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دشمن ما همینجاست!

آمریکا هم همینجاست!

خامنــهای میگویــد «دشــمن آمریکاســت»
تــا فرافکنــی کــرده و جنایتهــای جمهــوری
اســامی را پنهــان کنــد .امــا واکنــش صحیــح
بــه دروغگوییهــای او و شــرکایش ایــن
نیســت کــه« ،دشــمن مــا همینجاســت،
دروغ میگــن آمریکاســت» .ســلطۀ انگلــی و
بیرحمانــۀ «دالر» بــر زندگــی جامعــۀ مــا
واضــح اســت و «دالر» یعنــی امپریالیســم
آمریــکا .همیــن «دالر» بــه شــکل درآمدهــای
ِ
حیــات رژیــم جمهــوری
نفتــی ،ضامــن
اســامی بــوده اســت« .رهبــر» ،ســرداران
ســپاه و کل نیروهــای نظامــی و امنیتــی،
ســران ســه قــوه و ...از اصالحطلــب تــا
اصولگــرا و دیگــر شاخههایشــان،
جملگــی کارگــزاران نظــام ســرمایهداری
ِ
اقتصــادی ایــن
جهانــی وعوامــل تهاجــم
نظــام بــه حیــات مــردم و اقتصــاد کشــور
هســتند .همگــی بخشــی از ســرمایهداران
بــزرگ و انــگل خاورمیانهانــد کــه بــا دالر
و نفــت نفــس کشــیده و زندگــی میکننــد.
وابســتگی رژیــم شــاه بــه امپریالیســتها،
بهویــژه امپریالیســم آمریــکا آشــکار بــود
و وابســتگی جمهــوری اســامی ،پوشــیده
در خرقــۀ ریــاکاری «اســتقالل» .هیاهوهــای
ایــن رژیــم علیــه رقــص مائدههــا و احــکام
طوالنیمــدت زنــدان بــرای دانشجویــان
دســتگیر شــده در دی مــاه  96و خط و نشــان
کشــیدن بــرای دستفروشــان و مغــازهداران
کــه در صــورت فــروش پوشـ ِ
ـاک «خــاف عفــت اســامی» جریمــه و
مهــر و مــوم خواهنــد شــد عــاوه بــر ارعــاب ،بــرای ســرپوش گذاشــتن
بــر ایــن واقعیــت اســت کــه ثــروت تولیدشــده توســط دســترنج
مــردم ،اکنــون بــه نــام و نشــانی ایــن انگلهــا ،بــه مراکــز مالــی دنیــا
ســپرده شــده اســت .ســران ســپاه از ایــن کــه ممکــن اســت ســپاه
پاســداران توســط ترامــپ در لیســت «تروریســت بینالمللــی» گذاشــته
شــود هراســناکاند .چــون ،داراییهــای آنهــا اساســا در شــبکۀ مالــی
و تجــاری و ســرمایهگذاری بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن
دو رژیــم پوســیده و منســوخ (جمهــوری اســامی و آمریــکا) ،حتــا
زمانیکــه بــا هــم دســتبهگریبان هســتند ،دشــمن مــا هســتند.
چرا دالر گران شد و ارزش ریال سقوط کرد؟
یکــم ،اقتصاد ایــران واحــدی از اقتصاد جهانی ســرمایهداری امپریالیســتی
و از موضعــی تبعــی ،وابســته بــه آن اســت .رئیــس ایــن اقتصــاد جهانــی،

امپریالیســم آمریــکا و تصمیمگیرنــدۀ فعلــی
آن رژیــم ترامپ/پنــس اســت کــه قصــد دارد
ایــران را از شــبکۀ تجــارت جهانــی اخــراج
کنــد .اخــراج ،از طریــق بلوکــه کــردن
تراکنشهــا (معامــات) بانکــی ایــران بــا
شــبکۀ بانکــی و مالــی در جهــان ،بــه صفــر
رســاندن صــادرات نفــت ایــران و تحریــم
خودروســازی و تجــارت طــای ایــران،
از اواســط مــاه مــرداد و بخشــی دیگــر
از اواســط مــاه آبــان عملــی خواهــد شــد.
«اخــراج» یعنــی بــه زانــو درآوردن اقتصــاد
ایــران کــه تــا مغــز اســتخوان بــه شــبکۀ
تجــارت جهانــی وابســته اســت .فقــط بدانیــم
کــه ســهم صــادارات ایــران از نفــت و گاز
 74/5درصــد از کل صــادرات اســت.
همیــن واقعیــت کــه آمریــکا میتوانــد
جمهــوری اســامی را از ایــن شــبکه
بیــرون کنــد ،نشــاندهندۀ وابســتگیِ عمیــق
جمهــوری اســامی بــه امپریالیســم ،بهویــژه
امپریالیســم آمریــکا اســت.
وقتــی یــک واحد اقتصــادی از شــبکۀ تجارت
جهانــی اخــراج میشــود یــا پیشبینــی
میشــود کــه اخــراج خواهــد شــد ،ارزش
آن واحــد اقتصــادی ســقوط میکنــد زیــرا
ســودآوری آن بــرای ســرمایهداران زیــر
ســوال مــیرود .در نتیجــه ،ســرمایهها از آن
واحــد اقتصــادی «فــرار» میکننــد .امــروز،
بخــش اعظ ـ ِم ســرمایههای بــزرگ در ایــران
(کــه عمدتــا ،ســرمایههای وابســته بــه مراکــز قــدرت سیاســی و نظامــی
وامنیتــی هســتند) بــه جایــی دیگــر «فــرار» کردهانــد یــا دارنــد فــرار
میکننــد .ایــن «جــای دیگــر» در شــرایط کنونــی ،عمدتــا «دالر» اســت.
یعنــی جمــع کــردن دالر و شــرطبندی روی دالر .کالنســرمایهداران
ایــران ،دالرهــای ذخیــرۀ ارزی دولــت و طالهــا را «جمــع» کردهانــد.
ایــن علــت اصلــی گــران شــدن دالر و ســقوط ارزش ریــال اســت امــا
بــاال رفتــن تقاضــا بــرای دالر و طــا ،عامــل مهــم دیگــر در گرانتــر
شــدن آنهــا اســت.
دوم ،عــاوه بــر عامــل فــوق (اخــراج اقتصــاد ایــران از شــبکۀ تجــارت
جهانــی) ،اتفــاق مهــم دیگــری نیــز در عرصــۀ اقتصــاد جهــان افتــاده کــه
نهتنهــا فــرار ســرمایههای موجــود در ایــران بهســمت دالر را تشــدید
کــرده بلکــه عامــل فــرار ســرمایهها از ترکیــه و آرژانتیــن و دیگــر
کشــورهای موســوم بــه «بازارهــای نوظهــور» ،بهســمت دالر شــده
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دشمن ما ...
اســت .ایــن اتفــاق ،سیاســتگذاری بانــک مرکــزی آمریــکا (فــدرال
رزرو) در بــاال بــردن نــرخ بهــره اســت .فــدرال رزرو ،نهفقــط بانــک
مرکــزی آمریــکا بلکــه در عمــل بانــک مرکــزی اقتصــاد جهانــی اســت.
امــا سیاسـتهای پولـیاش را بــر اســاس منافــع اقتصــاد آمریــکا تنظیــم
میکنــد .یــک تحلیلگــر در روزنامــه نیویــورک تایمــز مینویســد:
«بــا بــاال رفتــن نــرخ بهــره در ایــاالت متحــده توســط فــدرال رزرو،
ســرمایهگذاران در حــال بیــرون کشــیدن پولشــان از کشــورهای در
حــال توســعه ماننــد آرژانتیــن ،مکزیــک و ترکیــه هســتند و بهجــای آن
بــه شــرطبندی روی دالر روی آوردهانــد .همیــن امــر ،ارزش ارزهــای
ایــن بازارهــای نوظهــور را پاییــن رانــده اســت( ».پیتــر گودمــن .روزنامــه
نیویــورک تایمــز 10 .جــوالی )2018
بنابرایــن ،کالنســرمایهداران ایــران بــه دو علــت بــاال اقــدام بــه
جمــعآوری دالر کــرده و اینگونــه اســت کــه اقتصــاد کشــور را بــه
ســقوط کشــانده و دمــار از روزگار مــردم درمیآورنــد .ایــن امــر نشــان
میدهــد کــه ســرمایه بیتوجــه بــه منشــاء و هویــت ملــی و دینــی
بهدنبــال حداکثــر ســودآوری اســت و بــس .بــرای ســرمایه ،مــردم و
زندگــی آنهــا و محیــط زیســت ،پشــیزی نمـیارزد و در محاســبات آن
نمیگنجــد.
دالر واحــد پولــی ذخیــره و همچنیــن واحــد پولــی بــرای تجــارت
جهانــی اســت .بــرای همیــن ،آمریــکا ،میتوانــد زیــر بــار قرضهــای
تریلیونــی بــرود و توســعۀ اقتصــادیاش را بــا مقــروض شــدن ،تامیــن
مالــی کنــد .ایــن امــر صرفــا مربــوط بــه ایــن نیســت کــه دالر ،واحــد
پــول جهانــی اســت یــا فــدرال رزرو هــر لحظــه میتوانــد دالر چــاپ
کــرده و بازارهــای مالــی را بــا دالر اشــباع کنــد و یــا نــرخ بهــره را بــاال
بــرده و ثروتهــای تولیدشــده در جهــان را بهســمت دالر بکشــد.
بــدون فــوق اســتثمار بیرحمانــۀ کارگــران در مناطــق صنعتی چیــن و در
مناطــق صنعتــی جدیــد در بطــن جهــان ســوم ،حکومــت آمریــکا هرگــز
نمیتوانســت بــا مقــروض شــدن ،توســعه اقتصــادی داخــل آمریــکا را
تامیــن مالــی کنــد .ثــروت عظیمــی در نتیجــه اســتثمار بیرحمانــه تولیــد
میشــود کــه امپریالیســم آمریــکا قــادر اســت انگلوارگــی مال ـیاش را
روی آن بنــا کنــد.
« 80درصــد کل تجــارت جهــان ،از طریــق شــبکههای جهانــی کــه
ماننــد زنجیــری بــه هــم بافتــه شــدهاند انجــام میشــود و یــک پنجــم
مشــاغل جهــان وابســته بــه ایــن شــبکه اســت .ایــن شــبکههای عظیــم و
درهمتنیــده کــه بــر اســتثمار اســتوارند ،ســتون فقــرات اقتصــاد جهانــی
امپریالیســتی هســتند ...بهطــور مثــال ،چیــن درآمــد عظیمــش از صــدور
فرآوردههــای تولیدشــده در کارگاههــای عرقریــزان را صــرف خریــد
اوراق قرضــۀ آمریــکا کــه توســط خزانـهداری آمریــکا فروختــه میشــود،
میکنــد .کارکــرد ایــن سیســتم مبتنــی بــر ترکیــب انگلوارگــی مالــی و
بیرحمــی حیوانــی اســت1».
حتا یک ثانیه هم نباید به این رژیم «فرصت جبران» داد!
درهمانحالکــه رهبــران و ســردمداران و ســرداران جمهــوری اســامی
بــه جمــع کــردن دالر مشــغولند ،افــراد مختلــف رژیــم ،بــه انواع و اقســام
مردمفریبــی دســت زدهانــد و «راه حــل» میدهنــد .یکــی از اینهــا بــه
نــام مصطفــی معیــن ملقــب بــه «ژنــرال اصالحــات» اســت .او بــا اعتراف
بــه ورشکســتگی سیاســی و اقتصــادی و اخالقــی نظــام جمهــوری
اسالمیشــان ،علــت ایــن وضــع را ســخاوتمندانه «ســوء مدیریــت
مزمــن»! قلمــداد میکنــد( .مصاحبــه بــا روزنامــه همشــهری 20 .تیــر
 .)97امــا فاجعــۀ فقــر و بیــکاری و نابــودی محیــط زیســت ،نتیجــۀ
حاکمیــت ایــن رژیــم ارتجاعــی دینمــدار و دولــت ســرمایهداران وابســته
بــه نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی جهانــی اســت« .ســوء مدیریــت» یــا
فســاد و اختــاس و دزدیهــای نجومــیِ ســران و ســرداران از ذات ایــن
نظــام برخاســته و معضــات را تشــدید میکنــد.
«راه حــل» ایــن ژنــرال اصالحــات جالبتــر از اعتــراف بــه جنایــت
اســت .او بــا پررویــی و تفرعنــی کــه ویــژه اســامگرایان حاکــم اســت
بــه مــردم میگویــد «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 وزارتخانههــای آن65 ،
درصــد اقتصــاد ایــران در دســت نهادهــا و بنیادهایــی اســت کــه بخشــی

از قــدرت سیاســی حاکــم و بزرگتریــن انحصــارات اقتصــادی ایــران
هســتند .ایــن بنیادهــا در کلیــۀ رشــتههای اقتصــادی عمــده درگیــر
هســتند .صدهــا میلیــارد دالر از عایــدات نفتــی ایــن کشــور را بهبهــای
گســترش فقــر و شــکاف طبقاتــی و نابــودی محیــط زیســت ،بهانحصــار
خــود درآوردهانــد .معــادن را بــه چــراگاه خــود تبدیــل کردهانــد (ایــران
در زمــره  15قــدرت معدنــی جهــان اســت).
بــه «ســتاد اجرایــی فرمــان امــام» کــه در اختیــار ولــی فقیــه اســت نــگاه
کنیــم .ایــن انحصــار ،در فعالیتهــای 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 بزرگتریــن موسســات اقتصــادی در ایــران و خاورمیانــه
اســت« .توســعه اقتصــادی تدبیــر» بــازوی درآمدزایــی ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام اســت بــا دههــا زیرمجموعــه از انــواع شــرکتهای درگیــر
در نفــت و گاز و پتروشــیمی ،صنایــع و معــادن ،الکترونیــک ،دارویــی،
توســعۀ ســاختمان و غیــره.
آســتان قــدس رضــوی ،قــرارگاه خاتماالنبیــا ،بنیــاد تعــاون ناجــا وابســته
بــه نیــروی انتظامــی؛ ســه بزرگتریــن بنیــاد هســتند کــه در هــر رشــتۀ
اقتصــادی از جــان آدمیــزاد تــا شــیر مــرغ دســت دارنــد.
امپراتــوری آســتان قــدس رضــوی ،یــک انحصار مالــی ،صنعتــی ،تجاری
عظیــم اســت کــه صدهــا شــرکت دارد و در موسســات مالی/اعتبــاری،
نفــت و گاز ،معــدن و صنعــت ،کشــاورزی ،عمــران ،تجــارت ،فـنآوری
اطالعاتــی ،بــا ســرمایههای خارجــی ماننــد شــرکتهای نفــت و گاز
ایتالیــا شــریک اســت .آســتان قــدس رضــوی ،صاحــب  43درصــد 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.
«قــرارگاه خاتماالنبیــاء» خــود را درگیــر فعالیتهایــی کمتــر از صــد
میلیــارد تومــان نمیکنــد و پروژههایــی از قبیــل اتوبــان صــدر ،فازهــای
 15و  16پــارس جنوبــی ،ســد گتونــد ،اتوبــان حــرم تــا حــرم را در
دســت داشــته اســت .ایــن کالن موسســۀ مالــی 135 ،هــزار نیــروی کار
در اختیــار دارد کــه فقــط  2560نفــر از آنهــا رســمی هســتند .پرداخــت
حقــوق کارگــران را بــرای مدتهــای طوالنــی بهتعویــق میانــدازد
و از وامهــای کالن ویــژه اســتفاده میکنــد و قــادر اســت بهســرعت
وارد بخشهــای دیگــر کــه ســود بیشــتری دارنــد ماننــد برجســازی و
زمینخــواری و قاچــاق مــواد مخــدر و غیــره بشــود.
بــه کــدام مســئولین بایــد «فرصــت جبــران» داد؟! بــه بانکهــا و دیگــر
موسســات اعتبــاری و مالــی ،کــه عــاوه بــر دولــت ،بیشــتر متعلــق بــه
ســپاه ،بنیــاد شــهید ،بنیــاد مســتضعان ،شــهرداری ،بنیــاد تعــاون ســپاه،
نیــروی انتظامــی ،بســیج و ...هســتند؟ بــه اینهــا کــه رشــتههای مختلــف
اقتصــاد از خُ ــرد و کالن ،وامهــا ،اعتبــارات و تســهیالت خارجــی ،نــرخ
ارز ،پولشــویی و غیــره را کنتــرل میکننــد و بعــد برخیشــان بــا اعــام
ورشســتگی ،انــدک ســرمایههای مــردم را هــم میبلعنــد؟ بــه روســای
مناطــق آزاد تجــاری ،اســکلهها و بنــادر و مرزهــا کــه ملــک شــخصی
ســرداران ســپاه و باندهــای وابســته بــه آن هســتند و قاچــاق نفــت ،مــواد
مخــدر و خــودرو و هــر چیــز دیگــر را از آن طریــق ســازمان میدهنــد؟
همــۀ ایــن نهادهــا و بنیادهــا و ســتادها از پشــتوانۀ حکومتــی بهــره
میبرنــد ،بیــرون از چتــر مالیاتــی قــرار دارنــد و حتــا هزینــه آب و
بــرق خودشــان را هــم نمیپردازنــد.
بــه چــه کســانی بایــد «فرصــت جبــران» داد؟ نهادهــای ایدئولوژیــک
اســامگرایان ماننــد وزارت ارشــاد ،حــوزه علمیــه خواهــران و بــرادران،
دفتــر تبلیغــات اســامی و غیــره کــه هــر ســاله  30درصــد بودجــه را
میبلعنــد؟ چــرا بایــد بــه شــما و نظامتــان «فرصــت جبــران» داد؟
نگاهــی کنیــم بــه مردمــی کــه طبــق نصایــح مصطفــی معیــن بایــد
«فرصــت جبــران» بــه ایــن رژیــم و انحصــارات اســتثمارگر و تبــهکار
آن بدهنــد.
نشــینِ
شــهرهای بــزرگ و
 20تــا  25میلیــون نفــر از مــردم حاشیه
کوچــک هســتند کــه بــدون شــغل یــا بــا مشــاغل بیثبــات ،بــدون
بهداشــت و نهادهــای آموزشــی ،گــذران میکننــد .میلیونهــا کارگــر
ِ
بخــش خدمــات
در کارگاههــا و صنایــع و معــادن و کشــاورزی و
تحــت اســتثمار «ســتادها» و «آســتانها» و «بنیادهــا» و «قرارگاههــا» و

«آتش»

نظام
یک فاجعۀ دیگر تحت
ِ
جمهوری اسالمی

انقالب واقعی!
و ضرورت یک
ِ
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 جــادهای در کردســتان بســیار زیــاد اســت امــا ایــن بــار فاجعهای
بــس هولنــاک رخ داد بهطوریکــه خبــر اول رســانههای سراســری
شــد .نیمــه شــب  20تیــر  ،97اتوبــوس مســافربری ســنندج  -تهــران
در بلــوار جلــوی ترمینــال ســنندج توقــف کــرده بــود کــه یــک تانکــر
حمــل ســوخت بــا آن برخــورد کــرد و منفجــر شــد .در عــرض چنــد
ثانیــه بیــش از بیســت نفــر از مســافران اتوبــوس در آتــش ســوختند و
راننــده تانکــر نیــز کشــته شــد .بالفاصلــه صدهــا نفــر از مــردم شــهر بــرای
امدادرســانی خــود را بــه محــل حادثــه رســاندند امــا بــا نابــاوری مشــاهده
کردنــد کــه بهجــای نیروهــای امــداد رســان ،پلیــس ضــد شــورش در
محــل حاضــر شــده و از ماشــینهای آتشنشــانی خبــری نیســت .ایــن
امــر باعــث انفجــار خشــم مــردم شــد و بســیاری از جوانــان بــا ســنگ
بــه نیروهــای ضــد شــورش حملــه کردنــد .در جریــان شــورش چنــد
خــودرو نیروهــای امنیتــی حاضــر در صحنــه توســط جوانــان واژگــون
شــدند.
اســتاندار مــزدور کردســتان روز بعــد از حادثــه طــی ســخنانی ٣ ،روز
عــزای عمومــی در اســتان کردســتان اعــام کــرد .او اظهــار داشــت «بنــده
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دشمن ما ...
وزارتخانههــای جمهــوری اســامی هســتند .میلیونهــا انســان و جــوان
تحصیلکــردۀ بیــکار و بیآینــده ،حاصــل ایــن نظــام هســتند .زنــان کــه
نیمــی از جامعهانــد ،اســیر روابــط ســرمایهدارانه دینــی شــدهاند .ملــل
غیــر فــارس مرتبــا و در برابــر هــر حقطلبــی ســرکوب میشــوند.
اینهــا آشــکارا نشــان میدهــد کــه بــه ایــن رژیــم نبایــد «فرصــت
جبــران» داد .چــون ایــن «فرصــت» معنایــی نــدارد بهجــز فرصــت حیــات
دوبــاره دادن بــه ایــن رژیــم اســتثمارگر و ســتمگر .ایــن رژیــم را بایــد
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
و برنامــه» را بایــد بــه تودههــای مــردم بهویــژه تحتانیتریــن قشــرهای
مــردم شناســاند تــا بداننــد چــه بایــد بخواهیــم و چگونــه آن را میتوانیــم
بهدســت آوریــم .فقــط یــک جمهــوری سوسیالیســتی نویــن میتوانــد
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 ســرمایهداری 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 ســرمایهداری،
مبــارزه خواهنــد کــرد .گامِ اول اقتصـ ِ
ـادی 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 اسالمی!
پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

شــب گذشــته شــاهد مشــکالتی در ایــن بلــوار ( -بلــوار دکتــر حســینی،
محــل تصــادف)  -بــودم و در اولیــن فرصــت نســبت بــه اصــاح آنهــا
اقــدام خواهــد شــد» .ایــن یــارو بــا حرفــش کل فاجعــه را بــه مشــکالت
در بلــوار حســینی کــه تــا کنــون چنــد بــار« اصــاح» شــده ،تقلیــل داد!
آمــار تصادفــات جــادهای کردســتان بســیار بــاال اســت ،ایــن امــر دالیــل
متعــددی دارد .هنــوز درصــد باالیــی از جادههــای میــان شــهرهای
کردســتان ماننــد ســنندج و مریــوان و ســقز و بانــه تمامــا دو بانــده نشــده
اســت .از طــرف دیگــر جادههــا اکثــرا اســتاندارد نیســتند و بســیار
دیربهدیــر مرمــت میشــوند .یــک کمبــود بــزرگ در شــهر ســنندج
و اکثــر شــهرهای اســتان کردســتان فقــدان جــاده کمربنــدی اســت .در
بســیاری از جادههــای کردســتان ،روزانــه هــزاران تُــن بــار توســط
تاجــران بخــش خصوصــی و همچنیــن دولتــی بــرای تجــارت مــرزی
جابهجــا میشــوند .بخــش بزرگــی از تجــارت مــرزی در ســالهای
اخیــر در کردســتان مربــوط بــه واردات نفــت از کرکــوک در کردســتان
عــراق بــه ایــران توســط ســپاه پاســداران بــوده اســت.
از ســوی دیگــر بهخاطــر بودجــه نســبتا انــدک اختصــاص یافتــه بــه
کردســتان و توســعۀ کــم صنعــت ،پروژههــای عمرانــی از جملــه در
زمینــه راهســازی بســیار ُکنــد پیــش مـیرود .صدهــا پــروژۀ وعــده داده
شــده بــرای ســالها نیمهتمــام 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
قطــار همــدان – ســنندج .بــه جــای ایــن کارهــا دولــت ســرکوبگر
تــا بخواهــی خــرج جابهجایــی نیروهــای نظامــی و مســتقر ســاختن
دههــا گــردان ضــد شــورش در شــهرها و همچنیــن تامیــن مالــی و
لجســتیکی نیروهــای نظامــی مســتقر در ســوریه و عــراق میکنــد.
از ســوی دیگــر رشــد بیرویــۀ شــهرها و ســاخته نشــدن شــهرها طبــق
موازیــن و اســتاندارهای شــهری مــدرن ،ترافیــک وحشــتناکی در شــهرها
و جادههــا بهوجــود آورده کــه خــود باعــث بــروز تصادفــات بیشــتر
میشــود .تجــار خصوصــی و دولتــی بــرای منفعــت بیشــتر ،وســایل
حمــل و نقــل را نوســازی نمیکننــد و آنهــا را بــه موقــع تعمیــر
نمیکننــد( .چنــد روز پیــش گفتــه شــد کــه علــت حادثــه ســنندج
احتمــاال پارگــی شــلنگ ترمــز کامیــون حمــل ســوخت بــوده اســت).
مضافــا دســتمزد کافــی بــه راننــدگان خودروهــای ســنگین پرداخــت
نمیشــود و راننــدگان بــرای ایــن کــه درآمــد بیشــتری داشــته باشــند
مجبورنــد ســاعات بیشــتری را بــدون اســتراحت کار کننــد کــه بــه
خســتگی و عــدم تمرکــز و بــروز حادثــه میانجامــد.
توســعه یافتگــی انــدک و معــوج اقتصــاد و ســرازیر شــدن امکانــات
و منابــع مالــی بــه چنــد شــهر بــزرگ و اعمــال تبعیــض مــداوم بــه
اســتانهایی کــه ملــل غیــر فــارس اســکان دارنــد ،ماننــد کردســتان
و بلوچســتان و ...یــک مشــخصۀ اقتصــاد ایــران اســت .ســتمگری و
تبعیــض ملــی علیــه ملــل غیرفــارس بــرای جمهــوری اســامی هــم
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 ،مشــکالت و فجایــع پیشگفتــه را تاییــد میکننــد امــا
راه چــاره را اصالحاتــی در کارکــرد اســتانداریها و شــهرداریها و یــا
سیســتم حکومتــی میداننــد و فراخــوان شــرکت در انتخابــات شــوراها
و یــا انتخابــات مجلــس را ســر مــی دهنــد .نیروهای ســازشکار هراســان
از انقــاب چــاره را همزیســتی مســالمتآمیز بــا ارتجــاع حاکــم و
دســت نــزدن بــه ســاختار ســرمایهداری حاکــم میداننــد و بیراهــه
دههــا بــار رفتــه را توصیــه میکننــد .ایــن در حالیســت کــه بــدون
دســت زدن بــه یــک انقــاب کمونیســتی کــه سرچشــمۀ همــه مصائــب
یعنــی روابــط تولیــدی ســرمایهداری را هــدف قــرار میدهــد هیــچ
اصالحــی 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
و بــدون چشمداشــت بــه قدرتهــای امپریالیســتی ،ســرنگون کننــد.
انســانهای مبــارز و انقالبیــون پیگیــر الزم اســت کــه بهزیــر پرچــم
حــزب کمونیســت ایــران (مارکسیســت لنیســت مائوئیســت) گــرد هــم
آینــد و بــرای محقــق ســاختن انقــاب بجنگنــد.
کاوه اردالن

بخش سوم :ایجاد دولت متمرکز

در دو بخــش قبلــی ،نخســت شــرایط ویــژۀ بینالمللــی و داخلــی کــه بــه
صعــود رضــا خــان از نردبــان قــدرت منجــر شــد و بعــد رابطــۀ دولــت
او بــا نظــام جهانــی ســرمایهداری را توضیــح دادیــم و اینکــه چگونــه
او یــک دولــت متمرکــز وابســته بــه امپریالیســتها را در ایــران مســتقر
کــرد 1.در ایــن قســمت بــه چگونگــی تشــکیل ایــن دولــت و ســاختار آن
میپردازیــم.
بســیاری از مدافعیــن رضــا شــاه تشــکیل دولــت متمرکــز را از «خدمــات»
او بــه مــردم ایــران معرفــی میکننــد .ایــن واقعیــت دارد کــه بــرای

محــدود در یــک روســتا ،شــهر یــا منطقــه اســت و عمدتــا بــرای مصــرف
در همــان منطقــه صــورت میگیــرد .امــا فراینــد تولیــد و کارِ تولیــدی
در نظــام ســرمایهداری ،اجتماعــی میشــود .بــه ایــن معنــی کــه یــک
شــبکۀ وســیع و سراســری کار جهــت تولیــد کاالهــا شــکل گرفتــه و آنهــا
بیشــتر بــا هــدف مبادلــه و انتقــال بــه بــازار واحــد و سراســری ،تولیــد
میشــوند .اجتماعــی شــدن تولیــد ،ابتــدا در محــدودۀ یــک کشــور و
بعــد در ســطح جهانــی اتفــاق افتــاد .ایجــاد «دولت-ملــت» یعنــی دولـ ِ
ـت
متمرکــز و «هویــت ملــی» (کــه هــر دو عمدتــا بــا خــون و ســرکوب مــردم

نخســتین بــار در فاصلــۀ ســالهای  1304تــا  1320بــود کــه یــک
دولــت متمرکــز (بــا تمامــی متعلقاتــش ماننــد ارتــش واحــد ،نظــام
اداری سراســری ،آمــوزش سراســری همگانــی و غیــره) در ایــران مســتقر
شــد .پیــش از آن ســاختار پراکنــده و محلــی حــول ســلطنتهای ایلــی
حاکــم بــود ،بــه ایــن شــکل کــه یــک خانــدان و ایــل (مثــا افشــار یــا
قاجــار) قــدرت را در دســت میگرفــت و در مناطــق مختلــف آن را بــه
شــاهزادگان یــا اشــراف و خوانیــن محلــی (کــه آنهــا هــم عمدتا رؤســای
ایلهایــی ماننــد بختیــاری ،شاهســون و غیــره بودنــد) میســپرد و آنهــا
موظــف بودنــد مالیــات و در مواقــع نیــاز ،ســرباز بــه شــاه بدهنــد .ایــن
اُمــرای محلــی در مجمــوع از یــک خودمختــاری نســبتا وســیع در نحــوۀ
ادارۀ منطقــۀ تحــت حاکمیتشــان برخــوردار بودنــد و ایــن وضعیــت
بــه ســاختار سیاســی قــدرت در ایــران و بــه ســاختار ارتــش ،خصلتــی
نامتمرکــز و ایلــی م ـیداد.
نبــودِ یــک قــدرت متمرکــز و سراســری و تقســیم دســتگاه سیاســی بــه
قدرتهــای محلــی و منطقــهای ،از ویژگیهــای دولتهــای فئودالــی
اســت کــه بــا ســاختار محلــی و غیــر سراســری اقتصــاد فئودالــی
ســازگاری داشــت .امــا یکــی از ویژگیهــای اصلــی نظــام تولیــدی
ســرمایهداری ایــن اســت کــه تولیــد را از حالــت درخــود و محلــی بیــرون
آورده و بــه آن خصلــت سراســری و اجتماعــی میدهــد .تولیــد فئودالــی

ســاخته شــدند) از پیامدهــای سیاســی ایــن نظــام تولیــدی اســت.
ِ
ســاخت اقتصــادی و دولتــی
در ایــران تــا پیــش از قــرن  19میــادی
فئودالــی و نامتمرکــز ایلــی مســتقر بــود .امــا ورود ســرمایۀ خارجــی از
ســالهای میانــی قــرن  19باعــث رشــد روابــط ســرمایهداری و گســترش
روابــط کاالیــی در بخشهــای زیــادی از کشــور شــد .گســترش روابــط
ســرمایهداری و ســرمایهگذاریهای امپریالیســتی نیــاز بــه یــک نظــم
و اقتــدار متمرکــز و همچنیــن زیرســاختهای خاصــی ماننــد شــبکۀ
حمــل و نقــل عمومــی و دســتگاه اداری مناســب داشــت .بــه عنــوان
مثــال انگلســتان پیشــتر ایــن نیــاز را از طریــق تشــکیل و حمایــت از
قدرتهــای محلــی ماننــد شــیخ خزعــل در عربســتان (خوزســتان
امــروز) و ارتشهــای مــزدور ماننــد پلیــس جنــوب 2تأمیــن میکــرد
و بــه همیــن علــت از تشــکیل چنیــن اقتــداری توســط رضــا شــاه
دفــاع کــرد .انگلســتان همچنیــن از یــک دســتگاه متمرکــز سیاســی و
یــک ارتــش منظــم در برابــر جنبشهــای متأثــر از انقــاب بلشــویکی
شــوروی در ایــران ،حمایــت میکــرد و ماهیــت ضــد انقالبــی رضــا
شــاه و رژیمــش ایــن خواســتۀ آنهــا را تأمیــن میکــرد .همچنیــن
ســیر تحــوالت سیاســی و فکــری در داخــل ایــران از انقــاب مشــروطه
تــا روی کار آمــدن سلســلۀ پهلــوی ،بهنحــوی رقــم خــورد کــه یــک
آمادگــی ذهنــی و تمایــل سراســری را بــرای تأســیس دولــت متمرکــز
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رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

ـتقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
ـتادن تجارب مسـ
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرسـ
ـكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.
ـی به پخش «آتش» به وسیعترین شـ
عكس و آثار هنری نگارشـ
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پانوشت:
 .1رجوع کنید به نشریه آتش شمارههای  79و 80
 .2پلیــس جنــوب (تفنــگداران جنــوب ایــران) نیــروی مســلحی کــه انگلســتان
در ســالهای پایانــی جنــگ جهانــی اول در مناطــق تحــت ســلطهاش در جنــوب
ایــران مســتقر کــرد .ایــن نیــرو در ســال  1921منحــل شــد و بقایــای ایرانــی آن بــه
ارتــش رضــا شــاه پیوســتند.
 .3فــوران ،جــان )1383( .مقاومــت شــکننده .ترجمــه احمــد تدیــن .چــاپ پنجــم.
تهــران .موسســه خدمــات فرهنگــی رســا .ص 332
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رضا شاه و ...
فراهــم کــرده بــود .آشــنایی بــا اندیشــۀ سیاســی غــرب از ســالهای
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
ناامنــی ســالهای  1295تــا ( 1300کــه ناشــی از ناآرامیهــای جنــگ
جهانــی اول بــود) یــک حمایــت ضمنــی عمومــی را از اســتقرار نظــم
و اتوریتــۀ سراســری بهوجــود آورد .بنابرایــن ،علــل مختلــف داخلــی
و بینالمللــی ،اقتصــادی ،فکــری و سیاســی زمینــه و بســتر را بــرای
تشــکیل چنیــن دولتــی فراهــم کردنــد .بهعــاوه ،رضــا شــاه در مــورد
تشــکیل دولــت متمرکــز نیــز ماننــد بهقــدرت رســیدنش ،شــانس اســتفاده
از برخــی از تحــوالت و رویدادهــا را پیــدا کــرد کــه در پــروژۀ اســتقرار
ایــن دولــت ،بســیار بــه یــاریاش آمــد .مثــا افزایــش چشــمگیر درآمــد
ناشــی از نفــت ،باعــث نوعــی بینیــازی دولــت از مالیاتهــای رایــج
ماننــد مالیــات بــر زمیــن شــد و یــا کثــرت واردات کاالهــای خارجــی،
بــر درآمــد گمــرکات دولــت افــزود .ایــن دو و برخــی درآمدهــای دیگــر
ماننــد رونــق فــروش زمینهــای دولتــی (خالصهجــات) بــه زمی ـنداران
بــزرگ بــه علــت رشــد کشــاورزی تجــاری ،فاکتــور منابــع مالــی بــرای
پیــش بــردن چنیــن پــروژۀ عظیمــی را تأمیــن میکــرد .فاکتورهایــی کــه
پیشــتر نــه وجــود داشــتند و نــه امــکان تحقــق آنهــا فراهــم شــده بــود.
بنابرایــن میبینیــم کــه تشــکیل دولــت متمرکــز در ایــران نــه نتیجــۀ اراده
و «صالبــت» رضــا شــاه ،بلکــه برآمــده از مجموعــهای از رویدادهــا و
ضرورتهــای اقتصــادی و تاریخــی در یــک دورۀ مشــخص بــود.
رضــا شــاه بــرای تحقــق پــروژۀ دولــت متمرکــز ،نیــاز بــه ایجــاد تمرکــز
در قــدرت سیاســی داشــت .بــه ایــن منظــور ،همزمــان بایــد کانونهــا و
گروههــای متکثــر و پراکنــده یعنــی قدرتهــای محلــی و نیمهمســتقل
را از بیــن میبــرد و اقدامــات الزم را جهــت ایجــاد تمرکــز قــدرت در
ســاخت جدیــد دولــت انجــام مـیداد .بــرای تحقــق هــدف اول ،بیــش از
همــه بایــد قــدرت سیاســی ،اقتصــادی و نفــوذ  )1اقشــار ســنتی فئودالهــا
و شــاهزادگان قاجــار و اشــراف )2 ،رؤســا و ســران ایــات و عشــایر و )3
روحانیــون شــیعه را نابــود و یــا متزلــزل و تضعیــف میکــرد .رضــا شــاه
بــرای تضعیــف اشــرافیت ســابق ،قشــر جدیــدی از زمیــنداران بــزرگ
و ســرمایهداران وابســته بــه امپریالیســم (بــورژوا ُکمپــرادور) را از میــان
افســران ارتــش و نزدیــکان و وفــاداران بــه خــودش ایجــاد کــرد و القــاب
و مناصــب ســابق را کــه بیــان نفــوذ شــاهزادگان و اشــراف بــود ،ممنــوع
کــرد .در مــورد عشــایر نیــز ارتــش رضــا شــاه بــه ســرکوب خونیــن
و بیرحمانــۀ آنهــا در مناطــق مختلــف (بهویــژه لرســتان ،بختیــاری،
فــارس ،شــمال کردســتان و منطقــۀ ُمکریــان) و وادار کردنشــان بــه
یکجانشــینی همــراه بــا دســتگیری و اعــدام بســیاری از آنهــا تحــت
نــام سیاســت تخــت قاپــو کــردن پرداخــت .در مــورد ســوم نیــز دولــت
پهلــوی اول ،برخــی از منابــع نفــوذ روحانیــت در جامعــه را محــدود
کــرد .ایجــاد وزارت دادگســتری بــا قوانیــن جدیــد و شکســتن انحصــار
روحانیــت در امــر قضــاوت ،گســترش نظــام آموزشــی و مــدارس جدیــد
و غیــره ازایندســت اقدامــات محدودکننــده بــود.
امــا مهمتریــن اقدامــات رضــا شــاه بــرای ســاخت جدیــد دولتــی عبــارت
بــود از :تأســیس ارتــش واحــد ،ایجــاد دســتگاه اداری (بروکراســی)
جدیــد ،تمرکــز منابــع مالــی دولــت ،راهانــدازی و گســترش شــبکۀ حمــل
و نقــل سراســری ،ایجــاد و اجبــار «هویــت مشــترک» و ملتســازی،
یکدستســازی لبــاس و پوشــش و آداب عمومــی .مــا در فصلهــای
بعــدی ایــن سلســله مقــاالت بــه ابعــاد مختلــف ایــن موضوعــات خواهیم
پرداخــت و در ایــن قســمت فقــط اشــارهای بــه دو عنصــر اصلــی ایــن
پــروژه یعنــی ارتــش و دســتگاه اداری خواهیــم کــرد.
بروکراســی رضــا شــاهی بــا تأســیس وزارتخانههــای جدیــد و افزایــش
تعــداد کارمنــدان دولــت آغــاز شــد .دولــت او در ســال  1320نزدیــک بــه
 90هــزار کارمنــد غیــر نظامــی داشــت 3.تشــکیل ایــن بروکراســی نیازمنــد
آمــوزش و تربیــت نســل جدیــدی از کارمنــدان بــود و بههمینعلــت ،رضــا

شــاه برنامــۀ گســترش نظــام آموزشــی و مــدارس جدیــد را پیــش بــرد.
امــا ارتــش مهمتریــن ابــزار سیاســی و ایدئولوژیــک او هــم بــرای رســیدن
بــه قــدرت و هــم بــرای پــروژۀ دولتســازیاش بود .رضــا شــاه در دوران
وزارت جنــگ ،تمامــی نیروهــای مســلح دولتــی شــامل بریــگارد مرکــزی،
بریــگارد قــزاق ،فــوج ژاندارمــری و بقایــای پلیــس جنــوب را در یــک
ارتــش متحــد ادغــام کــرد و بــا قلــدری و تهدیــد نهادهــای مالــی ،بودجــۀ
ارتــش را افزایــش داد .همچنیــن در تمــام ســالهای ســلطنتش جایــگاه
ارتــش و افســران نظامــی تثبیــت و تقویــت شــد .دیکتاتــوری رضــا شــاه
نهتنهــا بســیاری از طرحهــای اصلــیاش در اســتقرار و تثبیــت دولــت
متمرکــز نیمهمســتعمراتی را از طریــق ارتــش و بــا نقــش مرکــزی ارتــش
پیــش بــرد ،بلکــه بســیاری از نهادســازیها و فعالیتهــای زیربنایــی و
اقتصــادی او بــا اهــداف نظامــی و بــرای خدمــت بــه ارتــش بــود .مثــا
هــدف اصلــی احــداث راه آهــن ،دســتیابی ارتــش بــه مناطــق محــل
زندگــی عشــایر بــود .یــا ســازمان ثبــت احــوال کشــور و اجبــار همــگان
بــه گرفتــن شناســنامه ،بــرای مشــخص شــدن هویــت و تعــداد افــراد هــر
خانــواده شــهری و روســتایی بــرای اعــزام فرزندانشــان بــه خدمــت
ســربازی بــود .تصویــب قانــون نظــام وظیفــۀ اجبــاری ،همچنیــن دو نهــاد
ایــات و روحانیــت را بهلحــاظ سیاســی زیــر ضــرب بــرد .نخســت
اینکــه دســت داشــتن ســران و رؤســای ایــات در تصمیمگیــری بــرای
اعــزام ســرباز بــه جنــگ را ســلب کــرد و تمــام مــردان  18ســال بــه بــاالی
عشــایر و ایــات بــدون توجــه بــه نظــر و فرمــان بــزرگان و سرانشــان
موظــف بــه رفتــن بــه خدمــت ســربازی بودنــد .دیگــر اینکــه رضــا
شــاه بــا فشــار آوردن بــرای لغــو معافیــت طــاب علــوم دینــی ،نوعــی
از تحمیــل ارادۀ سیاســی دولــت مرکــزی بــه نهــاد روحانیــت و مــدارس
دینــی و حوزههــای علــوم دینــی را اجــرا کــرد.
بــرای جمعبنــدی از مباحــث ایــن قســمت بایــد بگوییــم کــه تأســیس
دولــت متمرکــز در ایــران ،امــری بیپیشــینه و برآمــده از «نبــوغ و
ارادۀ پوالدیــن» رضــا شــاه نبــود و از مدتهــا قبــل ضــرورت تشــکیل
چنیــن ســاختاری در جامعــه حــس میشــد .در واقــع ،یــک ضــرورت
و فشــار اقتصــادی و سیاســی بــرای نظــم بخشــیدن بــه ســاختار قــدرت
در کشــور وجــود داشــت و رضــا خــان بــا ترکیبــی از شــانس و اتفــاق
و انگیزههــای شــخصی بــه ایــن ضــرورت جــواب داد ،آن هــم تقریبــا
بــه بدتریــن شــکل ممکــن .چــرا کــه ایــن دولــت هــم وابســته بــه نظــام
امپریالیســتی بــود و رضــا شــاه در واقــع دولــت پراکنــدۀ نیمهمســتعمراتی
را بــه دولــت متمرکــز نیمهمســتعمراتی تبدیــل کــرد .هــم بــه اســتقرار
ســنت سیاســی دولــت نظامــی و پلیســی در ایــران منجــر شــد (چیــزی
کــه در رژیــم محمــد رضــا شــاه و جمهــوری اســامی نیــز بهنحــوی
ادامــه یافــت) و هــم تضادهایــی ماننــد مســالۀ ملــی و ســتم ملــی کــه
پیــش از آن در ایــران وجــود نداشــت را ایجــاد کــرد .همچنیــن بایــد
تأکیــد کــرد کــه بســیاری از اقدامــات رضــا شــاه ماننــد ســاخت راه آهــن
و شــبکه حمــل و نقــل سراســری ،دســتگاه اداری و وزارتخانههــای
جدیــد ،ارتــش متحــد ،ثبــت احــوال ،گســترش مــدارس جدیــد و غیــره
کــه از ســوی طــرفداران ســابق و امــروزیاش بهعنــوان «خدمــات او
بــه ملــت ایــران» معرفــی میشــوند ،در واقــع پیامدهــا و محصــوالت
فرعــی پــروژۀ سیاســی اصلــی او یعنــی گســترش نفــوذ و ســلطۀ ســلطنت
و رژیـماش بــه سراســر کشــور از طریــق تشــکیل دولــت متمرکــز وابســته
بــه امپریالیســم بــود.
سیامک صبوری
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رقابتهــای جــام جهانــی فوتبــال  2018روســیه تمــام شــد .چنــد صــد
میلیــون انســان ،بــرای بَرنــده شــدن تیــم مــورد عالقهشــان ،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
خــرج و ســود آنهــا برابــری نمیکنــد.
فوتبالــی کــه امــروز میشناســیم بــازی ســرگرمکنندهای اســت کــه در
قــرن هجدهــم میــادی مــردم کوچــه و بــازار در انگلســتان ،اختــراع
ِ
مقاومــت
کردنــد .ایــن بــازی ،زمــان بــرد تــا فراگیــر شــود و بــا
ِ
خــوب
جوامــع ســنتی آن زمــان (ماننــد آلمــان) روبــهرو شــد .فیلــ ِم
« »DeraGanzaGrosseaTruamکــه در فارســی باعنــوا ِن «درسهایــی
از یــک رویــا» ترجمــه شــده ،ایــن مقاومتهــا را کــه از موضعــی
عقبمانــده و ســنتگرا بــود ،نشــان میدهــد .در ایــن فیلــم میبینیــم
ِ
رهبــری یــک مربــی مردمدوســت (و نــه پولپرســت)،
ایــن بــازی بــا
تشــویقی بــود بــه اتحــاد و دوســتی میــان بخشهــای مختلــف مــردم بــا
ارائــه نــوع جدیــدی از یــک بــازی تیمــی کــه فوتبــال نــام داشــت.
امــا وقتــی ایــن بــازی فراگیــر و جهانــی شــد ،مثــل هــر پدیــدۀ دیگــر در
نظــامِ ســرمایهداری ،بــه کاال و منبــ ِع ســودآوری حیرتانگیــز بــرای ایــن
ِ
حســاب
نظــام و متولیانشــان تبدیــل شــد .شــرطبندیهایی کــه بــه
مافیــای بــزرگ و کوچــک فوتبــال ریختــه میشــود ،ســر بــه میلیاردهــا
دالر میزنــد .خریــد و فــروش بازیکنــان یــادآورِ خریــد و فــروش
گالدیتورهــا (بــردهگان محکــوم بــه مــرگ) در دو هــزار ســال قبــل اســت.
تنهــا تفــاوت در میــزان ارزشگــذاری بــر اسـ ِ
ـاس اندامهــای بــدن اســت:
بــازوان را میخواهــی یــا ســاق پاهــا را؟ میگوینــد فــان بازیکــن
قیمــتاش چنــد ده میلیــون یــورو اســت!
کارل مارکــس ،بنیانگــذار علــم کمونیســم ،در موشــکافی نظــام
ســرمایهداری ،روابـ ِ
ـط حاکــم بــر ایــن نظــام را بــا روابــط بــردهداری و بالیی
کــه بــر ســر مــردم مـیآورد ،مقایســه کــرده اســت .حتــا همیــن ماجراهــای
فوتبالــی هــم درســتی نظریــه او را نشــان میدهــد.
امــا اگــر گالدیتورهــا بــرای نجــات جانشــا ن دســت بــه نبردهــای
بیرحمانــه میزدنــد ،امــروز بــه بازیکنــان القــا شــده کــه بایــد بــرای
«ملــت برتــر»« ،ســود بیشــتر» و خریــده شــدن بــا بهایــی بیشــتر در بــازار
ســرمایه ،بــه هــر کاری دســت بزننــد.
همــراه و منطبــق بــر ایــن روابــط کاالیــی ،ایدئولــوژی و سیاســت
ِ
مقامــات سیاســیِ
شــکل میگیــرد« .مــنِ برتــر» ،همهجــا حضــور دارد.
ِ
صــف اول تماشــاگران نشســتهاند و بــرای
دولتهــای مختلــف در
پیــروزی «ملــت خــود» هــورا میکشــند .رســانههای ایــران پُــر میشــود
از ابــراز احساســات دربــاره «معجــزۀ فوتبــال و وحــدت ملــی کــه جــام
جهانــی فوتبــال بهوجــود آورده اســت» .روحانــی خــود را یــار دوازدهــم
تیــم میخوانــد .خامنــهای بــه بازیکنــان پیــامِ «خــدا قــوت» میدهــد.
شــعارِ جمهــوری اســامی «یــک ضربــان ،یــک ملــت» همهجــا آویــزان
میشــود حتــا در ذهنیـ ِ
ـت نــاآگاه بخشــی از مــردم .ایــن مرتجعیــن بــا ایــن
شــعار بهدنبــال ایجــاد «وحــدت و اجمــا ِع ملــی» میــان خــود و اکثریــت
مــردم هســتند در شــرایطی کــه امــروز «وحــدت و اجمــا ِع ملــی» ،بیشــتر
از همیشــه شــکننده شــده و مشــروعیت نظامشــان زیــر ضــرب مبــارزات
مــردم فــرو ریختــه اســت.
حتــا وقتــی هواخــواه پیــروزی تیــم ملــی ایــران در ایــن قبیــل رقابتهــای
جهانــی هســتیم (بــا هــر دلیــل بهجــز بــا ایدئولــوژی «مــنِ برتــر» و خــوار

شــماردن ملــل دیگــر) ،نبایــد اجــازه دهیــم کــه مــرز تمایــز بــا جمهــوری
اســامی خدشــهدار شــود و شــعار «وحــدت ملــی» آنهــا را بایــد بــا شــعار
«ســرنگون بــاد جمهــوری اســامی» ،پاســخ بدهیــم.
ِ
ِ
برتــری «ملــت مــن» ،بــه
عمــق «هویتســازی» و هوراکشــی بــرای
امــا
ایــن کشــور و آن کشــور ختــم نمیشــود بلکــه شــکل قــارهای پیــدا کــرده
اســت .رســانههای جمهــوری اســامی از پیــروزی تیــم ژاپــن و کــره
جنوبــی اســتقبال میکننــد چــون تیمهایــی آســیاییاند .و چــون ایــران،
کشــوری در قــاره آســیا اســت «پــس مــا برتــر هســتیم»!! امــا اگــر خودشــان
در رویارویــی بــا همیــن تیمهــای آســیایی قــرار گیرنــد ،بــه زشـتگویی و
تحقیــر دســت میزننــد و ایدئولــوژی شوینیستیشــان را نشــان میدهنــد
و آن را در جامعــه تزریــق میکننــد .همانطورکــه در مــورد تی ـ ِم عربســتان
دیدیــم .وقتــی تیــم عربســتان در برابــر تیــم روســیه باخــت ،رســانههای
جمهــوری اســامی و بســیاری از مــردم شــادی کردنــد و ایــن را نشــانۀ
«عقبماندگــیِ عربهــا» در برابــر «آریاییهــا» خواندنــد .از خرافــۀ
«آریایــی» کــه بگذریــم ایــن قــدر شــعور و حداقــل شــناخت و دانــش
از دروس ابتدایــی تاریــخ هــم وجــود نداشــت تــا فهمیــده شــود اصــا
«روس»هــا کــه خــود را «آریایــی» نمیداننــد!! پــس بــرای چــی هــوار
میکشــید؟ کمــی فکــر کنیــد!
ایــن یــک ایدئولــوژی بــد و ضــد مردمــی اســت و زیباییهــای فوتبــال را
بــه َهــدر میدهــد.
ایدئولـ ِ
ـوژی «برتــری مــن» در ایــن بــازی ابعــاد ضــد بشــری گرفتــه اســت.
گزارشگــ ِر تلویزیــون بیشــرمانه میگویــد« :معلومــه کــه بایــد حریــف
را هــر جــور شــده کنــار زد .بازیکنانــی چــون مســی و رونالــدو را فقــط
بایــد بــا کتــک زدن مهــار کــرد .اصــا وظیفــۀ بعضــی بازیکنــان بایــد
مصــدوم کــردن حریــف باشــد»!
امــا چــرا بایــد کتــک بزنــی؟ مبــارزه کــن و رقابــت را ســالم و انســانی جلو
ببــر! کتــک زدن و مثــل اینهــا ،اخالقیاتــی زشــتاند و ارتجاعــی کــه
فوتبــال (یــا هــر ورزشــی) را کــه میتوانــد تحــت یــک روابــط اقتصــادی
سیاســی و اجتماعــی دیگــر تبدیــل بــه بُنمایــۀ دوســتی و همبســتگی میــان
مــردم سراســر جهــان شــود از چشــم میانــدازد و بهجــای تفریــح ،حــس
انزجــار بهوجــود مــیآورد.
زیبایــی فوتبــال فقــط بهخاط ـ ِر «ســوپر ســتارهها» و یــا حتــا نتیجــه بــازی
ی و خالقیــات حاکــم
نیســت .بلکــه بیشــتر بهخاطــر خــودِ بــازی و شــگفت 
ِ
حاکمیــت
بــر ایــن بــازی اســت .بهشــرطیکه از قانــون ارزش و نتیجتــا
مافیــای ایــن ورزش و ایدئولوژیهــای برتریجویانــه ،فــارغ باشــد؛ کــه
تحــت روابــط حاکــم ،نمیتوانــد باشــد.
فوتبــال را دوســت داریــم امــا نــه ایــن فوتبــال را! فوتبالــی کــه آدمهــا را
بیرحمانــه حــذف یــا اضافــه میکنــد دوستداشــتنی نیســت .فوتبالــی
کــه وقتــی تیــم مــورد عالقــه بَرنــده شــد ،بازیکنــان و مربــی را بــه عــرش
میرســانند و در جوامــع دینــی ماننـ ِد جامعــه مــا «دســت خــدا و پیغمبــر»
را بــه وســط میآورنــد و توپخانــۀ اراجیـ ِ
ـف دینــی را بــهکار میگیرنــد
و زمانــی کــه تیــم بازنــده شــد بازیکنــان و مربــی را بیرحمانــه تحقیــر
و یــا حــذف میکننــد ،بیمایــه و شــرمآور اســت .فوتبالــی کــه برخــی
از برجســتهترین بازیکنانــش فقــط بــرای رهــا شــدن از فقــر و نــداری
از زاغههــای برزیــل و آرژانتیــن ،نیجریــه و غنــا یــا جنــوب شــهر تهــران
و شــهرهای دیگــر در ایــران بــه آن رو میآورنــد و بــرای «اثبــات خــود»
و «رســیدن بــه جایــی» بــه بیرحمانهتریــن آزمونهــا و رقابتهــا تــن
میدهنــد ،ضــد بشــری اســت.
امــا فوتبــال زیباســت .چــون عــاوه بــر ایــن کــه سرشــار از خالقیــت و
ابتــکار اســت ،یــک بــازی تیمــی اســت .مثــا درســت اســت هــر بازیکــن
بایــد در موقعیــت خــودش تخصــص داشــته باشــد ،امــا ایــن تخصصهــا
همیشــه بــه کار نمیآیــد اگــر هــر بازیکــن عــاوه بــر تخصــصاش،
تواناییهــای دیگــر هــم داشــته باشــد و در زمــان الزم بــه کمــک تیــم بیاید.
بازیکنــان بایــد مثــل یــک بــدن واحــد عمــل کننــد (و نــه ماننــد یــک
تــک ســتاره) و بایــد بــر اســاس اســتراتژیای کــه مربــی تیــم ،با موشــکافی
قــوت و ضعفهــای 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 میدهــد اینطــور نیســت کــه هــر بازیکــن
خیــال کنــد چــون ایــن یــک بــازی تیمــی اســت پــس عقبماندگیهــای
او مهــم نیســت و تیــم آن را پوشــش میدهــد .نــه! همــه بازیکنــان بایــد
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واقعیت کمونیسم چیست؟

روش و رویکرد
ماتریالیسم دیالکتیکی
ســتون «واقعيــت کمونيســم» از ایــن شــماره سلســله مقاالتــي را در معرفــي
ســنتزنوين کمونيســم (کمونيســم نويــن) آغــاز میکنــد .در ایــن شــماره بــه
بررســی مطالــب فصــل اول کتــاب کمونیســم نویــن نوشــته بــاب آواکیــان
میپردازیــم .کتــاب کمونیســم نویــن توســط انتشــارات حــزب کمونیســت
ایــران ( ملم) بــه فارســی ترجمــه شــده اســت .فایــل پــیدیاف کتــاب
را میتوانیــد از ســایت ایــن حــزب بــه آدرس www.cpimlm.com
دریافــت کنیــد.

ایــدۀ یــک ذهــن بــزرگ بــه نــام خــدا (یــا ایــدۀ مطلــق) اســت.
امــا ایــن غلــط اســت .همــۀ ایدههــا یــا افــکار انســان (افــکاری
صحیــح باشــند یــا غلــط) بازتابــی از واقعیــت بیــرون از ذهــن هســتند.
تــا چیــزی موجــود نباشــد ،حــول آن افــکار صحیــح یــا غلــط هــم
شــکل نمیگیــرد .افــکاری ماننــد ایــن کــه خــدا نیســت یــا خــدا
هســت ،نتیجــۀ تــاش انســان بــرای درک یــک واقعیــت مــادی اســت.
در مــورد ماتریالیســم هــم ماننــد بســیاری از مســائل دیگــر در ایــن
جهــان ،ســوءتعبیرهــای حیلهگرانــه میشــود .مثــا گفتــه میشــود،
ازآنجاکــه کمونیســم هنــوز موجــود نیســت ،پــس کمونیســم و انقالب
کمونیســتی خیــال و توهــم ذهنیگرایانــه اســت! اینجــا بــا یــک
ســوء تعبیــر ایدهآلیســتی و کامــا ضــد ماتریالیســتی مواجهیــم .زیــرا
واقعیتــی را کــه هنــوز موجــود نیســت میتــوان در ذهــن تصــور کــرد
و نقشــهاش را ریخــت و بــرای ایجــاد آن تــاش کــرد .بهشــرطیکه
آن تصویــر خیالــی پایــه و ریشــه در واقعیــت پیشــاپیش موجــود
داشــته باشــد .بلــه ،امــروز کمونیســم هنــوز ایجــاد نشــده اســت.
امــا ظهــور ســرمایهداری و غلبــۀ آن بــر جهــان ،ضــرورت و مصالــح
ایجــاد جامعــۀ کمونیســتی را بهوجــود آورد .همیــن واقعیــت ،شــالودۀ
ِ
مــادی تولیــد کمونیســم علمــی توســط کارل مارکــس و فردریــش
انگلــس بــود .اگــر جامعــۀ بشــری در تکامــل تاریخــی خــود بهجایــی
ِ
ضــرورت از
نرســیده بــود کــه انســان ،بهطــرق مختلــف ،فشــار و
بیــن بــردن جامعــۀ طبقاتــی و ســازمان دادن جامعــه بــر اساســی غیــر
از سلســله مراتــب طبقاتــی را احســاس کنــد ،مارکــس و انگلــس هــم
نمیتوانســتند ضــرورت ایــن ضــرورت و راه حــل آن را بهلحــاظ
تئوریــک تبییــن کننــد تــا ایــن تئــوری تبدیــل بــه راهنمــای عملــی
کــردن کمونیســم از طریــق انقــاب کمونیســتی شــود .تئــوری صحیــح
همیشــه جلوتــر از پراتیــک آن حرکــت میکنــد .هنگامیکــه مارکــس
درگذشــت ،در مراســم تشــیع جنــازۀ او کمتــر از بیســت نفــر شــرکت
کردنــد .امــا تعــداد قلیــل طــرفداران مارکــس ،ذرهای از حقیقــت
علمــی کشــف شــده توســط او و انگلــس کــم نکــرد.
امــا روش و رویکــرد علمــی عــاوه بــر ماتریالیســم نیــاز بــه دیالکتیــک
دارد .در واقــع ،نیــاز بــه ماتریالیســمی دارد کــه دیالکتیکــی باشــد.
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خیلیهــا بــا افســوس میگوینــد« ،کمونیســم ایــده خوبــی اســت
ولــی ممکــن نیســت» .ایــن خیلیهــا ،اشــتباه میکننــد! چــون
انقــاب کمونیســتی و ایجــاد یــک دنیــای کمونیســتی فقــط یــک ایــدۀ
خــوب نیســت؛ بلکــه تنهــا راه ِ ممکــن و مطلــوب بــرای پایــان دادن
بــه تمامــی مصائــب دنیــای کنونــی اســت.
امــا ایــن حقیقــت ،چگونــه کشــف شــده اســت؟ اینکــه چطــور
میتــوان بــه حقیقــت چیــزی پــی بــرد ،مربــوط بــه اپیســتمولوژی یــا
ِ
ـناخت مــا میتوانــد علمــی یــا غیــر
تئــوری شــناخت اســت .روش شـ
علمــی باشــد .ندیــد ِن یــک حقیقــت ،صرفــا بهعلــت «بیخبــری»
ِ
اغلــب اوقــات شــیوۀ تفکــر
از وجــودِ آن حقیقــت نیســت .بلکــه
غیرعلمــی اســت کــه موجــب «بیخبــری» میشــود .بــرای بــردن
آگاهــی کمونیســتی بــه میــان تودههــای مــردم نهفقــط بایــد معضــل
بیخبــری آنــان از کمونیســم را حــل کنیــم بلکــه بســیاری اوقــات
الزم اســت تفکــر غیرعلمــی آنهــا را بــه چالــش بگیریــم .رفیــق
توضیــح تئــوری شــناخت و روش علمــی کمونیســم
آواکیــان در
ِ
میگویــد« ،مــا هیچوقــت نمیتوانیــم بــه هدفمــان برســیم مگــر
اینکــه یــک رویکــرد و روش علمــی بــرای شــناخت دنیــا داشــته
باشــیم .یعنــی دنیــا را آن جــور کــه واقعــا هســت ،همانطــور کــه در
1
حــال حرکــت و تغییــر اســت ،بشناســیم».
رویکــرد علمــی ایــن اســت کــه بــرای درک ماهیــت پدیدههــا،
بــه ظواهــر آن اکتفــا نشــود .درو ِن پدیدههــا و فرآیندهــا مملــو از
عوامــل گوناگــون و روابــط متضــاد اســت و میــان ایــن عوامــل متضــاد
روابطــی هســت کــه بــا نــگاه بــه ظاهــر پدیــده نمیتــوان آنهــا را
بهســادگی درک کــرد .پدیدههــا و فرآیندهــا ایســتا نیســتند .بلکــه
تغییــرات جزئــی و جهــشوار از ســر میگذراننــد و بایــد آنهــا را
در تغییــر و حرکتشــان شــناخت .رویکــرد علمــی مبتنــی بــر جمــع
کــردن شــواهد و کنــکاش در آنهــا بــرای کشــف روابــط و الیههــای
درونــی پدیدههــا و الگــوی تغییــر در آنهاســت .پــس ،علــم،
فراینــدی مبتنــی بــر شــواهد اســت کــه روابــط عمقــی پدیدههــا و
قــوای محرکــۀ تغییــر آنهــا را بــرای مــا آشــکار میکنــد.
یکــی از پایهایتریــن عناصــر علــم کمونیســم ،روش و رویکــرد
ماتریالیســم دیالکتیکــی اســت.
ماتریالیســم بهمعنــای آن اســت کــه در ایــن دنیــا هرچــه هســت،
وجــودی مـ ِ
ـادی قابــل شــناختن اســت و افــکار یــا ایدههــای انســان،
ِ
ِ
ِ
واقعیــت عینــیِ ) بیــرون از ذهــن
مــادی (یــا
واقعیــت
بازتــاب ایــن
انســان اســت .امــا نــه یــک بازتـ ِ
ـاب مکانیکــی .در مقابــل ماتریالیســم،
مکتــب ایدهآلیســتی تفکــر در فلســفه قــرار دارد کــه معتقــد اســت،
واقعیتهــای موجــود ،تولیــد شــدۀ ایدههــای افــراد مختلــف یــا
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دیالکتیــک واژهای بــا ریشــۀ یونانــی اســت کــه معنـیاش 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 بهوجــود
میآیــد کــه پدیدههــا را از چیــزی بــه چیــز دیگــر تغییــر میدهــد.
در ایــن جــا ،تاکیــد بــر «دیالکتیکــی» بــودن ماتریالیســم بــرای خــط تمایز
کشــیدن بــا ماتریالیســم عامیانــه و مکانیکــی اســت .ماتریالیســم عامیانــه
و مکانیکــی ،روش و رویکــردی اســت کــه نهتنهــا در ســطح میمانــد
بلکــه نیروهــای محرکــۀ تغییــر پدیدههــا را هــم درک نمیکنــد .ایــن
نــوع ماتریالیســم در سیاســت بــه پراگماتیســم (آن چــه هســت ،ممکــن
اســت و ممکــن کاری اســت کــه االن میتــوان انجــام داد) ،امپریسیســم
(واقعیــت ،آن چیــزی اســت کــه مــن تجربــه کــردهام) ،پوزیتیویســم
(صحیــح آن چیــزی اســت کــه فایدهمنــد باشــد) میانجامــد.
البتــه ،همانطورکــه ماتریالیســ ِم بــدون دیالکتیــک وجــود دارد،
دیالکتیــک بــدون ماتریالیســم نیــز موجــود اســت .آدمهــا میتواننــد
در مــورد «تضاد»هایــی حــرف بزننــد کــه روی هواســت و پایــه در
واقعیــت مــادی نــدارد .رفیــق آواکیــان بــر نکتــۀ بســیار مهمــی تاکیــد
میگــذارد و میگویــد« ،اگــر رویکــرد شــما صرفــا ماتریالیســتی باشــد،
جبرگــرا میشــوید».
«جبرگرایــی» بــه شــیوۀ تفکــری میگوینــد کــه امــکان تغییــر در
پدیدههــا و افــکار را نمیتوانــد حتــا تصــور کنــد و اگــر هــم بکنــد،
تغییــر را در چارچــوب آن چــه «هســت» میبینــد و پتانســیل تغییــر
وضــع بــه چیــزی کیفیتــا متفــاوت را نمیبینــد و نمیتوانــد ببینــد .در
نتیجــه در سیاســت هــم قــادر نیســت آن نــوع «تغییــرات تدریجــی» کــه
میتواننــد «جهــش» در ماهیــت پدیــده را تســریع کننــد ،تشــخیص داده
و بــرای تســریع اوضــاع بــه ســمت جهــش کیفــی در اوضــاع ،یــک خــط
سیاســی صحیــح و پراتیــک انقالبــیِ را تبییــن و عملــی کنــد.
بلــه ،تغییــرات جزئــی میتواننــد موجــب تغییــر کیفــی در اوضــاع شــوند.
امــا تغییــرات جزئــی بایــد از جنســی باشــند کــه تغییــر کیفــی را ممکــن
و تســریع کننــد .برخــی فرصتطلبــان سیاســی ،رابطــۀ میــان تغییــرات
جزئــی و تغییــر کیفــی را اینطــور تفســیر میکننــد کــه «افــکار مــردم
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
کمونیســتی را ممکــن میکنــد« .تغییــرات جزئــی » و «تغییــر کیفــی» در
یــک پدیــده بایــد بــا یکدیگــر دارای همگونــی باشــند .بهقــول لنیــن ،از
تخــم کبوتــر ،تمســاح زاده نمیشــود.
جبرگرایــی ایــن اســت« :آنقــدر در برابــر واقعیــت مــادی ســر فــرود
میآوریــد کــه امــکان تغییــرش را نمیبینیــد .یــا امــکان تغییــر
عمــدهای را در آن نمیبینیــد .علتــش ایــن اســت کــه فقــط نصــف راه را
رفتهایــد .یعنــی فهمیدهایــد کــه واقعیــت مــادی واقعــی وجــود دارد و
همــۀ چیزهــای موجــود واقعیــت مادیانــد و هــر چیــزی کــه حقیقــت
دارد در ارتبــاط بــا ایــن واقعیــت مــادی اســت .امــا تضــاد ،حرکــت و
تغییــر را تشــخیص ندادهایــد .پــس در هــر مقطــع معیــن ،فقــط آن چــه
هســت را میبینیــد .یعنــی ،امــکان آنچــه میتوانــد بشــود را جبــرا
مشــروط بــه آنچــه پیشــاپیش هســت کردهایــد .در نتیجــه بَــرده و
مطیعــش میشــوید .خودتــان را بــه آن محــدود میکنیــد .چــرا کــه
تضادهــا را نمیبینیــد ،نــه فقــط تضادهایــی کــه آشــکارتر هســتند را
نمیبینیــد ،بلکــه تضادهــای عمیقتــر را هــم نمیبینیــد .تضادهــای
عمیقتــری کــه اتفاقــا پیشبرنــده و تغییردهندهانــد و پتانســیل تغییــر را
در خــود حمــل میکننــد ،در عیــن حــال کــه همیــن تضادهــا در برابــر
تغییــر مانــع هــم ایجــاد میکننــد .خــب! ایــن مبــارزهای اســت کــه بایــد
پیــش ببریــم .یعنــی بایــد پایــۀ تغییــر را درک کنیــم تــا بتوانیــم بــر
اســاس تضادهــای واقعیــت مــادی خصوصــا تضادهــای عمیــق و اساســی
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و محــرک ،تغییــر ایجــاد کنیــم».
«آتش»
پانوشت:
 :1باب آواکیان .کمونیســم نوین .فصل اول
 : 2همانجا

فوتبال را ...
ِ
ســت خــود باکیفیــت باشــند و دارای توانایــی بــرای کمکرســانی
در پُ
بــه موقعیتهایــی کــه در پُســت و تخصــص آنهــا نیســت .برخــی
تحلیلگــران فوتبــال میگوینــد آن تیمــی موفــق و خــوب اســت کــه ده
فــوروارد و ده هافبــک داشــته باشــد! ایــن بهنظــر ناممکــن میآیــد امــا
در تاریــخ فوتبــال موفقیــت تیمهایــی از ایــن قبیــل را دیدهایــم.
ـس اراجیـ ِ
فوتبــال را دوســت داریــم چــون نشــان میدهــد کــه برعکـ ِ
ـف
مقامــات سیاســی و ورزشــی جمهــوری اســامی« ،ایشــاال ،ماشــاال» و
«غیــرت بچــه ایرونیهــا» و«دعــای خیــر مــردم» نیســت کــه نتیجــۀ بــازی
را معلــوم میکنــد .بلکــه نقشــههای اســتراتژیکی و تاکتیکــی رهبــری
تیــم ،امکانــات تیــم ،مهــارت و تــوان و میــزا ِن آمادگــی بازیکنــان و
همینطــور نقـ ِ
ـش اتفــاق و «شــانس یــا بدشانســی» اســت کــه نتیجــه را
معلــوم میکنــد.
یکــی از بازیکنــان سـ ِ
ـابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران در شـ ِ
ـب 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
کننــد» .واقعیتــی در ایــن حــرف هســت .شــادی مــردم خــوب اســت.
امــا اوال بــرای چــی و بــر چــه اساســی و دومــا چــرا بــرای «حداقلــی
چنــد ســاعته» و ُمســکنی بــر رنجهایــی کــه بــا وجــود نظــام جمهــوری
اســامی ،پایانناپذیــر اســت؟ چــرا بــرای چیــزی بهتــر و پایدارتــر نبایــد
تــاش کــرد؟
«اول دوســتی ،بعــد رقابــت» سیاســت و شــعاری بــود کــه کمونیسـتهای
چیــن (زمانیکــه کشــور چیــن تحــت رهبــری مانــو تســ ه دون ،یــک
جامعــۀ انقالبــی سوسیالیســتی بــود) بــرای رقابتهــای ورزشــی در ســطح
جهانــی ،اتخــاذ کــرده بودنــد .ایــن انقالبیتریــن شــعار و سیاســتی اســت
کــه تــا بــه امــروز در ایــن زمینــه بــرای مــا بــه یــادگار باقــی مانــده اســت.
تصــور کنیــد یــک بازیکــن ،اول از همــه بــه دوســتی و همبســتگی بــا
بازیکــن تیــم حریــف فکــر کنــد .او را بــرای بَرنــده شــدن کتــک نزنــد.
َکلــک و حقههــای زشــت نزنــد .خــودش را اَلکــی در موقعیـ ِ
ـت گرفتــن
امتیــاز قــرار ندهــد .بازیکنــان رقیــب بــه یکدیگــر احتــرام بگذارنــد و
همــه را ماننــد خــود بپندارنــد .قانــو ِن ارزش ،قانــون حاکــم بــر جهــان و
از جملــه فوتبــال ،نباشــد کــه طبـ ِ
ـق آن هــر بیشــرمیای مجــاز اســت و
بــرای بَرنــده شــدن مجــوز هــر اقدامــی صــادر شــده اســت.
بیشــک اخالقیــات برخاســته از سیاســت و ایدئولــوژی «اول دوســتی،
بعــد رقابــت» ،فوتبــال و یــا هــر ورزش دیگــر را بســیار جــذاب و
خواســتنیتر میکنــد.
بازیکنــان مردمــی ،بازیکنانــی کــه نمیخواهنــد بَــردۀ ســود و
ســرمایه و شــعارهای «وحــدت ملــی» جمهــوری اســامی باشــند و
نمیخواهنــد توانایــی و خالقیتشــان بهحســاب ســود و زیــان و رواج
ایدئولوژیهایــی ریختــه شــود کــه بهجــای دوســتی میــان مــردم ،بــه
نفــرت و تفرقــه دامــن میزنــد ،میتواننــد نقشــی مهــم در بــه عقــب
رانــدن و تضعیــف جمهــوری اســامی ،بــازی کننــد .شــکی نیســت کــه
ایــن بازیکنــان در حافظــۀ مــردم باقــی میماننــد .همانطــور کــه
غالمرضــا تختــی پــس از گذشــت پنــج دهــه ،همچنــان باقــی مانــده
اســت.
فوتبــال را دوســت داریــم! امــا شــادیهای واقعــی وعمیــق (و نــه
چنــد ســاعته) ،زمانــی اســت کــه مــردم در یــک مبــارزه انقالبــی و
قهرآمیــز ایــن حاکمیــت را بــه زیــر کشــند و نظامــی را کــه در آن از
ســتم و بیعدالتــی خبــری نیســت ،پایهگــذاری کننــد .در چنــان نظامــی،
فوتبــال و رقابتهــای فوتبالــی خواهیــم داشــت .امــا فوتبالــی کــه بــر
آن اخالقیــات کمونیســتی حاکــم اســت .هیــچ مردمــی ،مــردم دیگــری
را تحقیــر نمیکنــد .زن و مــرد در کنــار هــم از ایــن بــازی دلچســب
لــذت میبرنــد و دربــارهاش مجادلــه و گفتگــو میکننــد .از ایــن بــازی،
جنســیتزدایی میشــود و همــگان بــرای شــکوفایی بیشــتر ایــن بــازی
فکــر و راهــکار میدهنــد.
ی ِ منطبــق بــر واقعیــت ،امــروز و
واضــح اســت کــه ایــن رویاپردازیهــا 
تحــت حاکمیــت نظــام ســرمایهداری جمهــوری اســامی در ایــران ،ممکن
نیســت .امــا میتوانــد ممکــن شــود و الزمــهاش واژگونــی ایــن نظــام
و ســازماندهی نظــام دیگــری اســت کــه در آن بــر فوتبــال و یــا هــر
ورزشــی ،معیارهــای کیفیتــا متفاوتــی غلبــه دارد.
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