برنامــۀ
آب بــه نیروگاههــای بــرق ،موجــب کمبــود خطرنــاک آب در ایــن شــهر
شــده اســت .بــه طــوری کــه دریاچــۀ بــزرگ و قدیمــی کازرون از دســت
رفتــه و رودخانــۀ تاریخــی «ساســان» در ایــن منطقــۀ ،در آســتانۀ خشــک
شــدن اســت .امــا مشــکالت زندگــی مــردم تحـ ِ
ـت ایــن نظــام ،یکــی دو
تــا نیســت .بــه گفتــۀ یکــی از اهالــی« :کازرون سیســتم فاضــاب نــدارد
و توســط چــاه جذبــی دفــع میشــود .وجــود فاضــاب در منطقــهای
کــه در آن آب شــرب بهرهبــرداری میشــود ،باعــث اعتــراض بخشــی
از مــردم شــده اســت».
ِ
کازرون جــزو مناطــق ملــل تحــت ســتم نیســت و در قلـ ِ
ـب اســتان فــارس
قــرار دارد .امــا بــا تبعیضهایــی مشــابه آنچــه بــر مــردم ملــل تحــت
ســتم (در کردســتان و بلوچســتان و )...اعمــال میشــود ،روب ـهرو اســت.
بــه گفتــۀ یکــی از اهالــی «مشــکل کازرون کامــا سیاســی اســت .مــردم
کازرون همیشــه بــا حــذف گســترده نیروهــای بومــی ایــن شهرســتان
روبــهرو شــدهاند .مدیــران در فرمانــداری و شــهرداری معمــوال از
شــهرهای دیگــری آورده میشــدند .حاکمیــت خصوصــا در حــوزه
قضایــی و امنیتــی ســعی میکنــد از شــهرهای دیگــری نیــرو وارد کنــد.
کازرون شــهر پرجمعیتــی نیســت .مــردم همدیگــر را میشناســند و
دغدغههــای مشــترک زیــادی دارنــد .نیروهــای محلــی قابــل شناســایی
هســتند .حــاال حاکمیــت از نیروهــای غیربومــی اســتفاده کــرده اســت».
مجموعــۀ ایــن عوامــل ،فقــر و بیــکاری ،نابــودی کشــاورزی ،تبعیــض
و( ...بهعنــوان یــک پدیــدۀ عمومــی در اقتصــاد ســرمایهداری ایــران و
حاصــلِ چنیــن اقتصــادی) باعــث مهاجــرت کشــاورزان و جوانــان بیــکار
کازرون بــه شــهرهای دیگــر و عمومــا شــیراز شــده اســت.
امــا در شــیراز چــه چیــزی در انتظــارِ مــردم اســت؟ حاشیهنشــینی،
بیــکاری و اگــر کســی «شــانس» بیــاورد تبدیــل شــدن بــه کارگـ ِر روزمــزد
و هــر از گاهــی .بــدون کمتریــن حــق و حقــوق .امــا ایــن تمــام ماجــرا
ِ
روابــط
نیســت .تفکــرات و ایدههــای زشــت و ارتجاعــیِ برخاســته از
تولیــدی حاکــم ،توسـ ِ
ـط آنهایــی کــه خیــال میکننــد «برتــر» هســتند،
مرتبــا کار میکننــد .تودههــای محــروم کــه بــه امیــد زندگــی بهتــر راهــی
ِ
موقعیتشــان در سلســله مراتــب
شــهرهای مرکــزی شــدهاند ،بــه دلیــل
طبقاتــی ،بهخاطــ ِر تفاوتهــای فرهنگــی و حتــا لحجهشــان ،تحقیــر
ِ
تبعیــض قــرار میگیرنــد .ایــن بیشــک خشــمبرانگیز
شــده و مــورد
ِ
ِ
حکایــت
مناطــق زیســت مــردم در حاشــیههای شــهر شــیراز
اســت.
ِ
زندگــی در «جهنــم» اســت .اگــر در مناطــق «باالدســت» آب و بــرق و
گاز تقریبــا یکســره ســرویس میدهنــد ،در حاشــیهها (در برگیرنــدۀ
مردمــی از کازرون ،فســا ،داراب و دیگــر شــهرهای اســتان) از ایــن خبرها
ِ
خشــک شــهر از ایــن امکانــات محرومانــد و در
نیســت .در گرمــای
ِ
زمســتانها بــه دلیــل گل و الی و خرابــی کوچــه و راه ،حتــا نمیتواننــد
فرزندانشــان را راهــی مدرســه کننــد .نتیجــه چــه میشــود؟ جوانــا ِن
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موســوم اســت .یعنــی روز اعــام کشــور اســرائیل بــر پایــۀ کشــتار و
آواره کــردن فلســطینیان و بــا همــکاری دولــت اســتعماری انگلیــس.
پیــش از مراســم «انتقــال ســفارت آمریــکا بــه اورشــلیم» ،طــی هفــت
هفتــه متوالــی هــزاران فلســطینی کــه عمدتــا پناهنــدگان و آوارگان
بودنــد در صحــرای خشــک در کنــار ســیم خاردارهــای مــرز ســرزمین
اشــغالی دســت بــه تظاهــرات زدنــد .زمانــی کــه ارتــش بیرحــم
اســرائیل بــا آخریــن مــدل ســاحهای مرگبــار بــه تظاهــرات حملــه
کــرد ،جوانــان رزمنــده فلســطینی بــا تنهــا ســاح خــود یعنــی تیرکمــان
و ســنگ یــورش جنایـتکاران را پاســخ گفتنــد .تــک تیرانــدازان ارتــش
اســرائیل بیــش از  60نفــر را فقــط در یــک روز بــه قتــل رســاندند و
بیشــتر از  2700نفــر را مجــروح کردنــد .ایــن تعــداد کشــته در یــک روز
بیــش از تعــداد کشــتههای اعتراضــات هفــت هفتــه مــردم فلســطینی
در مــرز غــزه – اســرائیل بــود .تــا ایــن لحظــه بیــش از  120نفــر
در مجمــوع از زمــان آغــاز تظاهــرات هفــت هفت ـهای مــردم فلســطین
بهدســت مــزدوران اســرائیلی بــه قتــل رســیدهاند.
در ایــن میــان در عیــن ایــن کــه افــکار عمومــی جهــان از ایــن
کشــتار بیرحمانــه بــه خشــم آمــده و آن را در صدهــا اعتــراض
خیابانــی و صــدور بیانیــه محکــوم کردنــد ،داستانســرایی و دروغ
پردازیهــای صهیونیســتهای فارســی زبــان و توجیهگرایــان
ناسیونالیســت و نژادپرســت ایرانــی حیرتانگیــز بــود .آنهــا بــا
ایــن توجیــه کــه اعتراضــات مــردم فلســطین را حمــاس و حکومــت
ایــران تحریــک کــرده و مــردم فلســطین قصــد عبــور از مــرز و انجــام
عملیـ ِ
ـات انتحــاری در اســرائیل داشــتهاند ،از محکــوم کــردن جنایــات
ارتــش و دولــت اســرائیل ســرباز زده و بــه حقیرتریــن شــکل ممکــن
بــه کمونیســتها و آزادیخواهــان واقعــی کــه همیشــه در کنــار
ســتمدیدگان و علیــه دو پوســیده امپریالیســم و بنیادگرایــی دینــی از
نــوع اســامی و صهیونیســتی و مســیحیاش هســتند حملــه کردنــد .در
زمــره نماینــدگان صهیونیســتهای فارســی زبــان منشــه امیــر ســردبیر
رادیــو اســرائیل بــود کــه بــا بیشــرمی کامــل در برنامــه بــی بــی ســی
فارســی اعتراضــات مــردم فلســطین را تخطئــه کــرد و ســرکوب خونیــن
و جنایــت ارتــش اســرائیل را حــق ســردمداران دولــت راســت افراطــی
نتانیاهــو دانســت.
از ســوی دیگــر جمهــوری اســامی کــه در رقابــت میــان تبــهکاران
منطقــه فعــا مــورد بــی مهــری امپریالیســم آمریــکا قــرار گرفتــه طبــق
معمــول گذشــته تــاش بســیار کــرد تــا اعتراضــات مــردم فلســطین
بــرای بازپسگیــری سرزمینشــان را شــکل دینــی داده و چنــد دهــه
جنایــت و بــه راه انداختــن جنــگ میــان مذاهــب را جایگزیــن مبــارزه
مــردم فلســطین بــرای رهایــی کنــد و مبــارزات ایــن مــردم را بازیچــه
دســت اهــداف حکومتــی خــود قــرار دهــد .فاشیســتهای اســامی
جمهــوری اســامی آن روی ســکه فاشیســتهای مســیحی همچنــان
بــر طبــل جنــگ میــان مذاهــب و ادیــان مختلــف ،میکوبنــد.
مردمــی کــه در روز  14مــه ( 24اردیبهشــت) ایــن چنیــن بیرحمانــه
توســط ارتــش اســرائیل کشــتار شــدند ،چــه کســانی هســتند؟ اینهــا
انســانهایی هســتند کــه چنــد دهــه در زندانــی بــه نــام نــوار غــزه اســیر
شــدهاند .نــوار غــزه بزرگتریــن زنــدان بــدون سـ ِ
ـقف جهــان نامیــده
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بیــکار و مســتاصل همــراه بــا جوانــان دیگــر در موقعیتــی مشــابه ،دســت
بــه خــافکاری میزننــد .بعــد چــه میشــود؟ بهعنــوان «مخــلِ امنیـ ِ
ـت
ملــی»« ،قاچاقچــی»« ،دزد» و ...دســتگیر و یــا اعــدام میشــوند .توســطِ
نظامــی کــه خــود منشــاء و عامــلِ چنیــن فجایعــی اســت .یــا انــژری و
خالقیتشــان کــه در یــک جامعــه عادالنــه ،در یــک روابــط انقالبــی و
ِ
روابــط ضــد بشــری ســرمایهدارانه ،آن جامعــه را بــه
گسســته شــده از
شــکوفایی و تعــاون عالــی میرســاند ،عاطــل و باطــل مانــده و در اوج
جوانــی زندگیشــان نابــود میشــود.
ایــن نتیجــۀ حاکمیـ ِ
ـت جمهــوری اســامی اســت و ایــن کاری اســت کــه
جمهــوری اســامی بــا جوانــا ِن ایــن کشــور میکنــد .نظامــی کــه بــا
جوانــان چنیــن میکنــد ،نبایــد یــک روز هــم دوام داشــته باشــد.
اینهــا واقعیــت و محــرک ِ
ِ
پشــت خیــزش قهرمانانــۀ تودههــای مــردم
ِ
ِ
کازرون اســت .همــان واقعیــت آشــکار کــه در مبــارزات انقالبی مــردم در
بیــش از هشــتاد شــهر در دی مــاه ســال گذشــته ،دیدیــم .همــان واقعیــت
نهفتــه در مبــارزات روزمــرۀ کارگــران ،معلمــان ،کشــاورزان« ،دختــران
خیابــان انقــاب» علیــه حجـ ِ
ـاب اجبــاری و مبــارزات بخشهــای دیگــر
مــردم.
خیــزش مــردم کازرون ،تداوم مبــارزات انقالبی مردم در دی ماه  96اســت
کــه از وعــده و وعیــد و دروغهــای همــۀ جناحهــای حاکمیــت بــه تنــگ
آمــد ه و از ایــن نظــام قط ـ ِع امیــد کردهانــد .مــردم ،از جنگافروزیهــای
جمهــوری اســامی در خاورمیانــه و دخالتگریهــایاش در ســوریه و
عــراق و یمــن و لبنــان ،از ُکشــت و کشــتاری کــه قربانیــا ِن اصلــیاش
تودههــای همسرنوشــت بــا مــردمِ ایــران هســتند و منفعتــش فقــط بــرای
جمهــوری اســامی اســت و حفـ ِ
ـظ موقعی ـت در میــا ِن رقبــای منطق ـهای
ارتجاعــی ماننــد خــودش ،عاصــی شــدهاند .مــردم از وعدههــای بانــد
کنونــی حاکــم بــر جمهــوری اســامی کــه بــا ِ
«آس» برجــام ،وعــدۀ
«گشــایش اقتصــادی»« ،رفــع بیــکاری و اشــتغالزایی»« ،گســترش
آزادیهــای مدنــی» و امثالهــم بــه میــدان آمــده و آنهــا را «ســ ِر کار»
گذاشــتند ،بیزارنــد .بهخصــوص کــه امــروز آشــکارا شکســت «برجــام»
دیــده میشــود .مــردم از خرافــه و افســانهپردازی در مــورد روایـ ِ
ـت ایــن
امــام و آن مجتهــد در مــورد دیــن و حرمـ ِ
ـت آن ،متنفرنــد .چــون بــه عینــه
و در تجربــۀ زندگــی در یافتهانــد کــه اینهــا چیــزی بــه جــز توجیــه
ســتم و اســتثمار ،نبــوده اســت.
در جامعـهای کــه «باالیی»هــا بــرای حکومــت کــردن ســردرگم ،مغشــوش
و ناتواننــد و «پایینیهــا» بــه دههــا دلیــل آنهــا را نمیخواهنــد ،هــر
چیــزی (از جملــه طــرح تفکیــک یــک شــهر) میتوانــد بــه خیزشــی
سیاســی علیــه کل نظــام تبدیــل شــود.
ایــن جامعــه در آســتانۀ تحــوالت بــزرگ اســت .جمهــوری اســامی در
شــیب تن ـ ِد ســقوط قــرار گرفتــه .بحــران اقتصــادی و سیاســی عمیقتــر
شــده و موقعیــت بینالمللــی و منطقــهایاش شــکنندهتر از هــر زمــان.
همــه چیــز بایــد تغییــر کنــد و مبــارزۀ مــردم کازرون بخشــی از ایــن
جریــان تغییــر اســت.
امــا ایــن تغییــر اگــر ســمت و ســوی روشــن ،آگاهانــه ،نقشــهمند و
ســازمانیافته نداشــته باشــد ،تغییــری مثبــت بــه حــا ِل اکثریــت مــردم
نخواهــد نداشــت.
ایــن وظیفــۀ مــا کمونیستهاســت کــه آگاهــی و شــناخت از ریشــۀ همــۀ
بالهایــی کــه بــه ســر مــردم در سراســر جهــان و در ایــران میآیــد را
بــه میــان آنهــا بــرده ،عل ـ ِم رهایــی (علــم کمونیســم نوبــن) را بیپــروا
و پیگیــر تبلیــغ و ترویــج کنیــم ،آلترناتیــو جامع ـه رهــا شــده از ســتم و
اســتثمار کــه شایســته کل بشــر اســت را در برابــر ایــن نظــامِ طبقاتــی و
پوســیده و راه رســیدن بــه چنیــن جامعـهای را ترســیم کنیــم .ایــن وظبفــۀ
ِ
ـارزات مــردم پیونــد بزنیــم،
ماســت کــه علـ ِم انقــاب و رهایــی را بــا مبـ
ِ
ســازماندهی کنیــم و ســیالبهای خروشــان مبــارزات قهرمانانــۀ مــردم
را در مســیر یــک انقــاب واقعــی بــه پیــش برانیــم.
جمهــوری اســامی بایــد ســرنگون شــود .امــا اینکــه چگونــه و از چــه
طریقــی و توســط چــه نیرویــی ســرنگون شــود سرنوشــت آینــدۀ مــا را
تعییــن میکنــد.
«آتش»
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میشــود .زندانبانــا ِن ایــن زنــدان در خانههــای لوکــس در مناطقــی کــه
از همیــن مــردم دزدیــده شــده ســکنی گزیــده و نــام کشــور اســرائیل را
بــر آن گذاشــتند کــه بــر پایــه نسلکشــی فلســطینیان بهوجــود آمــده.
اینــان مردمــی هســتند کــه از مســافرت آزادانــه حتــی بــرای دیــدن
بستگانشــان و یــا بــرای تحصیــل و کار منــع شــدهاند .انســانهایی کــه
در محاصــره بــوده و هــر روزه تــا مــرز مــرگ پیــش میرونــد .نــوار غــزه
همیشــه بــه ایــن خاطــر در معــرض کمبــود مــواد غذایــی بهخصــوص
بــرای کــودکان قــرار دارنــد .فقــط ســه ســاعت در روز بــرق دارنــد و
کمبــود دارو و امکانــات پزشــکی بیــداد میکنــد روزمــره زندگــی مــردم
را تهدیــد میکنــد .بیــش از دو ملیــون نفــر از مــردم محبــوس در ایــن
شــرایط هســتند .جایــی کــه تنهــا حــدود  240کیلومتــر مربــع وســعت
دارد.
اینهــا مردمــی هســتند کــه در هفــت هفتــه گذشــته راهپیمایــی متهورانــه
«راهپیمایــی بــزرگ بازگشــت» را بــه پیــش بردنــد و تــا حــد «مــرز» و
فیالواقــع ســیمهای خــاردار زنــدا ِن بهشــدت نظامــی ،پیــش رفتنــد.

آنــان خواســتار بازگشــت بــه ســرزمینهای دزدیــده شــده در زمــان
اســتقرار کشــور اســرائیل شــدند.
مــردم فلســطین کــه بــا ایــن حمــات کشــتار جمعــی روب ـهرو هســتند
در میــان میلباردهــا نفــر قربانــی سیســتم ســرمایهداری امپریالیســتی در
سراســر جهــان هســتند .زندگــی و حــاال مرگشــان فریــادی علیــه ایــن
سیســتم اســت و نیــاز بــه ســرنگونی ایــن سیســتم را طلــب میکننــد.
ِ
شــجاعت مردمــی را میبینیــم کــه زندگــی
مــا در اعتراضــات غــزه
خودشــان را بــرای دســتیابی بــه عدالــت از دســت میدهنــد .امــا
بزرگتریــن مشــکل فقــدا ِن یــک رهبــری درســت و انقالبــی اســت کــه
درک صحیحــی از دوســت و دشــمن داشــته باشــد و از میــان بــردن کل
ایــن روابـ ِ
ـط غیــر بشــری را هــدف قــرار داده و مــردم را بــر ایــن اســاس
ســازماندهی و رهبــری کنــد .در غیــر ایــن صــورت مبــارزات دالورانــه و
جانفشــانیهای مــردم ،ثمــرهای کــه بایــد داشــته باشــد ،نخواهــد داشــت.
ایــن چیــزی اســت کــه در فلســطین و هــر نقطــۀ دیگــری از جهــان
بهاضطــرار طلــب میشــود.
کاوه اردالن

جمهــوری اســامی همیشــه تــاش کــرده از مبــارزات مــردم فلســطین سوءاســتفاده کنــد و اســرائیل را بهعنــوان رقیــب منطقـهای تحــت فشــار
قــرار دهــد .از ســوی دیگــر جمهــوری اســامی طــوری وانمــود میکنــد کــه انــگار در جهــان اصــا کســی نمیدانســت فلســطین کجاســت و صهیونیســم
چیســت .کافیســت بــه تاریــخ رجــوع کنیــد و ببینیــد کــه دفــاع از فلســطین و مبــارزه علیــه اســراییل از ســال  1968بخشــی از جنبــش جهانــی دانشــجویی
و جوانــان از آمریــکا تــا هنــد بــوده اســت .چیــن سوسیالیســتی تحــت رهبــری مائوتســه دون ( )1949-1976هرگــز حاضــر نشــد موجودیــت اســراییل
را بهرســمیت بشناســد .کنفدراســیون محصلیــن و دانشــجویان ایرانــی کــه تحــت رهبــری گروههــای چــپ و کمونیســت بــود ،جنبشهــای جوانــان و
دانشــجویی در اروپــا و آمریــکا از حامیــان بــزرگ جنبــش فلســطین بودنــد و مشــروعیت اســراییل را در ســطح جهانــی از بیــن بــرده و مــردم جهــان را
آگاه کــرده بودنــد کــه بــه قــول بــاب آواکیــان ،بزرگتریــن ظلمــی کــه بعــد از هوالکاســت (کشــتار میلیونهــا یهــودی در کورههــای آدمســوزی هیتلــر)
بــه مــردم یهــود شــده ،تشــکیل دولــت اســراییل بــوده اســت .جنبــش جهانــی در دفــاع از فلســطین و مبــارزه مــردم علیــه اســراییل در دهــه  1960و 1970
چنــان بــود کــه ســازمان ملــل متحــد در ســال  1974مجبــور شــد بــه «ســازمان آزادیبخــش فلســطین» کرســی «ناظــر» بدهــد و یــک ســال بعــد ،مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد در دهــم نوامبــر  1975قطعنامــه شــماره  3379را تصویــب کــرد کــه اعــام میکــرد «صهیونیســم شــکلی از نژادپرســتی
و تبعیــض شــدید اســت» .امــا ایــن مصوبــه در ســال  1991در ســازمان ملــل پــس گرفتــه شــد .یعنــی درســت  12ســال بعــد از ایــن کــه بهاصطــاح
روز قــدس در جهــان راهانــدازی شــده بــود .اصــا بــا دوســتانی مثــل جمهــوری اســامی و حــزباهلل لبنــان کــه در جنــوب ایــن کشــور مقاومــت مــردم
فلســطین را مثلــه مثلــه میکردنــد ،فلســطینیها نیــازی بــه دشــمن نداشــتند!
جمهــوری اســامی جنبــش ســکوالر فلســطین را دینــی کــرد .آرمــان فلســطین را کــه پــس گرفتــن ســرزمین دزدیــده شدهشــان بــود «قدســی» و «الهــی»
و تبدیــل بــه جنــگ میــان ادیــان کــرد و بــه ایــن ترتیــب بــه دولــت دینــی اســراییل مشــروعیت داد.
در مــورد خیانتهــا و جنایتهایــی کــه جمهــوری اســامی و حــزباهلل لبنــان و جنبــش امــل علیــه مبــارزات مــردم فلســطین مرتکــب شــدهاند
میتــوان هــزاران صفحــه قلــم زد.

نگاهی به فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته

آیا دنیا یک تیمارستان بزرگ است؟
میلــوش فورمــن کارگــردان فیلــم پــرواز بــر فــراز آشــیانه فاختــه ۱۳ ،آوریــل
 ۲۰۱۸در گذشــت .او کــه اصالتــا اهــل چــک بــود ،پــدر و مــادرش را در
کودکــی در آشــویتس از دســت داد .فیلــم «پــرواز بــر فــراز آشــیانه فاختــه»
کــه در زبــان فارســی بــا عنــوان « دیوانــه از قفــس پریــد» شــناخته میشــود
در ســال  ۱۹۷۵ســاخته شــد .نامــزد  ۹جایــزه اســکار شــد کــه توانســت ۵
جایــزه را از آن خــود کنــد .فیلــم بــر اســاس رمانــی از «کــن کیســی» بــا همین
عنــوان ســاخته شــده اســت .داســتان در واقــع علیــه نظــم و روابــط اجبــاری
در جامعــه آمریــکا اســت .جامع ـهای کــه هــر چیــزی و هــر کســی کــه بــر
ضــد نظــم رایجــش عمــل کنــد را از ســر راه برم ـیدارد .بیمارســتان روانــی
در فیلــم ســمبل جامعــه آمریــکا اســت .جامعــهای کــه بهظاهــر دموکــرات
اســت و در باطــن دیکتاتــوری اســت و آنقــدر افــراد را تحــت فشــار قــرار
میدهــد و بــر روی باورهــا و ترسهــای آنهــا کار میکنــد کــه هیچکــس
جــرات انجــام کاری را نــدارد .بیمــاران ،ســمبل افــکار و عقایــد و طیفهــای
مختلفــی از مــردم جامعــه هســتند کــه نشــان میدهــد چگونــه بــا آنهــا بــر
خــورد میشــود و ســرکوب میشــوند و کارکنــان ،پزشــکان و پرســتاران
نشــانه قــدرت سیســتم میباشــند .فورمــن در یکــی از مصاحبههایــش
میگوید«:بســیاری از دوســتانم وقتــی بــه آنهــا گفتــم میخواهــم فیلمــی
بــا ایــن موضــوع بســازم ،مــرا منــع کردنــد و گفتنــد ریســک بزرگــی اســت
و اصــا بهســمت ایــن موضوعــات نــرو» .تیمارســتان قســمتی از جامعــه
انســانی اســت کــه بقیــه قســمتها از آن غافــل و بیخبــر هســتند و در
واقــع درمــان بیمــاران در دســتور کار نیســت بلکــه حــذف آنهــا کــه در

اصــل حــذف صــورت مســاله اســت ،انجــام میشــود .فیلــم ،بــا ورود مــک
مورفــی ،قهرمــان اصلــی داســتان بــه تیمارســتان آغــاز میشــود .او کــه بــه
جــرم همخوابگــی بــا دختــری کمتــر از ســن قانونــی بــه زنــدان محکــوم
شــده اســت ،بــرای فــرار از زنــدان و کار اجبــاری خــود را بــه دیوانگــی
میزنــد تــا بتوانــد دوران بیدردســری را در آسایشــگاه روانــی بگذرانــد.
امــا خیلــی زود شــخصیت پــر انــرژی مــک مورفــی بــا شــخصیت ســرد،
خشــک و مســتبد پرســتار راچــد برخــورد میکنــد و در مقابــل هــم قــرار
میگیرنــد .لوییــز فلیچــر بازیگــر نقــش « راچــد» میگویــد ،او ســمبل نظــم
عمومــی و قــدرت حاکــم اســت .نماینــده اجتمــاع ســرکوبگر و تنبیهکننــده
اســت و مظهــری از بوروکراســی ســرد بــا ظاهــری انساندوســتانه و خشــونتی
پنهــان اســت .او تحــت عنــوان پروســه درمــان ،هــر روز بیمــاران را دور هــم
جمــع میکنــد و دربــاره علــت بــودن آنهــا در تیمارســتان از آنهــا ســوال
میکنــد و آنهــا را وادار میکنــد کــه حــرف بزننــد .در واقــع بــا شرمســار
کــردن آنهــا در مقابــل همدیگــر آنهــا را ســرکوب و کنتــرل میکنــد .او از
هــر ابــزاری ماننــد تفرقهافکنــی و تحقیــر اســتفاده میکنــد تــا از انســانها
موجــودی بســازد کــه هیــچ شــباهتی بــه انســان بــه مفهــوم واقعــی نداشــته
باشــند .فلیچــر بعــد از اینکــه  ۵نفــر پیشــنهاد بــازی در ایــن نقــش را رد کرده
بودنــد ،بــرای بــازی در ایــن نقــش انتخــاب شــد ،در مصاحب ـهای میگویــد:
«پذیرفتــن چنیــن نقشــی در آن دوران خیلــی ســخت بــود .هــم جســارت
زیــادی میخواســت و هــم فــرو رفتــن در آن ســخت بــود و مــن ســعی
کــردم سوءاســتفاده او از قدرتــی را کــه در اختیــارش بــود ،برجســته کنــم.
ایــن بحــث در آن دوران کــه نیکســون بهخاطــر رســوایی واتــر گیــت مجبــور
بــه اســتعفا شــده بــود خیلــی جلــب توجــه کــرد» .شــخصیت راچــد در
ســال  ۲۰۰۳بــه انتخــاب انســتیتوی فیلــم امریــکا در رتبــه پنجــم منفورتریــن
شــخصیتهای ســینما قــرار گرفــت .مــک مورفــی بــا بــازی بینظیــر جــک
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چنــد ســالی اســت افســانههای عجیــب و غریبــی در مــورد عملکــرد
و نقــش تاریخــی رضــا شــاه در میــان بخشهایــی از جامعــه ایــران و
خصوصــا در بعضــی کانالهــای ماهــوارهای و فضــای مجــازی منتشــر و
تبلیــغ میشــود .اینکــه چــرا بخشهایــی از جامعــه بعــد از  120ســال
مبــارزه و جنبــش و انقــاب بــرای دســت یافتــن بــه رهایــی ،بــه تقدیس
شــخصیتی ماننــد رضــا شــاه میپردازنــد موضوعــی اســت قابــل تأمــل و
البتــه قابــل تأســف .علــل مختلفــی باعــث چنیــن رویکــردی بــه رضاخان
و تأثیــرش در تاریــخ ایــران شــده اســت؛ از شکســت انقــاب  1357و
وضعیــت فالکتبــار اقتصــادی و سیاســی کــه جمهــوری اســامی در
ایــن چهــل ســال بــرای اکثریــت مــردم بــه وجــود آورده تــا تبلیغــات
دروغیــن فیلمهــای سفارشــی ماننــد مســتند رضــا شــاه از شــبکۀ مــن
و تــو ،از احساســات کــور ناسیونالیســتی و حــس تحقیرشــدگی ملــی
در منطقــه و جهــان تــا ناآگاهــی
تاریخــی و رواج یاوههــای
عوامفریبانــه و همهپســند در
فضــای مجــازی .مــا در مــورد
رضــا شــاه نیــز ماننــد کــورش
هخامنشــی و علــی بــن ابیطالــب
بــا یــک تصویــر غیــر تاریخــی،
اغراقآمیــز و تحریفشــده
روبــهرو هســتیم کــه بــدون در
نظــر گرفتــن واقعیتهــای اوضــاع
جهــان ،منطقــه و ایــران در آن
مقطــع تاریخــی و بــدون توجــه بــه
پیامدهــای بلندمــدت و تاریخــی
سیاســتها و اقدامــات رضاخــان بــه افســانهبافی در مــورد ســیمای
«بــا شــکوه رضــا شــاه کبیــر» مشــغول اســت.
در ایــن سلســله مقــاالت ســعی میکنیــم بــا اســتناد بــه منابــع دســته
اول و مأخــذ و پژوهشهــای تاریخــی و بــا بــه کار بــردن روش علمــی
مطالعــۀ تاریــخ جامعــه (ماتریالیســم تاریخــی) بــه تحلیــل و تشــریح
اوضــاع و احــوال بینالمللــی و داخلــی کــه بــه برآمــدن و قــدرت
گرفتــن رضــا شــاه منجــر شــد و بــه تحلیــل ماهیــت تاریخــی دولــت او
و عملکــردش بپردازیــم.
کارل مارکــس دربــارۀ لوئــی ناپلئــون بناپــارت (ناپلئــون ســوم -1808
 )1874کــه پــس از انقــاب فرانســه ابتــدا رئیــس جمهــور و بعــد
امپراتــوری شــد ،نوشــت« :نشــان میدهــم کــه مبــارزۀ طبقاتــی در
فرانســه چگونــه اوضــاع و احــوال و وضعیتــی بــه وجــود آورد کــه در
نتیجــۀ آن ،آدم کممایــۀ دلقکمأبــی توانســت قیافــۀ قهرمــان بــه خــود
بگیــرد»( .)1چنیــن تعبیــری در مــورد عــروج رضاخــان و رونــدی کــه
منجــر بــه قــدرت گرفتــن او شــد را نیــز میتوانیــم بــهکار ببریــم.
رضــا خــان میرپنــج بــر ویرانههــای شکســت انقــاب مشــروطه و
ســرخوردگی اجتماعــی ناشــی از آن بــه قــدرت رســید .انقــاب ضــد
اســتبدادی و ضــد اســتعماری مشــروطه ،توســط ائتــاف ارتجاعــی
روحانیــون و فئودالهــای داخلــی و امپریالیســم روســیه تــزاری
ســرکوب شــد و بــه بنبســت کشــانده شــد .آرزوهــای مــردم بــرای
آزادی ،حکومــت قانــون و برابــری اجتماعــی بــا کشــتار ،خلــع ســاح
و نــا امیــد کــردن جنــاح انقالبــی مشــروطهخواهان و بازگشــت مجــدد
فئودالهــا و ســرمایهداران فرصتطلــب بــه مجلــس و بــه قــدرت،
بــه ناامیــدی تبدیــل شــد .جنــگ جهانــی اول (-1294 / 1914-1918
 1297ش) بــه ایــران نیــز کشــیده شــد و دو قــدرت امپریالیســتی
انگلســتان و روســیه تــزاری کشــور را بــه مناطــق تحــت نفــوذ خــود
تبدیــل کردنــد .حاصــل ایــن وضعیــت ،فروپاشــی اقتصــادی جامعــه و
ناامنــی وســیع و قحطــی گســتردهای بــود کــه بــه مــرگ تعــداد زیــادی
از مــردم (بنــا بــه روایاتــی یــک چهــارم جمعیــت) منجــر شــد .جمعــی

از مشــروطهخواهان و مبــارزان بهصــورت خودجــوش در کرمانشــاه،
تبریــز ،گیــان و خراســان بــه ایــن وضعیــت واکنــش نشــان داده و
دســت بــه مقاومتهــای سیاســی و نظامــی علیــه انگلســتان و روســیه
و مجریــان داخلــی آنهــا زدنــد کــه معروفتریــن آنهــا قیــام شــیخ
محمــد خیابانــی در تبریــز (فروردیــن تــا شــهریور  )1299و جنبــش
میــرزا کوچــک خــان در گیــان ( )1299 -1300بــود .در ســال 1917
در روســیه امپراتــوری تــزار طــی دو انقــاب فوریــه و اکتبــر ســرنگون
شــد .ســقوط امپریالیســم روس و روی کار آمــدن یــک دولــت انقالبــی
سوسیالیســتی در روســیه ،بــر سیاســت و جامعــه ایــران تأثیــرات عمیقــی
گذاشــت .دولــت تــازه تأســیس شــوروی ،کلیــۀ معاهــدات اســتعماری
میــان روســیه تــزاری و ایــران را لغــو کــرد و پیــروزی انقالب بلشــویکی
باعــث خیــزش جنبشهــای انقالبــی و سوسیالیســتی در نقــاط مختلــف
جهــان از جملــه ایــران شــد .میــرزا
کوچــک خــان کــه جنبشــش تــا پیــش
از ایــن ماهیتــی ضــد اســتعماری،
رفرمیســتی و مشــروطهخواهانه
داشــت بــا انقالبیــون چپگــرای ایــران
متحــد شــد و بــه یــک جنبــش انقالبی،
ضــد امپریالیســتی و سوسیالیســتی
تبدیــل شــد .اتحــاد جنگلیهــا و
کمونیســتهای ایرانــی در خــرداد
 1299بــا حمایــت و کمکهــای
مســتقیم دولــت تــازه تأســیس
شــوروی ،جمهــوری شــورایی
سوسیالیســتی ایــران را اعــام کردنــد.
تــا پیــش از انقــاب اکتبــر ،تــوازن قــوا میــان روس و انگلیــس ســاختار
قــدرت در ایــران را شــکل م ـیداد و بــا از بیــن رفتــن روســیه تــزاری،
ایــن موازنــه بهطــور کامــل بهنفــع بریتانیــا تغییــر کــرد .لنــدن تصمیــم
گرفــت بــا قــرارداد  )1298( 1919رســما ایــران را بــه مســتعمرۀ خــود
تبدیــل کنــد .امــا ایــن قــرارداد بــا مخالفــت شــدید اکثریــت مــردم
ایــران ،دولــت تــازه تأســیس شــوروی و حتــی قــدرت امپریالیســتیِ در
حــال عــروج یعنــی ایــاالت متحــده آمریــکا روب ـهرو شــد و انگلســتان
ناچــار شــد راه دیگــری پیــدا کنــد .در ســوم اســفند  1299بــا طراحــی
ژنــرال انگلیســی ادمونــد آیرونســاید ،چهــار هــزار نیــروی مســلح
قــزاق بــه فرماندهــی ســرهنگ گمنــام رضاخــان وارد تهــران شــدند و
ضمــن انجــام یــک کودتــا ،ســید ضیاءالدیــن طباطبایــی را بــه نخســت
وزیــری نشــاندند .رضــا خــان بــه مقــام وزارت جنــگ کابینــۀ ســید ضیاء
رســید .در قســمت بعــدی ایــن سلســله مقــاالت بیشــتر بــه ماهیــت
رابطــۀ رضاخــان و انگلســتان طــی ایــن ســالها تــا تشــکیل سلســله
پهلــوی خواهیــم پرداخــت امــا فعــا بــه ذکــر ایــن بســنده میکنیــم کــه
امپریالیســم انگلیــس از ایــن مقطــع بــه بعــد بهتدریــج بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه رضاخــان و تشــکیل یــک دولــت متمرکــز نیمهمســتعمراتی،
بهتریــن حافــظ منافــع آنهــا در ایــران هســتند .مهمتریــن وظیفــۀ
دولــت کودتــا و شــخص رضاخــان ،ســرکوب جنبشهــای ضــد
انگلیســی ماننــد جنبــش جنــگل و قیــام کلنــل محمــد تقــی خــان پســیان
در خراســان ( )1300و شــورش تحــت رهبــری ابوالقاســم الهوتــی در
تبریــز ( ،)1300جلوگیــری از قــدرت گرفتــن جنبشهــای کمونیســتی
و انقالبــی در ســایر نقــاط و حفــظ ســاختار دولــت و نظــام فئودالــی در
ایــران بــود .او بــا ایــن هــدف ،دو نیــروی نظامــی قــزاق و ژاندارمــری
را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرد و یــک ارتــش واحــد ســاخت و بعدهــا بــا
رســیدن بــه مقــام فرماندهــی کل قــوا نفــوذ معنوی و سیاســی خــود را در
آن تثبیــت کــرد .رضــا خــان کــه در اســفند  1256در آالشــت ســوادکوه و
در ایــل پاالنــی بــه دنیــا آمــده بــود ،در جوانــی بــه فــوج قــزاق پیوســت
و بــه مــرور بــه مراتــب بــاالی نظامــی رســید و توانســت نظــر مســاعد
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رضا شاه و ...
آیرونســاید بــرای فرماندهــی نظامــی کودتــای  1299را جلــب کنــد .اوضاع
ویــژۀ سیاســی و مبــارزه طبقاتــی در ایــران مــا بیــن ســالهای  1293تــا
 1304و ســه عامــل ارتــش ،امپریالیســم انگلیــس و مجلــس شــورای ملــی
شــرایط را بــرای صعــود او از نردهبــان قــدرت و تثبیــت موقعیتــش فراهــم
کردنــد.
مبــارزه طبقاتــی در ایــران و جــدال قــدرت پــس از شــروع جنــگ جهانــی
اول ،در دو ســطح جریــان داشــت :نخســت جــدال میــان دو قطــب انقالبــی
و ارتجاعــی کــه در چندیــن نقطــه و مشــخصا در جنــگ میــان جنبــش
جنــگل و جمهــوری شــوروی ایــران بــا حکومــت مرکــزی تبــارز داشــت
و دوم رقابــت میــان شــخصیتها و جناحهــای طبقــات حاکمــه یعنــی
فئودالهــای بــا نفــوذ پیشــین و بــزرگ مالــکان و ســرمایهداران جدیــد و
وابســته بــه نظــام جهانــی ســرمایهداری کــه بــه دنبــال کســب موقعیــت
بیشــتر در اقتصــاد و ســاختار قــدرت بودنــد .تــوازن قــوای جهانــی
و داخلــی بــه شــکلی بــود کــه هیچکــدام از ایــن قدرتهــا قــادر بــه
حــذف طــرف مقابــل و برتــری کامــل بــر دیگــران نبودنــد .نــه انگلســتان
توانســت بــا قــرارداد  1919ایــران را مســتعمرۀ خــود کــرده و بــه ایــن
جــدال قــدرت خاتمــه دهــد و نــه اتحــاد شــوروی بــه علــت درگیــری
در جنــگ داخلــی ( )1918-1923و محاصــرۀ اقتصــادی و سیاســی
امپریالیس ـتها قــادر بــود انقــاب جنــگل در ایــران را تــا فتــح تهــران و
ســپس حفــظ آن یــاری کنــد .جمهــوری شــوروی سوسیالیســتی ایــران بــه
علــت چندیــن رشــته از اشــتباهات و کمبودهــای سیاســی و تشــکیالتی (و
بیــش از همــه فقــدان یــک خــط سیاســی انقالبــیِ روشــن و اســتراتژی و
رهبــری واحــد) قــادر بــه گســترش انقــاب ،فتــح تهــران و متحــد کــردن
ســایر جنبشهــای ضــد انگلیســی ماننــد قیــام خیابانــی و کلنــل پســیان
نشــد و نهایتــا بــا بــروز جدایــی در دو جنــاح راســت (بــه رهبــری میــرزا
کوچــک) و چــپ (بــه رهبــری کمونیس ـتهای ایرانــی) و قطــع حمایــت
شــوروی ،تضعیــف شــد و در آتــش گلولههــای قزاقــان رضــا خــان و
امپریالیســم انگلیــس در خــون غــرق شــد )2(.شکســت جنبــش جنــگل،
نقطــۀ عطــف چرخــش تــوازن قــوا بــه ضــرر قطــب انقالبــی و مردمــی
جامعــه و بــه نفــع ســران قدیــم و جدیــد طبقــات حاکمــه بــود .بــدون
حمایــت انگلســتان ،رضــا خــان قــادر بــه شکســت نظامــی جنبــش جنــگل
نبــود )3(.شکســت جمهــوری سوسیالیســتی ایــران و وقایــع بعــدی کــه
بــه شــکلگیری دیکتاتــوری اســتبدادی رضــا خــان منجــر شــد بیانگــر آن
اســت کــه اگــر کمونیســتها قــادر بــه انجــام وظایــف تاریخــی خــود
بــرای ســازماندهی مــردم و رهبــری انقــاب و کســب قــدرت نباشــند،
نیروهــای مرتجــع و وابســته بــه امپریالیســم از دل فرصتهــا و تضادهــای
اجتماعــی برخواهنــد آمــد و یــک فقــرۀ دیگــر فاجعــه و وحشــت را بــه
مــردم و جامعــه تحمیــل میکننــد .همچنیــن بــه مدافعیــن امــروزی رضــا
خــان کــه مدعیانــد برآمــدن او «بهتریــن رویــداد ممکــن» در آن مقطــع
تاریخــی بــود ،بایــد یــادآوری کــرد کــه هرگونــه مقایســه میــان عملکــرد
و قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی ایــران بــا آنچــه کــه رضــا
شــاه طــی ســالهای ســلطنتش بــر ســر مــردم آورد ،نشــان میدهــد کــه
ظرفیتهــای سیاســی و اجتماعــی جامعــۀ ایــران در همــان مقطــع و بــرای
بنــای یــک جامعــۀ بهتــر بســا بیشــتر از اســتبداد رضــا خانــی و دولــت
نظامــی و نیمــه مســتعمراتی او بــود.
ایــن بنبســت سیاســی در جــدال قــدرت بــه همــراه تضعیــف اقتصــادی
و سیاســی دولــت مرکــزی باعــث عــروج و قــدرت گرفتــن خانهــا و
شورشــیان محلــی ماننــد شــیخ خزعــل ( )1242-1315متحــد انگلســتان و
حاکــم محلــی ُم َح َمره (خرمشــهر امروزی) و اســماعیل آقا ســمکو (-1309
 )1266رئیــس ایــل ُکــرد شــکاک در مناطــق شــمال کردســتان شــد .رضــا
خــان بــا کمــک انگلیسـیها توانســت شــورش شــیخ خزعــل در  1303را
خامــوش کنــد .مقابلــه بــا راهزنــان در معــدود جادههــای برخــی شــهرهای
ایــران و خــروج از وضعیــت بحــران مطلــق ،بــه شــهرت و محبوبیت نســبی
رضــا خــان در میــان جامعــه منجــر شــد .فروپاشــی اقتصــادی و سیاســی و
ناکارآمــدی دربــار احمــد شــاه قاجــار و نخسـتوزیران مختلــف ،مــردم را
نســبت بــه هــر فــرد یــا جریانــی کــه میتوانســت قــدرت را در دســت
گرفتــه و نظــم و ثبــات اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاد کنــد ،خوشــبین
و همــدل میکــرد .رضــا خــان بــا حمایــت ارتــش ،تبلیغــات احــزاب

روزنامههــای طرفــدارش (ماننــد حــزب تجــدد) توانســت ایــن خوشــبینی
را هــم در میــان جامعــه و هــم رجــال جناحهــای مختلــف سیاســی آن
ِ
ـدرس محافظ ـهکار و
وقــت ایجــاد کنــد .تــا آنجــا کــه از ســید حســن مـ
محمــد مصـ ِ
ـدق لیبــرال تــا ســلیمان میــرزا اســکندری سوســیال دمکــرات
و بســیاری دیگــر از روشــنفکران وقــت قائــل بــه نقــش خدمــات او در
دادن نظــم و امنیــت بــه کشــور بودنــد .احســاس یــأس و ســرخوردگی
پــس از شکســت انقــاب مشــروطه و جنبــش جنــگل و ناامنی و فروپاشــی
اجتماعــی ،شــرایطی را ایجــاد کــرده بــود کــه گویــی ایــن شــعر مهــدی
اخــوان ثالــث کــه «کاوهای پیــدا نخواهــد شــد امیــد /کاشــکی اســکندری
پیــدا شــود» شــرح حــال بســیاری از افــکار و نظــرات در جامعــه ایــران
بــود و آنهــا در چکمههــای رضاخــان ،ســیمای یــک رهبــر مقتــدر کــه
قــادر بــه خاتمــه دادن بــه هــرج و مــرج اســت را میدیدنــد.
رضــا خــان در آبــان  1302بــا حکــم احمــد شــاه بــه مقــام نخســت وزیری
رســید و بــا ســفر شــاه بــه اروپــا ،هــر چــه بیشــتر بــر نفــوذش افــزود .یــک
گرایــش جمهوریخواهانــۀ قــوی نیــز در ایــن مقطــع در میــان نخبــگان
سیاســی و روشــنفکران ایــران وجــود داشــت کــه بســیار متأثــر از تغییــر
رژیــم ســلطنت عثمانــی بــه جمهــوری ترکیــه ( )1302/1923بــود)4(.
رضاخــان و احــزاب و روزنامههــای طرفــدارش بــرای مقطعــی طرفــدار
ایــن گرایــش بودنــد و بحــث ریاســت جمهــوری مادامالعمــر او مطــرح
بــود .مســالۀ جمهوریخواهــی حتــی باعــث خوشــبینی مقامــات ســفارت
و دولــت اتحــاد شــوروی نســبت بــه نقــش و ماهیــت او شــد .دربــارۀ
اینکــه رضــا خــان بــه واقــع خواهــان جمهــوری بــود یــا فرصتطلبانــه
بــرای متحــد کــردن روشــنفکران جمهوریخــواه بــه همســویی بــا آن
تظاهــر کــرد ،هنــوز میــان مورخیــن و محققیــن اختــاف نظــر وجــود دارد.
امــا هــر چــه بــود روحانیــون شــیعه و در رأس آنهــا ســید حســن مــدرس
و حتــی برخــی روشــنفکران ماننــد میــرزاده عشــقی و ملکالشــعرای
بهــار بــه ضدیــت بــا جمهوریخواهــی پرداختنــد و توانســتند در تهــران
تظاهــرات بــر علیــه جمهــوری و در دفــاع از ســلطنت بــه راه بیاندازنــد.
از ایــن مقطــع بــه بعــد رضــا خــان بــه مخالفــت بــا جمهوریخواهــی
پرداخــت و خواهــان متوقــف کــردن تبلیغــات جمهوریخواهانــه از ســوی
هوادارانــش شــد و در عــوض بــا ســفر بــه قــم و دیــدار بــا مراجــع شــیعه،
از تعهــد خــود بــه دیانــت و اســام ســخن گفــت .بــه ایــن ترتیــب رضــا
خــان کــه توانســته بــود در میــان ســتیزهای محافظـهکاران و رادیکالهــای
مجلــس چهــارم طرفدارانــی از هــر دو جنــاح پیــدا کنــد ،بــا ضدیــت بــا
جمهــوری خواهــی و وفــاداری بــه اســام و مرجعیــت توانســت روحانیون
شــیعه را نیــز بــا خــود متحــد کنــد.
آخریــن خیــز ســردار ســپه بــرای قبضــۀ کامــل قــدرت بــا یــک اســتعفای
تاکتیکــی و نمایشــی در فروردیــن  1303صــورت گرفــت .فرماندهــان
ارتــش کــه در دوران ریاســت و وزارت او بــه نــان و مکانــی رســیده بودنــد
بــا ارســال تلگرامهــای تهدیدآمیــز مجلــس را در فشــار گذاشــتند )5(.رضــا
خــان کــه از چنــدی پیــش مقدمــات رســیدنش بــه ســلطنت را بــا تهدیــد
و تــرور برخــی مخالفــان ماننــد میــرزاده عشــقی و تهدیــد ولیعهــد قاجــار
فراهــم کــرده بــود ،نهایتــا بــا تصویــب نماینــدگان مجلــس پنجــم در 9
آبــان  1304و بعــد از انقــراض سلســلۀ قاجــار توســط مجلــس بــه ســلطنت
رســید .بــه ایــن ترتیــب دیکتاتــوری مســتبدانۀ رضــا خــان نــه بــا تعطیلــی
پارلمــان بلکــه بــا تلفیقــی از تهدیــد و ســرکوب مخالفیــن ،عوامفریبــی
و متحــد کــردن نماینــدگان مجلــس و جلــب توافــق امپریالیســم انگلیــس
تثبیــت شــده و بــه ســلطنت او منجــر شــد.
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پا نوشت :
نام فیلم از قسمتی از یک شعر کودکانه گرفته شده است
یکی پرید غرب ،یکی پرید شرق
یکی رو آشیونه فاخته ،کشید پر

بله! ما کمونیستها
تمامیتگرا هستیم

همهچیز را باید تغییر داد!

از زمانیکــه انقالبهــای کمونیســتی در پاســخ بــه ســتم و اســتثمار
ســرمایهداری در جهــان آغــاز شــد و بــه پیروزیهــای بــزرگ و اســتقرار
کشــورهای سوسیالیســتی ابتــدا در روســیه ( )1917و ســپس در چیــن
( )1949رســید ،مــا کمونیســتها متهــم بــه «تمامیتگــرا» شــدهایم.
بایــد بــا صــدای بلنــد اعــام کــرد :بلــه مــا تمامیتگــرا هســتیم .امــا
نــه بهمعنــای دخالــت در همــه امــور افــراد .بلکــه بهمعنــای دخالــت در
همــه امــور نظــام ســرمایهداری و از میــان بــردن تمامیــت ســرمایهداری.
ایــن «تمامیتگرایــی» را مارکــس بنیانگــذار کمونیســم علمــی
نزدیــک بــه  170ســال پیــش اینگونــه تئوریــزه کــرد :سوسیالیســم
دوران گــذاری طوالنــی اســت کــه تحــت حاکمیــت دولــت دیکتاتــوری
پرولتاریــا میخواهــد بــه محــو و نابــودی چهــار چیــز دســت یابــد:
محــو تمــام تمایــزات طبقاتــی ،محــو تمــام روابــط تولیــدی کــه
ایــن تمایــزات را بهوجــود میآورنــد ،محــو تمــام روابــط اجتماعــی
ســتمگرانه کــه از ایــن روابــط تولیــدی اســتثمارگرانه برمیخیزنــد و محــو
تمــام افــکار کهن ـهای کــه از ایــن تمایــزات و روابــط ســتم و اســتثمار
برخاســته و از آن نگهبانــی و حفاظــت میکننــد« .هــر آن چــه ســفت
و ســخت اســت ذوب میشــود و بــه هــوا مــیرود ،آن چــه مقــدس
اســت نامقــدس میگــردد ،و ســرانجام آدمــی ناگزیــر میشــود بــا
دیدگانــی هشــیار بــا شــرایط واقعــی زندگــی و روابـ ِ
ـط خویــش بــا نــوع
خــود روب ـهرو شــود» (مانیفســت کمونیســت .نوشــتۀ کارل مارکــس و
فردیــش انگلــس – .)1848
بــه ایــن معنــا ،مــا کمونیســتها تمامیتگــرا هســتیم .زیــرا کلیــۀ
مصائبــی کــه بشــریت بهویــژه اکثریــت مــردم کارگــر و زحمتکــش
تحــت ســتم و اســتثمار از آنهــا در رنجنــد ،برخاســته از تمامیــت ایــن
نظــام ســرمایهداری اســت و توســط آن تولیــد میشــود .ایــن تمامیــت
بایــد نابــود شــود تــا رهایــی همگانــی حاصــل شــود .ضــرورت
چنیــن انقالبــی را کمونیســتها بهوجــود نیاوردهانــد .بلکــه نظــام
ســرمایهداری بهوجــود آورده اســت و کمونیســتها ،صرفــا از طریــق
تئوریســینهای بــزرگ خــود از زمــان مارکــس و انگلــس ،مائــو ،لنیــن
و امــروز بــاب آواکیــان ،بهطــور علمــی و بــا اســتفاده از روش علمــی،
بــه ایــن ضــرورت آگاه شــده و پاســخ بــه آن را کشــف و تئوریــزه
و نقشــهمند دنبــال کردهانــد .هـ ِ
ـدف علــم ،کشــف واقعیــت (واقعیــت
مربــوط بــه هــر جنبــه از هســتی ،از کهکشــانها تــا جامعــۀ بشــری) و
قــوای محرکــۀ تغییــر آن اســت .روش علــم حرکــت از جهــان واقعــی
اســت و در عیــن حــال درک میکنــد کــه واقعیــت ایســتا و ســاکن
نیســت .بنابرایــن ،تــاش میکنــد تــا قــوای محرکــۀ آن را کشــف کنــد.
بــه یــک کالم ،هــدف علــم آن اســت کــه تعییــن کنــد چــرا جهــان
واقعــی (از جملــه جامعــۀ بشــری) اینگونــه هســت کــه هســت و
چگونــه میتــوان ،برمبنــای قــوای محرکــهاش ،آن را بهســمت مثبــت
تغییــر داد.
کمونیســم ،علمــی اســت کــه ایــن امــر را در مــورد جامعــه بشــری
انجــام میدهــد .مارکــس بــه بدبختیهــا و فالکــت و رنجهــای
جامعــه بشــری علمــی نــگاه کــرد .ایــن واقعیــت را بــه طــرق مختلــف
بررســی کــرد .از طریــق آزمایــش ،از طریــق تحقیــق ،از طریــق یــاد
گرفتــن از دانــش انباشتشــده و تجــارب و آزمایشهــای دیگــران،
بــه دینامیکهــا و نیروهــای محرکــۀ زیربنایــی جامعــه پیبــرد .او
بــدون آنکــه تعصبــات و افــکار خیالــی خــود را بــر واقعیــت تحمیــل
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نیکلســون نقــش کســی را دارد کــه آمــده تــا ایــن نظــم عمومــی را خدشـهدار
کنــد .زمانیکــه مــک مورفــی وارد مــی شــود ،راچــد بــر تمــام بیمــاران
تســلط کامــل دارد .مــک مورفــی بــه شــکلهای مختلــف تــاش میکنــد
تــا اعتمــاد بــه نفــس از دســت رفتــه بیمــاران را احیــا کنــد و امیــد بــه
زندگــی و رهایــی از ایــن وضعیــت را بــه آنهــا بازگردانــد و بتواننــد بــر
ترسشــان از راچــد و موقعیتشــان غلبــه کننــد .خیلــی زود ،مــک مورفــی بــه
قهرمــان بیمــاران دیگــر تبدیــل میشــود .او ســعی میکنــد کــه بــه آنهــا
یــاد بدهــد در برابــر مشــکالت ،پیــش از تــاش کــردن ،تســلیم نشــوند و در
مواجهــه بــا ســختیها ،بیشــترین تــاش خــود را بــهکار ببرنــد و در ایــن
زمینــه موفــق میشــود ،اگــر چــه بــه قیمــت جــان خــودش تمــام میشــود.
بــرای تنبیــه بیمــاران در تیمارســتان بــه مغــز آنهــا شــوک الکتریکــی وارد
میکننــد و مــک مورفــی هــم از ایــن قاعــده در امــان نمیمانــد و چندیــدن
بــار بــا شــوک الکتریکــی ،شــکنجه و تنبیــه میشــود .در واقــع ایــن مجــازات
کســانی اســت کــه در مقابــل نظــم و قــدرت بایســتند و مطیــع نباشــند .در
یکــی از شــبها مــک مورفــی بهصــورت شــبانه و مخفیانــه برنامــهای را
بــرای شــاد کــردن بیمــاران ترتیــب میدهــد .فــردای آن شــب پرســتار راچــد
بــه قضیــه پــی میبــرد و بــرای تنبیــه یکــی از جوانتریــن بیمــاران دســت
روی نقطــه ضعــف او میگــذارد و میگویــد کــه مــادرش را در جریــان
کاری کــه انجــام داده قــرار میدهــد .پســر جــوان کــه شــدیدا از مــادرش
حســاب میبــرد ،در برابــر ایــن تهدیــد دســت بــه خودکشــی میزنــد .مــک
مورفــی در مقابــل ایــن اتفــاق بــه راچــد حملــه میکنــد و میخواهــد او
را خفــه کنــد .امــا در لحظــات آخــر بــه وســیله یکــی از نگهبانهــا ،راچــد
نجــات پیــدا میکنــد .مجــازات ایــن کار مــک مورفــی جراحــی لوبوتومــی
بــه دســتور پرســتار راچــد اســت .لوبوتومــی  ،ایجــاد دو ســوراخ در ناحیــه
پیشــانی بــرای خــارج نمــودن بخشهایــی از مغــز اســت و در واقــع فــرد
را تبدیــل بــه یــک انســان بیاحســاس و بیقــدرت میکنــد کــه بــه شــکل
گیاهــی قــادر بــه ادامــه زندگــی اســت « .چیــف برامــدون» ،بیمــار دو رگــه
سرخپوست-سفیدپوســت کــه بعــد از شــرکت در جنــگ جهانــی دوم دچــار
اختــال روانــی شــده و در تیمارســتان خــود را بــه کــری و اللــی زده اســت
و ایــن راز خــود را فقــط بــرای مــک مورفــی فــاش میکنــد و دوســتی
پنهانــی بیــن ایــن دو نفــر شــکل میگیــرد ،تــاب نمــیآورد کــه مــک
مورفــی را در ایــن حالــت ببینــد و نمیخواهــد مقاومــت او درمقابــل راچــد
شکســت بخــورد .درنتیجــه ،مــک مورفــی را بــا بالــش خفــه میکنــد و بــا
شکســتن پنجــره و پرتــاب خــود بــه بیــرون ،قفــس را میشــکند و بهســوی
آزادی پــرواز میکنــد .مکانــی کــه فیلمبــرداری در آن انجــام شــده ،یــک
تیمارســتان واقعــی اســت و رییــس تیمارســتان و دیگــر پزشــکانی کــه در
فیلــم حضــور دارنــد ،نقشهــای واقعــی خــود را بــازی میکننــد .دکتــر
«دیــن بروکــس» رییــس تیمارســتان کــه نقــش ســوپر وایــزر جــان اســپیوی
را بــازی کــرده در مصاحب ـهای میگویــد ،روندهایــی کــه در فیلــم در مــورد
بیمــاران اتفــاق میافتــد منطبــق بــر واقعیــت آن زمــان اســت و ایــن فیلــم
جامعــه پزشــکی آمریــکا را زیــر ســوال بــرد و باعــث تغییــر رونــد برخــورد
بــه بیمــاران خصوصــا در بخــش اعصــاب و روان شــد .بعــد از ایــن فیلــم،
دولــت آمریــکا چندیــن فیلــم مســتند در بــاره بیمارانــی بــا مشــکالت روانــی
ســاخت و تــاش کــرد تــا برخــاف جریــان فیلــم پــرواز بــر فــراز آشــیانه
فاختــه حرکــت کنــد و نشــان بدهــد کــه شــکل برخــورد بــا بیمــاران متفــاوت
اســت ،ولــی هیچکــدام موفــق نبــود و مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت.
فیلــم بهخوبــی نشــان میدهــد کــه مغــز داشــتن ،تفکــر و منفعــل نبــودن
چقــدر در حرکــت رو بــه جلــوی زندگــی موثر اســت .دیوانــگان تیمارســتان،
اســتعارهای از کل مــردم در دنیــای واقعــی بودنــد کــه نشــان مـیداد چگونــه
دســتگاه قــدرت و ســرکوب بــه شــکلهای مختلــف آنهــا را منکــوب و
منفعــل کــرده اســت .مــک مورفــی ،مغــز متفکــر در اقلیتــی بــود کــه توانســت
اکثریتــی را تــکان بدهــد و دیگــر آنهــا آدمهــای ســابق نبودنــد .ماشــین
قــدرت و ســرکوب ،مغــز متفکــر را از بیــن بــرد ولــی نتیجــه کارهــای مــک
مورفــی بــه رهایــی و پــرواز خاتمــه پیــدا کــرد.
لیلی پناهی
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ما کمونیست ها ...
کنــد ،توانســت واقعیــت جامعــه را کشــف کنــد و راه تغییــر آن بــه
ســود بشــریت را پیــدا کنــد .از آن جــا کــه جامعــه بشــری مثــل هــر
پدیــدۀ دیگــر ایســتا نیســت و حرکــت میکنــد ،از آن جــا کــه وقایــع
پیچیــده از قبــل قابــل پیشبینــی نیســتند ،تئــوری مارکسیســتی هــم
بایــد حرکــت میکــرد و خــود را بــر واقعیــت منطبــق میکــرد .بایــد
اشــتباهاتش را دور میریخــت و بــاز هــم از دانــش و تجــارب و
آزمایشهــای خــود و دیگــران یــاد میگرفــت تــا واقعیــت را بهتــر
بفهمــد و راه تغییــر جامعــه بشــری بــه ســود بشــریت را روشــنتر
رصــد و جهتیابــی کــرده و حرکــت را نقشــهمندتر کنــد .تکامــل
علــم کمونیســم پــس از مارکــس ،بــرای اولیــن بــار توســط لنیــن و
ســپس مائوتســه دون انجــام شــد و امــروز ،بــاب آواکیــان بــا ســنتز
نویــن کمونیســم آن را تکامــل کیفــی دیگــری داده اســت .بــدون ایــن
علــم ،هرگــز نمیتوانیــم ،علتالعلــل ظلــم و بیعدالتــی ،ســرکوب و
خفقــان ،جنــگ و ویرانــی ،بیــکاری ،گســترش حریــقوار تنفروشــی
و تجــارت ســکس و ...را بــه درســتی درک کــرده و بــه راه درمــان ایــن
مصائــب در ســطح همگانــی (و نــه فقــط بــرای قشــری انــدک) آگاه
شــویم .طبقــۀ بــورژوازی در همــۀ کشــورها از جملــه در ایــران ،بــا
کمــک همدســتان خــرده بــورژوای خــود همیشــه ســعی در دفــن این
علــم بــزرگ کردهانــد .دفــن کــردن ایــن علــم و ممانعــت از دسترســی
آگاهانــۀ پرولتاریــا و دیگــر ســتمدیدگان جامعــه (ماننــد زنــان) بــه ایــن
علــم ،یکــی از بزرگتریــن جنایتهــا علیــه بشــریت و قابــل قیــاس
بــا دفــن کــردن انــواع شــناختهای علمــی در مــورد بیماریهــای
رایــج در میــان مــردم و راه درمــان یــا جلوگیــری از آنهاســت .درســت
ماننــد اینســت کــه مثــا واکســن فلــج اطفــال ،بــه خــاک ســپرده شــود.
بــه همیــن علــت ،مبــارزه علیــه اپورتونیســم و اپورتونیسـتها (کســانی
کــه تحــت نــام دفــاع از تودههــا ،کمونیســم را دفــن میکننــد) یــک
ضــرورت اســت و بایــد بــا مبــارزه علیــه ارتجــاع و امپریالیســم تــوام
باشــد .بــه قــول لنیــن« ،اگــر مبــارزه علیــه امپریالیســم ،بهطــور الینفکــی
بــا مبــارزه علیــه اپورتونیســم تــوام نباشــد جــز عبارتپــردازی پــوچ
یــا فریــب چیــز دیگــری نخواهــد بــود( ».لنیــن .امپریالیســم بــه مثابــه
باالتریــن مرحلــۀ ســرمایهداری) .دســت کشــیدن از علــم کمونیســم و
انقــاب کمونیســتی ،برابــر اســت بــا عــدول کامــل از مبــارزۀ طبقاتــی و
دســت کشــیدن از هــر اندیشــۀ انقالبــی .مبــارزه و فــداکاری بــرای هــر
چیــزی کمتــر از انقالبــی کــه ایــن نظــام را ریش ـهکن کنــد ،دور باطــل
اســت و بــه هــدر رفتــن مبــارزات و فداکاریهایــی کــه در مقاومــت
علیــه شــرایط ســتم و اســتثمار صــورت میگیــرد.
«ســرنگونی و نابــودی دولــت جمهــوری اســامی و رهایــی جامعــه از
ایــن شــرایط و نبــرد بــرای بنیانگــذاری یــک نظــامِ نویــن سوسیالیســتی،
ضرورتــی عاجــل اســت .دیرکــرد در تحقــق ایــن ضــرورت ،هــر ثانیــه
بــر فالکــت و رنــج اکثریــت قاطــع مــردم میافزایــد.
مبــارزه امــروز مــا بــرای رهایــی جامعــه ایــران از اســتثمار و ســتم،
بخشــی از مبــارزه بــرای رهــا کــردن کل جهــان از ســتم و اســتثمار
بــوده و بــا ایــن هــدف پیــش مــیرود .چــرا کــه رنجهــای مــردم
در سراســر جهــان ،ریشــه در نظــام اقتصادی-اجتماعــی ســرمایهداری
دارد .فقــر و بیحقوقــی هــر کارگــر کارخانــه و معــدن و مزرعــه ،هــر
دســتفروش و کولبــر و جاشــوی لنــج ،هــر مهاجــر و پناهجویــی کــه در
دریــا غــرق میشــود ،هــر بمبــی کــه دولتهــای ارتجاعــی منطقــه
یــا ارتشهــای امپریالیســتی روســیه و آمریــکا و ناتــو ،بــر ســر مــردم
خاورمیانــه میریزنــد ،عــروج نیروهــای مرتجــع اســامگرا کــه مــردم را
بــه اســارت میکشــند ،هــر کــودک فلســطینی کــه بــه دســت ســربازان

ارتــش اشــغالگر اســرائیل بــه خــاک میافتــد ،خشــونت و تحقیــر
مداومــی کــه بــر زنــان در سراســر جهــان اعمــال میشــود ،ســرکوب
ال.جی.بی.تــی هــا ،بحــران هراســناک آب و نابــودی محیــط زیســت،
فســاد بــی پایــان در میــان حاکمــان ،رقابتهــای تجــاری کــه الجــرم
بــه جنگهــای جهانــی ویرانگــر منتهــی میشــوند ،مانــدگاری و نفــوذِ
افــکار کهنــه در میــان مــردم و حتــا ســتم تودههــای فرودســت علیــه
یکدیگــر ،همــه ریشــه در کارکــرد و دینامیکهــای نظــام ســرمایهداری
دارنــد.
نظــام ســرمایهداری بــه نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی تبدیــل شــده
اســت .بــه ایــن معنــا کــه ،تمــام نقــاط دنیــا را در یــک نظــام واحــد
اقتصــادی و سیاســی ادغــام کــرده و بــه اشــکال مختلــف بــر همــه
کشــورهای جهــان از جملــه ایــران ،تســلط دارد .ایــن نظــام بــر تضــاد
میــان تولیــد اجتماعــی و مالکیــت خصوصــی بنــا شــده اســت .تولیــد
اجتماعــی بــه ایــن معنــا کــه نیازهــای همهجانبــه انســانها از طریــق
مشــارکت و تقســیم کار اجتماعــی میــان میلیاردهــا انســان در سراســر
جهــان تولیــد میشــود .میلیاردهــا نفــر در مقیــاس جهانــی ،در شــبکهای
درهــم تنیــده ،در کارخانههــا ،اعمــاق زمیــن ،مــزارع ،کوههــا ،دریاهــا،
جادههــا و آســمانها ،در پژوهشــکدهها و کتابخانههــا و چاپخانههــا،
در تماشــاخانهها و هنرکدههــا و غیــره ،شــبانه روز کار میکننــد تــا
نیازهــای زندگــی بشــر را تولیــد و تامیــن کننــد .مالکیــت خصوصــی بــه
ایــن معنــا کــه ثــروت مــادی ،دانــش و خدماتــی کــه ایــن گونــه تولیــد
میشــود و فرآینــد تولیــد آن ،توســط قشــر کوچــک طبقــه ســرمایهدار در
هــر کشــور و طبقــه ســرمایهدار امپریالیســتی حاکــم بــر جهــان تصاحــب
و کنتــرل شــده و بــر مبنــای کســب حداکثــر ســود جهــت داده میشــود...
آتــش خشــم بــی پایــان از نظامــی کــه ایــن چنیــن زندگــی تودههــای
مــردم در سراســر جهــان را بــه تباهــی میکشــاند ،در وجــود مــا شــعله
میکشــد .آتشــی کــه بــدون آن صحبــت از مبــارزه بیهــوده اســت .امــا
ِ
اســارت بشــریت در انقیــاد نظــام
فقــط حــس عدالتجویــی و نفــرت از
منســوخ طبقاتــی نیســت کــه مــا را کمونیســت کــرده و مصمــم بــه نبــرد
بــرای انقــاب کمونیســتی شــدهایم .افــزون بــر ایــن و اساسـیتر از آن ،بــر
اســاس دانــش علمــی کمونیســم دریافتهایــم کــه در ایــن لحظــه از تاریــخ،
انقــاب کمونیســتی تنهــا راه نجــات جامعــه بشــری و منطبــق بــر قــوای
محرکــه تغییــر اجتماعــی اســت .بــر ایــن پایــه ،ایجــاد جامعــه کمونیســتی
در سراســر جهــان نــه تنهــا ضــروری و مطلــوب بلکــه امــکان پذیــر اســت.
هــر نــوع دیگــری از "انقــاب" ،ســرانجام بــه ضــد انقــاب تبدیــل شــده
و دور جدیــدی از فاجعــه و فالکــت را بــرای مــردم بــه ارمغــان خواهــد
آورد .انقالبــی کــه دســت بــه ریشــهها نــزده و یــا در میانــه راه توقــف
کنــد ،بــار دیگــر توســط اشــکال گوناگــون نظــام ســرمایهداری بلعیده شــده
و الجــرم پتانســیل آن صــرف نوســازی و ترمیــم سیســتم حاکــم خواهــد
شــد .در ایــن عصــر ،معنــای دســت بــه ریشــه بــردن ایــن اســت :اوال بــه
رســمیت شــناختن ایــن حقیقــت کــه علــت اصلــی تــداوم همــه معضــات
حاکــم بــر جامعــه مــا و سراســر جهــان ،نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی
اســت و راه حــل ریشــه کــن کــردن هم ـهی آنهــا نیــز محــو ایــن نظــام
اســت .ثانیــا ،تبدیــل شــدن بــه مبارزیــن آگاه ایــن راه ،ســازمان دادن و
رهبــری کــردن انقــاب بــا چشــمانداز ســرنگونی نظــام ســرمایهداری
حاکــم بــر هــر کشــور و اســتقرار دولــت سوسیالیســتی بــا هــدف نبــرد
بــرای اســتقرار نظــام کمونیســتی در جهــان .در ایــران بــه طــور مشــخص
بــه معنــای قبــول «مانیفســت و برنامــه انقــاب کمونیســتی در ایــران» و
مبــارزه بــرای تحقــق آن اســت( ».برگرفتــه از مانیفســت و برنامــه انقــاب
کمونیســتی در ایــران).
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

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