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 بحران سرمايه داری
 لعمل احمدی نژادو عکس ا

 صادق افروز
بحران کنونی جوامع سرمايه داری پيشرفته ، رهبران سياسی کشور های 

ورشکسته شدن يکی پس از ديگری . پيرامونی را هم هراسان کرده است 
بانک ها و کمپانی های بيمه، نسخه های نئوليبرالی بانک جهانی و صندوق 

اگر  آمريکا و کشور های پيشرفته .بين المللی پول را از اعتبار ساقط می کند 
اروپايی و ژاپن با آن همه ثروت و قدرتشان در مقابل مشکالت ذاتی سيستم 

 زانو - که با پيش راندن سياست نئوليبرالی دوچندان می شود -سرمايه داری 
ميزنند تکليف کشور های پيرامونی چه می شود ؟ واشنگتن دوباره پس از 

 برتون وودز  ،  راه حل کينزی را برای غلبه بر گرد و خاک روبی  از اسناد
خدايان سرمايه عليرغم همه هارت و پورت  .مشکالت کنونی گوشزد می کند 

هايشان در مورد رسالت ايدئولوژيک رقابت آزاد و مزيت های دمکراسی 
بورژوايی بر سوسياليسم نتوانستند شاهد منفعلی بر از هم پاشيده شدن اقتصاد 

) جی. آی .ا( يد سهام کمپانی بيمه مريکا پا پيش گذاشت و با خردولت آ.باشند 
آی . ا(کمپانی .که بزرگترين کمپانی بيمه دنياست آنرا از ورشکستگی نجات داد

از آن دسته کمپانی های بيمه است که بانک ها و کمپانی های ديگر ) جی. 
رشکست شود می توانيد مجسم کنيد که اگر اين کمپانی و.بيمه را بيمه می کند 

هر " به مصداق . ديگر چيزی از کالبد نيمه جان سرمايه داری باقی نمی ماند 
) جی .آی .ا"( چه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک 

معتقدين به سرمايه خصوصی ، اقتصاد . همان نمک در حال گنديدن است 
دند که چاره ای جز شرمسارانه اعالم کر" پايان تاريخ"بازار  وعربده کشان 

از آنروز به بعد شبحی در حال چرخش در . ندارند ) جی . آی.ا( دولتی کردن 
شبح مارکس که بحران ذاتی سرمايه . کانال های تلوزيونی و راديويی است

داری در خانه خراب کردن خودش به دست خودش را به صراحت بيان کرده 
و تلوزيونی به اسم مارکس حتی دست راستی ترين شومن های راديويی . بود 

در فاصله کوتاهی که به انتخابات رياست جمهوری باقی است . اشاره می کنند 
و در گرماگرم مبارزه دوکانديد اصلی ،يعنی اوباما از حزب دمکرات و مک 
کين از حزب جمهوری خواه ، بوش با فراخواندن هردو کانديد از آن ها تفاضا 

نظر داشته باشند و نگذارند خانه موريانه کرد وضعيت بحرانی کنونی را در
 .زده کامال از هم بپاشد 

هنگامی که پيشرفته ترين کشور سرمايه داری جهان اينگونه در بحران دست 
وپا بزند وضعيت کشور های پيرامونی سرمايه داری را می توان پيش بينی 

 را در اجرای سياست نئوليبرال رژيم جمهوری اسالمی نهايت همکاری. کرد 
هماهنگی ايدئولوژيک . با بانک جهانی و صندوق بين المللی پول انجام داد 

در ) تقدس مالکيت خصوصی( جمهوری اسالمی و اين نهاد های امپرياليستی 
 قانون اساسی در 44اصل . هموار کردن اين مسير نقش مهمی ايفا نمود 

 موسسات مجلس که با توصيه های شخص ولی فقيه در واگذاری کارخانجات و
به تصويب رسيد گام مهمی در اين ) آقازاده ها ( دولتی به بخش خصوصی

کارخانجات وموسسات بسياری از آن زمان  به بخش خصوصی .همکاری بود 
 .واگذار شدند که البته نتيجه ای جز خانه خرابی بيشتر کارگران نداشته است 

فتادند ، ماشين بيشتر واحد هايی که به بخش خصوصی واگذار شدند از کار ا
آالت و ابزارشان  حراج شد و زمين های متعلق به آن يا فروخته شد و يا به 

در سيستم سرمايه داری رقابت آزاد، سرمايه به سمتی می . برج تبديل شد 
برای گردانندگان نيشکر هفت تپه ، قيمت .رود که سود بيشتری داشته باشد 

بديهی است که مالکين .ر است تمام شده محصول از کاالی وارد شده گران ت
جديد تمايلی برای توليد نداشته و ترجيح می دهند با فروش مايملک کارخانه و 

تظاهرات وسيع کارگری در .  بخصوص زمين سود بيشتری بدست بياورند 
احمدی . يکی دو سال اخير در رابطه با پيشبرد چنين سياستی معنی می داد 

مظاهری رئيس بانک مرکزی ايران که نژاد در مراسم خداحافظی طهماسب 
مشوق سياست نئوليبرالی در عرصه بانکی و اعطای وام به خريداران 
موسسات دولتی بود گفت هيچ دليلی ندارد که از نسخه های غربی کپی برداری 

منظور احمدی نژاد توقف سياست های نئوليبرالی و حضور پر قدرت و .کنيم 
ا از . با توجه به درآمد باالی ج .بود مجدد دولت در عرصه های اقتصادی 

فروش نفت ،وابستگی آن به بانک جهانی و صندوق بين المللی پول کمتر می 
اين نهاد ها که هم اکنون در ايران بسيار فعال هستند و کالس های .شود 

کارآموزی برای آموزش پرسنل مورد نياز در زمينه خصوصی شدن تربيت می 
اين در . سابق سياست های مالی خود را ديکته کنند کنند  نمی توانند همچون 

روسيه که بعد از  فروپاشی سوسياليسم پادگانی  .مورد روسيه هم صادق است 
سر بر آستان بانک جهانی می سائيد و التماس دعا داشت اينک با تکيه بر 
پترو دالر های حاصله از افزايش قيمت نفت تهديد های ناتو را ناديده می گيرد 

پافشاری احمدی نژاد در ادامه سياست .  ه گرجستان حمله ور می شود و ب
هسته ای و حاال دخالت مجدد و پر رنگ تر دولت در اقتصاد از همين جا 

ولی سوسياليست ها با دولتی شدن سرمايه  قند در دل آب . نشئت می گيرد 
ولتی  بودند که د60اين توده ای ها و اکثريتی های  اوائل دهه . نمی کنند 

از اکثريتی ها بگذريم که به .شدن را مترادف با مترقی بودن می دانستند 
دريوزگان سرمايه تبديل شده اند؛ ولی  توده ای ها هنوز هم همان سياست را 

برای  آنها چاوز عليرغم سياست سرکوبگرانه ای که در مورد .پيش ميبرند 
ر آنکه نقش دولت را سنديکا ها و اتحاديه های مستقل به پيش ميبرد به خاط

همين توده ای .در اقتصاد افزايش داده است مترقی است و بايد حمايت شود 
ها از رژيم های سوريه اسد ، عراق صدام حسين و ليبی قدافی به همين دليل 
دفاع می کردند و ماهيت به غايت سرکوبگرانه و ضد دمکراتيک اين رژيم ها 

هم اکنون نيز سرکوب آزادی های اين جريانات .  را ناديده می گرفتند 
دمکراتيک را در کشور هايی چون کره شمالی ،کوبا ،ونزوئال و چين ناديده 

.   چين قصيده می سرايند 2008می گيرند و برای برگزاری با شکوه المپيک 
و قبال هم .راهی که احمدی نژاد پيشنهاد می کند هم راه شناخته شده ای است 

به . وره نخست وزيری موسوی تجربه شده است در دردوره شاه و هم در د
هر حال اين رفت و آمد های مکرر احمدی نژاد  به ونزوئال و نيکاراگوئه بايد 

 . به نتيجه ای می رسيد 
در آخرين مناظره دوکانديد رياست جمهوری در آمريکا ، هر دو کانديد بر نگاه 

اوباما از مک کين هم . داشتن گزينه  نظامی در رابطه با ايران تاييد کردند 
ايران تنها قادر . فراتر رفت و از بستن شير بنزين بر روی ايران سخن گفت 

. از بنزين مورد احتياج خود است و مابقی را وارد می کند % 20به توليد 
قطع واردات بنزين مردم ايران را با مشکالت بسيار زيادی مواجه خواهد 

ولتی اقتصاد و تبديل اقتصاد چرخش احمدی نژاد به تقويت بخش د.ساخت
. ايران به يک اقتصاد ميليتاريزه  احتمال برخورد نظامی را افزايش می دهد 

اميد آمريکايی ها به تغييرات تدريجی و احتمال يک انقالب مخملی از بين می 
    .رود و انتخاب گزينه نظامی احتمال بيشتری می گيرد 

 2008اکتبر                                                                          

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

 !بدرود
 اردشير مهرداد

طراح، طنزنگار و نقاش  بزرگ  معاصر،  اردشير محصص،  شامگاه  
 . از ميان ما رفت2008 اکتبر  9پنججشنبه  

 آهنگی ديگر نواخت؛ رنگ ها او موسيقی  نگاه را در دستگاهی تازه و ضرب
را از منشوری متفاوت عبور داد و در شورشی  که نزديک  نيم قرن به درازا 
کشيد هر يک را دوباره تعريف کرد؛ خط را از زندان دست رهانيد و تا ارتفاع 

 .قلب پرواز داد، و سرانجام، خود در نقطه آرام گرفت
. د بيدارعليه نظم بيداداردشير نه نظاره گر و نه روايتگر، شورشگری بو

سالحش ريشخند بود، و کمتر ستمگر و جبار و خودکامه ای را يافت که از 
صاحب قدرت و ثروتی به نقش های او راه نيافت، .  نيش آن در امانش بگذارد

در پرده های او کمتر .  مگر نقابش دريده شود وهيوالی درونش بيرون افتد
کمتر پادشاه و سلطانی بر تخت ماند و خدايی درعرش ماند وبه زير نيافتد؛ 

تاجش تا گردنش فرو نرفت؛ سپه ساالر و امير و سرداری نبود که بزدلی اش 
ازغالف شمشيرش بيرون نزند و آيت اله و حجت السالمی نبود که آسمانش از 

 .سقف شکمش باالتر رود
ار آن را از انحص. اردشير چهره نگاری را به درون دنيای تازه ای وارد کرد

در .  نيستدکسی هستند در آورد و به آن هايی عرضه کرد که کسیآنانی که 
آفريده های او بی نام و نشان ها خوش نشين شدند و بی چهرها چهره پيدا 

کوتاه، بلند، چاق، الغر، پير، جوان، زن، مرد، کودک، افتاده، سرپا، . کردند
يچ يک شناسنامه و نه ازه. همه و همه توانستند بر پرده های او نقش شوند

گذرنامه و برگ هويت طلب کرد و نه حساب بانکی و سند مالکيت و درآمد 
انسان کار، انسان دست های خالی، انسان درد در کالن شهری که او . ساالنه

 . از تصوير بر پا داشت شهروندان اصلی بودند
. داو نقش پردازی را از مرزهای امن سبزه زاران و حاشيه ی جويباران برچي

در چهار راه ها به چهار ميخ کشيد، در کوی و برزن تازيانه زد، از دخمه 
هم گل سرخ به ديدار . های غل و زنجير عبور داد و از چوبه های دار باال برد

به مالقات نيلوفر هم خواند اما آنگاه که در طوفان . برد اما در مراسم تيرباران
 بر آتش سوسن و ياسی  که  را هم در آغوش کشيد، روزقناری. پرپر ميشد

 .بود
او زيبايی را دوباره . اردشير نقد بيرحم نگاهی بود که از ديدن مانده است

نهراسيد پرده ها را باال زند و تصوير .    درآوردزيبايیکشف کرد و ازانحصار 
نهراسيد در پنهان ترين . هول را بر آن چه زيبايی پنداشته ميشود نقش زند

او .   خوانده ميشود به جستجوی چيزی زيبا بر آيداليه های آن چه زشت
زيبايی را از زندان قراردادها و تناسبات مرده  در آورد و در حرکت و جنبش 

زنده . در نگاره های اردشير مرگ مرده است. زنده بدان معنايی دوباره بخشيد
 ر و هشتدهم اکتبر دوهزا                                          ! باد، اردشير

……..……………………………… 
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 ،اجرای حکم اعدام
  چهره ای از بربريت  جمهوری اسالمی

 هادی ستار زاده
 آدم کشی، هرگز دفاع کردن از«

 » مکتبی نيست،آدم کشتن است، بس
 کاستليو ، متآله مسيحی

  م-1562
 صحنه نفرت انگيزاعدام

 »ف کي« هياهو،سکوت، نفرت از جالد،  همدردی با محکوم ، يگانگی 
بين سرکوب گر و سرکوب شده ،چکاندن ماشه ترس، در روح 

 . حضوريافتگان بی حضور
بدنی از قبل مرده و بی اراده در اختيارماشين قدرت،  ابزاری » محکوم«

بر سپيده دمان، با  برای اهداف قدرت و با چشمانی مات و بی باور
ه،مغلوبی  چشمانی باز، يا بسته، بی وصيت و يا نشانی از وداعی شادمان

. بداقبال، اما ظفرمندانه با چشمانی خوار نگرانه به ايستادگان در مقابل
تفاوتی بر اندوهناک بودن سايه مرگ در اين لحظات نبايد داشت چه 

 وضعيت ايستاده و چه به زانو در آمده
اما در فاصله محکوم و مردم  ، عدالت، با تفسيری از قدرت حاکم، نقاب 

ر ردای قوانين کيفری ، بی احساس، و مجری قانون زده و پوشيده شده د
 .قدرت حاکم محتوای نمايش مرگ را به خود اختصاص می دهد
که هرنقش . سه بازيگر اين نمايش واقعی  هر کدام نقشی را اجرا می کنند

وحاکميت است که تأکيد ی و . ، يا رکن نمايش، در خدمت رکن غايب است
 .بی حضور ومحکوم می کندخطابی در واقع به حضور يافتگان 

ايستاده اند گزمه گان قدرت ، تسخير شدگان، سربازان قدرت زمينی 
والهی، سربازان ايدئولوژی و آنگاه کشيدن طنابی ، يا، چکاندن ماشه  

 ......مرگ ، که فضا را می شکافد
نمايشی واقعی، که محتوايش همانا فرمانبری از قدرت سرکوب گر است، 

که  تالش دارد  به  . قدرت شده است» کيف«چار آرمان خواهی که د
پنهان کردن چهره خود و گريختن از معرکه در زيرلوای حفظ انقالب، 
مبارزه با اشرار، وتراشيدن دشمنی به شکل شمايل بيگانه ای در حال تعرض 

.  تدارک برای اين پنهانکاری در تصويب قوانين کيفری است.  و توطئه
د ساختار قيد و بند شيوه رفتاری مورد نظر حاکميت قوانين کيفری وظيفه دار

.  رعايت آن ملزم سازد و روان جمعی را برای.رابرای مردم  نشانه گذاری کند
سازو برگ دولت های منحرف و ديکتاتور برای  انتقال اين ضوابط از حربه 

وروان جمعی را دستکاری و در شکل گيری آن به .  بهره می گيرند»کيف«
در ميدان های عمومی ازطريق القا شعار . ه ای  عمل می کنند صورت پيچيد

ها، در نمايش اعدامهای ، در سالن ها تجمع و يا مراسم های مذهبی، اين 
شعار ها و متينگ های بعد از نماز . انتقال صورت واقعی به خود می گيرد

تا آنجا  که ..جمعه در دورانهای بحران، حاکی از عمل کرد اين انتقال است
و مردم . قضاوت قدرت سياسی  ، جانشين قضاوت حضور يافتگان می شود

 .نمايندگی ، و جانشين چهره پنهان شده حاکميت منحرف را  بخود می گيرنند
. در اين وضعيت مجازی، اين جانشينی و اين ميل ديگری، ديگر تفاوتی نيست

. می کند را حلقه آويز می کند، و يا گناهی  را سنگسار »باوری«که  طناب 
و .نتيجه و هدف آن در واقعيت، مرعوب سازی همان شعار دهندگان است

نوعی شرکت کردن قدرت در ذهنيت توده ها ست ، به مانند صحنه گردن 
نمايش خيمه شب بازی ، که وطيفه  فريب  ذهنيت تماشا چی  را به عهده 

 . دارد
نه جهت گيری عمل اعدام در حضور و يا اطالع  دادن در رسانه ها ،و هر گو

وبصورت غير مستقيم ، . مثبت در واقع  هشداريست به خود عليه تحرک خود
بيان غير رسمی قيد و بنديست  که برای زندگی کردن ، مورد پذيرش خود 

 .قرار می دهيم
بمثابه کيفری که عدالت . اعدام مورد اصابت قرار دادن بدن محکوم است

ن نيست که  به چه جرمی؟ مهم تدوين کرده است،و در ميان تفاوتی در بي
آنست، قضاوت بر اساس مواردی باشد که از زير دست شکنجه گر ، کسی که   
. هنرافرنيش زندگی  به همراه درد ، اما بدون مرگ را دارد ، صورت بگيرد

يا دخالت همه .  امری که در ايران بسيار رايج و جز قوانين کيفری است 
 »اصالح روح   «و به. وجود خود شدهجانبه در روح انسانی که تهی از 

در زندان های جمهوری اسالمی تواب ها شاخه رسانه . قدرت تن تسليم شده 
 بيان اينکه من -. بودند و خود، خود نبودند....ای ايدئولوژی بازجو، دادستان،

 دقيقا تهی شدن اين جسم از روح -خواهان مجازات مرگ برای خودم هستم 
روح اصالح شده توسط سيستم مراقبيتی بازجويان در خود و انتقال يافتگی 
 زندانها ی می باشد

تاريخ سرکوب متناسب با دوران های تاريخی مسير پيچيده را طی نموده  
است، وتصور از بدن، که نماد تحرک و مقاومت است،  نمادی از خطرناک 

قات از ربودن تعل. بودن ،بدن متحرک ، فضای مرا تهديد  به تنگ شدن می کند
ساده ،مثل مواد غذائی ، تا جابجائی قدرت قبيله ای ،  يا قدرت اقتصادی و 

پس با نابودی و يا کنترل اين تحرک است، که قدرت خود رااز گزند . سياسی
اما همراه با گشودن راز های بدن و تحرک نمادينش، و  .مصون ميدارد

ر می گيرد تا مکانسيم عملکرد ذهن بر بدن ، سرکوب ساز و برگ خود را بکا
 را در برنامه خود »اصالح روح«شيوه سرکوب  » انسانی کردن« برای  
به « ،به دنبال اين تئوری باصطالح انسانی است، که ما شاهد اعدام ..بگنجاند

مراقبت های پزشکی در . نبايد آسيب به بدن وارد شود. هستيم » شيوه مدرن
ن دهنده و وعده دهنده به موعظه گران تسکي. انتهای زندگی،مرگ بدون درد 
و آنگاه پای مکانيسم عمل در ميان می آيد ، با . پذيرش تقدير و مقوله مرگ

اما بايستی در طی .صندلی الکترونيکی، يا وارد نمودن سم در خون محکوم
مراحل قانونی که شايد ده سال طول بکشد ، همچنان به شکنجه انتظار  ادامه 

رل در هراس از  مرگ با محکوم همراه تا ذهنيت های خارج از کنت. داد
 .واز تحرک در خارج از قيد و بند قدرت عملی صورت ندهند.باشند

اين عمل وحشيانه و وسيله تحکيم قدرت تنها در کشورهايی صورت می گيرد 
از جمله ايران و . که هنوز قوانين بربريت و توحش از آن رخت بر نبسته است

بيله ای چون  عربستان و در حوزه بخشهای زيادی از امريکا و کشورق
اما در کشورهای مدرن و اروپايی ، هرچند چرخ ....حکومت پادگانی چين

و قدرت به وسيله زندان مدرن، جامعه  . شکنجه و گيوتين به موزه رفته اند
و شيوه . مصرف و زندگی مجازی،  تحرک بدن را محدود و تحت کنترل دارد

رت را گسترش می دهندند، و از جانب های مناسب با اين نوع از حفظ قد
ديگرنقش اساسی را در راندن اين عمل وحشيانه را مردمی به عهده داشته و 
دارند که از معيار ها و ارزش های حقوق بشر دفاع و برای آن مبارزه ای 

 .بنيادی و نهادی در جامعه صورت داده اند
. يده عمل می کنندهنر جمهوری اسالمی در اين است، آنچه را که ديگران پوش

اراده حفظ قدرت به او اين آموزش را می دهد، . او به صحنه عمومی مياورد
که چون استبداد است، و بی قهر بر پا نمی ماند ، هر آنکه خواهان قدرت 
است ، و می خواهد فرمانبراند ، می بايست جق مجازات کردن را برای خود 

نجه بنام تعزيز،از کنترل بدن ها و اين جمهوری تسليم ، از هنر شک.قائل باشد
به نام امنيت اجتماعی،و از زندان اين حفاظ آشکار کنترل بدن به نام ارشادگاه 

و اين گنيجه فرهنگی . و ندامتگاه و از مسخ انسان بنام ارشاد شده نام می برد
. را عالوه بر کارکرد اجتماعی  و تاثير گذاری ذهنی آنرا به تجربه می آموزد

رو باز و بدون پنهان کاری عمل کردن عالوه بر نشانه های ويژه گی اين گونه 
بنيادی آن است، در تداوم آن ضايعه بار است و آن عادت دان مردم به 
خون،که ياد می گيرند که نمی توان بدون خون ريزی به قدرت رسيد ، يعنی 

 در باز توليد همان شيوه های که منجرمی گردد که آرمانخواهان، امروز، فردا
 .دام قدرت سرکوب گری خود بيافتادند

 سيستم حاکم، »کيف « هدف بزرگتر از اجرای  اعدام ،شريک کردن مردم در
. يعنی وارد شدن ميل ديگری بدون اينکه اين ميل از دورن فرد سر بر کشد

چيزی را به خاطر چيزی ديگر پذيرفتن و دوست داشتن، رو کردن  به فانتزی 
تائيديه است که . قعيت های عمل صورت گرفتهو بازگشت نکردن به وا

درنتيجه اين انتقال روان .حکومت های منحرف  از مردم درخواست ميکنند
جمعی دجار ترس و خود سانسوری ، محافظ کاری، به شکل خيلی واقعی 

و پذيرش .اعدام و تائيد آن ،سرکوب خود به صورت پنهان ترين شکل است
 . تهديد قرار نگيریاينکه چگونه بايد زيست تا مورد

بنا براين اعدام به هر شکل چه بشکل مدرن آن و چه وحشيانه آن که در 
جمهوری اسالمی به صورت سنگسار، پرتاب کردن از بلندی ، گردن زدن،و 

کسانی که .اعدام در ميادين شهر و ده، بايستی بعنوان شرم بشريت تلقی شود
از زمانی محکوم کنند ، که تالش دارند ،که ،اعدام را در جمهوری اسالمی 

زمينه ای می تواند باشد برای پرورش اين . خود در جوخه اعدام ايستاده اند 
اصل که می تواند از اعدام به عنوان يک امر انقالبی در زمانی ديگر بهره 

اعدام انسان يک جنايت است عليه بشريت که از قانون توحش جان می .گرفت
 را می فهمد که  اين توحش را، از اين شکل وظيفه هر انسان که درد. گيرد 

مقابله با بدن را،  به درخواستی عليه جمهوری اسالمی و يا هر حکومت 
و هر گونه تفکيک کردن تعرض جمهوری اسالمی به بدن .منحرفی اعالم دارد

برای فردی که در برابر جوخه اعدام . ها رااز منطق بنيادين تهی است
، 58 چه  کسی در چه سالی اعدام شده است، سال ايستاده، چه تفاوت می کند

 از  برجستگی 67و اگرسالی مثأل اعدامهای   . 90، يا سال  67، يا 60
خاصی برخودار است ،آن  در خود داشتن تمامی خصوصيات اين عمل 

بايستی انرا خارج . و داری بار حقوقی در نهاد های بين الملی.وحشيانه است
  بشری و »امر عمومی«  رمندانه،  به يک  از جبنبه حماسی و مرگ ظف

  کردن  آن ، همانا »امر شخصی « جهانی مبدل کرد و هر گونه تالش برای
و پنهان ساختن  وظايفی که بر دوش . فرو رفتن به حوزه فرقه گرايی ايست 

و .ماست و محصور کردن حوزه فعاليت بر عليه بر عليه حکم اعدام می باشد 
 چشمان يک محکوم به اعدام آنگاه که آخرين نگاه را بر گريختن از اندوه در

 . ما می اندازد

............................................ 
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 بحران مالي،
  دمکراسی و دخالت دولت

 
هنری پولسون قبل از برعهده گرفتن : سوسياليزه کردن ضرر شرکاء

خزانه داری آمريکا در رياست هيات مديره گلدن من ساکس صدها  وزارت
 .بود ميليون دالر به جيب زده

 پيش دو اقتصاد دان نشان داد مداخله دولت برای نجات 15پژوهش *
 يک قاعده بوده است و قرن گذشتهسرمايه ورشکسته به هزينه مردم در د

 . نه استثناء
 پارلمان "مايه چيزی را خلق ميکند که آنرا حرکت آزاد سر*

اران و وام دهنده ها  سرمايه گذ"virtual parliament"مجازی
 .خوانده اند

نئوليبراليسم برای پيشروی خود در سه دهه اخير فقط از ابزار .روشنگری
لبها در سطح توده اي، به ابزار ربودن ق. سياسی استفاده نکرد
سرمايه داران و سياستمداران مدافع آنها در اين . ايدئولوژيک نياز داشت

دفاع از آزادی عموم و عدم :حوزه از دو ايده به نحو احسن استفاده کردند
جذابيت اين ايده ها نزد مردمی که فشار . ,کارو بار مردم,مداخله دولت در 

ش خود با تمام وجود احساس می کنند به تبليغات قدرت بااليی ها را بر دو
. نئوليبرالی خصلت تهاجمی داد و فضا را برای پيشروی آنها مساعد کرد

اما هردو اين ادعاها افسانه بود وموذيانه ترين شکل قلب حقيقت را به 
هنوز هم سرمايه داران و مدافعان سياسی آنها می کوشند .کار ميگرفت

يعنی کمک نجومی دولت ها , طرح نجات مالی,. ندهردوافسانه را نجات ده
در اقتصاد , دخالت سوسياليستی,به سرمايه داران از محل ماليات مردم، 

چنين تعريف مضحکی از سوسياليسم در تاريخ بی سابقه . خوانده ميشود
از طرف ديگر بر اين واقعيت سرپوش گذاشته می شود که . است

انتخاب راه حل اين بحران کامال شهروندان از هرنوع وسيله ای برای 
محروم هستند و نخبگان سياسی و سرمايه داران، همان ها که اين بحران 
 . را بوجود آورده اند، راسا به جای مردم تصميم ميگيرند

اما بحران بزرگی که سيستم عظيم مالی جهانی را در آستانه فروپاشی 
ی در مقاله کوتاه نوام چامسک. قرار داد پنجره ای رو به واقعيت گشود

ترجمه آزاد و . خود در اين رابطه بر نکات قابل تاملی انگشت گذارده است
 . فشرده مقاله او را در زير ميخوانيد

  افشای چهره غيردمکراتيک سرمايه داری
  نوام چامسکی

همزمانی کارزار انتخابات رياست جمهوری و بحران بازارهای مالی يکی 
ود آورده که نظام های سياسی و اقتصادی از آن موقعيت هايی را بوج

هيجانی که انتخابات . ماهيت خود را کامال آشکار به نمايش می گذارند
رياست جمهوری بوجود آورده ممکن است برای همه قابل لمس نباشد، 
ولی تقريبا همه تشويش از دست دادن ميليون ها مسکن، از دست رفتن 

  .حس می کنندمشاغل، پس اندازها و بيمه بهداشت را 
پيشنهاد اوليه بوش برای مقابله با بحران آنقدر تماميت گرايانه بود که به 

تحت فشار شديد البی ها، دوباره . سرعت اصالحاتی در آن بوجود آوردند
برنده، , آن را طوری تغيير دادند که بر اساس آن به گفته جيمز ريکاردز 

سوخته [ دارايی هایبزرگ ترين شرکت های موجود در سيستم هستند که
را به دولت واگذار ميکنند بدون اينکه مجبور به تعطيلی يا اعالم ] شان

جيمز ريکاردز مذاکره کننده اصلی برای خريد , .ورشکستگی شوند
 Long Term Capital[موسسه اعتباری النگ ترم کاپتيال

Management [ بود و اين توصيف را در 1998توسط دولت در سال 
اين به ما خاطرنشان ميکند که به زمين آشنايی . امله کرده بودباره آن مع
 .  ايمپا گذاشته

ريشه بالفصل بحران در سقوط بازار مسکن قراردارد که رشد بادکنکی آن 
تحت نظارت آلن گرين اسپان وزير خزانه داری آمريکا حاصل شد که سعی 

 مصرف ميکرد اقتصادی در تنگنا را در دوره بوش از طريق باال بردن
ولی ريشه ها عميق تر . مبتنی بر وام و اخذ وام از خارج سرپا نگهدارد

است و بخشا از موفقيت در آزاد سازی بخش مالي، يعنی آزاد کردن 
 سال گذشته 30بازارهای مالی از مقررات دولتی تا سر حدامکان،طی 

 .  ميگيردنشات
ای رکود را اين سياست همانطور که پيش بينی ميشد عمق و تعدد دوره ه

رکود , شدت بخشيد بطوريکه اکنون در زير تهديد بدترين بحران بعداز 
به همين ترتيب قابل پيش بينی بودآن بخش . قرار گرفته ايم, بزرگ 

کوچکی که عظيم ترين سود را از آزادی سازی برده است، خواهان دخالت 
  .عظيم دولت برای نجات موسسات مالی از سقوط ميشود

الت های دولتی يک مشخصه متداول دولت سرمايه داری اين نوع دخ
پژوهشی که وينفريد . است، هرچند ابعاد کنونی آن بی سابقه است

 Rob vanو  Winfried Ruigrok[رويگراک و راب وان تولدر
Tulder  [ سال پيش انجام دادند نشان 15دو متخصص اقتصاد بين الملل 

کت بزرگ  شر100 کمپانی در ليست 20داد که حداقل 
،اگر توسط دولت های مربوطه شان نجات داده ]Fortune 100[فورچن

و بسياری از بقيه شرکت های اين . نمی شدند، قادر به ادامه حيات نبودند
, سوسياليزه کردن ضررهای شان, ليست با درخواست از دولت برای 

عايدی عظيمی به دست آوردند، درست همانطور که امروز ماليات 
يجه ای که آنها نت. زينه خريد شرکت های سوخته را پرداختنددهندگان ه

 سال اخير نه استثناء 200اين نوع دخالت دولت طی " : گرفتند اين بود
  ".بلکه قاعده بوده است

 آزاد سازی سرمايه، سالحی موثر عليه دمکراسی 
در يک جامعه دموکراتيک واقعي، کارزار سياسی بايد روی اين نوع 

متمرکز شود، علل و راه حل های آنرا جستجو کند، وسايلی مسايل اساسی 
را پيشنهاد کند که به کمک آن مردمی که از عواقب اين وضعيت دچار 

همانطور که . مصيب شده اند بتوانند کنترل موثر به دست آورند
 Lance و John Eatwell[جان ايتول و لنس تايلور: اقتصاددانان

Taylor[ ريسک را کمتر از , ازارهای مالی ، يک دهه پيش نوشتند ب
اين . هستند, به طور سيستماتيک غيرکارآ, و , ميزان واقعی ارزيابی کرده

دو اقتصاددان در مورد خطرات فوق العاده آزادسازی مالی هشدار داده و 
هزينه های سنگين آن را مشخص نموده و راه حل های پيشنهاد کردند که 

م محاسبه هزينه برای کسانی است که يک واقعيت، عد. ناديده گرفته شد
ممکن است , عوارض بيرونی,اين . در نقل و انتقال مالی شرکت نمی کنند

ناديده گرفتن ريسک های سيستمی به تقبل ريسک های . خيلی عظيم باشد
بزرگ تر و کامال غيرقابل تحمل برای يک نظام اقتصادی کارآ منجر 

  .ميشود و غالبا هم شده است
ات مالی اين است که ريسک را تقبل کرده و اگر آن را خوب وظيفه موسس

را , برای خودشان, مديريت کنند، اطمينان يابند که ضررهای بالقوه 
تحت قواعد . است, برای خودشان , تاکيد بر عبارت . بتوانند پوشش دهند

سرمايه داري، وظيفه اين موسسات نيست که وقتی اقدامات آنها، چنانکه 
ق می افتد، به بحران مالی منجر ميشود، هزينه ديگران را، که اغلب اتفا

 برای کسانی که بقای خود را از راهی شريفانه تامين, عوارض بيرونی,
 . ميکنند، در نظر بگيرند

مدت هاست که روشن شده . آزادی سازی مالی اثراتی ورای اقتصاد دارد
کت آزاد حر. است آزاد سازی مالی سالح قدرتمندی عليه دمکراسی است

 virtual"پارلمان مجازی, سرمايه چيزی را خلق ميکند که انرا 
parliament" ,آنها برنامه . سرمايه گذاران و وام دهنده ها خوانده اند

, غيرعقالنی,ی دولت ها را از نزديک تحت نظر گرفته و اگر آن را 
تشخيص دهند، يعنی ببيند به به نفع مردم است نه در خدمت قدرت بخش 

  .صي، عليه آن رای ميدهندخصو
 فروپاشی برتن وودز برای پاک کردن جای پای دمکراسی 
سرمايه گذارها و قرض دهنده ها ميتوانند با فرار سرمايه رای بدهند، به 
ارزها حمله کنند و يا به وسايل ديگر که توسط آزاد سازی مالی ارائه شده 

 وودز که بعد از اين يکی از داليلی بود که سيستم برتن. متوسل شوند
جنگ دوم توسط اياالت متحده و بريتانيا تثبيت شد، وسايلی برای کنترل 

  .سرمايه و تنظيم ارزها تعبيه کرد
بحران بزرگ و جنگ، جريان های دموکراتيک و راديکال نيرومندی را 
ايجادکرده بود که از مقاومت ضد فاشيستی تا سازمان های کارگری را 

اامکان تجويز سياست های سوسيال دمکراتيک را اين فشاره. شامل ميشد
سيستم برتن وودز بخشا طوری طراحی شد که فضايی برای . فراهم کرد

 و تا اندازه ای به نفع –اقدامات دولت ها در واکنش به خواست توده ها 
  . باز کند-دمکراسی 
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جان مينارد کينز، مذاکره کننده انگليسی معتقد بود مهم ترين دستاورد 
ن وودز تثبيت حق دولت ها در ايجاد محدوديت برای حرکت سرمايه برت
  .است

در تضادی فاحش، در مرحله نئوليبرال پس از سقوط سيستم برتن وودز 
يک , تا کنون، خزانه داری آمريکا حرکت آزاد سرمايه را 70بعد از دهه 
 از قبيل آنچه در اعالميه,حقوقی,به شمار می آورد، نه مثل , حق پايه ای

مثل سالمتي، آموزش، شغل : جهانی حقوق بشر تضمين شده است
مناسب، امنيت و ساير حقوقی که دولت های ريگان و بوش آنها را به 

افسانه ,و , غيرعقالنی,، ,تقاضا از بابا نوئل,عنوان آرزوهايی از جنس 
 .  ميکردندرد, ای

 بری داليل آن را. در سال ها اول مردم مشکل زيادی ايجاد نمی کردند
در اثرش آموزشی و استانداردش در  , Barry Eichengreen,ايچنگرين 

او توضيح . رابطه با تاريخ سيستم پولی جهان مورد بررسی قرار داده است
هنوز دولت ها با رسميت يافتن حق رای عمومی ,ميدهد در قرن نوزدهم 

از , .ندمردان و رشد اتحاديه ها و احزاب کارگری پارلماني، سياسی نشده بود
اين رو امکان پذير بود بهای سنگينی را که پارلمان مجازی تعيين کرد به 

 . عموم مردم تحميل کرد
ولی با راديکاليزه شدن عموم مردم طی رکود بزرگ و جنگ ضد فاشيستي، 

از اين رو در . ديگر بخش ثروتمند وصاحب قدرت اين امتياز را از دست داد
رکت سرمايه به عنوان عايقی در مقابل محدوديت بر ح,سيستم برتن وودز 

 , .فشار سرمايه جايگزين محدوديت برای دمکراسی شد
متقابال با کنار گذاشتن سيستم برتن وودز بعد از جنگ، محدوديت بر دمکراسی 

از اين رو کنترل و به حاشيه راندن مردم به شيوه های مختلف . اعمال ميشود
از جوامع تجاری مثل اياالت متحده اين مساله بويژه در بعضی .ضرورت يافت

مديريت روندهای گزافه آميز انتخاباتی به کمک . خود را به نمايش ميگذارد
, John Dewey,جان ديوی . وسايل ارتباط جمعی يک نمود آن است

سياست , فيلسوف جامعه شناس برجسته قرن بيستم به اين نتيجه رسيد که 
تجارت در ,و تا زمانی که , .استسايه ی موسسات بزرگ سوداگری بر جامعه 

قدرت را به , خدمت منافع شخصی از طريق کنترل بانکها، زمين و صنايع 
خود اختصاص داده و بوسيله صاحبان رسانه ها و آژانس های خبری و ساير 

 , .وسايل تبليغات جمعی اين قدرت را تحکيم ميکنند، چنين خواهد ماند
 وحدت و اختالف دو حزب اصلی آمريکا 

 the,اياالت متحده عمال دارای يک سيستم تک حزبي، يعنی حزب سوداگران 
business party , است که از دو فراکسيون جمهوريخواهان و دمکرات
 Larry,لری بارتلز . تفاوت هايی بين ايندو وجود دارد. ها تشکيل شده است

Bartels, دموکراسی نابرابر,در اثرش تحت عنوان.. ,]The Political 
Economy of the New Gilded Age [ نشان داد طی شش دهه

در آمد واقعی خانواده های طبقه متوسط در دوره دموکرات ها دو ,گذشته 
برابر نسبت به دوره جمهوريخواهان افزايش يافت، در حاليکه در آمد خانواده 

 برابر نسبت به دوره ی 6های فقير کارگری در دوره ی دموکرات ها 
 , .ن افزايش يافتجمهوريخواها

رای دهندگان بايد اين . تفاوت ها را در انتخابات کنونی نيز ميتوان بازشناخت
مساله را در نظر بگيرند ولی در باره احزاب سياسی دچار توهم نشوند و به 
اين توجه داشته باشند که طی سده ها، قانوگزاری پيشرو و رفاه اجتماعی از 

 است نه به عنوان هديه ای از طرف طريق مبارزات عمومی به دست آمده
 . بااليی ها

اين مبارزه بايد . آنهايی که مبارزه ميکنند دوره های موفقيت و شکست دارند
نه هر چهار سال يک بار بلکه بطور روزمره صورت بگيرد و هميشه با اين 

از کيوسک رای گيری تا : هدف که يک دموکراسی اصيل و پاسخگو را خلق
 . صحن کارخانه

 نماينده 730برتن وودز سيستمی از مديريت امور مالی جهان بود که توسط *
 کشور که همه در جنگ دوم با متفقين بودند در کنفرانس پولی و مالی 44از 

 توسط سازمان ملل در هتل واشينگتن در برتن ودز نيو 1944که در سال 
 . همپشاير برگزارشد، به تصويب رسيد

سقوط کرد سيستمی از قوائد، نهاداها و روندها  1971برتن وودز که در سال 
ی تنظيم نظام پولی بين المللی بود که در چارچوب آنها بانک جهانی برای 

، و صندوق بين )حاال يکی از پنج نهاد گروه بانک جهانی( بازسازی و توسعه
 .  بوجود آمدند1945المللی پول در سال 

ی به اتحاذ يک سياست پولی مهم ترين ويژگی برتن وودز الزام همه کشورها
. بود که ارزش مبادله ارز کشور مربوطه را در يک چارچوب ثابت نگهدارد

وقتی اياالت متحده قابليت تبديل دالر به طال را متوقف کرد، اين سيستم سقوط 
اين امر وضعيت منحصر به فردی بوجود آورد که بر اساس آن دالر . کرد

   . رهای امضا کننده برتن وودز تبديل شدديگر کشو, ارز ذخيره, آمريکا به 
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 *ديدگاه * 
 گرائی وغرب  اسالم، اسالم
   اعجازاحمد : نوشته
 رياحی. ح: ردان  برگ

 
اعجازاحمد روشنفگر برجسته ی  مارکسيست و استاد دانشگاه دهلی ی * 

او در باره ی تئوری ی سياسی وفرهنگی، استعمار . نو در هندوستان است
وامپرياليسم کتاب های زيادی نوشته است ودر دانشگاه های هندوستان 

دودمان های " ، "طبقه، ملت وادبيات: " از جمله آثار او . تدريس می کند
" و ]" معاصر[ی  ايدئولوژی وسياست در آسيای جنوبی: زمان حال

درضمن . را ميتوان نام برد"  افغانستان، عراق و امپرياليسم زمان ما
ی فرونتاين درهندستان است و در اين  اعجاز احمد از نويسندگان ثابت مجله

 التين نوشته مجله مقاالت فراوانی درباره ی تحوالت سياسی در امريکای
 .است

مداری  در مفهوم کامل خود،  به يک  معيار واقعی امروزه سياست هويت
ی رويکرد سياسی و ها در شيوهها و ليبرالها، راستچپ. تبديل شده است

-های گوناگون از آن استفاده میهای خود، به شکلها و تحليلدر تئوری
ی ی اصلی و تعيين کنندههباوری يا اين نظر که فرهنگ، پايفرهنگ. کنند

مداری است و هر جا سياست و آمد جانبی هويتهستی اجتماعی است، پی
ديگر درگير شوند، مذهب خود با فرهنگ و فرهنگ با مذهب مذهب با يک

ها، تفاوت اجرائی ی بين  ای که مثلن چپشود، به گونهف  می متراد
وامکاناتی را توضيح ی اسالم و مسيحيت طلبانهی مساوات مشی سياسی

ترين احکام ها خشنکه هريک در قلمروی خود دارند و راست ميدهند
 .ی گفتمان مذهب، فرهنگ وتمدن ارائه می دهندژئوپوليتيک را در لفافه

 دهند و بهرا مسلمانان تشکيل میها در کشورهايی که اکثريت جمعيت آن
" های مسلمانکشور"ی اخير به عنوان همين دليل تا يکی دو دهه

-خوانده می" کشورهای اسالمی"شدند، امروزه به اختصار مشخص می
شناسی مشخص، به موضوع ی جمعيتگذاری از قضيه سادهاين نام. شوند

اما خوِد مسلمانان . تر اعتقاد مذهبی تغيير پيدا کرده استپيچيده و محدود
مسلمان بودن از نظر اکثريت مسلمانان، . شوندها تمايز قائل میبين آن

دهد، و در بهترين حالت ی مسلمان معنی میاساسٌا، تولد در يک خانواده
مصری، (تر ملی يک خرده فرهنگ است، درچارچوب فرهنگ گسترده

گاه  که مراعات شود به مذهب ، حتی آن). ای، لبنانی يا ازين قبيلنيجريه
و همواره ی اجتماعی وجود دارد، ی يکی از اجزاء هويت پيچيدهمثابه

امری است ويژه، و بنابراين، عميقٌا با زبان، منطقه، آداب و رسوم، طبقه 
و امثال آن پيوند دارد، درحاليکه رعايت آيين مذهبی، عمدتٌا محلی و 

مسلمان بودن که يک خرده فرهنگ است، خود از . ماندشخصی باقی می
است ، محيط ی معينی برخوردار است و تاريخ، جغرافيا،  سيبافت و زمينه

را شکل داده ی مادی، عميقن آنآهنگ زندگیچند مذهبی و هزاران ضرب
يک بنگالی مسلمان در ايالت هندی بنگال غربی، با مسلمان بنگالی . است

ی پيرامون، تاثير محيط بالواسطه. در بنگالدش همسايه يکسان نيست
ی تواند جنبهمیگرايانه و ايدئولوژيک، ی جزمويژگی. گذاردکننده میتعيين
:   مسلمانان را درهم بريزدی اين شيوه ی زندگی ی خرده فرهنگیمذهبی

ها وجود دارد،  هايی که در ميان شيعهمثلن شيعه و سنی يا خرده فرقه
هايی که تر سنی از قبيل وهابی يا اهل حديث، يا آنهای خشکه مقدسفرقه

ته باشند، يا شکنانه داشممکن است در تصوف، نوعی گرايش سنت
خدائی و گرائی، بیديگرانی که به ناسيوناليسم عرفی، کمونيسم، الادری

اند؛ با اين حال، به لحاظ شيوه ی زندگی، خود را بخشی از غيره  متمايل
 .دانندمی) و نه اسالمی(خرده فرهنگ مسلمان 

است و فرهنگ زندگی ] جهان[ترين کشور مسلمان اندونزی پرجمعيت
ای نشان هندوئيسم، و در پاره -و -کثريت مردم مشخصن مهری اروزمره

ی حجم عظيم تحقيقات موئسسه. مناطق بوديسم را بر سيمای خود دارد
شناسی هندوستان، دومين کشور پرجمعيت مسلمان جهان، تحقيقاتی مردم

ی دهد که بيش از هشتاد درصد فعاليت فرهنگی روزمرهنشان می
مثلن در کراال در جنوب، بنگال (کنند زندگی میمسلمانانی که دراين کشور 

با همسايگان هندوی خود در ) غربی در شرق و اوتارپرادش درشمال
شان با مسلمانان مناطق دور همان منطقه جريان دارد و وجه اشتراک

ها با هم مذهبان دوردست خود وجه اشتراک آن. اندک است] کشور[دست 
باوری شان از جماعت وحشت مشترکی عبادت وای مراسم مذهبیدرپاره

. اکثريت ساالر هندوهاست که در قلمرو سياسی بر کشوِر غالب است
بنگالدش سومين کشور پرجمعيت مسلمان جهان کمتر از چهل سال پيش 
از دل ناسيوناليسم عرفی سر برآورد و علت وجودی خود را رد اين نظر 
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ی ايده"مثلن ( شهر -داند که مذهب مشترک برای تاسيس دولتمی
گيری بنگالدش مخالفت کردند گرايان با شکلاسالم. کافی نيست") پاکستان
 مخالف 1947گونه که اکثر روحانيت به دالئل گوناگون درسال همان

زاِی گراِی وحشتگيری جنبش اسالمشکل. پيدايش کشور پاکستان بودند
شی از جهانی ای متاخر است و به درجات قابل توجهی، بخبنگالدشی پديده

دهد که نخستين بار، دولت گرايان مسلح را نشان میشدِن خشونت اسالم
کارتر در رابطه با جهاد ضد کمونيستی در افغانستان آن  را تشويق کرده 

ست که ايجاد و از بين بردن اين ی آندهندهها، نشاناين نمونه. بود
ی دارد و به لحاظ ی سياسهای مذهبی و فرهنگی، تا چه پايه انگيزههويت

تواند تاريخی چه اندازه تصادفی و به لحاظ ايدئولوژيک تا چه حد می
 .ساختگی باشد

های اسالمی جاری ای اندونزی، انواع خرده فرهنگاسالم فراگير و توده
ی چند مذهبی، تنوع طلبی عجيب و غريب در هندوستاِن عرفی

ک برای ايجاد پاکستان که ابزار توجيه ايدئولوژي" ناسيوناليسم اسالمی"
های شرقی، که به ايجاد ی ناسيوناليسم زبانی پاکستانیبود،  و بی ربطی

ست که بنگالدش به عنوان يک ملت سکوالر منجر شد، همگی دال بر آن
به يک واحد سياسی يا به فرهنگ ] ثابت[چون  ذاتی نسبت دادن اسالم هم

اشاره به . مراه کننده استفهميم تا چه حد گرا میای که ما آنبه گونه
، عمومن معنا، و ويژگی "اسالمی"های ها به عنوان ملتی اين ملتهمه
کند، و قائل شدن ی پديده جديد محدود میگرائی غالب را به مثابهاسالم
های مسلمان، تسليم نزد ملت] ثابت[چون ذاتی باوری افراطی هماسالم

به شرق شناسانی است که مذهبی و ] ويژه ی [ شدن به ايده ی حق 
ی هستی اجتماعی مايهی فرهنگ و بنابراين درونمذهب را عنصر سازنده
 .آورندها به شمار میو سرنوشت سياسی آن
 ازافغانستان تا عراق                      : اسالمی کردن جوامع

-زنند دقيقن ايناتهامی که بنيادگرايان اسالمی به کشورهای مسلمان می
 اين کشورها اسالمی نيستند، زيرا ساختارهای قانونی، هنجارهای ست که

ها به طرز های مسلط آموزشی و فرهنگ عمومی آناجتماعی، نظام
. آيدجا بر میهای اسالمی کردن  از اينطرح. آشکاری غيراسالمی است

از نظر . ها را اسالمی کردگويند اين کشورها مسلمانند ولی بايد آنمی
ن سنی، ايران غيراسالمی است به اين دليل که مذهب شيعه برآن بنيادگرايا
 وهابی که بسياری از اعضاء القاعده -از نگاه اپوزيسيون نو. غالب است

ی سعودی و نه دم و دستگاه اند نه خانوادهجا برخاستهسعودی ازآن
توان اسالمی کدام را نمیبخشند هيچرا مشروعيت میروحانيتی که آن

بستان سعودی را بايد به خاطر اسالمی کردن واقعی مجددن عر. ناميد
کافی است . ی اين پديده بازخواهم گشتهای تاريخیبه ريشه. تصرف کرد

های اسالم گرای گوناگون که ی گروهجا بگويم که ويژگی برجستهدر اين
ی هفتاد به بعد در کشورهای مختلف تا اين درجه افزايش يافتند، از دهه

ديگر در محيط ها بدون داشتن رابطه با يکه هريک از آناين بود ک
 ملت خود -ی ملی خود رشد کردند و تالش کردند دولت فرهنگی-اجتماعی

 - برادری اسالمی-المسلمينجا اخوانصلی درايناستثنای ا . (را تغيير دهند
ای مشخصن مصری فعاليت خود ی بيست به عنوان پديدهاست که در دهه
ها را سرکوب ی پنجاه، آنکه ناصر در دههد، اما پس از آنرا شروع کر
ها بتدريج به ها حمايت کردند و آنهای خليج ازآنای از رژيمکرد، پاره

. ) ای پان عربی تبديل شدند که در کشورهای گوناگون شعبه  داشتندپديده
اشغال .  وهابی در عربستان سعودی-طور بود وضعيت گروه نوهمين

 در رسانه های جهانی انعکاس 1979 بدست آنها در سال مسجد مکه
گرای چندی در مصر که به های اسالمهمچنين گروه. وسيعی داشت

ها قتل سادات بود و جماعته االسالميه معروف شدند ومهمترين  اقدام آن
ای که مبتکر فراگشت طور ژنرال ضياع الحق، ديکتاتور نظامیهمين

که عربستان با وجودی. دست دولت بوداسالمی کردن پاکستان  به 
، اياالت متحده بی ترديد يکی از ی خود کامه ای داردی رژيم وهابیسعود

حاميان پروپاقرص آن بوده است ، در عين حال، امريکا به طور منظم از 
گرايان در کشورهای گوناگون در مخالفت با کمونيسم و ناسيوناليسم اسالم

 .گيری دکترين ترومن حمايت می کرده استراديکال عرفی از آغاز شکل
ين بود که از بسياری از اين آورد منحصر به فرد دولت کارتر ادست
ها، افرادی را از کشورهای بسيار متفاوت از اندونزی، الجزيره، گروه

فيليپين تا سودان، اگر نخواهيم از مصر و عربستان صحبتی به ميان 
ی مالی عظيم و يافته باپشتوانهئی تعليمها را به نيروآوريم، گرد آورد و آن

 . نيروئی مجهز تبديل کرد تا با کمونيسم در افغانستان مبارزه کنند
 طبق اطالعاتی -اين امر بسی پيش از دخالت مستقيم شوروی و در واقع
 برای کشاندن -که از برژينسکی مشاور امنيت ملی کارتر در اختيار هست

-اغلب آن) 1. (ن مشاجره صورت گرفتپای اتحاد جماهير شوروی به اي
شود، البته ناميده می" فاشيسم اسالمی"و حتی " تروريسم"چه امروزه 

 - و-جمهوری اسالمی ايران کم. ها، پيامد همين سياست استی آننه همه
بيش درهمان زمان و کاملن به طور مستقل به وجود آمد، اما در اثر 

از : تری کشيده شدی گستردهایفشارهای گوناگون، به پيکربندی منطقه
ی صدام به ايران، حمله ی اسرائيل به لبنان، سيل جمله اين فشارها حمله

حزب اهللا لبنان .  نام بردتوانپناهندگان افغانی به ايران و غيره را می
به جهاديون اجير شده درافغانستان "سيا" نامی که" (های افغانی عرب"از

نفوذ چنين عناصری در . مانندستقل باقی میمستقل بودند و م.) داده بود
ها های فلسطينی درلبنان پديده ی متاخری است و حزب اهللا با آناردوگاه

تری دارند، گرای پاکستان منشاء بسيار قديمیاحزاب اسالم. مخالف است
ها را از شوند آناما جهاديون افغانی که از خاک پاکستان رهبری می

ی پاکستان به مرکز پرتاب کردند و منابع معهای در جامواضع حاشيه 
دهی ها در شکلآن. عظيم مادی و تشکيالتی در اختيارشان گذاشتند

کننده چه بعدها به طالبان معروف شدند، نقش تعيينايدئولوژيک به آن
 .داشتند

کرد، برخی از اين افراد در که جهاد افغانی گسترش پيدا میحتی زمانی
-های که در آنردند، مناطقی چون کشمير و جمهوریديگر مناطق رخنه ک

های جمهوری: ها مسلمان بودندزمان به شوروی تعلق داشت و غالب آن
آمد درازمدت اين پی. آسيای مرکزی، چچن ، بوسنی و امثال آن

که اين کادرهای تربيت شده ی اياالت متحده اين بود که زمانیاستراتژی
شان به پايان رسيد، آزاد بودند که وريتپس از پايان جهاد افغانی مام

ی غيرمنسجم درکشورهای خود آشوب بپا کنند و در عين حال شبکه
های ريشه. شودناميده می" القاعده"پيوندهايی را حفظ کنند که امروزه 

شود که القاعده  در اصل اشاره  به ثبت نام يا گفته می. القاعده مبهم است
-ی ضد کمونيستی برای ثبتی جهاد افغانیای است که طدفتر حسابداری

گرفت های جهاديونی مورد استفاده قرار میی گروهها، مواجب و غيرهنام
اسامه بن الدن به . شدندآوری میکه  از کشورهای خارجی متعددی گرد

تواند به کس نمیی اين گروه بزرگ نبود و هيچهيچ وجه از رهبران اصلی
که اعضاء وضيح دهد  که اين گروه پس از آنای  تی قانع کنندهشيوه

های آن با پايان گرفتن جهاد پراکنده  شدند، در هيات مختلف و زيرگروه
افغانستان . کردها را هدايت میگروه منسجمی باقی ماند که مرکزی آن

هائی از جنگ خانمان برانداز خونينی را تجربه کرد، جنگی که گروه
اين . ه اياالت متحده به قدرت رسانده بودگرفت کمجاهدين را دربر می

-رغم آنعلی. ها همگی به دست نيروی جديد طالبان برانداخته شدندگروه
توانست که افغانستان پذيرای اسامه بن الدن شده بود، اين کشور نمی

ی بی شکلی باشد که در جايگاه مرکزی منسجمی برای هدايت چنين پديده
واقع، طالبان به جای پيشبرد جهادی جهانی در . سطح جهانی پراکنده بود

رغم اين حقيقت که تجاوز به علی. سرگرم تثبيت حاکميت خود بود
ها، نفرات طالبان افغانستان و عراق به يقين به گسترش وسيع چنين گروه

-که مستقل بودند وسبک مبارزه ی خود را داشتند، آنو کسانی کمک کرد 
ی گروه شود در بهترين  حالت شبکهیچه از اين پس القاعده ناميده م
ديگر ی بسيار ضعيفی با يکهای دوجانبههای همانندی است که پيوند

 .دارند
ها به های تحت هدايت اياالت متحده برای آنتبليغات وسيعی که رسانه

ای ها حقانيت و وجههراه انداختند، به آن" مبارزين راه آزادی"عنوان 
شود که نيروی جهاديون اسالمی  فراموش میاکنون ديگر. جهانی بخشيد

شدند ناميده می" مجاهدين"که اياالت متحده درافغانستان گرد آورد 
شان به کاخ که رهبرانو زمانی.) کردندکه جهاد را رهبری میکسانی(

هم پايگان "ها را سفيد دعوت شده بودند رئيس جمهور، ريگان،  آن
 .معرفی کرد" گذار ما ی اجداد بنياناخالقی

که اين يکی اين. گرددی ديگر به دولت بوش بر میکنندهدو عامل کمک
المللی  را جنايتی بين2001ی  سپتامبردولت رويدادهای وحشتناک يازده

را به کارانی به شيوه ی فردی ياجمعی مسئوليت آندانست که جنايتنمی
گی جهانی را به دانست و جنمی" جنگ " را اعالن عهده داشتند، بلکه آن
گونه شان هيچهای که دولت-افغانستان و عراق: تالفی آن اعالم کرد

 مورد تهاجم قرارگرفتند، ديگر کشورهای -ارتباطی با اين جنايت نداشتند
آزاد منطقه تهديد ومجبور به مداخله  شدند و اسرائيل را در مناطق اشغالی

اد بعنوان جنايتکاران فراری اين افر. خواهد انجام دهدگذاشتند تا هرچه می
که نه تنها تحت تعقيب اياالت متحده بلکه هر نهاد مجری قانون در سطح 

] در عوض .[ جهان بودند، بايد نابود شده يا  در گمنامی تحليل می رفتند
کنندگان در جنگی متمدنانه و جهانی شده ها به عنوان شرکتی آنوجهه

ها را شنيده اد اندکی در دنيا نام آنتا آن زمان تعد. بسيار افرايش يافت
ای کشورهای مسلمان به آتش کشيدن بودند و فقط اقليت احمقی در پاره

های تهران در مردم در خيابان. مرکز تجارت جهانی را جشن گرفتند
همدردی با مردم امريکا تظاهرات برپا کردند  ورهبرانی چون عرفات پيام 
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. ال هم، طالبان آنرا محکوم کردنددرعين ح. همدردی وتسليت فرستادند
ی بنام وبرای بسياری به يک قهرمان تبديل کرد، چه اسامه را به افسانهآن

ی خشونت واکنش مقامات امريکايی همراه با تبليغ آيينی نام اسامه درجه
ی او از طريق تلويزيون به عنوان مغز متفکر و پخش اظهارات خصمانه

مسلمان مورد تجاوز قرار گرفتند و تهديد وقتی چند کشور . الجزيره بود
ی اسالمی شدند، جوانان مسلمان خودسر و الابالی از توليدات مدرسه

خواستند به جهاد ای حاال ديگر می. اس. گرفته تا فارغ التحصيالن ال
 .جديد به پيوندند

 بايد تکرار کنيم که اين اياالت متحده بود که پيوستن به جهاد را باب کرد 
 .وضعيت سپس عليه خود آن ادامه پيدا يافتواين 

که اياالت متحده بعد از اشغال عراق جنگ را به سرعت در دوم اين
های برجسته و ها سازمان داد و ابتدا بر شخصيتچارچوب فرقه

هائی تکيه کرد که مجددا از کاليفرنيا و لندن وارد کرد بود و تکنوکرات
های آشکارا سرانجام به سازمانهای سيا، اياد علوی، و سپس به مهره

گرای شيعه از قبيل الدعوه و مجلس اعالی اسالمی برای انقالب بنياد
) فارغ التحصيالن متوسطه )( آی.آر. آی. سی. اس(اسالمی در عراق 

های طرفه اينکه رژيم روحانی ايران مدت مديدی سازمان. روی آورد
تاسيس الدعوه معلوم تاريخ دقيق . مذکور را تعليم وآموزش داده  بود

ی  ی شصت به بعد به عنوان سازمان شيعهنيست، اما بی ترديد از دهه
بسياری از اعضاء اين سازمان . ثمری وجود داشتگرای کوچک بیجزم

پس ازانقالب اسالمی وآغاز جنگ ايران وعراق به ايران رفتند و سپاه 
المی برای مجلس اعالی اس. ها ساختپاسداران ميليشيای بزرگی از آن

انقالب اسالمی در عراق بعدها درخاک ايران و به دستور عاجل شخص 
ايرانيان  ميليشيای آن را باتوجه درخوری .  ريزی شدآيت اهللا خمينی پايه
گری که به هيچ مقتدا صدر روحانی جوان آشوب. تعليم وپرورش دادند

-همانگرفت، سازمانی نپيوست نيز به تناوب مورد پشتيبانی قرار می
طورکه جالل طالبانی رهبرکرد، نه به عنوان يک شيعه بلکه به عنوان 

 . شددشمن صدام، حمايت می
که اياالت متحده، مخصوصا بعد از جنگ اول خليج، به مخالفت با زمانی

ی بين آن دو سازمان و اياالت صدام برخاست، ايران ارتباطات دوستانه
ای قبل از حمله به  عراق، که در روزهزمانی. متحده را تسهيل کرد

کنند، ها استقبال میها ازآنرهبران اياالت متحده ادعا کردند که شيعه
ها اطمينان داده شده بود که اين به آن. کردندچندان بی ربط صحبت نمی

ی ضد ی شيعيان را از رزمندگی، تودهها و روحانيت عالی مقامسازمان
 .دارندامپرياليستی دور نگه می

برادری (های بنيادگرای سنی که از اخوان المسلمين اين بين، گروهدر 
گرائی داشتند و عليه صدام ها همالهام گرفته بودند و با آن) مسلمين

جنگيده بودند، اکنون موضع عوض کردند و به جنگ با امريکا روی 
ها های از خدمت مرخص شده نيز به آنآوردند و ديری نگذشت که بعثی

بقايای حزب "، "وفاداران به صدام"ها را بعدن به ترتيب ينا. پيوستند
اين وضعيت را دو عامل . نام نهادند" شورشيان سنی"و سرانجام " بعث

در اثر تغييرات  جديد در قانون اساسی ، نظامی . ديگر بسيار پيچيده کرد
ای و به قدرت رسيد و مورد حمايت قرار گرفت که طبق خط مشی فرقه

هر ] استفاده [  آمده بود و به رقابت همه عليه همه و به قومی به وجود
-خواست دراين برههی درست و نادرستی منتهی شد که هرکس میوسيله

 .تر امتياز کسب کندی نا امنی خطرناک هرچه بيش
تر انحالل  منظم دولت ، کل ارتش و نيروهای  دوم و از همه خطرناک

" زدائیبعثی"مدنی تحت عنوان امنيتی عراق و از ميان بردن نهادهای 
ی ناماليمات گسترده منتهی بود که به فروپاشی اجتماعی کامل در هنگامه

قبل از حمله به عراق و در " هایتحريم"شود که طی تخمين زده می. شد
چنان اند و اين رقم همخالل اشغال، حدود ده درصد از جمعيت عراق مرده

تری يا در داخل يا خارج عراق رقم حتی بزرگ: افزايش داشته است
 . پناهنده شدند

امکانات بهداشتی وآموزشی به حداقل . رقمی حدود هفتاد درصد بيکارند
کار افسار رسيده است، اسلحه در دست همه هست و باندهای جنايت

ميزان نزاع های . کنندها غالبا به ميليشيا بودن تظاهر میآن. گسيخته اند
ر به حمام خون وحشتناک تمام عياری تبديل شده  که اکنون ديگ–ای فرقه

 . درتاريخ عراق بی سابقه بوده است-
ی اسرائيل ی اياالت متحده، کانداليزا رايس، ضمن تاييد حملهوزير خارجه
ی جديد در تولد خاورميانه" امری کم اهميت"را تنها به عنوان به لبنان آن
ند وانمود کند که کشت و توااياالت متحده در عين حال می. توضيح داد

ای که در عراق راه انداخته، از زمان نامعلومی وجود کشتارهای فرقه
 زيرا نابودی رژيم صدام به دست امريکا ،داشته و اکنون آشکار شده است

ها، سرپوش از احساسات در حال غليانی  برداشت که در دوران عثمانی

های سنی يکتاتوریمقامات تحت قيمومت بريتانيا، سلطان هاشمی و د
 .اين نظر نامعقول خطرناکی است. گوناگون پس از آن سرکوب شده بود
ی شخص دراين حکومت وفاداری.  حکومت صدام استبدادی ددمنش بود

ترين صدام آماده بود حتی مطمئن. اساسی ترين شرط بود] به صدام[
ه که ب را در صورتی- از جمله خويشاوندان نزديک خود-مشاوران خويش

اش در تکريت را به اعضاء طايفه. کرد، نابود کندشان شک میوفاداری
توانست اعتماد ها بيش از ديگران میگماشت زيرا به آنمقامات مهم می

ها حزب بود و حاکميت تک حزبی بعثی، که گاه در ائتالف درکنار آن. کند
هرچه فرد از مرکز . کردعمدتن تضعيف شده حکومت می" متحدين"با 

تری داشت و اگر فرد بعثی نبود مطمئنن هيچ قدرت دورتر بود قدرت کم
قدرتی نداشت، اما طارق عزيز که يک بعثی صادق بود و شخصن  به 

توانست از اعضاء اصلی کابينه و محفل خصوصی صدام صدام وفادار، می
روحانيت شيعه هرگز . که او يک مسيحی بود اهميتی نداشتاين. باشد

 د نکرد، صدام را تائي
صدام هر دو گروه را با شدت و بی رحمی . طور هم بنيادگران سنیهمين
تری ی بيشروحانيت شيعه قدرت نهادينه. کردسانی سرکوب میيک

نمائی ای که جهت قدرتها همراه با شعائر مذهبی عمومیقدرت آن. داشت
درعين . تر سرکوب تبديل کرده بودها را به هدف مهمدادند، آنانجام می

حال، کربال در جنوب به مرکز بزرگ زيارت برای شيعيان جهان و نجف 
در نجف آيت اهللا خوئی پيش از سيستانی مرجع . ی علميه باقی ماندحوزه

ی که خمينی پس از انقالب به قدرت زمينیشيعه  بود، و پيش از آن
بزرگی تبديل شود، نفوذش در بين شيعيان جهان از روحانيان ايرانی 

های تبعيد خود را در نجف تحت حاکميت ی سالخمينی همه. تر بودشبي
 ها با آرامش بعثی

که صدام تحت فشار تا اين. ها گذرانده بودتا آخرين ماه] در خاک عراق [
خمينی . شاه ايران تسليم شد و از خمينی خواست تا عراق را ترک کند

 عنوان قهرمان عراق  را به قصد فرانسه ترک کرد و چند ماه بعد به
 .انقالب، به ايران بازگشت

زمان بود که صدام آشکارا به قصد سرنگونی خمينی به ايران فقط در آن 
خواست رژيمی اسالمی  تا اين اندازه به مرزهايش حمله کرد، چرا که نمی

نزديک باشد، رژيمی که هم قدرتمند بود و هم به طورسنتی با عراق 
ارتش صدام را افسران بعثی  . رزمينیاختالف داشت،  حتی اختالف س

های پايين هم تر منشاء سنی داشتند، اما ردهکردند و بيشفرماندهی می
اطالعات اندکی در دست است . جنگيدندشيعه بودند و هم سنی و همه می

های عراقی از جنگيدن با ايران شيعه خودداری حاکی از اين که شيعه
ها را شيعيان  داشت که اکثريت آنکرده باشند و جنگ در مناطقی وجود

های درضمن،  نبايد فراموش کرد که صدام به رغم جنايت. دادندتشکيل می
های شد، برخوردش با کردها از برخورد ترکوحشتناکی که مرتکب می
بحث نه بر سر تبرئه ی .  شديد تر نبود،دموکرات و مدرن اروپائی

 .ی درست قضاياسترابطهديکتاتور مرده، بلکه بر سر در نظر گرفتن 
ای از ای دارد، زيرا امروزه حتی پارهی درست، اهميت ويژه اين رابطه

ی تاريخ کنند که به تفسير اسالمی شدهتر موضعی را اتخاذ میها بيشچپ
-اين تفسير اسالمی شده را نخبگان فرقه. اخير عراق بسيار نزديک است
ر در اياالت متحده ی مستقهای اسالمیئی شيعه و صنعت پژوهش

در دوره ی صدام ازدواج شيعه با سنی امری عادی . اندسرهمبندی کرده
-گيری اتحاد شيعه و کرد تحت قيموميت امريکا چنين زوجبا قدرت: بود

که صد نفر ازين هائی را با تهديد اسلحه به طالق واداشتند و زمانی
د آوردند، چندين ها انجمنی در دفاع از حقوق جمعی خود به وجوخانواده

که صدها هزار زمانی. شان را منحل کردندها را کشتند و انجمننفر از آن
ناميده " صدر" که بعدها شهر-شيعه به جنوب شرقی بغداد سرازير شدند

که ای داشت، پس از آنی صدام، به ندرت تنش فرقهکه در دوره جائی-شد
ضد اشغال در يک مسجد را اشغال کرد، اولين تظاهرات اياالت متحده آن

شرکت کردند و ] شيعه و سنی[آغاز شد که درآن اعضاء هر دو فرقه 
ای در چهارسال بعد هر همسايه. رهبری آن را شيعيان در دست داشتند

ی خودکامگی صدام به حاال ويژگی. ی قومی قرار گرفتسازیمعرض پاک
.  استای محافل چپ پذيرفته شدهحتی در پاره" رژيمی سنی"عنوان 

-صدام حدود ربع قرن در عراق حکومت کرد و خوانندگان اين مقاله می
اند که رژيم های اخير کی وکجا شنيدهتوانند از خود بپرسند که طی سال

 .بوده است"  رژيم سنی"عراق 
در جريان تدارک حمله به عراق برخی از روشنفکران برجسته ی چپ 

جا که صدام از آن: قراربوداين بحث ازين : بحث عجيبی را پيش کشيدند
جا که غرب به طور ديکتاتور ددمنش، و از نوع هيتلر مدرن بود و از آن

آشکار دموکرات ليبرال است، حق دارد برای سرنگونی صدام جنگ راه 
اين . بيندازد و عراق را برای دستيابی به دمکراسی ليبرال آزاد کند
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های دموکرات ليبرال وضعيت با جنگ جهانی مقايسه شده بود که دولت
دراين بحث جائی .  فاشيست جنگيده بودند-برای شکست متحدين نازی

برای همه ی مدارک تاريخی وجود نداشت که نشان ميداد اياالت متحده 
هرگز کشور جهان سومی را به هدف صلح و عدالت مورد حمله قرار 

ه چپ مهم نبود ک. را داشته استنداده، بلکه هميشه تجاوز هدف عکس آن
ای با را پيش کشيده است، مهم اين بود که  به طرز نگران کنندهاين بحث 

که طراحان آن " های عادالنه جنگ"نوع ترهات شبه فلسفی مربوط به 
والچر و ايگناتيف هردو از مدافعين . والچر و ايگناتيف اند شبيه بود

رادی در ی واقعی، هنوز هم ظاهرن افاکنون پس از تجربه. اند امپراطوری
بين چپ ها وجود دارند که می خواهند فريبکارانه باور داشته باشند که 

های گر و بر اساس فهرستهای ارتش اشغالانتخاباتی که زير برق تفنگ
ای و قومی و طبق قانون اساسی ای که امريکا نوشته انتخاباتی فرقه

کار است، پيشرفت به سوی دموکراسی است، و دولتی که بدين ترتيب سر
ی مارکسيسم را موقتن کنار بگذاريم توانيم مسالهمی. آيد دولتی قانونیمی

های ژنو را که تجاوز به يک کشور نقض نامهطور هم پيمانو همين
حتی اگر استانداردهای متعارف دموکراسی ليبرال را درنظر . آشکار آنست

باشد که ای  و قومی بگيريم، طرحی انتخاباتی که مبنايش تقسيمات فرقه
ناپذير در اختيار های پارلمان را به طور اجتناباکثريت نسبی کرسی

ای اش  ابزاری است که تقسيمات فرقهدهد، معنیای قرار میاکثريت فرقه
-بخشد و مانع به وجود آمدن دموکراسی ليبرال و سکوالر میرا تداوم می

ه يک چنين که فرانسی لبنان جائیممکن است تصور شود که تجربه. شود
ساختاری را به ارث گذاشته،  ساختار شرکت در قدرتی که نخبگان  فرقه 

[ کنند و با برهم خوردن آن های مذهبی به ترتيب درآن شرکت می
ی  درستی عليه پی های داخلی شايع و رايج است، تجربهجنگ] ساختار

ی اما، قضايا چنين پيش م. ای در ديگر نقاط باشدگيری ی  چنين سابقه
رود که لبنانی کردن سياست را در جاهای ديگر به مثابه گامی به سوی 

استدالل در باره اين . تر مورد حمايت قرار می دهندی بيشدموکراسی
 قضيه چگونه است؟ 

قدر فاشيستی رژيم صدام آن: شود قضايای چندی را به بحث گذاشتمی
 به مدت کوتاه،  اشغال نيروی بيگانه-بود که هر حکومتی ازآن بهتر است

خواهد انتخابات هدايت شده و پارلمانی مبتنی بر فرقه و قوميت، هرچه می
برای هميشه به خاک ]  رژيم صدام" [فاشيسم"باشد، به شرطی که آن 

ی گونه استدالل کرد که جامعهتوان اينطور هم میهمين. سپرده شود
 – و ايران سوريه، مصر:  و ديگر جوامع در منطقه–عراق به طور کلی 

توانند نوع دمکراسی اند که نمیرا ديکتاتورها چنان به خشونت کشانده
ی انتقال و قيموميت ها به دورهآن. غربی را در کشورشان پيش برند

يابد بحث چنين ادامه می. بايد پيشبرد دموکراسی را بياموزند. احتياج دارند
در درجه نخست ها که که در اين فراگشت بايد با واقعيت موجود آن

 مديدی تحت حاکميت اکثريت شيعه مدت. واقعيتی مذهبی است، آغاز کرد
دراين . ها در دوران قيموميتتحت حاکميت عثمانی: اندسنی قرار داشته

دوران پادشاهی خانواده هاشمی به عراق تحميل شد و رژيم هائی پس از 
ها را ه سنیی هاشمی به ترتيب سرکار آمدند و فقط سلطسلطنت خانواده

صدام منتهی شد " سنی"بسط دادند و باالخره هم به روی کار آمدن رژيم 
ها بتوانند طعم ای دارد که درآن شيعهو بنا براين،   عراق نياز به دوره

ای و قومی حق قدرتی را بچشند زيرا  به مثابه پرشمارترين گروه فرقه
-ره درميان بلوکممکن است برخی براين باور باشند که مذاک. هاستآن

ها هنر ظريف ی آنای درچارچوب نوعی تضمين قانونی به همههای فرقه
. ترين قوانين دموکراتيک استمذاکره را خواهد آموخت که از اساسی

ی عکس اين قضيه، آنهم کشوری که بيش از هندوستان به عنوان نمونه
جمعيت مسلمان دارد و حق رای ) منهای مصر(همه کشورهای عربی 

عمومی و دموکراسی عرفی را بالفاصله پس از استعمارزدائی و با درآمد 
سرانه و سطح سواد بسيار کمتر نهادينه کرد، واقعا اهميت ندارد، چرا که 

دهند و هندوها تمدنی متقاوت اکثريت مردم هند را هندوها تشکيل می
را ها مسلمانند آن خصوصيات تمدنی کشورهايی که اکثريت مردم آن. دارند

ها را ای وجود ندارد که آنها زمينهندارند و در مذهب يا تاريخ اوليه آن
ها،  های مساوات طلبانه آماده کند و زندگی معنوی آنبرای داشتن نگرش
و از . چنان تحت سلطه ی روحانيت قرون وسطائی استدر هر حال،  هم
 .اين قبيل استدالالت

اريخی گذاشته نشده و گرچه پايه و اساس چنين استداللی بر شناخت ت
نمايد خواه و ناخواه  ريشه  در اعتقادهای جسورانه و روشنفکرانه می

هائی در ملت. باوری فرهنگی دارندباوری و نا يکسانشناسی ازلآخرت
-گفته می. شوندگرا میشان ماهيت ی مذهبیمجموع، در چارچوب ويژگی

 فرقه اِس اساس جوامع شود که تقسيم قدرت سياسی بر مبنای مذهب يا
دموکراتيک چند فرهنگی و چند مذهبی است و مذهب، که خود خوب 

های ای گروهی آنست که چرا پارهفهميده نشده است،  توضيح دهنده
ی خاصی در سياست افراطی مذهبی از نوع فاشيستی در شرايط تاريخی

ه تجلی ی امور، سپس به مثاباين تقارن اتفاقی. برجستگی پيدا می کنند
شود،همان اسالمی ی حقيقت هميشگی و ازلی ی اسالم نگريسته میمحلی

ها که ی تفاوت بين تمدناين نوع پايبندی به ايده. شناسيمکه می
ی مقدس  و در همين مورد هم تلويحن، ايده–مهارشدنی هم نيست 

 سياسی -های اجتماعیبندی هم شکل–ی ذاتی مسيحيت بر اسالم برتری
گيرد و ی تاريخ آغازين و قرون وسطای اسالم را ناديده میهریشآرمان

هم روحانيون و مسلمانان مومن متجددی که معتقدند اسالم و مارکسيسم 
ی اين با همه. باهم سازگارند و نهاد مالکيت خصوصی غيراسالمی است

تر طلبانه و بيشتر مساواتاحوال، اين ايده که مسيحيت تاحدودی بيش
انگيز بهر رو، واقعيت غم. رودست به سادگی از ميان نمیمذهب فقرا
ست که در عين حال که در بسياری از مناطق امريکای التين معاصر اين

را امروزه آشوب زده و متشنج کرده اند، نه که جريانات شورشی آن
درآيين [بخش بلکه پروتستان انجيلی و کليسای عيد پنجاهه االهيات رهائی

 .کنددرحلبی آبادها گسترش پيدا میاست که ] يهود
 و غرب» مسلمانی«

داری، ی سرمايههای کشورهای اصلیبريم که دولتدر دورانی به سر می
های همگانی و بخش اعظمی از دانشگاهيان از جمله بخشی از چپ رسانه

پرستی افراطی در بين خواهند به ما استثنائی بودن اسالم و ديندقيقا می
قبوالنند و احيا کنندگان اسالم، بنيادگرايان و شهيدان بعد از مسلمانان را ب

روشنفکران . خواهند به ما بقبوالنند که تمدن اسالمی متفاوت استاين می
ی اين دو افراط گرفتارند، سکوالر در کشورهای غربی در چنبره

"  اسالمی"شان را جماعات مخصوصا به اين دليل که وجدان ليبرال معذب
ی مشکالت مهاجرين در جوامع متمايل به که در نتيجهنوع جديد 
نژاد هم در اين فضاهای پست مدرن يا به مذهب يا فرهنگ (نژادپرستی 
اين مشکالت . زده کرده استشکل گرفته،  گيج و شگفت) شود تبديل می

يا مديريت چند ) مثلن دربريتانيا(خود به موضوع مديريت مناسبات نژادی 
شود و درآمدی است برای کارساالران تبديل می) انادامثلن در ک(فرهنگی 

ی تا قيافه) کارساالران اجتماعی، سياسی، دانشگاهی و مذهبی  (
ی هم فقط به اين دليل که ادارهبه خود بگيرند، آن" رهبران جماعت"

" ديالوگ "برند از طريق ی مردمی که از همه نوع تبعيضات رنج میتوده
لغت ديگری برای " (جماعت"ی واژه. تر استانآس" رهبران جماعت"با 
مقدس و ملموس و اداره و مديريت آن در چشم اندازهای ") هويت"

شود، و اين را البته سياست باوری چند فرهنگی قابل کنترل میجماعت
ی دلداری و تسلی باشد به ای که مايهدولت و گفتار پست مدرن در لفافه

ی اجتماعی مهاجر رنگارنگی که مثلن از هدارند، چرا که تودما عرضه می
های روستائی، های شهری، پاکستانیها، هندیها، بنگالدشیسوماليائی

چنين آموزگاران ايرانی و صاحبان رستوران و کارگران عرب و هم
توان همه را در ظرف ست که میایداران تشکيل شده باشد، تودهکيوسک

توانند خود را بطريقی که ا  میهريخت و سپس آن" جماعت مسلمان " 
های ضروری  می شناسيم اسالمی کنند يا از طريق دعوت در موقعيت

های ملی اوليه خود را جا که هويتمجددن  شرقی معرفی کنند، زيرا از آن
اند و ها را پذيرفتهتوانند در کشورهائی که آناند، نمیاز دست داده

هم طراز با هم وطنان سفيدپوست ها غالب است هويتی نژادپرستی در آن
 .خود داشته باشند
ای ی ساختگیهای  رنگارنگ مهاجر بايد هويت جمعیبنابراين، اين اليه

 هويتی که قدرت اجرايی يک رد هدايت  –برای خود سرهمبندی  کنند 
نوع پوشش به عنوان عالمت قابل رويت، : شده را در خود گرد آورد

ی غذا  برای  تجمع مردان قبيله، پاکیمسجد به عنوان محل مشخص شده
-ی  معتقدات شخصی و به هم پيوستگیو آشاميدنی، آيينی کردن افراطی

های متفاوتی که در تاريخ مدنی های اجتماعی جديد افراد با خاستگاه
پيشين ريشه ی مشترکی نداشته ، بلکه برای زندگی درهجرت به ضرورت 

هايی در ميان جماعات مهاجر هند و طور هم فرآيندهمين. تبديل شده است
های هويت ی عالئم و مشخصهدر کشورهای گوناگون عربی همراه با همه

 لباس، مراسم و شعائر، معبدسازی، آوردن زنان سنتی و باکره -مذهبی
هايی بخش.  در جريان است–برای پسران از کشور آبا و اجدادی و غيره 

های هندوی ر اختيار سازمانی کالنی دازين جمعيت پراکنده، سرمايه
ها در برابر             دهند، ازاين سازمانافراطی و شبه فاشيستی قرار می

ها به وجود کنند و شعبه هايی را برای آنها در غرب دفاع میانتقاد از آن
با اين همه، اين . اندنام گرفته" ی هندو جمعيت پراکنده" آورند که می

نظران دوئی شده، خشم موسسات دولتی يا صاحبگرائی سياسی هنافراط
از سال ] هندوستان[انگيزد زيرا دولت نئوليبرال ای را بر نمیرسانه
ی غربی گشوده  به بعد بازارهای گسترده ای را به روی سرمايه1989
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است چراکه هندوستان نه تنها متحد استراتژيک اياالت متحده، بلکه 
حکام هندوستان، درعين حال، . ئيلی استی اسراترين خريدار اسلحهبزرگ

گيرند و بر  های خاص خود تروريسم هندوئی را ناديده  میبه شيوه
شوند که با سياست اياالت متحده کاملن گوناگونی اسالمی متمرکز می

 .خوانائی دارد
ی ی گذشته زمانی که نژاد مقولههای گوناگون يکی دو دهه همين گروه

اند خود را  با مقوالت توانستهيين هويت بود، میاساسی قابل پذيرش تع
حتی با " غيرسفيدپوستان"، " مردم سياه پوست. ("نژادی مشخص کنند

در "  های قابل مالحظهاقليت"ی ی متداول اما برخورندهمقوله
در گفتار " فرهنگ"امروزه اما .) کانادايليبرال يا چند فرهنگی کنونی

را " نژاد"تر جای ها هرچه بيش کردنهای عمومی و خود معرفیمعرفی
ی مسلمانی،  فرهنگ درعين حال، در رابطه با افراد با زمينه. گرفته است

همين افراد ادعای مسلمان يا اسالمی  بودن . اندرا مترادف مذهب کرده
تراست زيرا رنگ پوست بسياری از کنند و اين خود بسيار مناسبمی

-که از نوع ديگر يهودی ستيزی  رنج میمسلمانان زياد هم تيره نيست بل
اش نه تنها متوجه جهودها ای که امروزه پيکان حملهبرند، يهودی ستيزی

ها و دراين پيکربندی نمادين، ايرانی(رود بلکه به سوی عربها نشانه می
-بديل میهای  جانشين تديگر مسلمانان با رنگ پوست روشن به عرب

  )2.) ( شوند زيرا،  در هر حال،  همه مسلمانند
ی ی زندگیهايی که الزمههای عمومی جايگاهها و رسانه البته دولت

کنند، بدين ترتيت که کشورهای مهاجرت است را بسيار پشتيبانی می
گونه ما بايد آن(کنند معرفی می" اسالمی"مهاجرين را کشورهايی 

ها را،  و همين جايگاه) را درتلويزيون ديدم آن: مبوده باشي]  اسالمی[
های اسالمی با قدرت و تبليغاتی تقويت ی زوال چپ، دولتدراين دوره

چه : ترين خبر آئين اسالم استبزرگ. اند که در کشورهای خود دارندکرده
گذرد که بينندگان تلويزيون غرب راجع به پاکستان چيزی ديده مدتی می

ای ارتباط نداشته باشد و نقش دوگانه" ديکتاتوری"، "اسالم"باشند که با 
کند؟ درمورد که ژنرال پرويز مشرف با اسالم و ديکتاتوری بازی می

سازی و کارگران پاکستان چی؟  يا دهقانان پاکستانی؟ تاثير زمينه
 .تقريبن جادوئی است] از مسائل و خبرها[جلوگيری 

 تازگی دارد و اتفاقی است به سطح گرايی نيرومندی که   بازهم، اسالم
تازه " جماعات" حتی درخودآگاهی ی -نوعی نشان پايدار تمدن فرامليتی

مردم مختلفی که به محيط جديد و پر .   برکشيده شده است-پا گرفته
ی هميشگی و مشترکی را کنند، برای خود گذشتهخطری مهاجرت می

ها برچسب و رو، به آنهربه. کنند که هرگز وجود نداشته استتصور می
زنند، تهمت حتی به صورت جمالتی حاکی از بی توجهی ی بنده تهمت می
گفتی شمار قابل ." ی مسلمانان تروريست نيستندهمه: "مثلن(نوازانه، 

 .)  اندتوجهی، احتماال اکثريتی، تروريست
ها را تقويت و حس ی خود خشم و عزم آنزنی روزمره به نوبهاين تهمت

ی اين هويت اسالمی. کنده به لحاظ تمدنی متفاوت اند را تشديد میکاين
شود، ها میساز زندگی افتخارآميزی برای آنقوام يافته،  سپس،  سبب

ای که زمانی آرزويش را داشتند و ديگر اميدی نداشتند که به آن زندگی
بريتانيائی، کانادائی، امريکائی، (های معمولی مثل غربی: برسند
-شان، يعنی آنهایشان يا هم کالسیمثل همسايگان سفيدپوست) ویفرانس

دراين فرايند آن شمار . ها قول داده بودچه مدارک شهروندی جديد به آن
های مسلمانند و درکشورهای غربی، بزرگ افراد سکوالری که از خانواده

پذيرند و در ادعاهای جماعات چند فرهنگی شريک هويت اسالمی را نمی
-آن. شوندمحروم و کنار گذاشته می] هادر فعاليت[وند، از مشارکت شنمی

ی توجه زياد يا تبليغ و کنند که شايستهها به اندازه کافی دردسر ايجاد نمی
-ها  مسلمان   واقعی  نيستند،  نه  از  نظر  اسالم آن. معروفيت باشند

  نه  از -یهای  عموم موسسات  دولتی  و رسانه-گرايان  يا مخالفانشان
نظر حتی  دوستانشان در غرب، در محيط  سکوالر،  پسامدرن  و چند  

تمدن "،  يک "فرهنگ" اند  نه يک  ها  فقط  معرف  خويشآن.  فرهنگی
ها  به خاطر احساس تعلقی  که  برخی  از آن.  و يا  يک  تهديد"  

 دريغ  ها دموکراسی   ليبرال  غرب با ماهيت نژادپرستانه خود  از آن
 .پيوندندگرايان  میهای  اسالمداشته  است،   به  رده

گرايان بعد از اين، و اسالم] موجود خود[گرايان در تنوع تاکنون کل اسالم
کنند تحت چون مردمی که احساس میترين،  همترين تا خشناز مهربان
لی، گويند، خواه واقعی، خواه خياشان میچه دشمناناند،  به آنمحاصره
های  بين ی اساس   اختالفات و دشمنیها و خودشان و دربارهی آندرباره

طور بوده است، اما به خاطر هميشه اين. بسيارتوجه دارند" هاآن"و" ما"
ی نسبتن رشد محدود بودن سطح سواد در کشورشان و وسائل ارتباطی

ين دانشی را ای در دوران استعماری، ابزاری که بتوان چنی فرا قارهنيافته
های های سطح باال با گفتمانگرد آورد محدود بود و فقط تحصيل کرده

در دوران .  ديگر چنين نيست. شايع در غرب تا حدودی  آشنائی داشتند
های بلندی در سوادآموزی و آموزش عمومی در پسااستعماری شاهد گام
 الکترونيک یايم و از جمله  تاثيرات عظيم  رسانهديگر نقاط  جهان بوده

های قدرت آمريکا به و جهانی شدن، يکی هم اين است که بسياری از جنبه
ها، حتی راه پيدا کرده است و آن]  گراياناسالم[هاهای زندگی آنحوزه

زمانی که چنين قدرتی، شکل جنگ مستقيم و قهر به خود نگيرد، تجلييات  
ی تلويزيون های قدرت آن، هويت، تفاوت تمدنی و تفوق آن را در صفحه

سوشياليست  "ی ها اطالعی از مجلهآن. خوانندبينند و میخود می
بوش و رمزفلد، پاول و رايس، هانتينگتون و ولفوويتز . ندارند"  رجيستر

دانند که شنوند و میها میها می بينند و راجع به آنکسانی اند که آن
چگونه در کنندگان در جنگ آسيای غربی، ازجمله خودشان، شرکت
ها از جايگاه بسياری ازآن. شوندهای اياالت متحده نشان داده میرسانه

گران ای حتی  موعظهمذهب و قدرت آن در آمريکا باخبرند و احتمالن پاره
ها را در مورد چنين تصاويری آن. اندانجيل را در تلويزيون تماشا کرده

 .              کندقانع نمیی غرب  يا مهربانی مسيحيت آن  عرفی بودن بنيادی
گرايان افراطی تحصيالت قابل توجه است که حتی  شمار باالئی از اسالم

اند و همگی به کشورهائی تعلق دارند که مستعمره يا دانشگاهی داشته
ای از اين کشورها اکنون در پاره. اندهای اروپائی بودهی قدرتتحت سلطه

-اين وضعيت تداوم می] اسالم گرايان[هاآناز نظر . انداشغال اياالت متحده
هائی که هم اکنون شوند و می بينند که آنها با اين قضيه آشنا میآن. يابد

درکشورهای تجاوزگر دارای قدرت نظامی، سياسی، مذهبی يا آکادميک اند 
. يابندی  بين گفتار و کردار را درمیگويند و بدين ترتيت رابطهچه می

شود که يکی ديگری را ای تبديل میی دوطرفهها به جادهگفتمان بين تمدن
ی ی پيچيدگیگرايان فرهيخته احتمالن  به همهاسالم. آوردبه وجود می

ی پارلمان ايران درعين سخنگوی کنونی(ها و جوامع غربی آگاه اند سنت
های اسالمی و روشنفکران سکوالر در محيط.) حال مترجم آثار کانت است

های مستقلی ندارند، ها موجوديتوانند اين را درک  کنند که تمدنتحتی می
که بلکه مقوالت استداللی و اجرائی اند با اثرپذيری عظيم، به طوری

هايی  ی سياسی در دوران ما، اساسن فعاليتها با انگيزهگفتمان  بين تمدن
يز، گرا، گذشته از هر چی اسالماما رزمنده. با قصد و نيت نادرست اند

ی بيند شيوهی آنچه می و دارای فهم ظاهری است که دربارهفردی ساده
ی ای در رسانهوقتی چنين رزمنده. فردی داردتفسير منحصر به 

ی آمريکادريافت الکترونيکی نشان داده شود، اساسن دو تصوير از جامعه
 آورد که تخيل پاکيکی را از طريق صنعت سرگرمی به دست می: کندمی
کند و ديگری ی آنرا فساد و انحطاط  محض تفسير میی او همهينانهد

 طلب وکژگفتار ی که طرفدار جنگ است و بر ضد تصويرانسان جنگ
، ]گراياناسالم[ها ی آنغرب در تخيالت به غليان آمده. اسالم و مسلمانان

به مسيحيتی جهادکننده  و زندگی سکوالر آن  به  محل گناهکاری تبديل 
آمد آن بازتاب روانی اين امر انزجار، وحشت وخشم است وپی. شودمی

 .دست بردن به اسلحه
] گراياناسالم[ها آن) و در ايران زمان شاه(کم، در دنيای عرب، دست

اند، شان را در غرب به رهن گذاشتهاند که حاکمان منابع ملیشاهد بوده
يع  و يا صرف درآمدهای کشور را برای تجمالت خود و فاميلشان ضا

جنگند ولی نه هرگز عليه اند که احتمالن با يک ديگر میايجاد ارتشی کرده
های اند که ارتششاهد بوده] گراياناسالم[ها آن. گرتجاوزگر و اشغال

ها را يکی از پس ديگری در مقابل ی سکوالرشان جنگرهبران ملی
تش معتبری سراغ ها ارآن. اند اسرائيلی باخته-نيروی مخرب امريکائی
بايد ارتش خود را در خفای کامل به وجود . ندارند که به آن بپيوندند

آورند، ارتشی غيردولتی و با سازماندهی نه چندان سفت وسخت، ارتشی 
نه برای زدوخورد و درگيری با اسلحه و نفرات اندکشان در مقايسه با 

قدرت .  عملياتبرای  تبليغ آن: العاده دشمن،  بلکه برای عمليات خارق
-آن. ها بايد فقدان تقارن را بازتاب دهدچنان نامتقارن است که روش آنآن

ی  خود به دست آمريکائيان  و ها کشتار بيشمار شهروندان غيرنظامی
که  کشته  شدن غيرنظاميان به اند، به طوریها را شاهد بودهاسرائيلی

شان دانند که ملتمیدست خود را تروريسم يا حتی قابل قياس با رنجی ن
ها  اگر بنا باشد نامی برخود بگذارند، خود را ضد تروريست. اندکشيده
 .دانندمی
ی افراطی هائی که در حاشيهها کاملن به اسالم وفادارند، اما آنآن
. ميرند اطالع اندکی از الهيات آن دارندزندگی می کنند و می] جامعه[

کشی ند زيرا کشتن غيرنظاميان و خودبخشی ازآن الهيات ناراحتشان می ک
ها در به اين دليل است که آن. ممنوع است) وبنابراين خودکشی با بمب(

کنند تا تبليغات خود را توجيه جريان جنگ وگريز الهيات جديدی سرهم می
دراين . کنند و بنام اسالم کاری را انجام دهند که در اسالم ممنوع است

توان به مفهوم دقيق کلمه بنياد گرا يا یمعنا بسياری از آنان را نم
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تر يادآور ها بيشها مبتکرند، اما حاصل ابتکار آنآن. ناميد] اسالم[احياگر
ای ی تزاری  است و نه دوره يا واقعهی تروريست روسيههای نخبهگروه

ای که طالبان بر درتاريخ اسالم، درست مثل رژيم مصيبت بار و مخفی
تحميل کرد که در اين جهان به هيچ چيز شباهت افغانستان جنگ زده 

درآن . ی  کامبوج تحميل کردندارد جز رژيمی که پل پت به مردم جنگ زده
در .] توان ديدرا می[يک ابتکارات اسالم و دراين يک ابتکارات کمونيسم 

    های هر ی اياالت متحده در ويرانیهر دو مورد تجاوزات امپرياليستی
های ملی و تخريب کامل تاروپود نژندی کل جمعيت دو جنگ، روان

اجتماعی و حتی نابودی اندک وسائل مادی مطمئن موجود برای زندگی 
ها و روزانه  بسيار دخالت داشت و راه را برای به قدرت رسيدن  پل پت

رود که سرنوشت اکنون بيم آن می. عمرهای در اين جهان هموارکرد مال
 .شدمشابهی در انتظار عراق با

-های آن  را متوقف کنم و به قضيهآمدجا بحث جنگ و پیخواهم دراينمی
ها بپردازم که درجهان مسلمانان نيز تبليغ ی تمدنی گفتمان های مترقيانه

ترين و حتی ترين تا مذهبیهائی از عرفیهائی که هم بخششود، گفتمانمی
ين است که عقائد حقيقت روشن ا. کنندبخشی از رزمندگان مسلح تبليغ می

شرق " های تمدنی ريشه در نظراتی دارد که نه فقط به مربوط به تفاوت
-نيز مربوط می"  غرب"ی آن يعنی بلکه به مخالف استداللی"  اسالمی
ها  آنان که  فرهيخته ترند نظرات دربين شيفتگان بحث تمدن. شود

باور عقلی زدائیداری، روشنگری و دين مشخصی در رابطه با سرمايه
 :مسيحيت دارند

داری ناکافی در بين داری پروپيمان  در غرب در مقابل سرمايهسرمايه
زدائی ی طلبانه و عقل باور در مسيحيت و دينپايه ی برابری. مسلمانان

فرانسه و غيره در جوامع ] کبير[کاملی که متفکران روشنگری، انقالب 
ی اين قضايا در جوامع اند، همگی  با فقدان همهمسيحی انجام داده

شود که اسالم را از خرد مسلمان و شکاف غيرقابل جبرانی سنجيده می
-ها  کمتر فرهيختهکه در بين شيفتگان بحث تمدنکسانی. کندعرفی جدا می
درعين حال، پست . کنندی سنت در مقابل نوسازی بحث میاند درباره

ثرت و خلوص مدرن ها نظر خود را با اصطاحاتی چون  اصالت، ک
از نظر جناح راست خشن و بی رحم هم،  . دهندها توضيح میفرهنگ
ی زند، اما فرهنگی که پايه نژادپرستیچنان حول فرهنگ دور میقضيه هم

اين که : شود و هميشه هم کارکرد دارد شناسی تعريف میآن با علم زيست
گذاری فرق. دگونه انها اينآن] دهدنشان می[ها  کی هستند است که آن

 شناسی موضوعات اجتماعی و بخش شناختفرهنگی که امروزه الهام
تواند محل تالقی چندی ازين گرايشات باشد، حتی اگر سياسی است، می

 . های ديگر ازهم فاصله بگيرنددرجنبه
 پاپ، پرزيدنت و پروفسور: ژئوپليتيک

- مبنی بر اين در طيف راست تا چپ ايده ی ساده انگارانه ای را شاهديم 
ی انحرافاتی که از هنجارهای خود، و به يقين در که غرب، علی رغم همه

ی کنونی خود،  دارد  اساسن  سکوالر، دموکرات، ليبرال و بندیشکل
-سکوالريسم و ليبراليسم افراطی احتمالن راست.  مسيحی است-يهودی

ی کافی زهکند و چپ احتمالن  غرب را به انداهای افراطی را عصبانی می
داند، اما بر سر اين توصيف توافق عمومی وجود ليبرال يا دموکرات نمی

حتی در اثر " غرب"در مورد "   ميسحی-يهودی"اصطالح . (دارد
-ها، نيز  مشاهده میپرداز توانای بحث فرهنگفردريک جيمسن، نظريه

و (ها را داراست ی اين ويژگیبسيارخوب، اگر غرب همه.) شود
ها را داشتند، رب،  به اين دليل که اگر ديگران هم اين ويژگیمخصوصا غ

) های بدانيمی چنين فضيلتدليلی درکار نبود که مشخصا غرب را دارنده
-های گوناگون بخشکشيديم که بگوئيم اين فضيلتزحمت چندانی  نبايد می

که در ذات خاستگاه و مبدا پارچه اند و اينهای به هم مرتبط يک کل يک
 .سازدب چيزی نهفته است که وجود اين کل يکپارچه را ممکن میغر

ی فرهنگ،  مذهب و هائی که محل تالقیی آن حوزهبه نظر من درهمه
های اخير شروع  کرده است خود در دهه"  مسيحی"سياست است، غرب 

تعريف کند، آن هم اساسا برای پشتيبانی از "  مسيحی-يهودی"را همه جا 
 و 1967گر  آن در سال ی ويرانوص بعد از پيروزیاسرائيل، به خص

بخشی هم به خاطر جبران احساس گناهی که به خاطر کشت و 
کرد و بخشی ديگر برای هم هويت می] يهوديان) [ هولوکست(کشتار

که اياالت ی نيروی ديگری، درست زمانیسازی خود با پيروزی نظامی
 از آن،  يهودی ستيزی پيش.  رو شدمتحده در ويتنام با شکست روبه

 -تر معيار و هنجار بود تا نوعی غرور به داشتن هويت يهودیبيش
ی دوم اروپا را ی تاريخ پيش از جنگ جهانیافزون براين، عمده. مسيحی

ی ی عمل سياسی غربیبايد فراموش کرد تا دموکراسی ليبرال را شيوه
وران اصطالحی است که در د" ارزش. ("نسبتن يکدستی تصورکرد

گويند شد و دمکراسی ارزشی است که میباوری مرجح شمرده میفرهنگ 

غرب، به رغم کاربست نژادپرستی، فاشيسم، نازيسم و غيره، هميشه  با 
-توان همکه میاين: ی جالب ديگری  هم وجود داردايده.)  آن موافق است

هم  توان هم زمان  آيا می.  مسيحی-زمان هم سکوالر بود و هم يهودی
 سکوالر و هم اسالمی بود؟
 فرضی که يهوديت و مسيحيت را کاملن با بسيارخوب، تنها پيش

سکوالريسم و ليبراليسم مدرن امروزی سازگار بداند  و، درعين حال،  
تواند مويد ناسازگار، احتمالن می]  با سکوالريسم و ليبراليسم[اسالم را 

- مسيحی،  می-ابه يهودیاين ايده باشد که  توصيف غرب از خود به مث
اش، کاملن ، خوانائی  دمکراتيک-تواند  با ادعاهای سکوالر و ليبرال

شان مسلمانند با قبول در صورتی که،  جوامعی که اکثريت.  داشته باشد
اند در هويت معاصری که ی اسالمی که به ارث بردهکه اجزای متشکلهاين

توانند والر نيستند و نمیدارند، دخالت داشته است، به طور آشکار سک
بنا براين، در چنين وضعيتی بسيار درخور توجه  است که . باشند

ی آسيای غربی،  وری تمدن غربی درقلب جغرافيائیاسرائيل، پايگاه  ديده
ی مورد تحسين قرار گيرد و همواره بتواند به طور قانونی  و بگونه

 کند، و درعين توصيف"  دولتی يهودی"احساس برانگيزی  خود را  
های ای  محدوديتحالی که يک سوم شهروندانش غيريهودند و از پاره

ی برند، به عنوان مدل دموکراسی مذهبی رنج می-ی قومیتعريف شده
های هم در دنيائی از نظامسکوالر و ليبرال نوع غربی نگريسته شود، آن

 . استبدادی  و بنيادگرا
که به اظهارات مربوط به حق مذهبی ی بحث جاری نيازی نيست در زمينه

-باوجودی(در آمريکا بيش از اظهارات اسامه بن الدن توجه داشته باشيم 
اما .) ترندتر و حتی قابل قبولکه بسياری از اظهارات بن الدن هوشمندانه

ی اخير پاپ مراجعه کرد تا پی برد که پيوندهای بين توان به سخنرانیمی
گيری و هوشياری،  تا حدی به ه با پیغرب، مسيحيت و خرد چگون

. شودمنظور جدا کردن غرب مسيحی يا معقول از جهان اسالم، ترسيم می
قبلن به کاردينال راچينگر (اين قضيه مخصوصن جالب است زيرا پاپ 

کاردينال " ی جناح چپ کاتوليک  يا به بيان شوخ طبعانه-معروف بود 
يک که ازاو تا رسيدن به مقام  در بين آن بخش ازکليسای کاتول") موش 
اش حمايت کردند، به خاطر دانشوری از شهرت باالئی برخوردار همايونی

 .است
 در دانشگاه 2006پاپ اين سخنرانی را به تاريخ دوازدهم سپتامبر

به يقين . ای که درسطح وسيع منتشر شدرگنسبورگ ايراد کرد، سخنرانی
 توان آنرامی. توان قرائت کردیهای گوناگون ماين سخنرانی را به شيوه
ی مذهبی که هم اکنون دربين مسلمانان گسترده در متن احساسات افراطی

های کوتاه و مبهمی که است قرائت کرد، مسلمانانی که مدعی اند نقل قول
ها را جريه دار کرده است و بدين ترتيب اش آورده، آنپاپ درسخنرانی

اندن تعدادی کليسا به دست گروه نمودهای خشم و عصيانی که به سوز
های مترصد مسلمان درترکيه يا فلسطين منتهی شد را  به طور عام به 

های نارواداری در بين جماعات مسلمان و در دين اسالم عنوان مصداق
گونه که خود يا سخنرانی پاپ را همان. گونه که هست، نمونه آوردآن

ی بين مسيحيت و اسالم یسو، تاملی بر تفاوت اساسمصر است،  از يک
داند، و از ديگرسو، هويتی قرائت کنيم که به لحاظ سياسی بی طرفانه می

دهم از کل قضيه قرائتی  تاريخی  ترجيح  می. بنيادی  بين مسيحيت و اروپا
های گوناگونی ببينم که اين سخنرانی اثر را در موقعيتداشته باشم و آن

ترين ای که از يکی از محترمانیها گذاشته است، سخنرخود را برآن
 .ايراد شد" غرب"منبرها در 

به من نشان دهيد محمد چه : "آميز شروع کنيماز خود نقل قول توهين
چه او آورد فقط چيزهای بد و غيرانسانی چيزی آورد که تازگی داشت وآن

کرد را با شمشير تبليغ بود،  مثل فرمانی که داد تا دينی که موعظه می
ی ويژه ای آن اظهارنظر مشخص در قرن چهاردهم  زمينه ) 3 ( ."کنند
ها گرفتار آمده بود ی جنگ با ترکامپراطوری بيزانس در مخمصه: داشت

های گوناگون تری داشت و به همين دليل از قدرتکه درآن قدرت نظامی کم
ی ديگری را سازماندهی کنند دراروپا درخواست کرده بود تا جنگ صليبی

اين . داد که کليساهای غرب و شرق را متحد کندض قول میو درعو
درخواست به جائی نرسيد و کمی پس از مرگ امپراطور بيزانس، 

با اين وجود، نکته اين است . قسطنطنيه به دست قشون ترک  سقوط کرد
ی نظامی نوشته شد و بدگوئی از اسالم در که اين جمالت طی مبارزه

توان تعجب کرد بنا براين، به حق می. فتخدمت آن منظور معين قرار گر
 اکنون به -شودکه چرا اين قطعه ی مبهم امروزه دوباره بيرون کشيده می

ی جنگی    و باز هم  در بحبوحه-هم پاپی رومیدست پاپ ديگری ،  آن
 مسيحی برای اتحاد -فراگير  به منظور فرا خواندن غرب دموکرات يهودی

. نامندمی"  فاشيسم اسالمی"را  امروزه آنعليه تروری جهانی که مسبب 
 .به اصطالح،  جنگی سکوالر در خطه ای مذهبی



 11

شود مبنی ای ظاهر میشناسانهاين نقل قول در جريان شرح عمومی يزدان
که ی بين مسيحيت و اسالم، به طوریی مذهبی و تمدنیبر تفاوت اساسی

ی خرد م يونانیطبق نظر پاپ، دين مسيحيت از همان آغاز در مفاهي
ای که هويت ايمان  و خرد برای آن کيهانی پايه داشته است، به گونه

که اسالم خدای برينی را درنظر دارد که درصورتی. ی اساسی داردجنبه
ای با خرد ندارد و درحقيقت چنان مطلق است که ی درست و سازندهرابطه
وجه که به هيچ  -کند و اغلب هم چنين می-تواند احکامی صادرکندمی
مورد تاييد قرار داد، عقالنيتی که " عقالنيت ايمان"توان درچارچوب نمی

اين احکام ادعائی . ی اساسی داردبه قول پاپ از نظر مسيحيت جنبه
ست از ایمربوط به گسترش اسالم به قدرت شمشير، بدين ترتيب نمونه

ی خود قبول پاپ يقينن در سخنران. ی دين اسالمی  بنيادیخرد ستيری
اما او اين . "  الاکراه فی الدين: " کند که در قرآن جائی آمده است کهمی

محمد قدرتی "که داند، زمانیمرتبط می" دوران اوليه "قضيه را به 
کرد که گوئی و درعين حال طوری صحبت می" نداشت و مورد تهديد بود

گ هيچکدام های رنگارنمسيحيت خود نه تاريخ انگيزيسيون و نه خشونت
  )4. ( را نداشته است

بين اسالم و ] شناسانهيزدان[ی ما اختالف کالمی جا نگرانیدراين
مسيحيت نيست، هرچند به جاست اشاره شود که درست همان زمانی که 
نخست وزير ترکيه از اظهارات پاپ انتقاد کرد، صدر اعظم آلمان و تعدادی 

بنابراين، معلوم . ز پاپ شتافتنداز همکاران او با تمامی نيرو به دفاع ا
-، هماننيست که آيا سران دو کشور آلمان و ترکيه مذاهب و تمدن ها را

 –ی دولت کنند يا نمايندهگونه که هانتينگتون مدعی است، نمايندگی می
ی کشورهای خود عمل ملت ها هستند و بنابراين تحت الزامات سياسی

بنابراين، . ی مالحظات مذهبی داردکنند، الزاماتی که احتمالن صبغهمی
دراين رابطه مفيد است به خاطر داشته باشيم که کاردينال راچينگر پيش 

ی الهيات واتيکان بود و در آن مقام به از پوشيدن شنل پاپی، عالم اصلی
جا که ترکيه ملتی گفت که از آن"  فيگارو" ی ی فرانسویروزنامه

ترکيه  در جريان  : "وپا پذيرفته شودی ارمسلمان است، نبايد به جامعه
ی  ديگری را نمايندگی  کرده  که  در تقابل  دائمی  با تاريخ همواره  قاره

ای فرهنگی با تواند تالش کند قارهمی] ترکيه. [اروپا  قرار داشته است
ی يک فرهنگ با ی اصلیکشورهای عرب همسايه به وجود آورد و چهره

باز هم يک  تفاوت عميق و غير قابل )  5." ( هويت خاص آن باشد
اصالح، و اظهاراتی از اين دست که به تالش ترکيه برای پيوستن به 

ی آنست که چرا دهندهشود، به خوبی توضيحجامعه ی اروپا مربوط می
ی اسالم را ی پاپ دربارهترين کنايهنخست وزير ترکيه مجبور شد تازه

 مرکز  به خوبی انطباق - گفتمان غربها ظاهرن بای اينهمه. استثنا کند
. پی. هائی چون  ساموئلبر متن اين گفتمان است که آکادميسين. دارد

را مطرح کنند " ها برخورد تمدن" ی توانند بحث تند روانههانتينگتون می
شناسانه  شرق اسالمی ی يزدانی تمدنیناپذيریتواند از سنجشو پاپ می

 .و غرب مسيحی داد سخن دهد
پاپ . های آن سخنرانی هم به همان اندازه درخور توجه  استديگر جنبه

ی مسيحيت برای آن مطلقن جنبه) هلنی(ی گويد که خصلت ذاتن يونانیمی
پاپ در . بخشد هويت متمايزی می- و به اروپا–اساسی دارد و به آن 

 خواسته استبرد که میهای خطرناکی نام میی بحث خود از تالشادامه
مسيحيت را از بين ببرند و از جمله با جنبش ) هلنی(ی يونانی ويژگی
ی امروزی کثرت باوری کند و به ايدهشروع می) رفورماسيون(پيرائی دين

های ديگر از فرهنگ]  به نظر او[رسد  که و چند فرهنگی می) پلوراليسم(
                :           کنندخويش را سلب می] فرهنگ[ی يونانی کردن وظيفه

27 
اين رابطه ی تنگاتنگ  بين دين انجيلی و کندوکاو فلسفی ی  يونانی " 

گرائی را قبول اگراين هم....رويدادی بود  که اهميت تعيين کننده داشت
های خود  و داشته باشيم، تعجبی ندارد که مسيحيت به رغم  خاستگاه

کننده خود را فقط نوعی گسترش در شرق، سرانجام خصلت تاريخن تعيين 
ی عکس نيز توضيح توان اين قضيه را به گونهمی. در اروپا کسب کرد

گرائی که بعدن ميراث رومی نيز به آن اضافه شد، اروپا را به اين هم: داد
توان به درستی اروپا ناميد وجود آورد و به عنوان پايه و بنياد آنچه می

  )6." (باقی ماند
براين باورند که ) و نه فقط مسلمانان (يل  کرده بی ترديد  مسلمانان  تحص

ی اسالمی ی قرون وسطی منبع حياتی برای انتقال ی فلسفیباوریعقل
ی اسالمی ی نوافالطونیفلسفه. ی يونان به اروپای غربی بودانديشه
اين البته . اروپائی است)  رنسانس(تر از بشردوستی و نوزايش قديمی
که اين نقل قول خواهم بگويم اينچه میآن. تی مورد نظر من نيسنکته

مشخص که احساسات مذهبی اسالمی را اين چنين جريحه دار کرد، خود 
-ستيزی و جنگتر اسالمهای گستردهنياز به آن دارد که نه  فقط  بر زمينه

ی فاشيسم اسالمی قرائت شود، بلکه بر متن  نظرات پاپ  های ادعائی
باوری، چندفرهنگی، ، کثرت)رفورماسيون(ئی پيرامون  جنبش دين پيرا

هويت اروپا و مسيحيت، زيردستی نه  فقط  اسالم  بلکه مسيحيت شرقی و 
ی عضويت کامل در ترکيه به عنوان کشوری  که به لحاظ تمدنی شايسته

بخشی ی ويژگی الهيات رهائیی اروپا نيست ، اگر نخواهيم دربارهاتحاديه
پاپ در . شوداز مسيحيت راستين قلمداد می" انحراف"صحبت کنيم که 

-دوره تصدی خود در واتيکان به عنوان کارشناس کالمی، الهيات رهائی
را  دانست  که  بايد  به هر قيمت  جلوی آن" چالشی عليه کليسا"بخش را 

ساختار مقدس و هرمی کليسا  که  خواست پروردگار است : " گرفت
يری بمعنی آنست  که  کشيشان  اين موضع گ. بچالش کشيده شده است

منشاء  مردمی دارند و هر نوع تائيدی از دين در نهايت تابع معيارهای 
کسی که درچارچوب کليسای خود آزادمنش نباشد  )  7." ( سياسی است

 توان انتظار داشت که نسبت به ديگر مذاهب روادار باشدنمی
-به عنوان ناسزاگوئیتوانيم اين قضيه را صرفن ی اين احوال، نمیبا همه

ی يک شخصيت ناديده  بگيريم، شخصيتی که در عين حال آزادمنش هم  
ی اروپا که  ترکيه  به  لحاظ  تمدنی  مناسب عضويت در جامعهاين. نيست

تواند  به  چنين  شمار بزرگی از که اروپا می اين–هست يا نيست 
که د بدون اينی  کشور خود جا و مکان دهشهروندانمسلمان در محدوده

که از نظر اروپا ی بی همتای خود را ازدست بدهد يا اينی فرهنگیويژگی
عاقالنه است که کشوری  با چنان  دم  و دستگاه  نظامی ی پرقدرت 

ی ست که در سراسر اروپا و در همهای مساله–اسالمی را  بپذيرد 
ر شخصی ی پاپ نه فقط يک نظگفته. سطوح نگرانی به وجود آورده است

همين طور هم، . دهدبلکه بخش بزرگی از فهم همگانی اروپا را نشان می
که بخش اصلی دانشمندان غربی کاملن  نظر پاپ را تاييد می کنند، اين

ی مسيحی و منطق يونان و انديشه-ی يهودیپيوند بين ميراث مذهبی
 سياسی اساس و بنيان اروپا و صفت بی همتای آنست و همان است که به

های دموکراتيک و سکوالر غرب  ويژگی بی همتايش را بخشيده سنت
بخش که  در اين سخنرانی به ميان حتی موضوع الهيات رهائی. است

کشيده  نشد  ولی زمانی  که  پاپ  کاردينال و عالم  متخصص کالمی 
وجه داد، به هيچهای ذهنيش را تشکيل میبود،  يکی از مشغله] مسيحيت[

لی کليسا نبود، اما  اخطارهائی  که  افرادی  چون او عليه آن ی داخمساله
 .گذاشتدادند، بر رهبران اياالت متحده شديدن اثر میمی

 با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و 1980در ماه مه سال 
کانديداتوری رنالد ريگان، يک گروه متخصص که برای حزب 

سياسی ريگان "که کارپايه کرد،  سندی تهيه کرد جمهوريخواه کار می
" در بخش دوم آن تحت عنوان ". سانتافه" بود، يعنی همان سند معروف 

 :گونه آمده است اين3پيشنهاد شماره " براندازی داخلی 
و نه فقط واکنش (اياالت متحده در سياست خارجی خود  بايد رودرروئی "

متاسفانه . بخش را شروع کندبا الهيات رهائی)  پس از وقوع حادثه 
 لنينست از کليسا به عنوان  سالحی عليه مالکيت –نيروهای مارکسيست 

اند و در جماعات مذهبی داری توليد استفاده کردهخصوصی و نظام سرمايه
 . "تر کمونيستی است تا  مسيحیاند که بيشهائی رخنه کردهبا ايده

 که  قرار بود داری و کمونيسمی بوداگر افغانستان ميدان نبرد بين سرمايه
مغلوب شود، آمريکای مرکزی بستر " فاشيسم اسالمی"به کمک 

کشمکشی بود بين هژمونی آمريکای شمالی و شورش انقالبی در 
-در اين کشمکش، الهيات رهائی بخش به مثابه سرچشمه. آمريکای التين

ی نيرو و پشتيبانی از انقالبيون مشخص شد و بنابر اين، مسيحيت نوع 
  را بايد -ی تنوع آن مذهبی اياالت متحده، با همه] ويژه[حق  -متفاوتی 

کردند و بی ترديد بسيج، حمايت مالی و حتی، در صورت لزوم،  مسلح می
-همراه با عنايات و برکات آشکار و تلويحی واتيکان به جنگ آن می

 . فرستادند
در [گونه ارتباطی با استدالالت پاپ نقل قول مربوط به محمد هيچ

پاپ که مردی زيرک و بسيار سياسی است، از بحث . نداشت]  رانيشسخن
چه را بگنجاند به اين قصد که آن] خود[خود خارج شد تا بتواند نقل قول 

در خطر است، "  فاشيسم اسالمی" شد  که  در جنگ  عليه ادعا  می
 –ی شده) يونانی( غرب مسيحی ی معقول هلنی –" غرب"ی همان ايده

اگر جنگی در : داداساسن توضيح می]  پاپ[ن چيزی بود که است و اين آ
 .ها بودميان بود، جنگی بين تمدن

ی معنوی کليسا دارد، ايجاب می کند در سرمايه] پاپ[مقام  واالئی که او 
چنين . اش را به طور مستقيم ابراز نکندکه اشارات ارشادی گفتمان کالمی

. پی.  واشنگتن، مثلن ساموئلاحساس گناهی را آکادميسين با نفوذی در
ها و بازسازی نظم برخورد تمدن" هانتينگتون ندارد، کسی که کتاب  

آميز  منتشر شد و با توضيحات تحسين1996او در سال " یجهانی
دو [رو شد که شوروشوق نادر دو حزب سينجر روبهبرژينسکی و کی
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اشاره به . درا نسبت به ديد استراتژيک مولف نشان ميدا] حزب متفاوت 
ی عميق آن بلکه به خاطر شهرت و تاثير آن اين کتاب نه به خاطر انديشه

در اين کتاب . از نقطه نظر آکادميک، اين کتاب کار متوسطی است. است
هانتينگتون متفکران عصر روشنگری را به خاطر تقويت اين توهم که 

ند که قرن کگوئی میآيد سرزنش وپيشسرانجام تمدنی جهانی به وجود می
به "  تمدن"و " فرهنگ"او از (بيست ويکم را جنگ بين فرهنگ ها 

] در دنيا [داند چند تمدن کند، اما او نمیمتالشی می) کندتناوب استفاده می
 .گويد هفت يا هشت تمدنمی: وجود دارد 

 هانتينگتون در جوهر استدالل خود تمدن غربی را با مسيحيت غربی، 
را دقيقن نه فقط از داند، تا آنوتستانيسم هم هويت میمذهب کاتوليک و پر
در غير [چنين از کليسای ارتدکس متمايز سازد، زيرا جهان اسالم بلکه هم

و از اين )  لوانتی(روسيه، سرب، مسيحيت خاور نزديک ] صورتاين
با اين همه، برای هانتينگتون . شوندها محسوب میقبيل هم جزء آن

له است چرا که عمدتن کاتوليک وپروتستان مذهب آمريکای التين مسا
گونه استدالل بياورد زند تا اينهانتينگتون به هزار راه و بيراهه می. است

که آمريکای التين به جهاتی اساسی متفاوت است و بايد يا آن را تمدنی 
دو بندی . ظاهرن مطمئن نيست. مستقل يا بخشی از تمدن غرب تلقی کرد

که در پرانتز گذاشته، " شايد" آورد با کلمه ی قا میکه راجع به آفري
]" بحث[اغلب متخصصان : "يابدشود و با اين نظر او ادامه میشروع  می

-به استثنای برويدل تمدن مشخص افريقائی را به رسميت نمی"ها  تمدن
ی بعدی او به اين اشاره دارد که احتمالن چنين تمدنی جمله". شناسند

-داشته باشد ولی اگرهم وجود داشته باشد فقط در نيمهممکن است وجود 
ی نواری در ساحل شرقی بخش عليا به اضافه. ی قاره بايد باشدی جنوبی

کشی او مسيحيان در نقشه. هائی از تمدن اسالمی است و نه آفريقائیبخش
که دويست ميليون از به رغم اين. آفريقائی به هيچ تمدنی تعلق ندارند

هبی جز هندو دارند و اين کشور به داشتن قانون اساسی مردم هند مذ
شود تمدن آن گفته می]  درکتاب هانتينگتون[کند، سکوالر خود افتخار می

اکنون که اين مقاله را می نويسم هندوستان يک رئيس . کلن هندوئی است
جمهور مسلمان ويک نخست وزير سيک دارد و در عين حال  يک زن 

 رومی به لحاظ سياسی قدرتمندترين شخصت اين ی کاتوليکايتاليائی
که يونانيان عضو ناتو و درعين حال عضو هانتينگتون ازاين. کشور است

ی کليسای ارتدکس اند، غمگين است زيرا ناتو را اتحاد امنيتی
داند که طبق نظر او فقط گريزناپذيری برای تمدن غرب و اتحاديه اروپا می

او حتی تا آنجا پيش . فدار مسيحت غربی اندبايد شامل کسانی باشد که طر
گويد مخالفت شديدی که عليه سياست اياالت متحده و نقش رود که میمی

ناتو دريونان وجود دارد فقط به اين دليل است که پيوندهای مذهبی 
هانتينگتون  براين اصرار دارد که . يونانيان واقعن به غرب تعلق ندارد

کند که بنابراين خود را مجبور احساس مینشان هر تمدنی مذهب است و 
با آيين کنفيسيوس،  به خاطر مقاصد عملی، به عنوان يک مذهب برخورد 

 .کند، گفتی آيين کنفيسيوس يک مذهب است
 های هانتينگتون بی ربطند،بندیمقوله

 :ها و رهنمودهای او تند وخشن اما توصيه
ه طور روز افزونی آن ی عام بی رستگاریادعاهای غرب مبنی برنظريه"

تر دراين رابطه از همه جدی. داردها وامیرا به رودررويی با ديگر تمدن
بقای غرب به اين بستگی دارد که . رودررويی با تمدن اسالم وچين است

ها تمدن خود را به ی مثبت، بازتعريف کند و غربیگونههويت خود را به
بخش قبول داشته باشند تا مثابه تمدنی بی همتا و نه جهانی يا وحدت 

های جوامع غير غربی از آن حفاظت را تجديد و در مقابل چالشبتوانند آن
ها تمايزی ترين تمايز بين ملتدر جهان پسا جنگ سرد مهم....کنند

ما زمانی . ايدئولوژيک، سياسی يا اقتصادی نيست بلکه فرهنگی است
م و اغلب هم فقط زمانی دانيم چه کسی هستيم که بدانيم چه کسی نيستيمی

  )8..." ( که بدانيم عليه چه کسی هستيم
جا تجلی پيدا کرده است درحقيقت سناريوی ژئوپليتيک چه دراينآن

رودرروئی مداوم است، رودرروئی  تحت نام گفتمان فرهنگی  با  تمايزی 
ما فقط زمانی خود را : هابين دوست و دشمن، ما وآن) اشميت(اشميتی 

دشمنان اصلی غرب اسالم . مان چه کسانی اند که بدانيم دشمنانشناسيممی
در عين حال . تر ديگری هم در ميان هستو چين اند، اما مشکالت کوچک

که از نظر هانتينگتون غرب اروپا، امريکای شمالی به اضافه ی منسوبات 
-چون استراليا و نيوزالند را شامل می" هائی در نوآباد نشين" دور در 
اين مرزی . درخود اروپاست"  کنندهی تقسيممرز اصلی" در واقعيت شود،

ی آهنين به سمت شرق کشيده شده است، اکنون که با فروافتادن پرده
های مسيحيت غرب را در اين اکنون اين مرز است که ملت: "مذهب است

در برخورد ......"  کندهای ارتدکس در آن سو جدا میسو از اسالم و ملت
يحيت، اسالم،  کليسای ارتدکس وچين، آمريکا بايد رهبری کند و بين مس

ی غرب اين بوده که مساله. غرب بايد به منظور دفاع از خود متحد شود
بدين ترتيب، حاصل . ی رستگاری عام بوده استی داشتن  نظريهمدعی

ی رستگاری عام به تصور هانتينگتون نه حمايت دوجانبه يا رد نظريه
جا دراين. های گوناگون بلکه وضعيت جنگ دائمی استفرهنگاحترام بين 

روی ديگر درآن!  پسامدرنيسم  و نسبيت رئوفانه محلی از اعراب ندارند
 .رسيمهانتيگتون به اسامه بن الدن می

 بررسی تاريخی: انواع گوناگون اسالم
هايی را بررسی کرديم که معرف مسائل مربوط به اسالم   تاکنون گفتمان

ی توان از بحث پيرامون مسالهبود، اما نمی"  هاتمدن"ی بحث  زمينهدر 
گرايان ترور يا قهر خودداری کرد، ترور يا قهری که گروه خاصی از اسالم

-تمرکز بر ترور يا قهر که گفتمان. اندی مبارزه  برگزيدهبه عنوان شيوه
يل شده های راست و چپ به ما تحميل کردند و در غرب به بحث غالب تبد

شود که جااست زيرا به تمرکز بر گرايشاتی منتهی میاست، مخصوصن بی
ای بودند و در اغلب جاها تا همين اواخر در جوامع خود عناصری حاشيه

ی  های غرب ريشه در غرب آئينیتمرکز بر گفتمان. ماننداين گونه باقی می
-انگارانه سادهشايعی دارد که جهان اسالم را به دو بخش)  اکسيدنتاليسم(

گرايان به ی اسالمکند و به همهگرايان تقسيم میی سکوالرها و اسالم
کند که به دنيای مفهومی و ايدئولوژيک يکسانی مثابه کسانی نگاه می

ی سکوالرها را، هر چقدر هم فاسد و تعلق دارند، دنيايی که نه فقط همه
گرايان  را،  بلکه اسالمکند،ديکتاتور باشند، به عنوان شر کمتر تبرئه می

توانم مدارک جا نمیدر اين. دانددست کم، نيرويی  بالقوه تروريستی می
کند  طی پنجاه سال گذشته، اکثريت ای را بررسی کنم که ثابت میتاريخی

اند و اند طرفدار غرب بودهگرايانی که به لحاظ سياسی  فعالعظيم اسالم
 اسرائيل است که بسياری –ت امريکا ی سياسکه تنها خشونت افراطیاين

آوری به اين روی.  ها را به اردوی ضد غرب سوق داده استاز آن
اردوی مخالفت با غرب به خصوص از زمانی شدت يافت که اسرائيل  

  به کمک غرب پيروز شد و  زمانی که جنگ های غرب 1967درسال 
ت گسترش پيدا مرسوم شده اس" فاشيسم اسالمی"چه امروزه به  عليه آن

بپردازم که ) يا بنيادگرايی" (اسالم گرايی"ی خواهم به مسالهفقط می. کرد
ی مناسبی  به منظورهای گوناگون  مورد استفاده و سوء به مثابه مقوله
 .گيرداستفاده قرار می

گرايی نيز همانند هر جنبش سياسی که به لحاظ  ايدئولوژيک پيچيده اسالم
های  جا جريانی نيرومندی برخوردار، همهایهاست و از پايگاه تود
ی جوانب اين مساله، بايد با در نظرداشت همه. گيردگوناگونی را در بر می

گفت که جرياناتی که درپی استفاده از فرايندهای سياسی و انتخاباتی برای 
گرايان دست باال را اند، درخط مشی اسالمهای خود بودهدستيابی به آماج

گرايانی که چنين فرايندهايی را دسته از اسالمدر عين حال،  آن.  دانداشته
ها فقط ای از آن و در مورد پاره–خواهند اسالم را با قدرت تفنگ رد و می

در بين شيعيان، . اند پيش ببرند، عمدتن دراقليت بوده-با قدرت تفنگ
طبق . ی زدای خيره کنندهی واليت فقيه دست به نوآوریخمينيسم با آموزه

ی واليت فقيه،  سلسله مراتب روحانيت موظف است حکومت آموزه
ی دنيوی را به دست گيرد و برای رسيدن به آن قيام مسلحانه را وسيله

که جايینظر غالب در بين شيعيان چنين بوده که از آن. داندمشروعی می
م ها در اساس نامشروعند و عموی دولتامام دوازدهم غايب است، همه

توانند انجام دهند اين است که منتظر ظهور او مردم تنها کاری که می
باوری و اصول غيبت(برقرار کند ]  در جهان[باشند تا عدل و داد را 
معروف " رضا و توکل "ی  زبان انگليسی به انتظار که در دانش پژوهی

ز ی روحانيت اين است که اتا زمان ظهور  امام  زمان وظيفه).  شده است
ی مذهبی، اعمال قدرت سياسی خود داری  و جماعت مومنين را در زندگی

توان گفت اين می. شان به بهترين وجهی هدايت کننداجتماعی و فرهنگی
آموزه در اصطالح نوگرايی به طرز موثری قدرت مستقيم نهاد مذهبی را  

ی مدنی محدود کرد و موجب شد قدرت سکوالر در ی جامعهبه حوزه
ی سياسی به وجود آيد، با اين اميد که ساختارهای دولت سياسی تا حوزه
 .ی عدالت اسالمی نزديک باشدجا که ممکن است به اصول اساسیآن

ی توان چنين استدالل کرد که ترکيب ويژهی اين سطور میبه باور نويسنده
اين . سه مولفه پيروزی نيروهای طرفدار خمينی را در ايران ممکن ساخت

 :لفه از اين قرارندسه مو
 سرکوب نيروهای چپ، سکوالر و ضد امپرياليست در اثر کودتای -1 

 و رژيمی که به دنبال آن سر 1953ی سال ساخته) ای . آی . سی( سيا
 .کار آمد

 .ی بی نهايت شاهکامگی خود-2
ی های بی نهايت تنگاتنگ شاه با اياالت متحده که توضيح دهنده پيوند-3

 . های طرفدار خمينی در ايران استپيروزی نيرو
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. امکانات ديگر را شاه  با نابودی کامل مخالفان سکوالر از بين برده  بود
تر هايی که طرفدار خمينی نيستند و به تفسيرهای  متعادلديگر سنت

ی بين اسالم و سياست مدرن باور دارند، هرجا جمعيت نسبتن رابطه
دهند، اما به اين ت خود ادامه میبزرگ شيعه وجود داشته باشد، به حيا

های افراطی تجاوز غربی روبرويند  و نه با  آزادی خاطر که با شکل
همين تمايز و . انتخاب و امکان گفتگوی  معقول، رو به کاهش دارند

چرخش از موضعی به موضع ديگر درکشورهايی غلبه دارد  که اکثرن  
 .سنی اند

گرايان و دولت به وقوع ای بين اسالمدر الجزيره که اخيرن جنگ بيرحمانه
گرايان در انتخابات ملی شرکت کردند، در دور پيوست، اکثريت عظيم اسالم

اول پيروز شدند و قرار شده بود با پيروزی در مراحل بعدی انتخابات 
اما در دور بعد دولت کل فرايند انتخابات را با حمايت . دولت تشکيل دهند

ی جهاد اين امر به عناصر اصلی. حده لغو کردآشکار اروپا و اياالت مت
. ی الجزيره به نيروی غالب تبديل شوندگرايیکمک کرد تا بر متن اسالم
گرای مسلح ها و رزمندگان اسالمترين سازماندر مصر بخشی از معروف

ی اخوان المسلمين به طرز به وجود آمده ، اما تا به امروز حزب پارلمانی
مبارک، يکی از . تری برخوردار بوده استپيروان بيشغيرقابل قياسی از 

های مهم اياالت متحده در جهان عرب، انتخابات اخير را نورچشمی
دستکاری و رهبران اخوان المسلمين را به زندان انداخت و در تدارک 

گرايان گوناگون را در انتخابات، دست وضع قوانينی است که شرکت اسالم
يا اخوان المسلمين با بسته شدن مسير انتخابات آ. کم، بسيار مشکل سازد

ها درانتخابات ی آنی احتمالیبه رويشان به دست دولتی که از پيروزی
گرايان الجزيره را درپيش نخواند گرفت؟ پاسخ به اين بيم دارد، راه اسالم

 .پرسش را زمان مشخص می کند
طلبانه را تسليمدر فلسطين سازمان حمس قرارداد اسلو را رد کرد زيرا آن 

دانست، اين موضعی بود که حتی يک روشنفکر، سکوالر، و معقول و می
ی ی صدری چون ادوارد سعيد هم اتخاذ کرده بود، اما کل برنامهبا سعه

حل دو دولت کاملن اش بر اين ايده مبتنی است که راهسياسی حمس پايه
 کند که در ممکن است به شرطی که اسرائيل مناطق فلسطينی را تخليه

 اشغال کرد و مرزهای قبل از اشغال را به عنوان مرزهای 1967سال 
تواند باشد،  حل نهايی چه میانداز که راهاين چشم. ی  واقعی بپذيردنهايی

هايی است که، پس از چهل سال اشغال پژواک آرزوهای اکثريت فلسطينی
اند ين باور رسيده بار قرارداد اسلو،  به او شکست فالکت] شان سرزمين[

که اسرائيل بدون فشار مقاومت مسلحانه فلسطينيان با قرار داد اسلو 
ی مقامات لياقتیافزون بر اين، فساد محض و بی. موافقت نخواهد کرد
ها را بر آن داشت تا درصدد عموم  فلسطينی" فتح"فلسطينی به رهبری 
دن خدمات اجتماعی اين بديل را حمس با  فراهم کر. يافتن يک بديل باشند

در اختيارشان گذاشت، خدماتی که مقامات فلسطينی مايل نبودند فراهم 
ای در اختيارشان گذاشت که حمس اين خدمات را از طريق رهبری. کنند

برای [ها ی آنکردند و زندگی فقيرانههای نوار غزه زندگی میدر بين توده
اشغالی اغلب به حماس های مناطق توده. شفاف و روشن بود]  فلسطينيان

که اين دولت کاملن قانونی شکل گرفت، غرب تصميم رای دادند، اما زمانی
گرفت رای دهندگان فلسطينی که کانديدای مورد نظرشان، پرزيدنت عباس 
و رئيس امنيتی بد نام او، دهالن، را انتخاب نکرده بودند به لحاظ 

حت فشار قرار داد تا غرب، عباس و دهالن را نيز ت. اقتصادی نابود کند
ای، درست يا نادرست، از بين ببرند و دولت منتخب مردم را به هر وسيله
 به زبان –" گيری  شده کشتار هدف"در همان  حال  اسرائيل سياست 

-داد که دستوراتش را نمی هر رهبر فلسطينی را ادامه می-ساده ترور
حمس را زندانی و اسرائيل تعدادی از وزرا و اعضاء پارلمان . پذيرفت
رهبری حماس باسياست . ی شخص نخست وزير را بمب باران کردخانه

فعاليت انتخاباتی بمثابه قلمرو اصلی ی بيان خواست های خويش تا کی 
ی مسلحانه ای خود تاثير گذار باشد وامر مبارزهتواند بر پايگاه  تودهمی

 ی ميليشيا بگذارد؟را به عهده
دست کم، . های زيادی را پشت سرگذاشته استگونیاهللا دگردرلبنان حزب

را در دست که نصراهللا رهبری تشکيالت آنتوان گفت که از زمانیمی
ی محدود و ی مسلحانهمبارزه: گرفت، خط مشی روشنی در کار بوده است
ای از سرزمين لبنان را اشغال حساب شده عليه اسرائيل مادام که باريکه

روند لبنانی را در زندان نگهداشته است، اما با کرده و تعداد زيادی شه
ای و  از جمله و گاه تظاهرات توده–ابزار اکيدن انتخاباتی و سياسی 

ی ی جامعه در محدوده-عمليات خيابانی برای دستيابی به آماج سياسی
ی ها با ديگر نيروهای سياسیای از اتحادی پيچيدهلبنان با مجموعه

اهللا  را ی اياالت متحده که حزبسياست اعالن شده. مسلمان و غيرمسلمان
بندی رده " تروريستی"نه يک حزب  سياسی بلکه  صرفن  يک سازمان 

ی مهمی  سياستی که، در عين حال ، مورد تاييد شرکای اروپايی-کندمی

چون  فرانسه و متحدين عربی پرقدرت اياالت متحده، چون عربستان 
کند که معتقد است اهللا تقويت میدر حزب اين تمايل را –صعودی، است 

برای روندهای انتخاباتی در کشورهای مسلمان ) از جمله اسرائيل (غرب 
ی کار آمد ارزش واحترامی قائل نيست و بنابراين تفنگ تنها وسيله

 .مبارزه است
توان به تحوالت مشابهی در ديگر کشورها اشاره کرد، کشورهايی می

تحوالت دقيقی که اين چرخش  سريع .  پاکستانچون سومالی، سودان يا 
ی مسلح گرايیی معقول و متمايل به روند انتخابات به اسالمگرايیاز اسالم

شود، بی ترديد گرا را  موجب میهای اسالمافراطی در چارچوب جنبش
با اين وجود، از سويی، ائتالفی . هاستی هريک از اين وضعيتمشخصه
 اغلب مستبد وجود ضد چپ و جناح دست راستیی های داخلیاز رژيم

ای در کار  صهيونستی-دارد و از ديگر سو، سياست قاطع امپرياليستی
ی گرايیای را به وجود آورده است که تحت آن اسالماست که شرايط عينی

-اسالم[ی و دموکرات، در بسياری جاها در مقابل نوع افراطی" معقول " 
بنابر اين، غرب بايد به سه . شسته استهزاره باور عقب ن] گرايی

 :گو باشداشتباهی که طی حدود نيم قرن مرتکب  شده است،  پاسخ
" کمونيسم"به عنوان نيرويی ضد ] گرايیاسالم[که با بسيج آن  يکم اين

های کمونيستی با پايگاه وسيع را رشد داد، اين سياست نه تنها جنبشآن
گرفت ،  بلکه هر رژيمی را هم دربر میشددربين ملل مسلمان را شامل می

. ی غرب بودکه طرفدار ناسيوناليسم اقتصادی در برابر سرمايه کورپراتی
ای جزيی چپ ها در غرب به همه ی اين تاريخ کم بها ميدهند وآنرا واقعه

جنگ . نامند،تلقی می کنندمی" جنگ سرد"ی آنچه در محدوده
 .ليستی  به عاريت گرفته اندسرداصطالحی است که از واژگان امپريا

های سکوالری  که ی رژيمکه،  غرب با تضمين  سرنگونی دوم اين
-يا کمونيست)  ها ضد کمونيست بودنددر واقع اغلب آن(کمونيست نبودند 
يا از اتحاد با غرب ) مثل رژيم سوکارنو در اندونزی(کردند ها را تحمل می

يا در )  طور ناصر در مصرهمينباز هم مثل سوکارنو و (زدند سرباز می
، )مثل مصدق در ايران(ی اقتصادی ناسيوناليست معتدل بودند زمينه

 ی  سياسی ی سکوالر را محدود و در نتيجه، پيدايش فضای خط مشی
سادات، : ی رنگارنگ از متعادل تا افراطی را تضمين  کردگرايیاسالم

االت متحده کشاند، از ی ايجانشين ناصر، مصر را به اردوی تحت رهبری
ی جناح معتدل اخوان المسلمين حمايت کرد، اما به دست بخش مسلحانه

اين قتل . اخوان المسلمين  که از سازمان مادر جدا شده بود، به قتل رسيد
-ای مربوط میدقيقن به موضوع اتحاد سادات با اياالت متحده و آن قضيه

 . ناميدندل میی اسرائيها تسليم شدن به مسالهشود که آن
گرايی در بسياری از کشورها به گرايش که اسالمکه زمانیسوم اين

) پراگماتيسم(ی گرايیی عملنقش منفی] غرب[نيرومندی تبديل شد، 
هايی چون عربستان سعودی به حمايت از رژيم: افراطی را برعهده گرفت

دهی کرد، ادامه داد و جهاديون را عليه کمونيسم در افغانستان، سازمان
بود "  تهاجم شوروی " پيوست فقط جا به وقوع میچه در آنگفتی آن

های مستبدی چون  رژيم ی داخلی، از اغلب رژيمبدون داشتن زمينه
گرايان حمايت و به اين ترتيب در مقابل اسالم)  در مصر(حسنی مبارک 

-المبودن را تقويت کرد، به  اس"  ضد امپرياليسم"ها مبنی برادعای آن
در الجزيريه، (گرايانی که به طور فعال اعتقاد خود به سياست انتخاباتی 

را به نمايش گذاشته بودند، ) در مناطق اشغالی فلسطين و در لبنان
" تروريست " ها فقط به عنوان رفتاری جز تحقير نداشت و با  آن

 .کردبرخورد می
های طوالنی مدت سرزمينی اسرائيل، اشغال ها با مسالهی اينبنابر اين، همه

ی فلسطينی به دست آن و رفتارش با اقليت های ساکن در آن کشور به گونه
به دست [تبديل غزه به زندان بزرگ . ای گره خورده استبسيار پيچيده

ای که تقريبن چهل درصد ، حتی قطعه قطعه کردن نوار غزه به گونه]اسرائيل
 خاک آن کشور شده است، حمايت یمناطق اشغالی هم اکنون به شکلی ضميمه

-ی اروپا با آن،  و تالش غربهای اسرائيل و همدستیآمريکا از سياست
اسرائيل برای تشويق دوستانشان در بين  مقامات فلسطينی در استفاده از 

های ی مردمی، که فلسطينیرحمانه عليه کانديد انتخاباتیابزار خشن و بی
يک دولت نو . اين زخم عميق است. ردندکطرفدار حمس از آن پشتيبانی می

سازی آشکار آبادنشين به طريقی که دانشمند اسرائيلی، ايالن پاپه، آن را پاک
ريزی شد،آنهم دقيقن زمانی که بخش بزرگی از آسيا و کند، پايهتوصيف می

] ايجاد نوآباد نشين[اين سياست . افريقا از زير يوغ استعمار خارج شده بود
شغالی بود  که چهل سال طول کشيد، اين سياست نه تنها مکمل سياست ا

ی همت خود قرارداده بود، جنايات ادواری عليه جمعيت تحت اشغال را وجهه
آشکار است که . کردالمللی را نقض میبلکه عالوه برآن وقيحانه قوانين بين

 همان قانونی که گفتمان –نداشته باشند که قانون غربی  گرايان باوراسالم
شان عدالت به ارمغان  هرگز برای-داندغربی بنيان اساسی زندگی متمدنانه  می

 . نياورد



 14

ی چنان بنابراين، بر اين زمينه است که ما موظفيم تجزيه وتحليل ديالکتيکی
 اين کشورها را به تاريخ: ای را پيش ببريم که تقريبن غيرممکن استپيچيده

موظفيم . ن ديدگاهی را به وجود آوردطور کامل  بررسی کنيم، تاريخی که چني
ها گيریهای درک يا نتيجهبين گرايشات تمايز قائل شويم، به هيچيک از روش

ها تسليم نشويم و درعين حال تالش کنيم ی آنيا راستای عمل مورد عالقه
ها،  دست کم، با حدی از همدلی، ی چشم آنتاريخ آن کشورها را از دريچه

ها  حداقل، بدويانی به نظرمان نرسند که فقط بايد جلوی آنببينيم به طوری که،
ها به ای که ما متمدن"جنگ عادالنه " را گرفت و تنبيهشان کرد، يا آنها را در

ها را نوع مخصوصی از افراد بشر اگر بتوان آن .اندازيم، نابود کنيمرا ه می
ی يا محصول ی مذهبها يا رفتارهای افراطیدرک کرد  که  نه  محصول تمدن

توان با صورت،  دست کم، میجنگ و کشتار بلکه محصول تاريخند، در آن
 . ها آغازکردبررسی اين تاريخ

ی جريانات با اين احوال، دشوار ميتوان نظری ارائه داد که به طور عام همه
که تجليات هر يک ازين جريانات، فارغ از اين. گوناگون مذهبی را شامل شود

يا فاقد آن ويژگی، آن گونه که ( اصلی ی اسالم  باشند ژگی یگوناگون يک وي
ها را به وجود آورده اند که آن، برآمد تاريخی بوده)کنندبرخی  استدالل می

              بقيه در شماره آينده        .است

………………………………………. 
 خبر خبر :

 
 جمعه  هرتلويزيون برابریقرار است که از اين هفته برنامه های 

همان تلويزيونی که اکنون برنامه . از کانال پيام افغان پخش شود
 هم ار آن پخش ميشوند  دکتر محيط و نيز برنامه دکتر حسيبی

، )ونکوور ( ساعت هشت صبح روز جمعه به وقت لوس آنجلس.
پنج بعدازظهر به وقت اروپای غربی و هفت و نيم تا هشت ونيم 

   .بعداز ظهر به وقت ايران
در جمعه،  رار برنامه به وقت يازده تا دوازده شب لوس آنجلستک

هشت و تا نه صبح روز شنبه اروپای غربی و دو نيم تا يازدهم 
ماهواره نداريد  اگر.نيم به وقت ايران در روز شنبه خواهد بود

برنامه را از   www.glwiz.comميتوانيد با مراجعه به سايت 
تلويزيون پيام افغان مشاهده کنيد و يا مثل گذشته از سايت تی وی 

  :برابری ببينيد
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  

…………………………………… 
 دعوت به تظا هرات ايستاده

 ستمين سالگرد قتلعام زندانيا ن سياسیدربي
 در لندن

 1367 درتابستان سال ،60 پس از کشتارهای وسيع سالهای اول دهه 
دژخيمان رژيم به فرمان خمينی به قتل عام هزاران زندانی سياسی 
پرداختند که بسياری ار آن ها دروان محکوميت شان را از سر می 

 بايست از زندان آزاد می گدراندند و يا با طی دروان محکوميت می
آن قتل عام وحشيانه  چنان نفرتی عليه رژيم را دامن زده است که .شدند

بيست سال پس از آن جنايت دهشتناک سران رژيم از مطرح شدن آن 
سازمان عفو بين الملل امسال در اعالميه . بيش از پيش وحشت دارند

 نازی های خود اين جنايت رژيم اسالمی را با کوره های آتش سوزی
 .آلمان مقايسه کرده است

هم اکنون نيز مثل تمامی دوران سياه حاکميت رژيم اسالمی ابعاد 
سرکوب لجام گسيخته  در همه عرصه های اجتماعی جاری است 

 اقليت های ملی وديگر نيروهای اجتما ،, دانشجويان ، زنان،وکارگران
  .   عی تحت شديد ترين فشارها قرار دارند

 67 گرامی داشت ياد قربانيان کشتار هولناک  تابستا ن سال در راستای
و دراعتراض به سرکوب هاروافسارگسيخته حاکم برايران بويژه موج 

از همه ايرانيان آزاديخواه دعوت ميکنيم در , وسيع اعدامهای جاری
 :تظاهرات زير شرکت کنند

  بعد از ظهر3 تا 1 ازساعت 2008 اکتبر 11شنبه :زمان 
 Trafalgar Square: مکان 

 انگلستان- )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران  
 

 کارگران ايران خودرو در تجمع ده هزار نفری
 خواهان لغو قرادادهای موقت

 و برچيده شدن سيستم پيمانکاری شدند

 
 !درجشن ارتقاء برای ده هزار نفر از کارگران ايران خودرو

رئيس استان کار تهران خواستار کارگران ايران خودرو در حضور 
بر چيده شدن بساط شرکتهای پيمانکاری و لغو قراردادهای موقت و 

 .برقراری امنيت شغلی وافزايش حقوق ها شدند 
 مهر ماه مراسم جشن بزرگ ارتقای شغلی 16روزسه شنبه 

کارگران ايران خودرو با حضور مديران ارشد اين شرکت و رئيس 
ن و بخشی از کارگران ايران خودرو که از سازمان کار استان تهرا

 .قبل گلچين شده بودند در سالن اجتماعات ساپکو برگزارشد 
اين مراسم قرار بود با حضوراکثر کارگران ايران خودرو به صورت 
يک اجتماع بزرگ در داخل خود شرکت برگزار شود ولی مديريت 

 کارگران شرکت بعد از اعالم مراسم متوجه شد که تعدادی زيادی از
با اين کار مخالفند چون اين ارتقاء شامل همه کارگران نمی باشد 
بلکه فقط شامل يک سوم از کارگران است و به غير ازبخشی ازخود 
کارگران خود ايران خودرو تمام کارگران پيمانکار و پکيچی که 

 .هيچگونه مزايای به آنها تعلثق نگرفته است از معترضينند 
 برای ارتقائ شغلی که يکی از خواسته های برداشتن سقف بودجه

کارگران ايران خودرو برای افزايش حقوقها است که در اثر مبارزه 
 تير مديريت به آن تن داده 10کارگران ايران خودرو در اعتصاب 

بود چون مديريت می خواست با برگزاری يک مراسم در عيد فطرو 
 اعتصاب با ايجاد جو روانی و برای پاک کردن صورت مسله

کارگران و برای ايجاد تبليغات در سطح شرکت و جامعه از اعتبار 
خود دفاع کند کارگران ايران خودرو متوجه نيت مديريت شدند و 
برای مقابله بر آن خواستند از اين فرصت استفاده کرده و اين 
مراسم را به يک مجموع عمومی تبديل کنند تا نظراکثريت کارگران 

نند برای همين مديريت با شگرد خاص خود را به تصويب برسا
مراسم هفته قبل را لغو کرده و به جای آن اين مراسم را در خارج 
از شرکت ايران خودرو در سالن ساپکو که امکان دسترسی کارگران 
ايران خودرو در آن وجود ندارد با مجری گری شهرياری مجری 

برگزار کند باسابقه صدا و سيما که بيشتر حالت تبليغاتی داشت 
مديريت با انتخاب بخشی ار کارگران که ارتقای شغلی شامل حالشان 
شده بود با اين کار عمال از برگزاری مراسم کارگری خوداری 

 . .جلوگيری کرد 
 !تاکيد کارگران ايران خودرو بر خواسته هايشان

ولی با تمام تدابيری که مديريت اتخاذ کرده بود و حتی کسی را که 
نماينده کارگران انتخاب کرده بودند نتوانست تصميم به عنوان 

کارگران را برای رسيدن به خواسته های اصلی شان باز بدارد در 
اين مراسم بعداز سخنرانی مدير عامل ايران خودرو باقری مدير 
منابع انسانی ايران خودرو کارهای که قرار است برای کارگران 

ن بهبود غذای کارگران انجام دهد را اعالم کردکه حل مشکل مسک
واگذاری سهام ارائه وام بيشتر و افزايش سفرهای زيارتی از آن 

 .جمله انند
بعد از سخنرانی باقری يکی از کارگران به سخنرانی پرداخت وی 
ضمن در خواست رسيدگی به مواردی چون سرويس های اياب 
وذهاب و ساير امکانات رفاهی برای کارگران بر خواست اصلی 

 .ن ايران خودرو که امنيت شغلی يکی از آنها است تاکيد کرد کارگرا
مرتضی فرهودی که از طرف خود مديريت به عنوان نماينده ده 
هزار نفر از ارتقاء گيرندگان انتخاب شده بود گفت که آروزی او 
وهمکارانش اين است که بساط پيمانکاران از ايران خودرو بر چيده 

رگر پکيجی و پيمانکار در ايران شود و ديگر شاهد حضور هيچ کا
 .خودرو نباشيم

…………………………………... 
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 گزارش کار
 در ۶٠ دهه جانفشانان چهار روز ُپر تالش در دادخواهی خانواده های

 )سوئد(درنمايشکاه بين المللی کتاب گوتنبرگ ۶٧رد کشتار گبيستمين سال
راستای در ) " سوئد ( گوتنبرگ –کانون دفاع از آزادی بيان " فعاالن 

گرامی داشت ياد ياران در بيستمين سالگرد کشتار ياران بيشمارخويش در 
زندان های سراسر ايران ، با برپايی کمپين گسترده ای در نمايشگاه بين 
المللی کتاب گوتنبرگ ، فرياد خانواده های اعداميان را در امر دادخواهی 

 . آنان به گوش هزاران هزار نفر رساندند
در ماه سپتامبر بر پا ) سوئد( گاه بين المللی کتاب گوتنبرگ هرساله نمايش

امسال نيز نمايشگاه بين المللی کتاب گوتنبرگ ازپنجشنبه تا . می گردد
  به مدت چهارروز، با استقبال وسيع ٢٠٠٨سپتامبر٢٨ تا  ٢۵يکشنبه 
برآن شدند که " کانون " فعاالن . هزارنفر روبرو گرديد١٠٠بيش از 

را با حضور فعال خويش در اين ۶٧رد کشتار تابستانبيستمين سالگ
نمايشگاه گره بزنندتا صدای اعتراض دادخواهی پدران و مادران 
،همسران و فرزندان و جانفشانانی باشند که طی دو کشتارجان باختند و 
امروز نيز رژيم تاريک انديش جمهوری اسالمی ، امکان تجمع وگرد 

 را به خشن ترين شکل سرکوب می همايی ها و فرياد دادخواهی آنان
 .   سازد 

ما بر آن شديم که در فضای نمايشگاه بين المللی کتاب گوتنبرگ ؛ سهم 
کوچکی را در برابرهزاران هزار نفر ودر کنار دهها وصد ها نويسنده، 
شاعر، موسيقيدان و صاحب نظر درمسائل مختلف که ازچنين فضا ی 

صد ها نشست، کنفرانس، . نند  سياسی ديدن می ک–فرهنگی واجتماعی 
جلسات بحث و گفتگو که در رابطه با معرفی کتاب و انتشار آخرين داده 
. های علمی فرهنگی واجتماعی درسالن های نمايشگاه بر گزار می گردد

 .بهره گيريم 
 گوتنبر گ با گشايش غرفه –به همين مناسبت کانون دفاع از آزادی بيان 

 در معرفی کتب زندان و عرضه نمايشگاهی از ای فعاليت همه جانبه ای را
 –کتاب های ُپرشمارنوشته شده پيرامون زندان به زبان های فارسی 

 انگليسی و آلمانی ، مراجعه کننده گان را درجريان وضعيت -سوئدی
 .  قرار داد۶٧ و ۶٠زندان های ايران و دو کشتار سال 

 موضوع چگونگی پخش اطالعيه ای به زبان انگيسی در هزاران برگ که
 را با خود داشت ، همچنين نمايش فيلم ۶٧ و بويژه سال ۶٠کشتار دهه 

فراهم آمده " گفتگوهای زندان " مستند که با همکاری کانون وفعا الن 
بود ، در کنار غرفه به نمايش گذاشته شده بود که هرمراجعه کننده ای را 

 . به خود مشغول می داشت 
 زنجير که بر سقف آن آويزان بود ، هر بيننده غرفه ما با نقشه ايران در

نمايشگاه عکس که دهها عکس از ابعاد . ای را به خود جلب می کرد
 شالق و - سنگسار–جنايات رژيم  از اعدام های خيابانی ، شکنجه 

 . دستگيری ها را نشان ميداد تمامی فضای غرفه را پوشانده بود
با تدوين نامه ) " سوئد(وتنبرگ  ک-کانون دفاع از آزادی بيان " فعاالن 

  !سکوت گونه ای تائيد است : سرگشاده ای که عنوان برجسته  
 :سازمان های بين المللی زير

 گزارشگران بدون مرز  - )امنستی انترناسيونال (سازمان عفو بين الملل 
- 

 سازمان صليب سرخ جهانی  - کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد 
امورخارجه سوئد  و کمسيون حقوق بشر پارلمان وزارت : رونوشت به

 : سوئد ، را مخاطب قرار می داد ، آورده اند 
رژيم  جمهوری اسالمی ايران در رابطه با بزرگترين پاکسازی مخالفين در 
تاريخ حاکميت سياه خود در دهه شصت  و بويژه کشتار جنايت بار سال 

يش انجام گرفت،  اعدامی در بيست سال پ۵٠٠٠که با بيش از  ١٣۶٧
 .تاکنون سکوت کرده است

 ، سالها پيش  اعالم کرده اند ، ما ۶٠خانواده های  جانفشنان کشتار دهه 
 :بازماندگان و خانواده های داغدار مصرانه می خواهيم 

 اسامی کامل جانفشانان ، زمان اعدام و محل دفن عزيزان ما را اعالم -١ 
. اک جان باختگان ما جلوگيری شود  خبر از دفن کسان ديگر -٢. نمايئد 

 مانع نشانه گذاری و گل کاری در مزار و محل خاک سپاری عزيران ما -٣
 . نشوند

:  طی نامه ای نوشته اند ۶٧امسال نيز تحت عنوان ؛ دادخواهان کشتار 
در کدامين آئين ، مسلک و قانون خانواده های داغدار را از حضور بر 

ی شوند، آنهم به خشن ترين شکل که البته سر مزار عزيزان خود مانع م
.  سال تازگی نداشته و ندارد٢٠برای ما خانواده های داغدار در طی اين 

چرا بجای پاسخگويی به سئواالت ما در رابطه با چگونگی اعدام 
عزيزانمان، که به چه جرمی آنها را که عموما طبق قوانين خود جمهوری 

 اين چنين در بيدادگاههای چند دقيقه اسالمی به زندان محکوم شده بودند
ای محکوم واعدام نموديد و آنها را دسته جمعی و به شکل مخفی و شبانه 
در گورستانی پرت و دور افتاده دفن نموديد، به ما نيز حمله می کنيد؟ چرا 
مانع برگزاری مراسم برای آنها می شويد؟ چرا ما را از حضور بر سر 

  نيز منع می کنيد؟ گورهای بی نام و نشان آنان
تا : ما خانواده های اين جانفشانان  قاطعانه و روشن اعالم می کنيم که 

جان در بدن داريم از يادشان نمی کاهيم و هميشه و تا روزی که عامالن و 
آمران اين جنايت ضد بشری افشا و محاکمه نشوند وعدالت در مورد آنها 

  . اجرا نشود ، به راه خود ادامه خواهيم داد
بدين وسيله ما امضا کنندگان زيراز کليه حقوق شهروندی وقانونی اين 
خانواده ها درداد خواهی عليه آمران و عا مالن اين جنايت بشری حمايت 
نموده و خواهان شفاف سازی و روشن شدن حقيقت دررابطه اين اعدام 

 .های دسته جمعی ميباشيم
وين شده تا حال صد ها پايان برگ دادخواهی که به زبان انگليسی تد 

 . امضاء جا گرفته است 
نکته گفتنی آنکه ؛ غرفه ما در طی چهار روز توسط فعاالن کانون و 
مهمانان شهر ما ، زندانيان سياسی رژيم جمهوری اسالمی ، بويژه با 

 ميترا الگر ، علی دروازه غاری -حضور سودابه اردوان، مرجان افتخاری
 : سياسی زمان شاه و نويسنده کتاب و آقای عباس مظاهری زندانی 

 روز زندان در ديکتاتوری ۴٧٩١شکوفه های درخت انار، يادهای ( 
" کانون " فعاالن . ، پوشش خبری داده شد) ١٣۴۴ -١٣۵٧شاهنشاهی  

با مراجعه به غرفه امنستی انترناشيونال و غرفه اتحاديه نويسندگان 
آنان با کمپين چهارروزه سوئد، و ساير غرفه ها امکان حمايت و همراهی 

 . ما را فراهم آوردند
 :جدا از اين يادمان ياد ياران نيز با عنوان 

 و بيست سال بعد ازکشتار و ۶٠بيست وهفت سال بعد ازکشتار
 ۶٧جنايت فراموش نشدنی

 شب در سالن ١٠ تا ۶، ساعت ٢٠٠٨ سپتامبر ٢۶جمعه ؛ در روز 
 . يد اجتماعات خانه مردم شهر گوتنبرگ بر پا گرد

ابتداء برنامه توسط يک تن ازفعاالن کانون ، باخواندن شعری از حسين 
صدرايی اشکوری که در حکم وصيت نامه وی ، واپسين  گل واژه های 
جسارت ودالوری شاعر ، نويسنده ، مترجم و عضو کانون نويسندگان 

در کنار ديگر برادرش علی صدرايی ۶٧ايرن که خود در کشتار سال 
 : ن باختاشکوری  جا

قد افراخته از آزمون سرخ / برهنه تن در آتش / برهنه پای بر تيغ  
 و سرنوشت / می گذرم

 . به دنبالم می دود/ که چون سگی رانده / نه پيشاپيش من 
با قلبی / بر آتش و تيغ / سراپا همه خونشعله / سبکبال می گذرم 

 آکنده از اميد بهاران 
رنج های تلخ / رنج، رنج /  و رنج سرشار از فرياد/ و کول پشته ای 
 مردم سرزمينم 

فريادهای سرخ / و فرياد، فرياد / که فرداهای آبستن را می زاياند، 
 . که فلق را خونرنگ می کند/ رفيقانم 

و /  تيری در گلو/ با تيری در قلب / بر تافته و عاشق / می گذرم 
 پرنده کوچکی در دهان 

  .نغمه می خواند/ زی مردم برای پيرو/ که با هزاران لهجه 
همه حاضرين را فراخواند که با ياد همه انسان ها ئی که در راستای 
تحقق آزادی و دمکراسی بر سر آرمان های خويش ايستادند و جان باختند 

 .  ، به پا خيزند و يک دقيقه سکوت اختيارکنند 
 –   مرجان افتخاری –سودابه اردوان  : پس آنگاه پنج سخنران مهمان

 ميترا الگر و علی دروازه غاری ، به پانل جمعی دعوت –فريبا مرزبان 
پس .  دقيقه با حاضرين به صحبت پرداختند ٢٠هر کدام به مدت. شدند 

در اين فاصله گروه تاتر ايده ، . دقيقه استراحت داده شد ١۵آنگاه به مدت
ن کتاب نمايش با الهام از عنوا. صحنه را بر ای نمايش خود آماده نمود 

با بازی دلپسند " کاشفان فروتن شوکران " شاعر آزاد ه احمد شاملو ؛ 
افراد گروه در رابطه با ابعاد جنايات رژيم نسبت به گروههای مختلف 

 .  اجتماعی ، به اجراء گذاشته شد که با استقبال حاضرين روبرو گرديد
بارديگر سخنرانان به پانل دعوت شدند و بخش پرسش و پاسخ با 

در اين فاصله بخشی از حاضرين با . همانان سخنران به پيش برده شدم
طرح پرسش های خود با سخنرانان در رابطه با بيان نظرات آنان ، با 

اين بخش از برنامه نيز با ياد همه . يکايک شان به گفت و شنود پرداختند 
 و همه مبارزان جنبش های اجتماعی ايران ۶٧و۶٠جانفشانان دو کشتار

رروزه در کوچه و پس کوچه های خيابان های ايران دستگير و به که ه
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زندان کشيده می شوند و به احترام حضور شاهدان عينی جنايات رژيم در 
با دعوت مجری برنامه ؛ ...  گوهر دشت و قزل حصارو–زندان های اوين 

جمعيت به پا خواستند و با کف زدن های خود دريک دقيقه ، ياد آن 
 . امی داشتندعزيزان را گر

  پايان بخش برنامه جمعه شب ، اجرای موسيقی آقای فريبرز کرمی بود 
که با سه تارخويش وخواندن چندين ترانه و سرود که تمامی حاضرين 

شورو نشاط ويژه ای به جمع بخشيد و . سالن با ايشان همصدا شدند
ا تداعی گرياد همه آن جان هائی شد که خود سرود خوانان اين ترانه ه

در مجموع صدای اعتراض ما طی اين چهار روز توسط راديو و . بودند
تلويزيون های های محلی و سراسری ، راديو برابری و تلويزيون کومله 
، راديو سراسری بخش فارسی  پژواک ، راديوهمبستگی استکهلم ، 
راديوو تلويزيون نور ، راديو سپهر، راديو صبح شنبه با شما ، راديو 

همچنين مساعدت شرکت کنندگان در . ه ، ضبط و پخش گرديد ايران همرا
. شب يادمان و غرفه کتاب از صندوق فعاليت های کانون نيز چشمگير بود

ما به سهم خويش از اين همه پشتيبانی جامعه ايرانيان و همراهی  تمامی 
 –فعاالن کانون دفاع از آزادی بيان  . اين رسانه ها کمال تشکر را داريم 

 ٢٠٠٨ سپتامبر٢٩ )سوئد(رگگوتنب

  ………………………………….. 
گزارش مراسم يادمان بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان 

 سياسی و عقيدتی در پاريس
انجمن دفاع "دعوت ه ب 2008 سپتامبر27برابر باه ششم مهر ماه، بشن

کشتار مراسم بيستمين يادمان " از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران
 پاريس برگزار سالن آژکا درتابستان شصت و هفت در درزندانيان سياسی

 .گرديد
 با استقبال بيش از دويست و پنجاه تن از هم ميهنان  کهاين مراسم

از ساعت هفت و نيم شب با پخش فيلم آزاديخواه مقيم فرانسه روبرو گرديد
 . و تا پاسی از نيمه شب ادامه يافتآغاز" جاودانه ها "

که خود سالها   فريبا ثابت گرداننده مراسم ،پس از پخش فيلم ، خانم
زندانی جمهوری اسالمی واز بازماندگان و شاهدان قتل عام زندانيان 

 :       سياسی است بر روی سن آمد و چنين آغاز کرد 
می گفت آبی . اغلب لباس آبی می پوشيد ، رنگ آبی را دوست داشت "

حتی . ت ووسعت داردرنگ دريا و آسمان است ، رنگ هر چه بيکران اس
وقتی خبر اعدام برادرش را به او دادند رفت لباس آبی رنگش را پوشيد 

 .می گفت آبی به من آرامش می دهد .
 را می گويم ، لباس آبی 67آن روز هم که او را صدا زدند ، مرداد 

ياد مهری و . گلداری پوشيد و با آرامش به پيشواز مرگی با افتخار رفت 
 ."بادمهری ها گرامی 

او سپس به ياد تمامی جان باختگان راه آزادی يک دقيقه سکوت اعالم 
 .  کرد 

اولين سخنران برنامه ، نويسنده و انديشمند سياسی استاد گرامی باقر 
 :مومنی بود که سخنان خود را چنين شروع کرد 

 و زندگی ادامه دارد 
 يد  به جوانان ، آن زمان که بر ساحل از صفای آسمان لذت می بر

دل بسوزانيد بر آنها که با سينه هايشان در دريا  در برابر خشم توفان 
 ايستادند 

 گرامی داريد آنان را که با توفان گل آويز شدند   
 در نبردی طاقت فرسا کوفته در غرقاب دريا نابود شدند 

 .و در دور دستها ساحل را به شما نشان دادند 
انيان سياسی و ويژگی کشتار آقای مومنی سپس به بررسی کشتار زند

 پرداخت ودر پايان با تاکيد بر اينکه هرگز نخواهيم 67تابستان سال 
بخشيد  خواهان محاکمه  و به سزای اعمال خويش  رساندن رهبران 

 .  جنايتکار جمهوری اسالمی شد 
سخنران بعدی آقای شهاب شکوهی زندانی دورژيم سلطنتی و جمهوری 

ل عام زندانيان سياسی  بود که تحت عنوان اسالمی و از شاهدان قت
اوگفت که من خودم و بخشی از . سخن راند " کشمکش با عزرائيل "

زندگی ام را بعنوان نمونه ای از شما و آنان که در ميان ما نيستند مطرح 
می کنم باشد تا فراموش نکنيم و به دادخواهی آن عزيزان جاودانه 

 . گوش جهانيان برسانيم  برخيزيم و داد مظلوميتشان را به 
سخنان شهاب شکوهی موجی از احساس و عاطفه را در ميان حاضرين 

و اين عاطفه و احساسات با صدای هنرمند عزيز خانم گيسو . برانگيخت
 .شاکری به اوج خود رسيد 

 

خانم شاکری دربين ترانه هائی که اجرا ميکرد با صحبت هائی 
او در بخشی از .ع می داد صميمانه جمع را  به عمق فاجعه  رجو

زنده نگه داشتن اين فاجعه ملی می بايد يکی : سخنانش چنين گفت 
از اصلی ترين و خدشه ناپذير ترين هدف شاهدان زنده اين نسل 
باشد ، تا پس از براندازی اين حکومت و تشکيل دولتی مردمی در 

من : و در پايان گفت . .....باره جنايتکاران اين رژيم داوری شود 
 . نه می بخشم ونه فراموش می کنم 

در پايان اين مراسم سخنگوی انجمن ضمن يادآوری پيشنهاد پيشين 
انجمن در تالش برای شناساندن قضائی اين جنايت بی سابقه به 

، از تصميم قاطع انجمن به  آغاز "جنايت عليه بشريت " مثابه 
 بشريت در تدارک حقوقی  محاکمهء عامالن و آمران جنايات بر عليه

ايران؛ بمثابه شرط الزم استقرار عدالت، آزادی و دموکراسی در 
ايران آزاد فردا خبر داد و از تمامی هم ميهنان آزاديخواه جهت 

 .پيشبرد اين امر تقاضای همکاری نمود
در يک طرف . سالن امسال به صورت ويژه ای تزيين شده بود 

در ) مينی از پدرشکسب تکليف احمد خ" (نامه احمد خمينی" سالن 
رابطه با زندانيان سياسی و در کنار آن فتوای حمينی دال بر کشتار 
زندانيان سياسی را می ديديم و بروی ديوار روبرو و بخشی از 

 نفر از زندانيان سياسی اعدام شده 4600صحنه ، اسامی بيش از 
در گوشه . ، نقش بسته بود"ديوار اعدام "  ، با نام67در تابستان 

 چپ سن جايی که مجری و سخنرانان حضور می يافتند ، گل سمت
( بسيار جالب و هنرمندانه ای قرار داشت   که زندان و چوبه اعدام 
را ) که برروی آن عکس تعدادی از تيرباران شدگان حک شده بود

تداعی می کرد در حالی که از پائين گلها و سبزه ها در حال رويش 
 . بودند 

ن مراسم اعالن گرديد که مراسم سالگرد قتل همچنين در پايان اي
های زنجيره ای در تازيخ شنبه سيزدهم دسامبر در تاالر آژکا از 

سخنگوی . ساعت هفده و سی به زبان فرانسه برگزار خواهد گرديد
انجمن همچنين تاکيد کرد که تالش ميشود تا اولين گزارش از 

حاکم بر ايران پيشرفت امور حقوقی مربوط به محاکمه  سران نظام 
 . پيش از پايان سال جاری در اختيار عموم قرار گيرد
  پاريس-انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران

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