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دشمن ما همین جاست! 

خامنــه ای می گویــد »دشــمن آمریکاســت« 
تــا فرافکنــی کــرده و جنایت هــای جمهــوری 
اســامی را پنهــان کنــد. امــا واکنــش صحیــح 
بــه دروغگویی هــای او و شــرکایش ایــن 
نیســت کــه، »دشــمن مــا همین جاســت، 
ــی و  ــلطۀ انگل ــت«. س ــن آمریکاس دروغ میگ
ــا  ــۀ م ــی جامع ــر زندگ ــۀ »دالر« ب بی رحمان
واضــح اســت و »دالر« یعنــی امپریالیســم 
آمریــکا. همیــن »دالر« بــه شــکل درآمدهــای 
نفتــی، ضامــن حیــاِت رژیــم جمهــوری 
اســامی بــوده اســت. »رهبــر«، ســرداران 
امنیتــی،  نیروهــای نظامــی و  ســپاه و کل 
ســران ســه قــوه و... از اصاح طلــب تــا 
شاخه های شــان،  دیگــر  و  اصول گــرا 
ســرمایه داری  نظــام  کارگــزاران  جملگــی 
جهانــی وعوامــل تهاجــم اقتصــادِی ایــن 
ــور  ــاد کش ــردم و اقتص ــات م ــه حی ــام ب نظ
هســتند. همگــی بخشــی از ســرمایه داران 
ــا دالر  ــه ب ــد ک ــگل خاورمیانه ان ــزرگ و ان ب
ــد.  ــی می کنن ــیده و زندگ ــس کش ــت نف و نف
ــت ها،  ــه امپریالیس ــاه ب ــم ش ــتگی رژی وابس
به ویــژه امپریالیســم آمریــکا آشــکار بــود 
و وابســتگی جمهــوری اســامی، پوشــیده 
ــای  ــتقال«. هیاهوه ــاکاری »اس ــۀ ری در خرق
ــا و احــکام  ــه رقــص مائده ه ــم علی ــن رژی ای
طوالنی مــدت زنــدان بــرای دانش جویــان 
دســتگیر شــده در دی مــاه 96 و خط و نشــان 
ــازه داران  ــان و مغ ــرای دست فروش ــیدن ب کش

ــروش پوشــاِک »خــاف عفــت اســامی« جریمــه و  کــه در صــورت ف
مهــر و مــوم خواهنــد شــد عــاوه بــر ارعــاب، بــرای ســرپوش گذاشــتن 
ــت رنج  ــط دس ــده توس ــروت تولیدش ــه ث ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ب
ــا  ــی دنی ــز مال ــه مراک ــا، ب ــن انگل ه ــام و نشــانی ای ــه ن ــون ب ــردم، اکن م
ــپاه  ــت س ــن اس ــه ممک ــن ک ــپاه از ای ــران س ــت. س ــده اس ــپرده ش س
پاســداران توســط ترامــپ در لیســت »تروریســت بین المللــی« گذاشــته 
ــی  ــا در شــبکۀ مال ــا اساس ــای آن ه شــود هراســناک اند. چــون، دارایی ه
و تجــاری و ســرمایه گذاری بین المللــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
ــا  ــکا(، حت ــامی و آمری ــوری اس ــوخ )جمه ــیده و منس ــم پوس دو رژی

زمانی کــه بــا هــم دســت به گریبان هســتند، دشــمن مــا هســتند. 
چرا دالر گران شد و ارزش ریال سقوط کرد؟

یکــم، اقتصاد ایــران واحــدی از اقتصاد جهانی ســرمایه داری امپریالیســتی 
و از موضعــی تبعــی، وابســته بــه آن اســت. رئیــس ایــن اقتصــاد جهانــی، 
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آمریکا هم همین جاست!
ــی  ــدۀ فعل ــکا و تصمیم گیرن ــم آمری امپریالیس
آن رژیــم ترامپ/پنــس اســت کــه قصــد دارد 
ــی اخــراج  ــران را از شــبکۀ تجــارت جهان ای
کــردن  بلوکــه  از طریــق  اخــراج،  کنــد. 
ــا  ــران ب ــی ای ــات( بانک ــا )معام تراکنش ه
ــه صفــر  ــی در جهــان، ب شــبکۀ بانکــی و مال
ــم  ــران و تحری ــت ای ــادرات نف ــاندن ص رس
خودروســازی و تجــارت طــای ایــران، 
از اواســط مــاه مــرداد و بخشــی دیگــر 
ــد.  ــد ش ــی خواه ــان عمل ــاه آب ــط م از اواس
ــاد  ــو درآوردن اقتص ــه زان ــی ب ــراج« یعن »اخ
ــبکۀ  ــه ش ــتخوان ب ــز اس ــا مغ ــه ت ــران ک ای
تجــارت جهانــی وابســته اســت. فقــط بدانیــم 
ــت و گاز  ــران از نف ــادارات ای ــهم ص ــه س ک

ــت.  ــادرات اس ــد از کل ص 74/5 درص
می توانــد  آمریــکا  کــه  واقعیــت  همیــن 
شــبکه  ایــن  از  را  اســامی  جمهــوری 
ــق  ــد، نشــان دهندۀ وابســتگِی عمی ــرون کن بی
ــژه  ــه امپریالیســم، به وی جمهــوری اســامی ب

ــت.  ــکا اس ــم آمری امپریالیس
وقتــی یــک واحد اقتصــادی از شــبکۀ تجارت 
پیش بینــی  یــا  اخــراج می شــود  جهانــی 
ــد، ارزش  ــد ش ــراج خواه ــه اخ ــود ک می ش
ــرا  ــد زی ــقوط می کن ــادی س ــد اقتص آن واح
زیــر  بــرای ســرمایه داران  آن  ســودآوری 
ــرمایه ها از آن  ــه، س ــی رود. در نتیج ــوال م س
ــروز،  ــد. ام ــرار« می کنن ــادی »ف ــد اقتص واح
بخــش اعظــِم ســرمایه های بــزرگ در ایــران 
)کــه عمدتــا، ســرمایه های وابســته بــه مراکــز قــدرت سیاســی و نظامــی 
ــرار  ــد ف ــا دارن ــد ی ــرار« کرده ان ــر »ف ــی دیگ ــه جای ــتند( ب ــی هس وامنیت
می کننــد. ایــن »جــای دیگــر« در شــرایط کنونــی، عمدتــا »دالر« اســت. 
ــرمایه داران  ــرط  بندی روی دالر. کان س ــردن دالر و ش ــع ک ــی جم یعن
ــد.  ــع« کرده ان ــا را »جم ــت و طاه ــرۀ ارزی دول ــای ذخی ــران، دالره ای
ایــن علــت اصلــی گــران شــدن دالر و ســقوط ارزش ریــال اســت امــا 
ــر  ــم دیگــر در گران ت ــل مه ــا، عام ــرای دالر و ط ــن تقاضــا ب ــاال رفت ب

شــدن آن هــا اســت. 
دوم، عــاوه بــر عامــل فــوق )اخــراج اقتصــاد ایــران از شــبکۀ تجــارت 
جهانــی(، اتفــاق مهــم دیگــری نیــز در عرصــۀ اقتصــاد جهــان افتــاده کــه 
ــدید  ــمت دالر را تش ــران به س ــود در ای ــرمایه های موج ــرار س ــا ف نه تنه
ــر  ــن و دیگ ــه و آرژانتی ــرمایه ها از ترکی ــرار س ــل ف ــه عام ــرده بلک ک
ــده  ــمت دالر ش ــور«، به س ــای نوظه ــه »بازاره ــوم ب ــورهای موس کش
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ــدرال  ــکا )ف ــزی آمری ــک مرک ــت گذاری بان ــاق، سیاس ــن اتف ــت. ای اس
ــک  ــط بان ــدرال رزرو، نه فق ــت. ف ــره اس ــرخ به ــردن ن ــاال ب رزرو( در ب
مرکــزی آمریــکا بلکــه در عمــل بانــک مرکــزی اقتصــاد جهانــی اســت. 
امــا سیاســت های پولــی اش را بــر اســاس منافــع اقتصــاد آمریــکا تنظیــم 
می کنــد. یــک تحلیل گــر در روزنامــه نیویــورک تایمــز می نویســد: 
ــدرال رزرو،  ــط ف ــده توس ــاالت متح ــره در ای ــرخ به ــن ن ــاال رفت ــا ب »ب
ــورهای در  ــان از کش ــیدن پول ش ــرون کش ــال بی ــرمایه گذاران در ح س
حــال توســعه ماننــد آرژانتیــن، مکزیــک و ترکیــه هســتند و به جــای آن 
ــای  ــر، ارزش ارزه ــن ام ــد. همی ــه شــرط بندی روی دالر روی آورده ان ب
ایــن بازارهــای نوظهــور را پاییــن رانــده اســت.« )پیتــر گودمــن. روزنامــه 

ــورک تایمــز. 10 جــوالی 2018( نیوی
بنابرایــن، کان ســرمایه داران ایــران بــه دو علــت بــاال اقــدام بــه 
ــه  ــور را ب ــاد کش ــه اقتص ــت ک ــه اس ــرده و این گون ــع آوری دالر ک جم
ســقوط کشــانده و دمــار از روزگار مــردم درمی آورنــد. ایــن امــر نشــان 
ــی  ــی و دین ــت مل ــاء و هوی ــه منش ــه ب ــرمایه بی توج ــه س ــد ک می ده
ــردم و  ــرمایه، م ــرای س ــس. ب ــت و ب ــودآوری اس ــر س ــال حداکث به دنب
زندگــی آن هــا و محیــط زیســت، پشــیزی نمــی ارزد و در محاســبات آن 

نمی گنجــد. 
ــارت  ــرای تج ــی ب ــد پول ــن واح ــره و همچنی ــی ذخی ــد پول دالر واح
ــار قرض هــای  ــر ب ــد زی ــکا، می توان ــن، آمری ــرای همی ــی اســت. ب جهان
ــا مقــروض شــدن، تامیــن  ــرود و توســعۀ اقتصــادی اش را ب تریلیونــی ب
مالــی کنــد. ایــن امــر صرفــا مربــوط بــه ایــن نیســت کــه دالر، واحــد 
ــد دالر چــاپ  ــا فــدرال رزرو هــر لحظــه می توان پــول جهانــی اســت ی
کــرده و بازارهــای مالــی را بــا دالر اشــباع کنــد و یــا نــرخ بهــره را بــاال 
بــرده و ثروت هــای تولیدشــده در جهــان را به ســمت دالر بکشــد. 
بــدون فــوق اســتثمار بی رحمانــۀ کارگــران در مناطــق صنعتی چیــن و در 
مناطــق صنعتــی جدیــد در بطــن جهــان ســوم، حکومــت آمریــکا هرگــز 
ــکا را  ــا مقــروض شــدن، توســعه اقتصــادی داخــل آمری نمی توانســت ب
تامیــن مالــی کنــد. ثــروت عظیمــی در نتیجــه اســتثمار بی رحمانــه تولیــد 
ــی اش را  می شــود کــه امپریالیســم آمریــکا قــادر اســت انگل وارگــی مال

روی آن بنــا کنــد. 
ــه  ــی ک ــبکه های جهان ــق ش ــان، از طری ــارت جه ــد کل تج »80 درص
ــه شــده اند انجــام می شــود و یــک پنجــم  ــه هــم بافت ــری ب ــد زنجی مانن
مشــاغل جهــان وابســته بــه ایــن شــبکه اســت. ایــن شــبکه های عظیــم و 
درهم تنیــده کــه بــر اســتثمار اســتوارند، ســتون فقــرات اقتصــاد جهانــی 
امپریالیســتی هســتند... به طــور مثــال، چیــن درآمــد عظیمــش از صــدور 
ــد  ــرف خری ــزان را ص ــای عرق ری ــده در کارگاه ه ــای تولیدش فرآورده ه
اوراق قرضــۀ آمریــکا کــه توســط خزانــه داری آمریــکا فروختــه می شــود، 
می کنــد. کارکــرد ایــن سیســتم مبتنــی بــر ترکیــب انگل وارگــی مالــی و 

ــی اســت.«1 ــی حیوان بی رحم
حتا یک ثانیه هم نباید به این رژیم »فرصت جبران« داد!

درهمان حال کــه رهبــران و ســردمداران و ســرداران جمهــوری اســامی 
بــه جمــع کــردن دالر مشــغولند، افــراد مختلــف رژیــم، بــه انواع و اقســام 
ــه  ــد. یکــی از این هــا ب ــد و »راه حــل« می دهن ــی دســت زده ان مردم فریب
نــام مصطفــی معیــن ملقــب بــه »ژنــرال اصاحــات« اســت. او بــا اعتراف 
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــادی و اخاق ــی و اقتص ــتگی سیاس ــه ورشکس ب
ــت  ــوء مدیری ــخاوت مندانه »س ــع را س ــن وض ــت ای ــان، عل اسامی ش
ــر  ــهری. 20 تی ــه همش ــا روزنام ــه ب ــد. )مصاحب ــداد می کن ــن«! قلم مزم
ــۀ  ــت، نتیج ــط زیس ــودی محی ــکاری و ناب ــر و بی ــۀ فق ــا فاجع 97(. ام
حاکمیــت ایــن رژیــم ارتجاعــی دینمــدار و دولــت ســرمایه داران وابســته 
بــه نظــام ســرمایه داری امپریالیســتی جهانــی اســت. »ســوء مدیریــت« یــا 
فســاد و اختــاس و دزدی هــای نجومــِی ســران و ســرداران از ذات ایــن 

ــد. ــته و معضــات را تشــدید می کن ــام برخاس نظ
ــت  ــه جنای ــراف ب ــر از اعت ــات جالب ت ــرال اصاح ــن ژن ــل« ای »راه ح
اســت. او بــا پررویــی و تفرعنــی کــه ویــژه اســام گرایان حاکــم اســت 
بــه مــردم می گویــد »شــریف و نجیــب« باشــید و بــه مســئوالن کشــور، 

»فرصــت جبــران« بدهیــد!
حال ببینیم به چه کسانی باید »فرصت جبران« بدهیم؟

عــاوه بــر دولــت جمهــوری اســامی و وزارت خانه هــای آن، 65 
درصــد اقتصــاد ایــران در دســت نهادهــا و بنیادهایــی اســت کــه بخشــی 

ــران  ــن انحصــارات اقتصــادی ای ــم و بزرگ تری ــدرت سیاســی حاک از ق
ــر  ــده درگی ــادی عم ــته های اقتص ــۀ رش ــا در کلی ــن بنیاده ــتند. ای هس
هســتند. صدهــا میلیــارد دالر از عایــدات نفتــی ایــن کشــور را به بهــای 
گســترش فقــر و شــکاف طبقاتــی و نابــودی محیــط زیســت، به انحصــار 
خــود درآورده انــد. معــادن را بــه چــراگاه خــود تبدیــل کرده انــد )ایــران 

در زمــره 15 قــدرت معدنــی جهــان اســت(. 
بــه »ســتاد اجرایــی فرمــان امــام« کــه در اختیــار ولــی فقیــه اســت نــگاه 
کنیــم. ایــن انحصــار، در فعالیت هــای بانکــی، مالــی، نفتــی، مخابــرات، 
دارو، هواپیمایــی و غیــره دســت داشــته و در لبنان، ســوریه، تاجیکســتان، 
افعانســتان و آذربایجــان هــم شــعبه دارد. »کمیتــه امــداد« و »بنیــاد 
مســتضعفین« بخشــی از شــورای ایــن ســتاد هســتند. بنیــاد مســتضعفین 
یکــی از بزرگ تریــن موسســات اقتصــادی در ایــران و خاورمیانــه 
ــی  ــتاد اجرای ــی س ــازوی درآمدزای ــر« ب ــعه اقتصــادی تدبی اســت. »توس
فرمــان امــام اســت بــا ده هــا زیرمجموعــه از انــواع شــرکت های درگیــر 
ــی،  ــع و معــادن، الکترونیــک، داروی در نفــت و گاز و پتروشــیمی، صنای

ــره.   توســعۀ ســاختمان و غی
آســتان قــدس رضــوی، قــرارگاه خاتم االنبیــا، بنیــاد تعــاون ناجــا وابســته 
بــه نیــروی انتظامــی؛ ســه بزرگ تریــن بنیــاد هســتند کــه در هــر رشــتۀ 

اقتصــادی از جــان آدمیــزاد تــا شــیر مــرغ دســت دارنــد. 
امپراتــوری آســتان قــدس رضــوی، یــک انحصار مالــی، صنعتــی، تجاری 
ــاری،  عظیــم اســت کــه صدهــا شــرکت دارد و در موسســات مالی/اعتب
نفــت و گاز، معــدن و صنعــت، کشــاورزی، عمــران، تجــارت، فــن آوری 
ــت و گاز  ــرکت های نف ــد ش ــی مانن ــرمایه های خارج ــا س ــی، ب اطاعات
ایتالیــا شــریک اســت. آســتان قــدس رضــوی، صاحــب 43 درصــد از کل 
مســاحت شــهر مشــهد  اســت و در سراســر ایــران، آذربایجــان شــرقی 
و غربــی، تهــران، کرمــان، گلســتان، گیــان، و غیــره  موقوفــات زمیــن، 

بــاغ، چــاه و قنــات دارد.  
ــد  ــر از ص ــی کمت ــر فعالیت های ــود را درگی ــاء« خ ــرارگاه خاتم االنبی »ق
میلیــارد تومــان نمی کنــد و پروژه هایــی از قبیــل اتوبــان صــدر، فازهــای 
ــرم را در  ــا ح ــرم ت ــان ح ــد، اتوب ــد گتون ــی، س ــارس جنوب 15 و 16 پ
دســت داشــته اســت. ایــن کان موسســۀ مالــی، 135 هــزار نیــروی کار 
در اختیــار دارد کــه فقــط 2560 نفــر از آن هــا رســمی هســتند. پرداخــت 
ــدازد  ــق می ان ــی به تعوی ــای طوالن ــرای مدت ه ــران را ب ــوق کارگ حق
ــرعت  ــت به س ــادر اس ــد و ق ــتفاده می کن ــژه اس ــای کان وی و از وام ه
ــد برج  ســازی و  ــد مانن ــه ســود بیشــتری دارن وارد بخش هــای دیگــر ک

ــره بشــود.  ــواد مخــدر و غی زمین خــواری و قاچــاق م
بــه کــدام مســئولین بایــد »فرصــت جبــران« داد؟! بــه بانک هــا و دیگــر 
موسســات اعتبــاری و مالــی، کــه عــاوه بــر دولــت، بیشــتر متعلــق بــه 
ــاد تعــاون ســپاه،  ــاد مســتضعان، شــهرداری، بنی ــاد شــهید، بنی ســپاه، بنی
نیــروی انتظامــی، بســیج و... هســتند؟ بــه این هــا کــه رشــته های مختلــف 
اقتصــاد از ُخــرد و کان، وام هــا، اعتبــارات و تســهیات خارجــی، نــرخ 
ارز، پولشــویی و غیــره را کنتــرل می کننــد و بعــد برخی شــان بــا اعــام 
ــه روســای  ــد؟ ب ــردم را هــم می بلعن ــدک ســرمایه های م ورشســتگی، ان
ــه ملــک شــخصی  ــا ک ــادر و مرزه مناطــق آزاد تجــاری، اســکله ها و بن
ســرداران ســپاه و باندهــای وابســته بــه آن هســتند و قاچــاق نفــت، مــواد 
مخــدر و خــودرو و هــر چیــز دیگــر را از آن طریــق ســازمان می دهنــد؟
ــره  ــی به ــتوانۀ حکومت ــتادها از پش ــا و س ــا و بنیاده ــن نهاده ــۀ ای هم
ــه آب و  ــا هزین ــد  و حت ــرار دارن ــی ق ــر مالیات ــرون از چت ــد، بی می برن

ــد. ــم نمی پردازن ــان را ه ــرق خودش ب
ــک  ــای ایدئولوژی ــران« داد؟ نهاده ــت جب ــد »فرص ــانی بای ــه کس ــه چ ب
اســام گرایان ماننــد وزارت ارشــاد، حــوزه علمیــه خواهــران و بــرادران، 
ــه هــر ســاله 30 درصــد بودجــه را  ــره ک ــر تبلیغــات اســامی و غی دفت

ــران« داد؟  ــت جب ــان »فرص ــما و نظام ت ــه ش ــد ب ــرا بای ــد؟ چ می بلعن
ــد  ــن بای ــی معی ــح مصطف ــق نصای ــه طب ــی ک ــه مردم ــم ب ــی کنی نگاه
ــه کار  ــم و انحصــارات اســتثمارگر و تب ــن رژی ــه ای ــران« ب »فرصــت جب

ــد.  آن بدهن
20 تــا 25 میلیــون نفــر از مــردم حاشیه نشــیِن شــهرهای بــزرگ و 
ــدون  ــات، ب ــاغل بی ثب ــا مش ــا ب ــغل ی ــدون ش ــه ب ــتند ک ــک هس کوچ
ــر  ــا کارگ ــد. میلیون ه ــذران می کنن ــی، گ ــای آموزش ــت و نهاده بهداش
در کارگاه هــا و صنایــع و معــادن و کشــاورزی و بخــِش خدمــات 
ــا« و  ــا« و »قرارگاه ه ــتان ها« و »بنیاده ــتادها« و »آس ــتثمار »س ــت اس تح
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فاجعــه برخــورد تانکــر حمــل مــواد ســوختی بــا اتوبوس مســافربری 
در ســنندج و کشــته شــدن بیــش از بیســت نفــر در آن و ضــرورت 

مبــارزه بــرای یــک جمهــوری سوسیالیســتی نویــن!
حــوادث جــاده ای در کردســتان  بســیار زیــاد اســت امــا ایــن بــار فاجعه ای 
بــس هولنــاک رخ داد به طوری کــه خبــر اول رســانه های سراســری 
ــران  ــنندج - ته ــافربری س ــوس مس ــر 97، اتوب ــب 20 تی ــه ش ــد. نیم ش
ــک تانکــر  ــه ی ــود ک ــرده ب ــف ک ــال ســنندج توق ــوی ترمین ــوار جل در بل
ــد  ــرد و منفجــر شــد. در عــرض چن ــا آن برخــورد ک حمــل ســوخت  ب
ــوختند و  ــش س ــوس در آت ــافران اتوب ــر از مس ــت نف ــش از بیس ــه بی ثانی
راننــده تانکــر نیــز کشــته شــد. بافاصلــه صدهــا نفــر از مــردم شــهر بــرای 
امدادرســانی خــود را بــه محــل حادثــه رســاندند امــا بــا نابــاوری مشــاهده 
ــورش در  ــد ش ــس ض ــان، پلی ــداد رس ــای ام ــای نیروه ــه به ج ــد ک کردن
ــن  ــری نیســت. ای ــین های آتش نشــانی خب محــل حاضــر شــده و از ماش
ــا ســنگ  ــان ب ــر باعــث انفجــار خشــم مــردم شــد و بســیاری از جوان ام
ــد  ــان شــورش  چن ــد. در جری ــه کردن ــای ضــد شــورش حمل ــه نیروه ب
ــون  ــان واژگ ــه توســط جوان ــی حاضــر در صحن ــای امنیت خــودرو نیروه

شــدند.
ــخنانی، 3 روز  ــی س ــه ط ــد از حادث ــتان روز بع ــزدور کردس ــتاندار م اس
عــزای عمومــی در اســتان کردســتان اعــام کــرد. او اظهــار داشــت »بنــده 

وزارت خانه هــای جمهــوری اســامی هســتند. میلیون هــا انســان و جــوان 
ــه  ــان ک ــن نظــام هســتند. زن ــده، حاصــل ای ــکار و بی آین تحصیلکــردۀ بی
ــل  ــده  اند. مل ــی ش ــرمایه دارانه دین ــط س ــیر رواب ــد، اس ــی از جامعه ان نیم

ــوند. ــرکوب می ش ــی س ــر حق طلب ــر ه ــا و در براب ــارس مرتب ــر ف غی
ــت  ــد »فرص ــم نبای ــن رژی ــه ای ــه ب ــد ک ــان می ده ــکارا نش ــا آش این ه
جبــران« داد. چــون ایــن »فرصــت« معنایــی نــدارد به جــز فرصــت حیــات 
ــد  ــم را بای ــن رژی ــم اســتثمارگر و ســتم گر. ای ــن رژی ــه ای ــاره دادن ب دوب
ســرنگون کــرد و ایــن کار را بایــد بــر اســاس یک هــدف و برنامه و نقشــه 
راهــی انجــام داد کــه دارای رهبــری کمونیســتی اســت و هدفــش اســتقرار 
جمهــوری سوسیالیســتی اســت. کلیــت ایــن راه و هــدف، در »مانیفســت و 
برنامــۀ انقــاب کمونیســتی در ایــران« مــدون شــده اســت. این »مانیفســت 
ــرهای  ــن قش ــژه تحتانی تری ــردم به وی ــای م ــه توده ه ــد ب ــه« را بای و برنام
مــردم شناســاند تــا بداننــد چــه بایــد بخواهیــم و چگونــه آن را می توانیــم 
ــد  ــن می توان ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــک جمه ــط ی ــم. فق ــت آوری به دس
بخــش عظیمــی از معضــات روزمــرۀ اقتصــادی مــردم را بــه فوریــت حل 
کــرده و راه را بــاز کنــد تــا بتوانیــم یــک اقتصــاد خودکفــا و واقعــا مســتقل 
از نظــام ســرمایه داری جهانــی و معیارهــای ســودآوری ضــد مردمی و ضد 
محیــط زیســتی آن، ســازمان دهیــم. اقتصــادی کــه هدفــش تامیــن نیازهای 
معیشــتی، ســامت، آمــوزش و شــادی مــردم اســت. مردمــی کــه تحــت 
چنــان نظامــی آگاهانــه بــرای رهایــی کل بشــریت از نظــام ســرمایه داری، 
مبــارزه خواهنــد کــرد. گامِ اول اقتصــادِی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن، 
مصــادرۀ تمــام ابــزار تولیــد و دارایــی و منابــع همــۀ وابســتگان جمهــوری 
اســامی و اســتفاده از ایــن منابــع بــرای  تامیــن فــوری نیازهــای معیشــت، 

فرهنــگ و آمــوزش و بهداشــت مــردم خواهــد بــود. 
سرنگون باد جمهوری اسامی! 

پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!
»آتش«

 پانوشت:
1.  ریمونــد لوتــا، امپراتــوری اســتثمار، جهانــی فاکــت بــار و انقابــی 

کــه بــرای بشــریت حیاتــی اســت، نشــریه انقــاب 11 جــون 2018

یک فاجعۀ دیگر تحت نظاِم 
جمهوری اسالمی 

و ضرورت یک انقالِب واقعی!

شــب گذشــته شــاهد مشــکاتی در ایــن بلــوار - )بلــوار دکتــر حســینی، 
محــل تصــادف( - بــودم و در اولیــن فرصــت نســبت بــه اصــاح آن هــا 
اقــدام خواهــد شــد«. ایــن یــارو بــا حرفــش کل فاجعــه را بــه مشــکات 
در بلــوار حســینی کــه تــا کنــون چنــد بــار» اصــاح« شــده، تقلیــل داد!

آمــار تصادفــات جــاده ای کردســتان بســیار بــاال اســت، ایــن امــر دالیــل 
ــهرهای  ــان ش ــای می ــی از جاده ه ــد باالی ــوز درص ــددی دارد. هن متع
کردســتان ماننــد ســنندج و مریــوان و ســقز و بانــه تمامــا دو بانــده نشــده 
ــیار  ــتند و بس ــتاندارد نیس ــرا اس ــا اکث ــر جاده ه ــرف دیگ ــت. از ط اس
ــنندج   ــهر س ــزرگ در ش ــود ب ــک کمب ــوند.  ی ــت می ش ــر مرم دیربه دی
و اکثــر شــهرهای اســتان کردســتان فقــدان جــاده کمربنــدی اســت. در 
ــط  ــار توس ــن ب ــزاران تُ ــه ه ــتان، روزان ــای کردس ــیاری از جاده ه بس
ــرای تجــارت مــرزی  تاجــران بخــش خصوصــی و هم چنیــن دولتــی ب
ــال های  ــرزی در س ــارت م ــی از تج ــش بزرگ ــوند. بخ ــا می ش جابه ج
اخیــر در کردســتان مربــوط بــه واردات نفــت از کرکــوک در کردســتان 

ــوده اســت.  ــران توســط ســپاه پاســداران ب ــه ای عــراق ب
ــه  ــه ب ــاص یافت ــدک اختص ــبتا ان ــه نس ــر بودج ــر به خاط ــوی دیگ از س
ــه در  ــی از جمل ــای عمران ــت، پروژه ه ــم صنع ــعۀ ک ــتان و توس کردس
زمینــه راه ســازی بســیار ُکنــد پیــش مــی رود. صدهــا پــروژۀ وعــده داده 
شــده بــرای ســال ها  نیمه تمــام مانــده، از جملــه پــروژۀ احــداث جــاده 
جدیــد ســنندج مریــوان کــه دارای بیــش از هشــت پیــچ خطرناک اســت 
و پــروژۀ دو بانــده کــردن جــاده ســنندج – کامیــاران و پــروژۀ احــداث 
ــرکوبگر  ــت س ــا دول ــن کاره ــای ای ــه ج ــنندج. ب ــدان – س ــار هم قط
ــاختن  ــتقر س ــی و مس ــای نظام ــی نیروه ــرج جابه جای ــی خ ــا بخواه ت
ــی و  ــن مال ــن  تامی ــهرها  و هم چنی ــردان ضــد شــورش در ش ــا گ ده ه

ــد. ــراق می کن ــوریه و ع ــی مســتقر در س ــای نظام لجســتیکی نیروه
از ســوی دیگــر رشــد بی رویــۀ شــهرها و ســاخته نشــدن شــهرها طبــق 
موازیــن و اســتاندارهای شــهری مــدرن، ترافیــک وحشــتناکی در شــهرها 
ــتر  ــات بیش ــروز تصادف ــث ب ــود باع ــه خ ــود آورده ک ــا به وج و جاده ه
ــایل  ــت بیشــتر، وس ــرای منفع ــی  ب می شــود. تجــار خصوصــی و دولت
ــر  ــع تعمی ــه موق ــا را ب ــد و آن ه ــازی نمی کنن ــل را نوس ــل و نق حم
ــنندج   ــه س ــت حادث ــه عل ــد ک ــه ش ــش گفت ــد روز پی ــد. )چن نمی کنن
ــوده اســت(.  احتمــاال پارگــی شــلنگ ترمــز کامیــون حمــل ســوخت ب
ــنگین پرداخــت  ــای س ــدگان خودروه ــه رانن ــی ب ــتمزد کاف ــا دس مضاف
ــد بیشــتری داشــته باشــند  ــه درآم ــن ک ــرای ای ــدگان ب نمی شــود و رانن
ــه  ــه ب ــد ک ــتراحت کار کنن ــدون اس ــتری را ب ــاعات بیش ــد س مجبورن

ــد.  ــه می انجام ــروز حادث ــز و ب ــدم تمرک ــتگی و ع خس
ــات  ــدن امکان ــرازیر ش ــاد و س ــوج اقتص ــدک و مع ــی ان ــعه یافتگ توس
ــه  ــداوم ب ــض م ــال تبعی ــزرگ و اعم ــهر ب ــد ش ــه چن ــی ب ــع مال و مناب
ــتان  ــد کردس ــد، مانن ــکان دارن ــارس اس ــر ف ــل غی ــه مل ــتان هایی ک اس
ــتم گری و  ــت. س ــران اس ــاد ای ــخصۀ اقتص ــک مش ــتان و... ی و بلوچس
ــم  ــامی ه ــوری اس ــرای جمه ــارس ب ــل غیرف ــه مل ــی علی ــض مل تبعی
ســودآور بــوده و یــک گســل بــوده اســت. نابــودی تدریجــی روســتاها و 
رشــد بادکنکــی شــهرها بــا خــود هــزاران معضــل ماننــد بیــکاری و فقــر 
و تشــدید اختــاف طبقاتــی ایجــاد کــرده اســت. بســیاری از احــزاب و 
فعالیــن سیاســی، مشــکات و فجایــع پیش گفتــه را تاییــد می کننــد امــا 
راه چــاره را اصاحاتــی در کارکــرد اســتانداری ها و شــهرداری ها و یــا 
سیســتم حکومتــی می داننــد و فراخــوان شــرکت در انتخابــات شــوراها 
و یــا انتخابــات مجلــس را ســر مــی دهنــد. نیروهای ســازش کار هراســان 
ــم و  ــاع حاک ــا ارتج ــالمت آمیز ب ــتی مس ــاره را همزیس ــاب چ از انق
ــه  ــد و بی راه ــم می دانن ــرمایه داری حاک ــاختار س ــه س ــزدن ب ــت ن دس
ــدون  ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــد. ای ــه می کنن ــه را توصی ــار رفت ــا ب ده ه
دســت زدن بــه یــک انقــاب کمونیســتی کــه سرچشــمۀ همــه مصائــب 
ــچ  ــد هی ــرار می ده ــدف ق ــرمایه داری را ه ــدی س ــط تولی ــی رواب یعن
اصاحــی چــاره درد مــردم نیســت. بــرای رســیدن بــه  هــدف انقــاب، 
مــردم بایســتی متحدانــه و بــه شــکل میلیونــی بــه خیابــان بیاینــد و مانــع 
اصلــی یعنــی رژیــم جمهــوری اســامی را  بــا اتــکاء بــه نیــروی خــود 
ــد.  ــرنگون کنن ــتی، س ــای امپریالیس ــه قدرت ه ــت ب ــدون چشم داش و ب
ــم  ــر پرچ ــه به زی ــت ک ــر الزم اس ــون پیگی ــارز و انقابی ــان های مب انس
حــزب کمونیســت ایــران  )مارکسیســت لنیســت مائوئیســت( گــرد هــم 

آینــد و بــرای محقــق ســاختن انقــاب  بجنگنــد. 
کاوه اردالن

دشمن ما ...
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رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
               بخش سوم:  ایجاد دولت متمرکز

در دو بخــش قبلــی، نخســت شــرایط ویــژۀ بین المللــی و داخلــی کــه بــه 
صعــود رضــا خــان از نردبــان قــدرت منجــر شــد و بعــد رابطــۀ دولــت 
ــه  ــه چگون ــم و این ک ــح دادی ــرمایه داری را توضی ــی س ــام جهان ــا نظ او ب
ــران مســتقر  ــه امپریالیســت ها را در ای ــز وابســته ب ــت متمرک ــک دول او ی
کــرد.1 در ایــن قســمت بــه چگونگــی تشــکیل ایــن دولــت و ســاختار آن 

می  پردازیــم.
بســیاری از مدافعیــن رضــا شــاه تشــکیل دولــت متمرکــز را از »خدمــات« 
ــرای  ــه ب ــت دارد ک ــن واقعی ــد. ای ــی می کنن ــران معرف ــردم ای ــه م او ب

نخســتین بــار در فاصلــۀ ســال های 1304 تــا 1320 بــود کــه یــک 
ــام  ــد، نظ ــش واح ــد ارت ــش مانن ــی متعلقات ــا تمام ــز )ب ــت متمرک دول
اداری سراســری، آمــوزش سراســری همگانــی و غیــره( در ایــران مســتقر 
ــی  ــی حــول ســلطنت های ایل ــده و محل ــش از آن ســاختار پراکن شــد. پی
ــه ایــن شــکل کــه یــک خانــدان و ایــل )مثــا افشــار یــا  حاکــم بــود، ب
ــه  قاجــار( قــدرت را در دســت می گرفــت و در مناطــق مختلــف آن را ب
شــاهزادگان یــا اشــراف و خوانیــن محلــی )کــه آن هــا هــم عمدتا رؤســای 
ایل هایــی ماننــد بختیــاری، شاهســون و غیــره بودنــد( می ســپرد و آن هــا 
موظــف بودنــد مالیــات و در مواقــع نیــاز، ســرباز بــه شــاه بدهنــد. ایــن 
اُمــرای محلــی در مجمــوع از یــک خودمختــاری نســبتا وســیع در نحــوۀ 
ــت  ــن وضعی ــد و ای ــوردار بودن ــان برخ ــت حاکمیت ش ــۀ تح ادارۀ منطق
ــی  ــه ســاختار ارتــش، خصلت ــران و ب ــدرت در ای ــه ســاختار سیاســی ق ب

نامتمرکــز و ایلــی مــی داد.
ــه  نبــودِ یــک قــدرت متمرکــز و سراســری و تقســیم دســتگاه سیاســی ب
ــی  ــای فئودال ــای دولت ه ــه ای، از ویژگی ه ــی و منطق ــای محل قدرت ه
اســت کــه بــا ســاختار محلــی و غیــر سراســری اقتصــاد فئودالــی 
ــدی  ــام تولی ــی نظ ــای اصل ــی از ویژگی ه ــا یک ــت. ام ــازگاری داش س
ســرمایه داری ایــن اســت کــه تولیــد را از حالــت درخــود و محلــی بیــرون 
آورده و بــه آن خصلــت سراســری و اجتماعــی می دهــد. تولیــد فئودالــی 

محــدود در یــک روســتا، شــهر یــا منطقــه اســت و عمدتــا بــرای مصــرف 
ــدی  ــد و کارِ تولی ــد تولی ــا فراین ــرد. ام ــورت می گی ــه ص ــان منطق در هم
ــک  ــه ی ــی ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــی می ش ــرمایه داری، اجتماع ــام س در نظ
شــبکۀ وســیع و سراســری کار جهــت تولیــد کاالهــا شــکل گرفتــه و آن هــا 
ــد  ــازار واحــد و سراســری، تولی ــه ب ــه و انتقــال ب ــا هــدف مبادل بیشــتر ب
ــور و  ــک کش ــدودۀ ی ــدا در مح ــد، ابت ــدن تولی ــی ش ــوند. اجتماع می ش
بعــد در ســطح جهانــی اتفــاق افتــاد. ایجــاد »دولت-ملــت« یعنــی دولــِت 
متمرکــز و »هویــت ملــی« )کــه هــر دو عمدتــا بــا خــون و ســرکوب مــردم 

ســاخته شــدند( از پیامدهــای سیاســی ایــن نظــام تولیــدی اســت. 
ــی  ــادی و دولت ــاخِت اقتص ــادی س ــرن 19 می ــش از ق ــا پی ــران ت در ای
ــا ورود ســرمایۀ خارجــی از  ــود. ام ــی مســتقر ب ــز ایل ــی و نامتمرک فئودال
ســال های میانــی قــرن 19 باعــث رشــد روابــط ســرمایه داری و گســترش 
ــط  ــادی از کشــور شــد. گســترش رواب ــط کاالیــی در بخش هــای زی رواب
ــم  ــک نظ ــه ی ــاز ب ــتی نی ــرمایه گذاری های امپریالیس ــرمایه داری و س س
ــبکۀ  ــد ش ــی مانن ــاخت های خاص ــن زیرس ــز و هم چنی ــدار متمرک و اقت
ــوان  ــه عن ــت. ب ــب داش ــتگاه اداری مناس ــی و دس ــل عموم ــل و نق حم
ــت از  ــکیل و حمای ــق تش ــاز را از طری ــن نی ــتر ای ــتان پیش ــال انگلس مث
قدرت هــای محلــی ماننــد شــیخ خزعــل در عربســتان )خوزســتان 
ــرد  ــن می ک ــوب2 تأمی ــس جن ــد پلی ــزدور مانن ــای م ــروز( و ارتش ه ام
ــاه  ــا ش ــط رض ــداری توس ــن اقت ــکیل چنی ــت از تش ــن عل ــه همی و ب
ــی و  ــز سیاس ــتگاه متمرک ــک دس ــن از ی ــتان همچنی ــرد. انگلس ــاع ک دف
ــویکی  ــاب بلش ــر از انق ــای متأث ــر جنبش ه ــم در براب ــش منظ ــک ارت ی
ــا  ــی رض ــد انقاب ــت ض ــرد و ماهی ــت می ک ــران، حمای ــوروی در ای ش
شــاه و رژیمــش ایــن خواســتۀ آن هــا را تأمیــن می کــرد. همچنیــن 
ســیر تحــوالت سیاســی و فکــری در داخــل ایــران از انقــاب مشــروطه 
ــک  ــه ی ــورد ک ــم خ ــوی رق ــوی، به نح ــلۀ پهل ــدن سلس ــا روی کار آم ت
ــز   ــت متمرک ــیس دول ــرای تأس ــری را ب ــل سراس ــی و تمای ــی ذهن آمادگ
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ــال های  ــرب از س ــی غ ــۀ سیاس ــا اندیش ــنایی ب ــود. آش ــرده ب ــم ک فراه
مشــروطه، بحــث و گرایــش بــه تشــکیل یــک دولــت کارآمــد را در ذهــن 
بخشــی از روشــنفکران مطــرح کــرد و عــاوه بــر ایــن، هــرج و مــرج و 
ــگ  ــای جن ــی از ناآرامی  ه ــه ناش ــا 1300 )ک ــال های 1295 ت ــی س ناامن
ــم  ــتقرار نظ ــی را از اس ــی عموم ــت ضمن ــک حمای ــود( ی ــی اول ب جهان
ــی  ــف داخل ــل مختل ــن، عل ــود آورد. بنابرای ــری به وج ــۀ سراس و اتوریت
ــرای  ــتر را ب ــه و بس ــی زمین ــری و سیاس ــادی، فک ــی، اقتص و بین الملل
ــورد  ــاه در م ــا ش ــاوه، رض ــد. به ع ــم کردن ــی فراه ــن دولت ــکیل چنی تش
تشــکیل دولــت متمرکــز نیــز ماننــد به قــدرت رســیدنش، شــانس اســتفاده 
از برخــی از تحــوالت و رویدادهــا را پیــدا کــرد کــه در پــروژۀ اســتقرار 
ایــن دولــت، بســیار بــه یــاری اش آمــد. مثــا افزایــش چشــمگیر درآمــد 
ــج  ــای رای ــت از مالیات ه ــازی دول ــی بی نی ــث نوع ــت، باع ــی از نف ناش
ــا کثــرت واردات کاالهــای خارجــی،  ــن شــد و ی ــر زمی ــات ب ــد مالی مانن
بــر درآمــد گمــرکات دولــت افــزود. ایــن دو و برخــی درآمدهــای دیگــر 
ــن داران  ــه زمی ــی )خالصه جــات( ب ــروش زمین هــای دولت ــق ف ــد رون مانن
بــزرگ بــه علــت رشــد کشــاورزی تجــاری، فاکتــور منابــع مالــی بــرای 
پیــش بــردن چنیــن پــروژۀ عظیمــی را تأمیــن می کــرد. فاکتورهایــی کــه 
پیشــتر نــه وجــود داشــتند و نــه امــکان تحقــق آن هــا فراهــم شــده بــود. 
بنابرایــن می بینیــم کــه تشــکیل دولــت متمرکــز در ایــران نــه نتیجــۀ اراده 
ــا و  ــه ای از رویداده ــده از مجموع ــه برآم ــاه، بلک ــا ش ــت« رض و »صاب

ــود. ــخص ب ــک دورۀ مش ــی در ی ــادی و تاریخ ــای اقتص ضرورت ه
رضــا شــاه بــرای تحقــق پــروژۀ دولــت متمرکــز، نیــاز بــه ایجــاد تمرکــز 
در قــدرت سیاســی داشــت. بــه ایــن منظــور، هم زمــان بایــد کانون هــا و 
ــتقل  ــی و نیمه مس ــای محل ــی قدرت ه ــده یعن ــر و پراکن ــای متکث گروه ه
ــدرت در  ــز ق ــاد تمرک ــت ایج ــات الزم را جه ــرد و اقدام ــن می ب را از بی
ســاخت جدیــد دولــت انجــام مــی داد. بــرای تحقــق هــدف اول، بیــش از 
همــه بایــد قــدرت سیاســی، اقتصــادی و نفــوذ 1( اقشــار ســنتی فئودال هــا 
و شــاهزادگان قاجــار و اشــراف، 2( رؤســا و ســران ایــات و عشــایر و 3( 
روحانیــون شــیعه را نابــود و یــا متزلــزل و تضعیــف می کــرد. رضــا شــاه 
ــزرگ  ــن داران ب ــدی از زمی ــف اشــرافیت ســابق، قشــر جدی ــرای تضعی ب
ــان  ــرادور( را از می ــورژوا ُکمپ ــه امپریالیســم )ب ــته ب ــرمایه داران وابس و س
افســران ارتــش و نزدیــکان و وفــاداران بــه خــودش ایجــاد کــرد و القــاب 
و مناصــب ســابق را کــه بیــان نفــوذ شــاهزادگان و اشــراف بــود، ممنــوع 
ــن  ــرکوب خونی ــه س ــاه ب ــا ش ــش رض ــز ارت ــایر نی ــورد عش ــرد. در م ک
ــاری،  ــتان، بختی ــژه لرس ــف )به وی ــق مختل ــا در مناط ــۀ آن ه و بی رحمان
ــه  ــان ب ــان( و وادار کردن ش ــۀ ُمکری ــتان و منطق ــمال کردس ــارس، ش ف
ــت  ــا تح ــیاری از آن ه ــدام بس ــتگیری و اع ــا دس ــراه ب ــینی هم یک جانش
نــام سیاســت تخــت قاپــو کــردن پرداخــت. در مــورد ســوم نیــز دولــت 
ــدود  ــه را مح ــت در جامع ــوذ روحانی ــع نف ــی از مناب ــوی اول، برخ پهل
کــرد. ایجــاد وزارت دادگســتری بــا قوانیــن جدیــد و شکســتن انحصــار 
روحانیــت در امــر قضــاوت، گســترش نظــام آموزشــی و مــدارس جدیــد 

ــود. ــده ب ــات محدود کنن ــت اقدام ــره ازاین دس و غی
امــا مهم تریــن اقدامــات رضــا شــاه بــرای ســاخت جدیــد دولتــی عبــارت 
ــی(  ــتگاه اداری )بروکراس ــاد دس ــد، ایج ــش واح ــیس ارت ــود از: تأس ب
جدیــد، تمرکــز منابــع مالــی دولــت، راه انــدازی و گســترش شــبکۀ حمــل 
ــازی،  ــترک« و ملت س ــت مش ــار »هوی ــاد و اجب ــری، ایج ــل سراس و نق
ــای  ــا در فصل ه ــی. م ــش و آداب عموم ــاس و پوش ــازی لب یک دست س
بعــدی ایــن سلســله مقــاالت بــه ابعــاد مختلــف ایــن موضوعــات خواهیم 
ــن  ــه دو عنصــر اصلــی ای ــن قســمت فقــط اشــاره ای ب پرداخــت و در ای

پــروژه یعنــی ارتــش و دســتگاه اداری خواهیــم کــرد. 
ــش  ــد و افزای ــای جدی ــا تأســیس وزارت خانه ه بروکراســی رضــا شــاهی ب
ــه  تعــداد کارمنــدان دولــت آغــاز شــد. دولــت او در ســال 1320 نزدیــک ب
90 هــزار کارمنــد غیــر نظامــی داشــت.3 تشــکیل ایــن بروکراســی نیازمنــد 
آمــوزش و تربیــت نســل جدیــدی از کارمنــدان بــود و به همین علــت، رضــا 

شــاه برنامــۀ گســترش نظــام آموزشــی و مــدارس جدیــد را پیــش بــرد. 
امــا ارتــش مهم تریــن ابــزار سیاســی و ایدئولوژیــک او هــم بــرای رســیدن 
بــه قــدرت و هــم بــرای پــروژۀ دولت ســازی اش بود. رضــا شــاه در دوران 
وزارت جنــگ، تمامــی نیروهــای مســلح دولتــی شــامل بریــگارد مرکــزی، 
ــک  ــوب را در ی ــس جن ــای پلی ــری و بقای ــوج ژاندارم ــزاق، ف ــگارد ق بری
ارتــش متحــد ادغــام کــرد و بــا قلــدری و تهدیــد نهادهــای مالــی، بودجــۀ 
ــگاه  ــام ســال های ســلطنتش جای ــن در تم ــش داد. همچنی ــش را افزای ارت
ارتــش و افســران نظامــی تثبیــت و تقویــت شــد. دیکتاتــوری رضــا شــاه 
ــت  ــت دول ــتقرار و تثبی ــی اش در اس ــای اصل ــیاری از طرح ه ــا بس نه تنه
متمرکــز نیمه مســتعمراتی را از طریــق ارتــش و بــا نقــش مرکــزی ارتــش 
ــی و  ــای زیربنای ــازی ها و فعالیت ه ــیاری از نهادس ــه بس ــرد، بلک ــش ب پی
اقتصــادی او بــا اهــداف نظامــی و بــرای خدمــت بــه ارتــش بــود. مثــا 
ــق محــل  ــه مناط ــش ب ــن، دســت یابی ارت ــی احــداث راه آه ــدف اصل ه
زندگــی عشــایر بــود. یــا ســازمان ثبــت احــوال کشــور و اجبــار همــگان 
بــه گرفتــن شناســنامه، بــرای مشــخص شــدن هویــت و تعــداد افــراد هــر 
ــت  ــه خدم ــان ب ــزام فرزندان ش ــرای اع ــتایی ب ــهری و روس ــواده ش خان
ســربازی بــود. تصویــب قانــون نظــام وظیفــۀ اجبــاری، همچنیــن دو نهــاد 
ــت  ــرد. نخس ــرب ب ــر ض ــی زی ــاظ سیاس ــت را به لح ــات و روحانی ای
این کــه دســت داشــتن ســران و رؤســای ایــات در تصمیم گیــری بــرای 
اعــزام ســرباز بــه جنــگ را ســلب کــرد و تمــام مــردان 18 ســال بــه بــاالی 
ــه نظــر و فرمــان بــزرگان و سران شــان  عشــایر و ایــات بــدون توجــه ب
ــا  ــه رض ــر این ک ــد. دیگ ــربازی بودن ــت س ــه خدم ــن ب ــه رفت ــف ب موظ
ــرای لغــو معافیــت طــاب علــوم دینــی، نوعــی  ــا فشــار آوردن ب شــاه ب
از تحمیــل ارادۀ سیاســی دولــت مرکــزی بــه نهــاد روحانیــت و مــدارس 

ــی را اجــرا کــرد. ــوم دین ــی و حوزه هــای عل دین
ــه تأســیس  ــم ک ــد بگویی ــن قســمت بای ــدی از مباحــث ای ــرای جمع بن ب
دولــت متمرکــز در ایــران، امــری بی پیشــینه و برآمــده از »نبــوغ و 
ــل ضــرورت تشــکیل  ــا قب ــود و از مدت ه ــاه نب ــن« رضــا ش ارادۀ پوالدی
ــرورت  ــک ض ــع، ی ــد. در واق ــس می ش ــه ح ــاختاری در جامع ــن س چنی
و فشــار اقتصــادی و سیاســی بــرای نظــم بخشــیدن بــه ســاختار قــدرت 
ــا ترکیبــی از شــانس و اتفــاق  در کشــور وجــود داشــت و رضــا خــان ب
ــا  ــم تقریب ــواب داد، آن ه ــن ضــرورت ج ــه ای ــای شــخصی ب و انگیزه ه
بــه بدتریــن شــکل ممکــن. چــرا کــه ایــن دولــت هــم وابســته بــه نظــام 
امپریالیســتی بــود و رضــا شــاه در واقــع دولــت پراکنــدۀ نیمه مســتعمراتی 
ــتقرار  ــه اس ــم ب ــرد. ه ــل ک ــتعمراتی تبدی ــز نیمه مس ــت متمرک ــه دول را ب
ــزی  ــران منجــر شــد )چی ــت نظامــی و پلیســی در ای ســنت سیاســی دول
ــوی  ــز به نح ــامی نی ــوری اس ــاه و جمه ــا ش ــد رض ــم محم ــه در رژی ک
ــه  ــی ک ــتم مل ــی و س ــالۀ مل ــد مس ــی مانن ــم تضادهای ــت( و ه ــه یاف ادام
ــد  ــن بای ــرد. همچنی ــاد ک ــت را ایج ــود نداش ــران وج ــش از آن در ای پی
تأکیــد کــرد کــه بســیاری از اقدامــات رضــا شــاه ماننــد ســاخت راه آهــن 
ــای  ــتگاه اداری و وزارت خانه ه ــری، دس ــل سراس ــل و نق ــبکه حم و ش
جدیــد، ارتــش متحــد، ثبــت احــوال، گســترش مــدارس جدیــد و غیــره 
ــات او  ــوان »خدم ــروزی اش به عن ــابق و ام ــرف داران س ــوی ط ــه از س ک
ــوالت  ــا و محص ــع پیامده ــوند، در واق ــی می ش ــران« معرف ــت ای ــه مل ب
فرعــی پــروژۀ سیاســی اصلــی او یعنــی گســترش نفــوذ و ســلطۀ ســلطنت 
و رژیــم اش بــه سراســر کشــور از طریــق تشــکیل دولــت متمرکــز وابســته 

ــود. ــه امپریالیســم ب ب
سیامک صبوری

پانوشت:
1. رجوع کنید به نشریه آتش شماره های 79 و 80

ــه انگلســتان  ــروی مســلحی ک ــران( نی ــوب ای ــگ داران جن ــوب )تفن ــس جن 2. پلی
در ســال های پایانــی جنــگ جهانــی اول در مناطــق تحــت ســلطه اش در جنــوب 
ایــران مســتقر کــرد. ایــن نیــرو در ســال 1921 منحــل شــد و بقایــای ایرانــی آن بــه 

ارتــش رضــا شــاه پیوســتند. 
3. فــوران، جــان. )1383( مقاومــت شــکننده. ترجمــه احمــد تدیــن. چــاپ پنجــم. 
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ــد صــد  ــد. چن ــام ش ــیه تم ــال 2018 روس ــی فوتب ــام جهان ــای ج رقابت ه
میلیــون انســان، بــرای بَرنــده شــدن تیــم مــورد عاقه شــان، فریــادِ شــادی 
ســر دادنــد و یــا اشــک انــدوه ریختنــد. امــا بــرای مافیــای ایــن صنعــت کــه 
چنــدی پیــش گنــدش در آمــد، هیــچ شــادی و اشــکی بــا محاســبۀ دخــل و 

ــری نمی کنــد. خــرج و ســود آن هــا براب
ــه در  ــت ک ــرگرم کننده ای اس ــازی س ــیم ب ــروز می شناس ــه ام ــی ک فوتبال
ــراع  ــتان، اخت ــازار در انگلس ــه و ب ــردم کوچ ــادی م ــم می ــرن هجده ق
کردنــد. ایــن بــازی، زمــان بــرد تــا فراگیــر شــود و بــا مقاومــِت 
ــوِب  ــِم خ ــد. فیل ــه رو ش ــان( روب ــد آلم ــان )مانن ــنتی آن زم ــع س جوام
»DeraGanzaGrosseaTruam«  کــه در فارســی باعنــواِن »درس هایــی 
از یــک رویــا« ترجمــه شــده، ایــن مقاومت هــا را کــه از موضعــی 
ــم  ــم می بینی ــن فیل ــد. در ای ــان می ده ــود، نش ــنت گرا ب ــده و س عقب مان
ــت(،  ــه پول پرس ــت )و ن ــی مردم دوس ــک مرب ــرِی ی ــا رهب ــازی ب ــن ب ای
ــا  ــان بخش هــای مختلــف مــردم ب ــه اتحــاد و دوســتی می ــود ب تشــویقی ب

ــت. ــام داش ــال ن ــه فوتب ــی ک ــازی تیم ــک ب ــدی از ی ــوع جدی ــه ن ارائ
امــا وقتــی ایــن بــازی فراگیــر و جهانــی شــد، مثــل هــر پدیــدۀ دیگــر در 
ــن  ــرای ای ــز ب ــِع ســود آوری حیرت  انگی ــه کاال و منب ــامِ ســرمایه داری، ب نظ
نظــام و متولیان شــان تبدیــل شــد. شــرط  بندی هایی کــه بــه حســاِب 
ــا  ــه میلیارده ــر ب ــود، س ــه می ش ــال ریخت ــک فوتب ــزرگ و کوچ ــای ب مافی
دالر می زنــد. خریــد و فــروش بازی کنــان یــاد آورِ خریــد و فــروش 
گادیتورهــا )بــرده گان محکــوم بــه مــرگ( در دو هــزار ســال قبــل اســت. 
ــدن اســت:  ــر اســاِس اندام هــای ب ــزان ارزش گــذاری ب تنهــا تفــاوت در می
بــازوان را می خواهــی یــا ســاق پاهــا را؟ می گوینــد فــان بازی کــن 

ــورو اســت! ــون ی ــد ده میلی قیمــت اش چن
نظــام  موشــکافی  در  کمونیســم،  علــم  بنیان گــذار  مارکــس،  کارل   
ســرمایه داری، روابــِط حاکــم بــر ایــن نظــام را بــا روابــط بــرده داری و بایی 
کــه بــر ســر مــردم مــی آورد، مقایســه کــرده اســت. حتــا همیــن ماجراهــای 

ــد.  ــان می ده ــه او را نش ــتی نظری ــم درس ــی ه فوتبال
امــا اگــر گادیتورهــا بــرای نجــات جان شــان  دســت بــه نبردهــای 
ــرای  ــد ب ــه بای ــده ک ــا ش ــان الق ــه بازی کن ــروز ب ــد، ام ــه می زدن بی رحمان
ــا بهایــی بیشــتر در بــازار  »ملــت برتــر«، »ســود بیشــتر« و خریــده شــدن ب

ــد.  ــت بزنن ــر کاری دس ــه ه ــرمایه، ب س
همــراه و منطبــق بــر ایــن روابــط کاالیــی، ایدئولــوژی و سیاســت 
ــِی  ــاِت سیاس ــور دارد. مقام ــا حض ــر«، همه ج ــِن برت ــرد. »م ــکل می گی ش
بــرای  تماشــاگران نشســته اند و  اول  دولت هــای مختلــف در صــِف 
ــود  ــر می ش ــران پُ ــانه های ای ــند. رس ــورا می کش ــود« ه ــت خ ــروزی »مل پی
ــه جــام  ــی ک ــال و وحــدت مل ــاره »معجــزۀ فوتب ــراز احساســات درب از اب
ــار دوازدهــم  ــی خــود را ی ــال به وجــود آورده اســت«. روحان ــی فوتب جهان
ــد.  ــوت« می ده ــدا ق ــامِ »خ ــان پی ــه بازی کن ــه ای ب ــد. خامن ــم می خوان تی
ــزان  ــا آوی ــت« همه ج ــک مل ــان، ی ــک ضرب ــامی »ی ــوری اس ــعارِ جمه ش
می شــود حتــا در ذهنیــِت نــاآگاه بخشــی از مــردم. ایــن مرتجعیــن بــا ایــن 
ــت  ــان خــود و اکثری ــی« می ــاِع مل ــال ایجــاد »وحــدت و اجم شــعار به دنب
مــردم هســتند در شــرایطی کــه امــروز »وحــدت و اجمــاِع ملــی«، بیشــتر 
ــارزات  ــر ضــرب مب از همیشــه شــکننده شــده و مشــروعیت نظام شــان زی

ــه اســت. ــرو ریخت ــردم ف م
حتــا وقتــی هواخــواه پیــروزی تیــم ملــی ایــران در ایــن قبیــل رقابت هــای 
جهانــی هســتیم )بــا هــر دلیــل به جــز بــا ایدئولــوژی »مــِن برتــر« و خــوار 

شــماردن ملــل دیگــر(، نبایــد اجــازه دهیــم کــه مــرز تمایــز بــا جمهــوری 
اســامی خدشــه  دار شــود و شــعار »وحــدت ملــی« آن هــا را بایــد بــا شــعار 

»ســرنگون بــاد جمهــوری اســامی«، پاســخ بدهیــم.
ــه  ــن«، ب ــت م ــرِی »مل ــرای برت ــی ب ــازی« و هوراکش ــِق »هویت س ــا عم ام
ایــن کشــور و آن کشــور ختــم نمی شــود بلکــه شــکل قــاره ای پیــدا کــرده 
ــره  ــن و ک ــم ژاپ ــروزی تی ــامی از پی ــوری اس ــانه های جمه ــت. رس اس
ــران،  ــون ای ــیایی اند. و چ ــی آس ــون تیم های ــد چ ــتقبال می کنن ــی اس جنوب
کشــوری در قــاره آســیا اســت »پــس مــا برتــر هســتیم«!! امــا اگــر خودشــان 
در رویارویــی بــا همیــن تیم هــای آســیایی قــرار گیرنــد، بــه زشــت گویی و 
ــد  ــوژی شوینیستی شــان را نشــان می دهن ــد و ایدئول ــر دســت می زنن تحقی
و آن را در جامعــه تزریــق می کننــد. همان طورکــه در مــورد تیــِم عربســتان 
ــم روســیه باخــت، رســانه های  ــر تی ــم عربســتان در براب ــی تی ــم. وقت دیدی
ــن را نشــانۀ  ــد و ای ــردم شــادی کردن ــوری اســامی و بســیاری از م جمه
»عقب ماندگــِی عرب هــا« در برابــر »آریایی هــا« خواندنــد. از خرافــۀ 
ــش  ــناخت و دان ــل ش ــعور و حداق ــدر ش ــن ق ــم ای ــه بگذری ــی« ک »آریای
ــود اصــا  ــده ش ــا فهمی ــود نداشــت ت ــم وج ــخ ه ــی تاری از دروس ابتدای
ــوار  ــی ه ــرای چ ــس ب ــد!! پ ــی« نمی دانن ــود را »آریای ــه خ ــا ک »روس« ه

ــد!  ــر کنی ــی فک ــید؟ کم می کش
ایــن یــک ایدئولــوژی بــد و ضــد مردمــی اســت و زیبایی هــای فوتبــال را 

ــد.  ــدر می ده ــه َه ب
ایدئولــوژِی »برتــری مــن« در ایــن بــازی ابعــاد ضــد بشــری گرفتــه اســت. 
ــف  ــد حری ــه بای ــه ک ــد: »معلوم ــرمانه می گوی ــون بی ش ــِر تلویزی گزارش گ
را هــر جــور شــده کنــار زد. بازی کنانــی چــون مســی و رونالــدو را فقــط 
ــد  ــان بای ــی بازی کن ــۀ بعض ــا وظیف ــرد. اص ــار ک ــک زدن مه ــا کت ــد ب بای

مصــدوم کــردن حریــف باشــد«!
امــا چــرا بایــد کتــک بزنــی؟ مبــارزه کــن و رقابــت را ســالم و انســانی جلو 
ــه  ــی ک ــت اند و ارتجاع ــی زش ــا، اخاقیات ــل این ه ــک زدن و مث ــر! کت بب
فوتبــال )یــا هــر ورزشــی( را کــه می توانــد تحــت یــک روابــط اقتصــادی 
سیاســی و اجتماعــی دیگــر تبدیــل بــه بُن مایــۀ دوســتی و همبســتگی میــان 
مــردم سراســر جهــان شــود از چشــم می انــدازد و به جــای تفریــح، حــس 

ــی آورد.  ــار به وجــود م انزج
زیبایــی فوتبــال فقــط به خاطــِر »ســوپر ســتاره ها« و یــا حتــا نتیجــه بــازی 
نیســت. بلکــه بیشــتر به خاطــر خــودِ بــازی و شــگفتی  و خاقیــات حاکــم 
ــِت  ــا حاکمی ــون ارزش و نتیجت ــرطی که از قان ــت. به ش ــازی اس ــن ب ــر ای ب
ــه  ــد؛ ک ــارغ باش ــه، ف ــای برتری جویان ــن ورزش و ایدئولوژی ه ــای ای مافی

ــد باشــد.  ــط حاکــم، نمی توان تحــت رواب
ــه ایــن فوتبــال را! فوتبالــی کــه آدم هــا را  فوتبــال را دوســت داریــم امــا ن
ــی  ــت. فوتبال ــتنی نیس ــد دوست داش ــه می کن ــا اضاف ــذف ی ــه ح بی رحمان
کــه وقتــی تیــم مــورد عاقــه بَرنــده شــد، بازیکنــان و مربــی را بــه عــرش 
می رســانند و در جوامــع دینــی ماننــِد جامعــه مــا »دســت خــدا و پیغمبــر« 
ــد  ــه کار می گیرن ــی را ب ــِف دین ــۀ اراجی ــد و توپ خان ــه وســط می آورن را ب
ــر  ــه تحقی ــی را بی رحمان ــان و مرب ــده شــد بازی کن ــم بازن ــه تی ــی ک و زمان
ــی  ــه برخ ــی ک ــت. فوتبال ــرم آور اس ــه و ش ــد، بی مای ــذف می کنن ــا ح و ی
ــداری  ــر و ن ــدن از فق ــا ش ــرای ره ــط ب ــش فق ــته ترین بازی کنان از برجس
ــا یــا جنــوب شــهر تهــران  از زاغه هــای برزیــل و آرژانتیــن، نیجریــه و غن
ــات خــود«  ــرای »اثب ــد و ب ــه آن رو می آورن ــران ب و شــهرهای دیگــر در ای
ــن  ــا ت ــا و رقابت ه ــن آزمون ه ــه بی رحمانه تری ــی« ب ــه جای ــیدن ب و »رس

ــد، ضــد بشــری اســت.  می دهن
ــر ایــن کــه سرشــار از خاقیــت و  ــال زیباســت. چــون عــاوه ب امــا فوتب
ابتــکار اســت، یــک بــازی تیمــی اســت. مثــا درســت اســت هــر بازیکــن 
بایــد در موقعیــت خــودش تخصــص داشــته باشــد، امــا ایــن تخصص هــا 
ــص اش،  ــر تخص ــاوه ب ــن ع ــر بازیک ــر ه ــد اگ ــه کار نمی آی ــه ب همیش
توانایی هــای دیگــر هــم داشــته باشــد و در زمــان الزم بــه کمــک تیــم بیاید. 
ــک  ــد ی ــه مانن ــد )و ن ــدن واحــد عمــل کنن ــک ب ــل ی ــد مث ــان بای بازی کن
تــک ســتاره( و بایــد بــر اســاس اســتراتژی ای کــه مربــی تیــم، با موشــکافی 
قــوت و ضعف هــای تیــم خــود و تیــم حریــف ترســیم کــرده، جلــو برونــد 
در عیــن ایــن کــه بایــد مهــارت تاکتیکــی داشــته باشــند و در موقعیــت الزم، 

انعطــاف بــه خــرج دهنــد و بــا تشــخیص وضعیــت، ابتــکار بزننــد.
فوتبــال  زیباســت چــون نشــان می دهــد این طــور نیســت کــه هــر بازی کــن 
خیــال کنــد چــون ایــن یــک بــازی تیمــی اســت پــس عقب ماندگی هــای 
او مهــم نیســت و تیــم  آن را  پوشــش می دهــد. نــه! همــه بازی کنــان بایــد 
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روش و رویکرد 

ماتریالیسم دیالکتیکی
ســتون »واقعیــت کمونیســم« از ایــن شــماره سلســله مقاالتــي را در معرفــي 
ســنتزنوین کمونیســم )کمونیســم نویــن( آغــاز می کنــد. در ایــن شــماره بــه 
بررســی مطالــب فصــل اول کتــاب کمونیســم نویــن نوشــته بــاب آواکیــان 
می پردازیــم. کتــاب کمونیســم نویــن توســط انتشــارات حــزب کمونیســت 
ــاب  ــی دی اف کت ــل پ ــت. فای ــده اس ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــران )م ل م( ب ای
 www.cpimlm.com ــه آدرس ــزب ب ــن ح ــایت ای ــد از س را می توانی

دریافــت کنیــد.
ــت  ــی اس ــده خوب ــم ای ــد، »کمونیس ــوس می گوین ــا افس ــا ب خیلی ه
ولــی ممکــن نیســت«. ایــن خیلی هــا، اشــتباه می کننــد! چــون  
انقــاب کمونیســتی و ایجــاد یــک دنیــای کمونیســتی فقــط یــک ایــدۀ 
ــان دادن  ــرای پای ــوب ب ــا راهِ ممکــن و مطل خــوب نیســت؛ بلکــه تنه

ــی اســت.  ــای کنون ــب دنی ــی مصائ ــه تمام ب
ــور  ــه چط ــت؟ این ک ــده اس ــف ش ــه کش ــت، چگون ــن حقیق ــا ای ام
می تــوان بــه حقیقــت چیــزی پــی بــرد، مربــوط بــه اپیســتمولوژی یــا 
تئــوری شــناخت اســت. روش شــناخِت مــا می توانــد علمــی یــا غیــر 
ــری«  ــت »بی خب ــا به عل ــت، صرف ــک حقیق ــدِن ی ــد. ندی ــی باش علم
ــر  ــیوۀ تفک ــات ش ــِب اوق ــه اغل ــت. بلک ــت نیس ــودِ آن حقیق از وج
ــردن  ــرای ب ــود. ب ــری« می ش ــب »بی خب ــه موج ــت ک ــی اس غیرعلم
ــد معضــل  ــط بای ــردم نه فق ــای م ــان توده ه ــه می ــی کمونیســتی ب آگاه
ــات  ــیاری اوق ــه بس ــم بلک ــل کنی ــم را ح ــان از کمونیس ــری آن بی خب
ــق  ــم. رفی ــش بگیری ــه چال ــا را ب ــی آن ه ــر غیرعلم ــت تفک الزم اس
آواکیــان در توضیــِح تئــوری شــناخت و روش علمــی کمونیســم 
ــر  ــیم مگ ــان برس ــه هدف م ــم ب ــت نمی توانی ــا هیچ وق ــد، »م می گوی
ــته  ــا داش ــناخت دنی ــرای ش ــی ب ــرد و روش علم ــک رویک ــه ی این ک
باشــیم. یعنــی دنیــا را آن جــور کــه واقعــا هســت، همان طــور کــه در 

ــیم.«1  ــت، بشناس ــر اس ــت و تغیی ــال حرک ح
رویکــرد علمــی ایــن اســت کــه بــرای درک ماهیــت پدیده هــا، 
ــو از  ــا ممل ــا و فرآینده ــود. دروِن پدیده ه ــا نش ــر آن اکتف ــه ظواه ب
عوامــل گوناگــون و روابــط متضــاد اســت و میــان ایــن عوامــل متضــاد 
ــا را  ــوان آن ه ــده نمی ت ــر پدی ــه ظاه ــگاه ب ــا ن ــه ب روابطــی هســت ک
ــه  ــتند. بلک ــتا نیس ــا ایس ــا و فرآینده ــرد. پدیده ه ــادگی درک ک به س
ــا را  ــد آن ه ــد و بای ــر می گذرانن ــش وار از س ــی و جه ــرات جزئ تغیی
ــر جمــع  ــر و حرکت شــان شــناخت. رویکــرد علمــی مبتنــی ب در تغیی
کــردن شــواهد و کنــکاش در آن هــا بــرای کشــف روابــط و الیه هــای 
پــس، علــم،  آن هاســت.  تغییــر در  الگــوی  و  پدیده هــا  درونــی 
ــا و  ــی پدیده ه ــط عمق ــه رواب ــت ک ــواهد اس ــر ش ــی ب ــدی مبتن فراین

ــد.  ــکار می کن ــا آش ــرای م ــا را ب ــر آن ه ــۀ تغیی ــوای محرک ق
یکــی از پایه ای تریــن عناصــر علــم کمونیســم، روش و رویکــرد 

ماتریالیســم دیالکتیکــی اســت. 
ــت،  ــه هس ــا هرچ ــن دنی ــه در ای ــت ک ــای آن اس ــم به معن ماتریالیس
وجــودی مــادِی قابــل شــناختن اســت و افــکار یــا ایده هــای انســان، 
ــن  ــرون از ذه ــِی( بی ــِت عین ــا واقعی ــادِی )ی ــِت م ــن واقعی ــاب ای بازت
انســان اســت. امــا نــه یــک بازتــاِب مکانیکــی. در مقابــل ماتریالیســم، 
ــت،  ــد اس ــه معتق ــرار دارد ک ــفه ق ــر در فلس ــتی تفک ــب ایده آلیس مکت
ــا  ــف ی ــراد مختل ــای اف ــدۀ ایده ه ــد ش ــود، تولی ــای موج واقعیت ه

ــا ایــدۀ مطلــق( اســت.  ــام خــدا )ی ــه ن ــزرگ ب ایــدۀ یــک ذهــن ب
ــکاری  ــان )اف ــکار انس ــا اف ــا ی ــۀ ایده ه ــت. هم ــط اس ــن غل ــا ای ام
صحیــح باشــند یــا غلــط( بازتابــی از واقعیــت بیــرون از ذهــن هســتند. 
ــم  ــط ه ــا غل ــح ی ــکار صحی ــزی موجــود نباشــد، حــول آن اف ــا چی ت
ــدا  ــا خ ــت ی ــدا نیس ــه خ ــن ک ــد ای ــکاری مانن ــرد. اف ــکل نمی گی ش
هســت، نتیجــۀ تــاش انســان بــرای درک یــک واقعیــت مــادی اســت.

ــن  ــر در ای ــد بســیاری از مســائل دیگ ــم مانن ــورد ماتریالیســم ه در م
ــود،  ــه می ش ــا گفت ــود. مث ــه می ش ــای حیله گران ــوء  تعبیره ــان، س جه
ازآن جاکــه کمونیســم هنــوز موجــود نیســت، پــس کمونیســم و انقاب 
ــک  ــا ی ــا ب ــت! این ج ــه اس ــم ذهنی گرایان ــال و توه ــتی خی کمونیس
ــرا  ــم. زی ــر ایده آلیســتی و کامــا ضــد ماتریالیســتی مواجهی ســوء  تعبی
واقعیتــی را کــه هنــوز موجــود نیســت می تــوان در ذهــن تصــور کــرد 
ــرد. به شــرطی که  ــاش ک ــرای ایجــاد آن ت و نقشــه اش را ریخــت و ب
ــود  ــاپیش موج ــت پیش ــه در واقعی ــه و ریش ــی پای ــر خیال آن تصوی
ــت.  ــده اس ــاد نش ــوز ایج ــم هن ــروز کمونیس ــه، ام ــد. بل ــته باش داش
ــح  ــر جهــان، ضــرورت و مصال امــا ظهــور ســرمایه داری و غلبــۀ آن ب
ایجــاد جامعــۀ کمونیســتی را به وجــود آورد. همیــن واقعیــت، شــالودۀ 
ــش  ــس و فردری ــط کارل مارک ــی توس ــم علم ــد کمونیس ــادِی تولی م
انگلــس بــود. اگــر جامعــۀ بشــری در تکامــل تاریخــی خــود به جایــی 
ــرورِت از  ــار و ض ــف، فش ــرق مختل ــان، به ط ــه انس ــود ک ــیده ب نرس
بیــن بــردن جامعــۀ طبقاتــی و ســازمان دادن جامعــه بــر اساســی غیــر 
از سلســله مراتــب طبقاتــی را احســاس کنــد، مارکــس و انگلــس هــم 
ــاظ  ــل آن را به لح ــرورت و راه ح ــن ض ــرورت ای ــتند ض نمی توانس
ــی  ــای عمل ــه راهنم ــل ب ــوری تبدی ــن تئ ــا ای ــد ت ــن کنن ــک تبیی تئوری
کــردن کمونیســم از طریــق انقــاب کمونیســتی شــود. تئــوری صحیــح 
ــد. هنگامی کــه مارکــس  ــر از پراتیــک آن حرکــت می کن همیشــه جلوت
درگذشــت، در مراســم تشــیع جنــازۀ او کمتــر از بیســت نفــر شــرکت 
ــت  ــس، ذره ای از حقیق ــرف داران مارک ــل ط ــداد قلی ــا تع ــد. ام کردن

علمــی کشــف شــده توســط او و انگلــس کــم نکــرد. 
امــا روش و رویکــرد علمــی عــاوه بــر ماتریالیســم نیــاز بــه دیالکتیــک 
ــد.  ــی باش ــه دیالکتیک ــمی دارد ک ــه ماتریالیس ــاز ب ــع، نی دارد. در واق

چیست؟ کمونیسم  واقعیت 
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دیالکتیــک واژه ای بــا ریشــۀ یونانــی اســت کــه معنــی اش ســر و کلــه 
زدن، تقابــل، تخالــف، یــا تضــاد اســت. واقعیــت از تضــاد ســاخته شــده 
اســت کــه سرچشــمۀ حرکــت و تغییــر دائمــی آن اســت. گاهــی اوقــات 
ایــن تغییــر نســبتا جزئــی اســت و گاهــی یــک جهــش بــزرگ به وجــود 

ــد. ــر می ده ــر تغیی ــز دیگ ــه چی ــزی ب ــا را از چی ــه پدیده ه ــد ک می آی
در ایــن جــا، تاکیــد بــر »دیالکتیکــی« بــودن ماتریالیســم بــرای خــط تمایز 
کشــیدن بــا ماتریالیســم عامیانــه و مکانیکــی اســت. ماتریالیســم عامیانــه 
ــد  ــطح می مان ــا در س ــه نه تنه ــت ک ــردی اس ــی، روش و رویک و مکانیک
ــن  ــد. ای ــم درک نمی کن ــا را ه ــر پدیده ه ــۀ تغیی ــای محرک ــه نیروه بلک
ــه پراگماتیســم )آن چــه هســت، ممکــن  نــوع ماتریالیســم در سیاســت ب
اســت و ممکــن کاری اســت کــه االن می تــوان انجــام داد(، امپریسیســم 
ــم  ــرده ام(، پوزیتیویس ــه ک ــن تجرب ــه م ــت ک ــزی اس ــت، آن چی )واقعی

ــد.  ــد( می انجام ــد باش ــه فایده من ــت ک ــزی اس ــح آن چی )صحی
دارد،  وجــود  دیالکتیــک  بــدون  ماتریالیســِم  همان طورکــه  البتــه، 
ــد  ــا می توانن ــت. آدم ه ــود اس ــز موج ــم نی ــدون ماتریالیس ــک ب دیالکتی
ــه در  ــت و پای ــه روی هواس ــد ک ــرف بزنن ــی ح ــورد »تضاد« های در م
ــد  ــۀ بســیار مهمــی تاکی ــر نکت ــان ب ــق آواکی ــدارد. رفی ــادی ن ــت م واقعی
ــا ماتریالیســتی باشــد،  ــد، »اگــر رویکــرد شــما صرف می گــذارد و می گوی

می شــوید.«  جبرگــرا 
»جبرگرایــی« بــه شــیوۀ تفکــری می گوینــد کــه امــکان تغییــر در 
ــد،  ــم بکن ــر ه ــد و اگ ــور کن ــا تص ــد حت ــکار را نمی توان ــا و اف پدیده ه
ــر  ــیل تغیی ــد و پتانس ــت« می بین ــه »هس ــوب آن چ ــر را در چارچ تغیی
ــد. در  ــد ببین ــد و نمی توان ــاوت را نمی بین ــا متف ــزی کیفیت ــه چی ــع ب وض
نتیجــه در سیاســت هــم قــادر نیســت آن نــوع »تغییــرات تدریجــی« کــه 
می تواننــد »جهــش« در ماهیــت پدیــده را تســریع کننــد، تشــخیص داده 
و بــرای تســریع اوضــاع بــه ســمت جهــش کیفــی در اوضــاع، یــک خــط 

ــد.  ــی کن ــن و عمل ــِی را تبیی ــک انقاب ــح و پراتی سیاســی صحی
بلــه، تغییــرات جزئــی می تواننــد موجــب تغییــر کیفــی در اوضــاع شــوند. 
امــا تغییــرات جزئــی بایــد از جنســی باشــند کــه تغییــر کیفــی را ممکــن 
ــرات  ــان تغیی ــان سیاســی، رابطــۀ می ــد. برخــی فرصت طلب و تســریع کنن
ــردم  ــکار م ــه »اف ــد ک ــور تفســیر می کنن ــی را این ط ــر کیف ــی و تغیی جزئ
را اول بایــد دموکراتیــک کــرد و بعــد کمونیســتی«. خیــر! ایــن دقیقــا آن 
شــیوۀ تفکــری اســت کــه بایــد بــه چالــش گرفــت. جهــش کمونیســتی 
نیازمنــد نــوع خاصــی از تغییــرات جزئــی اســت؛ و اتفاقــا نیازمنــد، نابــود 
کــردن توهمــات دموکراتیــک اســت. نابــود کــردن توهمــات دموکراتیــک، 
بخشــی از آن تغییــرات جزئــی اســت کــه ســاختن شــیوه تفکــر علمــی 
ــر کیفــی« در  ــی « و »تغیی ــرات جزئ ــد. »تغیی کمونیســتی را ممکــن می کن
یــک پدیــده بایــد بــا یکدیگــر دارای همگونــی باشــند. به قــول لنیــن، از 

ــر، تمســاح زاده نمی شــود.  تخــم کبوت
ــرود  ــر ف ــادی س ــت م ــر واقعی ــدر در براب ــن اســت: »آن ق ــی ای جبرگرای
تغییــر  امــکان  یــا  نمی بینیــد.  را  تغییــرش  امــکان  کــه  می آوریــد 
عمــده ای را در آن نمی بینیــد. علتــش ایــن اســت کــه فقــط نصــف راه را 
ــود دارد و  ــی وج ــادی واقع ــت م ــه واقعی ــد ک ــی فهمیده ای ــد. یعن رفته ای
ــزی کــه حقیقــت  ــد و هــر چی همــۀ چیزهــای موجــود واقعیــت مادی ان
ــا تضــاد، حرکــت و  ــادی اســت. ام ــت م ــن واقعی ــا ای ــاط ب دارد در ارتب
تغییــر را تشــخیص نداده ایــد. پــس در هــر مقطــع معیــن، فقــط آن چــه 
ــرا  ــود را جب ــد بش ــه می توان ــکان آن چ ــی، ام ــد. یعن ــت  را می بینی هس
ــرده و  ــه بَ ــد. در نتیج ــت کرده ای ــاپیش هس ــه پیش ــه  آن چ ــروط ب مش
ــه  ــرا ک ــد. چ ــدود می کنی ــه آن مح ــان را ب ــوید. خودت ــش می ش مطیع
ــتند را  ــکارتر هس ــه آش ــی ک ــط تضادهای ــه فق ــد، ن ــا را نمی بینی تضاده
نمی بینیــد، بلکــه تضادهــای عمیق تــر را هــم نمی بینیــد. تضادهــای 
ــر را  ــد و پتانســیل تغیی ــده و تغییردهنده ان ــا پیش برن ــه اتفاق ــری ک عمیق ت
ــر  ــد، در عیــن حــال کــه همیــن تضادهــا در براب در خــود حمــل می کنن
تغییــر مانــع هــم ایجــاد می کننــد. خــب! ایــن مبــارزه ای اســت کــه بایــد 
ــر  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــر را درک کنی ــۀ تغیی ــد پای ــی بای ــم. یعن ــش ببری پی
اســاس تضادهــای واقعیــت مــادی خصوصــا تضادهــای عمیــق و اساســی 

ــم.«2 ــر ایجــاد کنی و محــرک، تغیی
»آتش«

پانوشت:
1: باب آواکیان. کمونیســم نوین. فصل اول

2 : همان جا

ــانی  ــرای کمک رس ــی ب ــند و دارای توانای ــت باش ــود باکیفی ــِت خ در پُس
ــی  ــت. برخ ــا نیس ــص آن ه ــت و تخص ــه در پُس ــی ک ــه موقعیت های ب
تحلیل گــران فوتبــال می گوینــد آن تیمــی موفــق و خــوب اســت کــه ده 
ــا  ــد ام ــن به نظــر ناممکــن می  آی ــک داشــته باشــد! ای ــوروارد و ده هافب ف

ــم. ــل را دیده ای ــن قبی ــی از ای ــت تیم های ــال موفقی ــخ فوتب در تاری
فوتبــال را دوســت داریــم چــون نشــان می دهــد کــه برعکــِس اراجیــِف 
ــاال« و  ــاال، ماش ــامی، »ایش ــوری اس ــی جمه ــی و ورزش ــات سیاس مقام
»غیــرت بچــه ایرونی هــا« و»دعــای خیــر مــردم« نیســت کــه نتیجــۀ بــازی 
ــری  ــی رهب ــتراتژیکی و تاکتیک ــه های اس ــه نقش ــد. بلک ــوم می کن را معل
ــان و  ــی بازی کن ــزاِن آمادگ ــوان و می ــارت و ت ــم، مه ــات تی ــم، امکان تی
همین طــور نقــِش اتفــاق و »شــانس یــا بدشانســی« اســت کــه نتیجــه را 

ــد.   ــوم می کن معل
یکــی از بازی کنــان ســابِق تیــم ملــی فوتبــال ایــران در شــِب بــازی میــان 
تیــم ایــران و پرتغــال )کــه دل تــو دل مــردم نبــود( در تلویزیــون گفــت: 
»کاش مــا برنــده شــویم کــه حداقــل مــردم بــرای چنــد ســاعتی شــادی 
ــردم خــوب اســت.  ــادی م ــن حــرف هســت. ش ــی در ای ــد«. واقعیت کنن
ــی  ــرای »حداقل ــا چــرا ب ــر چــه اساســی و دوم ــرای چــی و ب ــا اوال ب ام
چنــد ســاعته« و ُمســکنی بــر رنج هایــی کــه بــا وجــود نظــام جمهــوری 
اســامی، پایان ناپذیــر اســت؟ چــرا بــرای چیــزی بهتــر و پایدار تــر نبایــد 

تــاش کــرد؟
»اول دوســتی، بعــد رقابــت« سیاســت و شــعاری بــود کــه کمونیســت های 
ــک  ــه  دون، ی ــو تس ــری مان ــت رهب ــن تح ــور چی ــه کش ــن )زمانی ک چی
جامعــۀ انقابــی سوسیالیســتی بــود( بــرای رقابت هــای ورزشــی در ســطح 
جهانــی، اتخــاذ کــرده بودنــد. ایــن انقابی تریــن شــعار و سیاســتی اســت 
کــه تــا بــه امــروز در ایــن زمینــه بــرای مــا بــه یــادگار باقــی مانــده اســت. 
ــا  ــه دوســتی و همبســتگی ب تصــور کنیــد یــک بازی کــن، اول از همــه ب
بازی کــن تیــم حریــف فکــر کنــد. او را بــرای بَرنــده شــدن کتــک نزنــد. 
َکلــک و حقه هــای زشــت نزنــد. خــودش را اَلکــی در موقعیــِت گرفتــن 
ــد و  ــرام بگذارن ــه یکدیگــر احت ــب ب ــان رقی ــرار ندهــد. بازی کن ــاز ق امتی
همــه را ماننــد خــود بپندارنــد. قانــوِن ارزش، قانــون حاکــم بــر جهــان و 
از جملــه فوتبــال، نباشــد کــه طبــِق آن هــر بی شــرمی ای مجــاز اســت و 

بــرای بَرنــده شــدن مجــوز هــر اقدامــی صــادر شــده اســت.
ــتی،  ــوژی »اول دوس ــت و ایدئول ــته از سیاس ــات برخاس ــک اخاقی بی ش
ــذاب و  ــیار ج ــر را بس ــر ورزش دیگ ــا ه ــال و ی ــت«، فوتب ــد رقاب بع

می کنــد. خواســتنی تر 
و  ســود  بَــردۀ  نمی خواهنــد  کــه  بازی کنانــی  مردمــی،  بازی کنــان 
ــند و  ــامی باش ــوری اس ــی« جمه ــدت مل ــعارهای »وح ــرمایه و ش س
ــان و رواج  ــود و زی ــان به حســاب س ــی و خاقیت ش ــد توانای نمی خواهن
ــه  ــردم، ب ــان م ــتی می ــای دوس ــه به ج ــود ک ــه ش ــی ریخت ایدئولوژی های
ــب  ــه عق ــم در ب ــی مه ــد نقش ــد، می توانن ــن می زن ــه دام ــرت و تفرق نف
رانــدن و تضعیــف جمهــوری اســامی، بــازی کننــد. شــکی نیســت کــه 
ایــن بازی کنــان در حافظــۀ مــردم باقــی می ماننــد. همان طــور کــه 
ــده  ــی مان ــان باق ــه، هم چن ــج ده ــت پن ــس از گذش ــی پ ــا تخت غامرض

اســت.
فوتبــال را دوســت داریــم! امــا شــادی های واقعــی وعمیــق )و نــه 
ــی و  ــارزه انقاب ــک مب ــردم در ی ــه م ــت ک ــی اس ــاعته(، زمان ــد س چن
ــه در آن از  ــی را ک ــند و نظام ــر کش ــه زی ــت را ب ــن حاکمی ــز ای قهرآمی
ســتم و بی عدالتــی خبــری نیســت، پایه گــذاری کننــد. در چنــان نظامــی، 
ــر  ــه ب ــی ک ــا فوتبال ــم داشــت. ام ــی خواهی ــای فوتبال ــال و رقابت ه فوتب
ــردم دیگــری  ــی، م ــچ مردم ــم اســت. هی ــات کمونیســتی حاک آن اخاقی
ــب  ــازی دلچس ــن ب ــم از ای ــار ه ــرد در کن ــد. زن و م ــر نمی کن را تحقی
ــازی،  ــه و گفتگــو می کننــد. از ایــن ب ــاره اش مجادل لــذت می برنــد و درب
ــازی  ــن ب ــرای شــکوفایی بیشــتر ای جنســیت زدایی می شــود و همــگان ب

ــد. ــکار می دهن ــر و راه فک
واضــح اســت کــه ایــن رویاپردازی هــای ِ منطبــق بــر واقعیــت، امــروز و 
تحــت حاکمیــت نظــام ســرمایه داری جمهــوری اســامی در ایــران، ممکن 
ــام  ــن نظ ــی ای ــه  اش واژگون ــود و الزم ــد ممکــن ش ــا می توان نیســت. ام
ــر  ــا ه ــال و ی ــر فوتب ــه در آن ب ــت ک ــری اس ــام دیگ ــازمان دهی نظ و س

ورزشــی، معیارهــای کیفیتــا متفاوتــی غلبــه دارد. 
     نامة یک خواننده نشریة آتش

فوتبال را ...


