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ای کوتاه، تشابھی و موردی  معرفی يک کتاب با انتخاب دو عنوان از يک فصل و جزئياتی در باره نويسنده و مقايسه

 . انقالب مشروطيت ايراناز دو چھره از کتاب و انقالب مکزيک با دو چھره

  جان ريد نويسنده نامدار کتاب ده روزی که دنيا را لرزاند: اثر” مکزيک در آتش“

  فيروز فيروز نيا: ترجمه

  شرکت آموزشی فرھنگی، انتشاراتی انديشه: ناشر

  ١٣۶٩ پائيز -نوبت چاپ اول

   نسخه٣٠٠٠: تيراژ

  چاپخانه آذروش: چاپ و صحافی

  نشر گستره: مرکز پخش

ای کلی به تاريخ مکزيک است   صفحه است، مشتمل بر فھرست، مقدمه مترجم، مقدمه راھنما که اشاره٢٧٢ کتاب

ھای مکزيکی، سرمرز، که گزارش نويسنده است از ابتدای ورود به   صفحه برای آشنائی خواننده، واژه٨در 

  .ودش مکزيک وھمراھی با مکزيکيان در نبرد برای آزادی، کتاب شش بخش را شامل می

 به عنوان خبرنگار روزنامه متروپوليتن در مکزيک حضور داشته و ١٩١٣درسال ” جان ريد“نويسنده اين کتاب 

  .ھای جنگ شاھد و ناظرنبردھای خونين و پيآمدھای آن و انقالب بوده است از نزديک و در خط مقدم جبھه

ھای دسته اول و   پيوست و با تھيه گزارشجنگيد می” پانچوويال”جان ريد به گروھی از پيکارکنندگان که زير نظر

ھای جنگ و انقالب مکزيک، تصويرھای جالب و خواندنی از آنھا ارائه داد و به  تشريح رويدادھا و تجسم صحنه

  .ھمين سبب در مدت کوتاھی به شھرت رسيد

اثری ” گی و مرگبرای زند“گزارشھای مستند او از مردم و سياستمداران و تکاپو و کوشش مردم انقالبی مکزيک 

  .ارزنده و جالب بوجود آورد

جان ريد، جان اشتاين بک و جک لندن از يک تبارند، از تبار گورکی، از تبار مارکس بزرگ و سرانجام ھمه از 

تبار طبقه کارگر و پرولتاريای جھانی، سرافراز و سربلند بر تارک و پيشانی تاريخ در دفاع از محرومين، 

  .اند ه داغ لعنت خوردگان نشستهستمکشان، کارگران و ھم

پس از فارغ التحصيل شدن . دنيا آمده  بئی آمريکاه در آغوش يک خانواده مرف١٨٨٧در سال ) Reed(» جان ريد“

» پيترسون«در حين گزارشگری در مورد اعتصاب . از دانشگاه ھاروارد او به شغل خبرنگاری مشغول شد

در زمان اولين جنگ جھانی . ھای کمونيزم انقالبی رسيد انوجود آمد و به آرمه دگرگونی نظری در وی ب
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ده «کتاب  . ًامپرياليستی شديدا عليه جنگ و امپرياليزم آمريکا فعاليت کرد، با بروز انقالب اکتبر به روسيه شتافت

  )١(” . فوت کرد١٩٢٠ اکتبر ١٧او در  . باشد  انقالبی میۀبھترين تشريح پروس» روزی که دنيا را لرزاند

ھائی بود که با جسارت، تيزھوشی،   يکی از حرفه ھا نگاری در اوائل نشرمطبوعات و رواج روزنامه رفه روزنامهح

ھای پرخطر  نگاری را با آن دسته از ورزش العاده پرمخاطره ھمراه بود، شايد بشود کار و حرفه روزنامه وعمل فوق

قايسه کرد که تنھا افراد پر دل و ماجراجو و بيشتر جوان شبيه چتربازی و يا اولين تمرينات برای پرواز دانست يا م

شدند که در اين عرصه وارد کار و تالش شوند، در اين جا به دو نمونه از خطرھائی که جان ريد در  پيدا می

کنيم که چگونه مرگ برای ساقط کردنش از  آمده اشاره می” مکزيک در آتش“مکزيک با آن روبرو شد و در کتاب 

مانند، البته در آن زمان  ھا از کار بازمی آيد که مغز، تن و تمام ماھيچه وبرويش به رقص در میجان، در ر

 دويدم -من دويدم“: شدند خبرنگاران با خطرھای خيلی بزرگتری نيز در حين طی نمودن مسير ماموريت روبرو می

جای نفس کشيدن ه ب . روع به دويدن کردمتا وقتی که ديگر توان دويدن نداشتم، آنگاه چند قدمی راه رفتم و دوباره ش

ھا زيادتر  ھا و کاکتوس خاربوته. داشت انقباض وحشتناک عضالت پاھايم را از رفتن بازمی . به ھق ھق افتاده بودم

خوان والجو به دامنه کوه رسيده بود  . اما تمام مسير از پشت سر پيدا بود. ھای غربی نزديک بود شده و دامنه کوه

ناگھان سه سوار مسلح پشت . خزيد ديدم که از شيب تپه کوچکی به باال می من او را می. مايل جلوتر بودوحدود نيم 

ھای دوردست انداخت و برای  او اطراف را نگاه کرد، تفنگش را در خاربن. فرياد بلندی کشيدند. سر او پيدا شدند

او پشت . اما برای بازيابی تفنگش متوقف شدندآنھا به طرف او تيراندازی کردند . نجات جانش شروع به دويدن کرد

. خيلی نترسيده بودم. دانستم ساعت چند است من دويدم، نمی. قله تپه ناپديد شد و آنھا ھم پس از او ھمين کار را کردند

رسيد که  ای از کتاب ديويس ريچارد ھاردينگ به نظر می ھمه چيز چنان غير واقعی بود که مثل داستانی در صفحه

من چيزی . ای است اين ھم يقينا تجربه: کردم  با خود فکر می .ام از معرکه فرار نکنم کارم را درست انجام ندادهاگر 

  .خواھم داشت که راجع به آن بنويسم

 حدود صدپائی پشت سرم، جيل توماس کوچک در حال دويدن  .بعد صدای فرياد و سم اسب از پشت سرم بلند شد

  .جنباند نگينش را در ھوا میبود و باد دو انتھای شال ر

آنان شروع به تيراندازی . تاختند حدود يکصد پائی بعد از او دو مرد سياه که تفنگھا و فشنگھايشان دستشان بود می

به دويدن . جيل توماس، که صورت کوچک سرخ پوست مانندش مثل روح بيرنگ شده بود مرا نگاه کرد. کردند

 پسرک سکندری خورد، ايستاد،  .د و يک گلوله صفيرکشان از باالی سرم رد شدآنھا دوباره شليک کردن. ادامه داد

من ديدم که سم اسب جلوئی با او برخورد  . آنھا سر در پی او نھادند. چرخ زد، ناگھان توی بيشه کاکتوس دوال شد

  .کلرادوھا با اسب روی بدن او تاختند و پشت سرھم شليک کردند. کرد

ای تندی   به زمين افتادم، از شيب ماسه .گير کرد* ١ای رفتم، پايم به ريشه مسکيت   تپهمن توی بيشه دويدم، روی

قبل از آنکه بتوانم تکانی به خود  . مسکيت پرپشت ھمه جا را پوشانده بود. پائين غلطيدم و در گودال کوچکی افتادم

ھای خود را از روی گودال،  و اسب” جاستاوناھاش، آن“فرياد زدند . بدھم، کلرادوھا از شيب تپه تازان پائين آمدند

  .من ناگھانی از ھوش رفتم.  پا فاصله از جائی که من افتاده بودم جھاندند وبه طرف بيابان تاختند١٠کمتر از 

 در ھمان نقطه قبلی بود و صدای چند  توانم مدت زيادی بيھوش مانده باشم زيرا وقتی بھوش آمدم خورشيد تقريبا نمی

  .شد م در دور دست غرب، در جھت سانتو دومينيگو شنيده میتير پراکنده ھ
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ھا به آسمان داغ خيره شدم، در آنجا الشخور عظيمی به آھستگی روی سرمن چرخ  ھای خاربوته از ورای شاخه

کمتر از بيست پا آنطرف تر يک سرخ پوست پا برھنه که تفنگی در دست . ام يا نه زد و مردد بود که من مرده می

  . بيابان را نگريست او به الشخور نگاه کرد و بعد سطح . اسب بی حرکتش کلنجار ميرفتداشت با 

پس از مدتی کوتاه او به آھستگی به طرف شمال از . مطمئن نبودم که او جزو ما است يا آنھا. من بی حرکت ماندم

  .”تپه ای باال رفت وناپديد شد

چراغ المپارا “: خواھد در استراحتگاھش بيارامد ان ريد مینمونه دوم زمانی بود که بعد از يک خستگی طوالنی ج

درست در ھمين لحظه صدای پای نامرتبی در راھروی . روشن کردم، لباس ھايم را درآوردم و به رختخواب رفتم

خواری بود   که در بار مشغول میئیميان چارچوبه در افسر آبله رو. خارج اتاق بلند و در اتاق من با شدت باز شد

ای در آنجا ايستاد وبا حالتی کينه توزانه مرا  چند لحظه. توی يک دست او طپانچه بزرگی قرار داشت. تاده بودايس

  .نگريست، بعد قدم به داخل اتاق گذاشت و در را با صدائی شديد پشت سرش بست

ست و آمدم تا شما را شنيدم در اين ھتل يک گرينگو ھ. در اختيار شما ھستم. من ستوان آنتونيا مونتويا ھستم“: گفت

او کالھش را برداشت مؤدبانه تعظيم کرد و يک . ديدم که سراپا مست است می. ”بنشينيد“: من مؤدبانه گفتم ” بکشم

ای ديگر بيرون آورد و ھر دو طپانچه را روی ميز گذاشت، ھر دو تا  بعد از زير کتش طپانچه. صندلی را پيش کشيد

  .پر بودند

او يک سيگار برداشت، با ابراز تشکر تکانش “. ين را گفتم و پاکت سيگارم را به او دادما“خواھيد  يک سيگار می

انگشتانش به آرامی روی  . ھا را برداشت و ھر دو را بطرف من گرفت بعد تپانچه. داد و روی المپا روشنش کرد

  . بکنمتر از آن بودم که جز انتظار کاری زده من وحشت. ھا آمد، اما دوباره آزاد شد ماشه

 کداميک از  ن کنمييتنھا مشکل من اين است که تع“: آورد گفت افسر در حالی که ھفت تيرھايش را پيش می

  ”کار ببرمه ھا را بايد ب طپانچه

 مطمئنا مدل ۴۵آن کلت . آيند خواھم اما ھر دو تا به نظرم خيلی قديمی می معذرت می“: من ترسان و لرزان گفتم 

  ”.، بين خودمان باشد اين يکی ديگر اسباب بازی است”اسميت و وسون“رد آن است، اما در مو١٨٩۵سال 

اگر قبال فکر کرده بودم و طپانچه . درست است“: کرد گفت او، در حالی که با حالتی اندوھگين به آنھا نگاه می

ھا را  ام لوله طپانچهآھی کشيد و دوباره با حالتی از شادمانی آر“. خواھم سينيور معذرت می. آوردم اتوماتيکم را می

من آماده “. در نتيجه چون وضع به اين ترتيب است، ما بايد بھترين استفاده را از آن بکنيم. بطرف سينه من گرفت

ناگھان چشم او به روی ميز افتاد که ساعت مچی دو دالری من روی . شدم که از جا بپرم، جاخالی کنم، فرياد بزنم

  .آن قرار داشت

  ” ؟اين چيست“: پرسيد

او از ديدن .  آرام آرام پائين آمد طپانچه ناخودآگاه. من مشتاقانه نحوه به دست بستن آنرا نشانش دادم” .ساعت“

کند، مشغول  ساعت و از فرط تعجب دھانش باز مانده بود و مثل کودکی که يک اسباب بازی مکانيکی را تماشا می

  .تماشای آن شد

  ”.آه چقدر زيباست“: او گفت

و آرام آرام  او به ساعت نگاه کرد، بعد به من، ” مال شما“: دادم گفتم کردم و به او می ی که آن را باز میمن در حال

او با احتياط و . من ساعت را توی دست او دراز شده بود گذاشتم. اش روشن و درخشان شد آميزی چھره با شادی بھت

.  برخاست و با ھيجان خودش را روی من انداختبعد. با حالتی احترام آميز آنرا روی مچ پرمويش ميزان کرد
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 آنتونيو مونتويا دستھايش را بدن من حلقه کرد وھيجان  ستوان. ھا، بدون آنکه متوجه باشد روی زمين افتاد طپانچه

  .”!آه ھمقطار”: فرياد زد  زده

مل و نقل و خطرات عالوه بر خشونت حاکم در روابط آن زمان، تعصبات کور قومی وملی، نامطمئن بودن وسايل ح

  .ھای ناھموار و طوالنی، در کمين خبرنگاران بود دريائی وھوائی وراه

در آن زمان ابزار وسايل ارتباطی محدود به، بيسيم، تلگراف، مورس، راديو و روزنامه بود، روزنامه در اين ميان 

کوشيدند تا در  رگر حريصانه میای که کشورھای متروپل و استعما کرد، دوره  میءتری ايفا تر و عمومی نقشی مھم

ھای مردم ديگر مناطق بپردازند و سلطه خود را  گوشه کنار دنيا و در رقابت باھم به کشف منابع وغارت سرمايه

بيشتر گسترش بدھند، و زمانيکه انسان در بند و يا به بند کشيده بيدار شده بود و در تالش و تقال بود تا رھائی پيدا 

ھا بودند، و در ھماھنگی با بزرگترين مراکز سرمايه  ھا صاحبان بزرگترين سرمايه ن روزنامهکند، آن زمان صاحبا

مالی بودند، اين دوره ھمزمان است با دوره رونق بورژوازی و عروج ليبراليسم و آزاديخواھی و شايد بزرگترين 

، گذار از فئوداليسم و بورژوازی سنتی فراز تاريخ ليبراليسم، در اين دوره که شايد بھتر باشد ما دوره گذارش بناميم

تجاری و وارد شدن به مرحله بورژوازی آزاد و مقدمه ظھور امپرياليسم که انسان امريکائی، اروپائی، آسيائی و 

ھای  ای پر التھاب و پر فراز و فرود و فشرده از مراحل تاريخ خود را در بزرگترين پراتيک عموم مردم گيتی دوره

  .ندنماي عمومی طی می

نگاری  ھای بزرگ مطبوعاتی در رقابت با ھم و در کارگزاری برای سرمايه اقدام به بسيج واحدھای روزنامه بنگاه

نگارانی بودند که با استفاده از ھوش و  نمايند، در اين ميان روزنامه به مناطق در حال طنش، تحول و انقالب می

نمودند که نه تنھا مردم عصر   گزارشاتی از وقايع تھيه میتوانائی و زيرکی و در تحت تاثير خيزش ملل زير سلطه

ھا و  شود که سال کردند، بلکه محصول تالششان کارھای فرھنگی می و زمانه خود را به بھترين نحوی راضی می

 ده روزی که دنيا“اش جان ريد و کارھايش، دو کتاب جاودان  گيرد، نمونه مندان قرار می ھا مورد استفاده عالقه قرن

! دھد تا آن جا که اطالعات نويسنده قد می” مکزيک در آتش“و کتابی که اينک مورد نظر ما است با نام ” را لرزاند

  .دانيم و شايد کارھای بيشتری ھم انجام داده باشد، که ما نمی

شی است از شناسيم، کتابی که گزار جان ريد را ما و مردم دنيا شايد منھای مردم مکزيک بيشتر با کتاب ده روز می

ھای تاريخ بشريت که مورد تائيد و قبول معمار انقالب کبير اکتبر قرار گرفته و فيلمی  يکی از بزرگترين سرفصل

ھائی که بعدھا از طرف دوستداران اين انقالب از اين کتاب شد اشخاصی  که از روی اين کتاب ساخته شده و ستايش

تری به لحاظ  ھميت کتاب ده روز افزوده و در جايگاه پر ارج کروپسکايا و ماکسيم گورکی ھمه به ا–مانند ن 

کنيم، و فعال با جان ريد  را معرفی می” مکزيک درآتش“تاريخی قرار دارد که فعال مورد نظر ما نيست، و ما 

  .ھستيم

از شود، فاالچی و آرتورکسلر و بسياری ديگر   فھرستی طوالنی می- جان ريد، ھمينگوی، آندره مالرو، جرج ارول

شود به آنان نويسندگان  نگار باشند نويسنده ھستند، می نگارانی بودند که بيش از آن که روزنامه جمله روزنامه

نگاری رايج و مرسوم بسيار  نگار عنوان داد، دارای دانش عميق بودند و کارشان از سطح کار روزنامه روزنامه

ھای آنان از تجربه روزانه آنان از دوران بحرانی  داشتتر است، کارھای فرھنگی که محصول ياد تر و پر مايه عميق

ھای منحصر به فرد يک  توان به ويژگی ھا بوده بسيار با اقبال عمومی روبرو شده، می و انقالبی برخی مردم وملت

يک آنان در اين کليت بزرگ اشاره کرد، در مورد جان ريد که در نتيجه دقت در يک اعتصاب کارگری صد 

ر عقيده داد و سرسپرده ايدئولوژی و مرام مارکسيسم گرديد و سرنوشتش با انقالب اکتبر و ييتغوھشتاد درجه 
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او برای اطالع از  . برای پوشش اخبار جنگ جھانی اول ھم سرباز شد و به جبھه رفت“: شوروی گره خورد

با لنين مالقات کرد و  ١٩١٧ھای مردم به اين کشور رفت و در سال  اوضاع نا آرام روسيه، مشکالت و نارضايتی

  .با او دوست شد و سپس پا به پای بلشويکھا در انقالب شرکت جست

پس از . ھا را سردبيری کرد در بازگشت به آمريکا، جان به تأسيس حزب کمونيست اين کشور کمک و روزنامه توده

معرض تعقيب پليس انشعاب حزب کمونيست آمريکا، دبير يکی از شعب آن شد و در اين سمت، چون خود را در 

 و در ١٩٢٠ اکتبر ١٩فتد که در اينجا به تيفوس دچار شد و رفت تا به اصطالح آب از آسياب بيديد، به روسيه 

 است که در کنار ديوار کرملين در ميان رھبران و انقالبيون شوروی مدفون شده ئیوی تنھا آمريکا. مسکو درگذشت

  )٢. (است

يلی کم بود اين شانس را داشت که در مراسم اجالس مشترک شورای باکو و جان ريد در آخرين سال حياتش که خ

  .عنوان نماينده امريکا شرکت نمايد و سخنرانی کنده ب) ١٩٢٠ اوت ٣١(ھای صنفی آذربايجان   اتحاديهۀکنگر

 ئیيکاداری آمر يعنی چه؟ باکو يعنی نفت، و سرمايه” باکو“رفيق ريد سخنرانی خود را با اين کلمات شروع کرد 

ای برای نفت انجام  مبارزه. شود به خاطر نفت، خون ريزی می. کند که انحصار جھانی نفت را مستقر کند کوشش می

شود،   نفت يافت میئیکنند که ھر جا  در ھمه جا سعی میئیداران آمريکا  و سرمايهئیدھد، و بانکداران آمريکا می

  ".انندکش ھا را ھم به زنجير می آنجا را فتح کنند و خلق

  .ن تر ادامه می دھدئيوکمی پا

ھا  داری فرو خواھد پاشيد، و سپس خلق ھای شرق به شورش برخيزند، آخرين بنيادھای سرمايه به محض اينکه خلق"

کوشش خواھند کرد که يک نظم اجتماعی را ايجاد کنند که نه فقط نفت، بلکه ھر چيزی که به دست انسان توليد 

زنده باد ارتش سرخ “ خود را به زبان روسی با جملۀ  و سخنرانی. "کن متعلق باشدھای کار شود، به توده می

  )٣. (شود جا مورد تشويق و کف زدن حضار روبر میه رساند، که جاب پايان میه ب! ”المللی بين

به ای مارکسيست و بلشويک بود که او نيز از تاريخ نويسان انقالب  نيز نويسنده” الويس برنات“ھمسر جان ريد 

  )۴. (رود شمار می

 صفحه ٧۵٠وسيله مرتضی کالنتريان در ه ب” ياھاؤمرد ر“ای از جان ريد نوشته رابرت روزنسون با نام  زندگينامه

يک ! چاپ رسيد که بسيار قابل تعمق است،ه  نسخه ب١٠٠٠وسيله نشر چشمه در تيراژ ه  ب١٣٨۴ترجمه و درسال 

معلوم است که کتاب بسيار ناياب !  احتساب فارسی زبانان ديگر، ميليونی بدون٧٠برای يک جمعيت ! ھزارنسخه

زندگی کوتاه جان ريد يک رمان پر حادثه و : گويد ھای اين کتاب می است، و مترجم خوب کتاب در باره ويژگی

اش، با اغلب  نگار اوائل قرن بيستم، در زندگی سی و سه ساله اين شاعر، نويسنده و روزنامه. ھيجان انگيز است

 رابطه داشته و با نويسندگان صاحب نامی چون اپتون سينکلر، جان دوس ئی و اروپائیمحافل ادبی و ھنری امريکا

نگارانی از قبيل والتر ليپمن دوست  ای چون ويليام جيمس، روزنامه پاسوس، شروود اندرسن، يوجين اونيل، فالسفه

سای جمھور آمريکا، مصاحبه کرده و درگيری ؤن، ربوده، با سياست مدارانی مثل تئودور روزولت و وودرو ويلسو

 بوده و در کنار پانچو ١٩١٧داشته، از نزديک شاھد و گزارشگر انقالب مکزيک، جنگ جھانی اول و انقالب اکتبر 

ويال در مکزيک، لنين، تروتسکی، زينويف، کامنف، پلخانف، ماياکفسکی و بسياری ديگر در پطروگراد و مسکو و 

  .ھای انقالب شوروی بوده است ھا و پيروزی وسيه شاھد شکستشھرھای مختلف ر

را بر پايه کتاب حاضر بسازد که برنده ) ھا سرخ(شايد ھمين افسانه جان ريد، وارن بيتی را وادار کرده است که فيلم 

  .ک.  م- .  جايزه اسکار شده است٧
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دھد و در ھمين کشور و در  ت میجان ريد در سی و سه سالگی در شوروی بر اثر مرض تيفوس جانش را ازدس

شود، سی و سه سالگی جوانمرگی است، سنی که  پای ديوار کرملين در کنار رھبران شوروی به خاک سپرده می

دانند، و بعضی ديگر اشاره به مسيح  ھا نسبت به آن حساسيت دارند، آن را سن پختگی و در راه کمال می بعضی

يک غروب برفراز جلجتا به صليب کشيده شد، به اسکندر پسر فليپ اشاره  سالگی و در ٣٣کنند که در  ناصری می

کنند که در ھمين سن در پی تسخير جھان، شھر خورشيد را به آتش کشيد و در بد مستی مرد، و زمانيکه جان ريد  می

نگلس  در ھمان سنی که ا  سال سن داشت،٢۴-٢۵نوشت چيزی حدود  کرد و می را تھيه می” مکزيک درآتش“کتاب 

را نوشت که خيلی مورد توجه و پسند خاطر مارکس قرار گرفت، و ” وضعيت طبقه کارگر در انگلستان“کتاب 

را نوشت، که خود ” مبارزه مسلحانه ھم استرتژی ھم تاکتيک“مسعود احمدزاده که با سنی در ھمين حدود کتاب 

ماندند آثار خيلی بيشتر برای ما بر جای  ده میمشی ديگری را پی افکند، و شايد اگر مسعود احمدزاده و جان ريد زن

  .گذاشتند می

گزارشی جاندار و زنده از انقالب مکزيک در اوائل قرن بيست است، خواننده در موقع خواندن ” مکزيک درآتش“

خورد، صدای نفس  کتاب مثل اينکه در کنار مردم و تودھای کشاورز و دھقان مکزيکی است، با آنان تورتيال می

ره کردن مشروب در دھان و سپس شوت کردن آن به غرغکند، بعد از  ، گام برداشتن آنان را احساس میکشيدن

ھا و لب و لوچه خواننده  ر دادن مزه گس و خشکی دھان که نوشيدن با لذت ھمراه است ماھيچهييبيرون برای تغ

طش جگر خود را فرو بنشاند، و وقتی شود تا با آنان ع فرستد و آماده می شود و آب دھانش را پائين می تحريک می

داری را بنفع مردم گرسنه  روند و عجله دارند تا گاوداری سرمايه کند در مسيری می که زاپاتا يا ويال فرقی نمی

افروزند تا با کباب، شکم گرسنه خود را از عزا در  شود که آتش برمی مصادره نمايند، خواننده با مردمی ھمراه می

  .بياورند

لنين، مربوط به ھمين زمان است، اوائل قرن بيست، ” داری امپرياليسم باالترين مرحله سرمايه“ديل و تئوری تز بی ب

بعدھا بسياری از  و تز و تئوری انقالبات پرولتری و رھائی بخش ھم نتيجه و ھمراه وھمزاد ھمين تز بود که 

عريف از دوران و عصر، بيرون کشيدند و  سياسی خود و ت-ھای سياسی مبارز در تدوين برنامه تئوريک سازمان

ای خود قرار دادند و متکی بر ھمين تئوری رزمجويانه بر  ھای تئوريک پايه ضميمه ھم کردند و به يکی از برنامه

ھای منطبق  اعتقادات خود ايستادگی نمودند و مبارزه کردند و رشد نمودند، شايد انقالب مکزيک درآن شرايط ويژگی

خصوص شق دوم تئوری يعنی انقالب پرولتری، در صورتيکه اگر سھم راديکاليزمی که ه ا نداشته، ببا تئوری باال ر

توانست در  شد، شايد می  و تا پايان که در اين انقالب جنگيد، در شرايط بعدی و مراحل پس از آن حفظ میءاز ابتدا

ر ما متحول شود و مسيرش را طی بنمايد، راه انقالبات عميق اجتماعی و ھم خانواده و ھمسو با انقالبات مورد نظ

ثر نيروی انقالبی اين مسير تا پيش از مبارزات پيگير وچنانچه در روسيه ھم اينگونه بود، بدون کمترين دخالت م

ھا طی شد و در بيست سال آخر حيات حکومت تزاری بود که مبارزات ھدفمند، اصولی و به شکل کارگری  بلشويک

  .ھا تشديد و تشويق گرديد ارکسيستی و به ھمت بلشويکو با پشتوانه انديشه م

و در ھمين زمان در کشور ما کارزار انقالب مشروطيت به راه بود، نميتوان دو انقالب ايران و مکزيک را در 

 شھری پيشرفته تر و جمعيت بيشترداشت، -برابر ھم سنجيد، مکزيک به لحاظ ساختار اقتصادی، اجتماعی، سياسی

تر،  انداز انقالب مکزيک از انقالب مشروطيت روشن تر از ايران بود، از اين رو چشم ھای محکم نو دارای بنيا

خصوص ه تر بود، اما تشابھی در ميان بعضی از رھبران انقالب دو کشور وجود دارد، ب ای تر و توده دمکراتيک

 زياد است، شايد اگر بورژوازی تشابه ميان رھبران بومی و مردمی، ميان ستارخان و پانچوويال و زاپاتا خيلی
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 و قدرت خودش به شکل ءگونه با حرص و ولع برای بقا  آنءکار و به قدرت خزيده ايران درھمان ابتدا محافظه

کرد، يارمحمدخان کرمانشاھی نيز  طلبی تمام نمی نفع خود و با فرصته سرکوبگرانه و ضد انقالبی ھمه چيز را ب

راز ويال يا زاپاتا باشد، رھبران اثرگذار و مردمی دو  ت ديگر ھمزه، رھبریتوانست در کشاکش طوالنی مبار می

کشور سرنوشت و پايان کارشان يک گونه است، ھمانگونه که تقريبا سرنوشت دو انقالب شبيه ھم به يک راه 

 شود، و دست بورژوازی محافظه کار، بدمرام و دست آموز و سرسپرده خارج ترور میه روند، ستارخان ب می

يارمحمدخان کرمانشاھی کيلومترھا و تا مرز عراق مورد تعقيب ھمين قدرت خزيدگان قرارمی گيرد و کشته 

جائی قدرت و در پايان و سرانجام پانچوويال و اميليانو زاپاتا ه افتد در جاب شود، در مکزيک ھم ھمين اتفاق می می

بازند، و اينان ھمه،  گيرند و جان خود را می میسرنوشتشان چنين بود و ھر دو ترور و مورد اصابت گلوله قرار 

پانچو، اميليا، ستار و يارمحمد از مردم عادی و عامی بودند بدون ھيچ دانش و سوادی، انقالب مکزيک و ايران ھم 

يک سرنوشت را داشتند، در ھر دو کشور فساد و تباھی ديگری جايگزين فساد و تباھی پيشين شد، جور و ستم فرا 

کشور جای خود را به ستم و بيداد و تعدی به فرو دستان داد، و ھم اينک مکزيک و ايران يکی در دستان دو 

ھا بر خود بلرزند و  ھا و انقالبات، بگذار ليبرال آمريکای مرکزی و يکی در آسيا و شرق، ھر دو کشور طغيان

ھا است، بيشتر داريم و فراتر  ر ليبرالبگويند که دو انقالب برای يک قرن زياد است، اگر چه تا ھم اينک از آنچه نظ

توان با فرمان انقالب  ھای انقالبی را ھم پشت سر داريم، نه می رفته، عالوه بر دو انقالب، نيمچه انقالبات و دوره

ترين شکلش  حتی در وحشيانه! چقدر انقالب زيباست“توان ليبرالی جلو انقالب را گرفت و اما انقالب،  کرد و نه می

من انقالب را مثل آتشفشانی که در انفجار است دوست دارم، آتشفشان را دوست دارم چون آتشفشان “و ” تھم زيباس

  )۵(”!است، و انقالب را دوست دارم چون انقالب است

است که بھتر ھدف ما را از ” مکزيک درآتش“آيد دو عنوان برگرفته از يک بخش کتاب  در پايان و آنچه در پی می

  ”رؤيای پانچوويال“و ديگری با نام ” رابين ھود مکزيک“کند، يکی بانام  میمعرفی کتاب روشن 

  رابين ھود مکزيک

 زمانی، که فقط شانزده سالش بود و در خيابانھای چی. ويال مدت بيست و دوسال به عنوان ياغی تحت تعقيب بود

افسانه .  گشتدر کوھھا پنھاناو . والن حکومت را کشت و مجبور به فرار شدؤفروخت، يکی از مس ھواھوا شير می

خاطر گستاخی غير قابل ه ول مزاحم خواھرش شده بود، اما محتمل است که ويال او را بؤرايج آنست که آن مس

شد که او برای مدتی طوالنی تحت پيگرد قرار گيرد، چه   موجب آن نمیئیاين امر به تنھا . تحملش کشته با شد

داران  ارد، اما در مدت فرار مرتکب گناه نا بخشودنی سرقت گله از گلهحيات انسان در مکزيک ارزش چندانی ند

  .ن کرده بودييثروتمند شده، از آن زمان تا زمان آغاز انقالب ما درو، دولت مکزيک برای سر او جايزه تع

نداشت، ھای تمدن  او ھرگز به مدرسه نرفته بود و کمترين تصوری از پيچيدگی. ويال فرزند روستائی بی سوادی بود

ًوقتی نھايتا به محيط متمدن برگشت، مردی پخته باھوش خارق العادۀ ذاتی، با سادگی غريزی يک وحشی وارد قرن 

  .بيستم شد

  .کسب اطالعات صحيح در مورد دورۀ ياغيگری او تقريبا غير ممکن است

ولتی وجود دارد، ولی ھای د ھای محلی و گزارش  که مرتکب شده است در آرشيوھای قديمی روزنامهئیشرح خطاھا

ھا  اين منابع موثق نيست و نام او چنان در عمليات خالف عجين شده بود که سرقت ھر قطار، يا راھزنی تمام کاروان

در ھمان حال حکايات افسانه آميز بسياری حول نام او در . شد يا ھر قتلی در شمال مکزيک به ويال نسبت داده می

 حتی –ھا و آوازھای سنتی فراوانی در ستايش از کارھای او وجود دارد  رانهت. افتيی ميان روستائيان شيوع م
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ھائی که از   ترانه–خوانند  ھايشان می ھا را از دھان چوپانھا که شبھا در کوھستانھا برگرد آتش توانيد اين ترانه می

  . بشنويد،سازند البداھه می پدرانشان به آنھا رسيده است يا شعرھائی که فی

ھا در تيول لوس آالموس به جانش  کنند مبنی بر اينکه ويال، که از بدبختی دھاتی ، آنان داستانی را حکايت میالمثل فی

.  تقسيم کردءآتش افتاده بود، ارتش کوچکی فراھم کرد و به قصر بزرگ حمله برد، آنرا غارت و غنائم را ميان فقرا

او ناگھان به يک معدن غنی . را به آن سوی مرز برددزديد و آنھا ” ترازاس“ھزاران رأس گله را از گاوداری 

  .کرد زد و موجودی آنرا مصادره می دستبرد می

ًتقريبا به صورت آشکار از . کرد وقتی احتياج به ذرت داشت، انبار غله متعلق به ثروتمندی را تصرف می

. آورد و آنان را سازمان می داد میآمد و خط آھن بدور بودند، ياغيان را گرد و ھای پر رفت   که از جادهئیروستاھا

بسياری از سربازان شورشی کنونی و تعداد زيادی از ژنرالھای طرفدار قانون اساسی مثل اوربينا، جزو باند او 

تا ” کواھويال”شد، اما گاه از دامنۀ عمليات او اغلب به جنوب چی ھوا ھوا و دورانگوی شمالی محدود می. اند بوده

  .افتيی مرکز کشور امتداد مدر ” سينالوا“ايالت 

نام ه کنند که يکی از افراد او ب المثل حکايت می ھای بسياری شده، فی شجاعت بی نظير و رمانتيک او موضوع ترانه

ويال اين خبر را شنيد و به شھر چی ھوا . ھا دستگير شد و به او رشوه دادند تا به ويال خيانت کند رزا توسط ده نشين

 –وسط روز سوار بر اسب وارد شھر شد، در پالزا بستنی خريد . آيد  کشتن رزا به شھر میخبر فرستاد که برای

ن رفت تا وقتی رزا را پيدا کرد که ئي و در طول خيابانھا باال و پا-ترانه در اين بخش کامال دقيق و مشخص است

. جا او را با تير زد و فرار کردزد، در آن قدم می” پاسو“اش در بولوار  ميان جمعيت روز يکشنبه ھمراه با معشوقه

ھائی که به علت قانون ارضی خانه خراب کن  رساند و از دھکده در زمان قحطی او به بخشھای بزرگی غذا می

ھمه جا او را به عنوان دوست . کرد طور کامل نگاھداری میه توسط سربازھا زير و رو شده بود ب” پورفيريودياز“

  .مکزيک بود” ودرابين ھ“او . شناختند  میءفقرا

اش در سرتاسر کشور که اغلب  درسفرھای مخفيانه. ھمه سال او ياد گرفت که به ھيچکس اعتماد نکند در طول اين

کرد، بعد در حالی  کرد، راھنمايش را مرخص می ای دور افتاده اطراق می ھمراه با يک رفيق صميمی بود، در نقطه

به اين . اش دور شود راند تا از ھمراه صميمی تمام شب را می. گذاشت روشن بماند کرد و می که آتشی روشن می

ای اطراق  ترتيب بود که ويال ھنر جنگيدن را ياد گرفت، و امروز در ميدانھای جنگ، وقتی ارتش، شب در نقطه

ر رود، به نظ ھا می اندازد، و تنھا به سوی تپه دوش میه دست سربازی، شوالئی به کند ويال افسار اسبش را ب می

ھا سرکارشان  بان کشد تا ببيند ديده ھای شب ناگھان به نگھبانان خط مقدم سر می خوابد نيمه رسد که ھيچوقت نمی می

ھيچکس حتی مورد . شود  کامال خالف جھتی که شب پيش رفته است پيدايش می ھستند يا نه، و صبحگاه از جھتی

  .داند را، تا قبل از آنکه آمادۀ اقدام شود، نمیھای او  ھا وطرح ترين افسر ستادش، آخرين تصميم اطمينان

گويند،  ًاحتماال، ھمانطور که دشمنانش می.  وارد ميدان شد، ويال ھنوز تحت تعقيب بود١٩١٠وقتی مادرو، در سال 

رسد، او بر اثر  او در اين موقعيت شانسی برای پاک کردن پروندۀ خود ديد، شايد ھم، چنانکه محتمل به نظر می

پيدا شد و ” ال پاسو“به ھر تقدير، سه ماه پس از قيام مسلحانه، ويال ناگھانی در . دھقانان به ھيجان آمده بودانقالب 

ثروت عظيمی که مردم . اش را در اختيار مادرو گذاشت خودش، افرادش، اطالعاتش در مورد مملکت، و ھمه آينده

.  پزوی نقره بود که بشدت سائيده شده بود٣۶٣ه، گفتند ظرف بيست سال غارت بايد گرد آمده باشد، ھمه و ھم می

ويال در ارتش مادريستا سرھنگ شد و با ھمين عنوان ھمراه مادرو وارد شھر مکزيکو شد و در آنجا عنوان ژنرال 

به ” اوروزکو“بود که برای سرکشی شورش ” ھوورتا“او جزو ارتش . ھای جديد را کسب کرد افتخاری ھمشھری
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ن کنندۀ جنگ با نيروئی بس ييرا در تنھا نبرد تع” اوروزکو“بود و ” پارال“يال فرماندۀ ھنگ و. شمال فرستاده شد

  .کمتر، شکست داد

ھای ارتش مادرو کارھای  ويال را به فرماندھی نيروی پيشرو منصوب کرد و گذاشت که او و باقيمانده” ھوورتا“

درال تحت حفاظت توپخانه خود در پشت سر آنھا سخت و خطرناک را انجام دھند، حال آنکه ھنگھای قديمی ارتش ف

ويال را ناگھانی مقابل يک دادگاه صحرائی قرار داد و او را به نافرمانی متھم ” خيمه نز“ھوورتا در . آسوده بودند

ويال گفت ھرگز .  و مدعی شد که در پارال دستوری را به ويال تلگراف کرده که او بدان عمل نکرده است–کرد 

 دقيقه طول کشيد و قويترين دشمن آينده ھوورتا به تيرباران ١۵دادگاه صحرائی  . ی دريافت نکرده استچنين دستور

  .محکوم شد

آنونسو مادرو، که جزو ستاد ھوورتا بود، مراسم اعدام را متوقف کرد، اما پرزيدنت مادرو، که مجبور بود از 

در تمام اين . ال را در دارالتأديب پايتخت زندانی کرداش در ميدان جنگ حمايت کند، وي ھای نظامی فرامين فرمانده

مدتھای . مدت، ويال در وفاداری خود نسبت به مادرو تزلزلی نداشت، چيزی که در تاريخ مکزيک بی نظير است

. کرد اکنون او وقت خود را در پشيمانی يا تحريکات سياسی تلف نمی. طوالنی او با شوق زياد مشتاق ياد گرفتن بود

زبان ه او ب.  کند نداشتءای که بروی آن بنا او ھيچ پايه.  تمام نيروی خود مشغول آموختن وخواندن و نوشتن شداو با

در مورد مبانی يا فلسفه . گفت  سخن می–شود  ناميده می” پالدو“ زبانی که –اسپانيائی ناپخته فقيرترين اقشار مردم 

. خواست چرای ھر چيز را بداند ھا را شروع کرد زيرا او می دانست و اول از ھمه ياد گرفتن ھمين زبان ھيچ نمی

در حال حاضر مشاھدۀ او و يا بھتر گفته شود . ھا را بخواند ظرف نه ماه توانست در حد مطلوبی بنويسد و روزنامه

. ھا عادت دارد که کلمات را بلند ادا کند شنيدن صدای او، موقع خواندن مطالب جالب است، زيرا او مثل بچه

خواست آبروی  ًباالخره دولت مادرو با فرار دادن او از زندان خود را راحت کرد، احتماال به اين دليل که می 

ھوورتا را حفظ کند، زيرا دوستان ويال درخواست رسيدگی مجدد کرده بودند، يا به اين دليل که مادرو قانع شده بود 

  .د کندکرد علنا او را آزا که ويال بی گناه است اما جرئت نمی

کرد، و از ھمين محل بود که در آوريل   تگزاس زندگی می از آن زمان تا شروع آخرين انقالب، ويال در ال پاسو

  .ای، دو پاوند شکر و قھوه و يک پاوند نمک برای فتح مکزيک خارج شد  با چھار نفر ھمراه، سه اسب کرايه١٩١٣

 اسب پول کافی نداشت، دوستانش ھم نداشتند، دو تن از او برای خريد. در اين باره افسانۀ کوتاھی وجود دارد

آنان در پايان ھر روز . ھمراھانش را فرستاد تا در يک ھفته ھر روز دو اسب سواری از اصطبلی کرايه کنند

 رأس اسب درخواست کردند مھتر اصطبل در اعتماد ٨پرداختند، بطوری که وقتی روز آخر  ھا را به دقت می کرايه

 ماه بعد، وقتی ويال در رأس يک ارتش چھارھزار نفری ۶.  اسبھا کمترين ترديدی نکرد ا از بابت دادنکردن به آنھ

  .اش اين بود که مردی را با دو برابر قيمت اسبھا نزد صاحب اصطبل فرستاد شد اولين اقدام مردمی” خيمه نز“وارد 

 چنان عظيم بود که ظرف يک ماه يک ارتش کرد و محبوبيتش ھای نزديک سان آندرس نيرو استخدام می او در کوه

ھواھوا به داخل شھر  سه ھزار نفری ايجاد کرده بود، ظرف دوماه سربازان فدرال را از سرتاسر ايالت چی

ھواھوا رانده بود، ظرف شش ماه تورئون را تسخير کرده بود، و ظرف ھفت ماه و نيم خوارز به چنگ او افتاده  چی

  .ھواھوا را تخليه کرده بود، و مکزيک شمالی تقريبا آزاد شده بود  چیبود، ارتش فدرال مرکادو و

  رؤيای پانچوويال

آنقدر تربيت نشده است که رئيس جمھور “ را  بد نيست از رؤيای پر احساس و تصويری که اين جنگجوی بی سواد

  .انگيزد آگاه شويم برمی” مکزيک شود
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وقتی جمھوری جديد تأسيس شد ديگر ھرگز ارتشی در “: يان کرداو يکبار اين رؤيا را با اين عبارات برای من ب

تواند وجود  بدون ارتش ديکتاتوری نمی. اند ھا بزرگترين حاميان خودکامگی ارتش. مکزيک وجود نخواھد داشت

  ”.داشته باشد

الب تشکيل در تمام نقاط کشور مؤسسات نظامی متشکل از بازنشستگان ارتش انق. ما ارتش را به کار خواھيم گمارد

دولت به آنھا قطعات بزرگ زمينھای کشاورزی اعطاء خواھد کرد و مؤسسات صنعتی بزرگی ايجاد . خواھيم داد

، زيرا کار کرددر ھفته سه روز کار خواھند کرد و سخت ھم کار خواھند. خواھد کرد تا آنھا را به کار بگمارد

و سه روز ديگر ھفته را . سازد  شھروندان خوبی می نهشرافتمندانه از جنگيدن مھمتر است، و فقط کار شرافتمندا

بعد ھر وقت ميھن مورد حمله قرار گيرد، . دھند گيرند و به مردم اطراف شيوۀ جنگيدن را ياد می تعليمات نظامی می

 تلفن بزنيم، و ظرف يک نصف روز تمام ملت مکزيک از  فقط کافی است که ما از قصرمان در مکزيکوسيتی

ھای خود، سرا پا مسلح و مجھز و سازمان يافته قيام خواھند کرد تا از فرزندان و خانۀ خود دفاع  انهمزارع و کارخ

آروزی من آن است که خود را در يکی از اين مؤسسات نظامی ميان ھمقطارانم که دوستشان دارم، کسانی “. ”کنند

خواھد دولت در آنجا يک کارخانه چرمسازی  یدلم م. اند بگذرانم که اينھمه مدت و با اين شدت ھمراه من رنج کشيده

ايجاد کند تا ما در آنجا زين و مالبندھای خوبی توليد کنيم، چون من به اين کار واردم، و بقيه اوقات را دوست دارم 

کنم خيلی عالی است که کمک کنيم تا مکزيک  فکر می. در مزرعۀ کوچکم کار کنم، گله پرورش دھم و ذرت بکارم

  ”.تری بسازيمرا کشور شاد

  .اول خرداد ھشتاد و نه

  بيد سرخی. م
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ريزند و پس از کباب کردن   تورتيال غذای مکزيکی شامل خميری از آرد که روی آن گوشت ريز ريز شده می-*
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