
  رويارويی سوسياليسم و مذهب 
  از کجا بر می خيزد

 محمد رضا شالگونی
  .اينک دومين بخش اين مقاله را منتشر مينمائيم

لنين می گويد ، سوسياليست ها مذهب را يک امر خصوصی می 
دانند ؛ اما يادآوری می کند که معنای اين حرف بايد به دقت روشن 

گوئيم مذهب در رابطه با ما می . شود تا بدفهمی به وجود نيايد
دولت يک امر خصوصی است و به اين وسيله جدايی کامل کليسا 
از دولت را می خواهيم تا  همه در داشتن هرنوع اعتقاد مذهبی يا 

اما مذهب در رابطه با حزب ما به هيچ . بی خدايی مطلقًا آزاد باشند
  ...…………وجه نمی تواند يک امر خصوصی باشد

لِف آوردن ماترياليسم و بی خدايی در برنامه با اين همه او مخا
حزب است و مبارزه با خرافات مذهبی را در تبليغات حزبی کافی 

هم اين است که مسأله مذهب نبايد بدون ارتباط  و دليل او. ميداند
                                     .با مبارزه طبقاتی به ميان کشيده شود

  2                                         بقيه در صفحه                         
………………………………………. 

 
  برای شفافيت و علنی سازی کف می زنم

 الله حسين پور
چه خوب که برای مبارزه با بحران داخلی يک جريان، نوشتن نيز 
توده ای می شود و آن هايی که الزاما نويسنده نيستند، حاضر می 

افکار درونی خود بردارند و آن ها را بيان شوند، پرده از روی 
. اين نوشته ها هر خصلتی داشته باشد، خصلت منفی ندارد. کنند

نترسيم که رژيم سرکوب از اين اختالفات و بيان آن ها سوءاستفاده 
نترسيم که به کمپين ريشخند می زند و تصور می کند که . می کند

 .اين جمع نيز در حال فروپاشی است
 7 صفحهبقيه در 

……………………………………....  
 

   *ديدگاه* 
  انتخابات رياست جمهوری در آمريکا
 و بازتاب سياسی آن در رژيم ايران

  فرامرز دادور
در اين نوشته با نگاهی بر اوضاع اقتصادی و توجه به اينکه دو 
طيف قدرتمند حکومتی يعنی احزاب جمهوری خواه و دمکراتيک 

ت های داخلی و خارجی اتخاذ چگونه برنامه هايی در مورد سياس
نموده و چه نوع بديل هايی برای آينده ارئه می دهند، سپس به 
تأثير آن مواضع در سياست های رژيم جمهوری اسالمی پرداخته 

 .می شود
 13 بقيه در صفحه

…………………………………….... 

 گذشته ، حال و آينده اتحاديه های کارگری
  کارل مارکس

  

 
                            ترجمه از کامران نيری
 12 بقيه در صفحه        

................................................. 

   !نه
  )خاطرات زندان( 

  فرخنده آشنا
با ترس " فرخنده آشنا؟: "الجوردی سرش را بلند کرد و گفت

خواهی  نمی: "گفت. انگار زبانم هزار کيلو بود." بله: "گفتم
جواب " توبه نکردی؟: "گفت. پاسخی ندادم ."مصاحبه کنی؟

هر چه دلت . برو باال از موضعت دفاع کن: "گفت. ندادم
لحظاتی به چشم هم .  سرش را بلند کرد.."خواهد بگو می

از ترس . جانوری بی روح. چقدر کريه بود. خيره شديم
. او نشسته بود و من ايستاده بودم. شدم داشتم قبض روح می
 . برگرد سر جايتبا دستش عالمت داد

 8 بقيه در صفحه                                                

............................................. 
 

  *ديدگاه* 
 زخمی خون چکان تا هنگام التيام

 مينا انتظاری
 11 بقيه در صفحه

................................................. 
 

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
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 *توجه * 
رخ مقاله پزوهشگرانه ای که  پيش روی شماست، حاوی  نظرات و مباحثی یب

 از .است که در سازمان ما بطور کنکرت مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است
آنجا که خود مطالب دارای اهميت بسيار ميباشد، ولی  بنابر تناسب ضرورت طرح 

" رفته است، لذا مقاله شان، در اپوزيسيون مترقی ايران ، کمتر مورد توجه قرار گ
راه " از اين شماره، در نشريه " رويارويی سوسياليسم و مذهب از کجا بر ميخيزد

 .  در چند شماره،  پياپی درج خواهد شد-  بعلت محدوديت صفحات نشريه -" کارگر 
 آرش به چاپ رسيده 101البته الزم به يادآوری است که اين مقاله در شماره 

  .است

  ليسم و مذهب رويارويی سوسيا
  از کجا بر می خيزد

 محمد رضا شالگونی
  :اينک دومين بخش اين مقاله را منتشر مينمائيم

از اول در مقايسه با همه جريان های مارکسيسم  : مارکسيسم روسی -ت
همان طور که مک ( و اين . در اورپا ، موضع ضد مذهبی تندتری داشت

، به خاطر مذهبی بود که در بيش از هر چيز ديگر ) لالن يادآوری می کند 
مسيحيت اورتدوکس از آغاز با قدرت سياسی درهم . مقابل اش قرار داشت

بنيان گذار روم شرقی يا بيزانس و نخستين ( تنيده بود و کنستانتين 
. رئيس کليسا نيز محسوب می شد) امپراتور روم که به مسيحيت گرويد 

ودند و هميشه خود را کليساهای مختلف اورتدوکس همه کليساهای ملی ب
اين گرايش در . با سياست های دولت های مربوطه شان انطباق می دادند

کليسای اورتدوکس روسيه با اصالحات پتر اول در اوايل قرن هژدهم چنان 
تقويت شد که گاهی حتی افراد غير روحانی از طرف تزارها برای اداره 

گاه دولت محسوب می کليسا تعيين می شدند ، کليسا صرفًا بخشی از دست
و اين علت اصلی بيگانه . شد و اراده پادشاه اراده خدا تلقی می گرديد

در سراسر قرن نوزدهم . شدن اليه های تحصيل کرده روسيه از کليسا بود
، روشنفکران روسيه کليسای اورتدوکس را همچون دژ اصلی ارتجاع 

 تحت تأثير مارکسيست های روسيه گرچه غالبًا. فئودالی می نگريستند
سوسيال دموکراسی آلمان قرار داشتند ؛ ولی وقتی پای مذهب به ميان می 
آمد ، سياست سوسيال دموکرات های آلمانی را ناديده می گرفتند و 
ماترياليسم دانشنامه نويسان قرن هژدهم فرانسه را جذاب تر می يافتند 

   ). ٩٠ – ٩٢مک لالن ، ص (
محسوب می شود ، "  روسی پدر مارکسيسم" که گئورگی پلخانف

دانش و ايمان را در تقابل با يک ديگر می ديد و به تبعيت از انگلس ، بر 
دوگانگی ماترياليسم و ايده آليسم در تمام طول تاريخ فلسفه تأکيد می 
ورزيد ؛ با نتيجه گيری از انسان شناسی تايلور ، منشأ ايده آليسم را در 

به پيروی از اوگوست کنت و آنی ميسم مذاهب اوليه می ديد ؛ و 
پوزيتويست های بعدی ، مذهب را متعلق به مرحله تاريخی پائين تری در 

بينش سوسياليستی "از نظر پلخانف . تکامل فکری انسان می دانست
بنابراين ، او مخالف ". پيگير در ناهمخوانی مطلق با مذهب قرار دارد

له ای خصوصی تلقی سوسيال دموکرات های آلمانی بود  که مذهب را مسأ
سوسياليسم علمی مدرن ، مذهب را به عنوان محصول : " می کردند

بينشی اشتباه آميز در باره طبيعت و جامعه رد می کند و آن را هم چون 
ما حق . مانعی بر سر راه تکامل همه جانبه پرولتاريا محکوم می سازد
هبی آلوده نداريم درهای سازمان مان را به روی کسی که به باورهای مذ

البته با سالح ( است ، ببنديم ؛ اما بايد هر چه از دست مان بر می آيد 
انجام بدهيم تا آن ايمان را در او از بين ببريم يا دست کم رفيق ) معنوی

مذهبی مان را از اشاعه پيشداوری های مذهبی در ميان کارگران باز 
پلخانف " ). نگلسياداشت هايی بر کتاب فوئرباخِ  ا"پلخانف ، " ( داريم

می پذيرفت که ماترياليسم تاريخی ضرورتًا نافی اعتقاد به مذهب نيست ؛ 
يا ماترياليسم ( بنابراين سعی می کرد به کمک ماترياليسم فلسفی 

اين خالء را پر کند و راه رخنه مذهب در جنبش طبقه کارگر ) ديالکتيک 
سفه توجه داشت تا مک لالن می گويد ، پلخانف که بيشتر به فل. را ببندد

به تاريخ ، سعی کرد ماترياليسم ديالکتيک را از انگلس بگيرد ، اما در 
باره رابطه سوسياليسم و مسيحيت از او و جانشينان سوسيال دموکرات 

  .اش در آلمان پيروی نکند
 در حوزه مسائل فلسفی و در رابطه با مذهب شديدًا تحت تأثير لنين

قه ای به فلسفه يا تاريخ تطبيقی مذهب نداشت پلخانف بود ؛  در اوايل عال
 به  .و مذهب را بيشتر از زاويه مسائل سياسی مورد توجه قرار می داد

طور کلی نگرش لنين نسبت به مذهب خصمانه تر از نظر مارکس و 
محور . انگلس بود ولی بيشتر تأکيدات ضد کليسايی داشت تا بی خدايی

مذهب يکی از اشکال ستم : "استاصلی نظر لنين در باره مذهب چنين 

معنوی است که همه جا به سنگينی بر توده های مردم که زير بار کار بی 
وقفه برای ديگران وزير بار نياز و تنهايی کمر خم کرده اند، فشار می 

درماندگی طبقات بهره ده در مبارزات شان عليه بهره کشان ، به . آورد
ه زندگیِ  بهتر بعد از مرگ را به بار طور گريز ناپذير ، همان گونه باور ب

می آورد که ناتوانی انسان ابتدايی در مبارزه با طبيعت ، باور به خدايان ، 
مذهب . شياطين ، معجزات و مانند آنها را در ذهن او به وجود می آورد

به آنهايی که زحمت می کشند و تمام عمرشان را در فالکت زندگی می 
 اين دنيا هستند ، سر به راه و بردبار بمانند و کنند ، می آموزد که تا در

اما به آنهايی که با کار ديگران . به اميد پاداش آسمانی خوش باشند
زندگی می کنند ، می آموزد که تا در اين دنيا هستند ، خيرات نمايند و به 
اين ترتيب ، راه بسيار ارزانی پيش پای شان می گذارد تا تمام موجوديت 

ان را توجيه کنند و به بهايی اندک ، بليطی برای خوشی در بهره کشانه ش
مذهب وسيله ای . مذهب افيونی برای مردم است. بهشت به دست بياورند

است برای مستی روحی که بردگان سرمايه تصوير انسانی خود ، يعنی 
لنين ". خواست شان برای يک زندگی شايسته انسان ، را در آن غرق کنند

 ، ولی پرولتاريای جديد ، در اثر کار در کارخانه های در ادامه می گويد
بزرگ و زندگی شهری ، به طور فزاينده خود را از خرافات مذهبی رها 

پرولتاريای امروز جانب سوسياليسم را می گيرد که علم را : " می سازد
در جنگ با ابهام مذهب به کار گرفته است و با پيوند دادن کارگران به 

زه  ای نقد برای زندگی بهتر در روی زمين ، آنها را از همديگر در مبار
سوسياليسم و "لنين ، مقاله "( باور به زندگی بعد از مرگ آزاد می سازد

   ).١٩٠٥، دسامبر " مذهب
در همان جا لنين می گويد ، سوسياليست ها مذهب را يک امر خصوصی 

دقت روشن می دانند ؛ اما يادآوری می کند که معنای اين حرف بايد به 
ما می گوئيم مذهب در رابطه با دولت يک . شود تا بدفهمی به وجود نيايد

امر خصوصی است و به اين وسيله جدايی کامل کليسا از دولت را می 
خواهيم تا  همه در داشتن هرنوع اعتقاد مذهبی يا بی خدايی مطلقًا آزاد 

د يک امر اما مذهب در رابطه با حزب ما به هيچ وجه نمی توان. باشند
حزب ما اجتماع مبارزان دارای آگاهی طبقاتی پيشرفته : "خصوصی باشد

چنين اجتماعی نمی تواند و نبايد به نبوِد . برای رهايی طبقه کارگر هستند
آگاهی طبقاتی ، نادانی يا تاريک انديشی در شکل اعتقادات مذهبی بی 

بی خدايی در با اين همه او مخالِف آوردن ماترياليسم و ". تفاوت باشد
برنامه حزب است و مبارزه با خرافات مذهبی را در تبليغات حزبی کافی 

هم اين است که مسأله مذهب نبايد بدون ارتباط با  و دليل او. ميداند
در جامعه ای که توده کارگران از . مبارزه طبقاتی به ميان کشيده شود

افات مذهبی را ستم بی پايان رنج ميبرند ، احمقانه است فکر کنيم که خر
اگر کارگران در متن مبارزات خودشان . فقط با تبليغات بتوان از ميان برد

عليه نيروهای تاريک سرمايه داری به روشنايی دست نيابند ، هيچ 
وحدت در مبارزه . "تبليغاتی نخواهد توانست آنها را به روشنايی برساند
وی زمين ، برای ما واقعًا انقالبی طبقه ستم ديده برای ايجاد بهشت در ر

  ". مهم تر است از وحدت نظر پرولتری در باره بهشت در آسمان
باز همان جا لنين می گويد ، مبارزه برای جدايی کليسا از دولت ، حتی از 
حمايت عناصر ناراضی درون کليسا برخوردار خواهد بود که سوسياليست 

" يتاعضای صادق و صميمی روحان"ها نيز بايد از مبارزات اين 
پشتيبانی کنند و آنها را وادارند که در خواسِت آزادی روی حرف شان 

لنين هم . بيايستند و خواهان قطع هرنوع رابطه ميان مذهب وپليس بشوند
چنين فکر می کند طرح شعار جدايی دولت از کليسا برای بيداری سياسی 
دهقانان تهيدست و اقليت های مذهبی که زير فشار دولت و کليسای 

رتدوکس قرار دارند ، و البته جلب آنها به طرف سوسيال دموکراسی او
 ١٩٠٣، مارس " خطاب به تهيدستان روستايی"در مقاله ( اهميت دارد و

هيچ مقامی حتی حق سؤال کردن در باره مذهب کسی : "تأکيد می کند که) 
اين موضوعی است که به وجدان افراد مربوط است . را نبايد داشته باشد

همه مذاهب و همه کليساها بايد در . ق مداخله در آن را نداردوکسی ح
  ". برابر قانون از منزلت مساوی برخوردار باشند

 ، علی رغم ميل خود ناگزير شد ١٩٠٥اما لنين بعد از شکست انقالب 
مذهب را نه تنها از لحاظ عملی ، بلکه همچنين به لحاظ تئوريک نيز 

ا انقالب و شکسِت آن موجی از توجه زير. مورد توجه بيشتری قرار بدهد
بعضی از . به مذهب و ايده آليسم را در ميان روشنفکران روسيه دامن زد

محافل فلسفی کوشيدند ميان کليسای اورتدوکس و روشنفکران نزديکی 
مثًال سرگی بولگاکف ضمن حمله به سوسياليست های معاصر . ايجاد کنند

که مسيحيِت اورتدوکس ( کی ، کوشيد با طرح مجدد انديشه داستايوس
به کمک اصول سوسياليستی ، کليسا را " ) سوسياليسم روسی ماست"

افراطی ) اختيار گرای( يا نيکالی بردايف که يک ليبرتارين . سرزنده سازد
اين . بود ، کوشيد يک نوع آنارشيسم مسيحی انقالبی به وجود بياورد
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 آن موقع لنين معتقد تا. موج بعضی از روشنفکران بلشويک را هم گرفت
بود که مارکسيسم نيازی به فلسفه ندارد وحزب نيايد خط فلسفی خاصی 

بلشويک " برای مقابله با ١٩٠٩ و ١٩٠٨اما در سال های . داشته باشد
 که به فلسفه ماخ گرائيده آلکساندر بوگدانفبه رهبری " های چپ

 سوم بودند بودند و به لحاظ سياسی نيز مخالف شرکت در انتخابات دومای
محصول اين مبارزه . ؛ ناگزير شد از سنت ماترياليستی حزب دفاع کند

است که هر نوع ايده آليسم " ماترياليسم و آمپريوکريتسيسم"فکری کتاب 
فلسفی را به عنوان جاده صاف کن خرافات مذهبی رد می کند و به ويژه 

و می حمله را روی نظريه شناخت ايده آليسم ذهنی متمرکز می سازد 
خواهد نشان بدهد که  نظريه ماخيست ها جز تکرار تزهای جرج برکلی 

در اينجا او از . چيز ديگری نيست) فيلسوف انگليسی قرن هژدهم (
ماترياليسم دانشنامه نويسان قرن هژدهم و حتی از ماترياليسم ارنست 

او هر نوع ترديد در ماترياليسم را به شدت . هکل به گرمی ستايش می کند
ماترياليسم "را که انگلس ) ندانم گرايی( کوبد و حتی آگنوستسيسم می

و البته . معرفی می کند" ايده آلسيم شرمگين"اش می ناميد ، " شرمگين
 .بلشويک هستند" خداسازان"آماج سياسی حمله لنين در اينجا بوگدانف و 

که می خواستند به کمک انديشه های " خدا جويان"بر خالف 
اعضای حزب بودند که " خدا سازان"ب را احياء کنند ؛ سوسياليستی مذه

می کوشيدند سوسياليسم را منزلت مذهب ببخشند تا آن را برای کارگران 
 از چهره های بازارف و گورکی ، لوناچارسکی. جذاب تر سازند

آنها به پيروی از نمونه هايی مانند . بلشويک بودند" خداسازان"معروف 
 کنت ، نقد فوئرباخ از مسيحيت و شيوه اوگوست" مذهب انسانيِت "

ديتسگين می خواستند به بی خدايی شان رنگ مذهبی بدهند و بينش خود 
. معرفی کنند" خداسازی"در باره پيشرفت سوسياليستی را هم ارز 

در سال " ( سوسياليسم و مذهب"لوناچارسکی در کتابی دو جلدی به نام 
بعد از کيهان " ب بزرگپنجمين مذه"سوسياليسم مارکس را  ) ١٩٠٨

به "باوری ابتدايی ، فلوتونيسم ، يهوديت و مسيحيت ، ناميد و نوشت 
که درخشان ترين ... جرأت می گويم که اين فلسفه يک فلسفه مذهبی است

، واقعی ترين و فعال ترين راه حل را برای مسائل نفرين شده خودآگاهی 
لنين در  ). ١٠١، ص به نقل از مک لالن " ( عرضه می کند... انسانی 
 با تصويب قطعنامه ای ار طرف فراکسيون بلشويک ، ١٩٠٩ژوئن 
را به عنوان يک نظر ارتجاعی رسمًا محکوم کرد و " خدا سازان"موضع 

 ١٩٠٩، در مه " رويکرد حزب کارگران به مذهب"در چند نوشته مانند ( 
ا در رديف نظر آنها ر ) ١٩١٣؛ و دو نامه به ماکسيم گورکی ، در نوامبر 

قرار داد و تأکيد کرد که انديشه خدا " خدا جويان"نظرات تولستوی و 
هميشه انديشه بردگی ، آن هم بدترين نوع بردگی ، يعنی بردگی بدون اميد 

، ضديت او " خداسازان"در مجموع ، درگيری فکری لنين با . ، بوده است
  .را نسبت به مذهب تندتر کرد

ظر سوسيال دموکرات های آلمان را که مذهب  لنين ن١٩١٧بعد از انقالب 
را امری خصوصی تلقی می کردند ، زير حمله گرفت و حتی نظر پلخانف 
را که مذهب خود به خود ، در نتيجه دگرگونی نگرش به جهان ، محو 
خواهد شد ، به شدت مورد انتقاد قرار داد و با گنجاندن بندی در برنامه 

حزب بايد بکوشد پيوند ميان " د که  تأکيد کر١٩١٨جديد حزب در سال 
طبقات بهره کش و سازمان های تبليغاتی مذهبی را متالشی کند و توده 
های زحمتکش را از پيشداوری های مذهبی واقعًا آزاد سازد؛ به اين 
منظور ، حزب بايد وسيع ترين تبليغاِت ممکن علمی ، آموزش و ضد 

طی که حزب و دولت در هم اين فرمول در شراي". مذهبی را سازمان بدهد
ادغام می شدند ، جز سرکوب مذهب معنای ديگری نمی توانست داشته 

  . باشد
 نيز که يکی از برجسته ترين نظريه پردازان مارکسيسم تروتسکی

روسی بود ، در باره مذهب نظری چندان متفاوت با لنين و پلخانف 
: دانستاو مذهب را رقيب ايدئولوژيک اصلی مارکسيسم می . نداشت

آسمان تنها موضع دارای استحکامات برای عمليات نظامی عليه "
 رئيس ١٩٢١ – ٢او که در سال های ". ماترياليسم ديالکتيک است

در شوروی بود ، بر آشتی ناپذيری مذهب و " جامعه بی خدايان"
ما بی خدايی را که عنصر جدايی ناپذير : "مارکسيسم تأکيد می ورزيد

ه زندگی است ، شرط ضروری آموزش نظری نگرش ماترياليستی ب
آنهايی که به دنيای ديگری باور دارند ، قادر نيستند . انقالبيان می دانيم

همه شور و شوق شان را روی دگرگون سازی اين جهان متمرکز 
را از اين قاعده " انقالبيان خام عضوگيری شده از شرق"او ". سازند

واسطه اسالم به عنوان شرط مستثنا می کرد و معتقد بود که نفی بی 
" وظايف آموزش کمونيستی: "تروتسکی( عضويت در حزب عملی نيست 

تروتسکی معتقد بود که کليسای اورتدوکس هرگز نتوانسته در آگاهی ). 

توده های مردم نفوذ عميقی داشته باشد و بيشتر روی مراسم ومناسک 
ن سينما می تواند تشريفاتی و عادات مذهبی افراد تکيه می کند و بنابراي

جای آن را بگيرد و نقش بسيار مؤثری در شکل دادن به فرهنگ جديد 
ودکا ، کليسا و : "تروتسکی( سوسياليستی و غير مذهبی بازی کند 

از نظر تروتسکی ، محو شدن " ). فرهنگ و انقالب"در مجموعه " سينما
  .هد شدمذهب فقط در جامعه سوسياليستی کامًال پيشرفته امکان پذير خوا

 که يکی از تواناترين نظريه پردازان حزب بلشويک بود ، بوخارين
او در .بيش از لنين و تروتسکی به بررسی مذهب عالقه نشان می داد

که در سال " يک سيستم جامعه شناسی: ماترياليسم تاريخی" کتاب 
 منتشر شد و مدت ها يکی از پرخواننده ترين کتاب های درسی ١٩٢١

متمرکز " تعادل"، برای توضيح کارکرد مذهب روی مفهوم کمونيستی بود 
می شود و می گويد در درون جامعه تعادلی ميان جامعه و طبيعت وجود 

در روزگاران . دارد که دائمًا به هم می خورد و دائمًا باز برقرار می گردد
و " دانش ها"نياز به چيزی احساس می شد که بتواند همه اين "نخستين 

مذهب و . باهم نگهدارد و تعادلی ميان آنها به وجود بياوردرا " خطاها"
علم عمومی می بايست اين اصل وحدت بخش را تأمين کند و پاسخی برای 

  ". مجردترين و عمومی ترين پرسش ها فراهم آورد
توضيح می دهد ، ولی ) آنی ميسم ( او نيز منشأ مذهب را با روح گرايی 
تقد است که مفهوم روح بازتاب شکل برخالف نظر انگلس و تايلور ، مع

اقتصادی معينی از جامعه است ، هنگامی که تقسيم کار از طريق جدايی 
آنگاه شيوه توليد به . پذيری در ساختار طايفه ، به کار اداری منجر گرديد

: " الگويی برای تفسير همه مراحل وجود  به ويژه خوِد انسان تبديل شد
مان گونه بر آن برتری دارد که سازمان روح هدايت کننده بدن است و ه

بقيه دنيا تمامًا برهمين روال ... دهنده و مدير بر مجری ساده برتری دارد
آن چيز را می بيند ؛ " روح" انسان ،پشت هر چيزی :  نگريسته می شود

اين روح گرايی  ... به جنب و جوش در می آيد " روح"همه طبيعت با 
 انجامد که با پرستش نياگان ، بزرگان و ضرورتًا به شکل گيری مذهب می

بوخارين ". به طور کلی سرپرستان و سازمان گران طايفه آغاز می گردد
برای اين توضيح خود از کتاب هاينريش کونو و نيز از آثار ماکس وبر در 
باره مذاهب شرقی استفاده می کند ، بی آن که ضرورتًا تفسير آنها را 

وبر ، می گويد ميان ساختارهای مذهبی و او با استفاده از . بپذيرد
و در توضيح اين . ساختارهای اجتماعی خوانايی چشم گيری وجود دارد

که چرا در سرمايه داری علی رغم پخش بودن قدرت سياسی ، مذهب تک 
خدايی دوام می آورد ، می گويد اقتصاد سرمايه داری از يک سو با رابطه 

از سوی ديگر با مناسبات سلطه و سلطه پذيری مشخص می شود و 
اگر پابرجا ماندن مذهب ناشی از رابطه اولی . مبادله غير سازمان يافته

باشد ، کم رنگ بودن و غير جسمانی بودن خدای امروزی منعکس کننده 
بوخارين می گويد نظريه اش در باره مذهب را از . رابطه دومی است
  .بوگدانف گرفته است

   :مارکسيسم غربی –ث 
 است کلی برای شماری از نظريه پردازان مارکسيست که از دهه  عنوانی
 به بعد در اورپای مرکزی وغربی نظريه های شان را مطرح ١٩٢٠
 سياسی واحدی قرار نمی –غالب اين افراد در مجموعه فکری . کردند

آنها هم با مارکسيسم : گرفتند ، ولی شباهت های چندی باهم داشتند 
با رفرميسم احزاب سوسيال دموکرات رسمی اتحاد شوروی و هم 

مرزبندی داشتند ؛ بيشتر روی مسائل فرهنگی و فلسفی متمرکز بودند ، و 
از جنبش سوسياليستی برخاسته از پائين ، با تأکيد بر دموکراسی فعال 

نظريه پردازان قرار داده شده زير اين . می کردند طرفداری توده ای
نگی مذهب توجه بيشتری داشتند که عنوان غالبًا به نقش اجتماعی و فره

  .به چند نفر از برجسته ترين آنها در اين حوزه اشاره می کنم
يکی از بنيان گذاران اصلی حزب کمونيست ايتاليا آنتونيو گرامشی 

شهرت او به عنوان يک نظريه پرداز برجسته مارکسيست بيش از . بود
رت ده ساله اش اوست که در دوره اسا" دفترهای زندان"هر چيز مديون 

اين نوشته ها به صورت يادداشت . در زندان های فاشيسم نوشته شده اند
هايی هستند که در تدارک کار تئوريک بزرگی که او در نظر داشته ، تهيه 

مهم ترين . شده اند و عمدًا با زبانی خاص برای گريز از توجه زندانبانان
ی سوسياليستی است هدف گرامشی در اين نوشته ها طرح مبانی استراتژ

  .و توجه او به مذهب نيز در همين راستاست
در اين نوشته ها ، نه تنها مذهب بلکه همچنين فلسفه ، علم و ايدئولوژی 

و . عمدتًا به لحاظ کارکرد اجتماعی آنها مورد توجه قرار می گيرند
بنابراين همه آنها هم چون پديده های توی هم رفته و در اثر گذاری روی 

نگريسته می شوند که هر چند حوزه های خاص خود را دارند ، ولی هم ، 
و درست به . در متن زندگی اجتماعی ، جدا از هم و بی ارتباط باهم نيستند
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همين دليل ، وقتی در متن زندگی اجتماعی نگريسته می شوند ، هيچ کدام 
برای درک روشن تری از نظر او ، کافی . به صورت خالص وجود ندارند

  : چند مالحظه او را در کنار هم قرار بدهيماست 
توجه شود که مسأله مذهب : "  گرامشی در باره مذهب چنين می گويد- ١

نه در معنای اعتقادی بلکه در معنای دنيویِ  وحدِت ايمان ميان دريافتی از 
اما چرا اين . جهان و هنجار رفتاری متناسب با آن در نظر گرفته شود

يا حتی به صورتی » ايدئولوژی«بناميم و نه » مذهب«وحدت ايمان را 
  " ؟ »سياست«سرراست 

 او سه عنصر بنيادی متمايز را در ايدئولوژی مورد تأکيد قرار می - ٢
عنصر نخست فلسفه است که به وسيله روشنفکران طبقه حاکم و : دهد

معطوف به اعضای آن طبقه توليد می شود و سنگ بنای هر مجموعه 
فلسفه "عنصر دوم ، فهم همگانی است که .ب می گرددايدئولوژيک محسو

محسوب می شود و ويژگی بنيادی اش اين است که " غير فيلسوفان
 پاره ، نا پيوسته و کم –دريافتی است ، حتی در مغز يک فرد ، تکه 

اهميت ، در انطباق با موقعيت اجتماعی و فرهنگی توده هايی که فلسفه 
است که اسم جمعی ) فولکولور ( مه عنصر سوم ، فرهنگ عا. شان است

برای باورها ، نظرات و خرافات عاميانه است که نفوذشان را از طريق 
گرامشی می گويد هرچند مذهب در هر سه عنصر . سنت کسب می کنند

ايدئولوژی نقش دارد ، ولی بنا به طبيعت خود به فهم همگانی و فرهنگ 
اين دو هستند که رسوب عاميانه نزديک تر است تا به فلسفه ؛ زيرا 

  .ايدئولوژيک مذهب را تأمين می کنند
 گرامشی می گويد ، هر مذهبی طيفی است از مذاهب مختلف و غالبًا – ٣

نا هم ساز ؛ مثًال کاتوليسيسمی برای دهقانان وجود دارد ، کاتوليسيسمی 
برای خرده بورژوازی و کارگران شهری ، کاتوليسيسمی برای زنان و 

  . برای روشنفکران که خودش نيز گنگ و ناپيوسته استکاتوليسيسمی
همان طور که از مالحظات فوق می توان فهميد ، گرامشی معتقد است که 
سازمان يابی اکثريت محروم جامعه ، و فعال شدن آنها برای بزرگ ترين 
ابتکار تاريخی ، نه با ناديده گرفتن مذهب بلکه با فعال شدن عناصر 

البته اين به معنای کنار .  امکان پذير خواهد شداعتراض نهفته در آن
انقالبی کردن کل "آمدن با  تاريک انديشی مذهبی نيست ؛ زيرا گرامشی 

جامعه را شرط الزم ابتکار تاريخی "  سيستم مناسبات فکری و اخالقی
را يکی از شرايط الزم آن می بيند وحزب " الئيسيسم"پرولتاريا می داند و 

الئيک سازی کامل تمام "و " الئيسيسم مدرن"ای برای کمونيست را پايه 
اما از نظر او . می نگرد" جنبه های زندگی و تمام مناسبات عرفی

کارگران به صورت توده منفعل و با گرويدن به آموزش های طاليی 
کمونيست ها ، به باز سازی جامعه بر نخواهند خاست ، بلکه از تمام 

از نظر . ن استفاده خواهند کردمصالح فرهنگی مترقی َدم دست شا
گرامشی ،  پيوند ديالکتيکیِ عالی ترين سطوح تئوری کمونيستی  با فهم 
همگانی و فرهنگ عامه  و درهم آميزی فعال آنها شرط الزم برای شکل 

او حتی کليسای کاتوليک . گيری جنبش سوسياليستی واقعًا توده ای است
الی ترين سطح الهيات با را به خاطر تالشش برای حفظ پيوند زدن ع

مسيحيت فولکولوريک مردم مورد ستايش قرار می دهد و آن را تجربه 
قدرت کليسای کاتوليک در اين : "آموزنده ای برای کمونيست ها می داند

را » مذهبی«واقعيت بوده و هنوز هم هست که وحدت اعتقادی توده افراد 
ح فکری باال را از عميقًا يک ضرورت می دانسته و تالش کرده است سطو

کليسای روم هميشه سرسختانه . جدا شدن از سطوح پائين تر بازدارد
دو مذهب ، يعنی » رسمی«ترين مبارزه را برای جلوگيری از شکل گيری 

". ( مذهب روشنفکران و مذهب مؤمنان عادی ، سازمان داده است
 ، ١٩٧١، ترجمه انگليسی ، " گزيده دفترهای زندان: "آنتونيو گرامشی

  ). بخش سوم 
 ، که بيش از حد مقبول در مکتب فرانکفورتبعضی از متفکران 

سنت کالسيک مارکسيستی بر عناصر روبنايی تأکيد داشته اند ، توجه 
 مفهوم خدا را ماکس هورکهايمر. ويژه ای به مذهب کرده اند

مفهوم : " انتقادی ضمنی بر همه نظم های سياسی و اجتماعی می داند
مانی دراز جايی بود که اين انديشه را زنده نگه می داشت که خدا برای ز

عالوه بر آن چه بيان عمل کرِد طبيعت و جامعه هستند ، هنجارهای 
ناخشنودی از سرنوشت زمينی نيرومندترين . ديگری هم وجود دارد

اگر عدالت با خدا به ياد می . انگيزه برای پذيرش يک هستی برين است
مذهب سنِد . ه همان ميزان در جهان يافت شودآيد ، پس قرار نيست ب

به نظر او ، ". آرزوها ، تمايالت و اتهامات نسل های بی شمار است
ميراث مذهب ، انديشه عدالت کامل است که هرچند واقعيت يابی آن در 
جهان شايد ناممکن باشد ، ولی هم چون بنيادی ثابت برای مخالفت با 

لبته فراموش نبايد کرد که ا. قدرت های موجود عمل کرده است

هورکهايمر نيز مانند بسياری از مارکسيست ها معتقد بود که مذهب در 
   ). ١٢٤ -١٢٥به نقل از مک لالن ، ص . ( حال از بين رفتن است
 که يکی از بزرگ ترين منتقدان ادبی و نظريه پردازان والتر بنيامين

با مکتب فرهنگی قرن بيستم به حساب می آيد و پيوندهايی هم 
فرانکفورت داشت ، بر ضرورت پيوند مارکسيسم و نوعی الهيات شورشی 

او معتقد بود که مارکسيسم بدون پيوند با نوعی ُمنجی . تأکيد می ورزيد
و تکيه بر مفهوم عدالت کامل ، می تواند به ) مسيانيسم ( باوری 

ای از نمونه . پوزيتويسم بغلتد و مورد سوء استفاده رفرميسم قرار بگيرد
که به روايتی " ( تزهايی در باره تاريخ"اين نظر او را می شود در 

آخرين نوشته او قبل از خودکشی اش در فرار از دست عوامل نازی ها 
 حکايت می کنند از عروسکی کوکی که چنان - ١: "مشاهده کرد) است 

ساخته شده بود که می توانست به استادی شطرنج بازی کند ، و هر 
عروسکی در . ه های حريف را با حرکتی مناسب پاسخ گويدحرکت مهر

جامه ُترکی با قليانی در کنار ، رو در رویِ  صفحه شطرنجی گذارده بر 
مجموعه منظمی از آينه ها اين توهم را بر می انگيخت که . ميزی عريض

حال آن که به واقع ، گوژپشتی ريزاندام . اين ميز از همه سو شفاف است
 خبره بود درجوف عروسک می نشست و به ياری رشته که شطرنج بازی

می توان نوعی قرينه فلسفی برای . ها دستان عروسک را هدايت می کرد
ماترياليسم «عروسکی که نامش . اين دستگاه در ذهن متصور شد

او می تواند به سهولت همه . است ، بايد هماره برنده شود» تاريخی
 شرط آن که از خدمات الهيات بهره حريفان را از ميدان به در کند ، به

جويد ، همان الهياتی که چنان که می دانيم ، امروزه آب رفته است و بايد 
: " و باز همانجا ، در قسمت ديگری چنين می گويد". از انظار کناره گيرد

نه انسان يا انسان ها ، بلکه خوِد طبقه مبارز و ستمديده مخزن  ... - ١٢
انديشه مارکس ، اين طبقه در مقام آخرين طبقه در . معرفت تاريخی است

به بند کشيده شده ، در مقام آن انتقام گيرنده ای ظاهر می شود که رسالت 
. رهايی را ، به نام نسل های بی شمار پايمال شدگان، به انجام می رساند

اين باور ، که برای مدتی کوتاه در گروه اسپارتاکيست ها ظهور و خيزشی 
، همواره از ديد سوسيال دموکرات ها امری مردود بوده دوباره يافت 

از صفحات [آنها عمًال موفق شدند طی سه دهه ، نام بالنکی را . است
محو سازند ، هر چند که اين نام همان شعار و آوای مبارزه ] تاريخ

. قرن پيشين طنين افکنده بود] فضای تاريخی[جويانه ای بود که در 
يد نقش منجیِ  نسل های آينده را به طبقه سوسيال دموکراسی صالح د

کارگر واگذار کند ، تا از اين طريق رگ و پیِ  عظيم ترين نيروی اين 
اين نقش ، طبقه کارگر را واداشت تا هم ] ايفای[تعليم . طبقه بريده شود

حس نفرت و هم روح ايثار خويش را از ياد ببرد ، زيرا آنچه هر دو آنها 
شتر تصوير نياکان به بند کشيده شده است ، تا را تغذيه می کند ، بي

  ).ترجمه مراد فرهاد پور ". ( تصوير نوادگان رها شده از بند
 که شاگرد لوکاچ بود و عميقًا تحت تأثير اثر معروف او لوسين گلدمن

قرار داشت ، يکی از معدود مارکسيست هايی " تاريخ و آگاهی طبقاتی" 
نشان بدهند که ميان مارکسيسم و مذهب است که تالش زيادی کرده اند تا 
می کوشد با " خدای پنهان"او در کتاب . خويشاوندی عميقی وجود دارد
و روش اشراقی او در رسيدن به ايمان به  استفاده از ديد تراژيک پاسکال

خدا ، اهميت ايمان به امکان آزادی بشريت در انديشه مارکسيستی را 
خدايی که وجودش را نمی " پاسکال به از نظر گلدمن ، ايمان. نشان بدهد

و زيستن به طور کامل و ... توان اثبات کرد ، در حالی که وجود دارد
؛ و " انحصاری برای اين خدا که هميشه غايب است و هميشه حاضر

روی اين ايمان بود که او را از غلتيدن به " شرط بندی"پذيرش ريسک و 
رط بندی روی امکان آزادی و همين نوع ش. ابهام و سازش باز می داشت

بشريت و خطر کردن برای آن ، در انديشه مارکسيستی نيز مطرح است و 
بنابراين بی آن که اعتقاد به خدا را قاچاقی وارد مارکسيسم کنيم ، می 
توانيم بگوئيم که مارکسيسم نيز يک نوع ايمان است و توجه به اين جنبه 

کوالکوفسکی،جلد .( از مارکسيسم برای سرزندگی آن اهميت دارد
  ).٣٢٤ –٣٤١سوم،ص

 بيش از هر متفکر مارکسيست ديگری روی رابطه مذهب ارنست بلوخ
و مارکسيسم متمرکز بوده و بر ضرورت نوعی پيوند ميان مذهِب معترض 

در ( در واقع محور فعاليت های فکری او . و مارکسيسم تأکيد کرده است
 روی همين مسأله  )١٩٢٠ – ١٩٧٠يک دوره طوالنی پنجاه ساله 

تمام . از نظر بلوخ ، اميد مهم ترين اصل زندگی انسانی است. متمرکز بود
يعنی نخستين نوشته مهم " روح آرمان شهر"از ( نوشته های مهم او 

که جلد سوم " اصل اميد" گرفته تا کتاب اصلی او ، يعنی ١٩١٨اش در 
او از يک . دبر مدار همين اصل می چرخن)  به پايان رسيد ١٩٥٩آن در 

طرف ، اميد به رستگاری را در مذاهب مختلف و به ويژه در معاد شناسی 
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مسيحی ، تجلی روح آرمان شهری می بيند ؛ و از طرف ديگر ، کمونيسم 
می داند ؛ و بنابراين ، نتيجه می گيرد که " آرمان شهر مشخص "را تنها 

که ناگزير بی خدايی مارکسيستی نمی تواند نفی ساده مذهب باشد ، بل
نهفته در مذهب را به " گنجينه اميد"است انسان گرايی فعالی باشد که 

تصادفی نيست که بلوخ با تعبير خاص خود می گويد . دنيای واقعيت بياورد
مارکسيسم : يا می گويد. ، خدا هنوز وجود ندارد ، اما وجود خواهد داشت

 يک بی خدا می يا اين که ، فقط. حقيقی مسيحيت حقيقی را جدی می گيرد
از نظر بلوخ ، تا زمانی که هنوز چيزی . تواند يک مسيحی خوب باشد

برای اميد بستن وجود دارد ، نوعی باور مذهبی ، جزيی عادی از شرايط 
او تالش الهياِت ليبرال برای حذف يا به حاشيه راندن معاد . انسانی است

يح را به شدت مس" موعظه باالی کوه"شناسی مسيحی و تعبير اخالقی از 
در " موعظه باالی کوه"مورد انتقاد قرار می دهد و تأکيد می کند که 

شرايط انتظار پايان قريب الوقوع جهان معنا می داشته و بنابراين ، از اين 
نظر ، انجيل نه يک پيام اجتماعی يا اخالقی ، بلکه پيام رستگاری ُاخروی 

نخست اين که : ميت داردتوجه به دو نکته در نظرات بلوخ اه. بوده است
او خواهان رقيق کردن ماترياليسم مارکسيستی  از طريق آميختن آن با 
اعتقادات مذهبی نيست بلکه نقد ماترياليستی مذهب را ضروری می داند ؛ 
دوم اين که او هميشه بر عنصر اعتراض و اميد در مذهب تأکيد می کند و 

. به شدت مخالف است) شانه بهره ک( با مذهب تخدير کننده و پاسدار نظم 
به نظر او جنبش های مذهبی ارتدادیِ  شورشی مانند کاتارها ، هوسيت 
ها و آناباپتيست ها بودند که مسيحيت راستين را زنده نگهداشتند ، 

" توماس مونتسر ، همچون متکلم انقالب"در ( تصادفی نبوده که بلوخ 
روی از انگلس ، روی با پرداختن به زندگی مونتسر ، به پي ) ١٩٢١در 

او حتی . بررسی يکی از اين جنبش های مذهبی شورشی متمرکز شد
بی خدايی و : "بلوخ. ( بزرگ ترين مرتد را در خوِد مسيح می بيند

 ؛ کوالکوفسکی ، جلد ١٣٠ – ١٣٣ ؛ مکلالن ، ص ١٩٧٢، " مسيحيت
   ). ٤٢١– ٤٥٠سوم،ص 

***  
 سيستم استالينی و تحکيم  به بعد ، با شکل گيری١٩٢٠از نيمه دوم دهه 

در اتحادشوروی ، ظاهرًا مسأله مذهب " کمونيستی" دولت –سيستم حزب 
 دولت ها هر –و بنابراين ، نظريه پردازان حزب . با سرکوب آن حل شد

چه در باره مذهب پرداختند ، جز رهنمودهای بوروکراتيک برای حل 
.  ديگری نداشتوفصل مسائل امنيتی مربوط به ناراضيان مذهبی ، ارزش

و سياستی که در دولت شوروی در برخورد با مذهب شکل گرفت ، مانند 
که علی رغم " کمونيستی"خود اين دولت الگويی شد برای همه نظام های 

همه تفاوت ها و اختالفات شان در حوزه های مختلف ، آن را الگويی بی 
 - الف :  بودچکيده سياست مزبور چنين. همتا و ترديد ناپذير تلقی کردند

پذيرش آزادی مذهب در حد حق افراد در داشتن اعتقادات مذهبی به 
عنوان يک امر خصوصی و نيز حق آنها در انجام عبادات و فرايض 

 - ب . مذهبی در محدوده زندگی خصوصی ، به شرط رعايِت قوانين دولتی
 آزادی تبليغات ضدمذهبی و معموًال سازمان -ج . ممنوعيت تبليغات مذهبی

ترديدی نمی توان داشت . دهی فعال آن از طرف دستگاه های حزب حاکم
که اصل اول اين سياست جز يک تدبير مصلحتی چيز ديگری نبود و به 

زيرا . جرأت می توان گفت که آزادی مذهب در عمل چندان معنايی نداشت
اوًال افراد مذهبی نمی توانستند به مقامات حزبی برسند و به اين ترتيب 

 از حق انتخاب شدن به مسؤوليت های عمومی محروم می شدند ؛ عمًال
ثانيًا انجام اعمال مذهبی در حدی و در حوزه هايی مجاز شمرده می شد 

  . مذهبی در نيايد" تبليغات"که به صورت 
  يک ارزيابی

   :مارکسيسم و تاريک انديشی مذهبی
نديشی و  مخالفت مارکسيسم با مذهب قبل از هر چيز مخالفت با تاريک ا

همان طور که از نمونه . کارکرد ارتجاعی مذهب در جامعه انسانی است
های اشاره شده در باال نيز می شود فهميد ، اين مخالفت نقطه هم رايی 
همه جريان هايی است که به نحوی با سنت انديشه مارکسيستی ارتباط 

ی که پيکار انديشه ا. و اين کامًال طبيعی و گريز ناپذير است. پيدا می کنند
برای آزادی ، برابری و همبستگی همه افراد انسانی را دليل وجودی خود 
می داند ، نمی تواند با نيروهايی که به نحوی از انحاء در مقابل اين پيکار 

با هيچ توجيه فلسفی يا مصلحت تاکتيکی . بزرگ می ايستند ، کنار بيايد
آيا هر باور مذهبی اما . نمی شود و نبايد اين ضديت را کم رنگ کرد

مساوی با تاريک انديشی است؟ پاسخ اين سؤال ، به نظر من ، قطعًا منفی 
کسی می تواند با همه تصورات ما از رهايی انسان و شرايط رسيدن . است

اين يک . به آن همراه شود و در عين حال اعتقادات مذهبی داشته باشد
افرادی به فراوانی فرض انتزاعی نيست ؛ به تجربه می دانيم که چنين 

وجود دارند و حتی فراتر از فرض ما ، نه عليرغم اعتقادات مذهبی ، بلکه 

و اين . به دليل همين اعتقادات شان با جنبش سوسياليستی همراه شده اند
ما را ناگزير می سازد که معياری سنجش پذير برای شناسايی تاريک 

ه ترين و در عين حال من فکر می کنم ساد. انديشی اجتماعی داشته باشيم
بهترين راه دست يابی به چنين معياری اين است که بگذاريم خوِد مخالفان 

نيروی ارتجاعی و تاريک انديش نيرويی . سوسياليسم خود را معرفی کنند
است که در مقابل سوسياليسم و هدف های آن می ايستد ، خواه مذهبی 

دست ( که دستگاه مذهب به تجربه تاکنونی می دانيم . باشد يا ضد مذهبی
در همه مذاهب مسلط در جوامع مختلف ، در مقابل جنبش ) کم 

و . سوسياليستی و همه جنبش های آزادی وبرابری خواهی قرار داشته اند
" مقدس"زيرا دستگاه مذهب بدون مفهوم . اين البته تصادفی نبوده است

عنايی يعنی چيزی که غير قابل بحث و چون و چرا اعالم می شود ، م
داشته " مقدس"اما صرف نظر از هر عقيده ای که در باره مفهوم . ندارد

باشيم ، نمی توانيم نقش دستگاه مذهب را ناديده بگيريم که زير پوشش 
حوزه مقدسات و به نام پاسداری از آن ، عمًال و گاهی رسمًا خود را 
ی سخن گو ، رابط و مفسر حوزه مقدسات در ميان افراد عادی معرفی م

به عبارت ديگر ، وظيفه اساسی و تخطی ناپذير دستگاه مذهب ، . کند
گستراندن حوزه مقدسات به ميان آدميان و مقدس سازی گروهی از 

مثالًَ همه دستگاه های مذاهب مسلط ، کهتری زن را . موجودات دوپا است
تلقی می کنند و پاسداری از اين ) يا الهی(نسبت به مرد يک قانون مقدس 

آيا اين جز غير قابل بحث اعالم .  مقدس را وظيفه خود می دانندقانون
  کردن نابرابری در ميان انسان ها معنای ديگری می تواند داشته باشد؟ 

جالب اين است که گاهی دستگاه مذهب اين مقدس سازی را علی رغم 
مثًال بنا به متن صريح انجيل . نّص مقدس مذهب مربوطه انجام می دهد

س ترين سند کليسای کاتوليک محسوب می شوند ، تولد و هايی که مقد
. رستاخيز عيسای مسيح با معصوميت و تقدس دو زن پيوند خورده است

تولد او از مادرش مريم ، يعنی يک زن باکره ، نشانه اولوهيت او تلقی 
می شود ؛ و تنها شاهد زنده شدن و بر خاستن او از گور ، زن ديگری 

. که از نزديک ترين پيروان او بود) يا ماگدلينا ( يه است به نام مريم مجدل
با اين همه کليسای کاتوليک هنوز هم حاضر نيست حق کشيش شدن زنان 
کاتوليک را بپذيرد ، با اين استدالل عجيب که هيچ يک از حواريان دوازده 

روحانيت همه شاخه های اسالم قرآن : مثالی ديگر! گانه مسيح زن نبودند
 سند مذهبی خود می دانند و حتی فراتر از آن ، همه کلمات را مهم ترين

اما بنا به متن صريح همان .آن را وحی از طرف خداوند تلقی می کنند
نه تنها سنگسار نيست ، بلکه حداکثر " زنای محصنه"قرآن ، مجازات 

به اين دليل ، که اگر شوهر " حداکثر"می گويم . صد ضربه شالق است
که زنش را در حين هم خوابی با مرد ديگری ديده شاهدی نداشته باشد 

است و زن منکر ادعای شوهرش باشد ، آنها بعد از ادای سوگند ، برای 
مراجعه کنيد به متن قرآن ، سوره نور ، آيه ( هميشه از هم جدا می شوند 

اما دستگاه مذهِب همه شاخه های اسالم ، علی رغم نص  ). ٩ تا ٢های 
را غيرقابل " زنای محصنه"أيی عجيبی ، سنگسار صريح قرآن ، با هم ر

اين نوع نمونه ها نشان می دهند که دستگاه مذهب خود ! بحث می دانند
با اعتقاد به همين نقش بود . را تنها داور محدوده حوزه مقدسات می داند

که خمينی در فتوای معروف اش در باره واليت مطلقه فقيه اعالم کرد که 
  . شود حتی نماز و روزه را به طور موقت تعطيل کرداگر الزم باشد ، می

 وجود مقدسات يا بايدها و نبايدهای غيرقابل بحث در يک جامعه ضرورتًا 
به اراده و وجود دستگاه مذهب بستگی ندارد ، بلکه برعکس ، دستگاه 
مذهب است که از مقدسات معتقدان يک مذهب آويزان می شود و گاهی 

تقدان می کوشد دايره شمول آنها را تغيير بدهد عليرغم باورهای همان مع
بنابراين ، . تبديل کند" بايد"ی را به "نبايد"يا " نبايد"ی را به "بايد"و 

برخالف تصور آنهايی که وجود دستگاه مذهب را برای حفظ ارزش های 
حياتی بشری ضروری می بينند ، جامعه انسانی می تواند راه های بهتری 

مثًال اجتناب از رابطه جنسی با .  مثبت خود پيدا کندبرای حفظ ارزش های
خويشاوندان خيلی نزديک در همه فرهنگ های انسانی عموميت دارد و 
منشأ آن احتماًال به دوره پيش از فرهنگ ، يعنی دوران تکامل بيولوژيک 

به عبارت ديگر ، اين يک تابو در سطح جهانی . نوع انسانی تعلق دارد
غم اختالفات مذاهب گوناگون و دشمنی های گاهی بوده است که علی ر

بسيار خونين ميان آنها ، از طرف همه رعايت شده و تا آنجا که اطالع 
ممکن است . داريم ، هيچ جريان ضد مذهبی نيز عليه آن برنخاسته است

گفته شود که اين پذيرش عمومی بدون تأئيد آن از طريق مذاهب گوناگون 
اما می دانيم که با آميزش فرهنگ . درست استحاصل نمی شد؛ که کامًال 

های مذاهب مختلف " نبايد"ها و " بايد"های گوناگون ، هرچند بعضی از 
کم رنگ تر می شوند ، اما اين تابو هم چنان دست نخورده باقی مانده ؛ نه 
صرفًا به دليل اين که نقطه توافق همه مذاهب و فرهنگ هاست ، بلکه 

ن که چيزی عميق تر از حالل ها و حرام های بيش از همه به دليل اي
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تصادفی نيست که با پيشرفت علوم طبيعی . مذاهب مختلف را بيان می کند
و توده ای تر شدن دست آوردهای آن ، دايره شمول اجتناب از ازدواج با 
خويشاوندان عمًال حتی گسترده تر هم می شود و گاهی بی توجه به سنت 

 مسلمانان ازدواج دختر عمو و پسر عمو امری مثًال در ميان. های مذهبی
بسيار رايج است و حتی در ميان شيعيان ، الگوی زوج نمونه ، يعنی 
فاطمه وعلی ، معموًال شاهدی بر مطلوب بودن اين نوع ازدواج ها تلقی 

اما می دانيم که اکنون در ايران ، با افزايش آگاهی مردم از . می شود
 ، اين الگو به تدريج زير سؤال قرار می مخاطرات ازدواج های فاميلی

گيرد و حتی جمهوری اسالمی که اصرار دارد نه تنها واجبات ، بلکه حتی 
مصلحت "مستحبات عصر شتر چرانی را نيز به اجرا بگذارد ، بنا به 

بودن زوج نمونه را در اين مورد " ُاسوۀ حسنه"ناگزير شده " نظام
  .يواشکی درز بگيرد
مثًال . را مثبت می دانند" مقدس"مين بازی مذهب با مفهوم البته بعضی ها ه

اميل دورکيم و به طور کلی جامعه شناسان و انسان شناسان فونکسيوناليست 
اين نقش مذهب را برای حفظ هم بستگی و ) مانند مالينوسکی و پارسونز ( 

اما ضعف چنين نگرشی اين . هم آهنگی اجتماعی مفيد و ضروری می دانند
 نظم مبتنی بر مفهوم مقدس را در مقابل هرج و مرج و قانون جنگل است که

اين نگرش قرابت . قرار می دهد ؛ گويی جز اين دو راه ديگری وجود ندارد
زيادی با نظريه محافظه کارانه معروف تامس هابس ، فيلسوف سلطنت طلب 

حيوانی قرن هفدهم انگليس دارد که در دوره انقالب انگليس انسان را طبيعتًا ، 
گرگ صفت می ناميد و به نام ضرورت اجتناب از قانون جنگل ، از سلطنت 

مسأله "به خاطر همين قرابت است که تالکوت پارسونز . مطلقه دفاع می کرد
  . می نامد"  مسأله محوری جامعه شناسی "هابسی را" نظم

چنين نگرشی خواه ناخواه به توجيه تاريک انديشی ها، نابرابری های 
زيرا اوًال تاريک انديشی . اعی و خشونت های ناشی از آنها می انجامداجتم

. مذهبی منشأ بسياری از زورگويی ها و نابرابری ها در جامعه انسانی است
همان طور که در باال اشاره کردم ، کافی است به عنوان يک نمونه سؤال کنيم 

برابری اجتماعی که آيا تصادفی است که تقريبًا همه مذاهب نهادی شده مخالف 
زنان با مردان هستند؟ ثانيًا تمام تاريخ انسانی آکنده از خشونت ها و بی رحمی 

شايد گفته شود که . هايی است که توسط مذاهب مختلف دامن زده شده اند
اعتقادات مذهبی پوشش و بهانه اين نوع جنگ ها و خشونت ها بوده اند ، نه 

رد که اعتقادات مذهبی با دادن پوشش آری ، ولی نمی شود انکار ک. علت آنها
مقدس به بسياری از جنگ ها و خون ريزی ها ، بر خشونت و توحش های 

بی ترديد هر مذهبی در ميان پيروان خود هم بستگی ايجاد می . آنها افزوده اند
ها همراه است با دشمنی و "خودی"کند ؛ اما همين ايجاد همبستگی ميان 

در واقع . های آنها را قبول ندارند" مقدس"که " ديگران"نفرت نسبت به 
بخش اعظم خون ريزی های مذهبی تاکنونی ميان معتقدان مذاهب رقيب بوده 

فراموش نکنيم که در غالب جنگ ها . است ، نه بين مذهبی ها و غيرمذهبی ها
، به فرقه مذهبی هم جوار و " دشمن"و خشونت های مذهبی ، طرف مقابل يا 

جنگ ها و " متمدن"مثًال در بطن خوِد اورپای . ته استخويشاوند تعلق داش
قتل عام هايی که در گذشته از طرف فرقه های مختلف مسيحی عليه هم راه 

جنگ های "در . افتاده ، در شمار خونين ترين جنگ های اورپائيان بوده است
ميان کاتوليک  ) ١٦٤٨ تا ١٦١٨از ( که در نيمه اول قرن هفدهم " سی ساله
روتستان ها جريان داشت و تقريبًا همه قدرت های اورپايی در آن درگير ها و پ

فرقه .  سوم جمعيت پاره ای از ايالت های آلمانی نابود شدند-شدند ، حدود دو
های مختلف اسالمی نيز همين نوع جنگ ها و قتل عام ها را عليه يک ديگر 

 دور ٩ کم در که دست" جنگ های صليبی"رشته طوالنی . به راه انداخته اند
 سازمان داده شد و بخش بزرگی از ١٠٩٥ – ١٢٧٢خونين و در فاصله 

آبادترين مناطق دنيای آن روز را به خاک و خون کشيد ، ميان مسيحيان و 
در حال حاضر نيز . مسلمانان روی داد ، يعنی پيروان دو مذهب ابراهيمی

 ناسيوناليزم های شاهديم که چگونه بنياد گرايی های مذهبی مختلف ، در کنار
افراطی و گاه در آميختگی با آنها ، کار سازمان دهندگان آدم خواری های 

  . بزرگ امروزی را تسهيل و توجيه می کنند
ثالثًا استدالل فونکسيوناليست ها برپايه يک فرض ضمنی بنا شده که کامًال 

آنها عمًال و گاهی با : نادرست است و ناديده گرفتن آن بسيار خطرناک
صراحت ، جامعه انسانی را يک جمع ارگانيک تصوير می کنند مثًال  نظريه 

اشکال "که در اثر اصلی او در اين باره ، به نام ( اميل دورکيم در باره مذهب 
بر پايه مطالعات انسان شناسی در مورد ) بيان شده" ابتدايی زندگی مذهبی

ا به جوامع طبقاتی کامًال بوميان استراليا بنا شده است ؛ در حالی که تعميم آنه
 طبقات و در دوران سرمايه داری ، با توجه به وجود. گمراه کننده است

تضادهای طبقاتی ، مهاجرت ها و آميزش های فرهنگی ، نه تنها جامعه تک 
مذهبی پديده نادری است ، بلکه حتی در ميان پيروان يک مذهب واحد نيز 

در واقع برخالف .  ناممکن استبرداشتی واحد از مسلمات همان مذهب عمًال
، تز " مذهب"با " تمدن" ادعای سموئيل هانتينگتون که با مترادف کردن

را مطرح کرد ، در دنيای امروز ، به قول ديتر زنگهاس ، با " جنگ تمدن ها"
، " جنگ درون تمدن ها: "زنگهاس(  روبرو هستيم " جنگ درون تمدن ها"

دنيايی تأکيد مارکسيسم بر ضرورت در چنين  ). ٢٠٠٢ترجمه انگليسی ،

حقيقت اين . مبارزه با تاريک انديشی مذهبی بيش از پيش اهميت پيدا می کند
است که هم بستگی آگاهانه برای آزادی ، برابری و هم بستگی عمومی انسانی 
در ميان اکثريت محروم جوامع امروزی ، بدون مبارزه بی امان عليه تاريک 

و حتی فراتر . تماعی ، هدفی دست نيافتنی خواهد ماندانديشی های گوناگون اج
از اين ، هم بستگی مؤثر اکثريت زحمتکش و محروم با هم بستگی فعال 

دست ( مذهبی و ناسيوناليستی غير قابل جمع است و شکل گيری و دوام اولی 
  .     به حد معينی از کم رنگ شدن دومی بستگی دارد)کم 

مخصوصًا هنگامی که پاسدار مذهب ( ه مذهب بايد توجه داشت که هر دستگا
از آنجا که متولی حوزه مقدسات ) مسلط يا قدرتمند در يک جامعه باشد 

محسوب می شود ، يعنی در حساس ترين حوزه های زندگی مردم اعمال نفوذ 
روحانيِت مذهب مسلط در . می کند ، بخشی از ساختار قدرت محسوب می شود

زئی از طبقه حاکم باشد ، خواه در ائتالف و هم هر جامعه طبقاتی ، خواه ج
سويی مستقيم يا غير مستقيم با آن ، شاخه ای از پاسداران بهره کشی طبقاتی 

در . ، يا به قول لويی آلتوسر ، يکی از دستگاه های ايدئولوژيک دولت است
يا وسيله تسلی آنها نيست ، بلکه وسيله " افيون مردم"اينجا مذهب ديگر فقط 

توجه به اين نقش مذهب . رای کنترل اجتماعی طبقات فرودست هم هستای ب
البته مختص مارکسيسم نيست ، جريان های ديگر جامعه شناسی نيز منکر اين 
نقش نيستند ، اما طبيعی است که بنا به نگرش اجتماعی شان ، ضرورتًا 

 و مذهب: "نگاه کنيد به برايان ترنر. (موضعی انتقادی در قبال آن ندارند
 . بقيه در شماره آينده      ).١٠٩ – ١٣٣ ، ص ١٩٩١، " تئوری آجتماعی

……………………………………  
 متن زير را در تكذيب شرآت خود در علي اشرف درويشيان

ي آارگزاران فرستاده  ي موسوم به شوراي صلح براي روزنامه جلسه
الزم به ذآر است اين روزنامه طي مطلبي در مورد اين جلسه، از . است
لي اشرف درويشيان نيز به عنوان يكي از اعضاي اين شورا نام برده ع
  .بود
 تير آن روزنامه زير عنوان تشكيل 15در خبري آه در شماره " 

شوراي ملي صلح درج شده نام اينجانب علي اشرف درويشيان نيز به 
. ي مؤسس اين شورا آمده است عنوان يكي از افراد حاضر در جلسه

ام و از تصميمات  آنم آه در چنين جمعي حضور نداشته صراحتًا اعالم مي
گونه اطالعي ندارم و با آنكه همواره ضد جنگ و هوادار  آن نيز هيچ
ام، اما گمان  هاي خود نشان داده ام و اين را در آارها و نوشته صلح بوده

هاي واقعي،  ي ما نياز به فعاليت ي تاريخي حاضر جامعه آنم در لحظه مي
اي نه تنها  ر دارد و اقدامات مجازي، نمايشي و رسانهعملي و مستم

ترين  تدريج مردم را نسبت به حساس آند، بلكه به مشكلي را حل نمي
  . "سازد تفاوت مي مسائلي آه جامعه با آنها روبرو است بي

…………………………………... 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.hekargarra@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  تحاد چپ کارگریسايت ا

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.letinbul-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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  برای شفافيت و علنی سازی کف می زنم
 الله حسين پور

با کوشش تارا " در چالش با تمرکزگرايی"مجموعه مقاالتی که با تيتر 
نجد احمدی جمع آوری شد و هم چنين مقاله های ديگری که در همان 
رابطه در سايت ها درج شدند، عکس های يک ُبعدی را که تاکنون از 
مسائل درونی کمپين يک ميليون امضاء عرضه می شد، تبديل به 

ز شفافيت در عرضه هرچند که هنوز نمی توان ا. فيلمی چند ُبعدی کرد
اما در هر حال ديدن صحنه . کِل واقعيت با تمام ابعادش سخن گفت

هايی متحرک از واقعيت، مسلما آگاهی بيشتری از ديدن يک عکس و 
  . ارائه تنها يک ُبعد از واقعيت، به انسان می دهد

در هر حال هر قدمی به سوی شفافيت و علنی سازی قابل استقبال 
در رابطه با بحران درونی کمپين، گامی در اين مقاالت اخير . است

حقا که جنبش زنان در هر عرصه ای . جهت و بدعتی استثنايی است
فارغ از اين که حق با کدام طرف است و کدام يک . پيش تاز است

حقيقت را می گويند، صرف چنين تالشی در جهت باز کردن اين 
  .  مثبت استبحران و نه جمالتی جسته و گريخته در اين رابطه،

ما می توانيم به اعتقادات خود عميقا احترام بگذاريم و بدون شک و 
اما می بايست همواره جايی برای آن . ترديِد دائمی، اظهارنظر کنيم
شايد زمانی برسد که تمام سطوح حقيقت . سوی حقيقت باقی بگذاريم

ها و بار. اما برای اين کار به زمان نياز داريم. را ببينيم و بشناسيم
بارها شاهديم که بعد از گذشت زمان، شناخت بيشتری نسبت به يک 

 .پديده يافته ايم، آن چنان که تمام قضاوت مان را تغيير داده است
من که در خارج از اين مجموعه قرار دارم و از زاويه ای که 
قرارگرفته ام به کل قضايا نگاه می کنم، کمپين را از روز اول کثرت 

ساختار افقی آن را تحسين کردم و آن را تحولی در گرا شناختم و 
تشکل يابی دانستم و آکنون که از همان زاويه به ُبعدهای ديگر کمپين 

حتی اگر انسان . نگاه می کنم، می بينم در کليت خود خطا نرفته است
های تشکيل دهنده اش اشتباه رفتار کرده باشند و تحت فشار دست 

ی فشرد، پاسخ مناسبی برای های سرکوب که گلوی شان را م
سئواالت مطرح شده، از حنجره شان خارج نشد، اما همان راهی را 

با اين که به جای جاده صاف و شفاف، . رفتند که می بايست می رفتند
پر از سنگالخ را انتخاب کردند، اما به همان نشانه ای " ميان ُبر"

 آن را بيابند و رسيدند که قرار بود در يکی از ايستگاه های نيمه راه
برای مثال اقليتی با قهر مصلحتی و با طرح ريزی . به آن برسند

راه خود را از ديگران ) که همان ميان ُبر پر از سنگالخ است(پنهانی 
سايت مدرسه (جدا کرده، اما در نهايت به همان ايستگاه وسط راه 

 قطعا همه چيز. ايستگاهی که بايد می رسيد. رسيده است) فمينيستی
عمل شده بود، " درست"اگر همه چيز . به درستی پيش نرفته است

هيچ گاه تأسيس يک سايت جديد، آن هم يک سايت خوب مثل مدرسه 
  . فمينيستی به مثابه يک توطئه تعبير نمی شد

راستی، چرا فقط سايت مدرسه؟ چرا سايت های ديگر بازگشايی نمی 
ی داشته باشد و به چند شوند؟ چرا بايد کمپين تنها سه پايگاه رسانه ا

گروه و سازمان و تشکل زنان بسنده کند؟ افق کمپين بسيار وسيع تر 
 .و گشوده تر از آن است که خود را در اين چهارچوب تنگ محدود کند

اگر سرکوب گسترده و توده ای در لحظاتی حاکم بر ارتباطات ميان 
 و مجموعه می شود و عده ای را مجبور به واکنشی عجيب و غريب

نامتناسب با انتظارات و توقعات واقعا موجود  می کند، نبايد هرگونه 
  .نتيجه حاصل از اين واکنش را نيز به دور افکند

برای مثال، چرا جنبه های مثبت هسته های خود بنياد که فرزند چنين 
واکنش غيرعادی در شرايط سرکوب حاد و يا به ادعای يک طرف، 

 معين است، به همين دليل ناديده ناشی از خودمرکزبينی يک گروه
گرفته می شود؟ اگر معتقديم که وجود چنين هسته هايی ضرورت 
ندارد و واقعا به مثابه يک ظهور فرقه ای در چهارچوب کمپين 
محسوب می شود، چرا بحث و مبادله نظرات در اين رابطه را باز 
اط نکنيم؟ بحث درباره ويژگی ها و مختصات هسته های خودبنياد، نق

منفی و مثبت آن و ضرورت وجود آن در شرايط موجود، خود به رشد 
  . تشکيالتی کمپين ياری می رساند و بايد مورد استقبال قرار گيرد

حيف که به جای چنين بحثی، تمام انرژی خود را بر آن قرار داده ايم 
تا ثابت کنيم که پشت پرده تشکيل اين هسته ها چه بوده و چرا و 

  .درسه فمينيستی به طور مخفيانه گشوده شده استچگونه سايت م
 آذر، يا واکنش های تند نسبت به آکسيون 8می تواند جلسه انتقادی 

آش نذری و يا سرکوب هدف مند جنبش زنان عامل به وجود آمدن 
می تواند چنين نظريه ای از . نظريه هسته های خود بنياد شده باشد

که ای و ايده کثرت گرايی روز ازل در شکل سازمان دهی افقی و شب
می تواند از محورگرايی . در سازمان دهندگان کمپين وجود داشته باشد

و خودمرکزبينی يک يا چند نفر اعضای فعال کمپين نشئت گرفته باشد 
. و يا هر عامل ديگر به وجود آورنده چنين هسته هايی معرفی شود

 برهه هرچه هست، اين قطعی ست که برخورد درستی با شرايط آن
صددرصد انتقادها عده ای را زخمی کرده . زمانی صورت نگرفته است

قطعا . است، صددرصد پاسخ مناسبی به معترضين داده نشده است
البد برخی حق برتری . کيش شخصيت برخی  خدشه دار شده است

برای خود خواسته ا ند و البد برخی ادعای توانمندتربودن، برابرتر 
جمالتی رد و بدل شده که نمی بايد . اشته اندبودن و يا رهبر بودن د

قهر شده، . می شده، واکنشی صورت گرفته که نبايد می گرفته
اعتراض شده، ارزش هايی زيرپا گذاشته شده، شخصيت هايی ُخرد 
شده، پنهان کاری شده، تصميمات غيرعلنی گرفته شده، ارائه 

تيار اطالعات و آموزش طبقه بندی شده و به شکل مساوی در اخ
ما . مسلما چنين ايرادی، عظيم و اساسی ست. همگان قرار نگرفته

. تاکنون فرهنگ علنی سازی و شفافيت را تجربه و تمرين نکرده ايم
ارائه اطالعات بدون طبقه بندی به همه، يکی از اصول دمکراسی و 

حال جنبش زنان قصد دارد چنين . حق مدنی هر فرد در جامعه است
در هر حال هر چه بوده، آگاهانه . له خود قرار دهدايرادی را آماج حم

يا ناآگاهانه اشتباهات بسياری صورت گرفته و اين مسير به درستی 
 . پيش نرفته که به اين جا رسيده است

. چه خوب می شد که به آن اعتراف می شد و زخم ها التيام می يافت
سايت . اما قرار نيست، هرچه از اين وضع زاده شده ، نابود گردد

می توان سايت های . مدرسه را می توان حفظ کرد و آن را ارتقاء داد
می توان هسته های خود بنياد را تحليل کرد و . ديگررا سازمان داد

می توان اين نتيجه را گرفت . ضرورتش را در هر شرايطی روشن کرد
که هسته های خود بنياد و يا هر نام ديگری که بر آن می نهيم، نه 

شرايط سرکوب، تيغ فرود آمده را ُکند می کند و امکان کنار تنها در 
هم بودن و تصميم گيری های کوچک و حرکت های مقطعی را ايجاد 
کرده و ادامه کاری را تضمين می کند، بلکه در شرايط غيرسرکوب 
نيز می تواند نقش پويای خود را حفظ کرده و تنوع بيشتری در 

ر نقش هر فرد در اين تصميم تصميم گيری ها، در رشد افراد و د
  . گيری ها ايجاد کند

و جمع کوچک اين اعتقاد که جمع بزرگ دمکراسی به همراه می آورد 
دمکراسی می تواند . خود محوربينی، جدايی و افتراق، الزامی نيست

برای دمکراسی . در هر شرايطی و در هر جمعی به زير گرفته شود
شايد هسته . ی برای آن جنگيدبايد هر لحظه هشيار بود و در هر شکل

های خودبنياد بتوانند به بهترين نحوی دمکراسی مشارکتی و مستقيم 
را در خود نهادی کنند و مدلی شوند برای تشکل يابی دمکراتيک ميان 

اما در هرحال می بايست در هر لحظه مشغول . جمع های بزرگ تر
 در هر بازسازی يک سازمان دهی دمکراتيک در ميان خود باشند و
تنها . لحظه با ايجاد سلسله مراتب و هيرارشی در ميان خود بجنگند

در اين صورت است که می توان از دمکراسی در هسته های خود 
و در غير اين صورت فرقه های کوچکی خواهيم . بنياد صحبت کرد

 .داشت که جز جنگ با يک ديگر هدف ديگری برای خود نمی شناسند
ه تشکيل چنين هسته هايی گرفته شده، آن است يکی از ايرادهايی که ب

که جمع بزرگ تر را از هم می پاشاند و فعاالن نمی توانند رو در رو 
گويا اگر رو در رو حرف نزنيم، بيشتر اشتباه می . با هم صحبت کنند

اگرچه وقتی رو در رو صحبت می شود، فاکتورهای بسيار . کنيم
نحوه صحبت کردن، . ندزيادی در اين صحبت ها نقش بازی می کن

احساساتی که هنگام بيان نظر به کار گرفته می شود، حرکت اعضای 
بدن که خود سخن گو هستند، ُتِن صدا و بسياری فاکتورهای ديگر که 
با خواندن نظرات و نوشته های يک ديگر در سايت ها و وب الگ ها 

 می اما آيا اين فاکتورها همواره نقش مثبت بازی. متوجه نمی شويم
کنند؟ يا می توانند نقش منفی نيز داشته باشند؟ بنابراين اين اصل که 
اگر رو در رو حرف نزنيم، اشتباه می کنيم، نمی تواند به خودی خود 

 .صحيح باشد
سئوال می شود، آيا کمپين يک ميليون امضاء متعلق به عده خاصی 

  !است؟ صد در صد
. اد آن را می سازنداين کمپين متعلق به زنان و مردانی ست که آح

زنان . زنان و مردانی که برای آن می کوشند و به آن فکر می کنند
و مردانی که کمپين را بر دوش خود می برند و قلب شان برای آن 

آنانی که از فردا به کمپين می پيوندند و آنانی که در آينده . می طپد
ق به متعل. کمپين متعلق به همه اينها است. به آن خواهند پيوست
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اصل اين است که . همه امضاءکنندگانش و به تمام مخاطبينش است
هيچ جمعی نمی تواند . کسی نمی تواند کمپين را منحصر به خود کند

حتی اگر کسی يا گروهی چنين ادعايی . کمپين را از آِن خود کند
چنين ادعايی را . داشته باشد، نيز تغييری در اين اصل نخواهد داد

و بايد به آن به مثابه توهمات گروه ها و جمع نبايد جدی گرفت 
هايی که هنوز در حال و احوال گذشته های دور بسر می برند و 
هنوز در شکل و چهارچوب سازمانی دوران فرقه ها محصورند، 

تنها يک فرقه می تواند در برابر ادعای فرقه ای ديگر، . نگريست
ين مال شما عصبانی شود و برای مقابله با آن بگويد، خير کمپ

 !!نيست، بلکه مال ما است
سئوال می شود، آيا به راستی کمپين از بحران های درونی عبور 

  کرده است؟
بهتر است سئوال کنيم، آيا بحران های درونِی هر جمع، پايانی دارد؟ 
سئوال کنيم که اصال بحران های درونی چه هستند، چه مختصات و 

رد، آيا می بايست بروزهر مشخصاتی برای شناسايی آن ها وجود دا
اختالف نظر در يک جمع بحران ايجاد کند؟ آيا اختالف نظر همانا 
رشد گرايش های نظری نيست و آيا اين سرنوشت حتمی هر جمعی 
است که بعد از رشد گرايشات نظری، اختالفات شخصی و بعد بحران 
در درون آن به وجود آيد؟ و اگر جمع نسبت به بروز اين گرايشات 

 عصبانيت برخورد کرده و تحمل و شکيبايِی خود را از دست دهد، با
روشن است که نه تنها بروز چنين بحران هايی به اتمام نرسيده، 

  . بلکه پروسه آغاز خود را طی می کند
اين وظيفه ما هست که جايگاه خود را در مقابله با اين بحران ها که 

ود، روشن کنيم و می تواند به ارتقاء نظری و شخصيتی ما مبدل ش
وجوه آن را بشناسيم و تحمل خود را باال ببريم و در جريان اين 
مقابله، راه هايی را انتخاب کنيم که به سهل ترين وجه ممکن به 
ايستگاه های ميان راه رسيده و مجددا جهت حرکت خود را روشن 

  .کنيم
  

 اگر کسانی تا به حال نمی نوشتند و يا در مبارزه با سرکوب چيزی
نمی نويسند و اکنون در رابطه با بحران به وجود آمده در کمپين 

بلکه . شروع به نوشتن کرده اند، خود به خود امری منفی نيست
  . بايد از آن استقبال کرد

چه خوب که برای مبارزه با بحران داخلی يک جريان، نوشتن نيز 
 توده ای می شود و آن هايی که الزاما نويسنده نيستند، حاضر می
شوند، پرده از روی افکار درونی خود بردارند و آن ها را بيان 

. اين نوشته ها هر خصلتی داشته باشد، خصلت منفی ندارد. کنند
نترسيم که رژيم سرکوب از اين اختالفات و بيان آن ها سوءاستفاده 

نترسيم که به کمپين ريشخند می زند و تصور می کند که . می کند
از لبخند مردانی نيز که به اين . وپاشی استاين جمع نيز در حال فر

جنبش زنان به . جمع با تمسخر نظاره می کنند، واهمه نداشته باشيم
آنان نشان می دهد که چگونه و با چه قدرتی در مقابل اين 

زنان و . ريشخندها و لبخندهای تمسخر، خنده پيروزی سرخواهد داد
مه ای از اين مردانی که برای رفع تبعيض می جنگند، هيچ واه
تبعيض کامل . جنگ ندارند، چرا که چيزی برای ازدست دادن ندارند

و تمام، همه چيز را از آنان گرفته است و بنابراين هر گامی که در 
مقاالتی که . راه اين مبارزه بردارند، جز پيروزی جنبه ديگری ندارد

برای شفاف کردن نظرات و ايده های دو طرف نوشته شده اند، 
دهنده يک برخورد استثنايی به بحران اخير درون کمپين يک نشان 

ميليون امضاء است و در نهايت به رشد جنبش زنان ياری می 
 .رساند

مثبت . چنين برخوردی در جنبش های موجود ايران، تک است
حساسيت به گرايشات پدرساالرانه تا به اين حد که حتی در . است

 نشانه هايی از آن را می سازمان دهی سايت مدرسه فمينيستی نيز
جای . بايد از اين حساسيت ها استقبال کرد. بيند، قابل تحسين است

شادمانی ست وقتی اين چنين به نابرابری، به برتری طلبی، به 
خودمرکزبينی، به کيش شخصيت، به سکتاريسم و به گرايشات فرقه 

ممکن است اين اعتراضات وارد نباشند، اما . ای اعتراض می شود
مهم اين است که به ويژگی هايی که . هم نفس اعتراض استم

ساليان سال ما را هم راهی کرده اند و اکنون نيز اين جا و آن جا در 
نفس اين . وجود تک تک مان خودنمايی می کنند، اعتراض می شود

 .   اعتراض مثبت است
……………………………………………. 

  !نه

  

   )خاطرات زندان( 
در يک غروب تابستان شصت و هفت بعد از مدتها زندگی در سلول انفرادی 

در باز شد و زندانبان از من خواست که آماده رفتن شوم اما به کجا؟ در  -
حاليکه با چشم بسته به سوی سرنوشت نامعلومی که يکبار ديگر برايم 

در زندان در ذهن همه روزها و سالهايی را که   -رفتم  تعيين شده بود می
منی که هر روز به کارخانه وشبها هم به  ! سپری کرده بودم ورق می زدم

و حاال سالها در اينجا . مدرسه شبانه ميرفتم سر از زندان در آورده بودم
به ياد ارديبهشت سال شصت و دو افتادم ...  هستم و تا کی بايد اينجا بمانم؟

. ای بردند ادگاه دو دقيقهمرا به د -که بعد از يک سال بازجويي هاى سخت 
ديدم و پس از چند  را می" دادگاه"آن روز از زير چشم بند بخشی از فضای 

." فرخنده: "پرسيد و وقتی گفتم لحظه صدای مردی را شنيدم که اسمم را 
بعد هم شروع کرد به !" خيلی هم نامبارکی! اصال هم مبارک نيستی: "گفت

اعتراف  -زجويی دروغ گفتی در با: "خواندن پرونده ساختگی و گفت
من اصال فعاليتی : "گفتم! ای انقالب را معرفی نکرده  ضد–نکردی 
زير سيگاری را به طرفم پرت کرد، به پايم خورد و به زمين !" نداشتم
بند شکستن زير سيگاری و پحش شدن ذراتش در اتاق  از زير چشم. افتاد

بنشين، : "داد زد...  شدم فکر کردم دادگاه تمام شده و بلند! ...  را ديدم
: گفت! ... جوابی ندادم" آدم شدی يا نه؟: چرا بلند شدی؟ بگو ببينم! سليطه

انگار چوبی در ! به طرفم خيز برداشت! جواب ندادم" خوانی؟ نماز می"
مرا !" کافر کثيف: "زد در حاليکه داد می! زد دست داشت و مرا با آن می

در مملکت اسالمی و نماز : "د ادامه داداز اتاق بيرون برد و با همان فريا
چند لحظه بعد مرد ديگری به کمک او آمد و بعد از زدن چند " ؟!نخواندن

خونه حاج آقا؟ االن وضعشو  کی؟ اين نماز نمی: "مشت و لگد به من پرسيد
  " ... کنم روشن می

شب . ولی گذشت. گذرد کردم زمان نمی احساس می. رو به ديوار ايستادم
چند .  اسمم را پرسيد و با تعداد ديگری از زندانيان به بند برگشتميکی آمد

: گفتم. شماره تلفن خواستند. روز بعد به اجرای احکام احضار شدم
باالخره بعد از يک سال . معلوم شد حکمم آزادی است." ندارم"
ام شدت  خوشحال که نبودم هيچ، نگرانی. خواستند از زندان آزادم کنند می

حاال اگر بگويم . خواستند چرا که برای آزاد شدن انزجار می .گرفته بود
دهم چه خواهد شد؟ هنوز زندانيان در مورد انزجار موضع  انزجار نمی

نمی . مشخصی نداشتند و باب نبودآه براي آزادي از زندان انزجار ندهند
مرا هم برای . دانستم به خاطر اين نه گفتن چه عواقبی در انتظارم است

جار به زير شکنجه خواهند برد؟ فکر اينکه هنگام اعالم انزجار در قبول انز
. حسينيه، کسانی پيدا شوند و مرا شناسايی کنند به شدت نگرانم کرده بود

." تر بود برايم اينجوري امن.گرفتم ای کاش حکم می: "گفتم با خودم می
افسانه وضعيت مرا تا حدودی . حاال نه راه پيش داشتم نه راه پس

آنکه حرفی از شرايط  بی. شناختيم چون از بيرون همديگر را می. انستد می
. کاست فهميد و توجه و محبتش از اضطرابم می پيش آمده بزنيم، او مرا می

کرد و نه من  نه او پرسشی می. شرايط طوری نبود که با هم مشورت کنيم
شکنجه و کشتار فضايی را در زندان . جرات توضيح وضعيتم را داشتم

پس . جود آورده بود که کسی از فردای خود و ديگری مطمئن و آگاه نبودبو
گاهی کسی را . بهتر بود که همه زبان در کام کشند و رازدار خويش باشند

. شد حدس زد که اعداميست بردند که از شواهد ظاهری نمی برای اعدام می
عدام کردی برای ا کردند که فکر می و گاهی کسانی را برای آزادی صدا می

ای : "کردم با خودم فکر می. گذشت روزها به سختی و سنگينی می. است
. کاش فقط برای اجرای احکام صدايم کنند و در آنجا انزجار نامه بخواهند

  ." بنويسم و آزاد شوم
دانستم  جستم، می اگر از زندان می. در آن صورت خيلی خوش شانس بودم

بابا مسائل : "گفتم ه رفقايم میسريع ب. که اينبار چطور بايد مبارزه کنم
او را . رود طرف بعد از سه ماه در زندان لو می. امنيتی را جدی بگيريد
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گفتم  به آنها می" ايد؟ چرا اطالعات او را نسوزانده. برند برای شنکجه می
از شکنجه ها از رو دست خوردنها برايشان . که اوين چه جهنمی است

روزها همه اينها را در . کردند همکاری میهايی که وسيعا  از تواب. گفتم می
شد، تا اسامی برای  وقتی بلندگوی بند روشن می. کردم مغزم مرور می

شد،  و وقتی بلندگو خاموش می. تپيد بازجويی خوانده شوند قلبم به شدت می
  . ريختند انگار آب سردی روی تن تب زده من می

ديدم که در  واب میدر خ. ها هم از کابوس حسينيه در امان نبودم شب
شناختم، از داخل جمعيت  حسينيه هستم و کسانی را که در بيرون می

روند و مرا  به طرف الجوردی می. خيزند زندانيان نشسته در حسينيه بر می
الجوردی هم با خشم و نفرت مرا نگاه . کنند دهند و پچ پچ می نشان می

کنم  و من فرار می. يدآ دهد، بعد به طرف من می کند و سرش را تکان می می
شهال به : "زنم دوم و فرياد می دارم می. ولی بازجو به دنبال من است

خانه شهال مکان ديدار کميته . پرم ، که از خواب می"ها بگو فرار کنند بچه
  . کارگری بود

مدتی بعد، در يک غروب، رحيمی پاسدار مسئول بند زنان، تعدادی اسم را 
ها  هم اتاقی. اسم من هم در آن ليست بود. اندطبق معمول برای حسينيه خو

وقتی به حسينيه : "مرا در آغوش گرفت و گفت" حوا. "خوشحال شدند
حکم آزادی به من : "گويم آرام به او می." خواهند اعدام کنند خوانند نمی می
چند . گيرد کشد و دوباره مرا در آغوش می از خوشحالی جيغ می." اند داده

نسرين شمالی . دهند حاليشان را طور ديگری نشان میها خوش تا از بچه
زنم، اما در دلم آشوب  به او لبخند می." آخ جون جشن داريم: "گويد می
خانه ما را که يادت . خوشحالم: "گويد افسانه به آرامی در گوشم می. است

: گويد زهرا می." حتما، اگر رفتم بيرون: "گويم می." هست، سر بزن
معرفتی نکن، به مادرم سر  بی. شود ن برايت تنگ میچشم بادامی دلما"

بدين ." خيلی عالی شد، اميدوارم بروی بيرون: "گويد فرزانه می." بزن
ای کاش : "گويم در دلم می. ترتيب، معلوم بود که بايد کلی پيغام ببرم بيرون

عذرا قليخانی در مدرسه شبانه اديب بجنوردی دربيست ." توانستم بروم می
اتاق ما، اتاق   . او مجاهد بود و در اتاق کناری ما. ح معلمم بودمتري فال
از . وقتی به راهرو رفتم، چشمکی به من زد و بوس فرستاد. نجسها بود

اما . اينكه اسمم را برای حسينيه خوانده بودند، حسابی پس افتاده بودم
د مدتی بعد از شام اعالم کردن. داشت ابراز محبت بچه ها سر پايم نگه می

اسم مرا : "من زودتر رفتم دفتر بند و گفتم. آماده شويد برای حسينيه
خوانده ايد حسينيه، اما من در دادگاه و اجرای احکام گفتم که مصاحبه 

  ."کنم نمی
: به دروغ گفتم" بازجويت کيست؟: "پاسدار خشمناک نگاهم کرد و پرسيد

سری تکان  ."6شعبه : "گفتم" کدام شعبه هستی؟: "پرسيد." نمی دانم"
کنی؟ در بند عمومی  روی؟ مصاحبه نمی يعنی چی حسينيه نمی: "داد و گفت

تر از ما  روند، همه مسلمان اما وقتی شعبه و سلول می. اند همه قهرمان
  ." اند برای حسينيه بايد بروی اسمت را خوانده.  شوند می

بلندگوی حميرا تنها تواب اتاق را که مسئول اتاق هم بود از . برگشتم اتاق
سر . چه خيال خامی: "وقتی از دفتر بند برگشت، بلند گفت. دفتر خواستند

در حين گفتن ." موضعی باشند و بعد آزاد شوند؟ خواب ديدند، خير باشد
های  اين جمالت جانمازش را پهن کرد و شروع کرد به نماز و دعا و گريه

  . بلند کردن
يک تكه . بردم  به سر میها رفتند و من در اضطراب شديد حسينيه رفتنی

قرارها را با . نوك مداد و يک سوزن در پائين درز چادرم جاسازی کردم
روز بعد نامم را از بلندگوی بند برای رفتن به بازجويی . دوستان گذاشتيم

زد، و پاهايم توان بلند شدن از زمين  در حاليکه قلبم به شدت می. خواندند
ه بود، بلند شدم به طرف قفسه رفتم را نداشت و شروع به تير کشيدن کرد

به هر کس که نگاه . چند تا از دوستانم از جا برخاستند. که چادر بردارم
شايد چون من نگران بودم آنها . زد کردم نگرانی در چشمانش موج می می

زياد : "افسانه مرا در آغوش کشيد و گفت. ديدم را همراه و همدرد می
، مسئول بهداشت اتاق در نايلونی )آقا شيره(مژگان ." نگران نباش

با خودت : "مقداری قند که در زندان بسيار گرانبها بود به من داد و گفت
زندگی : "گفت يکی می. همديگر را در آغوش گرفتيم." شود ببر الزمت می

زندان گرد : "گفت يکی با خنده و شوخی می." يعنی مقاومت و مبارزه
ا گفتن کلمات محبت آميز با هم وداع و ب." بينيم باز همديگر را می. است
انگار بازجو  6رسيدم شعبه. رفتم پشت در دفتر تا ببرندم شعبه. کرديم می

. اول فکر کردم لو رفتم. با داد و فرياد مرا کشيد برد داخل اتاق. منتظر بود
. کمی خيالم راحت شد." آدم نشده ای، حکم تعزيرت آمده: "وقتی گفت

تو لياقت . روی؟ من به پرونده تو تخفيف دادم میيعنی چی حسينيه ن: "گفت
ببين چقدر . خوانی نماز که نمی. کنند کافر را که از زندان آزاد نمی. نداری

تا حاال . همين ها کافی است که بفرستيمت باالی تپه. گزارش بند داری
دوباره . ای نشده که بفرستم دادگاه و پس بفرستند که کامل نيست پرونده

: گفتم" خدا را قبول نداری؟: در دادگاه گفتی. کم تعزير دادهحاکم شرع ح
پس حاکم شرع ما : "شروع کرد به زدن و گفت." من چنين چيزی نگفتم"

  " گويد؟ دروغ می
داليل دفاع از مواضع سياسی : نوشته بود. برگه بازجويی جلويم گذاشت

عد يک مدتی ب. بازجو رفت. خود را به شکل مکتوب برای دادگاه اعالم کن
مواضع : "گفتم" ای؟ چرا ننوشته: "گفت. نفر ديگر آمد و ورقه را گرفت

ورقه را گذاشت جلويم و شروع کرد ." من فعاليت نکردم. سياسی نداشتم
بعد خودکار و ورق را . رسيد به زدن به سر و پشتم و هر جا که دستش می

  ." يک هفته وقت داری فکر کنی. برو بند: "گفت. برداشت
رفتم  . دوباره مرا به حسينيه خواندند. خوشحالی برگشتم به بندعصر با 

: نگهبان گفت." روم من قبال هم گفتم، حسينيه نمی: "دفتر به نگهبان گفتم
سکوت ." گوييم بايد بروی حسينيه بايد بروی وقتی می. تو زندانی هستی"

  . دوباره آماده بازجويی شدم." برو اتاقت تا ببينم: "گفت. کردم
ها شده بود، در مورد موضع حسينيه  ن چند روزه بحث هايی بين بچهدر آ

توانستم بگويم اين  نمی. من بيشتر گوش داده بودم.  نرفتن و انزجار نگفتن
بازجوي های سختی را پشت . کار من کار درستی است و اين يعنی مقاومت

گفتن به مصاحبه در حسينيه را " نه"توانستم  نمی سر گذاشته بودم، که
دانستم که  در مورد مقاومت می. آمد به نظرم يك شعار می. مقاومت ببينم

و . شود بايد در عمل ديد چه می. توان تعيين کرد هيچ چيزی را از قبل نمی
چند نفری هم که . من در آن زمان بيشتر از هر چيزی نگران لو رفتن بودم

که اين بودند دوستانی . شناختند، سکوت کرده بودند مرا از بيرون می
های مناسب سعی  کردند و در فرصت گيری را قهرمان بازی تلقی می موضع
کردند که  و توصيه می. گيری روشن کنند کردند مرا به عواقب اين موضع می

  . اما کسی از درون من خبر نداشت. بايد رفت بيرون
خودت برو . برو حجاب کن بيا: "اسمم را خواندند رفتم دفتر، پاسدار گفت

توانيد اطالع  شما می: "گفتم." کنی  به حاج آقا بگو مصاحبه نمیحسينيه
امشب . گوييم بايد انجام دهی هر چه ما می. تو زندانی هستی: "گفت." دهيد
  ." فرستمت شعبه اگر نه می. روی حسينيه می

راه : "با خودم فکر کردم. شد مقاومت کرد و حسينيه نرفت ديگر نمی
روم به الجوردی  می. شوند من مشکوک میبدتر اينها به . ديگری ندارم

اگر کسی شناخت و لو داد خوب . توانم بروم آن باال حرف بزنم گويم نمی می
اما اگر کسی نشناخت، چند . ضمن اينکه انزجار هم ندادم. کارم تمام است

  ." روم بيرون کنم، می وقت بعد انزجار را قبول می
ای اتاق ما برای تماشا به ه بچه. با اين تصورات، شب به حسينيه رفتم

مگر دوستانی که برای ديدن برادر، همسر و يا دوست . رفتند حسينيه نمی
گاهی تعداد کسانی که به . رفتند و ممکن بود آنها را در حسينيه ببينند می

 تعدادی از آنها را –شد که بدليل جا نبودن  رفتند آنقدر زياد می حسينيه می
. خواستند همراه من باشند ها می ب چند تا از بچهآنش. گرداندند به بند بر می

. تپيد با اين حال قلبم به شدت می. همراهی حوا، فرانک، شهال قوت قلب بود
. رفتند تمام آدرسها و شماره تلفنها در ذهنم رژه می. درونم آشوبی به پا بود
دهانم خشک و . کردم همه آنها را از ذهنم پاک کنم و من بيهوده سعی می

برای . چند نفر رفتند باال و مصاحبه کردند. مراسم شروع شد. شده بودتلخ 
 مرگ بر –مرگ بر کمونيست "توابها قابل قبول نبود و بر عليه آنها شعار 

الجوردی اسم مرا به همراه اسم چند . نوبت من رسيد. سر دادند" منافق
. زدند نشستند و نوبتی حرف می سه چهار نفری آن باال می. نفر ديگر خواند
مرگ بر کمونيست : "چند تا از توابين بندمان شعار دادند. بلند شدم بروم

  ." که ميگه خدا نيست
نفهميدم چطوری . گرفتند شعارها هی اوج می. ديد چشمم هيچ جا را نمی

های سن نمايش، جايی که الجوردی روی زمين  خودم را به جلو و نزديکی
قبل از . مکث کردم. ود رساندمنشسته بود، و مقداری کاغذ جلويش پهن ب

ای سبز به کمرش بسته  اينکه الجوردی سر بلند کند، پاسداری که پارچه
الجوردی ." روم من باال نمی: "به او گفتم." رد شو برو باال: "بود، گفت

انگار ." بله: "با ترس گفتم" فرخنده آشنا؟: "سرش را بلند کرد و گفت
. پاسخی ندادم" اهی مصاحبه کنی؟خو نمی: "گفت. زبانم هزار کيلو بود

. برو باال از موضعت دفاع کن: "گفت. جواب ندادم" توبه نکردی؟: "گفت
لحظاتی به چشم هم خيره . سرش را بلند کرد." خواهد بگو هر چه دلت می

از ترس داشتم قبض روح . جانوری بی روح. چقدر کريه بود. شديم
ا دستش عالمت داد برگرد سر ب. او نشسته بود و من ايستاده بودم. شدم می

بگذار برود : "الجوردی گفت. آن پاسدار هم چيزی گفت که نشنيدم. جايت
" مرگ بر کمونيست"برگشتم سر جايم بنشينم توابها با فرياد ." تا بعد

و من به غير از صدای هولناک آنها و . حسينيه را به لرزه در آورده بودند
وهی از جمعيت را به شکل توده شد انب مشت هايی که به هوا پرتاب می

دانستم به کدام سمت راهم را  نمی. حول کرده بودم. ديدم سياهی در مقابل می
کردم به جلو  در حاليکه سرم را پائين انداخته بودم و سعی می. ادامه دهم



 10

جايم . کردم سرم را بلند کنم، مبادا کسی مرا بشناسد جرات نمی. گام بردارم
جايم . دار مرا بسمتي آشيد دوستانم دست تکان دادندپاس. را گم کرده بودم
کرد که مقاومتی در زندانهای جمهوری  الجوردی نطق می. را پيدا کردم

کسی از . برده اند اند و به حقيقت پی اسالمی وجود ندارد، همه تواب شده
ديگر زمان شاه نيست، اوين دانشگاه است . رود زندان قهرمان بيرون نمی

  . او اينطور حرفه
. کردم اوضاع را زير نظر داشته باشم نشسته بودم و زير چشمی سعی می

شود تا بدهند به الجوردی؟ا يا کسی بلند  آيا کاغذی دست به دست می
چه . شنيدم شود خودش را به پاسدار برساند؟ صدای تپش قلبم را می می

کردم درونم آتش  آنقدر داغ شده بودم که احساس می. لحظات نفس گيری
. مراسم که تمام شد برگشتيم بند. کشيد زير پاهايم تير می. شن شده استرو

  .  تهديد به اعدام. ها و تهديدها دوباره بازجويی
بعد از مدتها انفرادی، سگ دانی و . مدتی بعد به گوهر دشت منتقل شدم

های طوالنی و تحمل چند سال سکوت مرگبار گوهردشت،  سرپا ايستادن
باز چشم در چشم هم شديم . د رحمانی به سلول آمدندروزی الجوردی با داو

در مقابل سوال آنها   ". نه: "و اينبار بدون ترس و وحشت سابق به او گفتم
شرايط زندان را برای : "براي پذيرش شرايط زندان براي آزادي، گفتم

داود رحمانی در حاليکه ." کنم ام نمی پذيرم و اعالم انزجار نمی آزادی
برای بشگن زدن آماده کرده بود، رو به الجوردی کرد و انگشتانش را 

اينها را بده به من ببرم بندازم تو ماشين تواب سازی، . اوه اوه اوه: "گفت
و بشکنی رو به باال زد و بروبر مرا ." تواب صفر کيلومتری برايت بسازم

ببينم تا . خوب بمان اينجا مقاومت کن: "الجوردی خنديد و گفت. نگاه کرد
اينجا را هتل درست کرده : "رحمانی گفت." می توانی مقاومت کنیکی 
  ." ايد

بعد از آنکه الجوردی از پستش برکنار شد، ما را برگرداندند به اوين و مرا 
و بعد هم هشت ماه به سلولی در آسايشگاه  209يکراست به سلولی در بند 

 داديار ناظر کردند، هر از چند گاهی مرا به دفتر زندان صدا می. انداختند
داد امضا کنم که در آن نوشته بود توبه شما  ای می زندان ناصريان ورقه

نوشتم رويت شد و امضا  من می. محرز نيست و در زندان خواهيد ماند
ما، يعنی . ای مسئولين زندان اسم ما را گذاشته  بودند احراز توبه. کردم می

نی تعدادمان خيلی زياد زما. ها پروسه و داستان خودمان را داشتيم آزادی
در بالتکليفی بودن . رسيديم شد و زمانی به تعداد انگشتان دست می می

  . بدترين حالت است
در يک غروب تابستان شصت و هفت بعد از چند ماه زندگی در سلول 

. ها منتقل کردند انفرادی باالخره مرا به بندی دربسته موسوم به بند آزادی
اين همه آدم با تو هم سرنوشت ! س خوبیچه احسا. شديم نفری می 40

خوشبختانه آنقدر فضا تغيير کرده بود، که چند نفری خاص از . هستند
شان تمام شده بود مصاحبه نکرده و شروع کرده  مجاهدين هم که حکم
و اين تنها موضع گيری آنها بود که برای ما . بودند به اعاده حيثيت

مدتی در ذوق و .  فال نيک گرفتيمآنرا به. زندانيان سود داشت و نه ضرر
شوق ديدار دوستان و ارتباط با دوستان ديگر از راه دور، خواندن روزنامه 

چنان . و تماشای تلويزيون، قدم زدن با دوستان در اتاق دربسته گذشت
يک . اما چه کوتاه بود. شد خوشبختی به من رو کرده بود که باورم نمی

يم و در اتاق پشت سرمان بسته شد، روز وقتی از دستشويی برگشته بود
شدم که  من آنقدر به تلويزيون نزديک می. آماده نشستن جلو تلويزيون شدم

: به قول يکی از دوستانم" بيا عقب، نرو توی تلويزيون: "گفتند بچه ها می
آنروز اخبار با اعالم پذيرش ." ای شده  سالها در سلول از بی خبری عقده"

. يم و سرکشيدن جام زهرتوسط خميني شروع شداز طرف رژ 598قطعنامه 
اوال بخاطر پايان جنگ خوشحال شدم ولی از . دچار حالتی دوگانه شدم

قبول شرايط صلح برای رژيم يک شکست . بودن در زندان وحشت کردم
انگار همه . سکوتی اتاق را فرا گرفت. بود و ما هم گوشت دم توپ بوديم

يادم نيست همان .  و تحليل می کردنداتاق خبر را در ذهن خودشان تجزيه
شنيديم بچه های بند باال را . روز يا چند روز بعد تلويزيون را هم بردند

اتهام، ميزان محکوميت، جريانت را . و سواالتی پرسيدند. بردند بازجويی
قبول داری؟ جمهوری اسالمی را قبول داری؟ مسلمانی يا نه؟البته قبال هم 

  . الت از زندانيان پرسيده بودندبارها از اين قبيل سوا
روزی فکور، حلوايی و يک مرد ديگر آمدند اتاق ما اسامی و اتهام را 

: فکور پرسيد." سازمان: "يکی از مجاهدين اتهامش را گفت. پرسيدند
خيلی سازمان و : "فکور گفت. زندانی چيزی نگفت" کدام سازمان؟"

بعد سه نفر . زی نگفتزندانی باز هم چي" گروهک داريم، کدام سازمان؟
: فکور به آنها گفت. هايشان را گفتند ديگر هم که کنار او نشسته بودند نام

  ." شما هم حتما با سازمان بوديد"

ها را هم  تعدادي از چپ. چند روز بعد آنها را بردند آه هرگز برنگشتند
شب صدای پاسدارها آمد که انگار . بردند و در هر وعده نماز شالق زدند

منافق زندانی اعدام بايد : "رفتند و شعار می دادند حياط زندان رژه میدر 
سکوت سنگينی فضای زندان را در ." زندانی محارب اعدام بايد گردد. گردد

! نه بهداری، نه مالقات، هيچ. در اتاق محبوس شده بوديم. بر گرفته بود
خيلی انگار پاسدارها سرشان . حتی غذايمان را هم سر موقع نمی دادند

خبرهای بيشتری از شالق زدن زندانيان در هر وعده نماز به . شلوغ بود
از بند باال خبر . شنيديم جسته گريخته خبرهايی را می. رسيد مان می گوش

رسيد که دختری مجاهد رفته بازجويی و وقتی برگشته، با گريه گفته همه 
  . شنيديم یدر بهت و ناباوری اخبار ضد و نقيض را م. کشند را دارند می

من هم جزو آنها . ها را به گوهردشت منتقل کردند مدتی بعد بخشی از آزادی
: شديم يکی از پاسدارها به ديگری گفت وقتی سوار اتوبوس می. بودم

ما را در يک مکانی به . رسيديم گوهردشت" همه اينها اعدامی هستند؟"
 يک دستشويی نام فرعی گذاشتند، که دو تا اتاق و يک سالن و يک حمام و

از زندانيانی که از قبل در آنجا بودند اخبار را گرفتيم و فهميديم که . داشت
شنيديم تشکيالت نفوذی مجاهدين را هم اعدام کرده . کشتار واقعيت دارد

چرا آه آنها سالها  با رژيم .مان را بيشتر کرد شنيدن اعدام آنها وحشت. اند
صبح . ا ديگر رحم نخواهند کردپس به م. همکاری گسترده اي کرده بودند
بردند . درست مثل خبری که شنيده بوديم. روز بعد ما را به صف کردند

تو هنوز : "از صف بيرون کشيد و گفت. لشکری مرا شناخت. بيرون
. مرا کشان کشان برد، دری را باز کرد و هولم داد تو." ای؟ برو جلو زنده

سال اينجا انفرادي بوده و اين خبيث بد ذات سه : مرا معرفی کرد و گفت
از زير چشمبند ديدم دو نفر پشت . سرم را کمی باال گرفتم. هنوز آدم نشده

ديگر . هيچ عکس العملی به اين آارم نشان ندادند. ميزی نشسته بودند
 شان،  برايشان مهم نست ببينم. مطمئن شدم مسئله اعدام جدی است

: نشسته بود، سوا ل کرديکی از کسانی که پشت ميز . خواهند بکشند می
: گفتم" خوانی؟ نماز می: "پرسيد." دهم جواب نمی: "گفتم" مسلمانی؟"
: گفت." نه: "گفتم" حاضری جريانت را محکوم کنی؟: "پرسيد." نه"
دانی چقدر اعدام  می. مقاومت پقاومت تمام شد. نه و زهر مار نکبتی"

از شما : " گفتآن مرد. لشکری هم چيزی گفت ،يادم نمانده" ايم؟ کرده
هايی که  کلفت گردن. ترها را کشيديم گردنشان را باريک کرديم کلفت گردن
مرد ديگری ." دانم آره، می: "گفتم."  شان از استالين هم بيشتر بود سبيل

" ای؟ ما از کجا بفهميم توبه کرده: "که پشت ميز نشسته بود، گفت
بعد هم . زد به پشتملشکری يکی ." من توبه نکرده ا م: "اختيار گفتم بی
بعد هم ." شان سياه است اينها قلب: "آن مرد گفت" ديدی حاج آقا؟: "گفت

مثل : "لشکری مرا کشيد و گفت." ببريد ش: "ای را خواند و گفت يک آيه
تعدادی .  بعد از مدتی ما را برگرداندند بند فرعی." سگ بايد شما را کشت

  .  پذيرفته بودنداز دوستانمان شرايط زندان براي آزادي را 
مدتی بعد ما . شبح سهمناک مرگ بر اوين و گوهردشت سايه گسترده بود

با اخبارهای هولناکی که ما از گوهردشت گرفته . را به اوين برگرداندند
اما هنوز از ابعاد فاجعه و . ها به يقين تبديل شده بود بوديم، ديگر شک

و تا حدودی ارتباط .  بودها همچنان قطع مالقات. گستردگی آن خبر نداشتيم
ای  در آن شرايط اوين مثل جزيره. بين زندانيان بندهای مختلف هم قطع بود
مهر ماه بود که شنيديم به . شنيدند بود که ساکنانش فقط اخبار مرگ می

ها اطالع دهيم بيايند  اند شماره تلفن بدهيد تا به خانواده های باال گفته بچه
شان توانستند با تلفن به خانواده بگويند و چند نفری هم خود. مالقات

از من . مدتی بعد ما را هم به دفتر زندان بردند. مالقات آزاد شده است
اما يقيين داشتم آه مادرم هر روز . چرا؟ نمی دانم. ندادم. شماره خواستند
چند نفر اول که رفتند و .  ما شروع شد آذر ماه  مالقات. به در زندان آمده

تمام .  اسمم را براي مالقات خواندند.   خبر مرگ بود و مرگبرگشتند، باز
چشمان آبی اش . مادرنازنينم با چادر رنگي اش آمده بود. مدت بغض داشتم

با يک دست بر سرش . داشت به آرامی گام برمی. از اشک سرخ شده بود
رفت  ای می اين رسم را داشت که وقتی به ديدار صاحب عزا به خانه. می زد

من از قبل خودم را آماده کرده بودم برای شعبه . کوبيد  میبر سرش
با آن حالت . خواستم به مادرم خبر کشتارها را بدهم وانفرادی، چرا که می

او بی هيچ شتابی . هايم روان شد اشک. که ديدمش بغض راه گلويم را بست
لرزيد به  گوشی را برداشت، در حاليکه لبانش می. به کابين نزديک شد

تيغ چک ديلر گوللره   آچ ماميش قونچه لره  ننه لر داغا او : " گفتترکی 
های   به غنچه–تيغ کشيدند به گلها ." ( توروب   گوزلر ياشا اوتو روب

با حرکت سر ) اند  و چشمها اشکبارند  مادران به سوگ  نشسته–نشکفته 
به شد،  در حاليکه قلبم داشت از جا کنده می. های او را تاييد کردم حرف

  2008 آگوست –فرخنده آشنا                        . تلخی گريستيم
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  *ديدگاه* 
 زخمی خون چکان تا هنگام التيام

 مينا انتظاری
در زندانهای سراسر " کمسيون مرگ"بيست سال پيش در همين ايام 

کشور، به فرمان و فتوی خمينی تبهکار، دست اندرکار ارتکاب جنايتی 
بود که بشريت معاصر و تاريخچه جنبشهای اجتماعی نوين، هرگز معادل 

پديده غريبی که به محض بروز اولين . را نديده و تجربه نکرده بودآن
عالئم و درز اولين اخبار آن، بطور خودجوش از جانب افکار عمومی و 

  .نام گرفت" قتل عام زندانيان سياسی"محافل سياسی ايران، به عنوان 
البته برای رژيم ارتجاعی که از روز اول به حاکميت رسيدنش در فردای 

من خونين، گام به گام همه مرزهای خيانت و جنايت را پشت سر آن به
ميگذاشت و با عوامفريبی حيرت انگيزی تخم نفاق و فساد و تفرقه و 
تشنج در جامعه ميکاشت و در مواجهه با مردم مشتاق آزادی و تهيدستان 
تشنه عدالت و شخصيتهای مستقل اجتماعی و جريانات مترقی سياسي، 

شمشير خون "و " آيه های غضب"يد و ترور و با رسمآ با زبان تهد
سخن ميگفت، اساسآ هيچ حد و مرزی در شکنجه و کشتار " چکان واليت

  .و سنگدلی و سياهکاری متصور نبود
 اوج بی سابقه ای گرفت و مردم ۶٠روندی که از فردای سی خرداد 

جنگزده و خمينی گزيده و بخصوص نسل جوان و جلودار جامعه، بخاطر 
ومت و پايداريشان در برابر آخوندهای تازه بقدرت رسيده، آماج مقا

تجربه بسيار تلخ و خونباری که . کشتارهای متعدد سراسری واقع شدند
بخش . نسل انقالب را در ابعاد دهها هزار نفری به زنجير و زندان کشيد

اعظم آن زنان و مردان برنا و دانا، در همان ابتدای دهه شصت بيرحمانه 
خيل زندانيان بازمانده از آن موج . شدند و بر خاک افتادند"  کشتمام"

" صف اعدام"کشتارهای پی در پي، بدرستی باور داشتند که عمآل در 
در "کردن و يا " زجرکش"قرار دارند و سياست رژيم هم بطور واقعی 

  .آنان بود" خود فرو کشتن
سالِ  پرفراز و  طی هفت ۶٧ تا تابستان ۶٠اين چنين بود که از تابستان 

نشيب، هفت سالِ  پر رنج و خون، و هفت سالِ  ماالمال از عشق و فدا، 
نسل انقالب با همه شکستها و پيروزيهايش، با عزم و رزم، و با رشادت 
و شجاعت، حتی دست بسته و اسير، حضور تاريخی و هويت سياسی 

بود که اين در حالی . خودش را در برابر ديکتاتور دوران به ثبت رساند
رژيم حاکم با ِاعمال انواع شکنحه های طاقت فرسای فيزيکی و روانی و 
کاربرد شيوه های بديع درهم شکستن روح و روان زندانيان، از تمام 

  .ظرفيت تخريبی و طينت ضد بشری خود استفاده ميکرد
 در ۶٧فضای زندان و زندانيان سياسی در مقطع بهار و اوائل تابستان 

. ری از شکست سنگين رژيم در برابر مقاومت نسل ما بودواقع جلوه ديگ
جمع زندانيان بسيار منسجم تر، مقاومتر و با روحيه ايی باالتر به نسبت 

صف طوالنی زندانيان و . هفت سالی که از سر گذرانده بودند بنظر ميرسيد
مقاومت ريشه دار اجتماعي، بن بست و معضل اصلی رژيم محسوب 

شکست خفت بار خمينی در جبهه جنگ خارجی نيز از سوی ديگر . ميشد
مزيد بر علت شده و تماميت رژيم را در موقعيت بسيار شکننده و 

شرايطی که در مجموع بطور اجتناب ناپذيري، در . ناپايداری قرار داده بود
بطن خود خيزش و شورش مردم ستمديده و زجرکشيده را بهمراه 

ينی با شامه ضد بشريش برای درست در همين نقطه بود که خم. ميداشت
" اسالم عزيزش"ابقای سلطه خود و حفظ ارتجاع متعفن موسوم به 

فرمان قتل عام زندانيان سياسی را به هدف نابودی دشمنان اصليش صادر 
   .کرد

البته در همين رابطه برخی با نيتهای مختلف با اشاره به حرکت ارتش 
فروغ " عمليات آزاديبخش ملی به داخل خاک کشورشان ايران و

، به درجات مختلف از آن به عنوان عامل تحريک رژيم برای "جاويدان
جدای از حقايق انکارناپذيری که تا . شروع آن کشتار بزرگ ياد ميکنند

کنون از درون و بيرون رژيم لو رفته و علنی شده، حتی خاطرات بيشتر 
ويای برنامه زندانيان سابق و جان بدر برده دوران قتل عام، به صراحت گ

   .از قبل طراحی شده اين جنايت بی سابقه بوده است
با اين حال حتی از ديدگاه خود رژيم هم که به آن رويداد نگاه کنيم، بارها 

منافقين و مزدوران استکبار جهانی : "و بارها در همان زمان گفته ميشد
بنابراين ". با شکست سنگين در مرصاد عمآل نابود و مضمحل شدند

را هم در بيرون از زندان " بقايای گروهک تروريستی منافقين"ی که رژيم
کرده، قاعدتآ ميبايست با خيال راحت زندانيان و " نابود و مضمحل"

چرا که جنگ خارجی هم تمام شده بود و تهديد . اسيرانشان را آزاد ميکرد
   .هم نداشت" ستون پنجم"بيرونی يا 

د اصلی و مبرم رژيم، مردم به جان آيا جز اين بود که پاشنه آشيل و تهدي
راستی آيا بعد ... آمده و مقاومت سازمانيافته و زندانيان مقاوم دربند بودند

ماشين کشتار رژيم " پاکسازی زندانها"و " گروهکها"از نابودی چند باره 
متوقف شد و زندانها تخليه شد؟ شايد بيربط نباشد ياداوری شود که 

 خانمانسوز ايران و عراق، دولت وقت عراق بالفاصله بعد از اتمام جنگ
فرمان آزادی زندانيان سياسی اش را صادر کرد و خمينی فتوی قتل عام 

  .زندانيان سياسی ايران را اجرا کرد
، بطور کيفی آن را از ديگر ۶٧ويژه گيهای منحصر بفرد قتل عام تابستان 

ن کشتار بزرگ مقدم بر هر چيز، آ. جنايات مشابه و معاصر، متمايز ميکند
خود ما در زندان . يک جنايت بدقت سازمانيافته و از قبل طراحی شده بود

 مسئولين و عوامل دادستانی و ۶۶شاهد بوديم که چطور در اواخر سال 
اطالعات در زندانها، مقدمات اجرايی و طبقه بندی اوليه آنرا به اجرا 

  .ديده اندگذاشتند در حاليکه ما خبر نداشتيم چه خوابی برايمان 
طبعآ هدف و خواست اصلی رژيم از اين پروژه سياه، نابودی کامل 

" صورت مسئله"زندانيان سياسی موجود در زندانها و پاک کردن 
چرا که طی هفت سال سرکوب مستمر . زندانهای سياسی ايران بود

دريافته بود که عليرغم همه نشيب و فرازها، موضوع زندانيان سياسی و 
حل ناشدنی و بن بست استراتژيک رژيم " مسئله" همچنان مقاومت آنان

شايد الزم به توضيح نباشد که زندانيان سياسی در آن زمان . ميباشد
کسانی بودند که از موج کشتارهای ساليان جان بدر برده بودند و در 

رژيم، جرمشان در حد اعدام تشخيص " کشتارگاه"همين سيستم قضايی يا 
اين در حالی بود که .  حبس و زندان گرديده بودندداده نشده و محکوم به

 بيشتر آنان بخش اعظم و چه بسا تمام مدت ۶٧در مقطع تابستان 
  .محکوميت شان را هم سپری کرده بودند

 با ديگر کشتارهای دسته جمعي، ۶٧يکی ديگر از وجوه تمايز قتل عام 
م سياست سکوت سنگين و سانسور مطلق و حرکت با چراغ خاموش رژي

در موارد و مقاطع قبلی معموآل رژيم پيش و يا پس از هر کشتاری . بود
اقدام به فضاسازی و تشديد جو تهديد و ترور و ايجاد رعب و وحشت در 
سطح جامعه و بخصوص در داخل زندانها ميکرد و در اين رابطه با به 
نمايش گذاشتن پيکرهای سوراخ سوراخ شده و يا جسدهای آويخته بر دار 

ا انتقال بدنهای مجروح بچه های شکنجه شده به داخل بندهای و ي
خون و جنون مرگبار و ترسناکش را هرچه بيشتر به رخ ... عمومی
ضمن اينکه هيچ ابايی هم نداشت که صدای رگبار مسلسل جوخه . ميکشيد

های تيرباران و تک تيرهای خالص، بطور مستمر در پشت ديوار بندها 
آ ميدانست زندانيان در هر لحظه و با هر شليک شنيده شود چرا که دقيق

  ...همراه با ياران بر خاک افتاده شان تا اعماق وجود ميسوختند
اينبار اما پروژه کشتار بزرگ با مخفی کاری تمام و حتی توطئه و تاکتيک 

، چه در سطح زندانها و داخل بندها و چه در سطح جامعه و حتی "فريب"
با صدور فتوی جالد قرن . ی آغاز ميشوداليه های پائين تر حکومت

در تهران و شهرستانها شکل ميگيرد و تحت " کميسيون مرگ"بالفاصله 
در زندانها مستقر ميشوند و بطور روزانه و پيگير، " هيئت عفو"عنوان 

شيوه جابجای و دسته . زندانيان سياسی را روانه سالن های مرگ ميکنند
 آنان در سلولهای انفرادی و تالش در بندی و تقسيم زندانيان و پراکندن

بی اطالع نگاه داشتن آنان از سرنوشت يکديگر و پروسه ای که در 
پديده . طی ميشود در نوع خود بی سابقه بوده است" هيئت"محضر اين 

   .ای که در هيچ دوره ای بچه های زندانی آنرا نديده و تجربه نکرده بودند
شتن آن جنايت هولناک در حين وقوع، برای استتار کامل و پنهان نگاه دا

ميشود و تمامی مالقاتهای " آب بندی"تمامی سيستم و ماشين کشتار رژيم 
زندانيان با خانواده شان و کانالهای ارتباطی يکطرفه شان با بيرون مثل 

حتی . راديو و تلويزيون و روزنامه های حکومتی نيز قطع ميشود
 برای جلوگيری از درز اتفاقی پاسداران و مامورين سرسپرده رژيم هم

  .خبر، حق خروج از زندان را نداشتند
گذشته از شيوه بديع طراحی و اجرايی آن جنايت سياه، حتی توجيه قانونی 

. قضايی آن نيز واقعآ منحصر بفرد و بی سابقه بوده است-و روند حقوقی
به تا قبل از آن قتل عام، معموآل وقتی فردی توسط رژيم دستگير ميشد و 

زندان منتقل ميگرديد، تحت هر شرايطی و بهر بهانه ای و با هر توجيه 
قانونی و آخوندي، باالخره اتهام و جرم و پرونده ايی در رابطه با اعمال 
يا افکار فرد مذکور در بيرون زندان، برايش جور ميکردند و او را 

بگذريم که . باصطالح محاکمه و محکوم به حبس يا مرگ می نمودند
چکدام از آن مراحل کوچکترين سنخيتی با موازين جهانی حقوق بشر هي

  .نداشت
عمومآ نه صحبت از جرم جديد زندانی در داخل " قتل عام"اما در پروسه 

همه . يا خارج زندان بوده است و نه پرونده جديدی در کار بوده است
. و انديشه و اعتقادات فرد زندانی دور ميزند" هويت سياسی"بحث بر سر 
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زندانيان سياسی دانه به دانه و تک به تک در برابر کميسيون مرگ به 
قرار ميگيرند و " تفتيش عقايد"صريحترين و وقيحانه ترين شکل مورد 

اين پروسه . عمآل آنان را بر سر دو راهی مرگ يا تسليم قرار ميدهند
برای بسياری با يک برخورد و يک سوال تمام ميشود و راهی سالن مرگ 

ابهای دار ميشوند و برای بسياری ديگر بعد از چندين برخورد و و طن
   .سوال و جوابهای مختلف به همان سرنوشت ختم ميشود

همگی قربانيان آن جنايت هولناک قبل از هر چيز بخاطر داشتن انديشه و 
افکاری مغاير با حاکمان پليد، و پای بندی و وفاداری شان به آرمانهای 

اتفاقآ بدليل همين . نسيبهای سياسي، سر بر دار شدنداعتقادی و پر-انسانی
سابقه پايداری و پای بندی در طی هفت سال زندان، بيشتر زندانيان 

   .پيشاپيش تکليفشان در برابر کميسيون مرگ روشن بود
 تفاوت کيفی دارد با کشتارهای ۶٧پر واضح است که قتل عام تابستان 

های خونين سياسی مثآل به کور و بی حساب و کتاب و يا حتی سرکوب
رگبار بستن يک تظاهرات بزرگ و يا نابودی فيزيکی افراد يک محله يا 

  ...شهر، و يا يک قوم و قبيله، از زن و مرد و پير و جوان
 صرفنظر از کمّيت چندين هزار نفری ۶٧جانفشانان فاجعه ملی تابستان 

عه و دست شان در زندانهای سراسر کشور، به واقع گلهای سرسبد جام
آنها براستی فرزندان رشيد خلق و کيفی ترين . چينی از نسل انقالب بودند

  .افراد سياسی و روشنفکر و مقاوم داخل کشور را شامل ميشدند
سبعيت و بربريت حاکم برکل پروسه آن کشتاربزرگ نيز اگر بيسابقه نباشد 

 و بی پناه به از شيوه به دار کشيدن زندانيان دست بسته. واقعآ کم نظير است
عنوان زجرآورترين شکل اعدام، تا قتل افراد بشدت بيمار و يا دچار مشکالت 
حاد فيزيکی مثل قطع نخاعی يا فلج مادرزاد، و تا حلق آويز دختران و زنانی 

قبر "و " واحد مسکونی"که طی هفت سال زندان در شکنجه گاههايی همچون 
بارها و بارها تا يکقدمی مرگ ... و سلولهای انفرادی" گاودانی"و " يا قيامت

  .پيش رفته بودند و تا فراسوی طاقت انسانی زجر و رنج کشيده بودند
از آنجا که بطور خاص و در قدم اول با هدف نابودی زندانيان " ۶٧قتل عام "

مجاهد خلق در مرداد ماه آغاز شد و طبق فرمان خمينی تقريبآ تمامی زندانيان 
را در ) ده معدودی که خوشبختانه جان بدر بردندبجز ع(زن و مرد مجاهد 

تشکيالتی -سياسی" نسل کشی"زندانهای سراسر کشور به دار کشيدند، يک 
بطور مثال در مقطع قتل عام، در بندهای زنان زندان . نيز محسوب ميشود

اوين که شامل سه سالن در سه طبقه يک ساختمان ميشد، تمامی زندانيان 
ين سالن سه اوين و بخش بزرگی از بچه های سالن مجاهد سالن يک و همچن

   .دو، در جريان آن نسل کشی جاودانه شدند
البته در پروسه قتل عام دامنه کشتار بعد از مجاهدين به ديگر زندانيان نيز 
گسترش يافت و چند صد نفر از زندانيان شريف وابسته به گروههای مختلف 

  !ياد همگی شان ياد باد. چپ از بندهای مردان نيز سر بر دار شدند
الزم می بينم در همين جا از عزيزانی ياد کنم که هفت سال افتخار همبندی و 
سعادت همراهی با آنان را در زندانهای اوين و قزل حصار داشتم و هنوز بعد 
از بيست سال، تمامی لحظات و خاطرات و يادمانده های دوران با آنان بودن، 

. ر و شگرفی از زندگی انسانی و آرمانی دارندبرايم معنا و مفهوم سرشا
مجاهدين دالوری که زندگيشان سراسر عشق و رنج و فدا بود و سرانجام در 

  .آن تابستان داغ و سوزان، سرفراز بر فراز دارها شدند
حاکميت پليد آخوندی در هيئت کريه خميني، از روز اول هيچ ارمغانی جز 

بدترين . ايت برای مردم ايران نداشتبدبختی و نکبت و نفرت و جنگ و جن
َاشکال خشونت و خونريزی و خيانت را بر خلق ايران روا داشت و بسياری 
داغهای گران بر دل، و زخمهای خون چکان بر روح و پيکر جامعه مصيبت 

  .زده و نسل سوخته ما بر جای گذاشت
ده شدن  تا روز به زير کشي۶٧البته زخم عميق و خون چکان کشتار تابستان 

اين زخم کهنه . حکومت جالدان، افشاگر و رسوا کننده آن جانيان خواهد بود
وقتی التيام خواهد يافت که تمامی دست اندرکاران آن جنايت بيسابقه در دادگاه 

جنايتکاران "بين المللی و در پيشگاه افکار عمومی ايران و جهان بعنوان 
ی قرار بگيرند و تمامی در معرض حسابرسی و قضاوت تاريخ" عليه بشريت

ضد بشری " نسل کشی"و " قتل عام"حقايق و ابعاد و زوايای ناگفته آن 
  .روشن و آشکار شود

بعنوان يک شهروند ايرانی و عضوی از جامعه بشري، برای تکميل اين 
پرونده تاريخی و حقوق بشري، شايسته است هر آنکس که خبری دارد با 

ظری فردی يا گروهي، بگويد و بنويسد و امانتداری و بدون تعصب و تنگ ن
به نمايش بگذارد؛ و آنانی که بی خبر هستند با ديد تحقيقی و جديت سياسی و 

و البته بازتاب دهند تا گرد ... مسئوليت انساني، بشنوند و بخوانند و دنبال کنند
و غبار فراموشی و تحريف، يک تاريخجه پر از رنج و شکنج، خون و فدا، و 

باشد تا زمينه تکرار چنين جناياتی از بين .  پايداری را مکدر نکننددالوری و
چه " آزادی"برود و فرزندان و نسلهای بعد از ما بيشتر و بهتر بدانند که 

گوهر واال و گران بهايی برای خلق ما بوده است و عاشقان آزادی و حقوق 
  .بشر تا کجا فدا و نثار کرده اند

…………………………………… 

 ل و آينده اتحاديه های کارگریگذشته ، حا
 کارل مارکس

 ترجمه از کامران نيری
 گذشته ا تحاديه های کارگری: ا لف

سرمايه نيروی اجتماعی متمرکز است، در حالی که فرد کارگر تنها 
در ) به ديگری( اش را برای واگذاری ) نيروی کار( نيروی کار کردن 

و سرمايه هرگز نمی تواند مبنای از اين رو قرارداد ما بين کار . اختيار دارد
عادالنه داشته باشد؛ حتی به مفهوم رايج در جامعه ای که مالکيت وسايل 
زندگی و کار را در يک سو و انرژی توليدی حياتی را در مقابل آن قرار می 

اما اين قدرت ناشی از تعداد، . قدرت اجتماعی کارگران در تعداد آنهاست. دهد
عدم اتحاد کارگران از رقابت . م پاشيده شده استبه دليل پراکندگی از ه

 .اجتناب ناپذير بين خودشان به وجود آمده و تداوم پيدا می کند
ابتدا اتحاديه های کارگری از تالش خود به خودی کارگران برای از بين 

) عقد(بردن يا حداقل محدود کردن رقابت مابين خودشان تشکيل شدند تا در 
به شرايطی دست يابند که آنها را ) ن و سرمايه دارانميان کارگرا(قرارداد 

از اين رو هدف فوری اتحاديه . حداقل در وضعيتی فراتر از بردگان قرار دهد
های کارگری دست يابی به نيازهای روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن 

در يک کالم مسايل دستمزد : راه دست اندازی های بی امان سرمايه عمل کند
فعاليت اتحاديه های کارگری نه تنها مشروع که ) نوع(اين . ن کارو زما
تا زمانی که نظام توليدی حاضر ادامه دارد، نمی توان اين فعاليت ها . الزمند

برعکس، الزم است تا از طريق ايجاد و ادغام اتحاديه های . را کنار گذشت
 ديگر، از سوی. کارگران در کشورهای مختلف اين فعاليت ها فراگير شود

بدون اين که کارگران خود به خود متوجه باشند، اتحاديه های کارگری 
مراکزی برای تشکل طبقه کارگر به وجود آورده اند، همان گونه که انجمن 

برای طبقه ) به عنوان مراکزتشکل( های شهر و کمون های قرون وسطی 
 بين کار اگر به اتحاديه های کارگری در جنگ و گريز ما. متوسط عمل کردند

و سرمايه احتياج است، وجود آنها به عنوان عاملين تشکل برای فراسوی 
 ..رفتن از نظام کارمزدی و حکومت سرمايه پر اهميت تر است

 شرايط کنونی اتحاديه های کارگری: ب
اتحاديه های کارگری به دليل توجه مفرط به مبارزات محلی و مقطعی با 

در مقابله با تماميت نظام بردگی مزدی پی سرمايه، هنوز کامال به قدرت شان 
از همين رو آنها از جنبش های اجتماعی و سياسی فاصله گرفته . نبرده اند

. اخيرا به نظر می رسد که آنها تا حدی به نقش تاريخی خود پی برده اند. اند
به عنوان نمونه می توان از شرکت آنها در جنبش سياسی اخير انگليس، 

 اياالت متحده، و مصوبه زير که در کنفرانس بزرگ مواضع جامع تر در
به تصويب رسيد ) انگليس( اخيرنمايندگان اتحاديه کارگری در شهر شيفيلد 

 .)1(ياد کرد
برای ) کارگران(اين کنفرانس، با قدردانی از کوشش های انجمن بين الملل "

 در ايجاد اتحاد از طريق پيوند مشترک برادری ميان کارگران همه کشورها،
کمال جديت به انجمن های گوناگونی که در اين جا نمايندگی شده اند توصيه 
می کند که به اين تشکيالت ملحق شوند زيرا که باور داريم اين امر برای 

 ." .تپيشرفت و شکوفايی تمامی جماعت کارگری اساسی اس
 آينده اتحاديه های کارگری: ج

رگری بايد بياموزند که آگاهانه به جدا از اهداف اوليه اشان، اتحاديه های کا
عنوان مراکز تشکيالتی طبقه کارگر در جهت منافع وسيع تر و ازادی او 

آنها بايد به هر جنبش اجتماعی و سياسی که در اين جهت عمل . عمل کنند
خودشان را مدافعان و نمايندگان کل طبقه کارگر . می کند ياری برسانند

 و از تالش برای پيوستن کارگران غير دانسته و اين چنين هم عمل کنند
آنها بايد به دقت حافظ منافع کم . متشکل به صفوف خود کوتاهی نورزند

درآمدترين حرفه ها، چون کارگران کشاورزی، و آنان که به خاطر شرايط 
آنها بايد جهانيان را قانع کنند که . استثنايی از قدرت تهی هستند، باشند

و خودخواهانه نيست و با هدف رهايی توده های تالش هايشان تنگ نظرانه، 
 .ميليونی ستم ديده انجام می شود

   :يادداشت
، با شرکت 1866 ژوئيه سال 17-21کنفرانس شيفيلد در روزهای  - 1  

 هزار کارگر را در بر می 200 نماينده از اتحاديه های کارگری که 138
ی کارگری در  اتحاديه ها1865 – 68 طی سالهای  گرفتند، تشکيل شد

 .بريتانيا به مبارزه برای تعميم حق رای پيوستند
 رويارويی ای بين اياالت جنوبی و حکومت فدرال اياالت 1861در سال  - 2

اياالت جنوبی که از بردگان برای توليد تجاری به ويژه . متحده صورت گرفت
 بتوانند توليد پنبه استفاده می کردند، خواهان جدايی از اياالت متحده شدند تا

اتحاديه های کارگری در شهرهای شمالی و مناطق . برده داری را حفظ کنند
هم مرز با ايالت جنوبی به سازمان دهی جلسات و تظاهرات عليه برده داری 

- 65(طی جنگ داخلی . و خواست جدائی اياالت متحده جنوبی مشغول شدند
 8ارزه برای اتحاديه های کارگری جديدی به وجود آمدند و به مب) 1861

» کتاب پژوهش کارگری« نخستين بار در . ساعت کار در روز دامن زدند
سايت اتحاديه جوانان  " : بازتکثير اينترنتی. شماره پنجم درج شده است

 " سوسياليست انقالبی

…………………………............. 
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   *ديدگاه* 
  انتخابات رياست جمهوری در آمريکا
  انو بازتاب سياسی آن در رژيم اير

 فرامرز دادور
  در اوايل ماه ژوئن براک ُاباما از طرف حزب دمکراتيک برای انتخابات 

در ماه های .  به عنوان کانديد معرفی گرديد٢٠٠٨رياست جمهوری در نوامبر 
شواهد . آينده ميدان رقابت مابين جان مک کين و براک ُاباما کامال باز است

های داخلی و خارجی فعلی در نشان می دهند که مک کين عمدتًا سياست 
اما ُاباما با طرح شعار . دوران رياست جمهوری بوش را ادامه خواهد  داد

در عين . مسير نسبتًا متفاوت تری را در پيش خواهد گرفت" نياز به تغيير"
حال مطالب مورد بحث در پروسه ی مبارزات انتخاباتی و اينکه کدام کانديد و 

ت جمهوری را تصرف خواهد نمود بازتاب سياسی با چه برنامه ای مقام رياس
در اين نوشته با . مشخصی در واکنش های جمهوری اسالمی خواهد گذاشت

نگاهی بر اوضاع اقتصادی و توجه به اينکه دو طيف قدرتمند حکومتی يعنی 
احزاب جمهوری خواه و دمکراتيک چگونه برنامه هايی در مورد سياست های 

وده و چه نوع بديل هايی برای آينده ارئه می دهند، داخلی و خارجی اتخاذ نم
سپس به تأثير آن مواضع در سياست های رژيم جمهوری اسالمی پرداخته می 

 .شود
  سياست های داخلی -1

در رابطه با مسايل اقتصادی، جان مک کين در همراهی با سياست های فعلی 
سم را برای جورج بوش، برنامه های درهای باز و مقررات زدايی نئوليبرالي

در صورت انتخاب وی به رياست جمهوری، به . امريکا و دنيا تجويز می کند
احتمال زياد، شکل کنونی سرمايه داری لجام گسيخته در امريکا و در بسياری 

 سال گذشته که جمهوری خواهان 8در . از کشورهای ديگر ادامه خواهد يافت
حداقل (دگان را در کنگره محافظه کار، ُپست رياست جمهوری و اکثريت نماين

داشته اند، روند خصوصی سازی و کاهش درسطح ماليات بر ) 2006تا سال 
کمپانی ها و افراد ثروتمند، به فاصله طبقاتی عميق تر منجر گرديده و شرايط 
زندگی برای اکثريت مردم امريکا و بويژه توده های محروم، بيکار، کم کار و 

ال های اخير درصد امريکايی های مشمول در س. کارگری وخيم تر شده است
 ميليون 5.23 درصد تقليل يافته که 62.6از ميان واجدين شرايط به کار به 

 ژوين 7نيويورک تايمز، (نفر از آنها فقط بطور نيمه وقت کار می کنند 
 30به اين مفهوم که در حقيقت بيکاری واقعی در امريکا بيش از ). 2008

  .نان به تعداد بيکاران اضافه می گردددرصد بوده و ماهانه همچ
 هفته که طبق 26با اين وجود دولت بوش نمی خواهد که حتی به ايام 

مصوبات قبلی کنگره جهت پرداخت حقوق و مزايا برای بيکاران تعيين شده، 
گرچه دمکرات ها يعنی اکثريت نمايندگان کنگره موافق هستند، اضافه کرده 

است که در ماه ها و سال های آينده، اضافه بر روشن . مدت آن را تمديد کند
  ميليون نفری که در زير خط فقر زندگی می کنند بخش بزرگتری از  40

در ميان واقعيت های ناگوار ديگر برای . جمعيت نيز به آنها خواهند پيوست
 سال گذشته، سطح مزد 30توده های مردم امريکا می توان اشاره نمود که در 

رگران و زحمتکشان يدی و فکری، با توجه به سطح تورم و و حقوق برای کا
استاندارد زندگی تقليل يافته و بويژه اينکه در شهرهای بزرگ صنعتی 

"  درصد رسيده است80بيکاری واقعی برای جوانان سياهپوست به باالی "
در حاشيه ). 2008 می ماه 3باب، هربرت، يادداشت ها، نيويورک تايمز، (

، در چند سال اخير کمپانی های بزرگ قادر به جمع آوری اين محروميت ها
و ) 3: 2008مانتلی ريويو، آپريل ( بيليون دالر سرمايه شده اند 600بيش از 

در عوض تنها کار محسوسی که در چند ماه اخير از طرف دولت فعلی برای 
 بيليون دالر از 160طبقات کارگری و متوسط انجام شده اختصاص تقريبًا 

جمع شده ماليات است که به اشکال چک و تنها در حد يکی دو هزار مبالغ 
دالر برای آنها ارسال گرديده و ادعا می شود که نيرويی تحرک انگيز بر روی 

اما با توجه به فرا رسيدن رکود . خواهد بود" کار آفرين"چرخ اقتصاد بوده 
م اقتصادی و ادامه ی سير بحران در حيطه بازار مسکن و افزايش حج

در نيمه ی جوالی خبر از اين ( ورشکستگی در يخش های مالی و بانکی 
 مؤسسه ی مالی و بانکی در عرصه ی ورشکستگی قرار 90است که بيش از 

، معضل اقتصادی امريکا و به نوعی در بيشتر مناطق جهان بسيار )دارند
  .فاحش تر از آن است که از طريق تزريق مقداری پول نقد، رفع گردد

 وخيم اقتصادی می بايست، در واقع به مثابه چالش عظيمی در مقابل اوضاع
اما وی که خود نيز بارها اذعان کرده . کانديداتوری جان مک کين قد علم کنند

که از اقتصاد سر درنمی آورد هنوز هم با سماجت ساده نگرانه، در کليت، 
ازی و  خصوصی س-برنامه اقتصادی خود را همان ادامه ی روند آزاد سازی

 متعلق به دوران ريگان و سوپالی سايدمقررات زدايی معرفی کرده سيستم 
خود قرار می " برنامه"بوش های پدر و پسر را به مثابه ی رکن اصلی در 

مک کين در تاييد سياست های بوش، بويژه در ارتباط با کاهش حدود . دهد
تنزل در سطح  بيليون دالری ماليات بر کمپانی ها مدعی است که سياست 613

 درصد تنزل داده و حتی آن 25 درصد به 35ماليات بر صاحبان سرمايه را از 
 ژوين 7وال استريت ژورنال، (را به يک روند دايمی تبديل خواهد نمود 

، چون که به نظر ايشان با نگه داشتن حجم بيشتری از سرمايه در )2008
ری برانگيخته و دست صاحبان آن، فعايت های اقتصادی را به تحرک بيشت

البته واقعيت چيز ديگری است و . باعث ايجاد کار و توسعه بيشتر می شود
 سال بعد از سلطه ی اقتصاد نئوليبرال معروف به ريگاناميکس، 30تقريبًا 

فاصله طبقاتی و نا عدالتی های اقتصادی بيشتر شده و تنها بر اساس يک 
 در طی اين سال ها مرکز سياست های مربوط به مالياتگزارش از طرف 

"  درصد از اقشار فوقانی10 درصد از درآمد ها در اختيار تنها 80حدود "
  .جامعه قرار گرفته اند

اما براک ُاباما، با نگاهی نسبتًا متفاوت سياست های اقتصادی خود را تا حدی 
او به سطحی از دخالت دولت درفعاليت های . ملبس به کينزينيسم ارايه می کند

در مصاحبه اش با وال . جهت ايجاد رشد اقتصادی اعتقاد دارداقتصادی 
، به وجود دو چالش عمده اذعان دارد که )2008 ژوين 17(استريت ژورنال 

يکی از سوی جوامع توسعه يابنده و نوظهور، قدرتمند و تشنه ی منابع 
انرژی مثل چين و هندوستان و ديگری در داخل امريکا و به خاطر وجود 

در رابطه با چالش فراختر شدن . ابر اقتصادی ظهور نموده اندشرايط نابر
فاصله طبقاتی، ُاباما از جمله پيشنهاد می کند که نظاِم ماليات دهی طوری 

بر سودهای حاصل شده از سرمايه و درآمدهای شخصی که "تنظيم شود که 
به پيشنهادات "  هزار دالر باشند ماليات بيشتری تخصيص يابد250بيشتر از 

اما در ارتباط با . ی در مورد سياست انرژی در سطور بعدی پرداخته ميشودو
معضل اقتصاد جای آن است که به مواضع نامعين و پراگماتيک ُاباما در اينجا 

  .اشاره گردد
ُاباما با ترکيب جنبه ای از مکتب آزادسازی نئوليبرالی و نظارت دولتی 

 رابطه با مسايل اقتصادی هويدا کينزينيسم از خود چهره ای نسبتًا ناروشن در
در گفتار و نوشته های وی هنوز اثری از يک برنامه ی جدی در . نموده است 

در رابطه با قرارداد نفتا . جهت توسعه ی عدالت اقتصادی ديده نمی شود
ُاباما در حين توافق با آن تنها به ) قرارداد تجارت آزاد در امريکای شمالی(

ی که حقوق کارگری و محيط زيست را در نظر ضرورت اضافه کردن مواد
در هفته های اخير ُاباما مواضع خود را در مورد . داشته باشد اشاره می کند

برخی از مسايل مهم تغيير داده و برای مثال اگر تا چندی پيش ُاباما مدافع 
 بود از (Public financing)سيستم هزينه ی عمومی برای انتخابات 

 ميليون 84 کارزار انتخاباتی وی خيلی بيشتر از سقف اواخر ماه ژوئن که
دالر پول جمع آوری نموده، حال برخالف اعتقاد قبلی، سيستم جمع آوری 

و يا . کمک های مالی از طرف نهادهای خصوصی و افراد ترجيح داده می شود
اينکه ُاباما در انتقاد از پدران سياهپوست امريکايی و عدم مسئوليت آنها سخن 

ی کرده و برنامه ريزی های سراسری و محلی را برای تصحيح اين سراي
فرهنگ غيرمسئوالنه پيشنهاد می دهد در حالی که حداقل برای افراد و 
جريانات مترقی و عدالت جو مثل روز روشن است که آن پدران سياهپوست 

به توده های ميليونی زحمتکش و محروم تعلق دارند که اغلب " غيرمسئول"
ده و يا به کارهای نيمه وقت مشغول هستند و در حاشيه زندگی می بيکار بو

آنها از قدرت مالی و کمک های اجتماعی ضرور برخوردار نيستند که . کنند
بتوانند به مثابه ی انسان های ايده آل، آزادانه و پايبند به ارزش های 

 در اين .برابرطلب و همبستگی آور به ايجاد خانواده ی تامين يافته دست بزنند
رابطه يکی از نويسندگان ليبرال در روزنامه نيويورک تايمز، باب هربرت، در 

اجتماعی بدرستی / انتقاد از بينش نخبه گرانه ی ُاباما در مورد مسايل اقتصادی
نقد می کند که موضوع اشتغال و امنيت اقتصادی بسيار مهم هستند و اگر 

آنها که به اقشار پايين "اهم نشود برای افراد شرايط نزديک به اشتغال کامل فر
" تعلق دارند، اميد بسيار کمی برای ادامه يک زندگی انسانی خواهند داشت

اعتقاد به سرمايه داری َبَزک شده به ). 2008 ژوئن 21نيويورک تايمز، (
اصالحات ناچيز که حتی در سطح سياست های کينزين بعد از جنگ جهانی دوم 

ثبت ديگری بوجود آورد قرار نمی گيرد، براک که جی آی بيل و رفرمهای م
ُاباما را در جايگاه يک کانديد مردمی که مدافع عدالت اقتصادی و پشتيبان 

 .توده های زحمتکش و کارگری باشد، قرار نمی دهد
  مسئله انرژی -2

موضوع انرژی و تامين آن برای اقتصاد امريکا به يک مسئله مرکزی در جدل 
در شرايط فعلی در . زار انتخاباتی تبديل شده استهای سياسی مربوط به کار

مقابل دولت امريکا و کانديدهای رياست جمهوری برای مقابله با بحران 
اقتصادی توجه به آلترناتيوها برای تامين انرژی اهميت فوق العاده ای پيدا می 

اين مسئله در رابطه تنگاتنگ با امنيت ملی کشور و سياست های خارجی . کند
به خاطر افزايش در تقاضا . ی از بااهميت ترين قضايا تبديل گشته استبه يک

بويژه از طرف کشورهای توسعه يابنده مثل چين و هندوستان، هجوم 
محتکرين وال استريت به خريد سهام نفتی که بطور اوراق بهادار بسته بندی 
ای شده اند، ادامه ی جنگ عراق در منطقه خاورميانه و مهمتر از آن تهديده

نظامی امپرياليسم امريکا و اسراييل عليه ايران و در مقابل واکنش های 
ماجراجويانه رژيم ارتجاعی ايران باعث سوءاستفاده های کمپانی های نفتی و 

 دالر هر گالن و سودآوری سرسام آور برای 4باالرفتن قيمت نفت به باالی 
.  غيره گرديده استچپاولگری اين کمپانی ها مثل ِاکسان موبيل، شل، بی پی،

جناح محافظه کار هيئت حاکمه امريکا يعنی دولت جمهوری خواه، کانديد 
رياست جمهوری جان مک کين و شخصيت های وابسته به صنايع نفت مثل 
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نظامی نيز / جورج بوش و ديک چينی در خدمت به منافع کمپانی های نفتی
مدتًا در چارچوب بديل های طرح شده از طرف آنها ع. سياستگزازی می کنند

غارتگری و دادن امتياز به اين کمپانی ها برای حفاری بيشتر در مناطق 
حمايت شده برای محيط زيست مثل برخی از نواحی در قطب شمال،  و در 
آبهای کنار سواحل می باشد که حتی بر طبق تشخيص سازمان های خود دولت 

خواهد کشيد و در پروسه استخراج نفت  در اين مناطق سال های سال طول 
نگاه ديگر آن ها در . نزول قيمت نفت به اين زودی تاثير گذاشته نخواهد شد

رابطه با تامين انرژی، به بيرون از کشور و بويژه منطقه خاورميانه است که 
به اين موضوع درهم تنيده با سياست امور خارجی در سطور بعد اشاره می 

  .گردد
وی به . باما برنامه مشخصی ارايه نمی دهددر رابطه با تامين انرژی براک ُا

همراه برخی از رهبران حزب دمکراتيک و از جمله نانسی پلوسی رييس 
مجلس نمايندگان با دادن امتياز برای حفاری در مناطق ممنوعه مخالف هستند 

پلوسی در . و دولت فعلی را به همکاری با کمپانی های نفتی متهم می کند
 های جناح محافظه کار و حتی بخشی از دمکرات ها که با انتقاد خود از برنامه

تهاجم کمپانی های نفتی به آبها و سرزمين های بيشتری که متعلق به عموم 
مردم است جهت حفاری و سودآوری بيشتر موافق هستند، می گويد که اين 

 بيليون اکرز، از زمين های کشور 68بيش از "کمپانی ها در وضعيت کنونی 
يار دارند و با اينکه هنوز از تمامی ظرفيت آنها استفاده نکرده، در را در اخت

نيويورک (صدد هستند که برای سود بيشتر به مناطق ديگر چنگ بياندازند 
در واقع جمهوری خواهان و وابستگان اقتصادی ). 2008 ژوئن 18تايمز 

، آنها در صنايع نفتی راه عالج برای بيرون آمدن از تنگنای کمبود انرژی
گرانی نفت و سوخت و تاثير منفی آن در اقتصاد مملکت را عالوه بر چاره 
جويی های هژمونيک مختص به خود در سطح جهان، در حفاری و استخراج 

در اينجا تنها به اين خبر قناعت . هرچه بيشتر در مناطق ممنوعه می دانند
از شود که تحت اعمال قدرت از طرف دولت امپرياليستی امريکا، بخشی 

صنايع نفتی عراق دوباره در اختيار کمپانی های بزرگ نفتی مثل ِاکسان 
به اين موضوع در سطور بعد . موبيل، شل، بی پی و توتال قرار می گيرند

  .پرداخته می شود
از طرف ُاباما و کارزار انتخاباتی وی در رابطه با بديل ها جهت حل معضل 

مدتًا نامشخص و در مرحله ی کمبود انرژی پيشنهاداتی مطرح ميشوند که ع
 بيليون دالر برای ده 15مثًال وی پيشنهاد می دهد که ساالنه . کلی گويی هستند

سال آينده در عرصه تکنولوژی انرژی مصرف گردد و يا اينکه ضرورت 
متنوع کردن استفاده از منابع انرژی و از جمله روی آوری به سيستم های 

تنها . را مطرح می کند) بيوفيول(د و اتانول استفاده از نور خورشيد، جريان با
جنبه مثبت اين پيشنهاد بدون راه حل اين است که در ميان افکار عمومی 
امريکا توجه و کنجکاوی های بيشتری در رابط با مسئله با اهميت انرژی 

  .ايجاد می گردد
جمع بندی خالصه، در پايان اين بخش اين است که در صورت انتخاب جان 

 به رياست جمهوری تقريبًا همان سياست های خصوصی سازی و مک کين
. طرفدار کورپوريشين ها و غيرقابل نظارت از طرف دولت ادامه خواهند يافت

اما ُاباما و سياستمداران حزب دمکراتيک با توجه به نظرگاه های طرح شده تا 
ل بحال برنامه ای چندان راديکال در عرصه ی اقتصادی انرژی و ساير مساي

اجتماعی ارايه نخواهند داد، بلکه با افزايش نسبی دخالت دولت در عرصه 
اجتماعی نظام سرمايه داری را در جاده نسبتًا متعادل تر و / های اقتصادی

 .معمول تر خواهند افکند
  سياست خارجی -3

سياست خارجی موضوغ  بسيار مهم ديگر است و در ميان نظرگاههای هر دو 
در ابتدا می بايست به روشنی ذکر گردد . وس ديده ميشوندکانديد تفاوت هايی محس

که هر دو کانديد اشتراکات زيادی با همديگر در رابطه به پيشبرد برنامه های 
هژمونی طلب و کمابيش امپرياليستی دارند، بويژه در مقطع کنونی که مسايل 

در . دسياست خارجی، امنيت ملی، مشکل انرژی و بحران اقتصادی به هم تنيده ان
واقع وقتی که کانديداها راجع به استراتژی سياست خارجی برنامه ريزی می کنند 

در عين حال . ناچار می بايست عمده ی اين مسايل را در کليت آنها در نظر بگيرند
واقعيت امر در اين نيز هست که علی رغم نزديکی های بسيار بين مک کين و ُاباما 

ر و ساختار قدرتمند سرمايه داری و نهايتًا حول محور تقويت نظم اجتماعی حاض
تامين هژمونی جهانی امريکا، يقينًا بين آنها تفاوت هايی محسوس نيز در رابطه به 

در اين . چگونگی پيشبرد ديپلوماسی و توسل به تاکتيک های نظامی وجود دارند
 دوره از کارزار انتخاباتی، مواضعی که مک کين در ازای رژيم ها و گروه های

مخالف می گيرد از لحاظ شکل طرح آنها جوهر ستيزه جويانه تر و تندتر داشته، 
اما ُاباما، . شباهت های زيادی به فرهنگ غالب در ديپلوماسی رژيم بوش دارد

بخشًا به خاطر خصايل شخصی وبخشًا برخاسته از نگاه معتدل تر و حتی دورانديش 
ل در گفتار شيوه های نوين تر و تر صحبت از مذاکره حتی با دشمنان کرده، حداق

در اينجا با نگاهی سريع به ايدئولوژی نئوکان ها . نرم تری را به نمايش می گذارد
و سپس تحوالت ايجاد گشته در ميان برخی از آنها و در سالهای پايانی رياست 
جمهوری بوش، آنگاه در پرتو وجود واقعيت های تلخ و سخت برای دنيای سرمايه 

شدن امريکا در  يه های بزرگ و بويژه مديران سياسی آنها و زمينگيرداری، سرما
عراق و  افغانستان به موضع گيری های پراگماتيک و معتدل ولی در عين حال 

  .هژمونی طلب ُاباما اشاره می گردد

بويژه در زمان رياست جمهوری رانلد ريگان انديشه های  . 70از اواخر سالهای 
در سطوح ) محافظه کاران نو( و ايدئولوژيک نئوکان ها ستيزه جويانه و تک بعدی
تئوريسين هايی مانند ايرونيک کريستول، رابرت کاگان . حکومتی غليظ تر گرديد

برای سال های زياد سياست خارجی يورش آور و دخالت گرا و از جمله حمله 
بعد از فروپاشی کمپ . نظامی به عراق و تصرف اين کشور را ترويج مينمودند

 و در زمان رياست جمهوری بوِش پدر، محافظه 1989اصطالح سوسياليست در ب
کاران نو، مجهز به بينش آرمان خواهانه ی برتری طلب و تمدن گرا خواهان 

به نقاط ديگر جهان، با هر " آزادی، دمکراسی و اقتصاد بازار"صدور اصولی مثل 
 که امريکا از قدرت الزم کاگان و کريستول معتقد بودند. وسيله و به هر شکل بودند

برخوردار " شيطانی و خبيث"برای مقابله با و حتی نابودی بسياری از جريانات 
بوده و قادر است که با اعمال قدرت، هژمونی جهانی آکنده از تمدن آغشته به 

در راستای . ارزش های آزادجويی سرمايه داری را در سراسر جهان برقرار سازد
و هر در " بغداد، بلگراد، پيونينگ و پکن"ض رژيم ها در اين اهداف، سياست تعوي

که از نگاه آنها با توسل به قدرت نظامی " ستمگر"جای دنيا که حکومت های 
ً  منافع امريکا را تهديد ميکردند در برنامه ی کار آنها قرار  همسايگان خود و

ريکا ضروری تمدن آفرين ام" ماموريت"مثًال برای کا گان داشتن اعتقاد به . گرفت
اصول مندرج در بيانيه ی استقالل امريکا لزومًا به يک فرهنگ "بود چونکه 

. بوده و حامل حقيقت بديهی می باشد" جهانشمول"بلکه " خاصی تعلق ندارد
اين تفکر لزومًا بريک ) 125- 131: 2008اگوست /فورين افيرز، ژوالی(

و اگر چه سرمايه های استراتژی حساب شده ی امپرياليستی امريکا متکی نبود 
نظامی برنامه های کوتاه مدت خود را با آن تطبيق داده اند، اما نهايتًا بسياری /نفتی

از استراتژيست های سرمايه داری به واقع گرايی و ميانه روی حاکم فعلی روی 
آورده اند که نمونه هايی از آنها در حکومت فعلی رابرت گيتس، کانداليزا رايس می 

واقع سياستمداران محافظ کار نو مانند جورج بوش، ديک چينی، دانلد در . باشند
 سال اخير سعی داشته اند بخشی از اين ماموريت 8رامزفيلد و وولفوويتز که در 

را به عمل برسانند، حال با توجه به واقعيت شکست امريکا در عراق " با شکوه"
و بحران انرژی، با و بن بست رسيدن جنگ در افغانستان، بروز رکود اقتصادی 

حتی . مقاومت جدی از طرف طيف هايی از خود محافظه کاران قرار گرفته اند
برخی از تئوری پردازان و سياستمداران نئوکان دچار تحوالت فکری شده، سياست 
شيوه های نظامی گری و توسعه طلبی جغرافيايی برای آنها به زير سئوال رفته 

  .است
س، وزير امور خارجه امريکا در نشريه فورين افيرز نوشته ی اخير کانداليز راي

به . جنبه هايی از تجديد نظر فکری را به نمايش می گذارد) 2008اگوست /ژوالی(
ايدئولوژی نئوکان " (ايده آليستی"حکم می کند که اصول " واقعيت جديد" نظر وی 

" گرايیواقع " با ) ها مبنی بر صدور آزادی سياسی، فرصت برابر و بازار آزاد
به اين معنی که ديگر نبايد يک جانبه از . حمايت از منافع ملی امريکا درهم آميزد

منافع ملی "حمايت گردد چونکه ...) عربستان، پاکستان(رژيم های خودکامه 
با همديگر در مغايرت نيستند، بلکه برای " آزادی های جهانشمول"و " امريکا

" دمکراسی جديد"و " حقوق بشر"از می بايد " شکست تروريسم و افراط گرايی"
وی معتقد است که در دراز مدت، تامين امنيت ملی امريکا در . نيز پشتيبانی نمود

آزادی، حقوق بشر، بازار آزاد، دمکراسی و "گرو پيروزی ايده آلهای امريکا يعنی 
در اين ارتباط رايس اضافه می کند که سياست خارجی . خواهد بود" حکومت قانون

را " ارزش های امريکا" که " نظم نوينی" نيز می بايد در جهت ايجاد امريکا
بر اين اساس دولت بوش و جان مک کين جمهوری . منعکس می کند شکل يابد

خواهان تضعيف حکومت ها در منطقه و گسترش "اسالمی را يک رژيم ياغی که 
در .  کنندنفوذ خود در سراسر خليج فارس و خاورميانه بزرگ می باشد ارزيابی می

يک ايران مجهز به سالح های اتمی و يا حتی قادر به "نتيجه به اعتقاد رايس 
ايجاد تکنولوژی مربوط به آن خطر عظيمی برای حفظ صلح و امنيت در جهان 

، و ميبايد به هر طريق شده متوقف گرديده، خلع سالح )18: فورين افيرز(است 
  .گردد

ر يکی دو سال اخير به عنوان يکی از واقعيت اين است که کانداليز رايس، د
مقامات اصلی رژيم وزنه ی سنگينی را در ميان سياستگزاران خارجی حکومت 
بوش نمايندگی می کند و امروزه وظيفه اصلی در برابر حکومت امريکا را در 
جايگاه نگاهبان نظام جهانی سرمايه داری و منافع نخبگان پرقدرت اقتصادی، 

ای ارزيابی متعادل و واقع گرايانه و پيشبرد سياست های اعمال هژمونی بر مبن
نقطه نظر ليبرال دمکرات ها و ُاباما به عنوان . حداالمکان غيرنظامی، می بيند

چهره ی شاخص امروزين آن در مورد سياست خارجی از سيستم فکری قيد شده 
ران يکه به عقيده آنها دو. چندان بدور نيست) سياست امروزين دولت بوش(در باال 

تازی و تک روی ديگر بسر آمده و امريکا ميبايد که در همکاری با متحدين 
امريکايی و ديگر کشورهای دمکراتيک در سياست خارجی خود تجديد نظر جدی به 
عمل آورده ميبايد بطور مؤثرتر به مقابله با خطر تروريسم و افزايش سالح های 

ت ميبايد در الويت باشند وگرنه روند روش های ديپلوماسی و مذاکرا. اتمی بپردازد
تقليل اعتبار امريکا در سراسر جهان ادامه خواهد داشت و نهايتًا بدون همکاری 

دمکراتيک جهان به منافع و امنيت ملی امريکا ضربه خواهد  مابين کشورهای
بگفته ی جيمز پی روبن يکی از مقامات قبلی در دوران رياست جمهوری . خورد

در سال های اخير، چرخش نسبی رژيم بوش در جهت همکاری های بيل کلينتون، 
نسبی با اروپا باعث نتايج بهتری شده و از جمله قطعنامه ی اخير سازمان ملل 
عليه تهران و موافقت بر دادن يک هشدار ديگر به ايران در هفته های اخير از 

چين و داده های آن است در غير آن صورت با افزايش نفوذ قدرت هايی مثل 
روسيه در دنيا که منافع خود را تعقيب می کنند، مسئله رژيم های مجهز به سالح 

فورين (و همچنين گروه های تروريستی الينحل خواهند ماند ) مثل ايران(های اتمی 
  ).110- 2008:99اگوست /افيرز، ژوين
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رای دمکرات ها با نگاه معتدل تر به مناسبات سرمايه دار و اعتقاد به نقش دولت ب
تصحيح حادترين تضاد ها و تصادمات طبقاتی و حتی نژادی، سياست خارجی را نيز 

برخی از سياستمداران ليبرال دمکرات . معموًال تحت تأثير اين بينش تدوين می کنند
و از جمله براک ُاباما از جايگاهی می آيند که نظام سرمايه داری کنترل شده از 

 و کپی های محلی آن را در سراسر جهان، طرف دولتمردان مدافع سازش طبقاتی
راه حل اساسی برای ايجاد صلح و روابط مسالمت آميز بين تمدن ها دانسته تعهد 

 بابت حفظ محيط زيست، قوانين (Kyoto)به قراردادهای جهانی مثل کيوتو 
تصويب شده در دادگاه های جنايی بين المللی، توقف آزمايش های هسته ای و 

بوط به کنوانسيون های سالح های بيولوژيک را ضروری می قطعنامه های مر
بر فراز اين سير فکری است که ُاباما درصورت انتخاب به رياست جمهوری . دانند

به سياست مذاکره و ديپلوماسی در قبال رژيم های مخالف و از جمله ايران روی 
ح نموده وی بارها در سخنرانی های خود در کارزار انتخابات مطر. خواهد آورد

منافع ملی "است که از مذاکره با دشمنان امريکا تا وقتی که در خدمت تامين 
  .باشد طفره نخواهد رفت" امريکا

معرفی می کند، اما " تغيير"اما با تمام اينها با اينکه ُاباما خود را کانديد برای ايجاد 
امور به لحاظ پايبند بودن به نظام سرمايه داری امريکا و جهان، در عرصه 

. خارجی، هدفی بجز حفظ هژمونی امريکا در چارچوب مناسبات سرمايه داری ندارد
در واقع تفاوت ها عمدتًا در عرصه تاکتيک ها و حتی سطحی از استراتژی است و 

در . در نفی سياستگزاری جهت تامين منافع قدرتمندان مالی و سياسی نمی باشد
صورت اتخاذ مقام رياست جمهوری رابطه با عراق، ُاباما مطرح می کند که در

در عين حال .  ماه بيرون خواهد آورد16نظاميان مستقر در عراق را در عرض 
ُاباما اضافه می کند که ابقای يک نيروی نظامی کوچک برای آينده ی نامعلوم جهت 

 ژوالی 14نيويورک تايمز (حفظ منافع امريکا و دفاع از متحدين، الزم خواهد بود 
ه به نظر ُاباما، اتفاقا می بايد به تعداد نظاميان در افغانستان افزود که ، البت)2008

هر دوی آنها، جان مک کين . اخيرًا جان مک کين نيز همين حرکت را بيان می کند
و ُاباما بارها و بارها تاکيد کرده اند که در سراسر جهان و نه فقط در افغانستان، 

نی سازی اورانيم در ايران امريکا حق پاکستان و عراق و درصورت عدم تعليق غ
خود " امنيتی، و ملی"دارد با اتخاذ روشهای ديپلماتيک و حتی نظامی، از منافع 

اين خط فکری آشکار می کند که ُاباما همراه با مک کين در جايی که . دفاع کند
منافع ارتجاع سرمايه داری به خطر بيافتد، بدون رعايت حق استقالل در ساير 

آنها را به مثابه ی ميدانی برای سرکوب مقاومت از طرف رژيم ها و جنبش جوامع 
های ملی و در جهت تامين برنامه های سلطه جويانه امپرياليسم امريکا ارزيابی 

  .ميکنند
ُاباما در راستای دفاع از منافع هژمونيک امريکا به نقش با اهميت اسراييل واقف 

ما از تمامی "  می گويد که (AIPAC)َپک بوده در سخنرانی خود در کنفرانس ِای 
من منظورم همه ی قدرتی . قدرت امريکا برای فشار به ايران استفاده خواهيم نمود

" است که در دست باشد که ايران را از دسترسی به سالح اتمی باز بداريم
ُاباما و مک کين هر دو می ). 2008 ژوين 23الکساندر کاکبرن، دی نيشين، (

ای حفظ نظم جهانی و جايگاه امريکا در رهبری جهان سرمايه داری دانند که بر
کنترل بر منابع . نياز به دسترسی به بازار اقتصادی و بويژه منابع انرژی است

آنها . انرژی و مناطق استراتژيک مثل خاورميانه در صدر برنامه آنها می باشد
 مواد حاصله از مصمم خواهند بود که در پروسه ی استخراج، و حمل نفت خام و

  .تاکتيک های متفاوت روی خواهند آورد/ آن وقفه ای نيافتد و مسلمًا به روشها
البته تفاوت هايی همچنان بين هر دو کمپ وجود دارند و مثًال در رابطه با سياست 
انرژی بسياری از متخصصين می دانند  که نفت به مثابه ی يک منبع دائم برای 

د داشت و عالوه بر ضرورت تقليل در استفاده بی انرژی، همواره وجود نخواه
رويانه از آن در روی آوردن به بديل های ديگر مانند توليد انرژی از نور خورشيد، 

و حتی در صورت امکان ) گرفته شده از محصوالت کشاورزی{جريان باد، و اتانل
ن دو حفاری هرچه بيشتر در آبهای کنار اقيانوس و مناطق ممنوعه ی ديگر، در بي

اما اصل قضيه اين است که تا آن زمانی که . کانديد اختالفات جدی وجود دارد
اقدامات خود کفايانه و بديل های ديگری هنوز وابستگی دنيای غرب و بويژه 

 ميليون بشکه نفت يا بيشتر 86آمريکا را به نفت خام تقليل نداده و حجم نزديک به 
 به ضرورت حمايت از سياست های در روز همواره مصرف گردد، هر دو کانديد

  .امپرياليستی برای کنترل منابع نفتی و بويژه در خاورميانه واقف هستند
در ان رابطه، بوش و چينی تالش نموده اند که به همکاران و شرکای خود در 
حوزه های خصوصی چه نفتی و چه نظامی خدمت الزمه را بکنند، نمونه هاليبرتن 

فته های اخير هم که آشکار شد دوباره کمپانی های در عراق يکی است و در ه
 سال توانسته دوباره  36نفتی بزرگ مثل ِاکسان موبيل، ِشل، توتال و بی پی بعد از 

در پاييز گذشته در يک مصاحبه با نيوزويک، . به صنعت نفت عراق چنگ بياندازند
در عراق نفت "رييس قبلی ِاکسان، لی ری موند به اين موضوع اشاره کرده بود که 
 کمپانی تعلق 4خام عظيمی وجود دارد و ما در گذشته به کنسرسيوم متشکل از 

ما عمًال همه ی کشور را در دست )... اما... (داشتيم که صدام حسين اخراج نمود
  ).2008 ژوين 19نيويورک تايمز (داشتيم 

 غرب کنترل به اين مسعله نيز بايد توجه گردد که ديگر دورانی که کمپانی های نفتی
 درصد بود، 80 حدود 1960بسيار زيادی به منابع نفتی داشتند و در سالهای 

 درصد از کنترل 10گذشته است و  در مقطع کنونی کمپانی های نفتی غربی تنها 
 درصد از کنترل منابع نفتی در دست 77در عوض . نفت جهان را دردست دارند

 گذشته، در کشورهای توليد کننده در دو دهه ی. شرکت های نفتی دولتی می باشد
ی نفت بخاطر عوامل بسيار و از جمله رشد اقتصاد و تکنولوژی، وابسته شدن 
سطح بيشتری از توليدات صنعتی به منابع نفتی و همچنين مسلط گرديدن رژيم های 
رانتير، شرکت های دولتی نفتی با سرعت بيشتری حجيم تر و قدرتمند شده اند و 

مادر جونز، ( کمپانی بزرگ نفتی در جهان را تشکيل می دهند 25  تا از15اکنون 

کمپانی هايی مثل گاز پروم در روسيه، آرامکو در ). 40: 2008ژوين / می
عربستان سعودی، پترو چاينا در چين و شرکت ملی نفت ايران مقادر وسيعی 

رسی، سرمايه نقد در اختيار دارند که طبيعتًا بخاطر عدم وجود دمکراسی و حساب
سياسی بوده و بويژه  بوسيله ی حکومت / مورد سوء استفاده نخبگان اقتصادی

اين حکومت . های خودکامه در جهت حفظ نظام های موجود بکار زده می شوند
های رانتير نفتی به رقبای بزرگی برای کمپانی های نفتی امريکا و غرب و سرمايه 

شاندن قدرت های بزرگ غربی و های بزرگ تبديل شده اند و يکی از عقوبات آن ک
  .تا حدی امريکا به پای مذاکره و همکاری با اين رژيم ها خواهد بود

در رابطه با ايران و رژيم خودکامه ی مذهبی آن که ماحصل يک انقالب شکست 
خورده بوده و هم اکنون بخاطر درگيری نظامی امريکا در عراق و افغانستان از 

، در ميان سياستمداران رژيم امريکا و هر دو موقعيت ويژه ای برخوردار است
اين . کانديد آن تحوالتی از لحاظ چگونگی برخورد با ايران در حال شکل گيری است

موضوع برای طيفهای حکومتی روشن است که بروز يک برخورد نظامی بين 
امريکا و اسراييل در يک طرف و ايران در طرف ديگر موجب واکنش ها و 

/ ک نظامی در کل منطقه خواهد شد که در واقع ثبات سياسیبرخوردهای خطرنا
واقعيات جهان امروز نشان . اقتصادی و اجتماعی در کل دنيا را به هم خواهد زد

می دهد که بويژه  در ماه های اخير بخاطر عواملی مانند ادامه ی اشغالگری و 
ی امريکا عليه جنگ در عراق و افغانستان، برنامه های اتمی رژيم ايران و تهديدها

 140آن و سرايت فعاليت های احتکار به بازار نفت، قيمت نفت باال رفته به حدود 
دالر هر بشکه نفت رسيده و به رکود اقتصاد در امريکا و افزايش تورم در سراسر 

پيشاپيش، به داليل زياد و از جمله بخاطر بحران های . جهان منجر گرديده است
دی و بحران انباشت توليد، وضعيت اقتصادی دنيا ناپايدار َدَورانی و ساختاری اقتصا

  .تر شده است
امريکا دهه ها است که بخاطر به اشباع رسيدن توليدات صنعتی و هجوم فعاليت 

مالی  "80های اقتصادی به عرصه ی مالی و به گفته ی ُپل سويزی در سال های 
ايه داری روبرو ، با بحران های جديد تر سرم"شدن پروسه ی انباشت سرمايه

 مالی  به مثابه ی محرک -فعاليت های بانکی 1970اگر از سال های . گشته است
اصلی اقتصاد امريکا را به حرکت در می آورد، در سال های اخير اين فرايند 
اقتصادی نيز سرانجام با شروع ترکيدن حباب های حاکی از بحران در بازار 

سياستمدارن امريکا . ی روبرو گشته استمسکن، دوباره با رکود اقتصادی جديدتر
و مسلمًا هر دو جناح جمهوريخواه و دمکرات از اين بيم دارند که با ادامه تنزل در 
ارزش دالر و احتمال حذف و يا تعويض دالر از جايگاه فعلی قيمت گذاری برای 
نفت و احتمال فرار سرمايه های خارجی از بازار امريکا که حامل سهام در اوراق 

به گفته . قرضه دولتی می باشند، امريکا با ورشکستگی عميق تری روبرو گردد
کنترل، تنظيم و جريان مداوم و بی خدشه ی نفت و قيمت گذاری "تهمورث کيانی 

" آن برپايه ی دالر، در حفظ نظام مالی کنونی نقشی تقريبًا تعيين کننده ای دارد
  ).149، ص 101، شماره 1378آرش تيرماه 

 گذرگاه است که وضعيت ژئوپلتيک ايران در منطقه خليج فارس که بيش از در اين
 درصد نفت جهان از آنجا می گذرد بسيار اهميت پيدا می کند و وجود يک رژيم 60

مجهز به ايدئولوژی مذهبی وخصلت نابهنگام و ناپايدار آن در دنيای امروز که 
رمايه داری مدرن داشته، رفتاری غيرقابل پيش بينی و بدور از عرف معمول در س

به مناسبات بازار آزاد و سيستم قضايی بين المللی پايبند نبوده و صاحب قدرت و 
در واقع مخالفت . تکنولوژی الزم برای ايجاد سالح های اتمی باشد، تحمل نمی شود

با رژيم جمهوری اسالمی تنها از دريچه ی پيشبرد منافع امپرياليستی کمپانی های 
جام نمی گيرد، بلکه حفظ نظم جديد جهانی تحت هژمونی امريکا مسئله امريکايی ان

اصلی بوده بدين خاطر است که احتمال ظهور جنگ ديگری در منطقه، 
حکومتگران ايران را به عقب نشينی های تدريجی و به  سياستمداران امريکا و

اما جدا از . احتمال زياد به پای ميز مذاکره و نهايتًا عادی شدن روابط خواهد کشاند
اين تحوالت سياسی، عوامل مؤثر در فرايندهای اقتصادی به فعل و انفعال خود 

پيشاپيش بسياری از سرمايه گذاران با اين فرض که امکان برخورد . ادامه می دهند
نظامی بين امريکا و ايران وجود دارد به عرصه ی خريد سهام نفت در اشکال 

)  سيکورتيز(ته بندی شده و قابل مبادله ی آن اوراق متنوع مالی و بوپژه نوع بس
 دالر و حتی بيشتر از آن برای هر بشکه نفت روی 150 دالر، 140با قيمت های 

آورده اميدوار هستند که درصورت حمله نظامی و افزايش سريع قيمت نفت به 
، 2008 ژوالی 7. دی نيشن( دالر سودهای افسانه ای به جيب بزنند 200باالی 
  ). کلير.تی. مايکل

با توجه به اين فاکتورها و منافع استراتژيک امريکا است که ميانه روها در هر دو 
حزب دمکراتيک و جمهوری خواه در حوزه سياست خارجی و شکل برخورد به 

اما در ميان آنها هنوز سليقه ها و . ايران به بازبينی های جديدی روی آورده اند
به گفته ی نعومی کالين حتی در . می خوردتاکتيک های متفاوت و مهم به چشم 

اين مقطع از بحران، جناح های محافظ کارتر دولت امريکا هنوز با توسل به پديده 
، برای خدمت به "افزايش در قيمت نفت"و با استفاده از معضل " عامل ترس"ی 

منافع کورپوريشن های بزرگ و شرکای خود در بازار آزاد به برنامه هايی مانند 
، آبهای کنار سواحل، مناطق ممنوعه در قطب شمال روی می "انوار"ری در حفا

واقعيت اين است که در دنيای سرمايه داری ). 2008 ژوالی 21دی نيشن، (آورند 
 درصد انرژی از ذغال سنگ و سوخِت 70بسيار مصرف گرا، امروزه بيش از 

 ميليون بشکه 13( درصد 60امريکا حدود . استخراج می گردد) نفت و گاز(فسيلی 
 ميليون 7( درصد 30از پتروليوم مورد نياز خود را وارد می کند که ) در روز

بديهی است که در . از آن از منطقه خليج فارس تامين می گردد) بشکه در روز
دراز مدت، نخبگان سياسی و نيز شرکای اقتصادی آنها طالب تقليل در وابستگی 

حتی جورج بوش در .  خاورميانه می باشندامريکا به منابع نفتی و بويژه نفت
وابستگی به نفت در "مقاطعی اذعان داشته است که امريکا می بايد از معضل 
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اما مسئله اساسی اين ). 31: 2008ژوين / مادرجونز، می(عبور کند " خاورميانه
است که تغيير دادن منابع انرژی از سوخت فسيلی به بديل های ديگر مانند ِاتانول 

، جريان باد و نور خورشيد بطور سريع )د انرژی از محصوالت کشاورزیتولي(
انجام نمی گيرد و حتی در صورت عملی شدن آنها به گفته ی ُپل رابرتس، اين بديل 

  .نيستند" جانشين های واقعی"ها هنوز برای اقيانوسی از نفت الزم 
 می رسد اما با رعايت و تقليل در مصرف از استفاده از نفت بخشی از راه حل بنظر

های ديگر جهان و بويژه ظهور چين و  توجه به وجود رقابت جدی از طرف قدرت
هندوستان به مثابه ی واردکنندگان بسيار حجيم نفت، برای سياسگزاران امريکا، 
ضروری بنظر می رسد که مناطق استراتژيک نفتی در زير کنترل امريکا قرار 

رف امپرياليسم امريکا است که چگونگی در پرتوی اين احساس خطر از ط. گيرند
هر دو کانديدای رياست . برخورد با رژيم ايران در معادالتی بغرنج تر قرار می گيرد

جمهوری با هدف اينکه هژمونی امريکا در منطقه خاورميانه تحکيم گردد، سياست 
اگر بوش و مک کين عمدتًا بر طبل . های نسبتًا متفاوت تری را ارايه می کنند

در هفته های اخير تحوالتی بوجود آمده (کان يورش نظامی و جنگ کوبيده اند ام
، ُاباما با ارايه ترکيبی از ديپلوماسی اول و نهايتًا اعمال قدرت نظامی، همان )است

ُاباما، ملبس به فلسفه سياسی ليبرال دمکراسی و . هدف مشترک را به پيش می برد
 کند که درصورت انتخاب به رياست تمرکز بر روش های ديپلماتيک تاکيد می

جمهوری به پای سياست هايی از جمله مذاکره با دشمنان امريکا يعنی ايران، 
سوريه و کوبا رفته، سياست شکنجه را پايان داده، زندان گوانتاناما را می بندد و 
حرکت های تک روانه و جنگ های پيش گيرنده را متوقف کرده، روابط با متحدين 

متعهد شده در جهت ) کيوتو( وده و به معاهده ی طرفدار محيط زيست، را بهتر نم
اعالم اين نوع سياست . ايجاد جهانی عاری از سالح های اتمی قدم برخواهد داشت

ها در ميان اقشار زحمتکش و محروم، طبقات متوسط، اقليت های قومی بويژه 
ما بخاطر وفاداری به در عين حال ُابا. سياهان اميدهای فراوانی بوجود آورده است

حفظ نظم اجتماعی در امريکا و پيشبرد سياست خارجی مورد تاييد نخبگان اصلی 
در هر دو حزب دمکراتيک و جمهوريخواه موفق به ايجاد طرفدارانی نيز در ميان 

در واقع . اقشار مرفه و صاحبان سرمايه و ثروت در اين جامعه گرديده است
کراتيک و از جمله براک ُاباما توسل به عمل سياستمدارن با قدرت در حزب دم

نظامی و از جمله حمله به مناطق مرزنشين پاکستان با افغانستان، ايجاد ارتش 
 و افزايش نيروهای نظامی در افغانستان را 21متناسب با ضرورت های قرن 

در اين . محتمل دانسته حتی احتمال حمله ی نظامی به ايران را کامًال نفی نمی کنند
ابطه، ُاباما بارها تاکيد کرده است که از اسراييل ميبايد بی دريغ حمايت گرديده و ر

 ميليون دالر به اين کشور 30 سال آينده حدود 10در صورت رياست جمهوری تا 
رابرت دريفسن، دی (کمک خواهد شد تا برتری نظامی خود را در منطقه حفظ کند 

  ). ژوالی28 و 21نيشن، 
رت انتخاب به رياست جمهوری، هر کدام از کانديدهای در صو: بطور خالصه

دمکرات و جمهوری خواه، مسير تغيير ناپذير هژمونی طلب و مدافع منافع شرکت 
جان مک کين به احتمال زياد سياست خارجی نسبتًا . های عظيم را ادامه خواهند داد

که کاندليز و همانطور . تعديل يابنده در سال های آخر بوش را به جلو خواهد برد
رايس می نويسد ترکيبی از ارزش های دمکراسی خواهی و بازار آزاد را همراه با 
سياست های واقع بينانه تری در جهت تحکيم هژمونی امريکا در مناطق 

براک ُاباما سياست . ژئوپولتيک جهانی و بويژه در خاورميانه به جلو خواهد برد
اشت وی نيز به اين مسئله واقف است خارجی چندان متفاوتی از مک کين نخواهد د

که پيشبرد سياست های خارجی و برنامه های انرژی و اقتصادی عليرغم هر نوع 
ويژگی در آنها هنوز ميبايد نهايتًا در مسير حفظ نظم نوين سرمايه داری جهان که 
يکی از خصلت های اصلی آن تعهد به سيستم تامين کننده ی منافع قدرت های 

عنی شرکت های عظيم اقتصادی و صاحبان بسيار ثروتمند آنها و نه اصلی جامعه ي
  .اکثريت توده های مردم می باشد، انجام گردند

  واکنش های رژيم ايران - 4
در مقابله با اهداف امپرياليستی امريکا و سياست های پيشنهادی از طرف هر   

مل های دو کانديدای احزاب جمهوری خواه و دمکراتيک، رژيم ايران به عکس الع
وجه مشترک در ميان جناح های اصول . جنجالی و گاه متناقض متوسل می گردد

گرا و اصالح طلب اين است که بين جان مک کين و براک ُاباما در رابطه با اشکال 
برای . و شيوه های پيشبرد سياست خارجی تفاوت های محسوسی قايل می شوند

 امريکا، چه ديدگاه تند رو و آنها کامال روشن است که رييس جمهور آينده در
محافظ کار داشته باشد و يا نظرگاههای معتدل تر و ليبرالی را با خود حمل کند، 

اقتصادی فعلی و هژمونی امپرياليستی امريکا در / نهايتًا در جهت حفظ نظام سياسی
جهان و بويژه در منطقه خاورميانه قدم بر می دارد، اگرچه بر مبنای حرکت و 

حکومتگران اصلی در رژيم ايران . سبتًا متفاوت برنامه ريزی خواهد نمودتاکيدات ن
و بويژه علی خامنه ای می دانند که در اين چند ماهه ی باقی مانده از دوران رييس 
جمهوری بوش، بهتر است مسير روابط دو کشور در يک فضای توام با ديپلوماسی 

هدف . ت گيری بجلو رودو تا حدی ناروشن و نامعلوم از لحاظ مضامين و جه
اصلی برای سردمداران رژيم هموار نمودن روابط ديپلماتيک با جهان غرب و ايجاد 

اجتماعی در درون جامعه و در واقع آماده شدن فضای / ثبات و امنيت سياسی
سياسی برای از سرگيری مذاکرات و احتماًال پذيرش بخشی از خواست های امريکا 

ی سازی اورانيوم و نهايتًا توافق و همکاری با اروپا و مثل تعليق ساختن موقتی غن
  .امريکای هژمون گرا می باشد

به نظر نگارنده، مجموعه ی محافظه کاران واقع گرا و اعتدال گرايان ليبرال در هر 
دو کشور، با توجه به اينکه حيات سياسی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی در 

 منطقه ی استراتژيک خاورميانه تثبيت گردند، ايران و تسلط امپرياليستی امريکا در
وگرنه درصورت به خطر افتادن .خواهان حل اختالفات بطور مسالمت آميز می باشند

جايگاه سياسی حکومتگران جمهوری اسالمی در يک طرف و منافع امپرياليستی 

در طرف ديگر، و بروز عامل ناچار شدن، امکان بيشتری برای رويارويی نظامی 
ذکر اين مطلب مهم است که سردمداران جمهوری اسالمی به هيچ . می آيدبوجود 

وجه داوطلبانه به پای استقرار دمکراسی سياسی و در واقع نواختن ناقوس مرگ 
حکومت خود نخواهند رفت و سياست پردازان حکومتی در امريکا نيز، وابسته به 

ه مجهز به سالح هر حزب که باشند، هيچگاه به تثبيت رژيم جمهوری اسالمی ک
  .های اتمی نيز باشد تن نخواهند داد

به هرحال، با توجه به عوامل بسيار و از جمله آن تعداد که در صفحات قبلی به 
آنها اشاره شد، درميان حکومتگران در هر دو کشور تمايل به عادی نمودن روابط 

دو طرف انجام ديپلماتيک قويًا وجود دارد و در اين ارتباط تالش هايی در ميان هر 
در اين ارتباط، در ميان سخنان و نوشته های تعدادی از مقامات وتئوری . می گيرند

پردازان رژيم اشاراتی يافته ميشوند که ذکر آنها به روشنتر شدن قضيه کمک می 
که ) احتماًال به درستی(منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران می گويد . کند

فته در برخی از جرايد غربی مثل نوشته ی اخير سيمور گزارشات و اخبار انتشار يا
 ميليون 400هرش در هفته نامه ی امريکايی نيويورکر و اختصاص بودجه ی 

برای اهداف ديگری "عليه ايران " جنگ روانی"دالری عليه ايران حاکی از پيشبرد 
بعد از شکست های پی در پی در "می باشد زيرا امريکا " ونه خود جنگ

اطالعات بين الملل (در موقعيتی نيست که وارد يک جنگ ديگر شود " نهخاورميا
در روزنامه ی اعتماد ملی عنوان می گردد که ).  ژوالی4، 2008/ 1387 تير 14
سخنان الريجانی بازتاب دهنده ی نگرانی های بخش وسيعی از ايرانيان است که « 

اين روزها پرونده در ... دبا نگرانی مسير پرونده هسته ای ايران را دنبال می کنن
پيچ تندی قرار گرفته و بايد طرفين را به آرامش و عدم فروغلتيدن در پيچ افراط و 

بدشان نمی آيد امريکا را درگير ) جمهوريخواهان(گويا آنها ... تندروی فراخواند
" بحران جديدی نمايند و با اين ترفند شرايط را برای ُابامای جوان سخت نمايند

  ).June 27,2008/ 1387 تير 7 بين الملل اطالعات(
در هفته های اخير دولت بوش با ايجاد تغيير در سياست قبلی خود و حذف اين پيش 
شرط که ايران ابتدا اورانيوم را معلق بکند، با شرکت در مذاکرات وارائه بسته ی 

، "انجماد در ازای انجماد"پيشنهادی جديد، عالوه بر امتيازات اقتصادی، موضوغ 
يعنی اگر ايران غنی کردن را بطور موقت متوقف کنند، تحريم های جديد ديگری از 

 کشور در نظر گرفته نخواهد شد، را مطرح کرد و يک مقام عالی رتبه 1+5طرف
در مقابل پاسخ های . وزارت امور خارجه را به پای نظارت در ميز مذاکرات فرستاد

نی خامنه ای و مشاور امنيتی او علی مثبتی نيز از طرف حاکم اصلی در ايران يع
اکبر واليتی دريافت نمود که نويد از وجود يک نقطه ی عطف دوران ساز در روابط 

پيشاپيش، نشريات حکومتی خبر از نشانه های تغيير . بين امريکا و ايران می دهد
را می دهند و " ديپلوماسی"به " انعطاف ناپذيری"و چرخش در مواضع امريکا از 

اره به متغيرهايی مثل رکود اقتصادی، رشد تورم و بحران انرژی، نتيجه بخش با اش
بودن ديپلوماسی با کره شمالی و مذاکرات بين اسراييل و حماس و حزب اهللا  در 

، به امکان )July 8, 2008/1387 تير ماه 18اطالعات بين المللی (طرف ديگر 
  .اشاره می کنندعادی شدن روابط ديپلوماتيک بين هر دو کشور  زياد

البته نمونه هايی از جدل های سياسی در بين طيف های اعتدال گرا و تندرو در 
سطور جرايد داخل کشور ديده می شود و می توان گفت که تحليل هايی در مخالفت 
و يا موافقت با از سرگيری روابط ديپلوماتيک بين ايران و امريکا انعکاسی از 

برای مثال، صادق زيبا . متگران نيز می باشدخطوط سياسی مطرح در ميان حکو
کالم که يکی از نظريه پردازان متعلق به طيف اعتدال گرا است در دفاع از برقراری 
روابط ديپلوماتيک عنوان می کند که اتفاقًا عليرغم ايراداتی که به خيلی از برنامه 

 جسارت و"های احمدی نژاد وارد است، وی بخاطر داشتن خصوصياتی مثل 
، شخصيتی سياسی است که می تواند به اين امر جامه ی عمل "شجاعت فردی

، در )1387 تيرماه 31اعتماد ملی، قيد شده در اطالعات بين الملل (بپوشاند 
همراهی با اين نظريه، علی اکبر عبدالرشيدی در يادداشت خود در همان شماره ی 

سياسی بين دو کشور خبر در فضای "استشمام بوی دتانت "اطالعات بين الملل از 
شکست سياست خارجی سی ساله شان در برابر "داده از دولت امريکا که حال به 

چرا سرمايه گذاران "تن داده است می خواهد به مردم خود بگويد که " ايران
  ".امريکايی را از بازار ايران محروم کرده است

مه کيهان می نويسد در مخالفت با اين خط فکری، حسين شريعتمداری، مدير روزنا
مفهوم عقب " نبايد به 5+1که حضور نمايندگان ايران و امريکا در نشست با گروه 

. تلقی گردد" نشينی ايران از ديدگاه قبلی و پذيرش مذاکره مستقيم با امريکا
توهم دوستی با شيطان "روزنامه جمهوری اسالمی نيز با تاکيد بر بينش حاکی از 

از "خامنه ای، موضوع " تغيير ناپذير"و " صالبتپر "و ذکر مواضع " بزرگ
عذرخواهی امريکا از "را مشروط بر مواردی مثل " سرگيری رابطه با امريکا

ايران بخاطر دخالت های گذشته، آزاد سازی اموال و دارايی های ايران که توسط 
 امريکا بلوکه شده و دادن تعهد کتبی مبتنی بر خودداری از دخالت در امور داخلی

اطالعات (را در اين رابطه حياتی می داند " رهبری"دانسته، نظر مساعد " در آينده
  ).1387بين الملل، اول مرداد 

در خاتمه می توان اين جمع بندی را ارائه داد که سياستمداران واقع گرا در هر دو 
طرف، ايران و امريکا، با ارزيابی جديدتر از تحوالت کنونی در منطقه خاورميانه و 

از (و موقعيت منطقه ای ) از طرف امريکا(جهان و با هدف حفظ هژمونی جهانی 
، حرکت در جهت انجام مذاکرات و عادی کردن روابط ديپلوماتيک را )جانب ايران

هر دو جناح هيئت حاکمه در امريکا يعنی طيف های . يک اقدام حياتی می دانند
ديدهای آنها، جان مک وابسته به حزب جمهوری خواه و حزب دمکراتيک و کان

کين و براک ُاباما، عليرغم داشتن اختالفات تاکتيکی، در صورت انتخاب هر کدام به 
 .رياست جمهوری به احتمال زياد اين مسير را طی خواهند کرد

    2008ژوالی 28 پايان                                                                     
...................................................................      


