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  چرا غ آرش، هنوز روشن است

  

فراواني را در مورد هاي  پرسش -ي تبعيد و مهاجرت بارهنويسنده در  175از  هايي مقاله –ي آرش  يِ مجله انتشار صدمين شماره
ئوال اين ترين س بوجود آورد. اساسي ،چنين همكارانِ نزديك تحريريه ، و همدر بين دوستان و عالقمندان ،ي مجله چگونگي فعاليت آينده

  بود: آيا آرش دوباره منتشر خواهد شد؟ 
. اميدي كه ايم  ساله را از كف نداده 17ي  يهري آرش، نشانِ اين است كه هنوز، اميد و توان انتشار اين نش و يكمين شماره انتشار صد

  .ودگان آرش، امكان پذير نبوده و نخواهد بو همياران و خوانند تكيه بر توان و ياري همكارانبدون 

ا و جمهوري هاي اطالعاتي آمريك و رنگينِ سازمان  گسترده امه خواهد داشت؛ آن هم در موقعيت دشواري كه دو بستراد ،»آرش«انتشار  
هاي مختلف فرهنگي هنري را، به سوي خود  ها و كانون مزد و انجمن هب كار از روشنفكرهاي يمختلف، بخش هاي شكل اسالمي ايران به

گويا نه در اين خودباختگان سرمايه و قدرت، بلكه از اشكال كنند:  هاي خود چنين وانمود مي كه در بحث نفكرهايي وشر اند؛ كرده جلب
  معيارهاي آزادي و عدالت اجتماعي، اعتقاد دارند. افرادي است كه هنوز به

ك جرم شري كردن،برخالف جريان آب شنا قدرت بودن، ي: افشاگر سرمايه وآرش، در يك چنين موقعيتاندركاران  به باور دست
نِ جهان بودن، اوج دفاع از كشان و گرسنگا درد زحمت همراه و هم آدمي قرار داشتن، ردجان و خدر مركز  كاران نبودن، جنايت
  اين عصر و دوران است. هاي ارزش

كار خود  به -وار پشت هر چند الك -چنان هم، ها ارزش بند بر اين نِ متعهد و پاي، با همياريِ تمامي ياران و همكارااندركاران آرش دست
منتشر  -رو داريد اره كه پيشهم چون كم و كيف همين شم -انتشار سالي دو شمارهوضعيت كنوني  توجه بهبا  داد؛ و ادامه خواهند

  اسالمي از اريكه قدرت، به زير افتد. ي كه اين رژيمِچنان بسوزد؛ تا روز اين چراغ هم كنند تا مي

  ، ما را تنها نگذارند.ها پرنسيپي بازارِ خود فروشي و بي ته، در اين آشف اش بر اين است كه همكاران و هميارانِ خواننده آرشاميد  

   را تنها نگذاريد. آرش است.» آرش»  ين نقطه اتكاي ما براي ادامههاي ماليِ شما در اين شرايط دشوار، بزرگتر كمك

هاي اجتماعيِ درون  نمان برانداز، و همگرايي با جنبشهاي خا نظري ها و تنگ گرايي دور از فرقه هببياييد، دست در دست هم و پس 
  .ايفا كنيم ، نقش اندك خود رااسالميوطنمان، در سرنگوني اين حكومت 

  خاني پرويز قليچ
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  خواهد كردهمكاري شما آرش را پر بارتر 

   حك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد

  . با ذكر منبع، آزاد است ماه سهگذشت پس از  ت،ها و نشريا سايت

  تلفن و فاكس سردبيري

  كُد فرانسه + 6 20 12  62 25:  همراه تلفن

  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 

E -mail 
arashmag@yahoo.fr 

  تار نمايِ آرش

www.arashmag.com  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 
2  AV  Du   GAL  de Gaulle  

 95360  Montmagny - FRANCE 
 

  و اجتماعي، سياسي  اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه ( 1369كه از بهمن ماه  

  اشتراك براي شش شماره

  دالر آمريكا  70، ساير نقاط جهان معادل  ) يورو60( پنجاه:  اروپا

  فرهاد فروتنيانجلد:  هاي طرح

  و فرهاد فروتنيان :طرح هاي داخل مجله

Andy Gilmore & Jason  Schulmerich 

اش براي  دريغ هاي فنيِ بي عزيز به خاطر كمك اميلِ« ا تشكر ازب
  راه اندازي تارنماي آرش 

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

  $ 2000هواداران اتحاد كار امريكا  -استراليا $ 3500م و جمالكري
$ 200دوستي در استراليا  - استراليا $ 300رحيم  -$ 1000شيكاگو 

 -يورو1080پاريس بيژن و رضا  -دالر 500ونكوور كانادا  -استرالیا

   يورو 360ساالد فانتزي 

  اروپا  در  يورو   10 اين شماره   تك فروشي

  و استراليا، امريكا  اناداك: دالر   15

  

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 4  101 ي آرش شماره

 
  

  

  

  

  كارل ماركس            
  
  

  

  

  

- ي دائرهشمول اين جهان، چكيدهي همهي واژگونه است.  دين نظريهآورد؛ كه جهان آگاهيمي دينان اين است: اين كشور، اين جامعه دين را فرازبنيان نقد بي
بخش آن، بنيان كهكشانِ تسال و توجيه ي آن، مكمل رسميتي اخالقيخهي آن، نسي آن، شورمنديگرايانهي آن، افتخار معنويتي آن، منطق مردميالمعارفي

  ي آن است.ي انسان است؛ هنگام كه انسان به واقعيت راستين نرسيده است. ستيز با دين ستيز با جهاني است كه دين عطر معنويآن است. تحقق خيالي

روح است. دين ي بيقلب، روح زمانهديده، قلبِ جهان بيي آه انسان ستمايستد. دين آفريدهكند هم در مقابل آن ميفالكت دين هم فالكت واقعي را بيان مي 
  ها است.افيون توده

 ايي راستين انسان؛ تمناي رهايي از وضعيتي كه نيازمند توهم است. نقد دين جنين نقد درهسازد، يعني تمناي نيكبختيبختي ميالغاي دين، كه توهم نيك   

  ي آن است.كه دين هاله اشك استپر

هاي خيالي را چيد تا انسان زنجير را به دور اندازد و پروري يا تسال تاب آورد؛ كه گلهاي خيالي را از زنجير نچيد تا انسان زنجير را بدون خيالنقد دين گل   
  تواند گرد خورشيد راستين خويش بچرخد.تا ب .هاي زنده را جمع آورد. تا بتواند بينديشد، عمل كند، حقيقت خويش را قالب ريزدگل

  »ي حق هگلگامي در نقد فلسفه«

  

  چپ و مذهب
  

يِ رشد بنيادگرايي اسالمي  ، مسئله100ي  هنگام تدارك آرش شماره
گيري آن را  بود كه قصد پي هايي ، يكي از موضوعدر منطقه و آفريقا

، 100ي  رهشما تدوين و انتشار فرساي داشتيم؛ ولي به خاطر كارهاي طاقت
  امكانِ دنبال كردن آن برايمان امكان پذير نشد. 

، و فاصله گرفتن از نقد و 100با گذشت چند ماه از انتشار آرش 
ي  مخالفان و همراهان آرش صورت گرفت، مسئله ي وسيله هايي كه بررسي

ياني قرن هاي پا  رشد اسالمِ بنيادگرا در خاورميانه و شمال آفريقا در دهه
ي  ويژه  براي پرونده چگونگي برخورد نيروهاي چپ به مذهب را،و  بيستم،

  اين شماره در نظر گرفتيم.

هاي اخير از آن روست كه، شاهد رشد  اهميت اين مسئله در سال
لسطين و اي هستيم. در ف بنيادگراييِ اسالمي در محور جنبش هاي توده

حتا اند.  ر كردهت بنيادگرا روز بروز موقعيت خود را محكم هاي لبنان، گرايش
گرانِ  دهيِ اصلي مقاومت در مقابل اشغال در عراق و افغانستان، سازمان

اهرم گيرد. در واقع  خارجي توسط نيروهايِ بنيادگراي مذهبي صورت مي
  اي در خاورميانه و شمال افريقا، اين نيروها هستند. هاي توده اكثر جنبش

راي متحقق كردن ، امريكا باتحاد جماهير شورويپس از فروپاشيِ 
  ي مساعدي يافت. از  خود بر جهان، زمينه» امپراطوريِ«ي  آرزوي ديرينه

  

  

مدارانِ امريكايي و متحدانش در گام اول،  تمام خواست سياستآن پس 
  ي بزرگ بود كه در دستور كارشان قرار گرفت. پياده كردن طرح خاورميانه

و  ارزه با تروريسمي مب به عراق و افغانستان به بهانه نظامي تجاوز
ها، ويراني عراق و افغانستان،  ي غيرنظامي جز كشتارِ وحشيانه بنيادگرايي:

و فلسطين، رژيم بنيادگراي اسرائيل در لبنان  هاي شي بر جنايتپو چشم
آورد  هاي آزادي خواه چپ، دست رشد بنيادگرايي مذهبي، سركوب جنبش

  ديگري نداشته است.

و هايي براي همكاران  يريه، با طرح پرسشآرش به كمك هميارانِ تحر
هايي در اين  و ترجمه افراد متعهد (فعالين، محققين و مذهبيون روشنفكر)

هاي  ها و سازمان است نكاتي را در رابطه با بينش هاي گروه رابطه، كوشيده 
تدارك ببيند. اميد كه  -هاي متفاوت ها و انديشه از ديدگاه -چپ و مذهبي

  راي خوانندگانِ نشريه، تازگي خود را داشته باشدپرونده ب  اين 

جا بايد اشاره كنيم، اگر همياريِ همكار خوب ما، محمد رضا  در اين 
. در ضمن بجاست شد شالگوني نبود، تدارك اين مجموعه امكان پذير نمي

شناس در بخشِ سازماندهيِ  دريغِ  بهروز عارفي و محمد حق يكه از كارِ  ب
  سپاسگزاري كنيم.  اين شماره، ها براي همقال ي كار ترجمه

  مدير مسئول آرش
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  رويارويي سوسياليسم و مذهب

  از كجا بر مي خيزد؟ 
  محمد رضا شالگوني

  

  من به اندازه يك ابر دلم مي گيرد   "  

  وقتي از پنجره مي بينم حوري

 دختر بالغ همسايه -
  پاي كمياب ترين نارون روي 

  ."فقه مي خواند 

  )(سهراب سپهري                      

  

پنج دهه اخير در رابطه سوسياليسم و مذهب دوره پر  –چهار 
پيچ وتابي بوده است و باعث شده نظر بسياري از ماركسيست ها در 
باره مذهب به طور چشم گير تغيير كند. بعضي از اين تغييرات 

شرايط اجتماعي پا  نتيجه عميق تر شدن درك از سوسياليسم و
، ولي بعضي ديگر در پي شكست هاي جنبش ن آن بودهگرفت

كمونيستي و وارفتگي و روگرداني بسياري از فعاالن آن از پيكار 
  ]1طبقاتي صورت گرفته است. [

، نظر مسلط در جنبش جهاني كمونيستي 1960تا اوايل دهه 
دوري و دشمني ميان كمونيسم و مذهب را در حدي مي ديد كه 

فصل مشترك ميان آنها را يك اصول تصور وجود كوچك ترين 
فروشي خطرناك مي دانست. اما موج بزرگ پيكارهاي طبقاتي و 

به اوج خود رسيد ،  1960ضدامپرياليستي جهان سوم كه در دهه 
تعديل كرد. در متن اين پيكارها جريان هاي  حدي اين نظر را تا

مذهبي عدالت خواه و ضد امپرياليستي ظاهر شدند كه تحت تأثير 

راديكاليسم سياسي ماركسيسم ، مبارزه براي بهبود شرايط زندگي 
طبقات محروم را هدف اصلي خود اعالم مي كردند. برجسته ترين 

امريكاي التين بود كه با دعوت  "الهيات رهايي بخش"اين جريان ها 
به بازگشت به آموزش هاي مسيحيت اوليه ، از كليسا مي خواست 

شدگان بيايستد ، با جنبش هاي انقالبي دركنار تهيدستان و لگدمال 
و سوسياليستي همراهي كند و به شباهت هاي انكار ناپذير ميان 
آموزش هاي ماركس و مسيح بي اعتنا نماند. خيز بزرگ سوسياليسم 
انقالبي امريكاي التين عليه امپرياليسم امريكا ( يعني حامي جهاني 

ره ) بستر اجتماعي و تمام طبقات بهره كش و ديكتاتوري هاي اين قا
سياسي رويش الهيات رهايي بخش بود. فشار از پائين بر كليساي 

كنفرانس عمومي اسقف هاي امريكاي "كاتوليك چنان قوي بود كه 
در شهر مدلين كلمبيا برگزار گرديد ،  1968كه در سال  "التين

ناگزير شد اعالم كند كه در كنار تهيدستان ايستاده است. آنچه 
اتب واتيكان را به تحمل چنين موضع گيري هايي ناگزير سلسله مر

مي ساخت اين بود كه ( به قول ويكتور كيرنان ، تاريخ نويس نامي 
ثروتمندان ديگر به  "كردند:  مردم كليسا را ترك مي ماركسيست )

.( كيرنان "آن نيازي نداشتند و تهيدستان ديگر آن را نمي خواستند 
 ،1991 (  

ان نيز جريان مشابهي در كار بود. از جنگ در مناطق ديگر جه
ويتنام گرفته تا جنبش هاي ضداستعماري مردم افريقا و بيداري 

تر شدن مسأله فلسطين؛ از  ناليزم ضد امپرياليستي عرب و داغناسيو
گسترش مبارزات سياهان و جنبش حقوق مدني امريكا گرفته تا 

از جنبش  ؛افريقاي جنوبينيرومندتر شدن جنبش ضد آپارتايد 
كه با اعتراضات بي امان جوانان امريكا (اعتراضي دانشجويان وجوانان 

 1968عليه جنگ ويتنام و شورش بزرگ دانشجويان فرانسه در مه 
فته تا موج بزرگ گسترش فمينيسم ) گرخصلت جهاني پيدا كرد

ا ظاهر چين گرفته ت "انقالب فرهنگي"؛ از مريكاي شماليپا و اورا
قتصادي تاريخ سرمايه داري ترين رونق ا پايان بزرگشدن نشانه هاي 

وپا و ردر ا "اشتغال كامل"و  "دولت رفاه"تر شدن دورنماي  و تيره
؛ همه تكان هايي بودند كه با كشاندن مردم عادي به ميدان امريكا

(كه در ، ميدان جاذبه انديشه ماركسيستي را اي اقدامات توده
انديشه آلترناتيو قرار گرفته  هاي پيشين در جايگاه پيكارهاي دهه

، آسيا، بود كه در افريقادادند. در چنين فضايي  بود) گسترش مي
دست ها درمي يافتند كه ( بعضي از مذهبيخاورميانه و حتي اورپا 

ديكتاتوري و امپرياليسم) كم در مبارزه عليه جنگ و نابرابري و 
خود را  از آنها حتيها باشند و بعضي  توانند متحد كمونيست مي

گيري سازمان ناميدند. در كشور خود ما نيز شكل سوسياليست مي 
هاي الهام گرفته از شريعتي در همين دوره  مجاهدين خلق و جريان

 1970و اوائل دهه  1960اتفاق افتاد. خالصه اين كه تجربه دهه 
اي طبقات زحمتكش و حتي  نشان داد كه گسترش مبارزات توده

تاً به حاشيه رانده شدن اي ماركسيسم ضرور تودهخود گسترش نفوذ 
به ظهور و فعال شدن بعضي تواند  انجامد، بلكه مي مذهب نمي

  هاي مذهبي سوسياليست يا متمايل به سوسياليسم بيانجامد. جريان
ها تجربه ديگري را نيز به نمايش  اما تغيير جهت دگرگوني

اي مدل انباشت وقتي مصيبت ه 1980گذاشت. از آغاز دهه 
حمله عمومي به دست آوردهاي ، همراه با نئوليبرالي سرمايه

دموكراتيك طبقه كارگر در كشورهاي مركزي سرمايه داري و 
هاي گسترده غيرنظاميان  قتل عامسازماندهي جنگ هاي داخلي و 

اي پيران در كشوره بي دفاع و بي بها شدن جان زنان و كودكان و
، بحران دروني و مان با آنپيراموني سرمايه داري شروع شد؛ و هم ز

؛ تعرض تاريك آشكار گرديد "سوسياليسم اردوگاهي"درماندگي 
انديشي مذهبي نيز در مقياسي جهاني آغاز شد. بنيادگرايان مذهبي 
در ميان معتقدان تقريباً همه اديان و تقريباً در همه كشورها فعال 
شدند. از قدرت گيري آخوندهاي شيعه از طريق سوار شدن بر 

نقالب مردم ايران و خفه كردن آن گرفته تا راه اندازي مجاهدين ا
 –البته با پول حكومت دودماني  وامريكا (افغان به دست امپرياليسم 
تر  مباشرت ديكتاتوري نظامي خوش نام نفتي خوش نام سعودي و
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)؛ از تبديل بنيادگرايي پروتستاني به يك نيروي سياسي پاكستان
نمايي كليساي  د امريكا گرفته تا قدرتقدرتمند در اياالت متح

؛ از ستيزه جوتر شدن ناسيوناليزم مذهبي كاتوليك در لهستان
هندوها در قومي  –اسرائيل گرفته تا فعال شدن بنيادگرايي مذهبي 

؛ از داغ شدن دشمني بنيادگرايان نكاها در سريال هند و بودايي
 –ذهبي اسالمي عليه مسيحيان مصر گرفته تا خون ريزي هاي م

؛ تاريك انديشي قومي ميان مسلمانان ومسيحيان سودان و نيجريه
، برابري و پيكارهاي طبقاتي معطوف به آزادي جا مذهبي در همه

سوسياليسم را به حاشيه راند و همراه با آن جريان هاي مذهبي چپ 
در  "الهيات رهايي بخش"نيز زير حمله قرار گرفتند. مثالً مواضع 

با  ، مخصوصاً به خاطر رابطه آنجاهاي ديگروامريكاي التين 
، زير فشار قرار گرفت و يك بار در ماركسيسم و جنبش هاي انقالبي

از طرف دستگاه تفتيش عقايد  1986و بار ديگر در سال  1984سال 
به رياست كاردينال  "مجمع اصول ايمان"به اصطالح واتيكان يا 

هم كنوني) رسماً يوزف راتسينگر (يعني همين پاپ بنديكت شانزد
، توبيخمحكوم شد و بعضي از چهره هاي راديكال اين جنبش بارها 

تعليق و بعضي حتي از كليسا اخراج شدند.( نگاه كنيد به بيانيه 
در باره الهيات رهايي بخش در سايت  "مجمع اصول ايمان"

  واتيكان). 
ي تاريك انديشي مذهبي اين دوره هر نظري كه در باره علل احيا

شروع شده و هنوز هم ادامه  1970ي دوره اي كه از اواخر دهه يعن(
، ناگزير بايد قبول كنيم كه اوالً اين هم زماني ) داشته باشيمدارد

احياي (باز هم  چيرگي جهاني مدل انباشت نئوليبرالي سرمايه با
؛ ثانياً يشي مذهبي نمي تواند تصادفي باشد) تاريك اندجهاني

غالب و البته پا (وردوره روشنگري ادان انديشمنبرخالف تصور 
يك  ) مذهب يا حتي تاريك انديشي مذهبي ضرورتاًها ماركسيست

، بلكه مي تواند پديده نسبتاً پايدار پديده اجتماعي پيشامدرن نيست
رابر ، ثالثاً مذهب به سادگي در بو بنابراين؛ هم باشد "پسامدرن"

و جان سخت تر شود و ريشه دارتر  خردگرايي و روشنگري ذوب نمي
  از آن است كه پيشتر تصور مي شد. 

ايم: سقوط  دوره تجربه سومي را هم شاهد بودهو در همين 
پاي شرقي نشان وراتحاد شوروي و ا "كمونيستي"هاي  دولت -حزب

جانبه و طوالني اين  ، همه رغم مبارزات ضد مذهبي منظم عليداد كه 
ع مردم اين كشورها هم ت قاط، نه تنها باورهاي مذهبي اكثريها دولت
ابرجا ماند، بلكه مذهب به عنوان يك نهاد اجتماعي نيز از هم چنان پ

نپاشيد. بايد توجه داشته باشيم كه در اين كشورها دستگاه مذهب و 
روحانيت به مدت چهار تا هفت دهه در حالت انجماد و حتي از هم 

شت و گسستگي تشكيالتي به سر مي برد و زير كنترل دولت قرار دا
الاقل به صورت علني نمي توانست به تبليغات مذهبي بپردازد و در 
حالي كه انجام مراسم و مناسك مذهبي ظاهراً آزاد بود ، ولي در 

ه ورود به عمل مذهبي بودن تنبيهاتي به دنبال مي آورد يا الاقل را
ي براي پيشرفت اجتماعي افراد كه شرط حياتدستگاه هاي دولتي را (

، بدون پشتيباني مؤثر دستگاه مذهب به عبارت ديگر ت.) مي بسبود
و بدون سپر دفاعي الزم در ساختارهاي قدرت بود كه باورهاي 

وجه به اين تجربه مذهبي اكثريت بزرگ مردم دوام آوردند. با ت
توان نتيجه گرفت كه اگر باورهاي مذهبي در زير فشار ديكتاتوري  مي

خواه دموكراسي هاي روشنگر (در  ،پابرجا مي مانند "وشنگرر"هاي 
) قاعدتاً از توان مقاومت بيشتري برخوردار سوسياليستي باشند يا نه

دولت  -خواهند بود. ممكن است گفته شود كه همين سركوب حزب
، آري انگيخت. بود كه مقاومت مذهبي را بر مي "يكمونيست"هاي 

ين مالحظه تر سازد؛ اما از ا تواند آن را مقاوم اي مي سركوب هر عقيده
درست نمي توان نتيجه گرفت كه دموكراسي سوسياليستي هر نوع 
اعتقاد مذهبي را به سرعت ذوب خواهد كرد. در واقع اگر قبول كنيم 
كه مشاركت سياسي و اجتماعي فعال اكثريت كارگران و زحمتكشان 

اي  راسي سوسياليستي نقش تعيين كنندهدر موجوديت هر دموك
م كه نفوذ باورهاي مذهبي در ميان طبقات ؛ و اگر قبول كنيدارد

؛ بايد بپذيريم كه بيشتر است تا در ميان طبقات باالپائين قاعدتاً 

(اگر هم شدني شكل گيري دموكراسي سوسياليستي ضد مذهبي 
  ) روندي پر فراز و فرود و كند خواهد بود. باشد

اشاره كردم جاي ترديدي باقي  تجربه هايي كه به آنها
كه پيكار براي سوسياليسم در قرن بيست و يكم بدون  گذارند نمي

ها و  مذهب با دشواري درك روشني از رابطه جنبش سوسياليستي و
رت تناقض هاي غيرقابل حلي روبرو خواهد بود. با پاك كردن صو

ها گريخت. حقيقت اين است كه  مسأله نمي توان از اين دشواري
شود به اختالف بر  يرا نه ممذهب  رويارويي جنبش سوسياليستي و

سر مسائل صرفاً فلسفي تقليل داد و نه به بدفهمي اين يا آن متفكر 
اجتماعي از رابطه آنها. بخش اعظم اين رويارويي از اختالف آنها بر 

حياتي بر  سر مجموعه بسيار مهمي از مسائل اجتماعي واقعاً
 هاي چگونگي اين روياروييخيزد. بنابراين مسأله اين است كه  مي

گريز ناپذير را به درستي بشناسيم و براي حل تناقضات ناشي از آنها 
شدني راهي بيابيم. چنين كاري بدون يك نظريه ماترياليستي مذهب 

، بر ماترياليسم تاريخي ماركس اي كه در ادامه سنت نظريه ؛نيست
، دگرگوني و دوام مذهب، مخصوصاً در پيوند علل و چگونگي تكوين

، متمركز شود و هاي طبقاتي اجتماعي و رويارويي -با روابط اقتصادي
ت ها ممكن است بگويند چنين روشنايي بيندازد. بعضي از ماركسيس

اي هم اكنون وجود دارد و در توضيح جايگاه ونقش اجتماعي  نظريه
كنم حق با  كافي روشنگر است. اما من فكر مي مذهب نيز به حد

ماترياليستي منسجم در آنهايي است كه معتقدند ما با يك نظريه 
باره مذهب هنوز فاصله داريم. نگاهي كوتاه به خطوط اصلي نظر 
ماركس و انگلس و چند تن از پر نفوذترين نظريه پردازان جنبش 

  ماركسيستي در باره مذهب اين نكته را روشن تر مي سازد. 
  

  نگاهي به نظر ماركسيست ها در باره مذهب

حورهاي نظر ماركس و مهم ترين م. ماركس و انگلس -آ 
  انگلس در باره مذهب را مي توان در چند نكته خالصه كرد: 

، مخالف دوره فعاليت شان براي سوسياليسم هردو در تمام – 1
را در  "آسمان" قاطع هر نوع مذهب بودند و شورش عليه اقتدار

ديدند. به  با شورش عليه قدرت هاي زميني مي پيوندي نا گسستني
فت كه آنها هميشه به شعار ماركس جوان وفادار جرأت مي توان گ

ماندند كه حتي پيش از آن كه به كمونيسم بگرود ، در رساله 
ارجمندترين قديس و شهيد گاهشمار "دكتراي خود، پرومته را 

پرومته در "به نقل از نمايش نامه و اعتراف او را ( ناميده "فلسفه
ايان آسماني و آخيلوس) هم چون شعار خود عليه همه خد "زنجير

. كافي است به ياد "از گله خدايان بيزارم  "زميني دانسته بود كه: 
نقد برنامه "(در داشته باشيم كه ماركس حتي چند دهه بعد نيز 

، در باره ضرورت هشياري در قبال تقريباً با همين لحن) "گوتا
به رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان  "جادوگري مذهب"

رباخ و گ فوئويدلو"در ( 1886ا انگلس در سال هشدار مي داد. ي
، بخش دوم ) بحث مربوط به رابطه  "پايان فلسفه كالسيك آلمان

ناميد و بر  مي "مسأله بنيادي بزرگ كل فلسفه"انديشه و هستي را 
ر سر اين مسأله تأكيد اهميت رويارويي ماترياليسم و ايده آليسم ب

فوئرباخ انتقاد مي كرد كه همانجا ، بخش سوم ) حتي از مي كرد و (
البته بايد به ياد داشت كه لبه  به طور كامل از مذهب نبريده است.

تيز حمله آنها هميشه متوجه مذهب نهادي شده و مسلط و رابطه آن 
  با ساختار قدرت بود.

آنها برخالف تصور متفكران روشنگري قرن هژدهم ، مذهب   - 2
، دانستند ا  و عوام فريبان  نميه صرفاً ساخته و پرداخته شارالتان را

، آن را در آلمان "هگلي هاي جوان"ت فكري بلكه در راستاي سن
بازتاب رنج ها و بي خويشتني مردم مي دانستند كه در طول قرون 

، از بين ني كه اين شرايط دوام داشته باشدشكل گرفته است و تا زما
انبه مذهب نخواهد رفت. آنها به كاركرد اجتماعي متناقض و چند ج

، مخالفت شان با آن يك جانبه و ساده اينتوجه داشتند و بنابر
نقد  "در از مذهب (گرايانه نبود. حتي همان توصيف معروف ماركس 
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، اشارتي است ها، بر خالف تصور خيلي )"مقدمه  –فلسفه حق هگل 
رنج مذهبي در آن ِ واحد بيان رنج  "به همين كاركرد متناقض: 

تراض عليه رنج واقعي. مذهب آه مخلوق ستم ديده ، واقعي است و اع
دل جهان سنگ دل و روح اوضاع بي روح است. مذهب افيون مردم 

  "است.
آنها مذهب را بازتاب وهم آلود و مسخ شده واقعيت هاي  – 3

زميني و روابط اجتماعي مي دانستند و به همين دليل معتقد بودند 
، بايد به بررسي در باره مذهببه بحث هاي انتزاعي به جاي پرداختن 

مشخص خود همين واقعيت هاي زميني پرداخت. زيرا انسان با از 
بين بردن روابط اجتماعي بهره كشانه است كه مي تواند از خرافات 

مثال نگاه كنيد به  تز شماره چهار در باره ( مذهبي رهايي يابد
ژيك ديگر  ، مذهب را از همه اشكال ايدئولوبعالوه آنهافوئرباخ ). 

ه كنيد مثالً نگا( ديدند تر مي تر و بيگانه گي واقعي پرتنسبت به زند
  ، بخش چهارم )."لودويگ فوئرباخ و..."به 

، معتقد رغم مخالفت قاطع با هر نوع مذهب آنها ، علي – 4
بودند مذهب در گذشته بارها پرچم فكري جنبش هاي اجتماعي 

قات محروم بوده و به هاي طب پيشرو يا پوشش ايدئولوژيك شورش
لودويگ "در (اين اعتبار نقش مترقي داشته است. مثالً انگلس 

، بخش سوم ) از بوداگرايي ومسيحيت و اسالم به عنوان  "فوئرباخ و...
نقطه "ياد مي كند كه هم چون پوشش فكري ِ "سه مذهب جهاني"

  اند. يا حتي مسيحيت  عمل كرده "چرخش هاي بزرگ تاريخي

  

  
  
  

) هم چون "در باره تاريخ مسيحيت نخستين"را ( مثالً در  نخستين
بردگان و از جهاتي شبيه جنبش سوسياليستي قرن  "سوسياليسم"

، فصل دوم )  "جنگ دهقاني در آلمان"در و ( نوزدهم مي بيند.
اي  نگرش پرولتري نطفهآموزش هاي مذهبي توماس مونتسر را 

سفه مذهبي مونتسر به درست همان گونه كه فل"داند و مي گويد  مي
بي خدايي نزديك مي شد ، برنامه سياسي او نيز به كمونيسم نزديك 

، ودند كه از انقالب فرانسه به بعد، آنها معتقد ببا اين همه ."گرديد مي
مذهب ظرفيت همگامي با جنبش هاي انقالبي و پيشرو را از دست 

مثبتي  داده و به ويژه در پيكار براي سوسياليسم نمي تواند نقش
 "سوسياليسم مسيحي"داشته باشد. به همين دليل ، آنها نه تنها با 

سوسياليسم  "قرن نوزدهم به شدت مخالف بودند و آن را همزاد 
در  و مانند آن ، ارتجاعي ارزيابي مي كردند ( مثالً "فئودالي

) ؛ بلكه هم چنين سوسياليست ، بخش سوم "مانيفست كمونيست"
هم كه در تبليغ انديشه هاي سوسياليستي  ها و كمونيست هايي را

، پايه اي مسيحيت متوسل مي شدند (مانند المنه به آموزش هاي
كابه و له رو در فرانسه و ويتلينگ و طرف داران او در آلمان ) مورد 

  ).  21 – 22، ص  1987لالن ، د قرار مي دادند ( به نقل از مك انتقا

و حتي زوال مي ديدند ؛  آنها مذهب را در حال عقب نشيني – 5
ولي در باره زمان زوال آن ، در فرصت هاي مختلف و دوره هاي 
مختلف ، پيش بيني هاي مختلفي داشته اند. مثالً انگلس در سال 

زحمتكشان كشور ما نوشته هاي بزرگ ترين  "مي گفت  1845
فيلسوفان آلمان ، مانند فوئرباخ و ديگران را مي خوانند و مي فهمند 

اديكال به نتيجه پژوهش هاي آنها ، هر قدر هم كه اين نتيجه ر و از
. و در سال "كنند. مردم آلمان مذهب ندارند نظر برسد، استقبال مي

كامالً از  "رات آلمان مي نوشت كه كارگران سوسيال دموك 1873
، در دنياي واقعيت زندگي و فكر مي كنند و بنابراين اند خدا بريده

فرانسه نيز وضع همين  به نظر مي رسد كه درماترياليست هستند. 
). گاهي به نظر  54، ص 1987به نقل از مك لالن ، ( "طور است

رسد آنها فكر مي كنند مذهب در همين جامعه سرمايه داري  مي
، "ايدئولوژي آلماني"مثالً ( در   معناي خود را از دست مي دهد ،

ه بهترين نحوي بخش مربوط به فوئرباخ ) گفته مي شود كه صنعت ب
دروغ عريان تبديل مي كند  مذهب و اخالق را مي روبد و هر دو را به

تنها  ") گفته مي شود  418، ص  1978در آنتي دورينگ ، ؛ يا (
تك  از تكدانش واقعي از نيروهاي طبيعت است كه خدايان يا خدا را 

 شان بيرون مي راند... اين روند تا آنجا پيش رفته است كه به مواضع
. ولي در جاهاي "لحاظ نظري مي شود آن را پايان يافته تلقي كرد

، فصل اول ، بخش  "كاپيتال"ديگر با اين تأكيد آنها ( مثالً در 
چهارم ) روبرو هستيم كه مذهب تنها با رهايي از جامعه طبقاتي و 

  برقراري سوسياليسم از بين مي رود.
اقدام سياسي آنها در عين مخالفت با مذهب ، با هر نوع  – 6

براي ممنوعيت و سركوب آن به شدت مخالف بودند. مثالً انگلس در 
در نقد برنامه كمونارد هاي بالنكيست مهاجر ، از هر ،  1874سال 

اقدامي براي ممنوعيت مذهب انتقاد مي كند. يا ( در آنتي دورينگ ، 
بخش سوم ، فصل پنجم ) از اويگن دورينگ كه مدافع ممنوعيت 

انتقاد مي كند و او را متهم مي كند كه در اين زمينه از  مذهب بوده
بيسمارك نيز فراتر رفته است و يادآوري مي كند با سركوب مذهب 
نمي شود آن را از بين برد. آنها خواهان جدايي كامل مذهب از دولت 

، بخش سوم ) با  "جنگ داخلي در فرانسه"بودند. مثالً ماركس ( در 
دامات كمون پاريس ياد مي كند كه از لحن ستايش آميزي از اق

طريق قطع حمايت دولتي از كليسا و مصادره موقوفه هاي آن ، 
و كشيشان را به خلوتگاه  "نيروي مذهبي سركوب را در هم شكست"

زندگي خصوصي فرستاد تا مانند پيشينيان قديس خود از صدقات 
يس ( در نقد پيش نو 1891مومنان تغذيه كنند. يا انگلس در سال 

، بخش دوم ) خواست ارفورت حزب سوسيال دموكرات آلمانبرنامه 
جدايي مذهب از دولت را به عنوان يكي از مطالبات سياسي مهم به 

 جدايي كامل كليسا از دولت. تمام"اين صورت يادآوري مي كند: 
، بايد از طرف دولت به عنوان هاي مذهبي، بدون استثنا انجمن 

ند. آنها بايد از هر نوع حمايت از انجمن هاي خصوصي تلقي بشو
وذ در مدارس عمومي محروم منابع عمومي و از هر نوع اعمال نف

نمي توان آنها را از تشكيل مدارس خودشان ، با منابع خاص شوند. (
 .  "خودشان و آموزش مهمالت خودشان در آنها بازداشت. ) 

  

  ماركسيست هاي حزب سوسيال دموكرات آلمان. -ب 

نفوذ توده اي حزب سوسيال دموكرات آلمان بود كه  با گسترش 
) ماركسيسم به جريان  1914تا  1875در يك دوره چهل ساله ( از 

فكري بي رقيب در جنبش كارگري تمام اورپا تبديل شد. و در بطن 
اين حزب بود كه بسياري از نظريه پردازان با نفوذ ماركسيسم در 

طعي ماركسيسم بر جريان هاي دوره ياد شده ، آوازه يافتند. غلبه ق
اين حزب و از طريق آن در احزاب سوسياليستي ديگر در داخل 

، ماترياليسم را با سوسياليسم گره زد. البته رواج بينش وپايي ديگررا
  اورپا ؛ گسترش نفوذ  پوزيتويسم علمي در فضاي روشنفكري آلمان و
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فهم ارنست  كه در آلمان مخصوصاً از طريق كتاب عامهداروينيسم (
عمالً به يك جنبش فكري  1899در  "معماي جهان"هكل به نام 
 ) ؛ و ضعيف شدن تحرك كليساي كاتوليك زير فشارتبديل شد
؛ نيزدوره بيسمارك -مبارزه فرهنگي –"كولتوركمپف" سياست 

عواملي بودند كه بي اعتنايي به مذهب نهادي را در ميان روشنفكران 
  ).  58 – 61، ص  1987ن ، تقويت مي كردند(مك لال

در برنامه گوتا ،  1875حزب سوسيال دموكرات آلمان در سال 
در  1891اعالم كرد. و در سال  "يك مسأله خصوصي"مذهب را 

برنامه ارفورت ، كه نخستين برنامه كامالً ماركسيستي بود ، دوباره 
همين موضع را مورد تأئيد قرار داد. ولي رهبران تاريخي حزب ، 

، هميشه بي خدايي را  اوگوست ببل و ويلهلم ليبكنشتي يعن
نتيجه منطقي و تاريخي سوسياليسم اعالم مي كردند. نتيجه عملي 
سياست حزب در رابطه با مذهب ، تمركز روي مقابله با موضع گيري 
هاي  سياسي و اجتماعي كليسا بود كه عموماً محافظ كارانه و 

ان حزب را وسوسه مي كرد كه ارتجاعي بودند. و اين بعضي از رهبر
سوسيال دموكراسي را يك مذهب آلترناتيو در مقابل مذهب رسمي 

( كه ماركس و انگلس به عنوان  يوزف ديتسگنقلمداد كنند. مثالً 
او را مي ستودند كه مستقل از آنها به  "كارگر فيلسوف"يك 

 1870ديالكتيك ماترياليستي دست يافته است ) در اوايل دهه 
در ارگان  "مذهب سوسيال دموكراسي"مقاالتي با عنوان سلسله 

حزب نوشت كه در آنها از جمله گفته مي شد ، آموزش هاي 
سوسياليسم مصالحي براي يك مذهب جديد فراهم مي آورند كه 
برخالف هر مذهب ديگري ، نه تنها به دل و   عاطفه ، بلكه هم 

خود و مراجعه چنين به خرد انساني تكيه مي كند و با شكل مذهبي 
شورانگيزش به دل و روح انساني از همه دانش هاي زميني متمايز 
مي گردد. يا حتي خود ويلهلم ليبكنشت در سخناني خطاب به  

يك "نمايندگان رايشتاگ ، گفت ، نگرش سوسيال دموكرات ها 
. در اين "مذهب است ، اما نه مذهب پاپ ها ، بلكه مذهب انسانيت

 اشاراتي مي شد به بعضي شباهت هاي موجود نوع برخوردها معموالً
  ميان ارزش هاي مسيحيت نخستين و سوسياليسم. 

هميشه از هر نوع ابهام و دو پهلو گويي در باره  اگوست ببلاما 
رابطه مذهب و سوسياليسم اجتناب مي كرد. او مسيحيت و 

مي ديد. و در  "هم چون آب و آتش در مقابل هم"سوسياليسم را 
 1879كه در سال  "زن در سوسياليسم"وف خود به نام كتاب معر

كتاب  پر خواننده ترين به "آنتي دورينگ" در كنارانتشار يافت و 
تأكيد مي كرد كه گسترش علوم  سوسيال دموكراسي تبديل شد ،

طبيعي افسانه ها و توهمات مذهبي را قدم به قدم عقب مي راند و 
  از بين خواهد رفت. در جامعه نوين سوسياليستي هر نوع مذهب

از ميان نظريه پردازان سوسيال دموكراسي آلمان ، كارل 
كائوتسكي و هاينريش كونو مطالعات متمركزتري در باره مذهب 

در باره آغاز شكل گيري مذهب،  كائوتسكيانجام دادند. نظر اوليه 
ريشه هاي فكري مذهب ، علل  "همان تأكيد بر ترس از طبيعت بود:

س مذهبي ، در وجود نيروهاي فوق انساني و غير قابل انديشه و احسا
فهمي نهفته است كه در برابر آنها انسان ناتوان است و فعاليت آنها را 

نه مي تواند كنترل كند و نه پيش بيني ؛ نيروهايي كه چنان نفوذ 
تعيين كننده اي در ايجاد رنج ها و مصيبت هاي انسان دارند كه او 

. كائوتسكي اين "آنها را فرو بنشاند احساس مي كند بايد خشم
نيروها را به دو نوع طبيعي و اجتماعي تقسيم مي كرد و معتقد بود 
كه در دوره كمونيسم اوليه نيروهاي اجتماعي نقشي نداشتند و 
انسان خود را بخشي از طبيعت مي ديد. و بنابراين معتقد بود كه 

هميت پيدا مي ريشه اجتماعي مذهب تنها با ظهور توليد كااليي ا
 1913كند و در دوره باستان خيلي برجسته نبوده است. اما در سال 

، نظر او عوض شد و پذيرفت كه مذهب از  كتاب كونو تحت تأثير
همان آغاز پايه اجتماعي داشته است. اما ( همان طور كه مك لالن 
يادآوري مي كند ) او هميشه بر كاركرد متحد كننده مذهب در 

اي تهديدآميز تأكيد داشت و معتقد بود كه مذهب مقابل نيروه
نيروي خود را از اخالق اجتماعي مي گيرد. و از اين لحاظ شباهت 

بروول و دوركيم وجود دارد.  -زيادي ميان نظر او و كارهاي لوي
برمبناي اين نظر ، توجه به خدايان نتيجه نياز اجتماعي است و 

دوره رنسانس كه گاه به گاه به انسان هاي اوليه كمتر از مثالً انسان 
خدا نياز داشت ، مذهبي بودند ؛ و اكثر انسان هاي معاصر كه تقريباً 
در فقر دائمي به سر مي برند ، نياز بيشتري به خدا احساس مي 

  كنند.
كائوتسكي در باره تكوين مسيحيت نيز مطالعات وسيعي انجام 

رين كاري است او احتماالً مهم ت "بنيادهاي مسيحيت"داد و كتاب 
كه ماركسيست ها در اين باره نوشته اند. تحليل او ، به ويژه در رابطه 
با ساختار طبقاتي جامعه يهود در دوره ظهور مسيحيت و ساختار 
طبقاتي جامعه روم در دوره گسترش مسيحيت در آن ، از اهميت 

برخوردار است. مك لالن ضمن اين كه نظر كائوتسكي را در ويژه اي 
خود مسيح ، حواريون او و مسيحيان نخستين ، به خاطر نبود باره 

اطالعات تاريخي كافي در اوايل قرن بيستم ، كهنه شده مي داند ؛ 
ولي مي گويد ، جالب ترين بخش هاي كتاب كائوتسكي آنجايي است 
كه او طرح خالصه انگلس را در باره جامعه روم و زوال فكري آن 

نيز مانند انگلس ، مسيحيت نخستين گسترش داده است. كائوتسكي 
مي دانست ؛ در حالي كه مطالعات بعدي  "پرولتري"را نوعي جنبش 

نشان داده اند كه اين جنبش بيشتر خصلت خرده بورژوايي داشته 
  است. اما 

او برخالف نظر انگلس معتقد بود كه هدف مسيحيت نخستين ايجاد 
آسمان. هم چنين  جامعه آرماني در روي زمين بود و نه در ملكوت

يكي از ضعف هاي تحليل كائوتسكي سكوت او در باره جنبه معاد 
شناسانه تفكر عهد جديد است. يكي از ويژگي هاي تحليل 
كائوتسكي در باره مسيحيت ، اعتقاد اوست به اين كه كليساي 
كاتوليك از زمان سقوط امپراتوري روم تا اواخر قرون وسطي نقش 

تحوالت اجتماعي داشته و برعكس ،  مثبت و مترقي در تداوم
رفورماسيون در مقايسه با دوره قبل ، از جهات زيادي يك دوره عقب 
گرد بوده است. البته او اين نظر را بعدها تا حدي تعديل كرد و نقش 
متفاوت رفورماسيون و پايه طبقاتي مختلف آن در كشورهاي مختلف 

  را مورد توجه بيشتري قرار داد.
در باره آينده مذهب به طور شگفت انگيزي مبهم  كائوتسكي نظر

و دوپهلوست. از يك طرف او همان نظر ماركس و انگلس را تكرار مي 
كند كه پيشرفت علوم طبيعي و تكنولوژي فضاي مذهب را تنگ تر 
مي سازد ؛ ولي از طرف ديگر معتقد است كه شرايط جامعه معاصر 

ات بهره كش براي بازگشت به مذهب را تقويت مي كند و هم طبق
حفظ موقعيت خود از مذهب استفاده مي كنند و هم طبقات بهره ده 
زير فشار بي ثباتي وبي پناهي اجتماعي پناهگاهي در مذهب مي 
جويند. اما به طور كلي ، در رابطه با نقش اجتماعي مذهب ، 
كائوتسكي خود را ادامه دهنده راه ماركس و انگلس مي داند. ولي 

نسبت به مذهب ، در مقايسه با نظر ماركس و انگلس  البته نظر او
كمتر خصمانه است ؛ در عين حال كه نگرش نو دارويني او در باره 
نقش آگاهي ، باعث مي شود كه مذهب را شكل بي ربط شونده اي از 
ايده آليسم اخالقي بداند. او مدافع همان موضع حزب سوسيال 
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ه سياست بيرون رانده دموكرات آلمان است كه مذهب بايد از صحن
  نگريسته شود. "مسأله خصوصي"شده و به صورت يك 
در ميان ماركسيست ها اولين كسي بود كه  هاينريش كونو

متمركز ترين مطالعه را در باره منشأ تكوين مذهب انجام داد. تز 
منشأ مذهب و اعتقاد به "با نام  1913اصلي كتاب او كه در سال 

بود بر اين كه مذهب در آغاز از روح  تأكيدي  منتشر شد ،  "خدا
باوري ( آني ميسم ) برخاسته است و نه از پرستش نيروهاي طبيعت. 
در نيمه قرن نوزدهم ، سانسكريت شناساني مانند ماكس مولر در 
مطالعات شان در باره منشأ افسانه هاي هندواورپايي به اين نتيجه 

نيروهاي  رسيده بودند كه مذهب با خصلت خدايي بخشيدن به
طبيعت آغاز شده و خدايان جز پديده هاي طبيعي شخصيت يافته 
چيز ديگري نيستند. و نظرات ماركس و انگلس در باره منشأ مذهب 
نيز تحت تأثير همين مكتب شكل گرفته بود. كونو اين نظريه را به 
انتقاد گرفت. او با تكيه بر مطالعات انسان شناسي و مخصوصاً اثر 

( منتشر شده در  "فرهنگ نخستين"تايلور ، به نام معروف ادوارد 
د رعد استدالل كرد كه نه حوادث طبيعي بيروني ، مانن)  1871سال 

، بلكه طبيعت خود انسان ، تولد و زندگي و برق و توفان و زمين لرزه
. ومرگ خود او بود كه نخستين معماهاي اصلي را در ذهن او كاشت

، به صورت ترين مراحل تكامل خود بعالوه، انسان حتي در ابتدايي
گروهي زندگي مي كرد و اين زندگي جمعي ، نفوذ به سرعت فزاينده 
و دائماً گسترنده اي بر دنياي مفهومي او مي گذاشت و حتي تصورات 
انسان از طبيعت با فنوني كه او براي كسب معيشت اش به كار مي 

هايي مانند  گرفت ، مشروط مي شد. بدفهمي هاي برخاسته از پديده
روياها و از حال رفتن ها بود كه در آغاز ، روح باوري را در ميان 
انسان هاي نخستين به وجود آورد. سپس انديشه تسكين دادن به 
روح مردگان و دادن هدايا براي موفقيت در جنگ ها به ميان آمد و 
از آنجا گروهي از نخبگان به وجود آمدند كه كارشان سرو كله زدن با 

ارواح بود. و در مراحل بعدي ، همراه تكوين قبايل بزرگ تر ،  اين
سلسله مراتبي از خدايان به وجود آمد. به همين دليل ، در جاهايي 
مانند بعضي مناطق افريقا كه قبايل بزرگ شكل نگرفتند ، خدايان 
قبيله اي و سلسله مراتب خدايان به وجود نيامدند و فقط پرستش 

م يافت. اما پرستش طبيعت در مراحل بعدي خويشاوندان مرده تداو
با گذار به كشاورزي به ميان آمد ، يعني هنگامي كه وابستگي انسان 
ها به پديده هاي طبيعي مانند باران و غيره ، براي بارورتر كردن 

). كونو از 76 – 79، ص نقل از مك لالن كارشان ، آغاز گرديد ( به
يستي كه گزارشي طرف كائوتسكي به عنوان نخستين ماركس

ماترياليستي از منشأ مذهب به دست داده ، مورد ستايش قرار گرفت 
، اما مك لالن مي گويد ، در روي كرد او چندان چيز ماركسيستي 
ويژه اي وجود ندارد ؛ حداكثر چيزي كه او نشان داد اين بود كه 
نتايج قوم نگاري پسا تايلوري بهتر از نظرات قبلي با رويكرد 

  تي خوانايي دارد.ماركسيس
به طور كلي حزب سوسيال دموكرات آلمان و ساير احزاب 

در انترناسيونال دوم  1889پايي ( كه از سال وسوسيال دموكرات ار
مذهب را يك مسأله خصوصي اعالم مي كردند ، همه  )گرد آمدند

خواهان جدايي كامل مذهب و دولت بودند و درعين حال همه در 
اه هاي كليسايي و سياست هاي آنها قرار مقابله آشكار با دستگ

داشتند. حتي جريان هاي رفرميست درون اين احزاب ، در حالي كه 
در بسياري از حوزه هاي حياتي سياست هاي سازش كارانه اي را 
تبليغ مي كردند ، در رابطه با مذهب ، خواهان تجديد نظرهاي برنامه 

ضرورت تجديد  تينادوارد برنشاي چشم گيري نبودند. مثالً وقتي 
نظر در ماركسيسم را مطرح كرد ، در حوزه فلسفي نيز به ديدگاه 

روزا نوكانتي گرائيد ، اما خواهان سازش با مذهب نشد. و 
كه ( از اولين سال هاي قرن بيستم ) شاخص ترين  لوگزامبورگ

چهره جناح انقالبي حزب محسوب مي شد و مبارزه همه جانبه اي را 
برنشتين پيش مي برد ، در رابطه با مذهب موضعي  عليه رويزيونيسم

سوسياليسم و "تندتر از ديگران نداشت. مثالً او در مقاله اي با عنوان 
حزب سوسيال دموكرات لهستان  براي 1905( كه در سال  "كليساها

به جاي حمله به مذهب ، به افشاي مواضع ارتجاعي  )نوشت
ازد ؛ و از آن فراتر ، كليساهاي شاخه هاي مختلف مسيحيت مي پرد

آنها را متهم مي كند كه در دشمني با كمونيسم ، در واقع حواريون 
 "كمونيست هاي پرشوري"مسيح را محكوم مي كنند ، چرا كه آنان 

  بودند.
در ميان احزاب سوسيال  به لحاظي ماركسيسم اتريشي -پ 

 شد. زيرا اين جريان گر چه ثنا محسوب ميپايي يك استوردموكرات ا
مانند همه جريان هاي ديگر سوسيال دموكراسي اورپا بر ضرورت 
جدايي دولت و مذهب تأكيد مي ورزيد ، ولي بر خالف نظر مسلط 
در ميان سوسيال دموكرات ها ، در مجموع نظر خوش بينانه اي 
نسبت به مذهب داشت. و به خاطر همين نگرش استثنايي است كه 

الب بحث هاي مربوط به رابطه نام بعضي از نظريه پردازان آن در غ
ماركسيسم و مذهب به ميان مي آيد. بايد توجه داشت كه اين 
جريان محصول فضاي اجتماعي و روشنفكري دهه هاي پاياني 
امپراتوري اتريش بود و از جريان هاي فكري مختلفي تأثير گرفته 

  بود.
حزب سوسيال دموكرات اتريش زير نفوذ مستقيم حزب سوسيال 

آلمان و شخص كائوتسكي شكل گرفت كه در كنفرانس دموكرات 
فعاالنه شركت كرد و تا آخر رابطه  1889مؤسس آن در سال 

شخصي نزديكي با ويكتور آدلر ( بنيان گذار و متحد كننده جريان 
، دازان اصلي آن داشت. از طرف ديگرهاي موسس حزب ) و نظريه پر

ر ، ند كارل رنمانه پردازان مهم ماركسيسم اتريشي (غالب نظري
، وبعدها ، اتو باوئر ، فردريش آدلر و ردولف هيلفردينگ، ماكس آدلر

گوستاو اكشتاين ) شاگردان كارل گرون برگ بودند كه استاد 
موسسه پژوهش هاي "دانشگاه بود وبعدها نيز نخستين مدير 

) شد. تز  "مكتب فرانكفورت"( معروف به "اجتماعي فرانكفورت
... درك مادي تاريخ نه يك سيستم "بود كه  اصلي گرون برگ اين

فلسفي است و نه مي خواهد باشد ... هدف آن تجريدات نيست ، 
بلكه دنياي مفروض مشخصي است كه در جريان تكامل و دگرگوني 

ديد كه بايد  ن ماركسيسم را يك علم اجتماعي مي. بنابراي"قرار دارد
، اجتماعي و يخيو منظم، از طريق تحقيقات تاراي دقيق  شيوه به

پدر ماركسيسم "منطقي تكامل يابد. به همين دليل ، بعضي ها او را 
ناميده اند. همچنين ماركسيسم اتريشي از پوزيتويسم  "اتريشي

ارنست ماخ ، نيز شديداً تأثير پذيرفت و از اين طريق با فيلسوفان 
، ماكس حدي خويشاوندي فكري داشت. بعالوهنيز تا  "محفل وين"

ديداً تحت تأثير فلسفه نوكانتي آلمان قرار داشت. بسياري از آدلر ش
نظريه پردازان ماركسيسم اتريشي در قبال جنگ جهاني اول و 
انقالب اكتبر موضعي سانتريستي اتخاذ كردند و به ابتكار فردريش 

به وجود آمد كه تالش مي كرد  "دو و نيم "آدلر بود كه انترناسيونال 
را با سوسيال دموكرات ها آشتي دهد ( نگاه انترناسيونال كمونيست 

 ص ، 1978،  "ماركسيسم اتريشي"كنيد به مقدمه تام بوتومور بر 
44- 1 .(  

اولين ماركسيست سرشناس اورپايي بود كه تحت  ماكس آدلر
تأثير فلسفه كانت ، نگرش تأئيد آميزي به مذهب پيدا كرد. او فلسفه 

د و سعي مي كرد آن را با  كانت را همچون فلسفه سوسياليسم مي دي
ماركس آشتي بدهد. و در راستاي تئوري  "سوسياليسم علمي"

مي تواند خدا را اثبات يا شناخت كانت ، استدالل مي كرد كه علم ن
 باور به"، اما مذهب اتحاد دو حوزه طبيعت و اخالق است و رد كند

، خدا اصل . بنابراين"شان پيوستگي اين دو و ضرورت پيوستگي
اديني است كه عقالنيت و معناداري جهان را تضمين مي كند و بني

ملي بدون آن جهان خالي و بي معنا خواهد بود. خودمختاري ِ خرد ع
و  گيرد و بدون آشتي ِ سزاواري است كه تصور خدا را مفروض مي
ساني تحمل ناپذير ، زندگي انپاداش از طريق خدا و جاودانگي

يك چيز بيروني ، متافيزيك قديم برخالف پندار، گردد. پس خدا مي
. آدلر مي "خصلت ويژه آگاهي ماست"؛ بلكه نسبت به جهان نيست

گفت ، براي كانت ، حوزه خرد مساوي است با جهان اجتماعي ؛ 
كه براي شرط امكان اش به چيز  "هدف"وتعريف خدا به عنوان

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 10  101 ي آرش شماره

ديگري نياز ندارد ، دربر دارنده مفهوم تكامل و پيشرفت است. 
ه پيشرفت به مذهب مي انجامد و حتميت پيشرفت نه از انديش

تئوري يا اخالق ، بلكه فقط از آگاهي مذهبي حاصل مي شود. آدلر با 
ه فوئرباخ ، بر محوريت پراكسيس استناد به تزهاي ماركس در بار

عمل ) در رابطه با  مناسبات اجتماعي تأكيد مي ورزيد و يادآوري (
يابي كردن ، اراده نمودن ، اميد مي كرد كه تصميم گرفتن ، ارز

بستن و باور كردن چيزهايي هستند كه تماماً براي عليت اجتماعي 
ضرورت دارند. جامعه شناسي علمي مي تواند تضادهاي يك شيوه 

پيشرفت در تكامل تاريخي تنها هنگامي "توليد را كشف كند ؛ اما 
اين هدف  حاصل مي شود كه اراده براي بهبود و باور به دستيابي به

وجود داشته باشد ، يعني عوامل علي براي پراكسيس انقالبي شكل 
بگيرد. و او از اينجا نتيجه مي گرفت كه ضرورتي به رد انديشه هاي 
مذهبي وجود ندارد. فراتر از اين ، به نظر آدلر همه جنبش هاي 

در خود دارند كه همان موعود  "مذهبي"انقالبي توده اي عنصري 
هر حزبي كه اين عنصر را از دست بدهد ، علي رغم  گرايي است و

همه عبارت پردازي هاي انقالبي ، در دوره هاي بحراني شكست مي 
خورد. به نظر آدلر رويكرد حزب سوسيال دموكرات آلمان در اوت 

. او مي گفت ، ماركسيسم يادآور هولناك همين حقيقت بود 1914
به معناي آن نيست كه تئوري علمي تكامل اجتماعي است ؛ اما اين 

كه ماركسيسم به آن معترف است ، از كاركردن باز  "عامل ذهني"
مي ماند. دانش مربوط به پيدايش ضروري سوسياليسم ، نمي تواند 
جاي باور به سوسياليسم را بگيرد ؛ زيرا پيدايش ضروري تنها از 

  طريق همين باور معنا پيدا مي كند.
ه نظر آدلر يادآوري مي كند. اول مك لالن سه نكته مهم را در بار

اين كه او مفهوم محدودي از مذهب را در مد نظر دارد و غالباً مذهب 
را به حد اخالق كاهش مي دهد و حداكثر ، مذهب را ، مانند 
شاليرماخر ، عبارت از يك احساس وابستگي مبهم به چيزي بزرگ 

ي ميان تر مي داند. دوم اين كه آدلر در پي نشان دادن رابطه ا
ماركسيسم و مذهب نيست ، بلكه مي خواهد نشان بدهد كه حوزه 
هاي عمل كرد آنها چنان از هم جدا است كه ضرورتاً قابل جمع 
هستند. سوم اين كه او چنان تفسيري از تزهاي ماركس در باره 
فوئرباخ و نيز آنتي دورينگ انگلس به دست مي دهد كه آنها را نوعي 

انه ) در مقابل ماترياليسم ( فلسفي) پلخانف جامعه شناسيسم (ماركس
قرار بدهد. زيرا  مي خواهد ماركسيسم را به علم تجربي جامعه 
كاهش بدهد. در واقع ، او در مورد ماركسيسم نيز مانند مورد مذهب 

  ).  84 – 89، مفهوم محدودي را در مد نظر دارد. ( مك لالن ، ص 
سم اتريشي نيز در سال ، نظريه پرداز ديگر ماركسي اوتو باوئر

 "سوسيال دموكراسي ، مذهب و كليسا"ي با عنوان در كتاب 1927
 رابطه سوسياليسم و مذهب را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است.
در اين بررسي ، باوئر مي كوشد نشان بدهد كه سوسياليسم و مذهب 
 غير قابل جمع نيستند. و اين كار را با جدا كردن كليسا و سلسله

مراتب و سياست هاي آن از باورهاي مذهبي مردم عادي آغاز مي 
كند. با استناد به گفته ماركس در مانيفست كمونيست ، باوئر مذهب 
را ابزار كنترل اجتماعي بورژوايي معرفي مي كند و مي گويد 
انديشمندان برجسته بورژوازي در دوران روشنگري مخالف مذهب 

جايگاه طبقه مسلط قرار دارند ، مي بودند ؛ اما حاال كه آنها در 
. به همين منظور ، آنها حتي "مذهبِ توده ها بايد حفظ شود"گويند 

شناخت شناسي كانت را احيا كرده اند و علم را به حوزه پديده هاي 
قابل مشاهده محدود مي كنند تا فضايي براي مذهب باز كنند. 

ولي نقش  هرچند با پيشرفت علم ، بورژوازي غير مذهبي شده ،
سنتي مذهب در ميان پرولتاريا از طريق سرمايه داري ، تقويت شده 
است. حاال قدرت هاي اجتماعي همان طور براي توده زحمتكشان 
ناشناخته و كنترل ناپذير شده اند كه پيشتر نيروهاي هولناك 
طبيعي براي بشر ترساننده و كنترل ناپذير بودند. بنابراين ، همان 

ي گويد ، مذهب افيون مردم است. اما مذهب طور كه ماركس م
هميشه و همه جا ضرورتاً در كنار ارتجاع نبوده است و در دوره هاي 
تاريخي مختلف هر طبقه اي روايتي خاص خود از مسيحيت را 

مذهب تا  "پرداخته است. باوئر از اين مقدمات نتيجه مي گيرد كه 
ري را بدون زماني افيون مردم است كه مردم سلطه سرمايه دا

جنگيدن عليه آن تحمل مي كنند ؛ اما مذهب ايدئولوژي نخستين و 
.او مي "ابتدايي ترين شورش هاي پرولتاريا را نيز شكل داده است

تقريباً به طور انحصاري در ميان پرولتاريا  "حقيقي"گويد مذهبِ 
پايه دارد و بورژوازي تنها در زمينه هاي اجتماعي مذهبي است. 

هنگامي پذيرفتني است كه به وسيله  "آه مظلومان"وان مذهب به عن
طبقات زحمتكش به كار بسته شود ؛ اما هنگامي كه به وسيله اسقف 

  هاي انگل صفت به كار گرفته مي شود ، قطعاً پذيرفتني نيست.
باوئر ضمن استناد گسترده به ماركس و آنتي دورينگ انگلس در 

نظر آنها را در باره از بين باره كاركرد مذهب در جامعه طبقاتي ، 
رفتن آن در جامعه سوسياليستي زير سؤال مي برد. او مي گويد 
انسان جامعه سوسياليستي مسلماً از پندارهاي مذهبي عاميانه اي كه 
ريشه در مصيبت هاي جامعه طبقاتي دارند ، آزاد خواهد شد ؛ اما 

قوي جامعه سوسياليستي ، فرهنگي بسيار رنگارنگ ، با فرديتي 
خواهد داشت و بنابراين ، مذهب در معناي فلسفي آن ، آيا نمي 
تواند در چنين جامعه اي شكوفا بشود؟ البته او خود جواب مثبت به 
اين سؤال نمي دهد ولي يادآوري مي كند كه پاسخ آدلر به آن مثبت 
است. باوئر مي گويد ، همان طور كه ماركس گفته است ، كليسا 

مسائل كالمي تبديل مي كند و پيكار طبقاتي مسائل دنيوي را به 
ميان پرولتاريا و بورژوازي را پيكار ميان مسيحيان و خدانشناسان مي 
نماياند. در مقابل ، سوسيال دموكراسي بايد مسائل كالمي را به 
مسائل دنيوي برگرداند و تالش نمايد مذهب را به يك مسأله 

موكراسي علي رغم غيرحزبي و شخصي تبديل كند. زيرا سوسيال د
منشأ آزاد انديشانه اش ، بدون شكل دادن به بلوكي كه ، دست كم ، 
بخشي از كارگران ، خرده بورژوازي و دهقانان مذهبي را دربر داشته 
باشد ، نمي تواند قدرت بگيرد. او در اثبات درستي چنين سياستي 

شن دو دليل مي آورد: اول اين كه از ديدگاه ماترياليسم تاريخي رو
است كه مذهب مدتها دوام خواهد آورد و در اين فاصله وظيفه حزب 
اين است كه كل طبقه كارگر را متحد سازد و به مالحظات فلسفي 
اولويت ندهد. دوم اين كه  ماترياليسم فلسفي كاهش گرايانه اي كه 
از علوم طبيعي گرفته شده ، ضرورتاً جزئي از ماركسيسم نيست. 

و زيست شناسان ضمن هم رائي در اصول همان طور كه پزشكان 
حرفه اي شان ، مي توانند در باره معناي جهان اختالف نظر داشته 
باشند ؛ چرا ماركسيست ها نتوانند در عين توافق در باره تكامل 
جامعه انساني ، نظرات متفاوتي در باره منشأ و معناي جهان داشته 

علوم طبيعي را به  باشند؟ پلخانف و لنين ماترياليسم برگرفته از
جزئي از جهان بيني خود تبديل كرده اند. اما فريدريش آدلر گرچه 
يك ماترياليست تاريخي واقعي است ، بر پايه كارهاي ماخ راه ديگري 
برگزيده و منكر اين است كه ماركسيسم به طور ذاتي نفي كننده 
 خدا است ؛ و ماكس آدلر برپايه نظرات كانت به همان نتيجه رسيده
است. باوئر مي گويد ، نمي خواهد داوري كند كه كدام يك از اين 
جهان بيني ها درست است ؛ بلكه مي خواهد نشان بدهد كه 
طرفداران سوسياليسم علمي مانند اينها مي توانند جهان بيني 
مبتني بر ماترياليسم ضدمذهبي ، پوزيتويسم بي تفاوت نسبت به 

بي داشته باشند. باوئر معتقد مذهب ، يا ايده آليسم انتقادي مذه
است كه هرچند وجود سازمان آزاد انديشانه در درون حزب ضروري 
است ، ولي اين سازمان نبايد نگرش هاي خود را بر كل حزب 
تحميل كند. او مي گويد ، تبليغات ضدمذهبي به عنوان يك هدف 
سياسي مقدم ، يك انديشه قديمي ليبرالي است كه متأسفانه به 

بلشويك ها احياء شده است ؛ زيرا آنها نمي خواهند بپذيرند وسيله 
كه مذهب يك مسأله خصوصي است. او مي گويد بلشويك ها به اين 
دليل مي توانند فقط غير مذهبي ها را عضوگيري كنند كه حزب 
شان يك حزب پيشاهنگ است و نه حزب كل طبقه كارگر. اما چنين 

  شرفته غرب مناسب نيست. سياستي براي كشورهاي سرمايه داري پي
از اول در مقايسه با همه جريان هاي  ماركسيسم روسي -ت

همان ع ضد مذهبي تندتري داشت. و اين (ماركسيسم در اورپا ، موض
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، به خاطر وري مي كند ) بيش از هر چيز ديگرطور كه مك لالن يادآ
مذهبي بود كه در مقابل اش قرار داشت. مسيحيت اورتدوكس از 

بنيان گذار روم سي درهم تنيده بود و كنستانتين (قدرت سياآغاز با 
) امپراتور روم كه به مسيحيت گرويدشرقي يا بيزانس و نخستين 

رئيس كليسا نيز محسوب مي شد. كليساهاي مختلف اورتدوكس 
همه كليساهاي ملي بودند و هميشه خود را با سياست هاي دولت 

رايش در كليساي هاي مربوطه شان انطباق مي دادند. اين گ
اورتدوكس روسيه با اصالحات پتر اول در اوايل قرن هژدهم چنان 
تقويت شد كه گاهي حتي افراد غير روحاني از طرف تزارها براي 
اداره كليسا تعيين مي شدند ، كليسا صرفاً بخشي از دستگاه دولت 
محسوب مي شد و اراده پادشاه اراده خدا تلقي مي گرديد. و اين 

بيگانه شدن اليه هاي تحصيل كرده روسيه از كليسا بود.  علت اصلي
در سراسر قرن نوزدهم ، روشنفكران روسيه كليساي اورتدوكس را 
همچون دژ اصلي ارتجاع فئودالي مي نگريستند. ماركسيست هاي 

سيال دموكراسي آلمان قرار روسيه گرچه غالباً تحت تأثير سو
آمد ، سياست سوسيال ؛ ولي وقتي پاي مذهب به ميان مي داشتند

دموكرات هاي آلماني را ناديده مي گرفتند و ماترياليسم دانشنامه 
نويسان قرن هژدهم فرانسه را جذاب تر مي يافتند ( مك لالن ، ص 

92 – 90  .(  
  

  
  

حسوب مي م "پدر ماركسيسم روسي "كه  گئورگي پلخانف
بعيت از ، دانش و ايمان را در تقابل با يك ديگر مي ديد و به تشود

انگلس، بر دوگانگي ماترياليسم و ايده آليسم در تمام طول تاريخ 
فلسفه تأكيد مي ورزيد ؛ با نتيجه گيري از انسان شناسي تايلور ، 
منشأ ايده آليسم را در آني ميسم مذاهب اوليه مي ديد ؛ و به پيروي 
از اوگوست كنت و پوزيتويست هاي بعدي ، مذهب را متعلق به 

خي پائين تري در تكامل فكري انسان مي دانست. از نظر مرحله تاري
لق با مذهب بينش سوسياليستي پيگير در ناهمخواني مط"پلخانف 
اي آلماني بود  ، او مخالف سوسيال دموكرات ه. بنابراين"قرار دارد

سوسياليسم  "اي خصوصي تلقي مي كردند:  كه مذهب را مسأله
بينشي اشتباه آميز در باره علمي مدرن ، مذهب را به عنوان محصول 

طبيعت و جامعه رد مي كند و آن را هم چون مانعي بر سر راه 
تكامل همه جانبه پرولتاريا محكوم مي سازد. ما حق نداريم درهاي 
سازمان مان را به روي كسي كه به باورهاي مذهبي آلوده است ، 
ح ببنديم ؛ اما بايد هر چه از دست مان بر مي آيد ( البته با سال

معنوي) انجام بدهيم تا آن ايمان را در او از بين ببريم يا دست كم 
رفيق مذهبي مان را از اشاعه پيشداوري هاي مذهبي در ميان 

ياداشت هايي بر كتاب فوئرباخ ِ "( پلخانف ،  "كارگران باز داريم
). پلخانف مي پذيرفت كه ماترياليسم تاريخي ضرورتاً نافي  "انگلس

نيست ؛ بنابراين سعي مي كرد به كمك ماترياليسم  اعتقاد به مذهب
فلسفي ( يا ماترياليسم ديالكتيك ) اين خالء را پر كند و راه رخنه 

مذهب در جنبش طبقه كارگر را ببندد. مك لالن مي گويد ، پلخانف 
كه بيشتر به فلسفه توجه داشت تا به تاريخ ، سعي كرد ماترياليسم 

، اما در باره رابطه سوسياليسم و ديالكتيك را از انگلس بگيرد 
مسيحيت از او و جانشينان سوسيال دموكرات اش در آلمان پيروي 

  نكند.
در حوزه مسائل فلسفي و در رابطه با مذهب شديداً تحت  لنين

تأثير پلخانف بود ؛  در اوايل عالقه اي به فلسفه يا تاريخ تطبيقي 
ياسي مورد توجه مذهب نداشت و مذهب را بيشتر از زاويه مسائل س

به طور كلي نگرش لنين نسبت به مذهب خصمانه تر   قرار مي داد.
از نظر ماركس و انگلس بود ولي بيشتر تأكيدات ضد كليسايي داشت 
تا بي خدايي. محور اصلي نظر لنين در باره مذهب چنين است: 

مذهب يكي از اشكال ستم معنوي است كه همه جا به سنگيني بر "
كه زير بار كار بي وقفه براي ديگران وزير بار نياز و  توده هاي مردم

تنهايي كمر خم كرده اند، فشار مي آورد. درماندگي طبقات بهره ده 
در مبارزات شان عليه بهره كشان ، به طور گريز ناپذير ، همان گونه 
باور به زندگي ِ بهتر بعد از مرگ را به بار مي آورد كه ناتواني انسان 

ارزه با طبيعت ، باور به خدايان ، شياطين ، معجزات و ابتدايي در مب
مانند آنها را در ذهن او به وجود مي آورد. مذهب به آنهايي كه 
زحمت مي كشند و تمام عمرشان را در فالكت زندگي مي كنند ، 

، سر به راه و بردبار بمانند و به ي آموزد كه تا در اين دنيا هستندم
د. اما به آنهايي كه با كار ديگران اميد پاداش آسماني خوش باشن

زندگي مي كنند ، مي آموزد كه تا در اين دنيا هستند ، خيرات 
نمايند و به اين ترتيب ، راه بسيار ارزاني پيش پاي شان مي گذارد تا 
تمام موجوديت بهره كشانه شان را توجيه كنند و به بهايي اندك ، 

مذهب افيوني براي بليطي براي خوشي در بهشت به دست بياورند. 
مردم است. مذهب وسيله اي است براي مستي روحي كه بردگان 

شان براي يك زندگي  ه تصوير انساني خود، يعني خواستسرماي
ه مي گويد ، ولي . لنين در ادام"شايسته انسان ، را در آن غرق كنند

، ي بزرگ و زندگي شهري، در اثر كار در كارخانه هاپرولتارياي جديد
پرولتارياي  "فزاينده خود را از خرافات مذهبي رها مي سازد: به طور 

امروز جانب سوسياليسم را مي گيرد كه علم را در جنگ با ابهام 
مذهب به كار گرفته است و با پيوند دادن كارگران به همديگر در 
مبارزه  اي نقد براي زندگي بهتر در روي زمين ، آنها را از باور به 

سوسياليسم و "( لنين ، مقاله "زاد مي سازدزندگي بعد از مرگ آ
  ). 1905، دسامبر  "مذهب

در همان جا لنين مي گويد ، سوسياليست ها مذهب را يك امر 
خصوصي مي دانند ؛ اما يادآوري مي كند كه معناي اين حرف بايد 
به دقت روشن شود تا بدفهمي به وجود نيايد. ما مي گوئيم مذهب 

خصوصي است و به اين وسيله جدايي  در رابطه با دولت يك امر
كامل كليسا از دولت را مي خواهيم تا  همه در داشتن هرنوع اعتقاد 
مذهبي يا بي خدايي مطلقاً آزاد باشند. اما مذهب در رابطه با حزب 

حزب ما اجتماع "ما به هيچ وجه نمي تواند يك امر خصوصي باشد: 
ايي طبقه كارگر مبارزان داراي آگاهي طبقاتي پيشرفته براي ره

هستند. چنين اجتماعي نمي تواند و نبايد به نبود آگاهي طبقاتي ، 
. "ناداني يا تاريك انديشي در شكل اعتقادات مذهبي بي تفاوت باشد

با اين همه او مخالف آوردن ماترياليسم و بي خدايي در برنامه حزب 
داند. و است و مبارزه با خرافات مذهبي را در تبليغات حزبي كافي مي

دليل اش هم اين است كه مسأله مذهب نبايد بدون ارتباط با مبارزه 
طبقاتي به ميان كشيده شود. در جامعه اي كه توده كارگران از ستم 
بي پايان رنج ميبرند ، احمقانه است فكر كنيم كه خرافات مذهبي را 
فقط با تبليغات بتوان از ميان برد. اگر كارگران در متن مبارزات 

مايه داري به روشنايي دست شان عليه نيروهاي تاريك سرخود
، هيچ تبليغاتي نخواهد توانست آنها را به روشنايي برساند. نيابند

وحدت در مبارزه واقعاً انقالبي طبقه ستم ديده براي ايجاد بهشت "
در روي زمين ، براي ما مهم تر است از وحدت نظر پرولتري در باره 

  . "بهشت در آسمان
، مبارزه براي جدايي كليسا از دولت، مان جا لنين مي گويدباز ه
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حتي از حمايت عناصر ناراضي درون كليسا برخوردار خواهد بود كه 
اعضاي صادق و صميمي "سوسياليست ها نيز بايد از مبارزات اين 

پشتيباني كنند و آنها را وادارند كه در خواست آزادي  "روحانيت
هان قطع هرنوع رابطه ميان مذهب روي حرف شان بيايستند و خوا

وپليس بشوند. لنين هم چنين فكر مي كند طرح شعار جدايي دولت 
از كليسا براي بيداري سياسي دهقانان تهيدست و اقليت هاي 
مذهبي كه زير فشار دولت و كليساي اورتدوكس قرار دارند ، و البته 
ه جلب آنها به طرف سوسيال دموكراسي اهميت دارد و( در مقال

تأكيد مي كند كه: )  1903، مارس  "خطاب به تهيدستان روستايي"
هيچ مقامي حتي حق سؤال كردن در باره مذهب كسي را نبايد "

داشته باشد. اين موضوعي است كه به وجدان افراد مربوط است 
وكسي حق مداخله در آن را ندارد. همه مذاهب و همه كليساها بايد 

  . "وي برخوردار باشنددر برابر قانون از منزلت مسا
، علي رغم ميل خود  1905اما لنين بعد از شكست انقالب 

ناگزير شد مذهب را نه تنها از لحاظ عملي ، بلكه همچنين به لحاظ 
د توجه بيشتري قرار بدهد. زيرا انقالب و شكست آن رتئوريك نيز مو

موجي از توجه به مذهب و ايده آليسم را در ميان روشنفكران روسيه 
دامن زد. بعضي از محافل فلسفي كوشيدند ميان كليساي اورتدوكس 
و روشنفكران نزديكي ايجاد كنند. مثالً سرگي بولگاكف ضمن حمله 

با طرح مجدد انديشه به سوسياليست هاي معاصر ، كوشيد 
) "سوسياليسم روسي ماست"اورتدوكس  كه مسيحيتداستايوسكي (

سرزنده سازد. يا نيكالي به كمك اصول سوسياليستي ، كليسا را 
بردايف كه يك ليبرتارين ( اختيار گراي) افراطي بود ، كوشيد يك 
نوع آنارشيسم مسيحي انقالبي به وجود بياورد. اين موج بعضي از 
روشنفكران بلشويك را هم گرفت. تا آن موقع لنين معتقد بود كه 
ماركسيسم نيازي به فلسفه ندارد وحزب نيايد خط فلسفي خاصي 

براي مقابله با  1909و  1908اشته باشد. اما در سال هاي د
كه به فلسفه  آلكساندر بوگدانفبه رهبري  "بلشويك هاي چپ"

ماخ گرائيده بودند و به لحاظ سياسي نيز مخالف شركت در انتخابات 
دوماي سوم بودند ؛ ناگزير شد از سنت ماترياليستي حزب دفاع كند. 

 "ماترياليسم و آمپريوكريتسيسم"محصول اين مبارزه فكري كتاب 
است كه هر نوع ايده آليسم فلسفي را به عنوان جاده صاف كن 
خرافات مذهبي رد مي كند و به ويژه حمله را روي نظريه شناخت 

ايده آليسم ذهني متمركز مي سازد و مي خواهد نشان بدهد كه  
فيلسوف انگليسي تزهاي جرج بركلي (نظريه ماخيست ها جز تكرار 

رن هژدهم ) چيز ديگري نيست. در اينجا او از ماترياليسم دانشنامه ق
نويسان قرن هژدهم و حتي از ماترياليسم ارنست هكل به گرمي 
ستايش مي كند. او هر نوع ترديد در ماترياليسم را به شدت مي 

ماترياليسم "كوبد و حتي آگنوستسيسم (ندانم گرايي) را كه انگلس 
معرفي مي كند. و  "ايده آلسيم شرمگين"اش مي ناميد ،  "شرمگين

 "خداسازان"البته آماج سياسي حمله لنين در اينجا بوگدانف و 
  بلشويك هستند.

كه مي خواستند به كمك انديشه هاي  "خدا جويان"بر خالف 
اعضاي حزب  "خدا سازان"سوسياليستي مذهب را احياء كنند ؛ 

ببخشند تا آن  بودند كه مي كوشيدند سوسياليسم را منزلت مذهب
 بازارفو  گوركي،  لوناچارسكيرا براي كارگران جذاب تر سازند. 

بلشويك بودند. آنها به پيروي از  "خداسازان"از چهره هاي معروف 
اوگوست كنت ، نقد فوئرباخ از  "مذهب انسانيت "نمونه هايي مانند 

مسيحيت و شيوه ديتسگين مي خواستند به بي خدايي شان رنگ 
هند و بينش خود در باره پيشرفت سوسياليستي را هم ارز مذهبي بد

معرفي كنند. لوناچارسكي در كتابي دو جلدي به نام  "خداسازي"
ماركس را  ) سوسياليسم 1908( در سال  "سوسياليسم و مذهب"
، بعد از كيهان باوري ابتدايي ، فلوتونيسم  "پنجمين مذهب بزرگ"

جرأت مي گويم كه اين به "، ناميد و نوشت يهوديت و مسيحيت
فلسفه يك فلسفه مذهبي است... كه درخشان ترين ، واقعي ترين و 
فعال ترين راه حل را براي مسائل نفرين شده خودآگاهي انساني ... 

لنين در ژوئن  ). 101( به نقل از مك لالن ، ص  "عرضه مي كند

ار طرف فراكسيون بلشويك ، موضع  قطعنامه ايبا تصويب  1909
را به عنوان يك نظر ارتجاعي رسماً محكوم كرد و ( در  "سازانخدا "

؛ 1909، در مه  "رويكرد حزب كارگران به مذهب"چند نوشته مانند 
) نظر آنها را در  1913و دو نامه به ماكسيم گوركي ، در نوامبر 

قرار داد و تأكيد كرد كه  "خدا جويان"رديف نظرات تولستوي و 
،  بردگيبدترين نوع  بردگي ، آن هم انديشهانديشه خدا هميشه 

در مجموع ، درگيري فكري  يعني بردگي بدون اميد ، بوده است.
  ، ضديت او را نسبت به مذهب تندتر كرد. "خداسازان"لنين با 

را لنين نظر سوسيال دموكرات هاي آلمان  1917بعد از انقالب 
كه مذهب را امري خصوصي تلقي مي كردند ، زير حمله گرفت و 

، در نتيجه دگرگوني حتي نظر پلخانف را كه مذهب خود به خود 
، محو خواهد شد ، به شدت مورد انتقاد قرار داد و با نگرش به جهان

تأكيد كرد كه  1918گنجاندن بندي در برنامه جديد حزب در سال 
حزب بايد بكوشد پيوند ميان طبقات بهره كش و سازمان هاي "

د و توده هاي زحمتكش را از تبليغاتي مذهبي را متالشي كن
يد ؛ به اين منظور ، حزب باپيشداوري هاي مذهبي واقعاً آزاد سازد

، آموزش و ضد مذهبي را سازمان وسيع ترين تبليغات ممكن علمي
. اين فرمول در شرايطي كه حزب و دولت در هم ادغام مي "بدهد

  شدند ، جز سركوب مذهب معناي ديگري نمي توانست داشته باشد. 
نيز كه يكي از برجسته ترين نظريه پردازان  تروتسكي

ماركسيسم روسي بود ، در باره مذهب نظري چندان متفاوت با لنين 
و پلخانف نداشت. او مذهب را رقيب ايدئولوژيك اصلي ماركسيسم 

آسمان تنها موضع داراي استحكامات براي عمليات "مي دانست: 
 – 2او كه در سال هاي  ."نظامي عليه ماترياليسم ديالكتيك است

در شوروي بود ، بر آشتي  "جامعه بي خدايان"رئيس  1921
ما بي خدايي را كه "ناپذيري مذهب و ماركسيسم تأكيد مي ورزيد: 

عنصر جدايي ناپذير نگرش ماترياليستي به زندگي است ، شرط 
ضروري آموزش نظري انقالبيان مي دانيم. آنهايي كه به دنياي 

ند ، قادر نيستند همه شور و شوق شان را روي ديگري باور دار
انقالبيان خام ". او "دگرگون سازي اين جهان متمركز سازند

را از اين قاعده مستثنا مي كرد و معتقد  "عضوگيري شده از شرق
بود كه نفي بي واسطه اسالم به عنوان شرط عضويت در حزب عملي 

تسكي معتقد ). ترو "وظايف آموزش كمونيستي"نيست ( تروتسكي: 
بود كه كليساي اورتدوكس هرگز نتوانسته در آگاهي توده هاي مردم 
نفوذ عميقي داشته باشد و بيشتر روي مراسم ومناسك تشريفاتي و 
عادات مذهبي افراد تكيه مي كند و بنابراين سينما مي تواند جاي 
آن را بگيرد و نقش بسيار مؤثري در شكل دادن به فرهنگ جديد 

ودكا ، كليسا و "تروتسكي: و غير مذهبي بازي كند (سياليستي سو
). از نظر تروتسكي ، محو "فرهنگ و انقالب"در مجموعه  "نماسي

شدن مذهب فقط در جامعه سوسياليستي كامالً پيشرفته امكان پذير 
  خواهد شد.

كه يكي از تواناترين نظريه پردازان حزب بلشويك بود  بوخارين
بررسي مذهب عالقه نشان مي داد.او  ، بيش از لنين و تروتسكي به

كه در  "ماترياليسم تاريخي: يك سيستم جامعه شناسي "در كتاب 
و مدت ها يكي از پرخواننده ترين كتاب هاي منتشر شد  1921سال 

درسي كمونيستي بود ، براي توضيح كاركرد مذهب روي مفهوم 
ان متمركز مي شود و مي گويد در درون جامعه تعادلي مي "تعادل"

جامعه و طبيعت وجود دارد كه دائماً به هم مي خورد و دائماً باز 
نياز به چيزي احساس مي "برقرار مي گردد. در روزگاران نخستين 

را باهم نگهدارد و  "خطاها"و  "دانش ها"شد كه بتواند همه اين 
تعادلي ميان آنها به وجود بياورد. مذهب و علم عمومي مي بايست 

را تأمين كند و پاسخي براي مجردترين و  اين اصل وحدت بخش
  . "عمومي ترين پرسش ها فراهم آورد

روح گرايي ( آني ميسم ) توضيح او نيز منشأ مذهب را با 
، ولي برخالف نظر انگلس و تايلور ، معتقد است كه مفهوم دهد مي

روح بازتاب شكل اقتصادي معيني از جامعه است ، هنگامي كه 
ايي پذيري در ساختار طايفه ، به كار اداري تقسيم كار از طريق جد
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منجر گرديد. آنگاه شيوه توليد به الگويي براي تفسير همه مراحل 
روح هدايت كننده بدن است  "وجود  به ويژه خود انسان تبديل شد: 

و همان گونه بر آن برتري دارد كه سازمان دهنده و مدير بر مجري 
برهمين روال نگريسته مي شود:   ساده برتري دارد... بقيه دنيا تماماً

آن چيز را مي بيند ؛ همه طبيعت با  "روح"پشت هر چيزي انسان 
به جنب و جوش در مي آيد ... اين روح گرايي  ضرورتاً به  "روح"

شكل گيري مذهب مي انجامد كه با پرستش نياگان ، بزرگان و به 
بوخارين . "طور كلي سرپرستان و سازمان گران طايفه آغاز مي گردد

براي اين توضيح خود از كتاب هاينريش كونو و نيز از آثار ماكس وبر 
در باره مذاهب شرقي استفاده مي كند ، بي آن كه ضرورتاً تفسير 
آنها را بپذيرد. او با استفاده از وبر ، مي گويد ميان ساختارهاي 
مذهبي و ساختارهاي اجتماعي خوانايي چشم گيري وجود دارد. و 

اين كه چرا در سرمايه داري علي رغم پخش بودن قدرت  در توضيح
گويد اقتصاد سرمايه  مذهب تك خدايي دوام مي آورد، ميسياسي ، 

داري از يك سو با رابطه سلطه و سلطه پذيري مشخص مي شود و از 
سوي ديگر با مناسبات مبادله غير سازمان يافته. اگر پابرجا ماندن 

، كم رنگ بودن و غير جسماني مذهب ناشي از رابطه اولي باشد 
بودن خداي امروزي منعكس كننده رابطه دومي است. بوخارين مي 

  گويد نظريه اش در باره مذهب را از بوگدانف گرفته است.
عنواني است كلي براي شماري از  ، ماركسيسم غربي –ث 

در اورپاي به بعد  1920نظريه پردازان ماركسيست كه از دهه 
افراد در اين غالب . هاي شان را مطرح كردند نظريهمركزي وغربي 

سياسي واحدي قرار نمي گرفتند ، ولي شباهت  –مجموعه فكري 
هاي چندي باهم داشتند : آنها هم با ماركسيسم رسمي اتحاد 
شوروي و هم با رفرميسم احزاب سوسيال دموكرات مرزبندي داشتند 

و طرفدار ؛ بيشتر روي مسائل فرهنگي و فلسفي متمركز بودند ، 
جنبش سوسياليستي برخاسته از پائين ، با تأكيد بر دموكراسي فعال 
توده اي بودند. نظريه پردازان قرار داده شده زير اين عنوان غالباً به 
نقش اجتماعي و فرهنگي مذهب توجه بيشتري داشتند كه به چند 

  نفر از برجسته ترين آنها در اين حوزه اشاره مي كنم.
يكي از بنيان گذاران اصلي حزب كمونيست  آنتونيو گرامشي

ايتاليا بود. شهرت او به عنوان يك نظريه پرداز برجسته ماركسيست 
اوست كه در دوره اسارت  "دفترهاي زندان"بيش از هر چيز مديون 

ده ساله اش در زندان هاي فاشيسم نوشته شده اند. اين نوشته ها به 
ار تئوريك بزرگي كه صورت يادداشت هايي هستند كه در تدارك ك

او در نظر داشته ، تهيه شده اند و عمداً با زباني خاص براي گريز از 
توجه زندانبانان. مهم ترين هدف گرامشي در اين نوشته ها طرح 
مباني استراتژي سوسياليستي است و توجه او به مذهب نيز در 

  همين راستاست.
فه ، علم و در اين نوشته ها ، نه تنها مذهب بلكه همچنين فلس

ايدئولوژي عمدتاً به لحاظ كاركرد اجتماعي آنها مورد توجه قرار مي 
گيرند. و بنابراين همه آنها هم چون پديده هاي توي هم رفته و در 
اثر گذاري روي هم ، نگريسته مي شوند كه هر چند حوزه هاي 
خاص خود را دارند ، ولي در متن زندگي اجتماعي ، جدا از هم و بي 

باهم نيستند. و درست به همين دليل ، وقتي در متن زندگي  ارتباط
اجتماعي نگريسته مي شوند ، هيچ كدام به صورت خالص وجود 
ندارند. براي درك روشن تري از نظر او ، كافي است چند مالحظه او 

  را در كنار هم قرار بدهيم: 
توجه شود كه  "گرامشي در باره مذهب چنين مي گويد:  - 1

ب نه در معناي اعتقادي بلكه در معناي دنيوي ِ وحدت مسأله مذه
ايمان ميان دريافتي از جهان و هنجار رفتاري متناسب با آن در نظر 

بناميم و نه » مذهب«گرفته شود. اما چرا اين وحدت ايمان را 
   "؟ »سياست«يا حتي به صورتي سرراست » ايدئولوژي«
  

  

  
  
يدئولوژي مورد تأكيد قرار او سه عنصر بنيادي متمايز را در ا - 2

مي دهد: عنصر نخست فلسفه است كه به وسيله روشنفكران طبقه 
حاكم و معطوف به اعضاي آن طبقه توليد مي شود و سنگ بناي هر 
مجموعه ايدئولوژيك محسوب مي گردد.عنصر دوم ، فهم همگاني 

محسوب مي شود و ويژگي بنيادي  "فلسفه غير فيلسوفان"است كه 
پاره ،  –ت كه دريافتي است ، حتي در مغز يك فرد ، تكه اش اين اس

نا پيوسته و كم اهميت ، در انطباق با موقعيت اجتماعي و فرهنگي 
توده هايي كه فلسفه شان است. عنصر سوم ، فرهنگ عامه ( 
فولكولور ) است كه اسم جمعي براي باورها ، نظرات و خرافات 

ت كسب مي كنند. گرامشي عاميانه است كه نفوذشان را از طريق سن
مي گويد هرچند مذهب در هر سه عنصر ايدئولوژي نقش دارد ، ولي 
بنا به طبيعت خود به فهم همگاني و فرهنگ عاميانه نزديك تر است 
تا به فلسفه ؛ زيرا اين دو هستند كه رسوب ايدئولوژيك مذهب را 

  تأمين مي كنند.
مذاهب گرامشي مي گويد ، هر مذهبي طيفي است از  – 3

وليسيسمي براي دهقانان وجود مختلف و غالباً نا هم ساز ؛ مثالً كات
، كاتوليسيسمي براي خرده بورژوازي و كارگران شهري ، دارد

كاتوليسيسمي براي زنان و كاتوليسيسمي براي روشنفكران كه 
  خودش نيز گنگ و ناپيوسته است.

همان طور كه از مالحظات فوق مي توان فهميد ، گرامشي 
معتقد است كه سازمان يابي اكثريت محروم جامعه ، و فعال شدن 
آنها براي بزرگ ترين ابتكار تاريخي ، نه با ناديده گرفتن مذهب بلكه 
با فعال شدن عناصر اعتراض نهفته در آن امكان پذير خواهد شد. 
البته اين به معناي كنار آمدن با  تاريك انديشي مذهبي نيست ؛ زيرا 

  "بي كردن كل سيستم مناسبات فكري و اخالقيانقال"گرامشي 
 "الئيسيسم"جامعه را شرط الزم ابتكار تاريخي پرولتاريا مي داند و 

را يكي از شرايط الزم آن مي بيند وحزب كمونيست را پايه اي براي 
الئيك سازي كامل تمام جنبه هاي زندگي و "و  "الئيسيسم مدرن"

ز نظر او كارگران به صورت توده مي نگرد. اما ا "تمام مناسبات عرفي
منفعل و با گرويدن به آموزش هاي طاليي كمونيست ها ، به باز 
سازي جامعه بر نخواهند خاست ، بلكه از تمام مصالح فرهنگي 
مترقي دم دست شان استفاده خواهد كرد. از نظر گرامشي ،  پيوند 

ي و ديالكتيكي ِعالي ترين سطوح تئوري كمونيستي  با فهم همگان
يري گ يزي فعال آنها شرط الزم براي شكلفرهنگ عامه  و درهم آم

اي است. او حتي كليساي كاتوليك را  جنبش سوسياليستي واقعاً توده
به خاطر تالشش براي حفظ پيوند زدن عالي ترين سطح الهيات با 

ا دهد و آن ر رار ميمسيحيت فولكولوريك مردم مورد ستايش ق
قدرت كليساي "داند:  ها مي كمونيستاي براي  تجربه آموزنده

كاتوليك در اين واقعيت بوده و هنوز هم هست كه وحدت اعتقادي 
را عميقاً يك ضرورت مي دانسته و تالش كرده » مذهبي«توده افراد 

است سطوح فكري باال را از جدا شدن از سطوح پائين تر بازدارد. 
لوگيري از كليساي روم هميشه سرسختانه ترين مبارزه را براي ج

دو مذهب ، يعني مذهب روشنفكران و مذهب » رسمي«شكل گيري 
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گزيده ". ( آنتونيو گرامشي: "مؤمنان عادي ، سازمان داده است
  بخش سوم ). ،  1971، ترجمه انگليسي ،  "دفترهاي زندان

، كه بيش از حد مقبول  مكتب فرانكفورتبعضي از متفكران 
روبنايي تأكيد داشته اند ،  در سنت كالسيك ماركسيستي بر عناصر

مفهوم خدا را  ماكس هوركهايمرتوجه ويژه اي به مذهب كرده اند. 
 "انتقادي ضمني بر همه نظم هاي سياسي و اجتماعي مي داند: 

مفهوم خدا براي زماني دراز جايي بود كه اين انديشه را زنده نگه مي 
هستند ، داشت كه عالوه بر آن چه بيان عمل كرد طبيعت و جامعه 

هنجارهاي ديگري هم وجود دارد. ناخشنودي از سرنوشت زميني 
نيرومندترين انگيزه براي پذيرش يك هستي برين است. اگر عدالت 
با خدا به ياد مي آيد ، پس قرار نيست به همان ميزان در جهان 
يافت شود. مذهب سند آرزوها ، تمايالت و اتهامات نسل هاي بي 

، ميراث مذهب ، انديشه عدالت كامل است  . به نظر او"شمار است
كه هرچند واقعيت يابي آن در جهان شايد ناممكن باشد ، ولي هم 
چون بنيادي ثابت براي مخالفت با قدرت هاي موجود عمل كرده 
است. البته فراموش نبايد كرد كه هوركهايمر نيز مانند بسياري از 

رفتن است. ( به ماركسيست ها معتقد بود كه مذهب در حال از بين 
  ).  124 -125نقل از مك لالن ، ص 
كه يكي از بزرگ ترين منتقدان ادبي و نظريه  والتر بنيامين

پردازان فرهنگي قرن بيستم به حساب مي آيد و پيوندهايي هم با 
مكتب فرانكفورت داشت ، بر ضرورت پيوند ماركسيسم و نوعي 

دون ه ماركسيسم بالهيات شورشي تأكيد مي ورزيد. او معتقد بود ك
) و تكيه بر مفهوم عدالت پيوند با نوعي منجي باوري (مسيانيسم

كامل ، مي تواند به پوزيتويسم بغلتد و مورد سوء استفاده رفرميسم 
تزهايي در باره "قرار بگيرد. نمونه اي از اين نظر او را مي شود در 

رار ر ف( كه به روايتي آخرين نوشته او قبل از خودكشي اش د "تاريخ
حكايت مي كنند  - 1") مشاهده كرد: از دست عوامل نازي ها است

توانست به  وكي كه چنان ساخته شده بود كه مياز عروسكي ك
، و هر حركت مهره هاي حريف را با استادي شطرنج بازي كند

حركتي مناسب پاسخ گويد. عروسكي در جامه تُركي با قلياني در 
ي گذارده بر ميزي عريض. مجموعه كنار ، رو در روي ِ صفحه شطرنج

منظمي از آينه ها اين توهم را بر مي انگيخت كه اين ميز از همه سو 
شفاف است. حال آن كه به واقع ، گوژپشتي ريزاندام كه شطرنج 
بازي خبره بود درجوف عروسك مي نشست و به ياري رشته ها 
دستان عروسك را هدايت مي كرد. مي توان نوعي قرينه فلسفي 

راي اين دستگاه در ذهن متصور شد. عروسكي كه نامش ب
است ، بايد هماره برنده شود. او مي تواند به » ماترياليسم تاريخي«

سهولت همه حريفان را از ميدان به در كند ، به شرط آن كه از 
خدمات الهيات بهره جويد ، همان الهياتي كه چنان كه مي دانيم ، 

. و باز همانجا ، در "انظار كناره گيردامروزه آب رفته است و بايد از 
... نه انسان يا انسان ها ،  - 12 "قسمت ديگري چنين مي گويد: 

رفت تاريخي است. در بلكه خود طبقه مبارز و ستمديده مخزن مع
، قام آخرين طبقه به بند كشيده شده، اين طبقه در مانديشه ماركس

رسالت رهايي را ، به در مقام آن انتقام گيرنده اي ظاهر مي شود كه 
نام نسل هاي بي شمار پايمال شدگان، به انجام مي رساند. اين باور ، 
كه براي مدتي كوتاه در گروه اسپارتاكيست ها ظهور و خيزشي 
دوباره يافت ، همواره از ديد سوسيال دموكرات ها امري مردود بوده 

صفحات  است. آنها عمالً موفق شدند طي سه دهه ، نام بالنكي را [از
تاريخ] محو سازند ، هر چند كه اين نام همان شعار و آواي مبارزه 
جويانه اي بود كه در [فضاي تاريخي] قرن پيشين طنين افكنده بود. 
سوسيال دموكراسي صالح ديد نقش منجي ِ نسل هاي آينده را به 
طبقه كارگر واگذار كند ، تا از اين طريق رگ و پي ِ عظيم ترين 

قه بريده شود. تعليم [ايفاي] اين نقش ، طبقه كارگر را نيروي اين طب
واداشت تا هم حس نفرت و هم روح ايثار خويش را از ياد ببرد ، زيرا 
آنچه هر دو آنها را تغذيه مي كند ، بيشتر تصوير نياكان به بند 

. ( ترجمه مراد "كشيده شده است ، تا تصوير نوادگان رها شده از بند
  فرهاد پور ).

كه شاگرد لوكاچ بود و عميقاً تحت تأثير اثر  گلدمن لوسين
قرار داشت ، يكي از معدود  "تاريخ و آگاهي طبقاتي "معروف او 

ماركسيست هايي است كه تالش زيادي كرده اند تا نشان بدهند كه 
ميان ماركسيسم و مذهب خويشاوندي عميقي وجود دارد. او در 

و  از ديد تراژيك پاسكالمي كوشد با استفاده  "خداي پنهان"كتاب 
روش اشراقي او در رسيدن به ايمان به خدا ، اهميت ايمان به امكان 
آزادي بشريت در انديشه ماركسيستي را نشان بدهد. از نظر گلدمن ، 

خدايي كه وجودش را نمي توان اثبات كرد ، در "ايمان پاسكال به 
براي اين حالي كه وجود دارد... و زيستن به طور كامل و انحصاري 

؛ و پذيرش ريسك و  "خدا كه هميشه غايب است و هميشه حاضر
روي اين ايمان بود كه او را از غلتيدن به ابهام و  "شرط بندي"

سازش باز مي داشت. و همين نوع شرط بندي روي امكان آزادي 
بشريت و خطر كردن براي آن ، در انديشه ماركسيستي نيز مطرح 

عتقاد به خدا را قاچاقي وارد ماركسيسم است و بنابراين بي آن كه ا
كنيم ، مي توانيم بگوئيم كه ماركسيسم نيز يك نوع ايمان است و 

ميت دارد.( توجه به اين جنبه از ماركسيسم براي سرزندگي آن اه
  ). 324 – 341، ص كوالكوفسكي ، جلد سوم

بيش از هر متفكر ماركسيست ديگري روي رابطه  ارنست بلوخ
سم متمركز بوده و بر ضرورت نوعي پيوند ميان مذهب و ماركسي

در واقع محور مذهبِ معترض و ماركسيسم تأكيد كرده است. 
 – 1970در يك دوره طوالني پنجاه ساله هاي فكري او ( فعاليت
) روي همين مسأله متمركز بود. از نظر بلوخ ، اميد مهم ترين 1920

رمان روح آ"از  اصل زندگي انساني است. تمام نوشته هاي مهم او (
كتاب اصلي تا گرفته  1918اش در  يعني نخستين نوشته مهم "شهر
بر  )به پايان رسيد 1959كه جلد سوم آن در  "اصل اميد"، يعني او

، اميد به رستگاري را در او از يك طرف مدار همين اصل مي چرخند.
مذاهب مختلف و به ويژه در معاد شناسي مسيحي ، تجلي روح 

آرمان "مي بيند؛ و از طرف ديگر ، كمونيسم را تنها آرمان شهري 
مي داند ؛ و بنابراين ، نتيجه مي گيرد كه بي خدايي  "شهر مشخص 

ماركسيستي نمي تواند نفي ساده مذهب باشد ، بلكه ناگزير است 
نهفته در مذهب را به  "گنجينه اميد"گرايي فعالي باشد كه  سانان

ت كه بلوخ با تعبير خاص خود يسدنياي واقعيت بياورد. تصادفي ن
، اما وجود خواهد داشت. يا مي گويد: گويد، خدا هنوز وجود ندارد مي

، حقيقي را جدي مي گيرد. يا اين كهماركسيسم حقيقي مسيحيت 
فقط يك بي خدا مي تواند يك مسيحي خوب باشد. از نظر بلوخ ، تا 

اور زماني كه هنوز چيزي براي اميد بستن وجود دارد ، نوعي ب
مذهبي جزيي عادي از شرايط انساني است. او تالش الهيات ليبرال 
براي حذف يا به حاشيه راندن معاد شناسي مسيحي و تعبير اخالقي 

مسيح را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهد و  "موعظه باالي كوه"از 
در شرايط انتظار پايان قريب  "موعظه باالي كوه"تأكيد مي كند كه 

ن معنا مي داشته و بنابراين ، از اين نظر ، انجيل نه يك الوقوع جها
پيام اجتماعي يا اخالقي ، بلكه پيام رستگاري اُخروي بوده است. 
توجه به دو نكته در نظرات بلوخ اهميت دارد: نخست اين كه او 
خواهان رقيق كردن ماترياليسم ماركسيستي  از طريق آميختن آن 

نقد ماترياليستي مذهب را ضروري با اعتقادات مذهبي نيست بلكه 
مي داند ؛ دوم اين كه او هميشه بر عنصر اعتراض و اميد در مذهب 
تأكيد مي كند و با مذهب تخدير كننده و پاسدار نظم ( بهره كشانه ) 
به شدت مخالف است. به نظر او جنبش هاي مذهبي ارتدادي ِ 

ند كه شورشي مانند كاتارها ، هوسيت ها و آناباپتيست ها بود
مسيحيت راستين را زنده نگهداشتند ، تصادفي نبوده كه بلوخ ( در 

) با پرداختن به  1921در  "توماس مونتسر ، همچون متكلم انقالب"
زندگي مونتسر ، به پيروي از انگلس ، روي بررسي يكي از اين 

حتي بزرگ ترين مرتد جنبش هاي مذهبي شورشي متمركز شد. او 
 1972،  "بي خدايي و مسيحيت"يند. ( بلوخ: را در خود مسيح مي ب

 – 450؛ كوالكوفسكي ، جلد سوم ، ص  130 – 133مكلالن ، ص ؛ 
421  .(  
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به بعد ، با شكل گيري سيستم استاليني  1920از نيمه دوم دهه 
در اتحادشوروي ،  "كمونيستي"دولت  –و تحكيم سيستم حزب 

بنابراين ، نظريه ظاهراً مسأله مذهب با سركوب آن حل شد. و 
دولت ها هر چه در باره مذهب پرداختند ، جز  –پردازان حزب 

امنيتي مربوط به  رهنمودهاي بوروكراتيك براي حل وفصل مسائل
، ارزش ديگري نداشت. و سياستي كه در دولت  ناراضيان مذهبي

شوروي در برخورد با مذهب شكل گرفت ، مانند خود اين دولت 
كه علي رغم همه  "كمونيستي"نظام هاي الگويي شد براي همه 

تفاوت ها و اختالفات شان در حوزه هاي مختلف ، آن را الگويي بي 
همتا و ترديد ناپذير تلقي كردند. چكيده سياست مزبور چنين بود: 

پذيرش آزادي مذهب در حد حق افراد در داشتن اعتقادات  -الف 
انجام عبادات و مذهبي به عنوان يك امر خصوصي و نيز حق آنها در 

فرايض مذهبي در محدوده زندگي خصوصي ، به شرط رعايت قوانين 
آزادي تبليغات  -ممنوعيت تبليغات مذهبي. ج  -دولتي. ب 

ضدمذهبي و معموالً سازمان دهي فعال آن از طرف دستگاه هاي 
حزب حاكم. ترديدي نمي توان داشت كه اصل اول اين سياست جز 

گري نبود و به جرأت مي توان گفت كه يك تدبير مصلحتي چيز دي
آزادي مذهب در عمل چندان معنايي نداشت. زيرا اوالً افراد مذهبي 
نمي توانستند به مقامات حزبي برسند و به اين ترتيب عمالً از حق 

؛ ثانياً انجام شدند هاي عمومي محروم مي مسؤوليتانتخاب شدن به 
مرده مي شد كه به اعمال مذهبي در حدي و در حوزه هايي مجاز ش

  مذهبي در نيايد. "تبليغات"صورت 
   

  يك ارزيابي
مخالفت ماركسيسم با  .ماركسيسم و تاريك انديشي مذهبي

مذهب قبل از هر چيز مخالفت با تاريك انديشي و كاركرد ارتجاعي 
مذهب در جامعه انساني است. همان طور كه از نمونه هاي اشاره 

، اين مخالفت نقطه هم رايي همه شده در باال نيز مي شود فهميد 
جريان هايي است كه به نحوي با سنت انديشه ماركسيستي ارتباط 
پيدا مي كنند. و اين كامالً طبيعي و گريز ناپذير است. انديشه اي كه 
پيكار براي آزادي ، برابري و همبستگي همه افراد انساني را دليل 

ه به نحوي از انحاء وجودي خود مي داند ، نمي تواند با نيروهايي ك
در مقابل اين پيكار بزرگ مي ايستند ، كنار بيايد. با هيچ توجيه 
فلسفي يا مصلحت تاكتيكي نمي شود و نبايد اين ضديت را كم رنگ 
كرد. اما آيا هر باور مذهبي مساوي با تاريك انديشي است؟ پاسخ اين 

تصورات سؤال ، به نظر من ، قطعاً منفي است. كسي مي تواند با همه 
ما از رهايي انسان و شرايط رسيدن به آن همراه شود و در عين حال 
اعتقادات مذهبي داشته باشد. اين يك فرض انتزاعي نيست ؛ به 
تجربه مي دانيم كه چنين افرادي به فراواني وجود دارند و حتي فراتر 
از فرض ما ، نه عليرغم اعتقادات مذهبي ، بلكه به دليل همين 

ن با جنبش سوسياليستي همراه شده اند. و اين ما را اعتقادات شا
ناگزير مي سازد كه معياري سنجش پذير براي شناسايي تاريك 
انديشي اجتماعي داشته باشيم. من فكر مي كنم ساده ترين و در 
عين حال بهترين راه دست يابي به چنين معياري اين است كه 

كنند. نيروي  بگذاريم خود مخالفان سوسياليسم خود را معرفي
ارتجاعي و تاريك انديش نيرويي است كه در مقابل سوسياليسم و 
هدف هاي آن مي ايستد ، خواه مذهبي باشد يا ضد مذهبي. به 

) در همه ي دانيم كه دستگاه مذهب (دست كمتجربه تاكنوني م
مذاهب مسلط در جوامع مختلف ، در مقابل جنبش سوسياليستي و 

اند. و اين البته  بري خواهي قرار داشتهآزادي وبرا همه جنبش هاي
 "مقدس"تصادفي نبوده است. زيرا دستگاه مذهب بدون مفهوم 

، معنايي بل بحث و چون و چرا اعالم مي شوديعني چيزي كه غير قا
   "مقدس"ندارد. اما صرف نظر از هر عقيده اي كه در باره مفهوم 

  
اديده بگيريم داشته باشيم ، نمي توانيم نقش دستگاه مذهب را ن

كه زير پوشش حوزه مقدسات و به نام پاسداري از آن ، عمالً و گاهي 
افراد  رسماً خود را سخن گو ، رابط و مفسر حوزه مقدسات در ميان

عادي معرفي مي كند. به عبارت ديگر ، وظيفه اساسي و تخطي 
ناپذير دستگاه مذهب ، گستراندن حوزه مقدسات به ميان آدميان و 

ي گروهي از موجودات دوپا است. مثالًَ همه دستگاه هاي مقدس ساز
مذاهب مسلط ، كهتري زن را نسبت به مرد يك قانون مقدس (يا 
الهي) تلقي مي كنند و پاسداري از اين قانون مقدس را وظيفه خود 
مي دانند. آيا اين جز غير قابل بحث اعالم كردن نابرابري در ميان 

  د داشته باشد؟ انسان ها معناي ديگري مي توان
جالب اين است كه گاهي دستگاه مذهب اين مقدس سازي را 
علي رغم نص مقدس مذهب مربوطه انجام مي دهد. مثالً بنا به متن 
صريح انجيل هايي كه مقدس ترين سند كليساي كاتوليك محسوب 
مي شوند ، تولد و رستاخيز عيساي مسيح با معصوميت و تقدس دو 

تولد او از مادرش مريم ، يعني يك زن باكره ، زن پيوند خورده است. 
د زنده شدن و بر نشانه اولوهيت او تلقي مي شود ؛ و تنها شاه

) ديگري است به نام مريم مجدليه (يا ماگدلينا ، زنخاستن او از گور
كه از نزديك ترين پيروان او بود. با اين همه كليساي كاتوليك هنوز 

كاتوليك را بپذيرد ، با اين هم حاضر نيست حق كشيش شدن زنان 
استدالل عجيب كه هيچ يك از حواريان دوازده گانه مسيح زن 
نبودند! مثالي ديگر: روحانيت همه شاخه هاي اسالم قرآن را مهم 
ترين سند مذهبي خود مي دانند و حتي فراتر از آن ، همه كلمات 
آن را وحي از طرف خداوند تلقي مي كنند.اما بنا به متن صريح 

نه تنها سنگسار نيست ، بلكه  "زناي محصنه"مان قرآن ، مجازات ه
به اين دليل ، كه  "حداكثر"حداكثر صد ضربه شالق است. مي گويم 

اگر شوهر شاهدي نداشته باشد كه زنش را در حين هم خوابي با مرد 
ديگري ديده است و زن منكر ادعاي شوهرش باشد ، آنها بعد از اداي 

از هم جدا مي شوند ( مراجعه كنيد به متن  سوگند ، براي هميشه
). اما دستگاه مذهبِ همه شاخه  9تا  2قرآن ، سوره نور ، آيه هاي 

هاي اسالم ، علي رغم نص صريح قرآن ، با هم رأيي عجيبي ، 
را غيرقابل بحث مي دانند! اين نوع نمونه ها  "زناي محصنه"سنگسار 

ا داور محدوده حوزه نشان مي دهند كه دستگاه مذهب خود را تنه
مقدسات مي داند. با اعتقاد به همين نقش بود كه خميني در فتواي 
معروف اش در باره واليت مطلقه فقيه اعالم كرد كه اگر الزم باشد ، 

  مي شود حتي نماز و روزه را به طور موقت تعطيل كرد.
وجود مقدسات يا بايدها و نبايدهاي غيرقابل بحث در يك  

به اراده و وجود دستگاه مذهب بستگي ندارد ، بلكه  جامعه ضرورتاً
برعكس ، دستگاه مذهب است كه از مقدسات معتقدان يك مذهب 
آويزان مي شود و گاهي عليرغم باورهاي همان معتقدان مي كوشد 

ي "نبايد"يا  "نبايد"ي را به "بايد"دايره شمول آنها را تغيير بدهد و 
، برخالف تصور آنهايي كه وجود  تبديل كند. بنابراين "بايد"را به 

دستگاه مذهب را براي حفظ ارزش هاي حياتي بشري ضروري مي 
بينند ، جامعه انساني مي تواند راه هاي بهتري براي حفظ ارزش 
هاي مثبت خود پيدا كند. مثالً اجتناب از رابطه جنسي با 
خويشاوندان خيلي نزديك در همه فرهنگ هاي انساني عموميت 
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شأ آن احتماالً به دوره پيش از فرهنگ ، يعني دوران تكامل دارد و من
بيولوژيك نوع انساني تعلق دارد. به عبارت ديگر ، اين يك تابو در 
سطح جهاني بوده است كه علي رغم اختالفات مذاهب گوناگون و 
دشمني هاي گاهي بسيار خونين ميان آنها ، از طرف همه رعايت 

، هيچ جريان ضد مذهبي نيز عليه آن  شده و تا آنجا كه اطالع داريم
برنخاسته است. ممكن است گفته شود كه اين پذيرش عمومي بدون 
تأئيد آن از طريق مذاهب گوناگون حاصل نمي شد؛ كه كامالً درست 
است. اما مي دانيم كه با آميزش فرهنگ هاي گوناگون ، هرچند 

تر مي هاي مذاهب مختلف كم رنگ  "نبايد"ها و  "بايد"بعضي از 
شوند ، اما اين تابو هم چنان دست نخورده باقي مانده ؛ نه صرفاً به 
دليل اين كه نقطه توافق همه مذاهب و فرهنگ هاست ، بلكه بيش 
از همه به دليل اين كه چيزي عميق تر از حالل ها و حرام هاي 
مذاهب مختلف را بيان مي كند. تصادفي نيست كه با پيشرفت علوم 

ي تر شدن دست آوردهاي آن ، دايره شمول اجتناب طبيعي و توده ا
از ازدواج با خويشاوندان عمالً حتي گسترده تر هم مي شود و گاهي 
بي توجه به سنت هاي مذهبي. مثالً در ميان مسلمانان ازدواج دختر 
عمو و پسر عمو امري بسيار رايج است و حتي در ميان شيعيان ، 

، معموالً شاهدي بر مطلوب  الگوي زوج نمونه ، يعني فاطمه وعلي
بودن اين نوع ازدواج ها تلقي مي شود. اما مي دانيم كه اكنون در 
ايران ، با افزايش آگاهي مردم از مخاطرات ازدواج هاي فاميلي ، اين 
الگو به تدريج زير سؤال قرار مي گيرد و حتي جمهوري اسالمي كه 

صر شتر چراني را اصرار دارد نه تنها واجبات ، بلكه حتي مستحبات ع
اُسوة "ناگزير شده  "مصلحت نظام"نيز به اجرا بگذارد ، بنا به 

  بودن زوج نمونه را در اين مورد يواشكي درز بگيرد. "حسنه
را مثبت  "مقدس"البته بعضي ها همين بازي مذهب با مفهوم 

مي دانند. مثالً اميل دوركيم و به طور كلي جامعه شناسان و انسان 
يوناليست ( مانند مالينوسكي و پارسونز ) اين نقش شناسان فونكس

مذهب را براي حفظ هم بستگي و هم آهنگي اجتماعي مفيد و 
ضروري مي دانند. اما ضعف چنين نگرشي اين است كه نظم مبتني 
بر مفهوم مقدس را در مقابل هرج و مرج و قانون جنگل قرار مي 

ين نگرش قرابت دهد ؛ گويي جز اين دو راه ديگري وجود ندارد. ا
زيادي با نظريه محافظه كارانه معروف تامس هابس ، فيلسوف 
سلطنت طلب قرن هفدهم انگليس دارد كه در دوره انقالب انگليس 
انسان را طبيعتاً ، حيواني گرگ صفت مي ناميد و به نام ضرورت 
اجتناب از قانون جنگل ، از سلطنت مطلقه دفاع مي كرد. به خاطر 

هابسي را  "مسأله نظم"كه تالكوت پارسونز  همين قرابت است
  مي نامد.   "مسأله محوري جامعه شناسي"

ها،  انديشي توجيه تاريك چنين نگرشي خواه ناخواه به 
هاي اجتماعي و خشونت هاي ناشي از آنها مي انجامد. زيرا  نابرابري

تاريك انديشي مذهبي منشأ بسياري از زورگويي ها و نابرابري  والًا
جامعه انساني است. همان طور كه در باال اشاره كردم ، كافي  ها در

است به عنوان يك نمونه سؤال كنيم كه آيا تصادفي است كه تقريباً 
همه مذاهب نهادي شده مخالف برابري اجتماعي زنان با مردان 

تمام تاريخ انساني آكنده از خشونت ها و بي رحمي  ثانياً هستند؟
مختلف دامن زده شده اند. شايد گفته هايي است كه توسط مذاهب 

شود كه اعتقادات مذهبي پوشش و بهانه اين نوع جنگ ها و خشونت 
ها بوده اند ، نه علت آنها. آري ، ولي نمي شود انكار كرد كه 
اعتقادات مذهبي با دادن پوشش مقدس به بسياري از جنگ ها و 

بي ترديد خون ريزي ها ، بر خشونت و توحش هاي آنها افزوده اند. 
هر مذهبي در ميان پيروان خود هم بستگي ايجاد مي كند ؛ اما 

ها همراه است با دشمني و "خودي"همين ايجاد همبستگي ميان 
هاي آنها را قبول ندارند. در  "مقدس"كه  "ديگران"نفرت نسبت به 

هاي مذهبي تاكنوني ميان معتقدان  ون ريزيواقع بخش اعظم خ
ه بين مذهبي ها و غيرمذهبي ها. مذاهب رقيب بوده است ، ن

فراموش نكنيم كه در غالب جنگ ها و خشونت هاي مذهبي ، طرف 
جوار و خويشاوند تعلق داشته  ، به فرقه مذهبي هم "دشمن"بل يا مقا

ها و قتل عام هايي  جنگ "متمدن"در بطن خود اورپاي  است. مثالً

، اه افتادهمختلف مسيحي عليه هم ر كه در گذشته از طرف فرقه هاي
جنگ "در شمار خونين ترين جنگ هاي اورپائيان بوده است. در 

)  1648تا  1618كه در نيمه اول قرن هفدهم ( از  "هاي سي ساله
ا جريان داشت و تقريباً همه ه ها و پروتستان ميان كاتوليك

سوم جمعيت  -حدود دوهاي اورپايي در آن درگير شدند ،  قدرت
لماني نابود شدند. فرقه هاي مختلف اسالمي اي از ايالت هاي آ پاره

را عليه يك ديگر به راه  نيز همين نوع جنگ ها و قتل عام ها
 9كه دست كم در  "جنگ هاي صليبي"اند. رشته طوالني  انداخته

سازمان داده شد و بخش  1095 – 1272دور خونين و در فاصله 
ون كشيد ، بزرگي از آبادترين مناطق دنياي آن روز را به خاك و خ

ميان مسيحيان و مسلمانان روي داد ، يعني پيروان دو مذهب 
ابراهيمي. در حال حاضر نيز شاهديم كه چگونه بنياد گرايي هاي 
مذهبي مختلف ، در كنار ناسيوناليزم هاي افراطي و گاه در آميختگي 
با آنها ، كار سازمان دهندگان آدم خواري هاي بزرگ امروزي را 

  مي كنند. تسهيل و توجيه 
استدالل فونكسيوناليست ها برپايه يك فرض ضمني بنا  ثالثاً

شده كه كامالً نادرست است و ناديده گرفتن آن بسيار خطرناك: آنها 
عمالً و گاهي با صراحت ، جامعه انساني را يك جمع ارگانيك تصوير 
مي كنند مثالً  نظريه اميل دوركيم در باره مذهب ( كه در اثر اصلي 

بيان شده) بر  "اشكال ابتدايي زندگي مذهبي"اين باره ، به نام  او در
پايه مطالعات انسان شناسي در مورد بوميان استراليا بنا شده است ؛ 
در حالي كه تعميم آنها به جوامع طبقاتي كامالً گمراه كننده است. 
در دوران سرمايه داري ، با توجه به وجود طبقات و تضادهاي 

ها و آميزش هاي فرهنگي ، نه تنها جامعه تك طبقاتي ، مهاجرت 
مذهبي پديده نادري است ، بلكه حتي در ميان پيروان يك مذهب 
واحد نيز برداشتي واحد از مسلمات همان مذهب عمالً ناممكن است. 
در واقع برخالف ادعاي سموئيل هانتينگتون كه با مترادف كردن 

ح كرد ، در دنياي را مطر "جنگ تمدن ها"، تز  "مذهب"با  "تمدن"
روبرو  "جنگ درون تمدن ها"امروز ، به قول ديتر زنگهاس ، با 

، ترجمه انگليسي  "جنگ درون تمدن ها"هستيم (  زنگهاس: 
). در چنين دنيايي تأكيد ماركسيسم بر ضرورت مبارزه با  2002،

تاريك انديشي مذهبي بيش از پيش اهميت پيدا مي كند. حقيقت 
گي آگاهانه براي آزادي ، برابري و هم بستگي اين است كه هم بست

عمومي انساني در ميان اكثريت محروم جوامع امروزي ، بدون مبارزه 
بي امان عليه تاريك انديشي هاي گوناگون اجتماعي ، هدفي دست 
نيافتني خواهد ماند. و حتي فراتر از اين ، هم بستگي مؤثر اكثريت 

هبي و ناسيوناليستي غير زحمتكش و محروم با هم بستگي فعال مذ
قابل جمع است و شكل گيري و دوام اولي (دست كم )به حد معيني 

  از كم رنگ شدن دومي بستگي دارد.     
بايد توجه داشت كه هر دستگاه مذهب ( مخصوصاً هنگامي كه 
پاسدار مذهب مسلط يا قدرتمند در يك جامعه باشد ) از آنجا كه 

د، يعني در حساس ترين مي شومتولي حوزه مقدسات محسوب 
هاي زندگي مردم اعمال نفوذ مي كند ، بخشي از ساختار قدرت  حوزه

، ت مذهب مسلط در هر جامعه طبقاتيمحسوب مي شود. روحاني
خواه جزئي از طبقه حاكم باشد ، خواه در ائتالف و هم سويي 
 مستقيم يا غير مستقيم با آن ، شاخه اي از پاسداران بهره كشي

، يكي از دستگاه هاي ايدئولوژيك يا به قول لويي آلتوسرطبقاتي ، 
يا وسيله  "افيون مردم"دولت است. در اينجا مذهب ديگر فقط 

تسلي آنها نيست ، بلكه وسيله اي براي كنترل اجتماعي طبقات 
فرودست هم هست. توجه به اين نقش مذهب البته مختص 

منكر اين  ماركسيسم نيست ، جريان هاي ديگر جامعه شناسي نيز
نقش نيستند ، اما طبيعي است كه بنا به نگرش اجتماعي شان ، 
ضرورتاً موضعي انتقادي در قبال آن ندارند. (نگاه كنيد به برايان ترنر: 

  ).109 – 133، ص  1991،  "مذهب و تئوري آجتماعي"
انديشه ماركسيستي  .ماركسيستي و سوسياليسمماترياليسم

ياليسم درهم تنيده شده است. به نظر من بنحو همه جانبه اي با ماتر
، اين يكي از درخشان ترين جنبه هاي سنت ماركسيستي است كه 
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سه دهه گذشته ، حتي از طرف بعضي جريان هاي  –البته  در دو 
چپ مورد انتقاد قرار گرفته است. اما تقريباً در همه اين انتقادات ، 

مي و تيزي مالحظات ومصلحت هاي سياسي ، حساسيت به متد عل
تحليل را به حاشيه مي رانند. در اهميت حياتي مالحظات سياسي 
براي ماركسيسم ترديدي نمي توان داشت ، چرا كه مشغله اصلي آن 
دگرگون كردن جهان است. اما همين دگرگون سازي فاعلي آزاد مي 
طلبد ؛ فاعلي كه به هيچ تقديري گردن نگذارد و پيش هيچ قدرتي 

بر سينه نيايستد.فراموش نبايد كرد كه ماترياليسم زانو نزند و دست 
ماركسيستي يك ماترياليسم اجتماعي است. بي خدايي ماركس با 
تأكيد بر خدايي يا ( بهتر بگوئيم ) خداگونگي انسان شروع مي شود: 

بنياد نقد غير مذهبي چنين است: انسان مذهب را مي سازد ،  "
، نوع ِ انسان  "انسان"ظور از . در اينجا من"مذهب انسان را نمي سازد

است و نه انسان فردي كه در مقابل فرد ديگري قرار داده شده است. 
بي خدايي ماركسيستي چيزي نيست جز انسان گرايي فعال و پر 
شور. نسب نامه بي خدايي ماركس را نه در فردگرايي بورژوايي ، بلكه 

يي از طريق دقيقاً در مقابله با آن بايد جست. نسبِ اين بي خدا
ماترياليسم فوئرباخ به مونيسم ( يا مي توانيد بگوئيد ، پان ته يسم ) 

انسان براي انسان "اسپينوزا مي رسد. اسپينوزا بود كه گفت: 
. كافي است اين كالم او را با گفته به همين اندازه معروف "خداست

انسان "فيلسوف ماترياليست هم عصرش ، هابس ( كه گفته است: 
) مقايسه كنيد تا معلوم شود ماترياليسم  "نسان گرگ استبراي ا

ماركس كجا را نشانه مي گيرد. هدف ماترياليسم ماركس پي افكندن 
شورش اجتماعي عليه همه قدرت هاي زورگوي تحميل شده بر 

 "نگرش تراژيك"كانتي يا  "دستور مطلق"گرده انسان است. افزودن 
يت نمي كند، از نفس مي پاسكالي به اين ماترياليسم آن را تقو

اندازد.  نه به دليل اين كه اين ماترياليسم اخالقي نداشته باشد ، 
بلكه به اين دليل كه مي خواهد تبارشناسي اخالق جامعه طبقاتي را 

اين آسمان پر ستاره در باالي "به زير آفتاب بكشاند. وقتي كانت از 
مي كند ،  صحبت "سرم و از اين قانون اخالقي در درون سينه ام

براي محكم تر كردن پايه هاي اخالق مورد نظر خود ، منشأ آن را به 
پشت ابرها مي برد و بر آن است كه اگر دستورات اخالقي منشأ فرا 
انساني نداشته باشد ، درهم مي شكند. اما ماترياليسم ماركس با 
دست گذاشتن روي تبارشناسي اجتماعي اخالق نشان مي دهد كه 

ي اخالقي ، و در كنار آنها خود خدا ، ساخته خود همه مطلق ها
انسان است. و جالب اين است كه همه مطالعات علوم اجتماعي و 
علوم طبيعي اين تأكيد ماركس بر زميني بودن آنها را تأئيد مي كنند 
و آنهايي كه در پي انكار منشأ زميني اخالق و مذهب و خدا هستند ، 

و ميرسيا الياد به ايمان الكوت پارسونز از كانت و پاسكال گرفته تا ت
) يا نوعي تجربه دروني و اشراقي پناه مي برند. گرايي (فيده يسم

استدالل كساني كه مي ترسند نقد ماترياليستي اخالق ، هم بستگي 
انساني و تعهد افراد به منافع نوع ِ انساني را تضعيف كند ، در 

اند كه براي مقابله با خوشبينانه ترين حالت به استدالل كسي مي م
نژادپرستي ، نظريه تكامل را كنار بگذارد و با چسبيدن به افسانه 
آفرينش ، بكوشد مردم را قانع كند كه نسبِ همه مان به پدر و مادر 

  واحدي مي رسد.   
خالق براي اما تأكيد ماترياليسم تاريخي ماركس بر منشأ انساني ا

آن در بستر دگرگوني هاي  ، براي نشاندنبي اهميت كردن آن نيست
تاريخي و ارج گذاشتن به اخالق آگاهانه انساني در دورنماي تاريخي 

آزادي است. در پاسخ آنهايي كه كمونيست ها را به نفي  "ملكوت"
مذهب ، اخالق ، فلسفه ، سياست و حقوق ، ومهم تر از آن ، به نفي 

د ، متهم مي كنن "حقايقي ابدي همچون آزادي ، عدالت وغيره"
چكيده اين اتهام  "ماركس ( در مانيفست ، بخش دوم ) مي گويد: 

چيست؟ محرك تاريخ ِ همه جوامع تاكنوني ، تضادهاي طبقاتي بوده 
است كه در دوره هاي مختلف ، اشكال مختلف داشته اند. اين اَشكال 
هر چه بوده باشند ، استثمار بخشي از جامعه توسط بخشي ديگر ، 

سده هاي گذشته است. پس جاي تعجب حقيقت مشترك همه 
  نيست كه شعور اجتماعي در طول قرن هاي متمادي ، عليرغم 

  

  
  

، در نوعي قالب عمومي حركت كرده است ؛ قالبي تنوعات و تفاوت ها
كه فقط با محو كامل تقابل طبقاتي به تمامي از ميان مي رود. 

ست كه انقالب كمونيستي قطعي ترين گسست از مناسبات مالكيتي ا
از گذشته برجاي مانده اند ؛ پس جاي تعجب نيست كه در مسير 
پيشرفت اش ، از افكاري كه پسمانده گذشته هايند ، به قطعي ترين 

. تأكيد ماركس به معناي اين نيست كه اخالق "شكلي بگسلد
كمونيستي هيچ عنصري از گذشته در خود نخواهد داشت ، زيرا او 

در ميراث گذشته نيست و همان طور منكر عناصر مثبت و با ارزش 
كه اشاره شد او و انگلس از عناصر ارجمند مسيحيت اوليه ( يعني 
مذهب دوران باستان ) با ستايش ياد مي كنند و حتي جنبه هايي از 
آن را با سوسياليسم قابل مقايسه مي دانند. او مي خواهد آينده 

جهت گيري  گروگان گذشته و زمين گروگان آسمان نباشد. با همين
آموزش "است كه ( در تز سوم در باره فوئرباخ ) تأكيد مي كند كه 

. هدف تأكيد او اين است كه به "دهنده خود به آموزش نياز دارد
پرولتاريا ( يا مي توانيد بگوئيد ، انسان زحمتكش ِ رهايي جو ) 

از زبان فيلسوفان  "حقايق ابدي"هشدار بدهد كه نيازي به آموختن 
ان گذشته يا ناجيان و آموزگاران مدرن و گردن گذاشتن به و پيامبر

مصلحت انديشي هاي آنها ندارد. ماركس چند سال پيش از نوشتن 
، در پيش درآمد رساله دكتراي خود ، از  "تزهايي در باره فوئرباخ"

 "(در نمايشنامه آخيلوس) آورده بود كه:  "پرومته در زنجير"زبان 
وشت مصيبت بارم را با بندگي شما مطمئن باشيد ، من اين سرن

عوض نخواهم كرد. بهتر كه بنده اين صخره باشم ، تا فرزندي فرمان 
.  آيا ترديدي وجود دارد كه پرومتة ماركس "بردار براي زئوس ِ پدر

  همان پرولتارياست؟ 
اما آيا پرولتاريا براي رسيدن به سوسياليسم ، نخست بايد همه 

ذارد؟ جواب اين سؤال از نظر ماركسيست اعتقادات مذهبي را كنار بگ
ها قطعاً منفي است. در واقع اين ( در كنار ضرورت مبارزه با تاريك 
انديشي مذهبي ) دومين نقطه هم رأيي ماركسيست ها در باره 
مذهب است. مسلم است كه ماركسيسم وارث سنت جناح راديكال 

ن را است. و ماركس و انگلس دست آوردهاي فكري آ "روشنگري"
براي شكل گيري پيكار طبقاتي آگاهانه پرولتاريا بسيار كارساز مي 
دانند. اما همان طور كه پيشتر اشاره كردم ، آنها ضمن اين كه مانند 
متفكران عصر روشنگري ، مذهب را مجموعه اي از اعتقادات وهم 
آلود مي دانند و نقش اجتماعي آن را ، مخصوصاً در دنياي امروز ، در 

محافظه كارانه ارزيابي مي كنند ؛ ولي برخالف متفكران عصر  مجموع
روشنگري ، آن را صرفاً ساخته و پرداخته شارالتان ها نمي دانند ، 
بلكه كاركردي اجتماعي براي آن قائلند كه تا دوام دارد ، موجوديت 
اش ادامه خواهد يافت. بنابراين ، وقتي از جنبش انقالبي پرولتاريا 

، هرگز منظورشان جنبش انقالبي كارگران بي خدا صحبت مي كنند 
نيست. نه فقط آنها ، بلكه حتي پلخانف و لنين (كه در برخورد با 
مذهب موضع تندتري دارند ) مخالف گنجاندن ماترياليسم در برنامه 

دولت هاي  –هاي حزبي هستند. در واقع قبل از تكوين حزب 
ن ماترياليسم در ، هيچ ماركسيستي خواهان گنجاند "كمونيستي"

  برنامه هاي حزبي و گذاشتن شرط بي خدايي در عضوگيري هاي 
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حزبي نيست. فراموش نبايد كرد كه حتي در دوران استالين 
ماترياليسم ديالكتيك و بي خدايي رسماً جزيي از اصول برنامه حزب 

  كمونيست شوروي شمرده نمي شده است. 
ي ماركسيست ها ، يعني ابهام در تنظيم رابطه دو نقطه هم رأي

تأكيد بر ضرورت مبارزه با تاريك انديشي مذهبي ، و تأكيد بر خطر 
جدا كردن جنبش انقالبي كارگران بي خدا از كل جنبش انقالبي 
طبقه كارگر ، باعث شده است كه بعضي جريان هاي چپ تأكيد بر 

لسوف نقطه اول را ناالزم و حتي نادرست بنامند. مثالً اوتو مادورو ، في
و جامعه شناس نوماركسيست ونزوئاليي ، مي گويد مذهب ضرورتاً 

غالباً يكي از مجراهاي "عاملي محافظه كارانه در جامعه نيست ، بلكه 
اصلي ( و گاهي تنها مجراي ) دم دست براي شكل گيري انقالب 

. يا جي.كي. نلسون مدعي است كه واقعيت هاي "اجتماعي است
ها و فونكسيوناليست ها را در باره نقش  اجتماعي نظر ماركسيست

محافظه كارانه مذهب تأئيد نمي كند. و براي اثبات ادعاي خود به 
نمونه هايي از حوادث دهه هاي اخير اشاره مي كند: نقش 
كاتوليسيسم در جنبش جمهوري خواهي ايرلند، نقش مارتين 

،  1960لوتركينگ و جريان او در جنبش حقوق مدني امريكا در دهه 
 1970و  1960شاخه هاي مختلف الهيات رهايي بخش در دهه هاي 

رهبري انقالب ايران ، نقش كليساي كاتوليك در  ، نقش خميني در
لهستان ، نقش فعال كشيشان  "همبستگي"شكل گيري جنبش 

عليه رژيم آپارتايد افريقاي  سياه و مخصوصاً اسقف توتو در مقاومت
 453، ص  1995هاراالمبوس ،  "سيجامعه شنا"جنوبي. ( به نقل از 

  ). 462 – 3و 
به نظر من ، اين انتقادات بر بدفهمي مضاعفي بناشده اند: 
بدفهمي ازنظريه ماركسيستي در باره مذهب ، و بدفهمي از نقش 

 اوالًمذهب در بستر دگرگوني هاي اجتماعي معاصر. به چند دليل: 
نيست كه  همان طور كه پيشتر اشاره كردم ، ماركسيسم مدعي

مذهب هميشه و در همه سطوح و حوزه هاي اجتماعي نقش 
محافظه كارانه دارد. نظر ماركسيسم در باره نقش محافظه كارانه 
مذهب ، عمدتاً ناظر به دوران مدرن و پيكارهاي طبقاتي معطوف به 
سوسياليسم است. به عبارت ديگر ، ماركسيسم منكر اين نيست كه 

حتي در دوران معاصر ، مي تواند نقش مذهب تحت شرايط معيني ، 
مثبتي در تحوالت اجتماعي داشته باشد ؛ ولي در مقابله با بهره 
كشي و همه اشكال و شرايط دوام آن ، در مجموع نقش مذهب را 

اگر به گفته خود ماركس ( در مقدمه  ثانياًمحافظه كارانه مي بيند. 
از ديدگاه او ،  ) توجه كنيم ، مي بينيم كه "نقد اقتصاد سياسي"

روابط اجتماعي را نمي توان با  "صورت هاي ايدئولوژيك"دگرگوني ِ 
دقت علوم طبيعي رديابي كرد. همچنين او در يكي از فشرده ترين و 
جامع ترين جمع بندي هاي نظريه اش در باره رابطه دولت با ساختار 

ي ) يادآوري م 47، فصل  "سرمايه"اقتصادي جامعه ( در جلد سوم 

كند كه زير ساخت اقتصادي واحد ، در نتيجه اوضاع و احوال تجربي 
بي شمار متفاوت ، مي تواند با روساخت سياسي بي نهايت متنوعي 
همراه باشد كه شناختن آنها فقط از طريق تحليل شرايط مشخص 

، اين مالحظه ماركس در باره  ترديدبي تجربي امكان پذير است. 
ب بيشتري ، در باره مذهب نيز صادق است. دولت ، با قطعيت به مرات

در نمونه هايي كه ياد مي شود ، معموالً نقش مثبت مذهب در  ثالثاً
برانگيختن اعتراض در يك سطح ، به معناي نقش مثبت آن در همه 
سطوح اجتماعي تلقي مي شود ؛ در حالي كه واقعيت هاي تجربي 

مثالً ما ايراني ها  ضرورتاً درستي چنين تعميمي را تأئيد نمي كنند.
بهتر مي دانيم كه هرچند نقش مذهب در برانگيختن انقالب ايران 
عليه ديكتاتوري شاه غيرقابل انكار است ، اما نقش آن در طول مسير 
انقالب و در مجموعه حوادث چند دهه اخير تاريخ ايران ، نه تنها 
 محافظه كارانه ، بلكه فاجعه بار بوده است. همين نقش متناقض

مذهب را مي شود مثالً در مجموعه تحوالت چند دهه اخير لهستان 
نيز رديابي كرد. به نظر من ، تجربه الهيات رهايي بخش ، تجربه 
بسيار اميد بخشي است كه كمونيست ها به هيچ وجه نبايد آن را 
ناديده بگيرند ؛ اما حتي دادن كارت سفيد به همه جريان هاي آن 

وضع بعضي از اين جريان ها مثالً در مورد قابل دفاع نيست. زيرا م
جنس گرايان و بعضي حوزه برابري زن و مرد يا برخورد با حقوق هم 

، كاهش دادن ا محافظه كارانه است. به طور كلي، آشكارهاي ديگر
هدف هاي سوسياليسم به رهايي از ديكتاتوري ، استعمار ، ستم ملي 

)  "مسأله يهود"ركس در يا تبعيض نژادي و در يك كالم ( به قول ما
، پاك كردن صورت مسأله است. سوسياليسم "رهايي سياسي"به 

است كه بدون رهايي از همه اشكال ستم و بهره  "رهايي انساني"
  كشي و نابرابري ، دست نيافتني خواهد ماند.

    
تاريك انديشي مذهبي  .ابهام در نظريه ماركسيستي مذهب

با چالشگر پيگير و سمجي چون  در تمام تاريخ طوالني خود، هرگز
ماركسيسم روبرو نبوده است. پيش از ظهور ماركسيسم ، مخاطب 
همه منتقدان تاريك انديشي مذهبي ، نخبگان و دانش آموختگان 
بوده اند ؛ ماركسيسم نخستين جنبش روشنگري بوده كه خطاب به 
توده محرومان و محروم ترينان سخن گفته است ، خطاب به آناني 

رام و سر به راه نگهداشتن شان ، وظيفه اصلي مذهب سازمان كه آ
يافتة نگهبان نظم شمرده مي شود. همچنين ماركسيسم نخستين 
جنبش روشنگري است كه نورافكن خود را روي تناقض اخالقي 
مذهبِ سازمان يافته متمركز كرده است ، بر تناقض ميان الاليي 

خوردن با ثروتمندان و  خواندن براي تهيدستان و محرومان ، و گره
بهره كشان. با اين همه ، نظريه ماركسيستي مذهب ابهام ها و 
گسست هايي دارد كه از كارآيي آن مي كاهند. در اينجا من به 

  بعضي از آنها اشاره مي كنم.
چشم گيرترين ويژگي مطالعات ماركسيستي در باره مذهب  – 1

يه پردازان پرنفوذ ، محدود بودن آنهاست. تقريباً هيچ يك از نظر
ماركسيست مطالعه همه جانبه اي در باره مذهب انجام نداده اند. 
خود ماركس نمونه بسيار گويايي است. در واقع معروف ترين توصيف 
او از مذهب در نوشته اي آمده است كه تكميل ( يا بهتر بگوئيم ، 

را اعالم مي كند. و اين اشاره اي است به  "نقد مذهب"پايان ) 
طالعات فوئرباخ در باره مذهب. همه حرف هاي ماركس در باره م

مذهب ، در البالي بحث هاي مربوط به مسائل ديگر بيان شده است. 
دو  –مورد انگلس ، البته فرق مي كند. اما حتي او نيز ، جز در يكي 

مورد ، در جريان بحث هاي ديگر است كه به تحليل مذهب مي 
قيق متمركز كائوتسكي ، بي ترديد تح "بنيادهاي مسيحيت"پردازد. 

، اما بيش از آن كه در باره چيستي مذهب و بسيار با ارزشي است
باشد ، جامعه شناسي تاريخي مسيحيت نخستين است. همين را در 
باره آثار ديگر نظريه پردازان پرنفوذ دوره گسترش ماركسيسم نيز 

ي مانند ارنست مي توان گفت. اين ارزيابي ، مسلماً در مورد افراد
بلوخ صادق نيست. اما فراموش نبايد كرد كه امثال بلوخ در سنت 
ماركسيستي ، معموالً نويسندگاني آئين شكن تلقي شده و مورد بي 
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توجهي قرار گرفته اند. البته ، محدود بودن مطالعات ماركسيستي در 
باره مذهب ، از ارزشمند بودن آنها نمي كاهد ، بلكه ( با توجه به 

ست آوردهاي نسبتاً موفق ِ پيكار ماركسيست ها عليه تاريك د
انديشي مذهبي ) نشان مي دهد كه با از ميان برداشتن ابهام هاي 
موجود و پرداختن نظريه منسجمي در باره چيستي مذهب ، مي شد 

  و مي شود دست آوردهاي به مراتب بهتري داشت.
است كه از  يكي از ابهام هاي نظريه ماركسيستي مذهب اين – 2

يك طرف نقد مذهب را بسيار با اهميت مي شمارد. مثالً در همان 
... نقد مذهب مقدمه هر "نوشته معروف ماركس گفته مي شود: 

نقدي است ... مذهب نظريه عمومي اين جهان ، چكيده جامع آن ، 
منطق عامه پسند آن ، ماية آبروي معنوي آن ، غيرت آن ، تأئيد 

ر ابهت آن ، و منبع عمومي تسلي و توجيه آن اخالقي آن ، مكمل پ
است... بنابراين ، نقد مذهب ، نقد نطفه اي دره اشك هاست ، دره 

. اين توصيف كوبنده ، قاعدتاً "اي كه مذهب هاله تقدس آن است
مخاطب اش را متقاعد مي كند كه نقد مذهب بسيار مهم است. اما از 

حاصل شمرده مي  طرف ديگر ، درنگ بيشتر در نقد مذهب ، بي
... بنابراين ، به محض اين كه  "شود. در همانجا گفته مي شود: 

جهان ِ فراسوي حقيقت از ميان برخاست ، وظيفه تاريخ است كه 
حقيقت اين جهان را دريابد. به محض اين كه شكل مقدس از خود 

اي كه در خدمت  واسطه فلسفه بيگانگي انساني بر مال شد، وظيفه بي
، مقدس آن را برمال سازد. بدين ساند ، است كه اشكال ناتاريخ باش

نقد آسمان به نقد زمين تبديل مي شود ، نقد مذهب به نقد حقوق و 
  . "نقد الهيات به نقد سياست

اين  اولاين ابهام دو برداشت متفاوت مي تواند به وجود بياورد. 
،  كه مذهب صرفاً بازتاب واژگونه روابط اجتماعي است ؛ بنابراين

دليلي ندارد بعد از فهميدن رابطه آن با روابط اجتماعي واقعي ، باز 
همچنان به تحليل تصوير واژگونه آنها بچسبيم. سخن ديگري از 

 "مسأله يهود"ماركس مي تواند اين برداشت را تقويت كند. او ( در 
كه حدود يك سال پيش از مقاله باال نوشته شده ) مي گويد: 

ندارد و نه با تكيه بر آسمان بلكه به اتكاء مذهب خود محتوايي "
زمين زنده ميماند ، و با از ميان برخاستن واقعيت واژگونه اي كه 

مي  دوم. برداشت "نظريه آن است ، به خودي خود فرو مي پاشد
، مذهب شكل بدوي حقوق و سياست است تواند اين باشد كه

مذهب نيز بنابراين ، با پرداختن به نقد حقوق و سياست ، نقد 
نقد "مضمون روشن تري پيدا خواهد كرد. توصيف مذهب به عنوان 

روابط اجتماعي واقعي ، در متن باال ، اين برداشت را مي  "نطفه اي
لودويگ "در چنين در تأئيد آن به سخن انگلس (تواند تأئيد كند. هم

) مي توان استناد كرد كه رابطه مذهب را با ، بخش چهارم "فوئرباخ...
ي واقعي ، پرت تر و بيگانه تر از همه اشكال ايدئولوژيك ديگر زندگ

  مي داند. 
پذيرش برداشت اول ، با توجه به نظريه ماركسيستي در باره 
روابط زير بنايي و روبنايي ، اين سؤال را پيش مي آورد كه مگر 

ديگر ،  "صورت هاي ايدئولوژيك"حقوق يا سياست ، و به طور كلي 
ابط اجتماعي پايه اي نيستند؟ اما آيا اين از اهميت بازتاب واژگونه رو

صورت هاي "مطالعه مشخص و متمركز روي هر يك از اين 
مي كاهد؟ پاسخ مثبت به اين سؤال به نفي تأكيدات  "ايدئولوژيك

مكرر خود ماركس و انگلس بر پيوند ديالكتيكي و كنش متقابل 
م ، خواه ناخواه باعث زيربنا و روبنا مي انجامد. اما پذيرش برداشت دو

مي شود كه رابطه مذهب نسبت به حقوق يا سياست را مانند رابطه 
مثالً باستان شناسي به تاريخ يا رابطه انسان شناسي به جامعه 
شناسي بدانيم. چنين فرضي مسلماً گمراه كننده است ، زيرا مذهب 
هر قدر هم كه قديمي تر از حقوق يا سياست باشد ، فقط به گذشته 

ربوط نمي شود ، بلكه در امروز ِ جوامع انساني نيز نقش بسيار م
  فعالي دارد. 

نقد "به نظر مي رسد ماركس و انگلس ، بعداز كار فوئرباخ ، عمالً 
را تمام شده تلقي كردند و يا به خاطر تمركزشان روي كار  "مذهب

سنگين نقد اقتصاد سرمايه داري ، ديگر مجالي براي پرداختن به 

دا نكردند. و در هر حال سرمشق آنها كم توجهي به مذهب پي
مطالعات مربوط به مذهب را در ميان ماركسيست ها به يك سنت 

  تبديل كرد.
ابهامي ديگر در نظريه ماركسيستي مذهب اين است كه از  – 3

يك سو جدا كردن كارگران بي خدا و معتقد به مذهب را ، حتي در 
د ؛ و از سوي ديگر ، احزاب عضوگيري هاي حزبي ، نادرست مي دان

سوسياليست/كمونيست را به تبليغ فعال عليه مذهب توصيه مي 
كند. اين ابهام در ماركسيسم روسي به يك تناقض آشكار تبديل مي 
شود. زيرا پلخانف و لنين و ديگران جاي ابهامي باقي نمي گذارند كه 

خود را از  حزب بايد عليه هرنوع باور مذهبي تبليغ كند. اما آنها نظر
پاره اي موضع گيري هاي خود ماركس و انگلس استنتاج مي كنند. 

نقد برنامه "مثالً همان طور كه در باال اشاره كردم ، ماركس ( در 
، بخش چهارم ) به رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان  "گوتا

را در  "جادوگري مذهب"يادآوري مي كند كه ضرورت مبارزه عليه 
گنجانند. اگر منظور او مبارزه با تاريك انديشي مذهبي برنامه حزبي ب

باشد ، مسلم است كه حزب با بيان روشن مطالبات خود رسماً مي 
تواند به آنها اعالم جنگ بدهد ، بي آن كه ضرورتاً نيازي به اشاره به 
منشأ مذهبي يا غيرمذهبي آنها داشته باشد ؛ اما اگر منظور او مبارزه 

مذهبي باشد ، آيا اين توصيه ، خواه ناخواه به  عليه هرنوع اعتقاد
جدايي كارگران مذهبي از غيرمذهبي (دست كم) در سطح حزبي 

  نمي انجامد؟ 
در هر حال ، اين ابهام مايه آشفتگي هاي زيادي در جنبش 
سوسياليستي بوده است ، نه فقط بعد از انقالب اكتبر و غلبه 

مان طور كه قبالً اشاره ماركسيسم روسي ، بلكه حتي پيش از آن. ه
كردم ، بعضي از رهبران سوسيال دموكراسي آلمان ، آن را نوعي 
مذهب در مقابل مذهب متعارف معرفي مي كردند. به تجربه مي 

به نفع سوسياليسم نيست ، زيرا نه تنها به  "رقابت"دانيم كه اين 
شكاف در جنبش كارگري دامن مي زند ، بلكه به اين شكاف رنگ 

لودي مي دهد كه فائق آمدن برآن كار آساني نيست. تعصب آ
سوسياليسم بدون پيكار عليه تاريك انديشي ( مذهبي و غير مذهبي 
) ، و همچنين بدون پيكار براي متحد ساختن و متحد نگهداشتن 
بخش هاي مختلف طبقه كارگر ، رويايي دست نيافتني خواهد ماند. 

ود ماركسيسم به عنوان يك بنابراين ، همه چيز و از جمله سرنوشت خ
جريان فكري انقالبي ، به هم آهنگ كردن و هم آهنگ نگهداشتن اين دو 
پيكار موازي و حياتي بستگي دارد. مارشال برمن ، در مقاله اي كه به 
مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد مانيفست كمونيست نوشته ، خاطره 

بين الملل ) نقل مي  زيبايي از هانس مورگن تاو ( تئوريسين بزرگ روابط
كند كه به يك لحاظ مي تواند به همين نكته مورد بحث ما روشنايي 
بياندازد: پدر مورگن تاو پيش از جنگ جهاني اول در يك محله كارگري 
شهر كوبورگ باواريا در آلمان پزشك بوده و موقع عيادت از بيمارانش ، 

است. بسياري از  غالباً پسر كوچك اش  را نيز با خود همراه مي برده
بيماران ِ در حال مرگ او ، گرفتار بيماري سل بودند و پزشك براي نجات 
آنها عمالً نمي توانسته كاري انجام بدهد و تنها به آنها كمك مي كرده كه 
با عزت نفس بميرند. و وقتي آخرين خواست آنها را مي پرسيده ، بسياري 

همراه مانيفست كمونيست به  از كارگران مي خواسته اند كه هنگام دفن ،
گور سپرده شوند و از پزشك شان خواهش مي كرده اند مواظب باشد كه 

). بي  253، ص  1999كشيش مانيفست را با انجيل عوض نكند ( برمن ، 
ترديد ، اين خاطرة هيجان انگيز نشان دهنده عمق گره خوردگي انبوهي از 

ليسم است. اما بي درنگ اين كارگران آن دوره آلمان با آرمان بزرگ سوسيا
سؤال به ذهن آدم خطور مي كند كه آيا همه كارگران باواريا يا حتي 
كوبورگ احساسات مشابهي نسبت به مانيفست و انجيل داشته اند؟ به 
تجربه آن چه چند سال بعد در آلمان اتفاق افتاد ، مي دانيم كه جواب اين 

  سؤال منفي است. 
مه جانبه مذهب در ميان ماركسيست ها كم توجهي به مطالعه ه – 4

از سطح كلي فراتر نرود. در نتيجه ، در نوشته  "نقد مذهب"باعث شده كه 
هاي متفكران اصلي دوره گسترش ماركسيسم ، با نظريه منسجمي در باره 
مذهب كه بر تعريفات و مفهومات دقيقي استوار باشد ، روبرو نيستيم. مثالً 
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، يا از ضرورت مبارزه با مذهب ، صحبت مي  وقتي از نقش اجتماعي مذهب
شود ، غالباً معلوم نيست منظور دستگاه مذهب است يا مجموعه باورهاي 
مذهبي مومنان ؛ صحبت از مذهب مسلط در جامعه است يا مذهب اقليت. 
غالباً تمركز روي كاركرد مذهب در تنظيم رابطه طبقات ، كه البته به 

است ، كاركرد هاي ديگر ِ مذهب را در درستي مشغله اصلي ماركسيست ه
سايه قرار مي دهد. در نتيجه ، حتي در رابطه با كاركرد طبقاتي مذهب 
مسائل مهمي در ابهام مي مانند. مثالً يكي از مهم ترين مسائلي كه در اين 
نوشته ها بي جواب مي ماند ، يا فراتر از آن ، حتي به صورت سؤال طرح 

ونه مذهب مي تواند عليرغم ستيزهاي كم و نمي شود ، اين است كه چگ
بيش دائمي ميان طبقات ، پيوند مومنان طبقات باال و پائين را حفظ كند و 
به قول معروف ، گرگ و ميش را در كنار هم به آبشخور بياورد. همان طور 
كه در باال اشاره كردم ، اين يكي از سؤاالت مهمي بوده كه ذهن متفكر 

به خود مشغول  "يادداشت هاي زندان"گرامشي را در بزرگي مانند آنتويو 
  مي داشته است. 

مجموعه اين ابهام ها وگسست ها نشان مي دهد كه جنبش 
سوسياليستي ، مخصوصاً در قرن بيست و يكم كه سرمايه جهاني فاصله 
ميان پيروان مذاهب مختلف را از ميان برداشته ، به تقابل هاي مذهبي 

ني بخشيده است ، براي دست يافتن به مباني يك دامن زده و ابعادي جها
استراتژي منسجم در قبال مذهب ، به ابزارهاي نظري دقيق تر و 
كارآمدتري نياز دارد. فراموش نبايد كرد كه شكل گيري اوليه نظريه 
ماركسيستي مذهب در دوراني و در مناطقي از جهان صورت گرفته كه 

بودند و حتي تصادم ميان شاخه ماركسيست ها عمدتاً با مسيحيت روبرو 
راين از مسائل مربوط به هاي مختلف آن آشكارا فروكش كرده بود. و بناب

  هاي كنوني مذاهبِ گوناگون چندان خبري نبود. رويارويي
  

  

  مذهب و مسأله مرگ

حوادث دهه هاي اخير بعضي از ماركسيست ها را نيز به تأمل 
دهاي فعال شدن بيشتر در باره مذهب و توضيح علل و پي آم

بنيادگرايي هاي مذهبي وا داشته و در اين ميان كارهاي با ارزش 
قابل توجهي هم صورت گرفته است. يكي از اين كارها مطالعه اي 
است كه آلكساندر ساكستون ، ماركسيست امريكايي در باره مذهب 
انجام داده و چكيده مطالعات پانزده ساله اش را در كتابي با عنوان 

به  منتشر كرده است. 2006در سال  "و چشم انداز انسانيمذهب "
نظر من ، اهميت كار ساكستون در اين است كه روي مسأله مرگ 
متمركزمي شود و آن را پايه رواني كشش به مذهب در زندگي تك 
تك افراد انساني معرفي مي كند. تز ساكستون مي تواند يكي از 

را پر كند.  گسست هاي اصلي در نظريه ماركسيستي مذهب
ماركسيست ها تاكنون روي توضيح كاركرد اجتماعي مذهب متمركز 
بوده اند و زمينه رواني آن را تقريباً ناديده گرفته اند. او با دست 
گذاشتن روي رابطه مذهب و مسأله مرگ ، سعي مي كند به هسته 
مركزي مذهب ، يعني بخش ثابت آن در همه مذاهب و در همه 

انساني ، روشنايي بيندازد. ساكستون معتقد است دوران هاي جامعه 

كه هسته مركزي مذهب محكم تر از آن است كه به اين زودي ها و 
به سادگي از بين برود. اما او نقش اجتماعي مذاهب سازمان يافته و 
رقابت و دشمني هاي آنها را در قرن بيست ويكم ، مخصوصاً با توجه 

ال استفاده از سالح هاي به بحران زيست محيطي كنوني و احتم
كشتار توده اي ، بسيار خطرناك مي داند و براي مقابله با اين خطر ، 
ضرورت همكاري با مذهبي هاي مترقي را مورد تأكيد قرار مي دهد 
و اين همكاري را مخصوصاً براي متحد كردن جنبش سوسياليستي 

ستون طبقه كارگر تعيين كننده مي داند. با توجه به اهميت كار ساك
  . ، در زير گزارش بسيار كوتاهي از تزهاي اصلي او را مي آورم

   
از نظر ساكستون دست يافتن به تعريفي  مذهب چيست؟ – 1

جامع از مذهب براي تحقيق علمي در باره آن اهميت دارد. تعريف 
مذهب اعتقاد به نيرو ( يا نيروهاي ) "پيشنهادي خود او چنين است: 

طبيعي ، اما انسان گونه اي است كه در  روحي فوق انساني و فوق
انسان ". از نظر او صفت "طبيعت ( يا بر فراز آن ) عمل مي كنند

( آنتروپومورفيستيك ) در اين تعريف ، تعيين كننده وغير  "گونه
قابل حذف است. بايد توجه داشت كه اين يك تعريف كمينه است و 

تايلور ، روي فصل  او با اين تعريف مي كوشد ، به پيروي از ادوارد
مشترك همه باورهاي مذهبي دست بگذارد تا عموميت كشش به 
مذهب در ذهن انسان را نشان بدهد. همچنين بايد توجه داشت كه 

به مفهومي كه در  "خدا"هر نوع اعتقاد به مذهب ، ضرورتاً اعتقاد به 
مذاهب يكتا پرست ( مونوته يست ) مي بينيم ، نيست. زيرا در 

ا پرست خدا يك هستي فراطبيعي است و به اين اعتبار ، مذاهب يكت
دركي دوگانه گرا از هستي وجود دارد. در حالي كه در مذاهب يگانه 
گرا ( مونيست ) و يا در اعتقاد به همه خدايي يا وحدت وجود ( پان 
ته يسم ) خدا و طبيعت جدا از هم نيستند و هستي به خالق و 

چون كه بي "قتي مولوي مي گويد مخلوق تقسيم نمي شود. مثالً و
، به همين  "رنگي اسير رنگ شد/ موسيي با موسيي در جنگ شد

وحدت اشاره مي كند. و همين طور هر اعتقاد به نيروي روحي ، 
ضرورتاً اعتقاد به هستي واحد يا اعتقاد به خداي واحد نيست. مثالً 

ناگون در روح باوري ( آني ميسم ) با اعتقاد به نيروهاي روحي گو
روبرو هستيم. بنابراين ، ساكستون كه در پي ِ يافتن فصل مشترك 

و  "تكامل يافته"ميان همه اعتقادات مذهبي و نيز ميان مذاهب  
روح باوري است ، در تعريف خود مي كوشد اختالفات آنها را دور 

  بزند.
زماني "تز مركزي ساكستون چنين است:   .سرآغاز مذهب – 2

گذشتة سياره ما ، حيواني كه احتماالً بعضي وقت نه چندان دور در 
ها روي دو پا راه مي رفت و الي پاهايش را با انگشتانش مي خاراند ، 
به وجود فردي ِ خود آگاهي يافت و مرگ بازگشت ناپذير را 
بازشناخت. اين دو دريافت شايد جداگانه حاصل شده باشند ؛ اما 

نشست ، حيوان مذهب را هنگامي كه برداشت دوم استوار برجاي 
،  2006. ( ساكستون ، "ابداع كرد و به نخستين انسان تبديل شد

  ) 55ص 
ساكستون عمداً تز خود را به اين صورت بيان مي كند و عمداً آن 
را يك اسطوره مي نامد ، يك اسطوره جديد. اما مي گويد ، اسطوره 

ته ، من از اسطوره هاي قديمي مانند گيل گمش ، موسي يا پروم
كوتاه تر و ساده تر است و نيز احتماالً ساده تر و باوركردني تر از 
اسطوره هاي جديدي مانند آنچه تايلور ، دوركيم يا فرويد بيان كرده 
اند. و منظور او از اسطوره جديد ، البته ، فرضيه است. او مي گويد 
 اسطوره هاي قديمي معموالً اعتقاد به نيروهاي فوق طبيعي را منتقل

مي كنند ؛ اما فرضيه ها مطلبي را بيان مي كنند كه اثبات علمي 
درستي و نادرستي آن امكان پذير باشد. و يادآوري ميكند كه با 

در تز ياد شده ، خواسته است يك فرضيه را  "ابداع"آوردن كلمه 
بيان كند و نه يك اسطوره را. به هر حال او با اين فرضيه ، چيزي را 

مي نامد ، آگاهي از مرگ  "بحران آگاهي"ن را بيان مي كند كه آ
فردي. او مي گويد چون نياگان ما پيش از انسان شدن ، به صورت 
گروهي مي زيستند ، پس بحران آگاهي بدون زمينه اجتماعي تصور 
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و با آگاهي ناپذير است. اما چون نخستين يورش ِ بحران ، رواني بود 
ا به عنوان يك حادثه ، نخست بايد آن راز مرگ فردي فرود آمد

  دروني و يك تجربه درون نگرانه بررسي كرد. 
ساكستون با تأئيد نظريه جا افتاده اي كه مذهب را محصول 
ترس ميداند ، يادآوري مي كند كه شايد دقيق تر و بهتر آن است كه 
سرآغاز مذهب را نه در وحشت تنها ، بلكه در همنوايي وحشت و 

ضيح او در اين باره چنين است: براي اميد جاي بدهيم. چكيده تو
غالب جانوران ، وحشت يك چيز ِ گاه به گاهي و آني است كه با 
خطر بي واسطة مرگ برانگيخته مي شود. و در ميان حوادث تهديد 
كنندة زندگي ، فاصله هاي تغذيه خون سردانه و بازيافت آرامش قرار 

بپرسيم كه چگونه شايد ما از خود "دارند. والتر بوركرت گفته است: 
گله گور خرها و گوزن هاي افريقايي مي توانند در حضور شيرها 
بچرند. شيرها حمله خواهند كرد... اما فقط در لحظه خطر بي واسطه 
است كه يك حيوان به گريز مي افتد ؛ ديگران نيروي خود را ذخيره 
مي كنند و به چرا ادامه مي دهند و به زودي حيواني هم كه توانست 

ين بار از چنگال جانور مهاجم بگريزد ، به آنها ملحق مي شود. آنها ا
چه مي توانند بكنند؟ اما انسان ها از آنجا كه آگاهانه مي كوشند 
محيط شان را كنترل كنند ، خاطره هاي شان را به حافظه بسپارند و 
آينده را پيش بيني كنند ، نمي توانند حضور كشدار شيرها را 

آگاهي موارد وحشت را ، همراه با واكنش هاي  ."فراموش نمايند
، دائمي و بي امان مي سازد. نده از درماندگي كه بر مي انگيزدآك

وحشت و واكنشي كه به طور بي پايان ادامه يابد ، براي موجود زندة 
محكوم به آگاهي به نحو مرگ باري مختل كننده خواهد بود. پس 

م چون نقطه اوج تكامل و آگاهي را بايد نفرين شدگي بدانيم يا ه
پيروزي ارج بگذاريم؟ هر دو. اما تكامل با دادن موهبت الفت به 

به ويژه جانوران شكارگري كه بچه هاي  –بعضي انواع گزين شده 
اين بن بست را  –محدودشان به مواظبت طوالني مادري نياز دارند 

 پيش بيني كرده بود. اين موهبت براي جانوران شكارگر كه وضعيت
زيستي شان با تحميل مرگ بر موجودات ديگر تعريف مي شود ، 
شايد طنز آميز به نظر برسد. اما براي آنها الفت همچون پادزهر ِ 
مرگ عمل مي كند. و اما براي انسان هاي شكارگر ، آگاهي كه 
وحشت مرگ را گريزناپذير ساخته است ، ولع پيوند دائمي را نيز 

در و فرزندي ، مانند تمايالت جنسي به چاره ساز مي كند. پيوند ما
وااليش ها و تلطيف هاي ظريف كارانه ميدان مي دهد. همين فرايند 

مي  "خيال پردازي هاي جبراني"رواني است كه پل رادين آن را 
  نامد. 

با توصيف تفصيلي چنين فرايندي است كه ساكستون فرضيه 
پيدايش  هنگامي كه"اش را به صورتي قطعي تر ، طرح مي كند: 

آگاهي ، دانايي به مرگ فردي را تحميل كرد، نياگان ما با نسبت 
دادن پنداشت هايي انسان گونه به طبيعت ، در پي ِ پناه از اين 

، چون موجودات روحي ها هم د و به آن پنداشتوحشت برآمدن
    ).63ص . ("واقعيت بخشيدند

چكيده نظر ساكستون در اين باره   مذهب. "تكامل" – 3
ين است: پنداشت هاي موجودات روحي، در آغاز بايد در چن

هايي به شدت محلي ظاهر شده باشند ، در آن صخره ، اين  موقعيت
چشمه آب ، آن غار يا فالن لبة ليز سنگ برآمده از ميان آب. اين 
جايگاه ها همچون محل سكونت موجوداتي نامرئي در مي آيند كه با 

ا دشمنانه برقرار كرده اند. اين روح ما تماس هاي آشناي مهربانانه ي
گرايي (آني ميسم) است. وظيفه رواني آن در بي واسطه گي مطلق 
آن نهفته است. اما چگونه اين ارواح محلي به اعماق جهان راه يافته 
اند؟ با اين سؤال است كه خيال دامنه هاي يك نيروي آفرينش گر ِ 

ين يگانه گرايي سايه وار را لمس مي كند و باز مي گردد. و ا
(مونيسم) است. يگانه گرايي روي ديگر سكة روح گرايي است. اين 
دو سو تقسيم ناپذير ، ولي در تنش اند. رشته مفهوم پردازي ها از 
روح گرايي شروع مي شود و به طرف موجودات روحي بزرگ تر و 
نيرومند تر حركت مي كند. چرا؟ توضيحات متعددي در باره اين 

رد. تايلور آن را صرفاً حركت فكري صعودي مي بيند. حركت وجود دا

جامعه شناساني مانند دوركيم و وبر آن را تابعي از پيدايش واحدهاي 
از گروه به قبيله ، از قبيله به ان اجتماعي بزرگ تر و كارآمدتر (سازم
دولت و غير آن ) مي دانند. اما ساكستون قبل از هرچيز بر  -شهر

منطق دروني اين حركت تأكيد مي كند: ضرورت تمركز روي فهم 
آن چه در آغاز به كشف موجودات روحي دامن زد ، نياز رواني به 
نيرومند شدن در مقابل وحشت هاي طبيعت ، يعني در مقابل مرگ 
بود. اما ارواح آني ميستي در درون طبيعت جاي دارند. و سر انجام ، 

نداشته مي همه موجودات روحي كه در درون طبيعت و تابع آن پ
شوند ، به لحاظ مفهومي قاعدتاً بايد در دفاع از انسان ها در مقابل 
طبيعت ، ناتوان شوند. اين پويايي است كه مفاهيم الوهيت را از روح 
گرايي به طرف چند خدايي ( پولي ته يسم ) ، وحدت وجود ( پان ته 

صور هر يسم ) ، و نهايتاً به يكتا پرستي ( مونوته يسم ) كه شايد از ت
موجود روحي شخصيت يافته به يگانه گرايي (مونيسم) نزديك تر 
باشد ، پيش مي راند. حتي وحدت وجود ، عليرغم جذابيت هاي 

را ارضاء زيادي كه دارد ، نمي تواند نياز به دفاع در مقابل طبيعت 
؛ زيرا الوهيت پان ته يستي ، به خاطر اين كه مساوي با طبيعت كند

طبيعت باقي مي ماند و نه بيرون از آن و بر فراز آن. است ، در درون 
به اين ترتيب ، جستجوي امنيت روحي در يكتا پرستي ، يعني 
انديشه خداي آفريدگار شخصيت يافته است كه به نقطه توقف 

  منطقي خود مي رسد. 
حتي  -اما حركت معكوسي هم وجود دارد. مفهوم آفريدگار 

سفيد آشنايي كه انگشت هنگامي كه همچون پدرساالر ريش 
تصوير مي شود ، يك  -جادويي اش را به طرف انسان دراز كرده 

انتزاع فكري باقي مي ماند. چنين خدايي بيش از آن دور است كه 
نگران اين غار يا آن چشمة آب ، درد آرتروز زانوي من يا شيفتگي 
شوهرم به زن سليطة دم ِ در مان باشد. بنابراين از جمع خدايان 
دوباره به روح گرايي باز مي گرديم ، به قديس هاي محلي ، به ضريح 
هاي كنار جاده ، به تعويذها و دعاهاي اتوموبيل ها. اين بازگشت ، به 
لحاظي به خاطر فرار از انحصار روحانيت حرفه اي و دستگاه هاي 

به سوي يكتاپرستي را  "پيشرفت"مذهبي نهادي است كه در تاريخ ، 
نند. مذهب ، بنا به اين فرضيه ، از پيوند عاطفي با همراهي مي ك

موجوداتي روحي كه دم دست احساس مي شدند ، آغاز شد. 
دسترسي به خدايي كه دست اش به عالم نظم مي بخشد ، به هر 
حال ، آسان نخواهد بود ؛ مخصوصاً هنگامي كه به لحاظ تاريخي ، 

اتبِ روحانيت ظاهراً به پشت ديوارهاي معابد رسمي و سلسله مر
انحصارگر پس كشيده باشد. اين خداي پنهان همچنين خدايي است 
كه عارفان در پي اش هستند. اما او در عميق ترين سطح ِ انتزاع 
مفهومي قرار دارد. بنابراين ، حركت هاي معكوس دوباره مي توانند 

همان گونه -آسمان و زمين را با فرشتگان و شياطين پر كنند ؛ اينها
بوسيله پادشاه يكتاپرستانه شان  -مسيحيت و اسالم مي بينيم كه در

آن گونه كه در هندوگرايي و بوداگرايي  -نظم داده مي شوند ؛ يا 
در ميدان نيروي يك آفريدگار يگانه گرايانه مهار مي  -ديده مي شود

  شوند. 
تز مركزي ساكستون پيدايش   اجتماعي مذهب.جنبه  – 4

ي انسان قرار مي دهد ؛ يعني پيش از مذهب را در دوران شكارگر
شكل گيري طبقات و جامعه طبقاتي. او مي گويد: تا آنجا كه من مي 
دانم ، انسان شناسي جامعه پيشيني را كه در آن اصالً از باور مذهبي 
خبري نبوده باشد ، نشان نمي دهد. به اين ترتيب ، مذهب در بين 

فرهنگي است و مانند باستاني ترين و همگاني ترين پيوستگي هاي 
توانايي ابداع و يادگيري زبان ، شايد مقدم بر فرهنگ انساني بوده 

آنچه به روشن ترين نحوي انسان را از انواع ديگر متمايز مي  "باشد. 
سازد و به او قدرت كنترل بر آنها را مي بخشد ، فرو رفتن او در 

 - آمد  كه به وسيله زبان از آگاهي به بار -فرهنگ است. فرهنگ 
شايد بدون به ميان آمدن موجودات روحي براي حمايت از آگاهي در 

. حتي "برابر وحشت فلج كنندة مرگ ، زهدان باروري پيدا نمي كرد
اي نسبت مي دهد  ساكستون پيدايش مذهب را به دوره فراتر از اين ،

كه هنوز تكامل بيولوژيك انساني به طور قطعي پايان نيافته بود.( در 
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). اما او با همه تأكيدي كه  180 – 193اره نگاه كنيد به ص اين ب
  دارد ، آن را  روي توضيح روان شناختي زمينه پيدايش و دوام مذهب

  

  

  
  

كافي نمي بيند و توضيح فرهنگي يا اجتماعي مذهب را ضروري 
  و حياتي مي داند.

ساكستون اين ادعا را كه مذهب اخالق را به وجود آورده ، 
داند و مي گويد مبناي اخالق ، يعني روابط متقابل نادرست مي 

اجتماعي ميان اعضاي گروه ، پيش از زبان و حتي پيش از شكل 
گيري انسان كنوني وجود داشته و با پيدايش گروه هاي انساني شكل 
گرفته است. اما او نقش مذهب را در حفظ اخالق اجتماعي مهم مي 

كل گيري نابرابري هاي داند. با انتقال به جوامع كشاورزي و ش
اجتماعي ، بهره كشي ، اخالق برابري طلب جوامع ابتدايي را كنار 
مي زند. و به موازات اين ، در جوامع كشاورزي ، تشريفات تنظيم 
رابطه ميان جامعه و موجودات روحي از طريق مهارت هاي جديدي 
انجام مي شود و به ترتيب ، گروه اجتماعي روحانيان به وجود مي 
آيد كه افراد با نفوذي هستند و با رؤسا و جنگجويان پيوند دارند و از 
نابرابري هاي گسترش يابنده نفع مي برند و جمايت مي كنند. در 
اينجا مذهب نقش دوگانه اي بازي مي كند: از يك سو انسجام 
تجمعات انساني را در دوره از هم پاشيدگي جوامع شكارگر و انتقال 

فظ مي كند و از سوي ديگر به نابرابري و بهره به جوامع كشاورز ح
كشي جنسي و طبقاتي در حال شكل گيري مشروعيت مي بخشد ؛ 

 "ديگران"از يك سو ، از همبستگي جامعه براي مقابله با طبيعت و 
پاسداري مي كند ، و از سوي ديگر ، به منافع بهره كشان درون 

  جامعه تقدس مي بخشد.
از نظر ساكستون، مذهب   ان.و امپراتوري شيطمذهب  – 5

؛ يعني وحشت مرگ به وجود آمده بودكه براي مقابله با شر طبيعي ، 
با شكل گيري جامعه طبقاتي ، شر اجتماعي را ابداع مي كند. شر 
اجتماعي از ستيز درون گروهي بر مي خيزد. در جوامع شكارگر كه 

زندگي انسان در دسته هاي كوچك و اجتماعات پراكنده دور از هم 
مي كرد ، هويت اخالقي احتماالً به اعضاي هر گروه محدود مي شد. 
در اين دوره ، برخورد دسته هاي مختلف با يك ديگر ، اتفاقي ، ولي 

نند حيوانات مهاجم يا حتي غالباَ خون بار بود. آنها يك ديگر را ما
، اكثريت تند. بنابراين براي هرگروه معيننگريس تر مي خطرناك

انساني ، به قلمرو بيگانة شر طبيعي تعلق داشتند. اما تحت موجودات 
نفوذ مذهب ، شر اجتماعي به طرف شر طبيعي لغزيد و هر دو به 
سوي شر مطلق رانده شدند. اين حركت با همان منطق حركت از 
روح گرايي به طرف يكتاپرستي پيش مي رود. خداي آفريدگار واحد 

لكه همه انسان هاي ديگر نيز ، بايد نه تنها آفريدگار طبيعت ، ب
انگاشته شود. اين حركت فكري ، شر و خير را از هم جدا مي نمايد ، 
از قالب هاي طبيعي و اجتماعي انتزاع مي كند و به آنها خصلت 
خدايي مي بخشد. روحانيت بخشيدن به شر و ارتقاء آن تا سطح 

ها كيهاني ، هزينه ستيز اجتماعي را براي طرف هاي درگير در آن
افزايش مي دهد ، مدافعان اخالق اجتماعي را نيرو مي بخشد و 

  زرادخانه بهره كشان جنسي و طبقاتي را به شدت تقويت مي كند. 
از طرف ديگر ، روحانيت بخشيدن به شر ، دشمني ميان پيروان 
مذاهب مختلف را پر دامنه تر و خونبارتر مي سازد. ساكستون مي 

كشي مي ماند ، گروگان مسأله شر فرهنگي كه با بهره  "گويد: 
. مذهب و جنگ در سراسر تكامل فرهنگي انسان دوش به "است

دوش هم حركت كرده اند. آموزش غالب مذاهب در بعضي از زمان 
ها و بعضي از مذاهب در همه زمان ها ، اكثريت بشريت را محكوم به 

قرار تباهي و عذاب دانسته اند. مذاهب به طور ريشه اي در مقابل هم 
دارند. مذهب كه ظاهراً براي مقابله با شر به وجود آمده ، نه تنها در 
مقابله با آن شكست خورده و نيروي خود را تحليل برده است ؛ بلكه 

  از مسأله شر يك امپراتوري ساخته است ، امپراتوري شيطان. 
با توجه به نگرش مذهب به مسأله شر ، ساكستون مي گويد، 

بخش بزرگي از تاريخ انساني در كمك به بقاي  مذهب با اين كه در
انسان و تقويت همبستگي جامعه انساني نقش مهمي داشته ، ولي 
اكنون كه بشريت در سايه بحران زيست محيطي و خطر به كارگيري 
سالح هاي كشتار توده اي قرار گرفته ، نقش مخربي پيدا كرده است. 

  مي زنند و عمالً در  زيرا اوالً مذاهب به خصومت هاي موجود دامن
ميان پيروان خود ، بي تفاوتي به رنج پيروان مذاهب ديگران تقويت 

و كنند. ثانياً با اشاعه اعتقاد به مشيت الهي ، و خداي همه دان  مي
، خطر زيست محيطي و خواهد همه تواني كه رستگاري ما را مي

ه جنگ هاي هولناك هسته اي را در نظر پيروان خود كم اهميت جلو
  مي دهند. 

سكستون نقد   نقد ماركسيستي مذهب.ضعف  –6
ماركسيستي مذهب را نا موفق مي داند و معتقد است كه 
ماركسيست ها بايد به يك نظريه ماترياليستي در باره مذهب دست 
يابند. او مي گويد ماركس و انگلس عمالً از نظريه فوئرباخ در باره 

ارهاي بسيار مهم تري كه در مذهب فراتر نرفتند و بعدها به خاطر ك
دست داشتند ، مجال پرداختن به مسأله مذهب را پيدا نيافتند. و 
بعد از آنها نيز ماركسيست هاي ديگر نياز به تمركز بيشتر روي اين 
مسأله را احساس نكردند ، زيرا در دوره پيشروي سكيوالريسم و 
 عقب نشيني اجتماعي مذهب قرار داشتند و فكر مي كردند كه
مذهب در حال از بين رفتن است. ساكستون دوره دويست ساله 
ميان اوج گرفتن روشنگري قرن هژدهم تا نيمه قرن بيستم را ، دوره 
پيشروي سكيوالريسم مي نامد و معتقد است از نيمه قرن بيستم به 
اين طرف ، انديشه مذهبي ضد حمله خود را آغاز كرده است. با 

ت كه از نظر او ، ضعف اصلي نظريه توضيحاتي كه دادم ، روشن اس
تاكنوني ماركسيستي در باره مذهب ، بي توجهي ، به مسأله مرگ 
فردي است ؛  مسأله اي كه هميشه بر ذهن تك تك افراد انساني 

  سنگيني مي كند.
اد ساكستون معتقد است كه ضديت ماركسيسم با هرنوع اعتق

خود ، مانعي جدي بر سر راه عملي شدن طرح اصلي مذهبي
ماركسيسم ، يعني اتحاد طبقاتي كارگران ، ايجاد كرده است. البته او 

ذهبي نيست و حتي آن را خواهان عدم انتقاد از مذهب يا اعتقادات م
داند. او مي گويد واگذاشتن ابتكار مبارزه با تاريك  خطرناك مي

انديشي مذهبي به مذهبي هاي ميانه رو اشتباه بزرگي است ؛ زيرا 
خواهان تقويت معتقدان ميانه رو مذهب هستيم ، ابتكار حتي اگر 

مبارزه را نبايد به آنها بسپاريم. فراموش نبايد بكنيم كه خود آنها در 
  بعضي حوزه ها با تاريك انديشان اشتراكات انكار ناپذيري دارند.

  
  نكته پاياني

حتي اگر با هيچ يك از تزهاي ساكستون موافق نباشيم ، دست 
يريم كه او روي مسائل بسيار مهمي دست گذاشته است. كم بايد بپذ

من با اين كه بعضي تزهاي او را قانع كننده نمي يابم و نيز 
ناپيوستگي هايي ميان بعضي از تزهاي او مي بينم ، اما معتقدم ، تز 
مركزي او ، يعني رابطه مذهب با مسأله مرگ فردي ، به جنبه مهمي 

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 23  101 ي آرش شماره

ي اندازد و يكي از دالئل دوام مذهب از روانشناسي انساني روشنايي م
در جامعه انساني را نشان مي دهد. او خود با پاي بندي به منطق 
مطالعه علمي ، كارش را يك فرضيه مي داند ، يعني آغاز راه و نه 

  پايان آن. 
در هر حال ، دو نكته را بايد به خاطر بسپاريم: نخست اين كه 

تن مذهب ، در پيكار براي كمونيست ها نمي توانند با ناديده گرف
سوسياليسم پيشروي كنند. مذهب هنوز همچنان با ماست و به 
سادگي نيز از ميان رفتني نيست. و مشكل اين است كه نه مي توان 
با مذهب كنار آمد ، و نه مي توان همه معتقدان به آن را مرتجع 
ناميد. مگر نه اين است كه پايگاه اصلي مذهب در ميان همان 

است كه اميد و سرنوشت بشريت را رقم مي زنند؟ دوم اين  طبقاتي
كه مبارزه با تاريك انديشي مذهبي ، به نظريه ماترياليستي 

  منسجمي در باره مذهب نياز دارد كه ما هنوز با آن فاصله داريم.  
******  

  
به كار برده ام ،  "دين"را مترادف  "مذهب"در اين نوشته  ]1[ 

ح در ادبيات اسالمي معناي يكساني ندارند ، زيرا گرچه اين دو اصطال
ولي در فارسي امروزي مترادف هم به كار مي روند و اولي فعال تر از 

  دومي به كار گرفته مي شود.
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  ماركسيسم و مذهب:
  چالشِ يزدان شناسيِ آزاديبخش

  

   Michael Lowy  ميشل لووي

  يِ حسن مرتضوي ترجمه

  

  
  

  

  

ي تغيير  در باره« ، كتابِ»چپ و مذهب»ي  به هنگام تدارك پرونده
  ي ميشل لووي را، دوباره مرور كردم. نوشته» جهان

ماركس تا  ي سياسي از كارل ي فلسفه كتاب، مجموعه مقاالتي در باره 
والتر بنيامين است كه توسط حسن مرتضوي ترجمه شده و انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان در تهران، آن را منتشر كرده است. با مطالعه 

ماركسيسم و مذهب: « ي ام آمد كه مقاله ي مقاالت كتاب، حيف دوباره
اكثر نم. را در اين پرونده استفاده نك» بخش چالش يزدان شناسيِ آزادي

ماركسيسم و «، »ماركسيسم و رمانتيسمِ انقالبي« :مقاالت اين كتاب 
برداشت «، »ي ملي ها و مسئله ماركسيست«، »شهري ديد آرمان

ماركوزه و بنيامين: بعد «، »رزالوكزامبورگ از سوسياليسم يا بربريت
زنگ خطر: نقد « ، »شهر و ضد مدرنيته مذهب، آرمان«  ،»رمانتيكي

خود  ارزش هنوز ها بعد از گذشت سال   و...» نيامين از تكنولوژيوالتر ب
   1اند. را از دست نداده

  آرش

  

شركت مسيحيان در مبارزات انقالبي، دست كم در آمريكايِ التين، 
با تحليلي كه كارگرانِ » سنتي«ي جديدي نيست. ماركسيسمِ  پديده

يعني ») ها كشيش(«مسيحي يعني حاميانِ انقالب را مقابلِ كليسا 
دهد، نسبت به اين موضوع واكنش نشان  اي كامال ارتجاعي قرار مي مجموعه

)، Camillo Torresشد مرگ كشيش كاميلوتورز ( داده است. شايد مي
ي چريك كلمبيايي كه در جريان ِدرگيري با ارتش كشته شد، را  رزمنده

ها به  شيشي مسيحيان و ك بندي فزاينده موردي استثنايي دانست اما پاي
ها در انقالبِ سندينستي  ي آن اي و شركت گسترده مبارزات توده

)Sandinistaطلبد.  انگارانه را مي ) آشكارا تجديدنظر در اين تحليلِ ساده
هايِ مردمي  ها همبستگيِ خود را با جنبش زماني كه تعداد وسيعي از اسقف

ا با سلسله مراتبِ ي كليس اند، ديگر تقابل قرار دادنِ پايه اعالم كرده
گاه و بيگاه به مبارزه ها به  بنديِ آن اش كافي نيست. پاي كارانه محافظه

جناب اسكار  تمام شده است، مانند عالي شان قيمت از دست دادنِ جان
)، سر اسقف سان سالوادور، كه  Monsignor Oscar Romeroرومرو(
هايي كه اين  تترورش كردند. ماركسيس 1980هايِ مرگ در مارس  جوخه

شان كرده، هنوز ميانِ عملِ  شان را بر هم زده يا گيج تحوالت آرامش
شان، كه ضرورتاً  بخشِ اين مسيحيان و ايدئولوژيِ مذهبي اجتماعيِ نتيجه

شوند. با وجود اين، در  آليستي است، تمايز قايل مي گرا و ايده واپس
ا شاهد هستيم كه اي مذهبي ر بخش پيدايشِ انديشه شناسيِ آزادي يزدان

بخشِ اجتماعي  برد و از مبارزات آزادي مفاهيمِ ماركسيستي را به كار مي
  گيرد. الهام مي

ي  ها درك كنند پديده زمان آن فرا رسيده است كه ماركسيست
دارد. بخشِ مهمي از تاريخي جهاني جديدي در شرف وقوع است و اهميتي 

ر حالِ تغيير موضعِ خود در شان (مسيحيان) د و كليساي» هايِ خدا بنده«
ي طبقاتي هستند و با سالح (معنوي) و امكانات (منابع مادي)،  مبارزه

  گيرند. جانبِ زحمتكشان را مي
قديميِ مسيحيان و » گفت ـ و ـ شنود«ي جديد، ارتباطي با  اين پديده
شدند. همچنين  ها ندارد كه دو اردوگاه جدا از هم قلمداد مي ماركسيست
هايِ  ي جديد، كاري به كارِ مذاكرات ابلهانه و ديپلوماتيك دستگاه هاين پديد

مالقات بينِ مسيحيان و «ي كاريكاتوروارِ آن  بوروكراتيك نيز ندارد. نمونه
بود كه اخيراً در بوداپست ميانِ نمايندگانِ واتيكان و » ها ماركسيست

ر در آمريكاي هاي اروپايِ شرقي برگزار شد. جرياني كه در حالِ حاض دولت
شناسيِ آزاديبخش مطرح است،  التين (و هر جاي ديگر) در ارتباط با يزدان

ما شاهد برادري ميانِ انقالبيوني هستيم كه به جرياني است كامال متفاوت: 
و اين برادري از چنان  خدا اعتقاد دارند و آناني كه چنين اعتقادي ندارند

  كنترلِ روم و مسكو خارج است. بخشي برخوردار است كه از پوياييِ رهايي
ي چالشي است در برابرِ برداشت  ترديد نشانه ي اينها بي همه
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»عاميانه» كالسيك ي آن كه به  ماركسيستي از مذهب به ويژه در روايت
فيلسوفانِ  Anticlericalism)ستيزي ( ساالري سطحِ ماترياليستي و دين

توان در آثار ماركس و انگلس و  ييابد. اما م بورژواييِ قرنِ هجدهم تقليل مي
هايي يافت كه به درك  هايِ جديد، مفاهيم و تحليل بعضي از ماركسيست
  آورِ كنوني ياري رساند. واقعيت نسبتاً تعجب

  

  ها؟ افيونِ توده

كنيم كه  شروع مي» هاست دين افيونِ توده«از اين عبارت مشهورِ 
بنديِ برداشت  سم، جمعظاهراً از ديد طرفداران و مخالفانِ ماركسي

 ي مذهب است. در متونِ مختلف، در آثار كانت، هردر ماركسيستي از پديده
Herder )]1803- 1744م] - ) منتقد و شاعرِ آلماني  

توان نظيرِ اين  ) و هاينه هم ميBruno Bauer، فويرباخ، برونو باوئر(
بيش از آنچه دهد كه او  عبارت را يافت. قرائت دقيقِ متنِ ماركس نشان مي

ي  خصلت دوگانهتوان پنداشت، با ظرافت عمل كرده است. ماركس  كه مي
  گيرد. اين پديده را در نظر مي

عذابِ مذهبي در آن واحد شرحِ عذابِ واقعي و اعتراض به عذابِ واقعي 
احساس  است. مذهبِ آه مخلوقِ ستمديده است، احساسِ جهاني است بي

  )1هاست.( ت غيرِ معنوي. مذهب افيونِ تودهي وضعيتي اس مايه چنانكه جان
اين تحليل بيشتر به نوهگليسمِ چپ وامدار است كه مذهب را  

ي عصرِ روشنگري (كه  داند، تا به فلسفه ميازخودبيگانگيِ ذات انسان 
داند). در حقيقت، وقتي كه ماركس  ها مي ي كشيش مذهب را توطئه

يرباخ و نوهگلي بود. بنابراين نوشت، هنوز شاگرد فو ي باال را مي قطعه
است. اما اين تحليل ديالكتيكي » پيشاماركسيستي«تحليلِ او از مذهب 
 گذارد: مذهب گاهي  ي مذهب دست مي پديدهمتناقضِ است زيرا بر خصلت

دارد. بعدها  كند و زماني سر به اعتراض برمي ميتوجيه ي موجود را  جامعه
كاست  - و -كم )، تحقيق بي1846( ايدئولوژيِ آلمانيبه ويژه در 

ماركسيستي از مذهب به عنوانِ يك واقعيت اجتماعي و تاريخي شروع شد. 
هاي ايدئولوژي، يكي از  به بيانِ ديگر، تحليلِ مذهب چون يكي از شكل

ها، بازنمودها و آگاهي ـ ضرورتاً  مردم ـ يعني توليد ايده هايِ معنويِ فرآورده
مادي و روابط 2شود.( اجتماعيِ متناسب با آن مشروط مي توسط توليد(  

ي مذهب و نقش تاريخي آن  فردريش انگلس بيش از ماركس به پديده
ي انگلس در تحقيقِ ماركسيستي در مورد مذهب،  عالقه داشت. سهمِ عمده

است. انگلس ي طبقاتي  مبارزهي بازنمودهايِ مذهبي با  تحليلش از رابطه
آليسم) تالش كرد تا نمود  يسم در برابرِ ايدهفراسويِ جدلِ فلسفي (ماتريال

مشخصِ اجتماعيِ مذاهب را درك كند و توضيح دهد. از اين پس، 
شود بلكه شكلي است فرهنگي  جاوداني پنداشته نمي» جوهري«مسيحيت 
ها بوده،  شود: ابتدا مذهبِ برده هايِ مختلف دچارِ دگرگوني مي كه در دوره

ي  دستگاه امپراطوريِ روم تبديل شده، سپس جامهبعد به ايدئولوژيِ دولتيِ 
ي بورژوايي سازگار  سلسله مراتبِ فئودالي را تن كرده و دست آخر با جامعه

شده است. بدين ترتيب مذهب، نماد مورد كشاكشِ نيروهايِ ستيزگرِ 
اجتماعي است: يزدان شناسيِ فئودالي، پروتستانيسمِ بورژوايي و 

گاهي انگلس در اين تحليل، با نگرشي فايده باورانه و دگرانديشيِ عوام. اما 
  كند. ي مذهب را بررسي مي ابزاري، پديده

كردند... و اهميتي  ... طبقات مختلف از مذهبِ فراخورِ خود استفاده مي
  )3شان اعتقاد داشتند يا نه...( نداشت كه اين آقايان به مذهبِ خاص

پوششِ «اعتقادي، فقط  رسد كه انگلس در اشكالِ مختلف به نظر مي
  دهد. منافعِ طبقاتي را تشخيص مي» مذهبي

هايِ عصرِ روشنگري، به خاطرِ  با اين حال، انگلس برخالف فيلسوف
ي طبقاتي تشخيص داد كه ناسازگاريِ ماترياليسم و مذهب  اعتقاد به مبارزه
 ي انقالب و ارتجاع يكسان نيست. مثال در انگلستانِ قرنِ هميشه با مبارزه

 -1679[توماس هابز ( Hobbesهفدهم، ماترياليسم در شكل و شمايلِ هابز 
كرد در  م] از سلطنت مطلقه دفاع مي -) فيلسوف سياسيِ انگليسي1588
شان  ي انقالبي هايِ پروتستاني از مذهب به عنوان پرچمِ مبارزه كه فرقه حالي

گلس به همين ) ان4كردند...( ) استفاده ميStuartsها ( بر ضد استوارت
ترتيب، به جايِ آنكه كليسا را به صورت يك كلِ اجتماعاً متجانس ارزيابي 
كند، با تحليلي درخشان نشان داد كه چگونه مذهب در برخي اوضاع و 

سان،  اش، تجزيه شده است. بدين احوالِ تاريخي، متناسب با تركيبِ طبقاتي
رتبه يعني  يت عالي)، روحانeformationدر دورانِ جنبشِ دين پيرايي (

ي فئودالي سلسله مراتبِ كليسايي، در يك جناح قرار داشت و در جناحِ  قله
ترِ سلسله مراتبِ كليسايي كه  ديگر، كشيشانِ متعلق به سطوحِ پايين

هاي جنبشِ دين پيرايي و جنبشِ انقالبي دهقاني از آنان  ايدئولوگ
  )5سربرآوردند.(

ناپذير مذهب  اناباور و دشمنِ آشتيكه ماترياليست، خد انگلس با اين
ي اين پديده يعني نقشِ آن در  بود، مانند ماركسِ جوان، بر خصلت دوگانه

مشروعيت بخشيدن به نظمِ مستقر و در عينِ حال بنا به اوضاع و احوالِ 
اجتماعي، نقشِ اجتماعي، معترضانه و حتي انقالبيِ آن، تاكيد داشت. 

ي دومِ  يِ مشخصِ انگلس معطوف به اين جنبهها وانگهي، بسياري از تحليل
ها، مطرودين،  كه مذهبِ برده مسيحيت ابتداييمذهب بود: قبل از هر چيز، 

) نخستين مسيحيان به 6ها، زجركشيدگان و ستمكشان بود.( نفرين شده
ترين اقشارِ اجتماع بودند يعني آزادمرداني كه از  ها، از پست غير از برده

شان آنان را از پا  ه بودند و دهقاناني كه قروضشان محروم شد حقوق
  درآورده بود.

آور ميان مسيحيت ابتدايي  اي حيرت انگلس حتي فراتر رفت و مقايسه
ي  و سوسياليسمِ نوين كرد: الف) اين دو جنبشِ بزرگ، ساخته و پرداخته

باشند. ب) هر دو  اي مي هاي توده روسا و پيامبران نيستند بلكه جنبش
نبشِ ستمكشان و زجركشيدگان است؛ مقامات حاكم آنان را جنبش، ج
دهند. ج) هر دو جنبش مبشرِ رهايي  كنند و تحت پيگرد قرار مي ممنوع مي

الوقوع از قيد بردگي و بندگي هستند. انگلس براي شاخ و برگ دادن  قريب
[ارنست  Renanاي را از رنان  اي تحريك آميز، گفته اش، به شيوه به مقايسه

  كند: م] نقل مي -) فيلسوف و تاريخدانِ فرانسوي1823 -92ن (رنا
خواهيد بدانيد كه جوامعِ مسيحيِ اوليه چگونه بوده است،  اگر مي

ترين  المللِ كارگران بكنيد. اساسي ي بين ي محليِ جامعه نگاهي به شعبه
شان را به  تفاوت (ميانِ اين دو جنبش) آن است كه مسيحيانِ اوليه رهايي

كه سوسياليسم در همين دنيا جا  كردند در حالي آخرت موكول ميجهانِ 
)7دارد.(

  

رسد، تفاوت  كه در نگاه اول به نظر مي آيا اين تفاوت، چنان
اي است؟ اين تفاوت در تحقيقي كه انگلس در مورد دومين  كننده تعيين

هايِ  جنبشِ بزرگ اعتراضيِ مسيحيت يعني ارتداد قرون وسطايي و جنگ
بازد: توماس مونتسر، يزدان شناس و  ي در آلمان كرد، ظاهرا رنگ ميدهقان

درنگ ملكوت  رهبرِ دهقانانِ انقالبي و از عوامِ قرنِ شانزدهم، خواستارِ بي
بود. بنا به تحليلِ انگلس، بر رويِ زمين اي پيامبران  خداوند، سلطنت هزاره

تفاوت طبقاتي، مالكيت اي بود بدونِ  ملكوت خداوند از نظرِ مونتسر، جامعه
خصوصي و قدرت دولتي مستقل و بيگانه با اعضاي آن جامعه. با اين حال، 

اي جنگي تقليل دهد: او  انگلس بار ديگر تمايل داشت كه مذهب را به حيله
) 8گويد.( اش سخن مي پردازيِ مسيحي مونتسر و عبايِ انجيلي از عبارت

يِ مونتسري، نيرويِ معنوي و باور ظاهرا بعد مشخصِ مذهبي و هزاره
  اي آن از چشمِ انگلس پنهان مانده است. اخالقي و عمقِ اصالت اسطوره

ي طبقاتي از  با اين همه، انگلس با تحليلي كه از ديدگاه مبارزه
ي مذهب كرد، توانمنديِ اعتراضيِ اين پديده را نشان داد و راه را  پديده

فيلسوفانِ عصرِ » رهيافت«تي كه با برايِ رهيافت جديدي هموار كرد، رهياف
ي مذهب و جامعه تمايز  هايِ آلماني در مورد رابطه روشنگري و نوهگلي

  داشت.
  

  سهم بلوخ و گلدمن

اغلب تحقيقات ماركسيستيِ قرنِ بيستم در مورد مذهب، به گسترشِ 
شان را ماركس و انگلس ترسيم كرده  هايي محدود بود كه خطوط كلي ايده

بردند. مثال  ها را در واقعيتي مشخص به كار مي يا اينكه آن بودند و
ي مسيحيت ابتدايي، ارتداد قرونِ  تحقيقات تاريخيِ كارل كائوتسكي درباره

 وسطايي و توماس و مونتسر از اين جمله بود. با اينكه كائوتسكي جزئيات
آرزوهايِ ها و  جالبي را در مورد بنيادهايِ اجتماعي و اقتصاديِ اين جنبش

ها را به سطحِ  گذارد، اما باورهايِ مذهبيِ آن شان در اختيار مي كمونيستي
كه مضمونِ  دهد ) تقليل ميGewand» (اي جامه«) يا Hülle» (پوشش«
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) لنين، تروتسكي و رزا لوكزامبورگ به ويژه 9».(كند پنهان مي«اجتماعي را 
كرد،  ي مطرح ميبا مسايلِ تاكتيكي كه مذهب در مقابلِ جنبشِ كارگر

ي خداناباورانه بر ضد  ها اين بود كه مبارزه درگير بودند. نظر اصليِ آن
اي كه  ي طبقاتي باشد، مبارزه هايِ مشخصِ مبارزه ضرورت تابعِمذهب بايد 

مستلزم وحدت ميانِ كارگراني است كه به خدا اعتقاد دارند و كارگراني كه 
  چنين اعتقادي ندارند.

ورِ بنيادي چارچوبِ رهيافت ماركسيستي به مذهب را ارنست بلوخ به ط
اي مشابه با انگلس، دو جريانِ اجتماعيِ متضاد را  تغيير داد. بلوخ به شيوه

ي كليساهايِ رسمي، افيونِ  ساالرانه تفكيك كرد: مذهب دين» مذهب« در 
ها، دستگاهي مرموز و در خدمت قدرت و مذهبِ زيرزميني و شورشيِ  توده

سومين گروه كاتوليكي انشعابي از كليسا مخالف آيينِ  Cathars[ كاتارها
 اعتقاد داشتند. در قرون » شر«و » خير«عشا رباني بودند و به ثنويت

اند تا  وسطي تا قرن چهاردهم ميالدي در فرانسه و بلغارستان فعال بوده
ها را نابود كرد. فرهنگ كمبريج]،  اينكه دستگاه تفتيشِ عقايد آن

)،  Baader)، توماس مونتسر، بادر( Joachim Floreها، جواخيم فلور( ستيهو
) يكي از اولين 1809 -1864ويلهلم ويتلينگ ( Weitlingوايتلينگ [

م] و تولستوي. با اين حال بلوخ  -انقالبيون آلمان و دوست نزديك باكونين
بلوخ بيند ( منافعِ طبقاتي نمي» عبايِ«برخالف انگلس مذهب را منحصراً 

دهد...)  كند اما آنرا به كائوتسكي نسبت مي صريحاً از اين تز انتقاد مي
ترين اشكالِ  مذهب در اشكالِ جنبشِ اعتراضي خود، يكي از پراهميت

است. مذهب  »اميد«اصل ترين نمودهايِ  اگاهيِ آرمانشهري، يكي از پرمايه
 eschatologyشناسيِ ( ـ فرجام گويي خالقانه اش در پيش به خاطر توانايي

ـ مسيحي، يعني جهانِ مذهبيِ مورد نظرِ بلوخ، مكان تخيليِ  )يهودي
  )11كند.( ) را ترسيم ميnot- yet- beingناوجود (

ها، تفسيري دگرانديش و آيين شكن  انگاره بلوخ براساسِ اين پيش
)heterodex and iconoclast  عتيق و هم عهد از كتابِ مقدس ــ هم عهد (

) كه Biblia pauperumكند و از انجيل تهيدستان ( ارايه ميجديد ــ 
خواند تا ميان سزار يا مسيح  كند و همه را فرا مي ها را محكوم مي فرعون

)aut Cesar aut Christusآورد. ) يكي را برگزينند، شاهد مي  
بلوخ، كه هم خدا ناباوري مذهبي بود (چرا كه به نظرِ او فقط 

شناسيِ انقالبي، نه  مسيحيِ خوبي باشند) و هم يزدان توانند خداناباورها مي
ي كار انگلس  باوري را ارايه كرد (با ادامه تنها برداشت ماركسيستي از هزاره

را نيز عرضه داشت (كه اي از ماركسيسم  تفسيرِ هزارهدر اين زمينه) بلكه 
باورِ  اكيشناختي و اشتر اي بود). از نظر بلوخ، ارتدادهايِ فرجام اين كار تازه

(عنوانِ كتابِ كائوتسكي) يعني » هايِ سوسياليسم طليعه«گذشته، صرفاً 
كنوني اي از گذشته نيستند بلكه ميراثي برايِ شورشگريِ  فصلِ پايان يافته

  باشند. مي
، 1844البته بلوخ، مانند ماركسِ جوان در آن نقل قولِ مشهورِ سالِ 

اش را  ي ستمگرانه و توانمندي ي مذهب يعني جنبه ي پديده خصلت دوگانه
ي نخست مذهب، نيازمند كاربرد چيزي  براي طغيان تشخيص داد. جنبه

نامد يعني تحليلِ  ماركسيسم مي» دمِ سرد«است كه بلوخ آن را 
پرستي. از طرف ديگر  ي ماترياليستي از ايدئولوژي، بت و بت بيرحمانه

كسيسم را الزم دارد تا مار» انگيزِ گرميِ وسوسه«ي دومِ مذهب،  جنبه
اش را  مذهب، نيرويِ انتقادي و پيشگويانهي فرهنگ آرمانشهريِ  باقيمانده

اصيل اتحاد وشنودي، در رويايِ  لوخ فراسوي هر گفتنجات بخشد. ب
  هاي دهقاني بود. ي جنگ مسيحيت و انقالب به سانِ دوره

 شناسِ فيلسوف و جامعه Lucien Goldmannاثرِ لوسين گلدمن [
ي ديگري از تحقيقِ  م ]، تالشِ جالب و نوآورانه -معاصرِ فرانسوي

خدايِ پنهان ماركسيستي در مورد مذهب است. گلدمن در كتابش به نامِ 
) ايمانِ مذهبي را با ايمانِ 1964گان پل  ) (لندن، راتلج و كي1955(

ماركسيستي (بدونِ همانند ساختنِ يكي با ديگري) مقايسه كرد. هر دو 
) و چه تجربه باور rationalistبا فردباوري [چه خردباور (» ماناي«
)empiricistهايِ فرافردي( )] ضديت دارند و به ارزشtransindividual  ــ (

ي انساني برايِ سوسياليسم ــ اعتقاد دارند. ميانِ  خدا براي مذهب و جامعه
يزدان دان،  دان، فيزيك ) رياضيPascal )62-1623شرط بنديِ پاسكالي [
بنديِ ماركسيستي  م] در مورد وجود خدا و شرط -شناس و اديبِ فرانسوي

اي آزاد از لحاظ تاريخي، همانندي وجود دارد: هر دو ايمان،  در مورد آينده

دهند.  ريسك، امكانِ باخت و اميد به پيروزي را پيش فرضِ خود قرار مي
ر سطوحِ خاصِ جوهرِ اصلي هم مذهب و هم ماركسيسم است و د ايمان،
ر واقعيت است، اثبات نشدني هستند. آنچه هايي كه بنيادشان ب قضاوت

كند، خصلت فراطبيعي يا فراتاريخيِ تعاليِ مذهبي  ها را از هم جدا مي آن
، »رنگ مسيحي به ماركسيسم بزند«آنكه بخواهد  است. لوسين گلدمن بي

اد مذهبي و خداناباوريِ آميزِ اعتق ي تعارض اي در مورد رابطه رهيافت تازه
  ماركسيستي ارائه كرد.

ي مذهب به  كردند كه نقشِ شورشگرانه ماركس و انگلس گمان مي
گذشته تعلق دارد و ديگر در دورانِ جديد مبارزات طبقاتي اهميت ندارد. 

بيني، يك قرنِ تمام، كم و بيش از لحاظ تاريخي تائيد شد (جز  اين پيش
اما براي درك رويدادهايي كه در اين بيست و چند در چند مورد استثنا). 

سال در آمريكايِ التين و نيز در فيليپين و تا حد كمتري اينجا و آنجاي 
هايِ بلوخ (و گلدمن) را  يابي مان درون اروپا پيش آمده، نياز داريم در تحليل

  در مورد توانمنديِ آرمانشهريِ سنت يهودي ـ مسيحي بگنجانيم.

  

  :نگلسفريدريش ا

هاي هاي ديني بايد به عنوان انجمني مجتمعدولت با همه  
هاي دولتي محروم كمك ها بايد ازخصوصي برخورد كند. آن

ها، البته، ها در مدارس بايد مقابله شود. آنشوند؛ با نفوذ آن
ي خود برپا كنند و توانند مدارس خود را به هزينهمي

  چرنديات خود را بياموزانند.

  
  ي ارفورتهبرنام

  

  

  شناسيِ آزاديبخش چيست؟ يزدان

شناسيِ آزاديبخش، نه  شناسيِ آزاديبخش چيست؟ چرا يزدان يزدان
تنها موجبِ نگرانيِ واتيكان شده كه حتي پنتاگون هم دقيقاً آن را زير نظر 

) بلكه Holy Seeهاي بارگاه قدسي ( گرفته است؟ چرا نه تنها كاردينال
دهند؟ قضيه كامال روشن  ن موضوع توجه نشان ميمشاورانِ ريگان هم به اي

هايِ ايدئولوژيكيِ سنتي بسيار فراتر  است چون موضوع از چارچوبِ بحث
ساالري و نظمِ مستقرِ اجتماعي، يزدان  رفته است؛ از نظر حاميانِ كشيش

  شان را در عمل به معارضه طلبيده است. شناسيِ آزاديبخش، قدرت
  

) عنوان كرده است، يزدان Leonardo Boff(همانطور كه لئوناردو بوف 
شناسيِ آزاديبخش بازتاب و تاملي است بر پراكسيسِ از پيش موجود. به 

شناسيِ آزاديبخش بيان و مشروعيت بخشيدن به  تر، يزدان بيان دقيق
، درست قبل از 1960ي  هاي عظيمِ اجتماعي است كه در اوايل دهه جنبش

هايِ  رد. يزدان شناسيِ آزاديبخش، بخشآثار جديد يزدان شناسي، ظهور ك
هايِ مختلف مذهبي)،  ها و رده ها، كشيش مهمي از كليسا (اسقف

)، Catholic Actionهايِ مذهبيِ غيركليسايي [اقدامِ كاتوليكي ( جنبش
هاي اقدامات خلقيِ  جوانانِ دانشگاه مسيحي، كارگرانِ جوانِ مسيحي]، گروه

» ايِ پايه«هايِ  روستايي و دهقانان و جماعتهاي  در ميانِ كارگران، جماعت
توان آن را جنبشِ  گيرد. بدون فهمِ اين جنبش (كه مي مذهبي را دربرمي

هايِ  ناميد)، نخواهيم توانست اهميت پديده» مسيحيان برايِ آزادگري«
 اجتماعي چون خيزشِ انقالب در آمريكايِ مركزي يا ظهورِ جنبشِ جديد

  رك كنيم.كارگري را در برزيل د
كنيم اما  اين جنبش (كه در اينجا ما روايت كاتوليكيِ آن را بررسي مي

هايِ پروتستاني هم وجود دارد) با مخالفت شديد واتيكان و  در محيط
هايِ  سلسله مراتبِ كليسايي در آمريكايِ التين نظير كنفرانسِ اسقف

نسو لوپز ) كه زيرِ نظرِ اسقف كلمبيايي آلفوCELAMآمريكاي التين (
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توان  ) برگزار شد، روبرو شده است. آيا ميalfonso Lopez Trujilloتروخيو(
ي طبقاتي درونِ كليسا راه پيدا كرده است؟ هم بله و هم  گفت كه مبارزه

نه. بله به اين جهت كه برخي از اين مواضع با منافعِ طبقات حاكم 
ه اين جهت كه خواني دارد و برخي ديگر با منافعِ ستمكشان. نه، ب هم

تاسيس  1540اي مذهبي كه در سال  فرقه Jesuitsها [ ها، ژوزئيت اسقف
هايِ آموزشي از  شد و به اطاعت و وفاداري به پاپ شهره بودند. فعاليت

هايِ  جمله تاسيسِ كالج و دانشگاه در سراسر دنيا از جمله اهداف هيئت
» سايِ تهيدستانكلي«هايي كه در راسِ  م] و كشيش -مذهبيِ ژوزئيتهاست

 ها زير آرمانِ اند، خود تهيدست نيستند. گرد آمدنِ آن ه گرد آمد
استثمارشوندگان، داليلِ معنوي و اخالقي دارد كه ناشي از فرهنگ مذهبي، 
ايمان مسيحي و سنت كاتوليكي است. در ضمن، اين بعد اخالقي و 

هايِ  ر اتحاديهي مسيحي د مذهبي، عاملِ مهمي در انگيزشِ هزاران كوشنده
هاي انقالبي است.  اي و جبهه هاي پايه هايِ محالت، جماعت كارگري، انجمن

شوند و به عنوانِ مسيحياني كه بخشي  تهيدستان از وضعيت خود آگاه مي
گيرند، براي  دهند و از ايماني مذهبي الهام مي از كليسا را تشكيل مي

هويت مذهبي را كه عميقاً در يابند. اگر ما اين ايمان و  مبارزه سازمان مي
براي منافعِ » عبايي«يا » پوشش«ها ريشه دوانيده است، صرفا  فرهنگ توده

 reductionistگرايي ( اجتماعي و اقتصادي بدانيم، به رهيافت كاهش
approachواقعي اين جنبش  ) فرو مي غنا و اصالت غلطيم كه مانع درك

  شود. مي
ي معنويِ اين جنبشِ اجتماعي است  آوردهشناسيِ آزاديبخش، فر يزدان

دانيم از ماركس در  ي معنوي تا آنجا كه ما مي ي اصطالح فرآورده (ريشه
گرفته شده است) اما خود نيز در مشروعيت  ايدئولوژيِ آلمانيكتابِ 

ي منسجم  بخشيدن به اين جنبشِ اجتماعي و تجهيز آن به يك آموزه
ـ آزاديبخش  كه جريانِ مسيحي . با اينمذهبيِ، تاثير به سزايي داشته است

رو و  هنوز در اقليت است و اكثريت كليسايِ آمريكايِ التين ميانه
شان در كلمبيا و آرژانتين)، تاثيرِ آن به  كار (با دژِ ارتجاعي و بدنام محافظه

گذشت نيست، به ويژه در پرو و برزيل كه كنفرانسِ  هيچ وجه قابلِِ
رغمِ فشارِ شديد واتيكان حاضر  ) عليEpiscopal Conferenceاپيسكوپال (
  بخش را محكوم كند. شناسيِ آزادي نشد يزدان

  

  ماركسيسم و يزدان شناسيِ آزاديبخش

چرا يزدان شناسيِ آزاديبخش، راست كيشيِ واتيكان را چنين آشفته 
شناسيِ جديد  ي گناهاني كه روم به اين يزدان كرده است؟ از ميانِ همه

تر و نگران  ي گناهان خطرناك ، گناهي وجود دارد كه از همهدهد نسبت مي
ي عاليجناب لوپز تروخيو (  تر است: گناه ماركسيسم. بنا به گفته كننده

ي يكسره از  كار، استفاده ي جريانِ محافظه )، نمايندهCELAMرئيس 
نظمي در ساختار كليسايي  هايِ ماركسيستي، باعث تضعيف و بي تحليل

  )11شده است.(
هاي مربوط به  شك، ماركسيسم يكي از مسائلِ مورد جدل در بحث بي
شناسيِ كاتوليك  بخش است. اما چه شد كه يزدان شناسيِ آزادي يزدان

ي ارتدادي جلب شده است؟ كاردينال  رومي به چنين آموزه
) (يزدان شناسِ اصليِ واتيكان) كه بينشِ Cardinal Ratzingerراتزينگر(
يد دست كم گرفت، در اين مورد چنين گفته است: اش را نبا سياسي

) در جهانِ غرب، احساسِ معيني در ارتباط با فقدانِ 60ي  حدود دهه«(
اشكالِ متنوع «، در اين شرايط »شكل گرفت "سياسي"راهبرد 

نوماركسيسم، دستخوشِ دگرگوني شدند و ظاهر خود را با شور و شوقي 
در برابرِ نويد راهبردي جديد، ديگر تابِ اخالقي آراستند. جوانانِ دانشگاهي 

چالشِ اخالقي در برابرِ فقر و ستمگري ديگر «وانگهي ». مقاومت نداشتند
ايي از  سابقه توانست در زماني كه اروپا و آمريكايِ شمالي به سطحِ بي نمي

 ثروت رسيده بودند، ناديده گرفته شود. اين چالش آشكارا نيازمند
شد. تغييرِ  هايِ موجود يافت نمي كه در سنت هايِ جديدي بود پاسخ

هايي در  شناسي و فلسفي، محركي بود برايِ جستجويِ پاسخ وضعيت يزدان
هاي ماركسيست و  مسيحيت كه نهايتاً تحت تاثير فيلسوف "چارچوب"

  ».هايي از اميد را بنياد نهاده بودند ظاهراً علمي قرار گرفت كه مدل

كه رهيافت «بخشي بوده است  نِ آزاديشناسا نتيجه، ظهورِ يزدان
ي كاردينال راتزينگر،  به گفته». اند اساسيِ ماركسيسم را اقتباس كرده

چون با «كم گرفته شد  ي جديد به اين علت دست اهميت خطرِ اين آموزه
هاي ارتدادي سابقاً موجود منطبق نبود؛ نقطه شروعِ آن  كدام از قالب هيچ

معموال الگوهايِ سنتيِ بحث در آن جاي خارج از چارچوبي بود كه 
  كاردينال ». داشتند

ي  توان انكار كرد كه يزدان شناسيِ جديد، با شيوه دهد نمي تشخيص مي
نقص،  و با منطقي بي«هايِ ماركسيستي،  بيانِ انتقاديِ انجيلي و تحليل

هم به «بخش  شناسيِ آزادي رسد كه يزدان ــ به نظر مي» گراست وسوسه
دهد.  پاسخ مي» هايِ اخالقيِ معاصر هايِ اخالقي و هم به چالش نيازمندي

ي  در واقع، هر چه هسته«كند:  تر مي اما همين موضوع آن را هولناك
  )12».(تر باشد، آن خطا خطرناكتر است مركزيِ يك خطا به حقيقت نزديك

 Sacredهايِ ايماني ( چند ماه بعد، نشست مقدس برايِ آموزه
Congregation for the Doctrine of the Faith آگاهي ايي با عنوانِ  )، بيانيه

و به امضايِ شناسيِ آزاديبخش  يزدان«هايي از  ي جنبه درباره
(همين كاردينال راتزينگر) منتشر كرد كه برايِ » ميسيونرواالمقام«

» انحراف«شناسيِ آزاديبخش را به عنوانِ  نخستين بار به طور رسمي، يزدان
شناسانِ جديد آمريكايِ  ي از يزدان انتقاد اصليِ اين بيانيهمحكوم كرد. 

از مفاهيمي استفاده » اي غيرانتقادي به شيوه«التين اين است كه آنان 
هايِ گوناگونِ تفكرِ ماركسيستي وام گرفته شده  كه از جريان«كنند  مي
ي  پيĤمد چنين مفاهيمي ــ خصوصاً مفاهيمِ مربوط به مبارزه». است
ي ــ اين است كه كليسايِ تهيدستان در سنت مسيحيت، در ديدگاه طبقات
ي طبقاتي تبديل شده كه از  به كليسايي با پايه«خش  شناسيِ آزاديب يزدان

اي به سويِ آزادي سخن  ي مرحله ي انقالبي به مثابه نيازهايِ مبارزه
ي در نيايشِ رسميِ مذهب liturgyسرايي [ گويد و اين آزادي را در نيايش مي

كند  اي ستايش مي م] به گونه - كليسا با موسيقي، شعر و كارهايِ نمايشي
زير  بنياد كليسا ساختارِ قدسي و پايگانانجامد كه  كه ضرورتاً به آنجا مي

  )13»(سوال برده شود...
توان انكار كرد كه  انگيز است اما نمي بندي كامال بحث اين جمع

هايي را از  ، مفاهيم و ديدگاهها بخش  تحليل شناسانِ آزادي يزدان
سزايي در  اند كه نقشِ به ي تئوريكيِ ماركسيسم بيرون كشيده زرادخانه
شناسيِ  ها از واقعيت اجتماعيِ آمريكاِي التين داشته است. يزدان درك آن
نظرِ از  هايِ معيني از ماركسيسم، صرف بخش فقط با استناد به جنبه آزادي

ـ فرهنگي را به لرزه واداشته  ي سياسي حوزهاش، عميقاً  مضمونِ مراجع
بخش با اين اقدام تابويي را در هم شكسته و  شناسيِ آزادي است. يزدان

مشوقِ بسياري از مسيحيان بوده كه با ديدي تازه، نه فقط نظريه بلكه عملِ 
ها را نيز مورد بررسي قرار دهند. چنين رهيافتي شايد با انتقاد  ماركسيست

نيز توأم باشد اما يكسره از لعن و نفرينِ سنتي بر ضد » از ماركسيسم«
كه در » ماركسيسمِ خدانشناس، دشمنِ اهريمنيِ تمدنِ مسيحي«

) Pinochet) تا پينوشه (Videlaهايِ ديكتاتورهايِ نظامي از ويدال ( سخنراني
  شد، تفاوت دارد. شنيده مي

ي) كه منجر بررسيِ دقيقِ شرايط تاريخي (اقتصادي، اجتماعي و سياس
هايِ ماركسيستي در فرهنگ كاتوليكي گرديد، فراتر از  به رسوخِ ايده

توانيم به نقشِ دو  موضوعِ مورد بحث اين مقاله است، با اين حال فقط مي
شناسيِ جديد اروپايي و  مجموعه از رويدادهايِ همگرا اشاره كنيم: يزدان

ه جريانات جديد تفكرِ دومين شورايِ واتيكان كه موجب شد كليسا نسبت ب
پذيرا باشد و مورد دوم، فروپاشيِ يكپارچگيِ استالينيستي به دنبالِ 

ي  ي بيستم حزبِ كمونيست اتحاد جماهير شوروي [در كنگره كنگره
يعني سه سال پس از  1956بيستم حزبِ كمونيست اتحاد شوروي در سال 

شِ شخصيت او مرگ استالين، خروشچف به شدت از استالينيسم و كي
انتقاد كرد. پيĤمد اين كنگره، انتقاد چين از رهبريِ رويزيونيستيِ خروشچف 

م] و  -بود كه به بحراني تمام عيار در مناسبات دو كشور انجاميد.
دودستگيِ چين و شوروي. در آمريكاي التين، انقالبِ كوبا و پايان يافتنِ 

داشت. ماركسيسم ديگر به  هژمونيِ احزابِ كمونيست در اين امر نيز نقش
ناپذير كه تابعِ اقتدار ايدئولوژيكيِ مسكو بود  عنوانِ نظامي بسته و نرمش

ي تفسيرهايِ  شد و بار ديگر به تفكري در حالِ حركت و پذيرنده مطرح نمي
متنوع بدل شد و در نتيجه تفسيرِ جديد مسيحي نيز از آن ممكن 
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  )14گرديد.(
شناسيِ  ي جامع از نگرش و مواضعِ يزدانانداز توان چشم به دشواري مي

هايِ بسيار  آزاديبخش در مورد ماركسيسم ارائه كرد، چون هم نگرش
گرانه از برخي از  ي حساب اي در اين زمينه وجود دارد (از استفاده گسترده

ي ماركسيستي)  عناصرِ ماركسيسم گرفته تا سنتزِ يكپارچه و منسجمِ نظريه
 1980تا  1968هايِ  م شده در دورانِ راديكاليِ سالو هم ميانِ مواضعِ اعال

هاي مشخصي وجود  و ديدگاه خوددارِ فعلي (به دنبالِ انتقاد روم) تفاوت
شناسيِ  توان بر مبنايِ آثار نمايندگانِ يزدان دارد. نكات اساسيِ آن را مي

) كشيش پرويي و استادGutierrez ) - 1928 بخش (مانند گوتيرز[ آزادي
شناسيِ  هايي نظير يزدان ي كتاب ت دانشگاه كاتوليكيِ ليما و نويسندهالهيا

)، ما از چاه خود 1984)، قدرت فقرا در تاريخ (1917آزاديبخش (
فرهنگ كمبريج] و بوف) و برخي منابعِ اسقفي تعيين  -)1984نوشيم ( مي

  كرد.
شناسانِ آمريكاي التين (تحت تاثير آلتوسر)،  برخي از يزدان

اي مشخصاً ابزاري از  دانند و با شيوه كسيسم را صرفاً علمي اجتماعي ميمار
شان از واقعيت آمريكايِ التين بهبود يابد. اين  گيرند تا شناخت آن بهره مي

تعريف از ماركسيسم هم بسيار گسترده است و هم بسيار محدود. بسيار 
محدود گسترده است چون ماركسيسم فقط علمِ اجتماعي نيست... بسيار 

است چون ماركسيسم فقط علم نيست بلكه بر مبنايِ گزينشي عملي بنيان 
نهاده شده است. هدف آن فقط درك جهان نيست بلكه تغييرِ آن نيز 

  هست.
» شيفتگيِ«در عمل، عالقه و به قولِ بسياري از نويسندگان، 

تر از آن بوده كه  بخش به ماركسيسم، بيشتر و عميق شناسيِ آزادي يزدان
  گشا را به وام بگيرد. چند مفهومِ تحليليِ مشكل

هايِ (اجتماعي)،  بخش، همچنين ارزش شناسيِ آزادي يزدان
شهرِ آينده  ـ سياسي (همبستگي با تهيدستان) و آرمان هايِ اخالقي گزينش
گيرد. گوستاو گوتيرز  اي بدونِ طبقه و يا ستم) را نيز در بر مي (جامعه

شهريِ  تنها تحليلِ علمي بلكه آرزويِ آرمان عقيده دارد كه ماركسيسم نه
گذارد. او از ديد علميِ آلتوسر انتقاد  تغييرِ اجتماعي را نيز در اختيار مي

مانعِ درك وحدت عميقِ كار ماركس و در «ي او  كند، ديدي كه به گفته مي
نتيجه مانعِ فهمِ آسانِ توانمنديِ آن براي خلقِ پراكسيسي انقالبي، پايدار و 

  )15». (شود راديكال مي
بخش است؟  شناسيِ آزادي چه نوع ماركسيسمي منبعِ الهامِ يزدان

) مطمئنا نه متونِ درسيِ دياماتdiamat(  روسي و نه آثارِ احزابِ كمونيست
بخش  شناسانِ آزادي آمريكايِ التين چنين منبع الهامي نيستند. يزدان

اسناد خود بر آن نامِ هستند كه در » ماركسيسم غربي«بيشتر مجذوبِ 
شناسيِ آزاديبخش: چشم اندازها،  يزداناند. در كتابِ  نهاده» نوماركسيسم«

)، بيش از همه از ارنست بلوخ، 1971نخستين اثر گوستاو گوتيرز (
ي ماركسيست، نقلِ قول اورده شده است. همچنين به آلتوسر،  نويسنده

)، لوسين گلدمن  Henri Lefebvreماركوزه، لوكاچ، گرامشي، هانري لوفور (
و ... ارنست مندل (كه به خاطرِ درك بهترش از مفهومِ ازخودبيگانگيِ 

  ماركس در مقابلِ آلتوسر مطرح شده است) نيز استناد شده است.
 اما اين مراجعِ اروپايي در قياس با مراجعِ آمريكايِ التيني، اهميت

سمِ خالق كه واقعيت قاره كمتري دارند: مارياتگي، به عنوانِ منبعِ ماركسي
ي عطف در تاريخِ  دهد؛ انقالبِ كوبا به عنوانِ نقطه را مد نظر قرار مي

داريِ   ي وابستگي يعني نقدي از سرمايه آمريكايِ التين و باالخره نظريه
) وابسته كه فرناندو هنريك كاردوزFernendo Henrique Cardoso گوندر ،(

 Theotonio Dosودوس سانتوس ()، تئوتونيGunder Frankفرانك (
Santos و آنيبال خي خانو ( Anibal quijano  كه بارها در كتاب گوتيرز از)

آنان نام برده شده است) مطرح كردند. روشن است كه گوتيرز و 
باوري،  هايِ ماركسيستي (نظير انسان همفكرانش برايِ برخي از دورنمايه

ي قايل هستند و موارد ديگر ازخودبيگانگي، پراكسيس، آرمانشهري) برتر
  كنند. (ايدئولوژي ماترياليستي، خداناباوري) را رد مي

  

  

  نقطه شروع فقر

اي در آمريكاي التين به نام  واقعيت اجتماعيِ اجتناب ناپذير و ظالمانه
فقر، كشف ماركسيسم را به همراه داشت. پر واضح است كه اين قاره 

نرم كردن با فقر بوده است. اما با  هايِ متمادي در حالِ دست و پنجه قرن
  داري در شهر و روستا، مهاجرت از روستاها، بيكاري و رشد  رشد سرمايه

  

  
اي ظهور  ها پيرامون شهرها، فقرِ جديد و گسترده نشين انفجاري آلونك

كرد. اين فقر نوظهور از بسياري جهات از فقري كه در گذشته بر اين قاره 
بخش، نظام  شناسيِ آزادي ماركسيسم از نظر يزدانحاكم بوده، بدتر است. 

ي عللِ اين فقر  ترين و فراگيرترين توضيح را درباره ترين، منسجم يافته
  اي است. اش برايِ نابوديِ آن، طرحي كامالً ريشه دهد و طرحِ پيشنهادي مي

اي در چارچوبِ كليسا است  توجه به تهيدستان بخشي از سنت هزاره
شناسانِ  گردد. يزدان تعليمات انجيليِ مسيحيت باز ميكه قدمت آن به 

بخشِ  آمريكايِ التين، اين سنت را كه هم منبعِ استناد و هم الهام
ي اساسي، قاطعانه با  بخشند. اما آنان در يك نكته هاست، تداوم مي آن

اي  اند. از نظرِ آنان، تهيدستان ديگر اساساً سوژه گذشته قطعِ رابطه كرده
اي هستند برايِ كسبِ آزاديِ خودشان.  كوكاري نيستند بلكه سوژهبرايِ ني

كمك و ياريِ پدروار جايِ خود را به همبستگي با مبارزات تهيدستان برايِ 
خودرهايي داده است. همين موضوع است كه با اصلِ سياسيِ بنيادينِ 

ي خود كارگران است.  يابد: رهاييِ كارگران برعهده ماركسيستي پيوند مي
بخش باشد كه  شناسيِ آزادي ترين سهمِ سياسيِ يزدان شايد اين تغيير مهم

  ي اجتماعي كليسا داشته است. پيامدهايِ مهمي در ارتباط با آموزه
كند كه پرولتاريايِ  واتيكان، گوتيرز و متحدانش را متهم مي
اند. اين انتقاد چندان  ماركسيستي را جايگزينِ فقيرانِ سنت مسيحي كرده

شناسانِ آمريكاي التين، فقير مفهومي است كه  ر نيست. از نظر يزدانمعتب
» خدايِ فقرا«بارِ اخالقي، انجيلي و مذهبي دارد. خود خداوند از نظرِ آنان، 

ي امروزي،  شده كشيده تعريف شده است و مسيح در تهيدستانِ به صليب
ي به از لحاظ اجتماعي مفهوم» فقير«تناسخ يافته است. در ضمن واژه 

ي كارگر دارد: بنا به نظر گوتيرز، تهيدستان هم  تر از طبقه مراتب گسترده
گيرند و هم نژادهايِ مورد تنفر و  طبقات استثمارشونده را در بر مي

هايِ طرد شده (او در آخرين اثرش زنان را كه استثمارِ دوگانه  فرهنگ
  شوند به اين مجموعه افزوده است.) مي

ها جايگزين كردنِ مفهومِ ماترياليستيِ  كسيستشك، برخي از مار بي
ي ناروشن، عاطفي و نادقيقي به باد انتقاد  پرولتاريا را با چنين مقوله

  گيرند. در واقعيت، اين اصطالح با شرايط آمريكايِ التين منطبق است:  مي
ي عظيمي از تهيدستان ــ بيكار، نيمه بيكار، كارگرانِ  اي كه توده قاره

ها، فواحش و غيره كه از نظامِ  نشين گرد، حاشيه هايِ دوره شندهفصلي، فرو
توان يافت.  اند ــ را در شهرها و روستاهايش مي طرد شده» رسمي«توليديِ 
هايِ كارگريِ مسيحي ـ ماركسيستيِ السالوادور،  هايِ اتحاديه كوشنده

ي اين اجزايِ جمعيت ستمكش و  اند كه همه اصطالحي را رواج داده
براساسِ تركيبِ  pooriate» (فقيرتاريا«گيرد:  مارشونده را دربر مياستث
  م)  -ساخته شده است. proletariatي  مشتق از واژه iateو  poorي  واژه

)، 1979هايِ آمريكايِ التين ( ) اسقفPueblaدر كنفرانسِ پوباليِ (
كه اي بود  گرايانه ي تهيدستان عمالً فرمولِ سازش دادن به مسئله اولويت
كارترِ كليسا آن را به نفعِ تعبيرِ سنتي (ياريِ  رو و محافظه هايِ ميانه جريان

هايِ پيشروترِ  بخش و جريان شناسيِ آزادي اجتماعي) تفسير كردند و يزدان
تر يعني به عنوان دستورالعملي براي  اي راديكال مذهبي آن را به شيوه

آزادي خودشان تعبير  ي تهيدستان به منظورِ كسبِ دادنِ مبارزه سازمان
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نه تنها به عنوان «ي طبقاتي ماركسيستي  كردند. به عبارت ديگر، مبارزه
ي راهنمايي برايِ عمل، به ويژگيِ اساسيِ  بلكه به مثابه» ابزاري برايِ تحليل

  كليسايِ جديد تهيدستان تبديل گرديد. به قولِ گوستاو گوتيرز:
عمال به مفهومِ اتخاذ موضعي  ي طبقاتي، ناديده گرفتنِ واقعيت مبارزه

طرفي در اين  شود. بي هايِ مسلط اجتماعي تمام مي است كه به نفعِ بخش
  موضع غيرِممكن است.

  آنچه مورد نياز است:

ي كارِ اكثريت عظيمِ  از بين بردنِ تصاحبِ ارزشِ اضافي است كه نتيجه
ما نياز به  مردم است و نه تقاضاهاي احساساتي به نفعِ هماهنگي اجتماعي.

تر باشد  تر، آزادتر و انساني اي سوسياليستي داريم كه عادالنه ساختنِ جامعه
  ِ ظاهري. اي ساختگي و برابري اي با مصالحه و نه جامعه

  انجامد: گيري عمليِ زير مي اين امر به نتيجه

اي عادالنه ضرورتاً به معنايِ درگيريِ  در اين زمان، ساختنِ جامعه
ي طبقاتي است كه پيشِ رويمان جريان دارد.  نه در مبارزهآگاهانه و فعاال

)16(  
ي مسيحيِ عشق به همگان وفق  توان اين موضع را با وظيفه چگونه مي

گيريِ سياسي و بخشندگيِ اخالقي  داد؟ پاسخِ گوتيرز بر مبنايِ سخت
ها را  خواهيم آن مان متنفر نيستيم، ما مي شود: ما از ستمگران مشخص مي

شان و در يك كالم از  ها و از خودبيگانگي ها، خودخواهي طلبي جاهنيز از 
شان آزاد سازيم. اما برايِ اين منظور بايد پيگيرانه جانبِ  شرايط غيرانساني

اي مشخص و كارآمد با طبقه ستمگر  ستمديدگان را بگيريم و به شيوه
  بجنگيم...

  مسيحيت آزاديبخش و انقالب

بخش، جانبِ ستمديدگان را گرفتن، صرفاً  شناسيِ آزادي برايِ يزدان
بنديِ صدها هزار  گيري در عمل با پاي پردازي ادبي نيست: اين موضع عبارت

هاي محلي، غيرروحانيونِ درگير در كارهايِ  مسيحي ــ اعضاي جماعت
بندي  شود. اين پاي هايِ مختلف مذهبي ابراز مي ها و رده كليسايي، كشيش

هايِ محالت در آلونك زارها، تشكيلِ جريانات  كميتهتوان در برپاييِ  را مي
هايِ  دهيِ جنبش هايِ كارگري، سازمان ي طبقاتي در اتحاديه طرفدارِ مبارزه
زمين و دفاع از زندانيانِ سياسي در برابر شكنجه مشاهده كرد.  دهقانانِ بي

ان و ها در مبارزات كارگر ي آن بخشِ مشاركت فعاالنه الهام» بندي اين پاي«
زحمتكشانِ سراسرِ قاره، در تاسيسِ حزبِ كارگران در برزيل، در انقالبِ 

ي آزاديبخشِ مليِ  سندينيستي در نيكاراگوئه و نبرد انقالبي جبهه
 ) در ال سالوادور است.Farabundo Marti )FMLNفارابوندومارتي 

 مانوري«كليسا يا » ي  حقه«نظر اين قضايا را  هايِ تنگ اگر ماركسيست
ها يا تاكتيكي ماهرانه برايِ  بدانند كه هدفش كنترلِ توده» مردم فريب
هايِ اساسي را ناديده  ها از كمونيسم است، آنگاه واقعيت دوركردنِ آن

 هايِ ذهني و يا اهميت عيني اين پديده را درك نخواهند اند و انگيزه گرفته
 كيشينو  ، نيست بلكه چرخشي است اساساً معنوي» حقه«كرد. اين 

)conversion اخالقي و سياسي به سويِ آرمانِ تهيدستان است با اصالت (
 1974(كه در سالِ  Domingo Lainكه موجب شد كشيش دومينگو لن 

) (كه در سال Gasper Garacia Lavianaكشته شد) و گاسپرگارسيا الويانا (
ا و هايِ مبارز كلمبي كشته شد)، هر دو اسپانيايي تبار، به چريك 1978

بخشِ  بندي به آرمانِ تهيدستان، الهام نيكاراگوئه بپيوندد. همين پاي
)  Joao and Penido Burnierكشيشِ ژوزئيت، ژوائو و بوسكو پنيدو بورنير(

كشته شدند) و نيز كشيشِ ژوزئيت، روتيليو  1977برزيلي (هر دو در سال 
) گراندRulilo Grande ِدهقانان كار ) السالوادوري بود كه سبب شد ميان

شان ياري رسانند. همين گروش بود كه باعث شد  دهي كنند و به سازمان
كشته شد) با اينكه ارتش او را به  1980عاليجانب اسكار رومرو (در سال 

مرگ تهديد كرده بود، سربازان را خطاب قرار دهد تا هنگامي كه دستور 
دشان اطاعت شود، از افسرانِ ارش تيراندازي به سويِ مردم داده مي

  )17نكنند.(
ي موثر با فقر، بايد عللِ آن را بشناسيم. در همين نقطه  براي مبارزه
شود.  بخش بارِ ديگر با ماركسيسم همگرا مي شناسي آزادي است كه يزدان

انگيزِ اقليتي ممتاز، بنيادي  ها و ثروت نفرت نواييِ عظيمِ توده علت بي
تر، منظورمان  به بيانِ دقيق داري است. اقتصادي يعني نظام سرمايه

داريِ وابسته در آمريكايِ التين است كه تابعِ انحصارات چندمليتي   سرمايه
  مراكزِ بزرگ امپرياليستي است.

احساس  داري و دشمني با ماهيت بي عدالتيِ سرمايه انتقاد اخالقي از بي
و غيرِ شخصي آن جزيي از سنت قديميِ كليساست. ماكس وبر، 

شناسِ مذاهب، پيشتر ضديت بنياديِ خردباوريِ اخالقيِ كاتوليسم را  جامعه
داري خاطر نشان كرده بود. البته اين ضديت  با خردباوريِ اقتصاديِ سرمايه

هيچگاه مانع نشد كه كليسا از قرنِ نوزدهم به بعد با نظمِ بورژو.ايي سازش 
از فرهنگ بخشي » داريِ ليبرال سرمايه«نكند، با اين همه انتقاد از 

  كاتوليكي ماند.
داري (كه  ي شصت ميالدي، با تحليلِ ماركسيستي از سرمايه در دهه

گرفت) به ويژه در  عدالتي را نيز در برمي در ضمن محكوميت اخالقيِ بي
ي وابستگي، اين سنت مورد تاكيد قرار گرفت. شايستگيِ بزرگ  شكلِ نظريه

گوندرفرانك و آنيبال خي خانو) اين پردازانِ وابستگي (خصوصا آندره  نظريه
 بر ماركسيسمِ  1950ي  را كه در دهه» باوري توسعه«بود كه توهمات

  آمريكايِ التين (به خصوص ايدئولوژيِ احزابِ كمونيست) حاكم بود، كنار 
گذاشتند. انها نشان دادند كه علت فقر، عدمِ توسعه، نابرابريِ فزاينده و 

ي كافي مدرنيزه نشدن  يا به اندازه» ئوداليسمف«هايِ نظامي،  ديكتاتوري
داري وابسته است.  ي اينها ناشي از ساختارِ همين سرمايه نيست بلكه همه

اي دگرگونيِ سوسياليستي  در ادامه، اين بحث را پيش كشيدند كه گونه
هايِ امريكاي التين را از وابستگي و فقر برهاند. نه تنها  تواند ملت مي

هايِ اسقفي خصوصاً در  ها و كنفرانس زاديبخش بلكه اسقفشناسانِ آ يزدان
  هايِ اين تحليل را مورد استفاده قرار دادند. برزيل نيز بعضي از جنبه

گروهي از متخصصانِ حزبِ جمهوريخواه اياالت متحده در ماه مه 
) كه قرار Santa Fe document .سندي را تهيه كردند (سند سانتافو 1980

اصليِ ديدگاه سياسيِ نامزد رياست جمهوريِ حزب، » مباني«بود به عنوانِ 
هايِ  شورش«رونالد ريگان، مطرح گردد. در بخشِ دومِ اين سند، با عنوانِ 

  امده است: 3ي  ، پيشنهاد شماره»داخلي
ي فعال (و نه صرفاً  سياست خارجيِ اياالت متحده بايد به مقابله

بخش دست يازد. كليسا در آمريكايِ  شناسيِ آزادي واكنش) در برابر يزدان
التين، نقشيِ حياتي در آزاديِ سياسي دارد. متاسفانه، نيروهايِ 

ي سالحي سياسي بر ضد  ماركسيستي ـ لنينيستي از كليسا به مثابه
اند و در جوامعِ  داريِ توليد بهره گرفته مالكيت خصوصي و نظام سرمايه

  اند. اند تا مسيحي، رخنه كرده يتر كمونيست هايي كه بيش مذهبي با ايده
، »هايِ كمونيستي ايده«اگر منظورِ متخصصانِ حزبِ جمهوريخواه از 

شان خالف آن چيزي است كه در  هايِ احزابِ كمونيست باشد، تحليل ايده
ي نخست از تامالت مذهبي و  جريان است. كليسايِ تهيدستان، كه در وهله

به مراتب راديكالتر، سازش ناپذيرتر و  هايِ اخالقي الهام گرفته است، ايده
داري تر دارند تا احزابِ كمونيست قاره كه هنوز  چون و چرا ضد سرمايه بي

ضد «ي بورژوازيِ صنعتي و نقشِ تاريخي  هايِ پيشرفت خواهانه به فضيلت
هايِ كليسايِ  داري) اعتقاد دارند زيرا ايده رشد صنعتي (سرمايه» فئودالي

گيرد.  هايِ تند اخالقي نيز سرچشمه مي عين حال از واكنشتهيدستان، در 
توان نشان داد. جزبِ  تنها با آوردن يك مثال اين تناقض را بخوبي مي

) خود 1967ي ششمِ ( هايِ كنگره كمونيست برزيل در يكي از قطعنامه
  اعالم كرد:

اجتماعي كردنِ وسايلِ توليد با سطحِ فعليِ تضاد ميانِ نيروهايِ 
  يدي و مناسبات توليد همخواني ندارد.تول

داريِ صنعتي ابتدا بايد اقتصاد را رشد دهد و  به بيانِ ديگر، سرمايه
ها و مقامات مذهبيِ  ، اسقف1973كشور را مدرن كند. اما در سالِ 

) كه فرياد كليساـ غربيِ برزيل سندي را منتشر كردند (  ي مركزي منطقه
  ت:گيريِ زير را در برداش نتيجه

داري بزرگترين شر است،  داري چيره شويم، سرمايه ما بايد بر سرمايه
اش  هايي گنديده، درختي كه ثمره گناهي است تلنبار شده با ريشه

شان: فقر، گرسنگي، بيماري و  شناسيم هايي است كه به خوبي مي ميوه
مرگ... برايِ رسيدن به اين هدف، ضروري است كه از مالكيت خصوصيِ 

  )18ها) فراتر رويم...( ها، امالك، تجارت و بانك توليد (كارخانهوسايلِ 
هايِ شمالِ  ي اسقف تر است. بيانيه سند اسقفي ديگري داريم كه صريح

  دارد: ) اعالم مي1973شرقيِ برزيل (
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داريِ توليد است  نابرابريِ موجود در جامعه، محصولِ مناسبات سرمايه
عدالتي بر آن حك  كه مهرِ تبعيض و بي كند اي را خلق مي كه ضرورتاً طبقه
اي جز پيمودنِ  ي ستمكش برايِ كسبِ آزادي هيچ چاره شده است... طبقه

انجامد،  راه طوالني و دشواري كه به مالكيت اجتماعيِ وسايلِ توليد مي
ي اساسيِ  هاست كه آغاز شده است). اين امر شالوده ندارد (و اين سفر مدت

ي كنوني  ي است كه  به دگرگونيِ سراسريِ جامعهي عظيمِ تاريخ آن نقشه
دهد با خلقِ شرايطي عيني،  انجامد كه امكان مي ي جديدي مي به جامعه

اند... ما  ستمكشان به انسانيتي دست يابند كه تاكنون از آن محروم بوده
خوانيم كه به اين  خواهان را فرا مي ي مسيحيان و نيك مبلغانِ انجيل، همه

  رگونه ملحق شوند.جريانِ پيامب
) و Helder Camara اين سند را سيزده اسقف (شامل هلدر كامارا 

ي مسيحي  اعضايِ فرقه Fransiscanهايِ فرانسيستي [ مقامات مذهبيِ فرقه
م  -ي سيزدهمِ ميالدي تشكيل داده بود كه سنت فرانسيس آسيس در سده

در باهايا  Benoit ي سنت بنوا  ها، رستگاران و ديريانِ صومعه ]، ژوزوئيت
)Bahaia).19) امضا كرده بودند(  

  
  چه مدلي از سوسياليسم؟

ـ آزاديبخش  از مطالبي كه ارايه شد و انبوه آثاري كه جريانِ مسيحي
 پديد آورده، ديديم كه همبستگي با تهيدستان منجر به محكوميت

شود. اما چه نوع  داري و سپس گرايش به سوسياليسم مي سرمايه
سمي؟ مسيحيانِ انقالبي و يزدان شناسانِ ازاديبخش، كمابيش سوسيالي

سوسياليسم دارند. مثال گوتيرز بر » موجود«هايِ  نقدي عام و صريح از مدل
هايِ قبليِ  ند كه ستمگشانِ آمريكاي التين بايد راهك اين امر پافشاري مي

خويش  دستيابي به سوسياليسم را كنار گذارند و خالقانه در پيِ يافتنِ راه
به سوسياليسم باشند. رهيافت او به اين موضوع تحت تاثيرِ اثارِ مارياتگي 
بوده است. مارياتگي عقيده داشت كه سوسياليسم در آمريكايِ التين 

از تجاربِ ديگران باشد بلكه » نسخه برداري«يا » تقليد صرف«تواند  نمي
ان، زبانِ خودمان، ما بايد با واقعيت خودم«باشد: » آفرينشي حماسي«بايد 

) را Indo- Americanـ آمريكايي (  سوسياليسمِ سرخپوستي
بخش،  شناسانِ آزادي ي يزدان ) بديهي است كه به عقيده20»(بيافرينيم

سوسياليسم يا هر شكلي از رهاييِ بشر، فقط زمينه چيني برايِ رستگاريِ 
  كامل و برقراريِ ملكوت خداوند بر زمين است.

شناسانِ  ته شد نبايد چنين استنتاج شود كه يزداناز آنچه كه گف
آزاديبخش صرفاً پشتيبانِ ماركسيسم هستند. چنانكه لئوناردو و كلودويس 

ي خود به كاردينال  ) در جوابيهLeonardo and Clodovis Boffبوف (
اي برايِ ترويجِ ايمان به  راتزينگر تاكيد كردند، ماركسيسم به عنوانِ انديشه

  شود: يكار برده م
هايِ اصليِ  ... ماركسيسم به روشن كردن و بارور ساختنِ برخي از انگاره

شناسانه چون مردم، فقر، تاريخ و حتي پراكسيس و سياست ياري  يزدان
ي  شناسانه رسانده است. اما نبايد چنين برداشت شود كه ما مضمونِ يزدان

ايم. برعكس،  داده ها را به حد و مرزهايِ شكلِ ماركسيستي تقليل اين انگاره
هايِ ماركسيستي را (كه با واقعيت  ما مضامينِ معتبرِ تئوريكيِ انگاره

  )21ايم.( شناسانه، به كار بسته همخوان باشد)در افقِ ديد يزدان
  

  انتقاد از كليسا

ي ماترياليستي، ايدئولوژيِ خداناباورانه و  رود فلسفه كه انتظار مي چنان
هايي از ماركسيسم  ، جنبه»ها افيون توده«نِ شماريِ مذهب به عنوا ويژگي

كنند. اما انتقاد ماركسيستي از  بخش رد مي شناسانِ آزادي هستند كه يزدان
كنند. به قولِ گوستاو گوتيرز،  را رد نمي» موجود«كليسا و اعمالِ مذهبي 

  كليسايِ امريكايِ التين سهم مهمي در تقديسِ نظمِ مستقر داشته است:
مند و  ي اجتماعيِ بهره ي شده به دليلِ حمايتي كه طبقهكليسايِ نهاد

داري يعني نظامِ مسلط بر آمريكايِ التين از آن  ي سرمايه مدافعِ جامعه
ي پيكِر ايدئولوژيِ  كند بخشي از نظام گرديده و پيامِ مسيحيت، پاره مي

  )22حاكم شده است.(
دارند. مثالً هايِ آمريكايِ التين همين قضاوت تند را  بخشي از اسقف

  ي سي و ششمين انجمنِ اسقفي اعالم كردند: هايِ پرويي در بيانيه اسقف
بيش از هر چيز ما مسيحيان بايد اعتراف كنيم كه به خاطرِ فقدانِ 

ها و اعمالمان، با سكوت و قصورمان، در اين وضعيت نابرابرِ  ايمان، با حرف
  ايم. موجود سهيم بوده

ايي است كه  مورد اين موضوع، قطعنامهيكي از جالبترين اسناد در 
  كرده است:  ارائه 1960ي  در اواخرِ دهه CElAMبخشِ آموزشِ 

مذهبِ مسيحيت موردِ استفاده قرار گرفته و هنوز هم به عنوانِ 
برداري قرار  كند، مورد بهره ي قدرتمندان را توجيه مي ايدئولوژيي كه سلطه

براي نظام حاكم، مذهبي است گيرد. مسيحيت در آمريكايِ التين  مي
كاركردي. مناسك، كليسا و اثارش در خدمت آن بوده كه نارضايتيِ عمومي 

ارتباط است، سوق دهد. همين  را به آخرت كه تماما با دنيايِ حاضر بي
است كه مسيحيت مانعِ اعتراضِ همگاني بر ضد نظامِ ناعادالنه و ستمگرِ 

  )23كنوني شده است.(
اد به نام مسيحيت اصيلِ انجيلي و در همبستگي با البته اين انتق

تهيدستان و ستمكشان از كليسا عنوان شده است و هيچ ارتباطي با زيرِ 
  سوال بردنِ ماترياليستيِ مذهب ندارد.

بخش،  شناسانِ آزادي ي يزدان شك، لئوناردو بوف، در ميانِ همه بي
قدرت باورِ كليسايِ  ترين انتقاد را از ساختارهايِ اي ترين و ريشه منسجم

) تا به امروز كرده است. به Constantineكاتوليك از زمانِ كنستانتين (
ي او، اين ساختارها بازتابِ مدلِ رومي و فئوداليِ قدرت هستند:  عقيده

پايگان ساالريِ هرمي، تقديسِ فرمانبرداري، طرد هرگونه انتقاد دروني و 
رود كه  تي تا آنجا پيش ميبوف ح» هتك حرمت«كيشِ شخصيت پاپي، 
) Marcio Moreira Alvesهايِ مارسيو موريرا آلوز ( [با نقلِ قولي از نوشته

يك مسيحيِ دست چپيِ برزيلي] ساختارِ نهادي و بوروكراتيك كليسا را با 
تشابه در ساختارها و روالِ «كند:  حزبِ كمونيست اتحاد شوروي مقايسه مي

  ».سازد هايِ مركزمدار را آشكار مي ها، منطقِ قدرت كارهايِ آن
قاعدتاً چنين تحليلي خوشايند واتيكان نبوده است چون به دنبالِ 
انتشارِ اين كتاب، مقامات اسقفيِ روم، بوف را به يك سال سكوت محكوم 
كردند. با اين حال بايد يادآور شويم كه بوف به هر حال كليسا را رد 

عميق و بازسازيِ كليسا از پيرامون به مركز، كند. او خواستارِ دگرگونيِ  نمي
» زيرزمينِ بشريت«به دست تهيدستان، يعني به دست كساني است كه در 

  )24كنند. ( زندگي مي
  

  مسيحيان در جنبش انقالبي

هايِ اسقفي ديديم،  شناسان و كنفرانس بنا به آنچه كه در آثارِ يزدان
هايِ  يِ التين، برخي از ايدهبخشي كوچك اما با اهميت از كليسايِ آمريكا

اند. بعضي از  بنياديِ ماركسيستي را در دريافتي جديد از مسيحيت گنجانده
هايِ  هايِ كارگريِ مسيحي و نيز مسيحياني كه عضوِ سازمان اعضايِ اتحاديه

هايِ راديكال چون مسيحيان  دست چپي هستند يا برخي از جنبش
آميزيِ مسيحيت و  يا همنهادي  سوسياليست، در مورد پذيرش، هم

تري دارند. ما در اينجا از جريان مسيحي در  ت مستقيمماركسيسم، رهياف
كنيم. در حقيقت، در بسياري از كشورها، جريان  جنبش انقالبي صحبت مي

پيكرهايِ جنبشِ انقالبي است. ميان اين جريان و  مسيحي يكي از پاره
ستقيم وجود دارد اما بخش پيوندهايِ كمابيش م شناسيِ آزادي يزدان
ترين نمايندگانِ اين  ها با هم اشتباه است. يكي از معروف كردن آن خلط

ي  )، كشيشِ برزيليِ فرقه Frei Bettoجريانِ اگاه و راديكال، فراي بتو (
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اي  هايِ توده هايِ جماعت سنت دومينيك است. فراي بتو كه رهبر جنبش
در مورد مذهب مشهور شده  وشنودش با فيدل كاسترو است، به خاطرِ گفت

  است.
بخش از ماركسيسم نكات فراواني  شناسانِ آزادي آيا همانطور كه يزدان

توان  اند؟ مي ها چيزي آموخته ها نيز از آن اند، ماركسيست ياد گرفته
ي  ي نظري و هم از جنبه هايِ جالبي از اين قبيل را، هم از جنبه پرسش

  عملي، مطرح كرد.
، »ـ لنينيسم  متونِ آموزشيِ ماركسيسم«ز مانند اغلبِ آيا بايد هنو -1

ي بنياديِ فلسفه  را مسئله» آليسم ايده«و » ماترياليسم«تضاد ميانِ 
معتقد بود » ي فلسفي فرهنگ فشرده«توان نظير  دانست؟ آيا هنوز هم مي

ي  كه ماترياليسم ديالكتيكي برتر از ماترياليسمِ متافيزيكيِ است كه به گفته
) آيا حقيقت 25است؟(» ابلهانه«فرهنگ فلسفي ناباور، مهجور، خام و  اين

شناختي نشان داده كه سازگاري كاملي با  آليسمِ يزدان ندارد كه ايده
 رهيافت ماترياليستي تاريخي در مورد واقعيت اجتماعي دارد؟

تواند به ما در مبارزه با تمايالت  آيا يزدان شناسيِ آزاديبخش نمي -2
گرا، اكونوميستي و ماترياليسمِ عاميانه كه در سنت ماركسيستي جاي  يلتقل

دارد، ياري رساند؟ اگر بخواهيم بفهميم كه چرا قشرِ كاملي از روشنفكران و 
ي خود قطعِ رابطه و از آرمانِ  افراد (كشيشان راديكاليزه شده) با طبقه

را » معنوي«و  هايِ اخالقي كنند، بايد نقشِ انگيزه ستمكشان طرفداري مي
هايِ  در نظر گيريم. به همين صورت، براي اينكه توضيح دهيم كه چرا توده

شان سر به شورش  اعتنا نيستند و بر ضد ستمگران مسيحي ديگر بي
ها را در نظر گيريم بلكه  گذارند، نه تنها بايد شرايط عينيِ اجتماعيِ آن مي

شان را نيز  گي مذهبيي جديد زند بايد ذهنيت، فرهنگ، باورها و شيوه
هايِ  بخش با نوآموزي از ماركسيست شناسانِ آزادي بررسي كنيم. يزدان

توانند به ما در ارزيابيِ  آمريكاي التين چون خوزه كارلوس مارياتگي، مي
داري كه هنوز در سنت  هاي جمعي پيشاسرمايه مجدد از برخي از سنت

يز با عدمِ اعتمادي كه به عامه پايدار است (به ويژه ميانِ دهقانان) و ن
داري و به  گراييِ سرمايه مدرن» پيشرفت اقتصادي«انگيزِ  فرهنگ وسوسه
دهند، ياري رسانند.  نشان مي» رشد نيروهايِ توليدي«همين گونه 

ي كشورهايِ  توسعه«مسيحيانِ انقالبي در مورد پيامدهايِ اجتماعي 
هايي كه  بسياري از ماركسيستها، از  ي چند مليتي زيرِ سلطه» نيافته توسعه

هستند، آگاهي » باوري توسعه«اسيرِ زنجيرِ منطقِ محضِ اقتصاديِ 
 تري دارند. بيش

بخش در طغيانِ خود بر ضد  شناسيِ آزادي مسيحيانِ جريانِ يزدان -3
هايِ  هايِ سياسي در اتحاديه طلبي پرستيِ كليسا، مراقبِ قدرت قدرت

ها به حركت از  گاه گرايش آن البته گه كارگري و احزابِ سياسي هستند.
گرايد  شود و به افراط مي عاميانه مي» ها پايين دستي«پايه و طرفداري از 
هاي  هايِ ضددمكراتيك، فاسد يا متقلبانة دستگاه اما در برابرِ اقدام

فريب و استالينيستي، واكنشي است قابل فهم. آيا اين حساسيت  مردم
بندي شود، در  دمكراسي، چنانچه به درستي جمعضدقدرت، اين اشتياق به 

دهيِ ستمكشان و سازماندهيِ مجدد  بنياد خود، نقشي حياتي در خودسامان
 و غيرِبوروكراتيك جنبشِ كارگري ندارد؟

دارند كه به بعد اخالقيِ  بخش ما را وامي شناسانِ آزادي يزدان -4
اي  ماعي و ساختنِ جامعهپايبنديِ انقالبي و مبارزه بر ضد نابرابريِ اجت

شان كساني بودند كه از اين  از ديد دشمنانها  جديد بينديشيم. ژوزئيت
» كند. هدف وسيله را توجيه مي«كردند:  اندرزِ ضداخالقي طرفداري مي

از آنان در برابرِ چنين اتهامي  اخالقِ ما و اخالقِ آنهاتروتسكي در كتابِ 
اي، به همين مفهومِ صريح،  ن آموزهكند كه چني كند و اشاره مي دفاع مي

) به هر حال، 26».(ذاتا متناقض و از نظرِ رواني ياوه و مهمل است«
 Ernesto andهايِ جديد انقالبي مانند ارنستوو فرناندو كاردينال ( ژوزئيت

Fernando Cardenal  اندكي با سندنيستي، وجه مشترك اعضايِ دولت ،(
هايِ  ها از حفظ ارزش بنديِ سياسيِ آن پايگونه ماكياوليسم دارند:  اين

معينِ اخالقي جداناپذير است. تا حد زيادي به خاطرِ نقشِ مسيحيانِ 
سندنيست بوده كه انقالبِ نيكاراگوئه، نخستين انقالبِ اصيل اجتماعي 

تا به امروز) كه مجازات اعدام را لغو كرده است. چنين  1789است (از 
 گيرد! الگويي بايد سرمشق قرار

ها را وادار  بخش، ماركسيست شناسيِ آزادي دست آخر اينكه يزدان -5
شان در مورد مذهب بپردازند:  ي سنتي كند تا به ارزيابيِ مجدد از انديشه مي

را داشته و هنوز هم در بسياري از نقاط » ها افيون توده«اگر مذهب نقشِ 
ها عمل كند،  شِ تودهتواند به عنوانِ هشداربا چنين نقشي دارد، آيا نمي

هايِ ستمكش را به كنار نهادنِ سستي، انفعال و  همچون ندايي كه توده
شان آگاه  ها را از حقوق، قدرت و آينده كند و آن باوري دعوت مي سرنوشت

 سازد؟ مي
  

  يا با مسيحيان يا هيچ

ترين  توان كرد؟ فوري بخش مي شناسيِ آزادي چه انتقاداتي از يزدان
ي  درباره  خواه داشت، بحث توان با مسيحيانِ آزادي ميهايي كه  بحث

ماترياليسم، ازخودبيگانگيِ مذهبي يا تاريخِ كليسا (و حتي كمتر از ان 
توان در مورد مسايلِ مهمِ عملي و  ي وجود خدا) نخواهد بود، اما مي درباره
ي طالق، سقط جنين، جلوگيري از  هايِ حاد امروزي از قبيلِ مسئله پرسش

شان به بحث پرداخت. در حقيقت اين  ارداري و حقِ اختيارِ زنان بر بدنب
شود   اي است كه به كلِ جنبشِ كارگري آمريكايِ التين مربوط مي مباحثه
ي  توان خطمشيِ منسجمي را در اين منطقه پيشنهاد كرد. نتيجه و نمي

كار و  هبخش، بينِ كليسايِ محافظ شناسيِ آزادي جدالِ بينِ واتيكان و يزدان
بيني كرد. اما هر وضعيتي  توان پيش كليسايِ تهيدستان را به دشواري مي

توانيم يقين داشته باشيم: انقالب  كه پيش آيد، منطقاً در مورد يك نكته مي
دهد وگرنه اساساً انقالبي اتفاق  در آمريكايِ التين با ياريِ مسيحيان رخ مي
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  هاي آرامش دوستدار پاسخ

  ي آرش هاي مجله به پرسش 

  

  

به نظر شما برخورد اسالم به سوسيالسيم و دموكراسي و   :خاني قليچ
  داري، چگونه است؟ سيستم سرمايه

  

اسالم مانند آدمي است كه ياد نگرفته است درست راه برود، در  : دوستدار
جمله به سوسياليسم،  زند. از نتيجه دائماٌ به هر كسي و هر چيزي تنه مي

  به دمكراسي و حتابه سرمايه داري.

اي كه زير لواي  دارانه به نظر شما، روش برخورد با تمايالت سرمايه س:
  شوند، چگونه بايد باشد؟ اسالم بيان مي

  

بهترين روش آن است كه آدم خودش را از زير لواي اسالم درآورد و به  ج :
  !سرمايه داري پناه برد

تاريخي جريانات چپِ طرفدار سوسياليسم ايراني را در  شما، نقش س:
فرهنگي و فكري كشورمان، چگونه ارزيابي مي  ٬سياسي ٬تحوالت اجتماعي

  كنيد؟

   

همانگونه كه سزاوارش است. يعني اصال به سطحي در خور ارزيابي  ج :
  نمي رسد.

شما برخورد نيروهاي سوسياليستي به مذهب و تحليلِ   س :
خصوصاٌ در ايران پيش و پس از انقالب را چگونه ذهبي، هاي م انديشه

  كنيد؟ ارزيابي مي

  

پيش از انقالب افتضاح، پس از انقالب افتضاح تر. به همين سبب اين  ج :
  هر دو مقوله همكار فطري اند.

گرايي  گرا در مقابل جزم در تاريخ عقايد اسالم هميشه، جريانات عقل س : 
ما در ايران امروز چنين جرياناتي را چگونه بنيادگرا وجود داشته است. ش

ها با  ها و وجوه تشابه آن ها چيست، و تفاوت كنيد، ويژگيِ آن تبين مي
  هاي گذشته كدامند؟ برداشت

. آن عقل گرايي دوره هاي ر ايران كنوني در حد يك ذهن مخبط د ج :
  نخستين اسالم در واقع ناقص العقل گرايي بوده است.

مورد جدائي دين از دولت چيست و نفش مذهب را نظر شما در  س :
  بينيد؟ در يك نظام دموكراتيك چگونه مي

  

همه كساني كه طالب جدائي دين و دولت اند ، از استثناها كه بگدريم  ج :
  خودشان يك نه بلكه چند پا مسلمانند

نظر شما در مورد اقدامات و عمليات ضد آمريكايي و اسرائيليِ  س :
  اسالمي چيست؟بنيادگرايانِ 

  

بنيادگرايان را بايد تنبيه و تربيت كرد، بي تفاوت است كه بر ضد چه  ج :
  چيزي بنيادگرا باشند.

بنظر شما موانع عمده در راه همكاري نيروهاي سكوالر و مذهبي،  س :
  براي ايجاد يك نظام سياسي دموكراتيك در ايران كدامند؟

  

  ي سكوالر در كشور ماست.تنها و بزرگترين مانع ، نبود نيروها ج :

در چه عرصه ها و با چه شرايطي نيروهاي ملي ـ مذهبي و  س :
روشنفكران مذهبي ميتوانند و مايلند كه با نيروهاي غير مذهبي و 

  ماركسيست، همكاري كنند؟

  

اي است از بالهت و وقاحت. ماركسيست ها رقيب  ملي ـ مذهبي. ملغمه ج :
  ملي ـ مذهبي ها درسياست هستند.

با توجه به اين كه ماركسيسم متكي به بينش ماترياليستي است،  س :
 باشد؟   مورد نظر آن هم بايد يك دولت آتئيستآيا دولت كارگري 

  

رد و عمق نه آتيئسم به ماترياليستم اختصاص دارد، ونه ماترياليسم ب ج :
 توانست هدفي در شناسد. در غير اين صورت، ماترياليسم نمي آتيئسم را مي

  رود. تاريخ ببيند، هدفي كه رو به كمال مي

تواند دولتي و ضدمذهب، چگونه مي يك دولت كارگري آتئيست س :
دموكراتيك و مقيد به آزادي هاي سياسي و مدني هم باشد؟ آيا چنين 

  هايي قابل جمع است؟ ويژگي

  

ترين منافاتي ندارد، اما دولت كارگري به  آتيئسم با دموكراسي كم ج :
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  حتوايش ضد دموكراسي است.صرف م

با توجه به اين كه در بيشتر جوامع، اكثريت مردم، به ويژه  س :
ي كارگر طبقات پايين، به درجات مختلف اعتقادات مذهبي دارند، طبقه

گونه مي تواند نيروي اصلي مبارزه براي سوسياليسمي باشد كه آتئيسم چه
  يكي از عناصر ضروري آن محسوب مي شود؟

  

ترين  ايم.ثانيأ آتيئسم كم ي كارگر نه داريم و نه داشته  ما طبقهاوأل ج :
ي كارگر عمأل در حال  ي كارگر ندارد. ثالثأ طبقه نقشي براي طبقه

ي اديان نهادي شده و مسلط، پاسدار از آنجا كه همه س : اضمحالل است.
هاي طبقاتي و جنسي هستند، آيا  سلسه مراتب اجتماعي و بهره كشي

تواند اين نوع كاركردهاي اديان را هم امري ياليستي ميجنبش سوس
خصوصي تلقي كند؟ اگر نه، آيا براي مبارزه با اين كاركردها بايد با هر نوع 

  اعتقاد مذهبي مبارزه كرد؟

هاست به رحمت ايزدي پيوسته!.  جنبش سوسياليستي در اصل مدت ج :
پاي غربي به وجود هاي معقولش به صورت سوسيال دموكراسي در ارو نمونه
  اند، و متأسفانه در حال احتضارند، اگر تاكنون جان نداده باشند. آمده

آيا اسالم در مقايسه با اديان ديگر در مقابل سوسياليسم و  س :
  داري ناسازگارتر است؟ تر و با سرمايهدموكراسي نامنعطف

  

يت خواه نيست. عينأ همين خصوص هيچ ديني به اندازه اسالم تمام ج :
داري يك  دروني است كه دوام تاريخي اسالم را ميسر كرده است. سرمايه

هاي  كننده است از طريق توليد نياز اجتماعي تسخير-سيستم اقتصادي
هاي  ي تمام نياز كننده كاذب و وسايل رفع آن، و اسالم ديني است سركوب

  وني.ي او از طريق قهردروني و بير كننده طبيعي انسان و تنها دين تحميق

  

هاي آقاي  شد من به پرسش قدر كه مي به نظر من آن  :آرامش دوستدار
  خاني پاسخ دادم. قليچ

*  

  

  پرسش آرش از هايده مغيثي 12

    
با توجه به اين كه ماركسيسم متكي به بينش ماترياليستي است، آيا  – 1

  باشد؟ ئيستمورد نظر آن هم بايد يك دولت آت دولت كارگري
تواند دولتي و ضدمذهب، چگونه مي ئيستگري آتاريك دولت ك - 2

دموكراتيك و مقيد به آزادي هاي سياسي و مدني هم باشد؟ آيا چنين 
  هايي قابل جمع است؟ويژگي

با توجه به اين كه در بيشتر جوامع، اكثريت مردم، به ويژه طبقات  – 3
ه گوني كارگر چهپايين، به درجات مختلف اعتقادات مذهبي دارند، طبقه

مي تواند نيروي اصلي مبارزه براي سوسياليسمي باشد كه آتئيسم يكي از 
  عناصر ضروري آن محسوب مي شود؟

ي اديان نهادي شده و مسلط، پاسدار سلسه مراتب از آنجا كه همه – 4
هاي طبقاتي و جنسي هستند، آيا جنبش  اجتماعي و بهره كشي

ن را هم امري خصوصي تواند اين نوع كاركردهاي ادياسوسياليستي مي
تلقي كند؟ اگر نه، آيا براي مبارزه با اين كاركردها بايد با هر نوع اعتقاد 

  مذهبي مبارزه كرد؟

آيا اسالم در مقايسه با اديان ديگر در مقابل سوسياليسم و دموكراسي  – 5
  داري ناساگازتر است؟ تر و با سرمايهنامنعطف

نيرويي مي تواند عامل رفورم در  آيا رفورم در اسالم ممكن است؟ چه  - 6
  اسالم باشد؟ 

هاي گوناگونِ  با توجه به تأثير پذيريِ عميقِ برخي جريانات و نحله -7
اي  سياسي از اسالم، مناسبات احزابِ سوسياليست با احزابي كه به گونه

  كنند، چكونه بايد باشد؟ هويت خود را به اسالم منتسب مي
عين حال به معناي جدايي دين از  آيا جدايي دين از دولت در -8

هاي عمومي منجمله احزاب است و آن را بايد به معناي جدايي دين  حوزه
  از سياست تلقي كرد؟

  آيا جدايي دين از دولت به معناي جدايي دين از سياست است؟ -8
ها با نهادهاي مدني اسالمي اعم از صندوق  نحوه برخورد سوسياليست – 9

هاي به اصطالح  اتحاديه دانشجوياِن اسالمي، سازمان الحسنه اسالمي، قرض
  اسالمي و غيره... چگونه بايد باشد؟» فمينيستيِ«

در ميانِ نيروهاي اسالمي » بخش الهيات رهايي«توان از وجود  آيا مي -10
اي كه ها با تمايالت سوسياليستي سخن گفت؟ روش برخورد سوسياليست

  نه بايد باشد؟شوند، چگو زير لواي اسالم بيان مي
كنيد، و آيا بين  را چگونه تعريف مي» بنيادگرايي اسالمي« -11

و ديگر رويگردهاي اسالمي بايد فرق قائل شد و » بنيادگرايي اسالمي«
  اي به كار برد؟ اگر آري، كدام روش؟ روش ويژه

ـ به نظر شما،ِ برخورد نيروهاي سوسياليستي به مذهب و تحليلِ از 12
  ي، خصوصاٌ در ايران، چگونه بوده است؟هاي مذهب انديشه

*****  
  

  :ها  پاسخ
»  ايست آته«ول شما در مورد دولت كارگري سه پرسش اهايده مغيثي: 

بر يك پيش فرض يعني وجود  . هر سه سئوال مبتنيبهم مربوط هستند
است كه منظور از آن روشن نيست. آيا اين همان پيش » دولت كارگري«

كارگر كه گويا اكثريت جامعه را تشكيل مي فرض قديمي است كه طبقه 
خود را از طريق انقالب قهر آميز بر قرار خواهد  ساخت » ديكتاتوري«دهد 

بي مورد »  دولت دموكراتيك«و » دموكراسي«؟ در اين صورت بحث از 
نيز روشن نيست. اگر » طبقه كارگر«است. بعالوه خود ماهيت 

هستند  در آن صورت »  آبي  يقه«منظوركارگران مزدبگير بقول معروف 
ديگر امروزه اكثريت جامعه را در هيچ كشوري تشكيل نمي دهند. اما اگر 

ها و ديگران كه در مقابل حقوق  كار مي كنند را » يقه سفيد«به اصطالح 
نيز در بر مي گيرد ــ كه در واقع چنين است ــ در آن صورت ديگر يك 

كه از نظر  ٬ز نظر اقتصاديو نه تنها ا ٬طبقه يكدست و همسان نيست
اخالقيات وعتقادات بسيار متنوع است. باتوجه به  ٬ايدئولوژي و خواست ها

اين كه يك دولت سوسياليستي ازطريق تحوالت اجتماعي و اقتصادي يك 
كشور وبا مشاركت دموكراتيك و راي آگاهانه و آزادانه مردم بايد بوجود 

آته ايست باشد . بحث اساسي در  نه مي تواند و نه لزوما بايد دولت ٬آيد
ايسم. اعضاء دولت مي توانند  سكوالريسم است نه آته ٬مورد دولت و مذهب

المذهب باشند و يا به هر مذهبي معتقد باشند. خصوصيت اصلي آن دولت 
و در آن هيچ  مذهب رسمي وجود ندارد و دولت  ٬سكوالر بودنش است

  ن كند.موظف است آزادي مذهب و بي مذهبي را تأمي

   
ترديدي نيست كه همه اديان ضمن ادعا ها و خواست هاي  :4پاسخ 

عدالت خواهانه عمدتا در خدمت قدرت بوده اند. جنبش سوسياليتي در 
اما نحوه برخورد  ٬بماند» بي تفاوت«مورد اين اديان و كاركردهايشان نبايد 

ر كشورهاي آنطور كه د ٬به آنها نمي تواند توام با زور و ممنوع سازي باشد
سوسياليستي قبلي به آنها برخورد مي شد. دولت سكولرخواه سوسياليست 
يا غيرسوسياليستي از مداخله مذهب و رهبران مذهبي در سياست گذاري 
و وضع و اجراي  قوانين جلوگيري خواهد كرد . اما بايد توجه داشت كه 

اي هيچ مذهبي نيست كه يكدست باشد . پيروان همه مذاهب  برداشت ه
متفاوتي از آئين ها و دستورات مذهبي دارند و معموال بر مبناي برداشت 
هاي خود و بطور انتخابي از آن ها پيروي مي كنند . اكثريت مردم مذهبي 
با مداخله مذهب در امور دولتي و عمومي مخالف اند و هم آنان  مي توانند 
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در زندگي  براي مقابله با مرتجعين مذهبي و جلوگيري از مزاحمت آنان
اجتماعي و فردي با دولت سوسياليستي همراه باشند . در هر صورت كار 

  نيست.» عليه هر نوع اعتقاد مذهبي«دولت سوسياليستي مبارزه 
  

شايد نتوان از يك نوع اسالم صحبت كرد چنانچه يهوديت و  :5پاسخ 
مسيحت هم يك نوع نيست . يعني بستگي دارد تكيه برچه جنبه هائي 

باشد و تاچه حد با شرائط زمانه انطباق پذيري داشته باشد .  ازمذهب 
هستند مسلماناني كه  بسياري از جنبه هاي سوسياليستي و عدالت 
خواهانه را قبول دارند و به دموكراسي و سكوالريسم هم 
باوردارندومسلماناني كه با هر انديشه و پروژه اي كه با اسالم آنها بيگانه 

سكولريسم و آزادي وحقوق فردي خصومت ميورزند.  ٬باشد مثل مدرنيته 
با اين حال بطور كلي هيچ يك از انواع اسالم با سرمايه داري سر 

  ندارد. » ناسازگاري«
  

رفرم هميشه در تاريخ اسالم بوده و بسياري از فالسفه بزرگ   :6پاسخ 
اعم از شيعه و  ٬اسالمي در راه آن نوشته و تالش كرده و از سوي مرتجعين

متهم به ارتداد شده و حتي جان خود را ازدست داده اند چرا كه ٬نيس
معتقد به تعقل ومنطق و نه الهام و شهود در تصميمات فردي و اجتماعي 
بوده اند .  بعضي از آنها تالش كرده اند از اسالم باصطالح شريعت زدائي 

م را كنند . در دنياي معاصر بسياري از متفكرين مسلمان در تالشند تا اسال
بقول شما با منطق زمانه سازگار سازند. آنها مثال استدالل مي كنند كه 
قرآن را بايد بعنوان يك سند تاريخي قبول داشت كه توصيه ها و دستورات 
آن ناظربر شرايط اجتماعي و فرهنگي و سطح دانش و توسعه اقتصادي و 

لمانان اجتماعي زمان خود بوده .  عامل رفرم در اسالم تبعا همين مس
مترقي و اصالح طلب اند. اما رفرم بايد از پذيرش ديالوگ و قبول تفاوت 
درتعابير اسالمي آغاز شود و چماق كفر و الحاد براي خاموش كردن صداي 
متفاوت كنار گذاشته شود . بدون آن دروازه تحول و رفرم هميشه بسته 

ماعي خواهد ماند . بااينحال شرايط زمان و تحوالت اقتصادي و اجت
  تحوالتي دروني را به اسالم بنيادگرا تحميل خواهد كرد .

       
هاي مذهبي و اسالمي بسته به ماهيت  مناسبات با احزاب و گروه :7پاسخ 

آنها دارد. همانطور كه گفته شد گروهها و احزابي كه خود را به صفت 
دهند. از يك طرف  اسالمي مي شناسانند طيف نسبتا وسيعي را تشكيل مي

حتي  ٬كه همانطور كه اشاره شد ٬هاي مذهبي طرفدار رفرم هستند روهگ
و از طرف ديگر گروه  ٬پاره اي از آنها معتقد به جدائي دين از دولت هستند

هاي بنياد گرا و عقب مانده هستند. رابطه سازمانهاي چپ با گروه اول مي 
م در تواند بسيار دوستانه و محترمانه باشد و حتي در عرصه هايي با ه

هائئ داشته باشند. اما در هر صورت حد و  همكاري ٬مقابل گروه هاي دوم
يعني همكاري و نه دنباله روي يا  ٬مرز همراهي و همكاري بسيارمهم است

  تظاهر به همساني و از دست دادن هويت و ارزش هاي سكولر.
 

جدائي دين از دولت بمعني جدائي دين ازسياست نيست.  :8پاسخ 
گفته شد مذهب را نميتوان ممنوع كرد . دريك جامعه همانطور كه 

دموكراتيك آزادي وجدان و اعتقادات به عنوان  انتخاب فردي و خصوصي  
شهروندان بايد تأمين باشد . اگر دولت بخواهد در اين امور مداخله كند و 

مذهب زير زميني ميشود  ٬مثال مذهب را در احزاب و در جامعه قدغن كند
با قاطعيت بيشتري ادامه مي دهد. نمونه هاي بسيار آنرا  و به حيات خود

پس از فروپاشي دولت هاي سوسياليستي قبلي در اروپاي شرقي مشاهده 
كرده ايم كه چگونه واپس گر ترين نوع مسيحيت از اين كشور ها سر بر 

مگر به زور كه آنهم سرنوشتي  ٬آورد. جدائي دين از سياست عملي نيست
اعم از  ٬اشت. در جامعه دموكراتيك تمام نظراتجز شكست نخواهد د

 ٬مذهبي و غير مذهبي با هم به رقابت بر مي خيزند. آنچه نبايد اتفاق افتد
ورود مذهب به سياست ها و قوانين دولتي است كه بايد در هر حال 
سكوالر و مستقل از همه اديان باشد. پس ميتوان انتظار داشت كه احزاب 

از مذهبي يا المذهب را  ٬گرايش هاي مختلف نيز در چنين جامعه اي
  داشته باشند.

                   

و برخورد  ٬است 7پاسخ به اين سئوال شبيه پاسخ به سئوال  :9پاسخ 
ها بسته به ماهيت يك سازمان خاص متفاوت خواهد بود. مثال  سياليست

اني بايد ديد يك سازمان كه مدعي ملي گرائي اسالمي است و يا سازمان زن
كه خود را اسالمي مي خواند بر اسالم بعنوان يك پروژه اخالقي و معنوي 
تكيه دارد يا بر پيام هاي فقهي و تنبيهي آن. يعني اهداف ملي گرا يا 

كند يا نه. از آن مهمتر جنبه  فمينيسم را در چارچوب شرع اسالم دنبال مي
  كند.  اسالمي فعاليت سياسي آن چه محدوديت هائي ايجاد مي

   

  
    

مسيحي مصداق » االهيات رهائي بخش«شايد آنچه كه در مورد  :10پاسخ 
هاي مسلمان نيز مي تواند بشود. اما در عمل، جريانات  شامل جريان ٬دارد

 ٬اسالمي كه در گير مقابله با قدرت هاي خارجي و سرمايه هاي بزرگ اند
جوامي اسالمي را » رهائي«ها  كنند. اين از زاويه متفاوتي با آنها مبارزه مي

و از  ٬دانند در بازگرداندن آنها به دوران قرون وسطي و ما قبل مدرن مي
اين رو بسيار مرتجع اند. بسيار مهم است كه اين تفكيك را در نظر داشته 

  باشيم. 
   

تعريف دقيقي ندارد. اما كال مي توان آنرا » بنياد گرائئ اسالمي« :11پاسخ 
طور كه در مورد بنياد گراهاي مسيحي و گرايشي تعريف كرد ــ همان

يهودي مي توان گفت ــ كه بر ضد مدرنيته و يكي از مهم ترين دستاورد 
يعني سكوالريسم بپا خواسته و خواستار احياي اخالقيات و قوانين  هاي آن

شرع  و استقرار حكومت اسالمي است. بنيادگرايان تصوري از دوران 
اند كه آنرا باز گردانند. هدف نهائي اينها  اسالم دارند و در تالش» طالئي«

تسريع بازگشت مهدي شان است. واضح است كه بايد بين اينها و ديگر 
بويژه مسلمانان طرفدار رفرم و توسعه فرق قائل شد .  ٬گروههاي اسالمي

بنيادگرايان از زمره عقب مانده ترين و مرتجع ترين گروه هاي سياسي و 
تحمل نميكنند و مخالفت و مبارزه آنان با تفاوت را   ٬اجتماعي اند

هاو اخالقيت مدرني  امپرياليسم نيز در حقيقت مخالفت با غرب و ارزش
هاي  است كه در جوامع غربي نهادي شده . كنترل زنان و حقوق و آزادي

آنان وقبوالندن  برتري مرد بعنوان تقدير و فرمان الهي هدف كليدي همه 
ن و مذاهب است . بهمين سبب من در جاي بنيادگرايان در تمام  اديا
شايد بيش از هر گروه ديگر محروم از حقوق   ٬ديگري گفته ام  زنان

به جامعه سكولر و آزاد از ديكتاتوري سياسي و مذهبي نياز  ٬انساني 
زيرا همانطور كه هانا آرنت مينويسد، براي كسب حقوق برابر بايد  0دارند
آورد كه حقوق بر ابر شهروندي يعني را بدست » حق خواستن حق«ابتدا 

برابري درقانون و در برابرقانون پيش شرط آنست. ايجاد دولت سكولر و 
شريعت زدايي از نظام سياسي و قانوني حداقل به زنان  حق  حق داشتن و 

  حق خواهي را خواهد داد .
   

چپ ها نظرات مختلفي در  ٬همانطور كه بدرستي اشاره كرديد :12پاسخ 
ا و مكان مذهب دارند. براي عده اي مذهب اصوال نبايد وجود داشته مورد ج

باشد و بايد نابود شود. اين سياست هميشه به ضد خودش تبديل شده. 
براي عده اي هم مذهب تنها در حوزه خصوصي قابل تحمل است. واقعيت 

بنوعي درحد واصل بين  ٬آن است كه حضورمذهب را در حوزه عمومي
يعني در سطح جامعه كه نظرات گوناگون  ٬دولتي حوزه هاي خصوصي و

نمي توان نديده گرفت. در  ٬مردم بطور آزادانه و يا مخفيانه ابراز مي شود
اين سطح عمومي است كه چپ مي تواند ايدئولوژي خود را در رقابت با 
ايدئولوژي ها و مذاهب ديگر تبليغ كند و بخش فزاينده اي را بسوي خود 

بته مستلزم وجود درجه اي از دموكراسي و آزادي بيان جلب نمايد. اين ال
  است تا چپ امكان مخاطب قرار دادن مردم را داشته باشد .

*  
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  سياست و مذهب

  ماركسيستي ديدگاه از معاصر عصر در 
  

  آشكار ژيلبر

  شناس برگردان، بهمن عفيف و محمد حق

  

 معلم يك بيروت، در ميدبيرستان تحصيالت پايان از قبل سال يك     
 به خاصي شيفتگي با كه دارم خاطر به هنوز. داشتم خوب بسيار تاريخ

 حال چيز همه بود، 1967 سال. ميدادم گوش روسيه انقالب از او تعريفات
 هر مانند وي .بودم گرويده ماركسيسم به اخيراً من و داشت انقالب هواي و

 و حال گذشته، رمنظ از را تاريخ مختلف مسائل ،يديگر تاريخ ورزيده استاد
 درازا به هم كالس پايان از بعد اغلب ها بحث اين و كشيد مي نقد به آينده
  . انجاميد مي

 مذهب به است بسته نقش من ذهن در هنوز كه مباحث اين از يكي     
 آورم نمي بخاطر. گرفت مي صورت تنفس ساعات طي كه داشت اختصاص

 چه دارم ياد به بخوبي اما كرديم شروع را بحث اين دليل چه به كه
 را پوزيتويستي ماركسيسم من استاد كه زماني داشتم ناخوشايندي احساس

 بودم رسيده باور اين به من زيرا برد سئوال زير داشتم تعلق آن به من كه
 بكلي را مذهب ،يكم و بيست قرن در پرورش و آموزش و علم پيشرفت كه
 و بيست قرن من، تصور به كه ندارد گفتن به يازن. كرد خواهد بدر صحنه از

 داشتم باور كه داشت تعلق سوسياليستي جهاني پيروزمند انقالب به يكم
 انباشت كه بود عقيده اين بر من استاد .بپيوندد بوقوع آينده ده چند طي
 افزايش را معنويت براي جستجو حقيقت در جامعه، يك در سرمايه مدام

  جمله اشتياق كمال با او شمبا داشته خاطر به درست اگر. داد خواهد
 ،است شده كشيده بحث و نقد به ها يخيل توسط كه ،مالرو آندره معروف
  )1(. بود خواهد مذهب آن از يكم و بيست قرن كه كرد نقل
 اعتقادات، كنوني توانمندي آيا انديشيد؟ مي درست من استاد آيا     

 است؟ ويكم تبيس قرن بودن مذهبي بر دال ني،دي هاي فرقه و ها جنبش
 دوران در من اعتقادات بودن اشتباه است، روشن ترديد بدون كه آنچه
 نخواهم خود مخالف تفكر طرز به هم را كامل پيروزي من اما است جواني
 دو هر مشترك فرض پيش كرديم، اشتباه همه ما كه است اين واقعيت. داد
 انباشت و "فراواني" جامعه ،يكم و بيست قرن جامعه كه بود اين گروه

 بايست مي يرناگز شد خواهد مذهبي يا يستئآت جامعه كه اين. بود خواهد
 را بحث مورد الئوس بنابراين. گرفت مي تأنش لياص فرض پيش آن از
 ناگزير به مادي نيازهاي ارضاء آيا :كرد بازنويسي زير طريق به بايست مي

   دهد؟ مي ارتقاء هم را اجتماع مذهبي و معنوي نيازهاي
 به اميد. رسيد نخواهيم الئوس اين پاسخ به زودي به ما از يك هيچ     

 از رها جهاني ،كه است دور ما دسترس از همانقدر "نياز" از رها جهاني
 كه هستند معروفي "هاي آزادي" چهار از ،بخش دو اين.  "وحشت و ترس"

 جهان كه ناميد هائي ستون را آنها 1941 سال در روزولت فرانكلين
 بيان، آزادي يعني روزولت آزادي نخستين .است استوار آنها بر شا يآرمان

 زيادي فاصله كامل پيروزي از هنوز ولي است يافته فراوان توسعه بيگمان
 توسط ديگر خدائي، هر پرستش يآزاد يعني ،وي ومِد آزادي ؛دارد

 انگاشته روزولت دوران در كه آنگونه( يستياستالين دگماتيك "خدائي بي"
 قرا فشار تحت ،فناتيك خداپرستي سوي از بلكه هنبود تهديد مورد) دش مي

 ،است تهديد مورد جهان در ها اين همه از بيش كه آزادي. است گرفته
 دارد تمايل انسان كه آنگونه به زيستن و "هرخدائي" پرستيدن آزادي
 ارتجاع از نشاني ،بلكه نيست پيشرفت ديگر اين ،بدرستي. باشد مي

  .است تاريخي ابعادي در ايدئولوژيك
 علمي، انقالب شروع از قرن پنج گذشت از پس مذهب سختي جان     

 به را جهان پوزيتويستي، ديدگاه به معتقد متفكران كه است معمائي
 در تاكنون خود اوليه هاي قدم از من كه چنان آن اما. است درآورده شگرفت

 چنين به ،اركسيسمم از درست درك ام، دريافته ماركسيستي تئوري راه
 كه است براين تنها نه مقاله اين در من كوشش. شد نخواهد منجر برداشتي

 به ،نيز برآن عالوه بلكه دهم بدست شناختي مذهب سختي جان از
 آنها به خود مختلف اعصار در تاريخ كه مذهبي مختلف هاي ايدئولوژي

  .مساز روشن را هريك مشخصه صفت و بپردازم دهد مي پا و ميدان
 خود حيات به "غالب ايدئولوژي" بعنوان تنها نه معاصر عصر در مذهب 

 كه جو پرخاش هاي ايدئولوژي بازتوليد به چنان هم بلكه است داده ادامه
 دو.  است داده ادامه برند مي الؤس زير را سياسي و اجتماعي موجود شرايط
 جلب خود به را زيادي توجه اخير هاي سال در كه ها ايدئولوژي اين از نمونه
. اسالمي بنيادگرائي و رهايبخش الهيات ايدئولوژي: عبارتند از اند نموده
 مطالعات با كه- ماركسيستي ديدگاه از پديده دو اين اي مقايسه ارزيابي
 و سياسي چالشي و جانانه تالشي -گشته غني نيز مذهبي شناسانه جامعه
  .است براين من اميد و ؛باشد مي گرانه روشن

  

  ماركس ديدگاه از بمذه
 ماركس كه شد مشخص زماني مذهب درباره ماركس تفكر چارچوب     
 به "جوان يون هگل" فلسفه از تفكرش انتقال دوران در آثارش رد خود

 به ،دانيم مي ماركسيسم ما آنچه يا طيقاتي مبارزه ماترياليستي راديكاليسم
 هم نقل مورد سيارب كه "هگل فلسفه نقد" ي مقدمه در. است پرداخته آن
 از پس. بينيم مي را تفكراتش گيري شكل از قاطع نشاني است گرفته قرار
 ماركس حيات زمان در اثر اين(  1843 تابستان در اثر اين اول نسخه اتمام
 سال در و نوشت سال همان انتهاي در را مقدمه ماركس) نرفت چاپ زير به

 چاپ به  Deutsch- FRANZOSISCHE JAHRBUCHER روزنامه در 1844
    .رساند

 بر دال خود بود يافته چاپ قابل را اثر اين ماركس كه حقيقت اين
 -ه استداد نشان خود عمر سراسر در -ماركس زيرا ،است مطلب استحكام

 اجتناب ،نداشت رضايت آن از كامالً كه تئوريك نوشته هرگونه انتشار از
 نوشته سال همان در كه "فويرباخ تزهاي" با همراه مقدمه اين. ورزيد مي
 طي راستا اين در ماركس كه را مسيري درخشاني طرز به است، دهش

 "عمل فلسله" آنرا كه آنتونيوالبريوال مسيري كند، مي ترسيم است نموده
     )2.(ناميد
 نقد مبناي": نوشت چنين "مقدمه" در 1844 سال در ماركس     

 مذهب اين و ميسازد را مذهب انسان: است چنين غيرمذهبي

 عزت و خودآگاهي حقيقت در مذهب. سازد مي را انسان كه نيست

 دوباره را خود يا و نگشته البغ خود بر هنوز كه است انساني نفس

 جهان بيرون در كه نيست انتزاعي اي پديده انسان. است هتباخ

 دولت اين. است دولت و اجتماع انسان، جهان انسان. باشد نشسته

 آگاهي حقيقت در كه كند مي توليد را بمذه اجتماع اين و

 تئوري مذهب است، شده وارانه جهان زيرا است جهان درونگراي

 منطق جهان، اين جامع المعارف دايره است، جهاني چنين عمومي

 تكيه شوق آن، معنوي گاه تكيه اوج عمومي، حالت در جهان اين

 جلوه جهمو و همگاني گاه تكيه باالخره و كننده كامل اخالقي، گاه

 زيرا ؛است انسان جوهر تخيليِ گيري شكل مذهب. است آن دادن
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 بنابراين. كند كسب را واقعي حقيقت است نتوانسته انسان جوهر

 كه است جهاني عليه مستقيم غير اي مبارزه مذهب عليه مبارزه

  )3( ".است مذهبي آن معنويت وبوي رنگ
 فويرباخ لودويك يديكل هاي ايده از يكي بيان از بعد اينجا در ماركس
 اثر) سازد نمي را انسان مذهب ميسازد، را مذهب انسان( مذهب نقد درباره
 به را فويرباخ وسيله بدين و رساند مي آن حداكثر به را جمله اين بخشي
 جمله در. كند مي سرزنش درست گيري نتيجه در شا توانائي عدم خاطر
 جهان بيرون در كه نيست انتزاعي اي پديده انسان" شود مي گفته كه بعدي
 مذهب. شود مي رد مستقيم بطور فويرباخ نظرات "باشد نشسته

 انساني جهان كه خاطر اين به آنهم "است جهان درونگراي خودآگاهي"
 اين. است استوار سر بر يعني است، شده واژگونه خود دولت و اجتماع يعني
  .برد كار به هگل ديالكتيك با ارتباط در ماركس كه ديگريست واژه
 نقش مسيحيت، داشتن درنظر با عمدتاً جوان ماركس فويرباخ، از پس     

 جوهر از همزمان و شناخته رسميت به را مذهب) معنوي( روانشناسانه
 عمومي تئوري مذهب": برد مي نام كاذب خودآگاهي يعني آن مبتذل
 در جهان اين منطق جهان، اين جامع عارفمال ةداير ، است جهاني چنين
 كامل اخالقي گاه تكيه شوق آن، معنوي گاه تكيه اوج عمومي، حالت
 اگر اما. "آنست دادن جلوه موجه و همگاني گاه تكيه باالخره و كننده
 گيري شكل مذهب" بيابد را انسانگرايي نوعي مذهب در بتواند انسان
 انسان جوهر" كه است خاطر اين به تنها ".است انسان جوهر تخيلي

 مذهب، عليه مبارزه" بنابراين "بيابد را خود واقعي جوهر است نتوانسته
 مذهبي آن معنويت بوي و رنگ كه است جهاني عليه غيرمستفيم اي مبارزه
  . "است
 بردن رنج": دهد مي توسعه و بسط چنين را خود افكار سپس ماركس    

 موجود هآ مذهب. آن عليه است اعتراضي و رنج واقعي بيان مذهبي
 افيون مذهب. است بيروح شرايط روح و سنگدل جهان روح شده، سركوب

 عمل ها انسان تخيلي خوشبختي بعنوان كه مذهب بجاي. هاست توده
 چنين به رسيدن براي. كرد جايگزين را واقعي خوشبختي توان مي كند مي

 انساني شرايط درباره خود تتوهما از دست بايد ها انسان ،خوشبختي
را  توهمات اين كه است شرايطياز بين بردن  مستلزم خود اين و بردارند

 هزار فلك نقد ،خود نينج حالت در مذهب نقد بنابراين. كند ايجاد مي
   ".است آن سر تاج مذهب كه است داماد
 و بوده واقعي رنج شده ديعتص بيان" مذهب: است "رنج" بيان مذهب     

 اركسم اما معناست پر بسيار جمله اين. آن عليه است "اعتراضي"
 او ذيل جمله دو در. است نداده بسط را اعتراض به مربوط بخش متاسفانه

 مذهب درباره ماركس جمالت اين. است پرداخته آن "بيان" به تنها
 سركوب موجود آه مذهب،". باشند مي او از شده نقل جمالت معروفترين

 توده افيون مذهب. است بيروح شرايط روح و سنگدل جهان روح شده،
 تحريك بعد بود، نكشيده دست خود اوليه درك از ماركس اگر "هاست
 با ماركس كه -بود داده بسط آنرا القيدي بعد چنين هم و مذهب آنگيز

 جمله توانست مي يو -كند مي بيان را افيون ،تخدير قدرت اين از استفاده
: بشناساند محرك بعنوان را مذهب يعني كند تمام ديگري نحو به را آخر

  )4( هاست توده كوكائين هم و افيون هم  زمانهم مذهب
 عمل آنها تخيلي خوشبختي بعنوان كه را مذهب ها توده بخواهيم اگر     
 خوشبختي" به دستيابي بايد هدف كنند، جايگزين ديگري چيز با كند، مي

 شرايط درباره خود توهمات" شر از مردم بخواهيم اگر. باشد "واقعي
 خود واقعي شرايط در بايد آنها كه بود خواهد عنام بدين شوند، رها "موجود
 اوهام و توهم به نياز كه شرايطي يعني آورند، بوجود اساسي تغييري
 اجازه جنين به كه شرطي به( تواند مي مذهب نقد روي اين از. باشد نداشته
 تاج مذهب كه باشد داماد هزار جهان" و "واقعي رنج" نقد)  شود داده رشد
 دولت، يعني انساني جهان نقد به بايد مذهب نقد. شدبا "است آن سر

 چهره از نقاب برداشتن از پس هففلس. بيانجامد سياست و حقوق اجتماع،
 "نامقدس" جهان  در را آن تجلي بايد ،انسان بيگانگي خود از "مقدس"
  . كند افشا نيز

 از افشاء از پس كه... است فلسفه وظيفه اين اول وحله در"     
 شكل در انسان بيگانگي خود از افشاء به ،انسان مقدس نگيخودبيگا

 نقد و ،زميني شرايط نقد به آسماني نقد بنابراين. بپردازد آن نامقدس
  . "گردد مي تبديل سياست نقد به الهيات نقد و ،قانون نقد به مذهب

 "فويرباخ درباره تزهائي" رد  1845 درسال ماركس را نگرشي چنين     
 عملي، انقالبي، فعاليت " انقالبي عمل به آن گيري نتيجه و داده ادامه

  . گردد مي منجر "انتقادي
 كننده بيگانه خود از مذهب كه كند مي شروع حقيقت اين از فويرباخ"     
 هدف. است شده تقسيم خاكي جهان و تخيلي جهان دو به جهان. است

 فراموش ماا او آنست، خاكي مباني با مذهبي جهان دادن آشتي فويرباخ
 اين. است مانده ناتمام اساسي بخش هنوز اينكار، اتمام از پس كه كند مي

 بعنوان ابرها ميان در و شده جدا خود از ،خاكي مباني كه است واقعيتي
 اين تفسير و توضيح راه تنها و كند مي مستقر را خود ديگري مستقل قلمرو
 بايد را جهان اين. است آن دروني كشاكش و ذاتي تضاذ دادن نشان ،مسئله

 دچار آنرا تناقضات اين بردن بين از با و شناخت آن تناقضات طريق از
 مختلفش اشكال در را جهان تنها تابحال ها فيلسوف... كرد انقالبي تحولي
   )5("باشد جهان تغيير هدف بايد ولي اند كرده تفسير

 اند دهبو مذهبي جنبش دو ،اخير ي هده چهار طي كه است آور شگفت     
 تا دهند تغيير موجود وضع سرنگوني طريق از را جهان اند كرده تالش كه

 روي بر بهشت براي انتظاري اتاق و خدا پادشاهي الهي قلمرو از خود نسخه
 اسالم و بخش يرهاي الهيات از عبارتند جنبش دو اين. آورند بوجود زمين

 هر رشد بين تباطار در بايد را پديده دو اين ماهيت درك كليد. بنيادگرا
 الهيات سرنوشت سوئي ازه. نمود درك الئيك چپ سرنوشت با آنها از يك
 بوده نتيال يآمريكا در الئيك چپ رنوشتس با موازي تقريباٌ بخش  يرهاي
 و كرده عمل چپ از بخشي بعنوان بخش  يرهاي الهيات درحقيقت و است

 اكثريت كه هاييكشور در بنيادگرا اسالم ديگر سوي از و شود مي شناخته
 تالش كرده، عمل چپ لترناتيوآ و رقيب بعنوان و گرفته پا هستند مسلمان

 و دولت دادن جلوه مسئول با را "واقعي رنج" عليه اعتراض كه كند مي
 در( متضاد تناسبي رابطه در اين. كند كاناليزه خود اهداف سوي به اجتماع
 اين بين ژرف تفاوت ي دهنده نشان) منفي دوم مثال در و مثبت اول مثال
  . است تاريخي جنبش دو

  بخش يرهاي الهيات: حاضر عصر در راديكاليسم و مذهب

 گفته به است كه اي فرضيه مدرن جليت بخش يرهاي الهيات ايدئولوژي     
  آنرا گوته معروف هاي داستان از يكي براساس وبر ماكس،  لووي ميشل

 بين ارتباط ي دهنده نشان كه است ناميده "داوطلبانه همخوني"
 همخوني" تر دقيق بيان به ). 6(باشد مي مسسوسيالي و اوليه مسيحيت
 فاضله مدينه و اوليه مسيحيت بين ارتباط كننده بيان  :داوطلبانه
 باعث و شده كمرنگ زمان مرور به دو اين بين ارتباط. است كمونيستي

 اي يافته زمانسا ايدئولوژي به و موده ن سيدگردي مسيحيت كه است گشته
 را اينجا در شده استفاده  "كمونيسم". گردد مبدل اجتماعي سلطه براي
 است گرفته پا صنعتي داري سرمايه شروع با كه كمونيسم دكترين از بايد

 بيانخوبي  به را بنيادين مسيحيت عدب اين خود  وبرماركس . كرد متمايز
  : است كرده
 به هنوز ايدئولوژي كه اوليه اندور[ مذهب ماتيكسكاري دوران طي"     
 مبدل جوئي سلطه جهت سازماني به و نپرداخته ماديات و هوس و هوا

 هاي توده از. كنند نفي را مالكيت بايد واقعي مريدان ]م. است نگشته
 يكي. باشند تفاوت بي مالكيت به نسبت كه رود مي انتظار چنين نيز معتقد

 كاريسماتيك كمونيسم عشق در را خود تجلي تفاوتي بي اين اشكال از
. است داشته وجود اورشليم در اوليه مسيحي جامعه در ظاهراً كه يافته
 كس هيچ آنكه مانند درست، بوده عمومي مالكيت آن در كه اي جامعه
 با نشده تعريف و نامحدود اشتراكي چنين. است نبوده چيز هيچ صاحب
. مسيح حواريون از يكي[ »پل« بويژه و مذهبي مسيونرهاي ،محتاج برادران

 ، كه گرايش ضد اصلي هسته براي اعانه آوري جمع به كه داشت برآن را ]م
 "اشتراكي مالكيت" همراه با "سوسياليستي" و تمايالت سازماندهي
 تيقيام روز و گرايانه مرگ تفكرات كه زماني. داشت، بپردازند كمونيستي

 شد انحطاط دچار ودخ اشكال كليه در كاريسماتيك كمونيسم باخت، رنگ
 خاصي فكري دغدغه به آنجا در تنها و كرد نشيني عقب صومعه داخل به و

  ).7(شد مبدل ،خدا استثنائي مريدان براي
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 و آن كاريسماتيك فاز در مسيحيت بين "داوطلبانه همخوني" اين     
 قادر شانزدهم قرن در را  مونزر توماس كه بود كمونيست اجتماعي برنامه
 ،دهد ارائه مسيحيت بنيادهاي براساس اجتماعي اي برنامه كه ساخت
 كمونيسم انداز چشم" آنرا 1850 سال در انگلس فردريك كه اي برنامه
 زيرا نيست اشكال از خالي انگلس تعريف اين البته. كرد تعريف )8("تخيلي

 "انساني تخيل" به بود نامناسب دورانش تاريخي لحاظ از كه را شرايطي او
 و مونزر "كمونيسم " بين همخوني خود گرچه انگلس. است هداد نسبت

 كه رسيد نامتجانسي گيري نتيجه  به ولي كرد قبول را اوليه مسيحيت
   .بود آليستي ايده هم و جبرگرايانه هم همزمان

 روي بر مسيح هزارساله سلطنت درباره بنيادين مسيحيت ورفت و شور"     
 ايدئولوژي اين گسترش ديگر سوي از. است بوده مفيدي شروع نقطه ،زمين
 كاربرد اولين در و بود تخيلي شدت به آينده زمان به بلكه اكنون، به تنها نه

 ،تخيلي كمونيسم براي انتظار. ماند محدود ،شرايط چارچوب در خود عملي
  )9.("بود بورژوائي مدرن شرايط براي انتظار حقيقت در

 "تخيلي بيني پيش" وي كه تياشكاال به را خود جواب توانست مي انگلس
 ورفت و شور" بين همخوني درك طريق از ناميد "نبوغي بيني پيش" و

 تاريخي شرايط و "زمين بر مسيح ساله هزار سلطنت درباره مسيحيت
 عميق دگرگوني توسط بشدت كه اي طبقه ،كند پيدا آلمان در دهقان طبقه

 هاي بخش حقيقت رد. بود گرفته قرار فشار تحت زندگي سقوط و اجتماعي
 از تركيبي بلكه ،نبود "التتخي" محصول آلمان در دهقانان برنامه مختلف
 و اوليه مسيحيت كمونيستي تمايالت بخش يك. بود متفاوت دوبخش
 سيستم به بازگشت يبرا دهقانان "رومانتيك" تمايل و اشتياق ديگر بخش

 و شدن ريزهپرولت خطر با دهقانان اين. باستان آلمان اشتراكي مالكيت
 قرون جامعه تدريجي پاشيدگي هم از محصول كه روزافزون تهيدستي
 بعد، نيم و قرن سه كه بود شرايطي همان اين. بودند مواجه ،بود وسطائي
 آبشكينا مزارع به روسي دهقانان تمايل لواي تحت ها ناردونيك

)Obshchina (مانفيست در انگلس و ماركس. كردند مطرح آنرا 
 كوششي بعنوان را ها تالش اين ،حالت دو هر از بردن نام با دخو كمونيست
 چرخ برگرداندن جهت متوسط طبقه از كوچكي بخش توسط ارتجاعي
 قبول روسيه مورد در بعد ها سال ماركس اما. ) 10.(بردند نام عقب به تاريخ
 اشتراكي مالكيت حفظ معناي به قديمي اجتماعي اشكال به تمايل كه كرد
 مانند تاريخ چرخ نگهداشتن ،تئوريك لحاظ از حداقل حقيقت در و بوده
 جلو به بزرگ جهشي براي توانمندي نيروي به سرانجام و كرده عمل فنر
  )11. (كرد خواهد عمل
 در انگلس كه است چيزي همان اوليه مسيحيت كمونيستي بعد اين     

  :است داده ارائه مونزر برنامه از خود ارزيابي
 تهيدست طبقات هاي خواسته از اي مجموعه اينكه از يشپ وا برنامه"      
 يبخشآزادي  به بايست مي كه بود شرايطي از ذكاوتمندي بيني پيش ،باشد

. بيانجامد بود طبقات اين ميان در گيري شكل درحال تازگي به كه پرولتري
 سلطنت يعني ،زمين بر خدا قلمرو سريع برپايي خواستار برنامه اين

 به كليسا بازگشت توسط اينكار بود قرار. بود زمين بر آن هزارساله
 بودند آنچه با تضاد در كه باشد موسساتي تمام الغاء و خود اوليه سرچشمه

 كليساي برگيرنده در خود اين. بود ناميده اش اوليه مسيحيت مونزر كه
 بدون اي جامعه و دولت خدا، سلطنت قلمرو از مونزر مراد. بود مدرن

 بر دولت قدرت اعمال محو چنين هم و ،فردي مالكيت و تيطبقا اختالف
 انقالب تسليم را خود كه سيادت و قدرت اشكال تمام. است جامعه اعضاء
 و كار و ،شود سرنگون بايست ميناگزير ،سته استنپيو آن به و نكرده
  )12(".گردد حكمفرما جامعه بر كامل مساوات و اشتراكي بايد سرمايه

 سعي جوان انگلس كه خام "تاريخي ماترياليسم" ارهدوب اينجا در     
 برنامه كه نمود تالش او. است نمايان دهد تطبيق آن با را خود كرد مي

. كند محدود ،داري سرمايه دست زير پرولتارياي به منحصراً را كمونيستي
 دگم همرنگ را خود آن انداختن قلم از با كرد مي سعي انگلس كه آنچه

 حقيقت اين - داشت انذعا برآن غيرمستقيم خود او گرچه -سازد موجود
  :كه بود

 اعتراضات البق در مكرر دفعات به كمونيستي گرايش ،تاريخ در - 1 
  )13(. است داشته نمود پرولتري

  

  
  

  والديمير ايليچ لنين: 

خواهند بگروند يا به همه بايد آزاد باشند به هر ديني كه مي
-پرولتري از دولت مي ئيست باشند. حزبديني نگروند: آته

كند. اما اين به خواهد دين را به عنوان امري خصوصي اعالم 
ها، ستيز ي ستيز عليه افيون تودهاين معني نيست كه مسئله

  عليه خرافات ديني، امري خصوصي است.

  در مورد دين

  
 زيرا گردد بيان مسيحيت قالب در راحتي به تواند مي گرايش اين -2

. دارد وجود كمونيسم و اوليه مسيحيت آرزوهاي و آمال بين همخوني
 از اي نمونه بعنوان را مونزر توماس ،ناشيگري با كوشيد آن بجاي انگلس

 تنها ش راا تفكرات مسيحي بعد  و دهد نشان "تخيلي كمونيسم انداز چشم"
  . است پوشانده نآ بدن بر تاريخي شرايط كه ،دهد نشان لباسي بعنوان

 نيازها منافع، اگر و دارد مذهب از نشاني آنزمان در طبقاتي مبارزه اگر"     
 پنهان مذهب از اي پرده پس در را خود مختلف طبقات هاي خواسته و

 ديدگاه از را آنها بايد و نيستند موجود شرايط گر توجيه كدام هيچ اند، كرده
  . داد توضيح موجود شرايط

 ،تمدن ،وسطي قرون. يافت رشد خام بربريت دامن در وسطي قرون     
 اين تمامي در و كشيد زير به را كهن حقوقي دستگاه سياست و فلسفه
 نابود باستان جهان از وسطي قرون. كرد آغاز را نويني ريزي پايه ها عرصه
 نتيجه در ؛.نگهداشت را ويران نيمه شهر چند و مسيحيت تنها ،شده

 كه اي پديده ؛مودن غالب ،روشنفكري و آموزش بر را خود انحصار ،روحانيت
 نمايان را خود مذهبي ماهيت ،آموزش و توسعه اوليه مراحل كليه در

  . ساخت
 به علوم ساير با همگام ،روحانيت دست در قضائي سيستم و سياست     
 هاي دگم. گشتند متأثر آن از كامالً و شده تبديل الهيات از اي شاخه
 هاي دادگاه در نجيلا از قول نقل و گشته سياست محوري مباحث كليسا،
 از خاصي طبقه تشكيل از بعد حتي. گشتند تبديل معتبر قوانين به ،روزمره
 برتري اين. بود الهيات سيادت تحت طوالني بس زماني تا قضاوت قضات،
 آن در كه بود شرايطي منطقي نتيجه ،روشنگري و تفكر قلمرو در الهيات
 تسلط بخش عيتمشرو و كننده همĤهنگ نيروي قدرتمندترين كليسا

  . بود موجود فئوداليسم
 آشكار و ميعمو حمالت تمامي ،شرايطي چنين در كه است مشخص     
 انقالبي هاي دكترين كليه. است كليسا به هجوم اول وحله رد فئوداليسم به

 آنكه براي. گردند مي مبدل مذهبي كفرگويي به ناگزير ،سياسي و اجتماعي
 تقدس هاله از آنرا بايست مي برد الؤس زير را موجود اجتماعي شرايط بتوان
  )14( ".كرد تهي
 جزء به چرا: اينست اول سؤال: كند مي ايجاد سؤال دو فوق مطالب      

 از بسياري ،گرفت صورت مذهبي مرتدان توسط كه متعددي هاي شورش
 بوجود مذهبي ارتداد گونه هيچ وسطي قرون در تهيدستان هاي شورش
 مثال براي بودند؟ تهي الهي و مذهبي ماهيت گونههر از حتي و نياورد
 از اي طبقه كه بافان پشم شورش[ ايتاليا فلورانس شهر در 1378 شورش
 .م] شدند نمي نمايندگي اصناف از يك هيچ توسط و بودند بافندگي صنعت
 ، 1380 سال در فرانسه در ميلوتينز شورش  ،يمپچيو شورش بنام

 سال در فرانسه در هارل شورش ،1381 سال در انگليس دهقانان شورش
 حقيقت در. باشند مي دست اين از اسپانيا در ياكاتالون شورش و 1382
 سياه هاي جنگل در شانزدهم قرن در آلمان دهقانان هاي شورش از بخشي

 هرگونه از و هشد آغاز اجتماعي هاي خواست زمينه در جنوبي بيايسوا و
 است ممكن چطوركه  است اين مدو سؤال. بودندبري  مذهبي رنگ و آب
 سياسي جنبش راديكالترين كه ،وسطي نوقر در اروپا تهيدستان ششور
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 به حال عين در ،شد مي رهبري مونزر توماس توسط و بود خود عصر
  . داشت نزديكي چنين "مسيحي ارتداد"
: بگرايد نسبيت به انگلس تز كه شد اين به منجر سؤال دو اين به پاسخ   

 گونه هيچ كه بود چنان وسطي قرون در مذهبي ولوژيايدئ سيادت
 هاي توده از وسيعي اقشار ميان در توانست نمي آتئيستي ايدئولوژي
 فكري بسترهاي تمام مذهبي بيني جهان كه دوراني در. بگيرد پا تهيدست

 اجتماعي سرپيچي هرگونه است بديهي ، داشت سلطه تحت را خود زمان
 انگلس كه معنا بدان اين اما. كرد خواهد نبيا مذهب چارچوب در را خود
 محكوم( سياسي و اجتماعي هاي جنبش تمام": نيست است كرده بيان
 طرز اين توانستند مي ها جنبش اين ".گيرند بخود مذهبي شكل كه) بودند
 بر آنها تاكيد و نكنند توليد مذهبي دكترين اما باشند داشته خود با را تفكر

 بيان سكوالر نيمه غالب در را خود هاي خواسته و باشد اجتماعي مسائل
 و ها خواسته بيان به اعتقادات از خاصي تفسير گاهاً كه شد مي اما. نمايند
  . رسانند ياري ها جنبش اين اميال
 جامعه عليه تهيدستان هاي جنبش ايدئولوژي راديكالترين كه حقيقت اين

 دوران به كليسا بازگشت و مسيحي ارتداد قالب در را خود وسطي قرون
 برآن مذهبي تفكر كه است محدوديتي بر دال تنها نه دهند مي نشان اوليه
 برنامه براي را مسيحيت تاريخي هاي شكل از يكي ،بلكه كند مي اعمال عصر

 پديدار عصري در مونزر كمونيستي ايدئولوژي.  كند مي بازگو كمونيستي
 شروع و وسطي نقرو مرگ ناقوس ،پروتستان رفرماسيون جنبش كه شد

  . بود ماكياولي عصر هم ،مونزر. بودند كرده اعالم را معاصر دوران
 هاي جنبش ي درباره توجهي جالب كتاب بكس رتبلفو ارنست     

 از يكي گيزمر ميشل هاي خواسته و در آن كتاب نوشته، دهقاني
 رشته به را شانزدهم قرن در آلمان دهقاني شورش راديكال هاي چهره
 و تيرول هاي قسمت در شورش رهبر گيزمر ميشل. ه استرآوردد تحرير

 بكس ارنست! بود بازرگاني حرفه ممنوعيت ها خواسته از يكي. بود سالزبرگ
 وسطي قرون كمونيستي تفكر محصول عمدتاً مسائل اين تمام " :گويد مي

 شرايطحيات دوباره  خواستار و ندداشت برخود انجيل از لعابي كه هستند
 به بكس) 15(ند.بود تفكر اين از آنها برداشت تخيلي يا و وليها مسيحيت
 عمدتاً جنبش اين ": نويسد مي آلمان دهقاني شورش درباره درستي
. داشت برخود مذهب از غليظ اي اليه اما بود دهقاني – اجتماعي شورشي

 ،بلكه ،بروني رنگي و آب تنها نه انجيلي احساسات و مسيحي دكترين بيان
  )16(.بود جنبش اهيتم از بخشي

 فاضله مدنيه و اوليه مسيحيت ميان "داوطلبانه همخوني" همين     
 راديكال سياسي جهاني جنبش چرا كه است اين دهنده توضيح كمونيستي

 مذهبي زماني آنرا توان مي سختي به زمانيكه( شد شروع 1960 در كه چپ
 كه "اي هحاشي" مسيحي كشورهاي در بخصوص - بخشاً توانست!) ناميد
 خود به مسيحي ابعاد -هستند تهيدست و فقير مردم از عظيمي قشر
 كه اي منطقه ،است صادق التين آمريكاي در بخصوص موضوع اين. بگيرد

 -  سوسياليستي پيام و كوبا انقالب راديكاليسم 1960  دهه شروع از
 مدرن موج اين بين اصلي تقاوت  .نمود زيادي رشد آن در اومانيستي

 ،التين امريكاي در كه بود اين در آلمان دهقاني جنبش با اليسمراديك
 گذشته اشتراكي اشكال برپائي بدنبال نه مسيحي كمونيستي فاضله مدينه

 چشم به آمريكا بومييان هاي جنبش از بعضي در حقيقت اين گرچه -
 عقايد چون هم سوسياليستي مدرن اميال و آرزوها بدنبال بلكه -خورد مي

  . بود ماركسيستي هاي جنبش ساير و كوبا انقالبيون

  

  اسالمي بنيادگرائي: معاصر عصر در راديكاليسم و مذهب

 اسالمي بنيادگرائي موج درباره را باال مباحث هاي گيري نتيجه بگذاريد     
 كه اي جنبه اولين. ه است، مرور كنيم.كرد خيزش 1970 ي دهه در كه
 در اسالمي كشورهاي اكثر رد مذهب نسبي غلبه دهد مي نشان را خود

 قرون جامعه درباره انگلس كه مشخصاتي. باشد مي جهان ساير با مقايسه
 حقيقت اين يعني دارد اشاره آنها به آلمان در دهقاني جنگ اثر در وسطي

، "كرد خود ازآن را روشنگري و آموزش بر انحصاري كنترل روحانيت" كه
 بر و ،"شد مبدل روحانيت از هائي شاخه به قضائي وسيستم سياست"كه 

   كامل كنترل تحت" قضاوت اين كه و ،شد مي اداره آن قوانين مبناي

  

  
  

 كشورهاي در كه شرايطي با كلمه به كلمه تماماً ، كهدرآمد "روحانيت
   خواني دارد. هم ،است جاري مسلمان

  عبارتند از:  خواني هم اين داليل    
 اعظم قسمت در داري سرمايه ماقبل اجتماعي هاي فرماسيون سرسختي -

  .مناطق اين
 بوده قضائي و سياسي سيستمي پيدايش بدو از اسالم كه حقيقت اين  -

  است.
 خواستند نمي غربي استعماري - داري سرمايه هاي قدرتاين حقيقت كه  -  

 اين پس، از ؛زنند برهم را منطقه مذهبي و ايدئولوژيكي -تاريخي توازن
 آنها سلطه عليه فراگير هاي شورش برانگيختگي باعث كه عملي هر و عوامل
  .كردند مي اجتناب ،شد مي

 مذاهب و ،استعماري خارجيِ نيروهاي مذهبِ بين تضاد كه حقيقت اين -
 استعماري ضد هاي شورش براي مناسبي  وسيله را دوم عامل ،محلي غالب
  .آوردمي در
 سلطه عليه زيبورژوا خرده و ملي بورژوازي هاي قيام كه حقيقت اين و -

 اعمال آنها كانال از غرب سلطه كه - بومي حاكم طبقه عليه و غرب
 عمل اسالم با تقابل در ،طلبي فرصت روي از يا و باال بدالئل - گرديد مي
 در كه است كماليسم تجربه توجه، قابل ءاستثنا تنها. (كردند نمي

  . )بود غربگرائي شهدف و پيوست بوقوع عثماني امپراطوري
 آنچه از هرگز مسلمان كشورهاي هستند كه  ل باال، عوامليدالي همگيِ
  . ندا نرفته فراتر ،گفته اروپا وسطي قرون درباره انگلس

 و اجتماعي -ايدئولوژيكي چشمگير گيري قدرت شاهد حتي اخيراً    
 اسالمي بنيادگرائي توسعه و خيزش مديون خود كه ايم بوده اسالم سياسي
 هاي دهه طي كه محدودي بسيار اما ؛واقعي رفتپيش از پس هم آن ،است

  . بود آمده بدست جوامع اين كردن سكوالريزه بسوي گذشته
 ،دوباره هاي خيزش اين ي درباره ها ماركسيست توسط مختلفي توضيحات

 عمدتاً اسالمي بنيادگرائي كه است اين توجه قابل ،اما ؛)17(است شده ارائه
 نفوذ تحت منطقه ي خواهانه ترقي ايه جنبش شده متالشي كالبد روي بر

 آتش در ها جنبش اين بقاياي كه است شده باعث و گرفته خود شكل
 گرد عقب ،انفعال و فعل اين اصلي مشخصات از يكي. بسوزند ابودي،ن

 راديكال ناسيوناليسم افول ،1970 دهه اوايل از كه است عظيمي تاريخي
 در عبدالناصر جمال مرگ نآ بارز نمود. (است شده شروع ،متوسط ي طبقه
 نيروهاي .)بود 1967 سال در اسرائيل از شا شكست از پس 1970 سال

 حيات به اسالمي كشورهاي اغلب در اسالم ايدئولوژي لواي تحت ارتجاعي
 آتش بر كشورها اين در چپ بقاياي با تقابل در و  داده ادامه خود

  . اند دميده اسالمي بنيادگرائي
 ايجاد چپ نيروهاي سقوط بدليل كه ييخال كردن پر با را،بنيادگ اسالم     
 سلطه عليه بر اپوزيسيون اصلي ي مؤلفه بعنوان را خود بسرعت بود، شده
 اما حمل خود با ابتدا از بنيادگرا اسالم كه بود بعدي اين. كرد تبديل ،غرب
  . بود شده تضعيف شدت به "سكوالر" هاي ناسيوناليست دوران در
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 انقالب از پس غرب سلطه با شديد مخالفت شيعه، اسالم نودر در   
 از پس 1990 دهه اوائل در سپس و تگش نمودار ايران در 1979 اسالمي

 اتحاد عليه نبرد جبهه از سني گراي مسلمان مبارزِ مسلح هاي گروه كه اين
 ،يافتشدت  دادند، مكان نقل آمريكا عليه نبرد جبهه به شوروي جماهير
 بر آمريكا سلطه و شوروي جماهير اتحاد فروپاشي و كستش بدنبال يعني

  . خاورميانه
 شورهايك از وسيعي مناطق در بنيادگرا اسالم اصلي شاخه ود ،بنابراين     

 با جهت هم آنها از يكي. دهند مي ادامه هم كنار در خود حيات به اسالمي
 آن اصلي پايگاه كه كند مي همكاري آنها با و بوده غربي كشورهاي منافع

 از ،اسالمي هاي دولت تمام ميان در كه كشوري. است سعودي عربستان
و  غرب منافع عليه ستيز در ديگري. است تر انديش كوته و بنيادگراتر همه
 درحالاما  ؛باشد مي اسالمي جمهوري و شيعيان ميان در آن اصلي پايگاه
 دگينماين القاعده هاي سني توسط جريان اين پيكان تيز نوك حاضر
 متون شريعت، از كوركورانه روي دنباله در تنها نه آنها دوي هر شود، مي

 با دشمني در بلكه دارند اشتراك وجه بنيادگرايانه هاي برنامه و اسالمي
 نيروي كه استثنائي موارد بجز هستند، انبهمز و همسو نيز چپ نيروهاي

  ) 18(.است داشته مساعي اشتراك چپ با دوم
 و دارند نظر اشتراك موضوع يك در بنيادگرا اسالم هاي شاخه تمام     
 زبان به. است " ارتجاعي -وسطائي قرون فاضله ينهمد" به خاطر تعلق آنهم
 رو بلكه آينده به رو نه و بوده اي اسطوره و تخيلي آنها ياجتماع پروژه ديگر
 و جامعه زمين روي بر كه آنند بدنبال آنها .دارد وسطي قرون گذشته به
 است جنبه اين از. كنند احياء دوباره را اسالم تاريخ اوايل وار اسطوره لتدو
 به اشاره. (دارند مشتركي فصل ،مسيحي بخشِ يرهاي الهيات با آنها كه

  . ) اوليه مسيحيت
 ايدآليستي هاي پپرنسي از اي مجموعه اما اسالمي بنيادگرائي برنامه     

 شده سركوب هاي بخش درون از كه عشقي نيست، "كمونيستي عشق"
 نشئات گرفته باشد. ( كنند مي زندگي اجتماع حاشيه در كه تهيدستان
 شود مي كشته قدرتمندان توسط فجيعي طرز به آن گذار بنيان كه گروهي
 اسالم برنامه. )است حالت اين از خوبي مثال اوليه مسيحيت چنانكه
 است، شتهنگ بنا باستاني مالكيت اشتراك اساس بر همچنين بنيادگرا
 شانزدهم قرن در آلمان دهقانان هاي شورش از هائي بخش در كه حالتي
  . داشت وجود
 اجرا به آنهم و مشتركند هم با موضوع يك در همه اسالمي بنيادگرايان     

 قرون سياسي و اجتماعي  ي اسطورهاسالم . طبقاتي سيادت گذاشتن
 بازرگاني آن گذار نبنيا و گشته برپا پيش قرن چهارده كه است وسطائي

 را امپراطوري و دولت و بود جنگجو كه كسي. رسيد پيغمبري به كه بود
 پروژه. بربست رخت جهان از سياسي قدرت اوج در سپس و گذاشت بنيان

 كمون و جامعه يِئبرپا در ها تالش ديگر چون هم ياسالم بنيادگرائي
 خواهد "ارتجاعي فاضله  مدينه" برپائي به ناچاراً ،ساله صد چند طبقاتي
 خود اوليه شرايط به را اسالم" تواند نمي تخيالت بال با پرواز حتي. انجاميد
 اسالم با تقابل در بنيادگرا اسالم نظر از كه را بنيادهايي تمام و ه برگرداند

 و) مونزر برنامه از انگلس توصيف فرض با يعني( ختهسا ملغي است اوليه
 سلطه و فردي مالكيت طبقاتي، تالفاخ بدون اجتماعي برپايي به منجر
 عظيم گرد عقب يك به منجر تنها ملع اين ".گردد اجتماع بر دولت نيروي
  . شد خواهد تاريخي

 آيا كه شود مي مطرح سؤال اين باال مباحث گرفتن نظر در با طبيعتاً     
 و) باشد وفادار شريعت به دقيقاً كه اسالمي يعني( ارتدكس اسالم بين

 كه دارد وجود "داوطلبانه همخوني" ارتجاعي -وسطائي قرون لهفاض مدينه
 عصر در را مسلمان جوامع كه را بنيادگرا اسالم عظيم موج آن توسط بتوان
 جواب سؤال اين به توان مي دليل چند به داد؟ توضيح است گرفته فرا ما

 مذهب درون جريان قدرتمندترين اكنون كه ارتدكس اسالم. داد مثبت
 نهائي كالم بعنوان آن هاي سوره شناخت و قرآن تفسير عدم  به تاس اسالم
 تفسير عدم مبلغ كه جرياني يعني بنيادگرائي )19(.شود مي منجر ،خداوند
 اسالم در اما بودهقليت ا در ديگر مذاهب بيشتر در ،است مذهبي متون

 يافته سازمان اسالم دوران در بنابراين و تبديل غالب جريان به ارتدكس
  . كند مي بازي مهمي بسيار شنق

 متون تاريخي مشخص محتويات تفسير عدم دليل به ارتدكس اسالم
 برقراري خواستار كه رسد مي بنيادگرائي دكترين از نوعي به مذهبي
 چنين برقراري براي بشدت اسالم پيغمبر زيرا است اسالمي حكومتي
 عليه مسلحانه مبارزه به راه ارتدكس اسالم علت همين به. جنگيد حكومتي

 جنگ ، خواستارپيدايش بدو از اسالم تاريخ زيرا برد، خواهد اسالميون غير
  )20. (است بوده خود گسترش جهت اعتقادات ساير عليه

  

   مذاهب از ماركسيستي اي مقايسه شناسي جامعه

 مدينه و اوليه مسيحيت بين "داوطلبانه همخوني" بر تاكيد از پس     
 و ارتدكس اسالم ميان "داوطلبانه همخوني" تز قبول كمونيستي، فاضله
. خواند ناعادالنه قضاوتي توان نمي را ارتجاعي -وسطائي قرون فاضله مدينه
 دو هر بين مشترك اجتماعي -تاريخي مقايسه مبناي بر ريگي نتيجه اين

 مهمترين ،رادينسون ماكسيم و انگلس و ماركس سنت بر و بوده مذهب
 اما )21(.باشد مي استوار ،است كشيده نقد به را اسالم كه ماركسيستي

 از بتواند كه مذهب مشترك اجتماعي -تاريخي نسبي مقايسه كماكان
 نياز مورد شديداً كند برابري وبر ماكس ارزنده كار با يراعتبا لحاظ
 گرفته صورت پروژه اين انجام در هايي تالش بحال تا گرچه. باشد مي
 آن به ارزشمندي اشارات انگلس و كسمار آثار در جمله از )22،(است
 داده انجام وبر ماكس كه عميقي ماترياليستي تحليل در چنين هم ،شده

 تالشي بايد الزاماً و مانده ناتمام پروژه اين هنوز اما ، است يافته انعكاس
 هر مختلف "داوطلبانه  هاي همخوني". گيرد انجام آن راه در جمعي
 ريشه مورد در بويژه امر اين. دارد آن صخا تاريخي توسعه در ريشه مذهب
 مذاهب اين تمامي كه اين وجود با ، آنهم كند مي صدق مذهب هر تاريخي

  . شوند مي تبديل طبقاتي سلطه براي اي يافته سازمان ايدئولوژي به انتها در
  : نويسد مي چنين درستي به وبر ماكس

 كه ها تفاوت ناي هستند، متفاوت يكديگر با بزرگ مذاهب همه بدرستي"
 شدر اوليه دوران در دهند مي نشان شده تجويز رفتارهاي قالب در را خود
 ،آنها اي پايه اخالقيات در چنين هم و سلطه ساختار در ،مذاهب اين

 پيغمبري توسط  اسالم بنابراين. دهند مي بروز را خود نمود بيشترين
 كفار كه را الهي فرمان اين اسالم. شود مي هدايت شا نانجانشي و جو جنگ
 را پروري قهرمان پذيرفته، گيرند قرار سلطه تحت شمشير زور به بايد

 تمامي برخورداري از  بشارت ،برحق دين جنگجويان به و كرده ستايش
 از بودائي مذهب آن برخالف. دهد مي را دنيا دو هر در شهواني هاي لذت
 بدنبال هك برخاست كش رياضت زاهدان و متفكرين از اي جامعه درون
 بدنبال بلكه،  فردي گناه و گناه به آلوده اجتماعي نظم از تنها نه رهائي

 و شهرنشين جوامع درون از يهودي مذهب. هستند زندگي خود از رهاشدن
 نهايت در و ها خاخام ،پيامبر توسط و برخاست شده بندي طبقه

 صيخا توجه يهوديت. شد مي هدايت ،داشتند الهي آموزش كه روشنفكراني
 سكوالر شهرِ دولت كه داشت اين بر تالش و ننموده مرگ از بعد زندگي به

 فقهي قوانين با همرنگي و اطاعت طريق از را رفاه و ردهك برپا دوباره را خود
 آن اعضاي كه برخاست اي جامعه درون از مسيحيت باالخره .سازد برقرار
 اميد از رسرشا گروه اين ابتدا در. بودند آخر شام و مسيح عارفانه فرقه عضو
 خاطر اين به. بودند الهي جهاني قلمرو برقراري و رستاخيز ،مرگ ي باره در

 بزودي آنها نظر به كه ،موجود اجتماعي نظم به نسبت و نفي را قدرتمندان
 بطور سوئي از جامعه اين. بودند اعتنا بي ،بود انداز چشم در پايانش

 توسط وار مراتب سلسه گردي سوي از و پيامبران توسط سماتيكيكار
 بايست مي كه اوليه متفاوت هاي دوره اين اما. شد مي هدايت مسئولين
 تاريخي سرنوشت و اقتصادي نظم درباره متفاوتي هاي بندي جمع به ناگزير
 اثر آنها هاي حكومت كه شود آن مانع نتوانست گردد، منجر مذاهب اين

 به منجر تاثيرات اين. ارندگذ بجاي اقتصادي و اجتماعي زندگي بر مشابهي
 طبقاتي هاي حكومت سلطه جهت جهاني مشابه هاي شرط پيش ايجاد
 به گرفتن خو و مذهب كاريسماتيك قهرماني عصر پايان از پس كه شدند
  ) 23. (نشستند مسند بر روزمره زندگي

 همخوني" دو هر اسالم و مسيحيت كه نكته اين قبول ،آن بر عالوه     
 و تضاد آنها بين كه نيست اين معناي به دارند تلفيمخ "داوطلبانه
 خود پيدايش بدو از مسيحيت. ندارد وجود اي كننده متوازن كشمكش
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 توسعه و رشد. است داده پرورش را يمتناقض گرايشات خود دل در همواره
 از بزرگي ي همجموع وسطائي قرون سركوبگر سازمان يك بعنوان كليسا
 انواع كه شد آن باعث و هافزود كليسا سنن يرسا به را قدرتمند هاي سنت

 تغذيه آن بستر بر بنيادگرا و ارتجاعي مسيحي دكترين از مختلفي
 در كمي ميزان به اسالمي مقدس متون ،مسيحيت برخالف) 24.(كنند
 بدوران كه كنند مي حمل را طلبانه تساوي رهنمودهاي خود درون
 اين. گردد مي بر ودندب ستم تحت  اي جامعه در كه اوليه ننامسلما

 نسخه آوردن بوجود جهت تالشهايي به خواهانه عدالت هاي باقيمانده
  . است شده منجر اسالم سوساليستي

 خاص "داوطلبانه همخوني" داراي اسالم و مسيحيت كه حقيقت اين     
 مسير در آنها از هريك تاريخي توسعه كه نيست معنا بدين هستند خود

 اين. است داشته ادامه خودشان به منحصر "بانهداوطل همخوني" طبيعي
 نيدهت آن تاروپود در مذهب كه بقاتيط جامعه طبيعي مسير در توسعه
 گرفته فاصلهآنها  اجتماعي سرچشمه از زيادي ميزان به و داشته ادامه است
 بنابراين. اسالم تا كند مي صدق بيشتر مسيحيت مورد در موضوع اين. است
 خواهي ترقي از كمتري جنبه موجود واقعاً حيتمسي ،قرن چند طي در

  .است داشته
 امروزه كاتوليك كليساي درون در و مسيحيت مذهب قلمرو درون در      
 ارتجاعي كامالً بخش سو يك در. است درجريان نيرو دو بين سختي نبرد
 پاپ توسط و است غالب كامالً كليسا سازمان ساختار در كه دارد قرار

 الهيات به معتقدان ديگر سوي در و شود مي نمايندگي راتزينگر جوزف
 نوين چپ شدن راديكاليزه تاثير تحت گروه اين. اند گرفته قرار بخش رهايي

  .است. التين آمريكاي در
 - وسطائي قرن فاضله ي مدينه و ارتدكس اسالم بين كه موضوع اين قبول

 سعيد ادوار آنچه به ربطي هيچ دارد وجود "داوطلبانه همخوني" ارتجاعي
 كساني تفكر در تواند مي تنها موضوع اين) 25(.ندارد نامد مي اورينتاليسم

 معكوس اورينتاليسم مبلغان را آنها العظم جالل قيصد كه كند جلوه
 مدرن ايدئولوژي يك بين "داوطلبانه همخوني" تائيد )26(.خواند مي

 سوي از مذهبي -تاريخي مجموعه يك دروني اجزاء و سو يك از سياسي
 از سياسي استفاده درباره ابدي و "گرا ضرورت" نظريه به تواند نمي ديگر
 همخوني ذكر هنگام به باره دراين مثال ترين روشن. گردد مذهب آن

 اين وجود قبول. است شده داده سوسياليسم و مسيحيت بين داوطلبانه
 كه شود گيري نتيجه اين به منجر عنوان هيچ به تواند نمي ارتباط

 چنين بودن پايه بي! است بوده سوسياليستي اساساً ،تاريخي سيحيتم
 چقدر "داوطلبانه همخوني" بحث مقاله اين در كه دهد مي نشان اي نظريه

 همگرائي" كردن قبول ترتيب همين به. است بدور گرائي ضرورت از 
 ارتجاعي - وسطائي قرون فاضله مدينه و اسالمي مجموعه بين "داوطلبانه

 -است نموده خودنمائي اسالمي بنيادگرائي شكل به كه -اضرح عصر در
 اساساً تاريخي اسالم كه برساند باور اين به را ما عنوان هيچ به تواند نمي

 بدون مسلمانان وگرنه است نبوده طور اين مسلماً. است بوده بنيادگرا
 دامن در افتادن به تومحم بايست مي تاريخي شرايط گرفتن درنظر

  . باشند بنيادگرائي
 اسالم و  اوليه مسيحيت "داوطلبانه همخوني" بين تفاوت قبول     

 اين از هريك از مختلف تاريخي استفاده درك كليدهاي از يكي ارتدكس
 تالش انگلس كه است همان اين. باشد مي اعتراض پرچم بعنوان مذاهب
 ،اثر آن در وي ،دهد توضيح خود آثار آخرين از يكي در كوتاه بطور كرد
  . نمود جمعبندي اوليه مسيحيت مورد در را خود پيشين عقايد
 طبقه معاصر جنبش با توجهي قابل تشابهات اوليه مسيحيت تاريخ"     
 توده براي جنبشي ابتدا در كارگر طبقه جنبش مانند مسيحيت. دارد كارگر
 بردگان بردگان، براي بود مذهبي بعنوان آن پيدايش: بود ستم تحت هاي
 توسط كه هائي خلق. بودند محروم حقوقي هر از كه تهيدستاني ده،ش آزاد

 رانده خويش هاي سرزمين از يا و شده كشيده يوغ زير به روم امپراطوري
  رهائي دهنده بشارت ،دو هر كارگران سوسياليسم و مسيحيت" .بودند شده

 فراسوي ،جهان در را رهائي ،مسيحيت. است بدبختي و بردگي از نزديك
 در و دنيا اين در سوسياليسم اما ،ديده بهشت در و مرگ از بعد زندگي
 و گرفته قرار پيگرد تحت و سركوب آنها دوي هر. بيند  مي اجتماع تغيير

  . شوند مي واقع مخصوص قوانين هدف و بوده تنفر مورد آنها هواداران

  

  
  

  
 دشمن اتهام به كارگري جنبش و بشر نسل دشمن اتهام به مسيحيت
  ... اجتماعي نظم خانواده، و ذهبم دولت،

 طي بار نخستين براي تاريخي پديده دو بين متوازي شرايط اين     
 هاي شورش كه زماني. كند مي جلب بخود را ما توجه ،وسطي قرون بررسي
 اين پيوندد، مي وعقبو شهري تهيدستان بخصوص و شده سركوب دهقانان
 بر مذهبي نقاب بودند زيرناگ وسطي قرون هاي جنبش همه مانند ها شورش
 از جلوگيري و مسيحيت احياء جهت جنبشهائي بمثابه را خود و زده چهره
  )27(".دهند جلوه انحطاط و سقوط توسعه

 اسالم درباره را است آمده زير در كه طوالني پاورقي انگلس اينجا در     
 مسلمانِ عربِ نويس تاريخ هاي تئوري به زيادي شباهت كه كند مي اضافه
 تز بر تاكيد با را پاورقي اين انگلس. دارد خلدون ابن يعني مچهارده قرن

 م ) -(بحث سوء استفاده و دست آويز نمودن مذهب »استتار و نشانه"
  : ميرساند پايان به اجتماعي اعتراضات براي مسيحيت از استفاده درباره

 جهان در مذهبي اعتراضات ، مسئله اين به توجه قابل تز آنتي يك     
 و ها شرقي حال مناسب مذهبي اسالم. بود آفريقا در بخصوص ،محمديون

 و تجارت در شاغل شهرنشينان براي سوئي از يعني است اعراب بويژه
 منازعات نطفه جا همين ،اما. نشين باديه قبايل براي ديگر سوي از و صنعت
 به ي شده ثروتمند شهرنشينان. شود مي تكرار چندگاه از هر و گرفته شكل

 فقير باديه نشينان. كنند مي پافشاري قوانين رعايت در ،رسيده تجمالت
 ثروت اين تصاحب انديشه در حسادت با ،سختگير خود اخالقيات در بوده،

 جمع "مهدي امام" و پيغمبر يك لواي تحت سپس آنها. باشند مي لذات و
 و مذهبي مناسك از پيروي نموده، مجازات را دين از خوارج اين تا شوند مي
 هم را ياغيان اين هاي گنج حال عين در و كنند احيا را واقعي دين

 كه رسند مي جايگاهي به خود آنان صدسال گذشت از پس. نمايند تصاحب
 گشته الزم ايمان در جديدي تصفيه بنابراين. دندبر مي بسر درآن ياغيان

. گردد مي آغاز نو از دوباره ماجرا و كند مي ظهور جديدي "مهدي"
 مهدي آخرين و اسپانيا در ها المحدث و – آفريقائي المراويد هاي جنگ

 درك قابل طريق اين از همه كرد، ناكام را ها انگليس موفقيت با كه خارطوم
 مسلمان كشورهاي ساير و ايران در روال هيمن به هائي جنبش. هستند
 اين تمام اما گرفته سرچشمه اقتصادي مسائل از كه پيوست بوقوع
 شرايط به ها جنبش اين پيروزي، از پس. داشتند مذهبي پوششي ها بشجن

 ادامه خود حيات به اي خدشه بدون كه دهند مي اجازه موجود اقتصادي
 از هر تصادمات اين و مانده باقي نخورده دست كهنه شرايط بنابراين. دهند
 مسيحي اي توده هاي شورش در برعكس اما. پيوندد مي بوقوع گاهي چند
 كه اقتصادي نظم به حمله براي است اريتاست و نشانه تنها مذهب ،غرب
 برپا نويني نظم گشته، سرنگون نهايتاً نظم اين است، گشته كهنه ديگر
  . )28( "رود مي پيش به جهان و گردد مي

 اين از هريك مختلف "داوطلبانه هاي همخوني" از داشتن آگاهي     
 مسيحي بخش يرهاي الهيات چگونه مدريابي كه دهد مي اجازه ما به مذاهب

اما،  است؛ شده تبديل ،التين آمريكاي در چپ از مهمي بخش چنين به
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 بوده حاصل كم ،اتحادي چنين اسالمي نسخه يك ايجاد در ها تالش كليه
 بنيادگرائي چرا كنيم درك كه كند مي كمك ما به چنين هم اين. است

 كه اين و كرده پيدا سالميا جوامع درزيادي  اهميت چنين امروز اسالمي
 بدر كامالً غرب تسلط عليه مبارزه ميدان از را چپ است شده موفق چرا
 همخوني" درك بويژه( ارتجاعي اجتماعي هاي روش از استفاده با آنهم كند،

 ارتجاعي - وسطائي قرون فاضله مدينه و ارتدكس اسالم بين "داوطلبانه
 توضيح معاصر عصر در را ادگرابني اسالم يافتن توسعه تواند مي بسهولت

   )29(.ناميد "اسالم بيماري" آنرا مدب عبدالوهاب كه دليلي ).دهد
 اسالمي بنيادگرائي توسعه تاريخي داليل كه هستند هم ديگري منابع     
 -1: شوند مي تقسيم دسته چهار به آنها) 30(اند داده توضيح تفصيل به را

 حقيقت اين - 2 راديكال چپ كوتاهي و متوسط طبقه فروپاشي و شكست
 آن حامي و سعودي عربستان توسط يبسيار هاي سال بنيادگرا اسالم كه

. است گرفته قرار حمايت مورد چپ براي آلترناتيوي بعنوان ،متحده ايالت
 چارچوب در سياسي و اجتماعي – اقتصادي بحران فزاينده گسترش -3
 از ها نئوليبرال اجمته محصول كه جهاني بحران - 4. "بزرگ خاورميانه"

 ديگري عوامل بايد. است ديگر سوي از "شوروي كمونيسم" سقوط و سوئي
 كننده تقويت نيروي از توان مي جمله آن از كه افزود اينها به نيز
 دست به افغانستان با جنگ در شوروي شكست ،"ايران اسالمي جمهوري"

 خاورميانه" هب آمريكا تجاوز كه بزرگي كمك چنين هم بنيادگرا، اسالم
 توسط دوم هضانتفا جنبش سركوب و است نموده بنيادگرا اسالم به "بزرگ

  . برد نام ،اسرائيل
 سوي از اكنون كه هائي نتاليستااوري سطحي و افتاده پا پيش عقايد     

 را اسالمي بنيادگرائي آن براساس و افتاده ها زبان سر بر زيادي محافل
 بي حرفي كنند، مي ارزيابي مسلمان دممر تاريخي ضد و "طبيعي" تمايل
 و گيرد مي ناديده را بنيادين تاريخي حقايق نظريه اين. باشد مي محتوا
  :ام نوشته اخيراً من چنانچه

 شدن تبديل كه هستند ناتوان نكته اين درك از غرب در بسياري"      
 وجه هيچ به مسلمان بين در سياسي جريان قويترين به اسالمي بنيادگرائي

 اين بر را خود چشمان آنها. آيد نمي بشمار تاريخي ضد يا و "طبيعي"اصلي
 ،ما معاصري  چند دهه تاريخ در كه كنند مي فراموش يا و بندند مي نكته

 بخود رسماً كه حزبي -جهان در غيرحاكم كمونيست حزب بزرگترين
 جمعيت بزرگترين كه بود اندونزي در -داد مي نسبت را بيخدائي دكترين

 از حمامي در حزب اين كه زماني، فقط البته ؛گرفت مي بر در را سلمانم
 سال در شد مي حمايت آمريكا سوي از كه اندونزي ارتش توسط خون

 يا و بسته مثال اين روي بر را خود چشم آنها. گشت سركوب 1965
 بزرگترين 60 دهه اوائل و 50 دهه اواخر در كه كنند مي فراموش

 توسط نه كشور آن جنوب شيعيان ميان در و عراق در سياسي سازماندهي
  )31.(گرفت صورت عراق كمونيست حزب توسط بلكه روحانيون

 مردم كه كند مي ثابت فوق مطالب پس كه اعتراض اين جواب در     
 فقط شوند رها مذهب شر از بايد مترقيانه هاي ديدگاه بيان براي مسلمان
 با همزمان كه كرد اشاره دوم يجهان جنگ از بعد هاي دهه به است كافي
 كشورهاي در اي توده اعتراضات جهاني، داري سرمايه المدت طويل توسعه
 كه شد مي رهبري و راديكاليزه ناسيوناليست متوسط طبقه توسط مسلمان

 بدون عبدالناصر جمال. شدند مدرنيزم اشاعه به موفق مذهب با مماشات با
 دشمن به ويدر انتها  اما بود يمذهب آداب مبادي و معتقد مسلماني شك
 خود معروفيت اوج در وي كه نفوذي. گشت تبديل بنيادگرايان خورده قسم
  ) 32.(است مانده رقيب بي همچنان آورد بدست عرب جهان در
  

  سياسي جمعبندي

بحث سوء استفاده و دست آويز نمودن مذهب، بحثي ساده  گرچه     
 نيست صادق مسيحيت مورد در نروش است و بطور گرا تقليلانديشانه  و

. باشد كننده گمراه بسيار تواند مي نيز اسالمي بنيادگرائي به آن القطا اما
 حماس يا و لبنان اهللا حزب مانند هائي جنبش اينكه به تظاهر ،بنابراين
 بوده سياسي و اجتماعي – اي توده اعتراضات از خاصي بيان تنها فلسطين

 بعنوان فقط يا و گرد مي بكار "ارتاست و نهنشا" بعنوان فقط را اسالم كه
. نارساست نگرشي كنند، مي استفاده آن از ها خواسته بيان براي "زباني"

 مطلق روي دنباله كه ارتجاعي هاي محدوديت اهميت درك از نگرش اين
 و اعضاء كردن راديكاليزه پتانسيل  بر بنيادگرا اسالم از سازمان اين

  . است ناتوان ندميك اعمال آنها هواداران
 شرايط در يديگر مذهب هر همانند اسالم كه است الزم حقيقت در     

 قرار ارزيابي مورد شود مي گرفته بكار كه جائي سياسي و اجتماعي مشخص
 حاكمه طبقه ايدئولوژيك ابزار بعنوان اسالم بين توان مي طريق يندب. گيرد

 جوامع در مهاجر انمسلمان مانند شده سركوب اقليت ساز هويت واسالم
 اسالم مختلف اشكال بين است الزم چنين هم) 33.(شد قائل تمايز ،غربي

 كه ،القاعده ارتجاعي ايتغب سازمان بين مثال براي. شد قائل تمايز ،بنيادگرا
 ، بارا اي فرقه خونين نبرد و آمريكا اشغال عليه نبرد همزمان ،عراق در

 پيش مدني به جامعه و اجتماع مورد در اش توتاليتريستي عقايد بغايت
 عليه نبرد لواي تحت كه لبنان اهللا حزب مانند جنبشي و ،سوئي از برد مي

 اين وجود با و نموده ومكمح را سياسي گرائي فرقه اسرائيل، تجاوز و اشغال
 جهان در موجود مدل بهترين بعنوان را ايران اسالمي جمهوري كه

 اصول به و شناخته رسميت به را لبنان در مذهب تكثر ولي ،شناخته
  )34(. شد قائل تفاوت ،ديگر سوي از تاس معتقد پارلماني دمكراسي

 هاي ديدگاه و( بنيادگرا اسالم عليه ايدئولوژيك مبارزه بهرصورت     
 يك بعنوان اسالم معنوي مباني نه و آن سياسي و اخالقي -اجتماعي
 قرار مسلمان عجوام مترقي هاينيرو كار دستور درصدر بايد) مذهب
 - سياسي عقايد به زيادي اشكال توان نمي مطلب اين برخالف )35.(گيرد

 بدين اين. ساخت وارد مسيحي بخش يرهاي الهيات اجتماعي و اخالقي
 توسط حتي نبايد آن معنوي بعد صرفاً با ايدئولوژيك نبرد كه معناست
   )36(.ردگي قرار اولويت در چپ راديكال جنبش هاي يستئآت ترين افراطي
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Archive.  

، جنگ دهقاني در آلمان  Ernest Belfort Baxارنست بلفورت  بكس، -15
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  آورده شده اند.

  ( تاكيد از من). 33جا صفه همان -16

تز در  11"براي مالحظه  سهم من در اين كوشش بويژه به گيلبرت آشكار  -17
 "باره خيزش اخير اسالم اصولگرا

  "اسالم، افغانستان، فلسطين و عراق در آينه ماركسيست"، آشكار  1981    
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  ,48- 59صفحات   
 ها : ساختن جهان بي نظم ، مراجعه كنيد. آشكار برخورد بربريسم
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ي از سلطنت و دستيابي به كنترل بنابراين خميني چپ را در ايران تا خالص -18

  بر دولت تحمل كرد: سرنوشت تراژيك بار چپ پس از آن بر همگان روشن است.

بنابراين تبعيت حرفي ودقيق كلمات قرآن منجر به استفاده از آن به شكل -19
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اورينتاليسم: درك "همانطور كه بر همگان روشن است، ادوارد سعيد در اثرش -25
 1978) كه با پسگفتاري، توسط انتشارات پنگوئن در سال 1978غرب از شرق (

س درلندن  انتشار يافت، برچسپ اورينتاليست را براي ماركس بكار برد.(او كال انگل
را ناديده گرفت ،گرچه اثرات انگلس درمورد شرق اگر نه بيشتراما  حداقل به اندازه 
اثرات ماركس قابل توجه هستند). براي نقد بيانيه سعيد در اين مورد رجوع كنيد 

 . 1992، لندن ، "تئوري: طبقات، ملل، ادبيات "به ايجاز احمد، در
، 8، خمسين،"ليسم  معكوساورينتاليسم و اورينتا"صديق جالل العظم ، -26

1981 .  

 Marxists Internetدر)، 1894( "درباره تاريخ مسيحيت اوليه "انگلس،  -27
Archive .  

 ",Nicholas S Hopkins همانجا. براي مقايسه با ابن خلدون رجوع كنيد به -28
  "انگلس و ابن خلدون

Alif: Journal of Comparative Poetics, 10, 1990.  
   The Malady of Islam، بيماري اسالم،  Meddebمدب  - 29

  . 17رجوع شود به زير نويس شماره   -30

قدرت مخاطره انگيز: خاورميانه و سياست  "نوم چامسكي و گيلبرت آشكار، -31
 : Stephen Shalom , Boulder، توسط استفن شلوم  "خارجي آمريكا

Paradigm Publishers, 2007   213صفحه .  

و رهبر  1960آنكه وجه تشابهي بين نفوذ و تاثير ناصر در سالهاي  عليرغم -32
ترسيم ميشود،  2006روزه لبنان در سال  33حزب الئه حسن نصرالئه طي جنگ 

حقيقت اينست كه تاثير ناصرخيلي بيشترومهمتر بود، او نه تنها توسط دهها 
رخود قلمداد مي ميليون به مثابه يك قهرمان ارزيابي مي شد بلكه وي را يقينا رهب

  كردند. 

من در اكثر نوشته هايم در باره اسالم بر اين تفاوت تاكيد كرده ام. در مورد  -33
  . "ماركسيستها و مذهب"جوامع مهاجر رجوع كنيد به آشكار 

نبرد "براي آگاهي از نظراتم در مورد القاعده رجوع كنيد به آشكار  -34
د به آشكارو ميشل وارشاوسكي  ؛ درمورد حزب الئه، رجوع كني "بربريسمها

Michel Warschawski "33  روز جنگ : جنگ اسرائيل با حزب الئه در لبنان و
    .Saqi and Boulder : Paradigm Publishers, 2007  ، لندن "عواقبش 

از  1981يازده تز دربارة خيزش جاري اسالم اصولگرا( فاندامنتاليسم) درسال  -35
ه يافت كه : حتي درمواردي كه اسالم اصولگرا كامال فرم من با اين تاكيد خاتم

ارتجاعي بخود مي گيرد، سوسياليستهاي انقالبي درمبارزه با آن بايد محتاط باشند. 
بويژه از افتادن در تلة اصولگريان يعني  مبارزه درباره مسائل مذهبي بايد اجتناب 

عه اي سكيوالر،  بر ورزند ،عليرغم اين  همزمان بايد بطور صريح خواهان جام
اساس برنامه اي دموكراتيك باشند. آنها ميتوانند به جنبة آتئيستي خود كم 
اهميت دهند، اما هرگزنبايد به جنبة سكيوالريستي خود كم بها دهند مگر آنكه 

  بخواهند نظرات ماركس رابانظرات محمد جايگزين كنند.

لوژك بايد بدون حتي در مواردي شبيه حق سقط جنين، مبارزة ايدئو -36
  زيرسئوال بردن اعتقادات مذهبي صورت گيرد.

*  
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  هاي ابولحسن بني صدر پاسخ

  هاي دهگانه  به پرسش 

  
  آقاي پرويز قليج خاني گرامي با سالم 

  هاي شما عرض مي شود : در باره پرسش     
برخورد مذهبي شما به سوسيالسيم و دموكراسي و سيستم  س:
  است؟ داري، چگونه سرمايه
  

  :   پاسخ  به پرسش اول
م و سرمايه داري است . مگر اين كه سدموكراسي غير سوسيالي  -  1/1

مراد شما دمكراسي بر مدار سرمايه داري يا سوسياليسم باشد . دموكراسي 
« سوسياليستي تجربه شده است و همان نتيجه را به ببار آورده است كه 

زيرا انسان را به ،توان موافق شد بديهي است با آن نمي »  دمكراسي ديني 
بردگي قدرت ( در سيماي دولت و ديگر بنيادهاي جامعه ) در مي آورد . 
اما دموكراسي سرمايه داري همين است كه خود را در پوشش ليبراليسم 
پنهان كرده و در بخشي از دنيا  برقرار است . با دموكراسي آن بمعناي 

  ليسمش نه.ايه داري و ليبرواليت جمهور مردم موافقم و با سرما
برخورد مذهبي با اين ايسم ها بي معني است . چرا كه  دليل  - 2/1

و هر   -اين ايسم ها ايدئولوژي باشند  بنا بر اين كه    –حقانيت هر مرامي 
)  در خود آنست .  بنا بر اين ، پرده صورت را كه  discours» ( بياني«

اين ايسم ها  را بيان قدرت بدانيم   برگيريم ، پرسش اين مي شود : هرگاه
با آنها موافق نيستم . و هرگاه هدف را از روش جدا كنيم و هدف 
سوسياليسم را براي مثال، آزاد كردن انسان از بندگي قدرت ( در شكل 
سرمايه و غير آن ) بشماريم،  با هدف موافق مي شوم . در كارها بسيار 

و روش اين دو جدائي ناپذير  توضيح داده ام كه هدف از اصل راهنما
اين هدف  اهستند . پس اگر هدف آزادي انسان باشد، قدرت روش مناسب ب

نمي شود . هرگاه قدرت روش شود، هدف سازگار با خود را كه باز قدرت 
است جانشين هدف آرماني ( آزادي انسان ) مي كند .  اينك بعد از تجربه 

ارانه قدرت را جانشين آزادي هستيم ، مشكل نيست بدانيم كه روش زورمد
انسان مي كند . بدين قرار، سوسياليسمي كه آزادي انسان را هدف مي 

  كند، الجرم مي بايد روش را نيز آزادي بشناسد و در پيش بگيرد .
در عدالت اجتماعي كه بزودي منتشر مي شود، در باب   -  3/1

ن امروز با آن ليبراليسم  به تفصيل بحث كرده ام . سرمايه داري كه انسا
روبرو است، قدرت ويرانگري است كه انسان را گرفتار بردگي مادام العمري 

مي كند و او را بكار ويران كردن خود و محيط زيست مي گيرد . با آن نمي 
  توان موافق شد . 

اي كه زير لواي  دارانه به نظر شما، روش برخورد با تمايالت سرمايه س:
  بايد باشد؟ شوند، چگونه اسالم بيان مي

  
  : پاسخ به پرسش دوم

اين روش جز سازگار كردن اسالم با واليت مطلقه سرمايه بمثابه  
قدرت نيست. به ترتيبي كه در اقتصاد توحيدي تشريح كرده ام، از سوئي، 
چون رهنمودهاي قرآن را نمي توان با سرمايه داري سازگار كرد و از سوي 

زگار با خود را مي طلبد، كشورهاي ديگر، چون سرمايه داري بيان قدرت سا
رشد «ادعاي اخذ شيوه غربي  مسلمان گرفتار استبدادهائي شده اند كه  با

هاي طبيعي كشورهاي مسلمان كرده  كار خود را فروش ثروت» اقتصادي
  اند و عامل فقر همه جانبه و فزاينده شده اند .           

ايد مخالفت كرد: يكي از نظر بنا بر اين، با اين تمايالت  از دو نظر مي ب
كه مأموريت اصلي  -قرار دادن كشورهاي مسلمان در موقعيت زير سلطه 

و ديگري از اين نظر كه الگوي سرمايه داري  –دولتهاي استبدادي است 
قابليت جهان شمول گشتن را ندارد. به اين دليل ساده كه هرگاه قرار باشد 

صرف كنند، پايان يافتن جمعيت روي زمين، هم چون يك امريكائي م
منابع زمين و مرگ محيط زيست بسيار زود رس مي شود. بنا براين، جامعه 
ها هنوز فرصت دارند كه شيوه رشدي در پيش بگيرند كه بدان، انسان  
آزادي مي جويد. در مطالعه دموكراسي تاريخ رشد و سرانجامي را كه در 

نهاد  رشدي را  نيز پيش جامعه هاي غرب جسته است مطالعه كرده ام . راه
  كرده ام كه انسان را از بندگي قدرت رها كند .

شما، نقش تاريخي جريانات چپِ طرفدار ماركسيست ايراني را در   س:
فرهنگي و فكري كشورمان، چگونه ارزيابي مي  سياسي تحوالت اجتماعي

  كنيد؟
   

  پاسخ به پرسش سوم : 

پرسش دقيقي »  ستنقش تاريخي جريانات چپ طرفدار ماركسي« 
ها بسيارند و نمي توان پاسخي داد كه در باره همه  نيست. چرا كه جريان

صدق كند . با وجود اين، جرياني در آغاز بوده است (گروه اراني) و جرياني 
بعد از جنگ بين المللي دوم پديد آمده است (حزب توده) و جرياني از آن 

شد آنها را بر اصل استقالل محك جدا شده است (نيروي سوم) و... اگر بنا با
بزنيم، نقش جريان اول (حتي با احتمال وجود عنصر يا عناصر وابسته در 
آن ) مثبت (بنا بر بررسي هاي تاريخي كه انجام شده است و با اين فرض 
كه خالف  نتيجه گيري آنها را نقض نكنند) و نقش جريان دوم (حزب 

آن، منفي و نقش جريان سوم (ولو  توده) ، با وجود عناصر استقالل طلب در
با احتمال وجود عنصر يا عناصر وابسته در آن) نيز مثبت مي شود (ولو 
تعريف از استقالل  همان تعريف اين جانب از استقالل نباشد). جريانهايي 
كه از حزب توده جدا شده اند و يا در بيرون آن حزب پديد آمده اند، بنا بر 

هنما كرده باشند، نقششان مثبت و هرگاه نكرده اين كه استقالل را اصل را
  باشند، نقششان منفي مي شود . 

بدين  60اما بنا بر اصل آزادي ، غير از جرياني كه  از كودتاي خرداد   
سو، دموكراسي را پذيرفته و قدرت را بمثابه هدف رها كرده است، بقيه 

  گرفتار لنين زدگي مانده و نقش منفي داشته اند. 
خره، با آنكه عدالت اجتماعي را هدف شمرده اند ،در صورتيكه  و باال  

عدالت ميزان است يعني از آغاز مي بايد بكار سنجش پندار و گفتار و كردار 
آيد و با ديكتاتور ولي بنام پرولتاريا سازگار نيست و تقدم دادن بدان انكار 

جب توجه استقالل و آزادي و بسا حقوق انسان است، اما بدان خاطر كه مو
زحمتكشان به حقوق خويش گشته اند و هم بدين خاطر كه جامعه ايراني 
را از سلطه سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ايران آگاه كرده اند، همه آنها ، از 

  جمله حزب توده، نقش مثبت داشته اند .
شما برخورد نيروهاي ماركسيست به مذهب و تحليلِ    س:
ر ايران پيش و پس از انقالب را چگونه خصوصاٌ دهاي مذهبي،  انديشه

  كنيد؟ ارزيابي مي
  

  پاسخ به پرسش چهارم : 

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 43  101 ي آرش شماره

ايراني است ؟.  اين پرسش  را »  نيروهاي ماركسيست«آيا مراد شما     
بدين خاطر مي كنم كه در جامعه هاي ديگر، رفتارها همانها نبوده اند كه 

هاي خود را دارد. در  در ايران بوده اند. توضيح مي دهم كه ايرانيت خاصه
اند اما آنهايي  ها همه به ايران راه جسته ها و مرام طول تاريخ ايران، دين

هاي ايرانيت سازگاري داشته اند.  توانسته اند در ايران بمانند كه با خاصه
هاي ماركسيست با ايرانيت  شد كه تمايل پس اگر پرسش شما اين مي

د كه اندازه ماندگاري آنها به شما ش اند؟ پاسخ اين مي چگونه برخورد كرده
گويد آيا با ايرانيت  سازگاري جسته اند يا كوشيده اند خاصه هاي  مي

ايرانيت ناسازگار با خود را از ميان ببرند يا نه؟. باز زمان شهادت مي دهد 
  شكست خورده اند يا خير. 

 در باره برخورد با مذهب نيز، همين پاسخ را مي دهم و توضيح مي     
  دهم كه: 

گرچه صحيح است كه بيشتر از يك برداشت از دين وجود دارد اما،  - 1/4
ها از دين دو دسته بيشتر نيستند : دين بمثابه بيان  در حقيقت،  برداشت

  قدرت و دين بمثابه بيان آزادي . 
دين بمثابه بيان قدرت با تمايل توتاليتر، همين واليت مطلقه فقيه است     

شيده است خاصه هاي ايرانيت ناسازگار با خود را از ميان كه از آغاز كو
ببرد. ناتوان گشته است و به زعم من، بخاطر ناسازگاري با نزديك به تمامي 

  خاصه هاي ايرانيت، ماندگار نيست .  
كه درك درستي نيز از » نيروهاي ماركسيست«پيش از انقالب،      

ده بودند، دو دسته برداشته ها گر دان ديالكتيك نداشتند و تضاد را اسطوره
از دين را با يك چوب مي راندند. گرايشي با كساني چون من همكاري 
داشت (كه معروف به گروه جزني شد). اما گمانم اين نيست كه اطالعي از 
دين مي داشت و مي كوشيد دين بمثابه بيان آزادي را از دين بمثابه بيان 

» نيروهاي ماركسيست«ماني شد كه قدرت تميز دهد.  در خارج از كشور، ز
دين داران موافق آزادي و استقالل و عدالت اجتماعي و رشد را بيشتر 

ها را رقباي اصلي خود تصور مي كردند و نوك  دشمن مي داشتند. زيرا آن
هاي  كردند. آيا نظرهاي اين نوع گرايش حمله خود را متوجه آنها مي

ضاد اين برداشت را داشتند كه هر ؟ نه. از ت كردند مذهبي  را مطالعه مي
اصل  "تضاد مطلق و اتحاد نسبي است "كس با ما نيست بر ما است . اصل 

راهنمايشان بود.  دوران انشعاب فرا رسيد. تا به آنجا كه به ياد مي آورم 
هاي  ها از آنهم بيشتر شدند.  كوشش شمار انشعاب ها بسيار و تعداد گروه

دند كه اصول استقالل و آزادي و رشد بر نظري جدي به اين نتيجه رسي
هايي گوياي جدائي ناپذيري اين اصول از  ميزان عدالت اجتماعي، تعريف

هاي  يكديگر جستند. فرصتي ايجاد شد. در شهرهاي مختلف اروپا جلسه
سخنراني و بحث تشكيل شدند. با آنكه در مواردي اتحاد عمل پديد مي 

مورد قتل جزني و ضياء ظريف و هفت آمد (مورد قطعنامه در باره نفت و 
اي قوي  مانع از آن شد كه جبهه» تضاد بازي« تن از دوستان آنها)، اما 

ايجاد شود. زماني رسيد كه تضاد دو سويه شد: از سوي گرايشي مذهبي 
شعار شد .  هم اين گرايش مذهبي و هم » جنبش صد در صد اسالمي«

ردند. نه آنها مي خواستند هاي ضد دين خود را سانسور مي ك ماركسيست
خواستند بدانند ماركسيسم چه مي  گويد و نه اينها مي بدانند دين چه  مي

گويد. با وجود اين، كميته دفاع عام از زندانيان سياسي كه با كميته سارتر 
ها شركت داشتند، تا انقالب برجا بود و  همكاري داشت و در آن ماركسيست
چنان بر  وفق شد. با اين همه، بنا همهمكاري بدون اشكالي مداوم و م

سازمان » ايدئولوژي التقاطي«بيهودگي اطالع از اين و آن دين بود.  
اعالم « كه به دنبال آورد و انتشار » جهش ايدئولوژيك«مجاهدين خلق و 
 –نوشته ام » زور عليه عقيده«نقدي بر آن با عنوان   -» مواضع ايدئولوژي

  رد. صف بندي خصمانه اي ببار آو
تجربه انقالب، بزرگي زياني را در اختيار مي گذارد كه دو طرف،    

ها  بابت اصرار لجوجانه بر خودسانسوري پرداخته اند  بخصوص ماركسيست
 .  
بعد از انقالب ، عرصه ،عرصه تالفي دوران پيش از انقالب از ديد   - 2/4

ن هاي چندي گرايشهاي اسالمي و دوره برزخ از ديد ماركسيستها بود . لني
پيدا شدند كه مي خواستند، به شيوه لنين، حكومت كرنسكي را  از ميان 

  بردارند . خشونت در كار آوردند و از عوامل عود استبداد شدند . 

به دو اقدام دست زدم : به راه » فاشيسم مذهبي « با مشاهده خطر      
خشونت   انداختن بحث آزاد، عمده به قصد خشونت زدائي و بي محل كردن

و دعوت از نمايندگان گرايشهاي ماركسيست به اجتماعي براي بحث در 
اين باره : خطر استقرار استبداد به نام دين و ضرورت برقرار كردن آزادي 
ها و استقرار دموكراسي . آقاي هوشنگ كشاورز به اين گرايشها مراجعه 

د ! تا كرد . جلسه در خانه او تشكيل شد اما تنها دو تن شركت كردن
، گرايشهائي ( حزب توده و فدائيان خلق اكثريت ) جانب 60كودتاي خرداد 

را » بناپارتيسم « آقاي خميني را گرفتند و در باره بني صدر نظريه 
و روشهاي »  سپهساالر بني صدر ايران شيلي نمي شه « ساختند و شعار 

موختند و ديگر را( بنا بر قول آقاي كيانوري ) به حزب جمهوري اسالمي آ
گرايشهاي ديگري نيز جانب آزادي را گرفتند و از رئيس جمهوري منتخب 

  مردم ايران حمايت كردند .
در مهاجرت، نيز ، برخوردها  همچنان به قصد فهميدن نيست بلكه      

  بقصد تخريب است . 
ه لي اديان نهادي شده و مسلط، پاسدار سلساز آنجا كه همه س:

هاي طبقاتي و جنسي هستند و زنان  كشيمراتب اجتماعي و بهره 
اند، نظر و ارزيابي شما از اين نوع  هاي دست دوم به حساب آمده انسان

  كاركردهاي اديان، چگونه است؟
   

  پاسخ  پرسش پنجم:  

پيش از اين پاسخ پرسش شما را داده ام . با وجود اين خاطر نشان مي      
  كنم  :

يان قدرت، كه ، بدان ، دين بيانگر مشاهده بيگانه شدن دين در ب – 1/5
حقوق با دين بيانگر تكاليف قدرت فرموده جانشين شده است، اهل واكنش 
را به انكار دين و در پي اين و آن مرام رفتن و در تخريب دين كوشيدن 
مي اندازد. اين روش آسان است اما  بجائي نمي رسد زيرا مرامي كه خود 

و پيشنهاد كرد. وگرنه بيان قدرت ديگري را  بايد يافت را  بيان قدرت نباشد
پيشنهاد كردن و براي مثال آن را ايدئولوژي ضد بهره كشي انسان از انسان 
و برابري زن و مرد و... تبليغ كردن ، يك دعوي است با تناقض ذاتي در 
خود . توضيح اين كه  قدرت بدانخاطر كه تمركز طلب است و بخواهي 

متمركز مي شود، سلسله مراتب و انواع تبعيض نخواهي نزد اقليت مسلط 
ببار مي آورد . تجربه در بخش بزرگي از جهان ما ،  ها را  ها و بهره كشي

  محلي براي ترديد در اين واقعيت نمي گذارد . 
اهل كنش از خود مي پرسند : آيا دين بيان آزادي و حقوق بوده  – 2/5

ند و يا از آغاز بيان قدرت است و قدرت مداران از خود بيگانه اش كرده ا
بوده است ؟ پرداختن به اين پرسش نياز به وقف عمري و به جان خريدن 
مشقتهاي بسيار دارد . زيرا هم دين ساالران دشمن چنين محقق و يا 
محققاني مي شوند و هم  دشمنان دين و قدرت طلباني كه به غلط گمان 

حمله  رمت در برابمي برند ديني كه شما توصيف كرده ايد توان مقاو
  ايدئولوژيك آنها را  ندارد . 

مي بينيد كه افزون بر سه دهه است كه زير حمله هاي تبليغاتي و غير      
تبليغاتي ( تهديد مداوم به ترور ) مثلث زور پرست قرار دارم. با اين حال ، 

  بكار سختي كه راه را بر آزادي انسان مي گشايد، ادامه مي دهم . 
اين جانب كه انتشار يافته اند ( موازنه ها، اصول راهنماي اسالم مطالعات   

، اقتصاد توحيدي ، حقوق انسان در قرآن ، زن و زناشوئي ، عدالت 
اجتماعي ، عقل آزاد و... ) مي بايد شما را  از اين پرسش بي نياز مي كردند 
. با وجود اين پرسش شما را مغتنم مي شمارم براي خاطر نشان كردن دو 

  واقعيت : 
استقالل و آزادي هر جامعه ، با استقالل و آزادي زنان و برخورداري زنان  ●

و مردان از حقوق انسان آغاز مي گيرد . به استقالل و آزادي زن است كه 
جامعه به  رشد توانا مي شود .  بدين خاطر ، دين بمثابه بيان آزادي و هر 

پيشنهاد شود، از رهگذر  مرامي كه آزادي را هدف قرار دهد و به جامعه
پذيرش زنان مستقل و آزاد است كه مي توانند جانشين اين و آن مرام 

  قدرت بگردند و در دموكراسي اشتراك بجويند .
 هايانواع دين ستيزي ها ، بخصوص در قرن بيستم ، هم در اروپا ( رژيم ●

  كمونيستي در شرق اروپا و پوزيتويستها در غرب اروپا ) و هم در آسيا
تجربه شده و جز شكست ببار نياورده اند . پيروزي انقالب ايران كه اسالم 
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راهنماي آن شد، به انسانهاي آزاد و آزادي دوست  اصل بمثابه بيان آزادي
مي آموزد كه اين راه سخت را بايد پي بگيرند و مطمئن باشند به نتيجه 

  مي رسند .
جزم «در مقابل » راعقل گ«در تاريخ عقايد اسالم هميشه جريانات  س:

را چگونه تعريف » بنيادگرايي اسالمي«وجود داشته. شما » گرائي بنياد گرا
اي به بايد روش ويژه» بنيادگرايي اسالمي«كنيد؟ آيا براي برخورد با  مي

  كار برد؟ اگر آري، كدام روش
  ؟

  پاسخ به پرسش ششم : 

باره يكدسته  انتگريسم و بنيادگرائي ، دو گرايشي هستند كه اولي را در
از كاتوليك ها بكار مي برند و دومي را در باره دسته اي از پروتستانها .  
حال اگر نخواهيم خود را به مقايسه صوري دلخوش كنيم، مي بايد به سراغ 
تجربه اي برويم كه مردم ما از انقالب بدين سو مي كنند . واقعيتي كه با 

انتگريسم را بتمامه  ندارد . از آن روبرو هستيم ، خاصه هاي بنيادگرائي و 
  خود بيگانگي اسالم در بيان قدرتي است با اين خاصه ها :

سرشت انسان را سرشته از خشونت مي داند. بنا بر اين ، زور را روش  – 1
باشد، » ولي امر « اصلي  مي داند و برآنست كه هرگاه انحصارش در دست 

قدرت تشخيص مي دهد :  در صالح انسان بكار مي رود . چرا كه دو نوع
بزرگ و » شيطانهاي « قدرت خوب كه از آن او است و قدرت بد كه از آن 

  كوچك است . 
از اين رو،  به مجازات ها تقدم مطلق مي بخشد و جعل جرم  و  – 2

مجازات را بر هر كار ديگري مقدم مي شمارد . از اين رو است كه هر 
توتاليتاريسم ) پيدا مي كند،  قدرتي ، بخصوص وقتي تمايل به فراگيري (

  تقدم مي بخشد و دستگاه جرم و مجازات سازي مي شود . » جزائيات « به 
و در خدمت  بسط يد او بر جان و » ولي امر « قضاوت را  از شئون   - 3

  ناموس و مال گمان مي برد .
اصل را بر تضاد مي گذارد و به اصل برائت قائل نيست . از اين رو، به   - 4
معتقد است . از اين رو است كه  » ضربه پيشگيرانه « فتيش عقيده و ت

را به دو و حذف يكي از دو را عين » خودي ها « تقسيم دائمي  حتي 
  صواب تصور مي كند

  مي انگارد .» ولي امر « مالكيت بر جان وناموس و مال مردم را از آن  – 5
طق صوري است . سخت ابهام گرا است و روشي كه بكار مي برد، من – 6

امكان مي » رهبر « زيرا ابهام از سوئي و منطق صوري از سوي ديگر به 
دهد  هر امري را كه به صالح مردم نميداند از آن آگاه شوند، مكتوم 
نگاهدارد . از ديد او،  دين نيز نبايد شفاف و بر همگان معلوم باشد . مردم 

آگاه باشند . » ي امر ول« حق ندارند از چون و چراي احكام ضد و نقيض 
از راه مصلحت » رهبر « غير از اين كه  قول ها و فعلهاي ضد و نقيض 

  است ، مردم حق چون و چرا ندارند .  زيرا 
ولي امر « در برابر خدا و مردم در برابر » ولي امر « اصل اينست كه   – 7
به غلط بود، » رهبر « مسئول هستند . مردم اگر اطاعت كردند ولو حكم » 

بهشت مي روند و اگر اطاعت نكردند به جهنم مي روند . زيرا در قيامت ، 
  خواهد بود !» ولي امر « مسئول احكام صادره 

همانست كه او مي گويد . از اين رو، ضد جريان آزاد » دين ناب «  –8
انديشه ها و اطالعات است و يك فكر و يك نوع اطالعات را قابل تبليغ مي 

داشت خود او از دين  و دومي ها راست و دروغهائي هستند داند .  اولي بر
  كه بسود قدرتي باشند كه گمان مي برد در اختيار او است . 

بديهي است خود را  صاحب انحصاري قوه قانون گزاري مي داند و   -  9
  را  بر همه واجب مي شمارد . » احكام حكومتي « اطاعت از 

معه را در بعدهاي سياسي و اقتصادي و و صد البته كه اداره امور جا  - 10
  اجتماعي و فرهنگي در انحصار خود مي داند .

الشه « دانش و فني كه با سلطه بي چون و چرايش سازگار نباشد   -  11
مي خواند و خواستار سلطه مطلق خود بر آموزش و پرورش است و » علم 

  از برداشت خود است .» دين « تابعيت علم و فن از 
دي را اطاعت از اوامر و نواهي ولي امر مي داند و غير آن را الابالي آزا – 12

  گري توصيف مي كند .
كه » دين ساالران « به تبعيض قائل است . نه تنها تبعيض بسود   - 13

  ، به سود مرد و به زيان زن و...» غير خودي « و به زيان » خودي « بسود 

و بزرگ شدن قدرت اقتضا به تقدم مطلق مصلحت ( هرآنچه تمركز   - 14
  كند ) بر حق و حقيقت قائل است .

در همان حال كه خشونت را سرشت انسان مي داند، به حقوقي كه   -  15
مي انگارد و » موضوعه « ذاتي حيات انسان باشند، قائل نيست . حقوق را 

مي داند . براي انسان اگر » ولي امر « اختيار دادن و گرفتن آنها را از آن 
قوقي بشناسد ، تكليف را بر حقوق او مقدم مي داند . بر اين باور هم ح

نيست كه تكليفي كه عمل به حقي نباشد، ستمگري است . بلكه براينست 
كه تكليف غير از حق است و در مقام مزاحمت، حق ساقط و عمل به 

  تكليف واجب مي شود .
د بلكه در بنا بر اين ، دليل حقانيت حكم را در خود حكم نمي دان – 16

صادر كننده حكم مي كند : اصل سنجيدن حق به شخص به جاي 
فصل الخطاب است، همين » رهبر « سنجيدن حق به شخص . معناي قول 

  است . 
بر واقعيت ( مردم و نيازهايشان ) و » ولي امر « به تقدم ذهنيت  – 17

  است .  فرموده قائل» رهبر « انطباق پندار و كردار و گفتار مردم بر ذهنيت 
را در » عوام « است و » نخبه گرا « خاصه هاي باال مي گويند چرا  – 18

حكم گوسفند مي انگارد .  اما نخبه گرائي او ، نظير نخبه گرائي  كه در 
جامعه هاي غرب امروز مشاهده مي شود، نيست . بلكه نوعي از نخبه ها را 

« است كه » يده خدا گز« مي داند و در ميان آنها ، يكي » برگزيده « 
كه » . از اين رو، نخبه هائي   بايد او را كشف كنند»  نخبه هاي گزيده 

هستند و هم نخبه هاي كه برگزيده نيستند، مي بايد مطيع »  برگزيده«
باشند » نخبه خدا گزيده « و اينها نيز مطيع امر » نخبه هاي برگزيده« امر 

  .  در نتيجه ،
سيستم ) ايست .  بدين خاطر كه سامانه  ضد استقرار هر سامانه ( – 19

هاي بر محور قدرت كه حقوقي براي انسان بشناسد، ساختني و پيشنهاد 
كردني نيست .  لذا، در همه ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 
، عامل تالشي سامانه است . دين را نيز در اجزاي پراكنده  متالشي مي 

  ست . كند . از اين رو، ضد رشد ا
بر دين قائل است ( ولي امر مي تواند » ولي امر « به تقدم و تسلط     -  20

  توحيد را هم تعطيل كند و... ) .
اينهمه از رهگذر قدرت را محور عقل كردن، بنا بر اين، اصل   - 21

» رهبر « راهنماي عقل را ثنويت تك محوري شناختن : محور فعال مايشاء 
  هستند .» كل االنعام  عوام« و محور مطيع مطلق 

آيا جدايي دين از دولت به معناي جدايي دين از سياست است؟ شما   س:
  نقش مذهب را در يك نظام دموكراتيك چگونه مي بينيد

  ؟
  :پاسخ به پرسش هفتم 

بنا بر اين كه هدف از سياست بدست آوردن قدرت باشد ،  و داراي  – 1/7
ي آن قائل شده اند ( راه و روش يكي از  سه معني و تعريفي باشد كه برا

بدست آوردن قدرت و راه و روش نگاهداري قدرت و راه و روش تصرف 
قدرت بقصد تغيير نظام اجتماعي و... ) ،  دين  بمثابه بيان آزادي، مي بايد 

  هم از دولت و هم از سياست جدا باشد . 
هرچند صحيح است كه جدا كردن باور از عمل ( = سياست )  – 2/7
ممكن است و الئيسيته فرانسوي قلمرو كليسا را از قلمرو دولت جدا كرده نا

است و در كشورهاي غرب، حزب ها با تمايل مذهبي فعاليت دارند، اما  
هرگاه جامعه اي بخواهد سالمت بجويد و انسان حقوق و افق باز معنوي 

بماند و بيابد، دين مي بايد  در بيان قدرت از خود بيگانه نشود. بيان آزادي 
  در جامعه نقشهاي بس مهم را بر عهده بگيرد :

از آنجا كه  در دموكراسي اصل بر كثرت آراء و عقايد است و كثرت   ●
گرائي وقتي هدف قدرت و نه آزادي  است ، همبستگي اعضاي جامعه و 
رعايت حقوق انسان را ناميسر مي كند، بر عهده دين است كه دائم به ياد 

و به جاي تضاد منافع ، » . ي آدم اعضاي يكديگر است بن« انسان بياورد 
  اشتراك در حقوق را تبليغ كند .

تذكار دائمي به انسان باشد كه آزادي و حقوق ذاتي حيات او هستند و   ●
زندگي بارور مي شود وقتي انسان حقوق ذاتي خويش را مي شناسد و بكار 

  مي برد .
گفتار و كردار انسان ها را محدوده از آنجا كه روابط قوا، قلمرو پندار و  ●
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اي مي كند كه قدرت معين مي كند و در اين محدوده ، تمايلهاي غير 
عقالني و افراطي قوت مي گيرند ، دين هشدار دائمي به انسان است كه 
عقل خويش را آزاد كند و از راه خشونت زدائي ، قلمرو پندار و گفتار و 

د .  فراخواندن انسان به از ياد نبردن كردار خويش را  فراخناي الاكراه كن
  بعد معنوي خويش، كار دين است . 

از ارزش انداختن قدرت از جمله نياز به مراقبت بس ضروري ازاين امر   ●
دارد كه قدرت جانشين  انسان  در رشد نگردد. در حال حاضر، سرمايه و 

همه جا سرمايه داري ، بمثابه عمومي ترين شكل قدرت و قدرتمداري ، در 
، نه تنها جانشين انسان در رشد شده است، بلكه با تخريب انسان و محيط 
زيست او است كه متكاثر مي شود، برهم مي افزايد ، و باالخره متمركز و 
بزرگ مي گردد . فراخواندن انسان به باز يافتن خويش و آزاد شدن از 

  هبندگي قدرت، در تمامي اشكال آن،  كار دين است .  در نتيج
زير سلطه و واليت مطلق سرمايه  –جهاني شدني بر پايه روابط مسلط   ●

داري  بر انسان و محيط زيست ، نافي حيات انسان در استقالل و آزادي 
است . پيشنهاد سياست جهاني  بر اصل استقالل بمعناي نبود روابط مسلط 

اي زير سلطه  به ترتيبي كه جامعه جهاني بتواند صاحب اختيار نيروه –
محركه ( دانش و فن و كار و سرمايه و... ) بگردد و اين نيروها را در رشد 

  انسان و عمران طبيعت بكار برد، كار دين است .
برقرار كردن جريان آزاد انديشه هاي ديني ( دين هاي گوناگون و   ●

گرايشهاي گوناگون در هر دين ) و بسا غير ديني در مقياس جهان ، هم 
دين از بند قدرت و هم بخاطر بسط فرهنگ آزادي، بر بقصد آزاد كردن 

  عهده دين بمثابه بيان آزادي است . 
خشونت زدائي و فراخواندن انسانها به خشونت زدائي ، كار روزانه دين   ●

  بمثابه بيان آزادي است .
نظر شما در مورد اقدامات و عمليات ضد آمريكايي و اسرائيلي   س:

  ؟بنيادگرايان اسالمي چيست
  

  پاسخ به پرسش هشتم: 

پرسش هشتم شما مبهم است.  آيا هرگونه مقاومت در برابر سلطه       
مي خوانيد؟ گمان نمي كنم . از اين رو،  اين » بنيادگرائي اسالمي«گري را 

  و آن احتمال را ، در پاسخ، مد نظر قرار مي دهم :
اري و هرگاه مقصود خشونت گستري و صرف كشتن (عمليات انتح  -  1/8

هاي مختلف خشونت  غير آن) بقصد رسيدن به هدف باشد، عمل گرايش
هائي است كه به  طلب، ضد اسالم و حقوق انسان، از جمله حقوق  انسان

پردازند. با وجود، اينگونه عمليات در مدار بسته سلطه  ها مي اينگونه جنايت
ي امريكا ها زير سلطه، طراحي و اجرا مي شوند. به سخن ديگر، جنايت -گر 

و اسرائيل بسيار بزرگ تر است. زيرا از رهگذر سلطه مرگبار و ويرانگر آنها 
بست خشونت گرفتار  است كه جامعه هاي مسلمان از رشد مانده و در بن

آمده اند. آنچه زير سلطه مي بايد بداند اينست كه در اين مدار بسته، 
ئي  جانشين اين و ها خشونت را تنها روش كردن، راه بجائي نمي برد. گروه

هاي  اند و به بهانه مبارزه با دشمن، خشونت كور را به ملت آن ملت شده
ها بسپرند و آنها  راه  خود نيز تحميل كرده اند، بايد جاي خود را به ملت

بيرون رفتن از مدار بسته را بجويند و در پيش بگيرند. دست كم از تحديد 
نمونه، طالبان به قول خانم  آزادي جامعه هاي خود دست بردارند. براي

بوتو، فرآورده پول عربستان و همكاري ارتش پاكستان و حكومت انگلستان 
بودند. خشونت كور را روش كردند. افغانستان را ميدان جنگ كردند. پاي 
قواي امريكا و انگليس و... را به افغانستان گشودند. امروز نيز با قواي 

افغانستان، با برخورداري آنها است كه جنگند، با آزادي مردم  خارجي نمي
  مي جنگند. 

هرگاه مقصود  از مقاومت مسلحانه در برابر تجاوزهاي مسلحانه  – 2/8
امريكا و اسرائيل به حقوق ملي و حقوق انسان در سرزمين هاي مسلمان 
نشين است، برابر اعالميه جهاني حقوق بشر، اينگونه مقاومت حق ملتهاي 

  وجود اين،  زير سلطه است .  با
زير  -از ديد اين جانب، عامل اول در پديد آمدن رابطه مسلط   – 3/8

سلطه، نظام اجتماعي جامعه زير سلطه است. نظامي اجتماعي بسته و يا 
نيمه بسته، زير فشار نيروهاي محركه، يا بايد باز شود و يا اين نيروها را 

شود. قشرهاي حاكم  خنثي كند اگر نه، نظام اجتماعي باز و تحول پذير مي

كنند. تخريب  توانند آنها را خنثي مي از راه تخريب و  صدور اين نيروها  مي
كند به سلطه گر. پيش از  و صدور نيروهاي محركه  نيازمندشان مي

ها به  مشروطيت، سلطنت استبدادي از راه فروش امتيازها و سپردن گمرك
شد و از  اعي ميهاي روس و انگليس مانع از تحول نظام اجتم قدرت

مشروطيت بدين سو، استبدادهاي فرآورده كودتاها، اين نقش را بعهده  
اند.  بنا بر اين، مبارزه اول، بر اصول استقالل و آزادي و رشد بر  داشته

ميزان عدالت اجتماعي، در جامعه هاي زير سلطه است كه مي بايد بعمل 
  آيد.
وهاي مذهبي و غير مذهبيِ بنظر شما موانع عمده در راه همكاري نير  س:

  ماركسيست، براي ايجاد يك نظام سياسي دموكراتيك در ايران كدامند؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در چه عرصه ها و با چه شرايطي نيروهاي ملي ـ مذهبي و : س
روشنفكران مذهبي ميتوانند و مايلند كه با نيروهاي غير مذهبي و 

  ماركسيست، همكاري كنند؟
  

  شهاي  نهم و دهم :پاسخ به پرس

پاسخ پرسش شما در پرسش موجود است: باور به دموكراسي و اشتراك 
  عمل در استقرار دموكراسي. 

با اين وجود، بر پايه تجربه ، دست كم از نهضت ملي كردن صنعت نفت تا  
،  آنچه بايد كرد و آنچه نبايد كرد را در نوشته 1360بعد از كودتاي خرداد 

يك جبهه ، پيشنهاد كرده ام كه در سايت اينجانب در اي پيرامون تشكيل 
، موجود اند. چند نوبت نيز آن را موضوع بحث 81بخش مقاالت   سال  

قرارداده ام. آن كار براي آنها يي كه براستي خواستار همكاري براي استقرار 
دموكراسي هستند، مي تواند بي فايده نباشد .  با وجود اين ، چند مانع 

  باز مي نويسم :عمده را  
بر سر قدرت بمثابه هدف فعاليت سياسي ، آن سان كه لنين مي   - 1/9

پنداشت، نمي توان همكاري كرد . زيرا از پيش معلوم است كه بمحض 
دستيابي به قدرت ، جنگ بر سر قدرت آغاز مي شود . برداشتن اين مانع 

يهي است به اينست كه آزادي و استقالل  هدف مبارزه مشترك شوند . بد
كه اين دو اصل مي بايد تعريفهاي شفاف و تفسير برندار بيابند كه همگان 

  با آنها توافق كنند. 
تضاد « اخالق مبارزه كه از بخت بد يكسره از ميان برخاسته است .  – 2/9

اخالق » قدرت هدف مبارزه سياسي است « و » اصل و اتحاد فرع است 
بردن دروغ و ديگر اشكال خشونت درخور خود را تحميل مي كند : بكار 

حتي بر ضد متحد خود . اما جامعه امروز نياز به  بديلي دارد كه بتواند 
اعتماد از دست رفته را بدو  بازگرداند . دروغ و ديگر روشهاي تخريبي، 
آنهم با وجود نيم قرن تجربه عدم موفقيت در حفظ اتحاد حتي تا رسيدن 

  يسر نشدن همكاري هستند .به هدف، همچنان از موانع بزرگ م
استوار نماندن بر اصول مورد توافق و راست بخواهي، تقدم مطلق  – 4/9
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دادن به تاكتيك و بسا از ياد بردن استراتژي و نقض اصول هر بار كه 
ضرورت اقتضا كرد (توجه مي دهم به نقض ميثاق شوراي ملي مقاومت و 

راه را باز مي كنند » اناصالح طلب«نقض اصل آزادي ، در پي اين تصور كه 
و بايد به آنها كمك رساند و نقض اصل استقالل ، به دنبال اين خيال كه 
مي بايد آلترناتيوي را ساخت تا در صورت حمله نظامي امريكا به ايران در 
صحنه حاضر بود) . بنابر  اخالق مبارزه ، به اين اصول مي بايد عمل كرد . 

از بيرون آوردن دولت از تصرف  اين اصول براي آن نيستند كه بعد
به عمل در آيند . زيرا هرگاه  شركت  مالي، احتماال –مافياهاي نظامي 

كنندگان در اتحاد بدانها عمل نكنند، پيشاپيش مسلم است كه رژيم جديد، 
  بر فرض  استقرار،  ادامه رژيم پيشين در شكلي ديگر شود. 

يشهاي زورپرست و عرصه سياسي ايران همواره در تصرف گرا – 3/9
در حال  –وابسته بوده است . بيرون آوردن ايران از تصرف زورپرستان 

مي بايد هدف هر همكاري باشد .   -حاضر مثلث زورپرست در حال زوال 
بديهي است چسبيدن به اين يا آن رأس زورپرست،  از موانع بزرگ 

مانع همكاري بوده است. بهمان نسبت كه اين مثلث ضعيف مي شود، اين 
  نيز كوچك مي شود . 

نه تنها هژموني » . هژموني طلبي«موانع باال  همراه هستند با  – 4/9
طلبي مانع پيدايش جبهه گشته است بلكه عامل عمده انشعاب 
درسازمانهاي سياسي و متالشي شدن آنها بوده است . تا وقتي قدرت هدف 

انع را از سر فعاليت سياسي شمرده مي شود، غير ممكن است بتوان اين م
راه برداشت . چرا كه قدرت فرآورده رابطه قوا است و در اين رابطه يكي 
مسلط و يكي زير سلطه ، يكي رهبري كننده و ديگري رهبري شونده مي 

  شود . 
گريز از شفافيت و گرايش به ابهام  كه سبب مي شود ، هدفها   - 5/9

ربه ها، مشروطيت، ناروشن و موضعگيري ها چند پهلو شوند. هرگاه در تج
تأمل كنيم ، ابهام را هم از موانع  57ملي كردن صنعت نفت و انقالب  

  بزرگ همگرائي و هم از عوامل تحول از اتحاد به افتراق بوده اند . 
در طول يك قرن، مردم ايران ، جنبش هاي كوچك به كنار، دست   -  6/9

د يك دولت حقوق به سه جنبش همگاني زده اند . اما هر سه بار، از ايجا
مدار ، ناتوان گشته اند . از موانع همكاري و نيز ناكامي يكي تن ندادن به 
شناخت واقعيت آن سان كه هست بوده است . در حقيقت، ستون پايه هاي 
دولت استبدادي، هر بار، ناشناخته مانده و بسا ستون پايه هاي فرسوده با 

نيست دولت استبدادي و ستون پايه هاي جديد جانشين شده اند . ممكن 
ستون پايه هاي آن را نشناخت و بر سر دولت حقوق مدار و ستون پايه آن 

  توافق نكرد و به همكاري توانا شد .
از موانع بس مهم، جنگ تقدم ها است : تقدم عدالت اجتماعي (نظر  – 7/9

اسالم «ها) و تقدم اسالم نظر  ها) و تقدم آزادي (نظر ليبرال ماركيست
و تقدم استقالل (نظر ملي گراها)، همكاري را غير ممكن مي كنند.  »گراها

هائي را  در جريان انقالب ايران، بر اصل موازنه عدمي، اين اصول تعريف
يافتند كه اتحاد را ميسر مي كردند. اما بمحض، سقوط رژيم شاه، جنگ 

هاي در جنگ و مردم ايران  تقدم ها از سر گرفته شد و آمد بر سر گروه
  چه آمد .آن

موانع ديگر نيز وجود دارند اما هرگاه همت كنند و كنيم و اين موانع را از 
ميان برداريم، بر از پيش پا برداشتن موانع ديگر توانا مي شويم و مي توانيم  
بديل دموكراتيكي را بسازيم كه بسان نيروي محركه سياسي عمل كند و 

  اسي درآورد .جامعه ايراني را به حركت براي استقرار دموكر

  

* 
 
 

  

  

  
  اسالم سياسي

  !در خدمت امپرياليسم 

  

 نوشنه ي: سمير امين

  ترجمه: ح. رياحي

  

 "ي اسالم خودويژگي"ي جريانات طرفداراسالم سياسي به  همه
دائي قائل نيست. جمعتقدند. طبق باورآنها اسالم بين سياست و مذهب 

آوري اينكه ي مسيحيت ميدانند. ياد  اين جدائي را ظاهرا مشخصه
نظراتشان با آنچه مرتحعين درآغاز قرن نوزدهم مي گفتند كلمه به كلمه 

تواند اثري برآنها داشته باشد. درآغازقرن نوزدهم  تطابق دارد ، نمي
مرتجعين (ازجمله بونالد ودومستر) سعي مي كردند گسستي را محكوم 

  ده بود!كنند كه عصرروشنگري و انقالب فرانسه درتاريخ غرب بوجود آور
 ي جريانات طرفداراسالم سياسي قلمرو براساس اين موضعگيري همه

كه، در  "فرهنگي" اما  -گزيدند ي فرهنگ برمي را درحوزهارزه ي خود بم
فروكاسته مي شود،  تعلق داشتن به يك مذهب بخصوص در واقعيت،

تعلقي كه اساسش رسم و سنت است. درحقيقت، مبارزين اسالم سياسي 
اي نشان نمي  امون جزم هايي كه درونمايه مذهب است عالقهبه بحث پير

مرسوم عضويتشان به  ي اصلي آنها اينست كه طبق شعاعر دهند. دغدغه
جماعت [اسالمي] پذيرفته شود. چنين نگرشي به واقعيت دنياي مدرن 
نگران كننده است، نه تنها به اين دليل كه ازانديشه تهي است وسعي مي 

يشه را پنهان كند، بلكه به اين خاطركه استراتژي كند فقدان فكرواند
ي جنگ فرهنگ ها با  كند: استراتژي جايگزيني امپرياليسم را توجيه مي

ي تحت سلطه. تاكيد  مبارزات بين مراگزامپرياليسي وكشورهاي پيراموني
انحصاري اسالم سياسي برفرهنگ اين فرصت را دراختيارآن قرار مي دهد 

ي بين طبقات تحت ستم واستثمار با نظام  ي واقعي تا مبارزات اجتماعي
سرمايه داري جهان گستر را ازتمامي حوزه هاي زندگي حذف كند. 

ي واقعي  هايي كه مبارزات اجتماعي مبارزين اسالم سياسي درحوزه
جريان دارد حضور ملموسي ندارند و رهبران آنها همواره تكرار 

ها  حضور آنها در اين حوزهكنندكه چنين مبارزاتي بي اهميت است.  مي
شود كه هدفي جز  هاي درماني محدود مي به تاسيس دبستان وكلينيك

ها درخدمت پشتيباني از  صدقه و ارشاد[مذهبي] ندارد. اين فعاليت
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مبارزات طبقات محروم عليه نظامي نيست كه مسئول فقرو فالكت 
  آنهاست.

ردوي ي واقعي متحدا ي مسائل اجتماعي اسالم سياسي درحوزه
سرمايه داري وابسته و امپرياليسم مسلط است و از اصل ذات مقدس 

ي ملزومات بازتوليد سرمايه داري  مالكيت دفاع مي كند و نابرابري و همه
بخشد. دفاع اخوان المسلمين از قوانين ارتجاعي در  را مشروعيت مي

پارلمان مصر در همين اواخر يكي از  صدها نمونه از اين دست است. در 
پارلمان مصر، حقوق مالكان به ضرر زارعين اجاره دار (كه اگثريت 

دهند) تقويت شد. حتي يك نمونه قانون  دهقانان خرد را تشكيل مي
ارتجاعي وجود ندارد كه در كشوري اسالمي وضع شده باشد كه 

هاي اسالمي با آن مخالفت كرده باشند. افزون بر اين، چنين  جنبش
كند. اسالم  نظام امپرياليستي رسميت پيدا مي قوانيني با توافق رهبران

سياسي ضد امپرياليسم نيست حتي اگر مبارزين آن نظري جز اين 
داشته باشند! براي امپرياليسم، اسالم سياسي متحد ذيقيمتي است و 
امپرياليسم به اين امركامالٌ واقف است. بنابراين، درك اين قضيه ساده 

حاكم عربستان سعودي و  طبقاتاست كه اسالم سياسي هميشه 
افزون براين، اين طبقات از همان  داند. ميهاي خود  ردهپاكستان را جزء 

محلي،   اند. بورژوازي كمپورادور ترين مشوقين آنها بوده جزء فعال آغاز
سرمايه داران نوكيسه و سودبرندگان جهان گستري سرمايه با دست و 

 انداز اسالم سياسي چشم كنند. دل بازي از اسالم سياسي پشتيباني مي
ضد "(كم وبيش  "ضد غرب"ضد امپرياليستي را رد و موضعگيري 

درگير  گيري، جوامع موضعاين ) را جايگزين آن كرده است. "مسيحيت 
را بطور آشكار به بن بست كشانده و بنابراين مانعي بر سر  با امپرياليسم

  آورد. راه بسط كنترل امپرياليستي بر نظام جهاني، بوجود نمي
اي مسائل (مشخصن مسائل  اسالم سياسي نه تنها در خصوص پاره
ها  و حتي مسئول افراط كاري  مربوط به موقعيت اجتماعي زنان) ارتجاعي

شود، (ازقبيل قبطيان در  ايست كه عليه شهروندان غير مسلمان مي
 ها تواند در امر رهائي ملت مصر) بلكه اساساٌ ارتجاعي است؛ و بنابراين نمي

  شركت داشته باشد.
تماعي به ديالوگ جهاي ا جنبش تشويق بااين وجود، سه بحث براي

  هاي اسالم سياسي ارائه شده است: با جنبش
هاي وسيعي را بسيج  نخستين بحث اين است كه اسالم سياسي توده

توان آنها را ناديده گرفت يا تحقيركرد. تصورات متعددي  كند كه نمي مي
زند. با اين همه، بايد خونسردي خود را حفظ و  به اين ادعا دامن مي
از جمله  "انتخاباتي"هاي  بررسي كرد. پيروزيدقيقاٌ چنين بسيج هائي را 

كه در ميان باشد،  تري كاملهائي است كه پاي تجزيه و تحليل  ي نمونه
نسبت كنم؛  بايد با محك دقيق سنجيده شود. من به يك نمونه اشاره مي

 كه درانتخابات -!هفتاد وپنج درصد بيش از - ندگانيبسيار باالي راي ده
ها درخيابان،  قدرت اسالميست. راي دادن خودداري كردند مصر از اخير

هائي غايب  گذارد كه از صحنه ضعف چپ سازمان يافته را به نمايش مي
  است كه مبارزات اجتماعي درآن جريان دارد.

ي توافق وجود داشته ي اسالم سياس حتي اگر بر سر قدرت بسيجِ گسترده
هاي  ي آنست كه چپ بايد سعي كند سازمان باشد، آيا اين توجيه كننده

هاي سياسي و اجتماعي با خود همراه كند؟  اسالم سياسي را براي فعاليت
كند،  اينكه اسالم سياسي تعداد كثيري از مردم را با موفقيت بسيج مي

اين حقيقت را  ي سياسي موثري بايد يك حقيقت است و هر استراتژي
هاي خود در نظر داشته باشد. اما  نهادات و گزين در مالحظات، پيش
آنها بهترين وسيله برخورد با اين چالش نيست. بايد تالش براي اتحاد با 
 _بخصوص اخوان المسلمين  _هاي اسالم سياسي  اشاره كرد كه سازمان

تصادف  به كنند. اگر در پي چنين اتحادي نيستند وحتي آنرا رد مي
اند،  هاي چپ بداقبال اتحاد با اسالم سياسي را پذيرفته اي سازمان پاره

گيرد اين است  اولين تصميمي كه اسالم سياسي پس از كسب قدرت مي
 تر از بين ببرد، كه اتحاد دست و پاگير با آنها را با خشونت هرچه تمام

شاهد همانطوركه در ايران مورد سرنوشت مجاهدين و فدائيان خلق را 
  بوديم.

اند اين است كه  ارائه داده "ديالوگ"استدالل دوم كه طرفداران 
نهادات اجتماعي ارتجاعي  اسالم سياسي حتي اگر در چارچوب پيش

اند معيار ضد  ام كه گفته است. شنيده "ضد امپرياليست"است، ولي
مبارزاتي كه  ام (پشتيباني بي چون وچرا از امپرياليستي كه من ارائه داده

است و  "اكونوميستي"در راستاي پيشرفت اجتماعي صورت مي گيرد.) 
از ابعاد سياسي چالشي كه ملل جنوب با آن روبرو هستند غافل. به باور 

ام را در نظر بگيرند،  من اين انتقاد فاقد اعتباراست بشرطي كه آنچه گفته
ي پاسخ هاي مطلوبي  ي ابعاد دمكراتيك و ملي مشخصاٌ آنچه درباره

  شود. ام كه به روياروئي با اين چالش مربوط مي هگفت
پذيرم كه نيروهاي فعال [درصحنه ي جامعه] در  همين طور هم مي

هاي جنوب با آن روبريند و در برخورد با ابعاد  پاسخ به چالشي كه ملت
نيستند. بدين ترتيت امكان تصور گير  پياجتماعي و سياسي آن ضرورتاٌ 
ي  كه ضد امپرياليسم باشد اما درحوزه يك اسالم سياسي وجود دارد

اهللا در  اجتماعي قهقرائي. در اين رابطه، ايران، حماس در فلسطين، حزب
هاي مقاومت در عراق باالفاصله به ذهن متبادر  اي حنبش لبنان وپاره

 نظرم اين استكنم.  هاي مشخص را بعداٌ بررسي مي شود. اين وضعيت مي
نيست اما در مقياسي جهاني  تپرياليسكه اسالم سياسي بطوركلي ضد ام

  و بطور كامل با قدرت هاي مسلط همراه است.
استدالل سوم توجه چپ را به ضرورت مبارزه با اسالم ستيزي جلب 

ي  تواند مساله كند. هيچ چپي كه ارزش نام بردن داشته باشد نمي مي
ي پاريس را ناديده بگيرد، يعني برخورد با آن طبقات از  شورش حومه

مردم كه منشاء مهاجرت دارند و در كالن شهرهاي سرمايه داري 
كنند. تجزيه وتحليل اين چالش و  ي معاصر زندگي مي پيشرفته
ي شركت  هائي كه گروهاي گوناگون (احزاب ذينفع، چپ اروپائي پاسخ

كننده در انتخابات، چپ راديكال) به آن داده اند، محور بررسي اين مقاله 
خواهانه  كنم كه نقطه نظرم را بگويم: پاسخ ترقي ه مينيست. به اين بسند

مداري  كردن جماعت نهادينهي  پايه تواند بر به اين چالش نمي
) گذاشته شود كه در اساس و ضرورتاٌ هميشه با  1(كمونيتارينيسم) (

نابرابري در پيوند است و نهايتاٌ ريشه در فرهنگ نژادپرستي دارد. 
ي ارتجاعي  دئولوژيك فرهنگ سياسيكمونيتارينيسم كه محصول اي

اياالت متحده است (و پيش از آن با موفقيت در بريتانياي كبير پيش 
رود كه زندگي سياسي قاره اروپا را آلوده كند. اسالم  ) ميشده استبرده 

هاي مهمي از نخبگان و وسائل ارتباط جمعي به طور  ستيزي كه بخش
ي تكثر [فرهنگي] جماعت  دارهي ا زنند، استراتژي منظم به آن دامن مي

به نفع سرمايه است زيرا اين احترام ظاهري به تكثر، در حقيقت، فقط 
  ها واختالفات در ميان طبقات خلقي. ابزاري است براي تعميق شكاف

اي ويژه است و خلط آن با  ها مساله ي به اصطالح حومه مساله
بات بين مراكز ي مناس ي امپرياليسم (يعني مديريت امپرياليستي مساله

) كمكي به ي تحت سلطه مسلط امپرياليستي و كشورهاي پيراموني
هاي كامالٌ متمايز نخواهد كرد. اين  پيشرفت در هيچ يك از اين حوزه

ي  خلط مسائل بخشي از اسباب و ابزار ارتجاعي است و تقويت كننده
 اسالم ستيزي؛ و اسالم ستيزي نيز بنوبه خود، هم حمله به طبقات خلقي

در مراكز امپرياليستي و هم حمله به ملل كشورهاي پيراموني را، 
ي خود به  بنوبهو اسالم ستيزي، . اين خلط مسائل بخشد شروعيت ميم

كند و به گفتمان  ارتجاعي، خدمت ارزشمندي مي -اسالم سياسي
دو اردوي خواهم بگويم كه  بخشد. بنابراين، مي ضدغربي آن اعتبار مي

ك ارتجاعي، كه به ترتيب راست نژاد پرست غرب و ي ايدئولژي مبارزه
كنند، درست  ي آنند، يكديگر را تقويت مي اسالم سياسي پيش برنده
  كنند. هاي كمونيتارينيسم پشتيباني مي همانطوركه آنها از  فعاليت

  
  نوگرائي، دمكراسي، سكوالريسم واسالم

هند، د سيمائي كه مناطق عربي و اسالمي امروزه از خود ارائه مي
هاي  سيماي جوامعي است كه در آنها مذهب (اسالم) در تمامي عرصه

زندگي سياسي و اجتماعي در صف مقدم قرارگرفته است، بطوري كه 
نمايد. اكثريت ناظران  توانست باشد، عجيب مي تصور اين كه جزاين مي

رسند  خارجي (رهبران سياسي و وسائل ارتباط جمعي) به اين نتيجه مي
، شايد هم دمكراسي، بناچار خود را باحضور پرقدرت اسالم كه نوگرائي

سازند.  انطباق خواهد داد. آنها به اين ترتيب سكوالريسم را ناممكن مي
اين سازش يا ممكن است و بايد از آن حمايت شود يا ضروري نيست و 
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. من به هيچ برخورد كردبايد با اين منطقه از جهان همانطوركه هست 
 چشم انداز در -بينانه موافق نيستم. آينده به اصطالح واقعديد وجه با اين 

براي ملل اين منطقه هم چون  -درازمدت از سوسياليسم جهاني شده
اي در اين مناطق  دمكراسي و سكوالريسم است. چنين آينده ملل ديگر،

هم چون ديگر مناطق ممكن است، اما هيچ كجا، هيچ چيز، قطعي و 
  تضمين شده نيست.

گسستي است در تاريخ جهان كه اروپا در قرن شانزدهم نوگرائي 
مبتكر آن بود. نوگرائي انسان را چه بصورت فرد و چه جمع، مسئول 

هاي پيش مدرن فاصله  داند؛ در نتيجه با ايدئولوژي تاريخ خود مي
گردد، درست  گيرد. بنابراين، با نوگرائي است كه دمكراسي ممكن مي مي

ي مذهب از  اش سكوالريسم در مفهوم جدائي ههمانگونه كه نوگرائي الزم
ي نوگرائي، دمكراسي وسكوالريسم  سياست است. مجموعه بهم پيوسته

ي  كه عصر روشنگري معمار آن بود و انقالب [كبير] فرانسه به آن جامه
هاي خود، جهان  ها و پسرفت ي پيشرفت عمل پوشاند، تاكنون با همه

ائي به خودي خود فقط يك معاصر را شكل بخشيده است. اما نوگر
انقالب فرهنگي نيست، بلكه تنها در رابطه تنگاتنگ با تولد و رشد 

هاي  سرمايه داري معنا و مفهوم پيدا كرده است. اين رابطه محدوديت
را مشخص كرده است. بنابراين،  "واقعا موجود"ي  ي نوگرائي تاريخي
وزه با آنها هاي مشخص نوگرائي، دمكراسي و سكوالريسمي كه امر شكل

بايد بعنوان ثمرات تاريخ مشخص رشد سرمايه داري،  سروكار داريم را مي
ي سرمايه  اي كه سلطه مورد مالحظه و بررسي قراردهيم. شرايط ويژه

هاي اخص نوگرائي، دمكراسي و سكوالريسم را  داري مبين آنست، ويژگي
 ي بلوك اي كه محتواي اجتماعي هاي تاريخي سازش - رقم زده اند

(آنچه من روند تاريخي ي فرهنگ  -كند [طبقاتي] مسلط را مشخص مي
  هاي سياسي مي نامم ).

را  ي تاريخي ي دركم از متد ماترياليستي دراين جا معرفي فشرده
هاي گوناگون تركيب نوگرائي،  فقط به اين دليل يادآوري كردم كه روش

  كنم.دمكراسي وسكوالريسم سرمايه داري را برمتن نظري آن مشخص 
عصر روشنگري و انقالب فرانسه، مدل سكوالرسم راديكال را عرضه 
داشت. فرد بي خدا باشد يا الادري، خدا باور باشد يا موئمن (دراين مورد 

. در سطح دخالتي ندارد آندر مسيحي) آزادي انتخاب دارد و دولت 
ها و  عقب نشيني -و در فرانسه با احياي سلطنت -ي اروپا قاره

هاي  كه قدرت بورژوازي را با قدرت طبقات مسلط نظام هائي سازش
سكوالريسم فروكاسته و ضعيفي شد  پيشامدرن متحد كرد، زمينه ساز

. اين سكوالريسم نقش شد فهميده ميكه از آن رواداري و تحمل 
كرد. در مورد اياالت  اجتماعي كليساها را از نظام سياسي حذف نمي

ص تاريخي اين كشور به متحده، قضيه چنين است كه مسير خا
اي منتهي شد كه اساساٌ ارتجاعي بود. در اين  گيري فرهنگ سياسي شكل

فرهنگ، سكوالريسم راستين عمالٌ ناشناخته است. در اين كشور مذهب 
مذاهب  اي است و سكوالريسم با تكثر ي شناخته شده عامل اجتماعي
  رسمي است. ) -يا حتي سكت -شود. (هرمذهب رسمي، خلط مي
ي  يابي ي سكوالريسم راديكال و ميزان پشتيباني از شكل بين گستره

ي نوگرائي، پيوند مشخصي وجود دارد.  جامعه در همĤهنگي با درونمايه
سياست در، جهت بخشي به تحول اجتماعي ي  تاثير گذاريچپي كه به 

در راستاهاي مشخصي باور داشته باشد، خواه چپ راديكال يا حتي 
كند. راست محافظه  ي سكوالريسم دفاع مي اهيم اساسيرو، از مف ميانه

كند كه تكوين و تحول امور، خواه اقتصادي، سياسي يا  كار ادعا مي
 ي اقتصاد، اجتماعي را بايد به حال خود گذاشت. سرمايه، در زمينه

ي سياست، دمكراسي  داند. در زمينه را مطلوب خود مي بازار مشخصن
جاي بديل را گرفته است. و  دگرگونيو  شتاب به قانون تبديل شده كم

ي دمكراسي]، سياست نيازي به  در جامعه، در اين زمينه [زمينه
كمبودهاي دولت را جبران مي  "جماعات " -سكوالريسم فعال ندارد

ي نمايندگي، مي سازد؛ و بايد گذاشت  كنند. تاريخ را بازار و دمكراسي
ي  اعي در لحظه كنونيي اجتم چنين كنند. چنين برداشتي از انديشه

يابد  هائي تجلي مي و در فرمولبندي دست باال را داردعقب نشيني چپ، 
گيرد. فرهنگ  را دربر مي» نگري«تا » تورن«كه طيفي از افراد از 

ي ارتجاعيِ اياالت متحده، از اين هم در نفي مسئوليت فعاليت  سياسي

 "امريكا"خش ملت ب سياسي فراتر مي رود. تكرار اين ادعا كه خدا الهام
مفهوم سكوالريسم را از محتوا  "اعتقاد"است و پشتيباني وسيع از اين 

سازد به معني  كند. در حقيقت، گفتن اين كه خدا تاريخ را مي تهي مي
  ي بازار بگذاريم. اينست كه ساختن تاريخ را تنها به عهده

 هاي خاورميانه كجاست؟ تصوير مردان از اين نقطه نظر جايگاه ملت
هاي  زنان روسري به سر، به نتيجه گيري ي سر فرود آورده وريشو

  عجوالنه 
شود. دوستان  ي شدت هواداري و پيروي مذهبي افراد منتهي مي در باره

به ندرت  اند نوع مذاهبغرب كه خواهان احترام به ت "باورفرهنگ "
كنند بفهمند مقامات [دولتي] چه روندهائي را به خدمت  ميتالش 
بي ترديد افرادي  خود را عرضه كنند. ند تا تصويري باب طبعا گرفته

هستند. آيا تناسب عددي آنها از  " خداي  شيفته" هستند كه
كنند بيشتر  هاي اسپانيائي كه در روز عيد پاك راهپيمائي مي كاتوليك

است؟ يا از جمعيت وسيعي كه در اياالت متحده به موعظه كنندگان 
  دهند؟ انجيل در تلويزيون گوش مي

 بهررو، اين منطقه [خاورميانه] هميشه چنين تصويري از خود ارائه
ديگر دارد،  با كشور گذشته از تفاوتهائي كه هر كشور نداده است.

توان مشخص كرد: ازمراكش تا افغانستان،  ي پهناوري را مي منطقه
ي عربي)،  ازجمله ملت هاي عرب (به استثناي كشورهاي شبه جزيره

 هاي آسياي مركزي هاي جمهوري ها و ملت يان، افغانتركها، ايران
كه امكانات بسط و گسترش سكوالريسم در آنها را  ي سابق شوروي
هاي  هاي همجوار، عرب توان ناديده گرفت. وضعيت در ميان ملت نمي

  شبه جزيره يا پاكستان متفاوت است.
تحت ن ي پهناور [خاورميانه] شديد هاي سياسي در اين منطقه سنت

هاي روشنگري، انقالب  اند: ايده جريانات راديكال نوگرا قرار داشته اثيرت
 خاطر فرانسه، انقالب روسيه و كمونيسم انترناسيونال سوم همگي در

مينيستر  ست  و بطور مثال بسي بيشتر از پارلمنتاريسم و بود مردم
ي  هاي اصلي بخش مدل اهميت داشت. اين جريانات غالب كه الهام

ياسي بودند و طبقات حاكمه آنها را در عمل پياده كردند، دگرگوني س
هائي از استبداد  توان آنها را شكل اي جهات مي هائي بود كه از پاره مدل

  توصيف كرد. روشن بين
». خديو اسماعيل«يا » علي محمد« اين گونه بود وضعيت مصر

لي كماليسم در تركيه و نوسازي در ايران، از اين دست بود. پوپوليسم م
هاي  هاي سياسي تعلق دارد. گونه تاريخ به مجموعه پروژه ي اخير مرحله

ي الجزيره، بورقيبيسم  ي رهائي بخش ملي اين مدل متعدد بود (جبهه
ها شبيه راستاي آن تونس، ناصريسم مصر، بعثيسم سوريه وعراق)، اما

هاي  به اصطالح تجربه رژيم -هاي افراطي يكديگر بود. ظاهراٌ تجربه
اساس تفاوتي  در با يكديگر -يستي در افغانستان و يمن جنوبيكمون

ها دستĤوردهاي زيادي داشتند و به همين  ي اين رژيم نداشتند. همه
 كه بودند. به همين دليل بود اي برخوردار دليل از پشتيباني وسيع توده

و توسعه  رشد با وجودي كه واقعاٌ دمكراتيك نبودند، مسير ها] اين رژيم[
ها، مثالٌ در مصر  اي موقعيت اين راستا [نوآوري] گشودند. در پارهرا در 
، تالشي در جهت دمكراسي انتخاباتي صورت 1950تا  1920ازسال

رو (حزب وفد) از آن حمايت كرد.  گرفت و كانون ضدامپرياليستي ميانه
اين تالش با مخالفت قدرت امپرياليستي مسلط (بريتانياي كبير) و 

توان  ي سلطنتي) روبروشد. با اطمينان مي خانوادهمتحدين محلي آن (
نشد.  "رد"شكل متعادل خود از طرف مردم   گفت كه سكوالريسم در

انديش بودند  سهل است، اين مذهبيون بودند كه در اذهان مردم تاريك
  اكثر آنها چنين بودند. هم والبته

اموري  ي نوگرائي از استبداد نوگرا تا پوپوليسم راديكال مليها تجربه
هاي پر قدرتي كه در طبقات متوسط دست باال را  تصادفي نبود. جنبش
ي آن بودند. اين طبقات بدين ترتيب خواست و  داشتند، پيش برنده

ي  ي جهاني شده خواهند در صحنه ي خود را نشان دادند كه مي اراده
هاي با  مدرن بمثابه شركاي كامل و تمام عيار به حساب آيند. اين پروژه

توصيف كرد، به ملي بورژوائي  هاي پروژه توان حتواي نوگرايانه را كه ميم
تحول  ي رشد و رساند و پيش برندگان باالقوه بسط سكوالريسم ياري مي

هائي بودند  دمكراتيك محسوب مي شد. اما دقيقاٌ به اين دليل كه پروژه
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ها مبارزه رحمانه با آن كه با منافع امپرياليسم درگير شدند، امپرياليسم بي
كرد و بطورمنظم نيروهاي تاريك انديش را براي اين مقصود، سازمان 

  داد.
ي بيست، بريتانيا  شناسيم. در دهه المسلمين را خوب مي اخوان تاريخ
ي سلطنتي آنرا عمالٌ سازماندهي كردند تا جلوي پيشرفت  و خانواده

معي آنها را بگيرند. سيا و سادات، بازگشت ج» وفد« دمكراتيك و سكوالر
گريزگاهشان در عربستان را، پس از مرگ ناصر سازمان دادند. اين  از

 ي طالبان، كه سازمان سيا در دانند. با تاريخچه همگان مي قضيه را نيز
 "همگي آشنائيم.  بجنگند نيز "ها كمونيست"پاكستان بوجود آورد تا با 

گشودند. خوب هم  و پسر مدارس را به روي دختر "كمونيست ها
ها ابتدا به حماس كمك كردند تا جريانات سكوالر  دانيم كه اسرائيلي مي

  و دمكراتيك مقاومت فلسطين را تضعيف كنند. 
اسالم سياسي بدون پشتيباني مداوم، همه جانبه و مصمم اياالت 
متحده، نمي توانست به سادگي مرزهاي عربستان صعودي و پاكستان را 

ي  ين عربستان كشف شد، جامعهپشت سر بگذارد. وقتي نفت در سرزم
آنزمان بود گرفتن با سنت آغاز هم نكرده بود.  فاصله بهعربستان حتي 

ي سنتي حاكم بالفاصله اتحاد برقرارشد.  كه بين امپرياليسم و طبقه
قراردادي كه بين دو شريك بوجود آمد اسالم سياسيِ وهابي را، جان تازه 

سلمان به ايجاد كشور مستقل بخشيد. بريتانيا نيز با تشويق رهبران م
خود، موفق شد وحدت هندوستان را از بين ببرد و اين كشور را از 

اي كه  بدوتولدش، بدام اسالم سياسي بيندازد. بايد اشاره كرد كه تئوري
 -وآنرا به معودودي نسبت مي دهند -به اسالم سياسي قانونيت بخشيد

ر خدمت به اعليحضرت ايي بود كه قبالاٌ شرق شناسان انگليسي د تئوري
  ) 2طرح ريزي كرده بودند. ( 

ي متحد  بنابراين، ابتكار اياالت متحده براي درهم شكستن جبهه
بوجود آمد، امري  1955كشورهاي افريقا وآسيا كه در باندونگ درسال 

است قابل درك. عربستان سعودي و پاكستان در مقابل اين جبهه 
علم كردند و بدين وسيله اسالم ) 1957را (ازسال  "كنفرانس اسالمي "

  سياسي در اين منطقه نفوذ كرد.
اي كه از اين مالحظات بايد گرفت اين است كه اسالم  كمترين نتيجه

هاي  ي خود بخودي اعتقادات مذهبي اصيل و واقعي ملت سياسي نتيجه
ي فعاليت سيستماتيك امپرياليسم  مورد بحث نيست. اسالم سياسي ثمره

انديش مرتجع و طبقات كمپرادور حاضر به  روهاي تاريكاست كه البته ني
كنند. در اين كه مسئوليت اين وضعيت به  خدمت آنها از آن حمايت مي

ي چپ نيز هست كه نه درك كرد و نه دانست چگونه با اين چالش  عهده
  رويارو شود، ترديد و چون و چرا نبايد كرد

.  

  مسائل مربوط به كشورهاي خط مقدم

  ، عراق، فلسطين وايران )( افغانستان

ي زمين است.  ي اياالت متحده كنترل نظامي بر سراسر كره پروژه
اين پروژه در سطوح مختلف مورد حمايت متحدين تحت فرمان امريكا 
در اروپا و ژاپن نيز هست. با در نظر داشت اين چشم انداز، اياالت متحده  

برگزيده  "نظامي نخستين هدف"خاورميانه را  به چهار دليل  بعنوان 
  است.
ي جهان را داراست  ي نفتي ا ين منطقه بشترين منابع زير زميني -1

و كنترل مستقيم آن بدست اياالت متحده و با نيروي نظامي، اين 
 - دهد كه متحدين خود موقعيت ممتاز را در اختيار واشنكتن قرار مي

انرژي مورد ي تامين  ورقباي احتمالي (چين) را در زمينه –اروپا وژاپن 
  نياز خود به سطح  وضعيت نامطلوب  وابستگي تنزل دهد.

از اين منطقه كه محل تقاطع دنياي كهن است  تدارك تهديد  -2
  نظامي دائمي عليه چين، هندوستان و روسيه آسانتر است .

برد  درحال حاضر اين منطقه در ضعف و هرج و مرجي بسر مي -3
  ر آساني است و سرانجام: كه امكان پيروزي تجاوزگر در آن كا

درمنطقه.  -متحد بي چون و چراي واشنگتن –حضوراسرائيل  -4
هاي خط مقدم (افغانستان، عراق،  چينين تجاوزي كشورها و ملت

فلسطين وايران) را در وضعيت استثنائِي  نابودي (سه كشورنخست) 
  كند قرارداده يا به نابودي تهديد مي

  افغانستان

ي تاريخ مدرن خود را در به اصطالح  ورهافغانستان بهترين د
جمهوري كمونيستي تجربه كرد. در اين دوره رژيم استبداد نوگراي 
روشن بيني سر كار بود كه امكان تحصيل را براي دانش آموزان پسر و 
دختر فراهم كرد. اين رژيم، دشمن تاريك انديشي و بهمين دليل از 

اصالحات ارضي آن مجموعه پشتيباني قاطعي در جامعه برخوردار بود. 
گرفت كه هدف آن تضعيف قدرت استبدادي رهبران  اقداماتي را در بر مي
اكثريت دهقانان، پيروزي  -ي دست كم ضمني -قبائل بود. پشتيباني

احتمالي تحولي را تضمين مي كرد  كه بدرستي آغاز شده بود. 
وژه هاي گروهي غرب و اسالم سياسي، تبليغ كردند كه اين پر رسانه

تماميت خواهي،  الحادي و كمونيستي است كه مردم افغان آنرا رد 
كنند. در واقعيت، اما، محبوبيت اين رژيم كه بسيار به رژيم آتاتورك   مي

  شبيه بود ، در ميان مردم آنچنان هم اندك  نبود. 
اين حقيقت كه رهبران اين تجربه در هر دوگروه (خلق و پرچم ) 

يدند، تعجب آور نيست. مدل پيشرفتي كه خود را كمونيست مي نام
مطالبي كه در  هاي همجوار آسياي مركزي شوروي (باوجود همه  ملت

ها) داشتند در  اين باره گفته شده و به رغم رفتار استبدادي اين نظام
اي اجتماعي جاري كه حاصل مديريت امپرياليسم  مقايسه با فاجعه

له هندوستان وپاكستان) بود، بريتانيا در ديگر كشورهاي  همجوار (منجم
اين تاثير را داشت كه در افغانستان همانند بسياري از كشورهاي اين 
منطقه ميهن پرستان تشويق شوند ابعاد كامل موانعي را بررسي كنند كه 
امپرياليسم بر سرراه هرگونه تالش جهت نوگرائي بوجود مي آورد. دعوت 

خله براي نجات از شر شوروي از طرف يكي از اين دوگروه جهت مدا
ي  ي نوگرائي ترديد تاثير منفي داشت و امكانات پيشبرد پروژه ديگران بي

  مردمي ملي را سوزاند.
ي آن عموماٌ مخالفين  اياالت متحده، مخصوصاٌ، و متحدين سه گانه

اند، خواه كمونيست باشند يا نباشند.  سرسخت نوگرايان افغاني بوده
ه و متحدين آن] كه تاريك انديشان نوع ها بودند [اياالت متحد همان

اسالم سياسي پاكستان (طالبان)  وسرداران (رژيم به اصطالح كمونيستي 
سران قبائل را با موفقيت بي طرف نگهداشته بود) را  بسيج كردند و 

ها بودند كه آنها را تعليم داده و مسلح كردند. حتي پس از عقب  همان
تواند مقاومت كند.  شان داد كه مياهللا ن نشيني شوروي،  دولت نجيب

ي نظامي پاكستان جهت حمايت از طالبان و پس از آنها،  اگرحمله
يِ سرداران نبود كه به هرج و مرج  ي نيروهاي تجديد سازمان يافته حمله

  بيشتر دامن زد، مقاومت نجيب اهللا دست باالرا پيدا كرده بود.
جاسوسان آن، افغانستان را دخالت اياالت متحده، متحدين و 

توان  ها، به ويراني كشاند. تحت اقتدار آنان نمي بخصوص اسالميست
افغانستا ن را بازسازي كرد، آنهم اقتداري نه چندان پنهان كه بدست  

شود كه در بين مردم پايگاهي ندارد و از محل كار  دلقكي پيش برده مي
انستان ي تگزاس با چتر نجات به افغ خود در شركت فراملي هواپيمائي

اي كه واشنگتن، ناتو و سازمان  خيالي  "ي دمكراسي"منتقل شده است. 
ي حضور خود (در  ملل ادعاي نجات آنرا داشتند ،اما براي توجيه ادامه

حقيقت، اشغال) مطرح كردند، از همان آغاز دروغي بيش نبود و به 
  مضحكه تبديل شد.

ي  : همهي افغانستان وجود دارد تنها يك راه حل براي مساله
ها را  ي قدرت نيروهاي بيگانه بايد خاك اين كشور را ترك كنند و همه

بايد مجبور كرد دست از كمك مالي و مسلح كردن متحدين خود 
بردارند. پاسخ من به آنهائي كه نيت خير دارند و نگران آنند كه مردم 
افغانستان در چنين صورتي با ديكتاتوري طالبان مدارا كنند، اين است 

ه حضور بيگانه تاكنون پابرجا بوده است و در صورت باقي ماندن، ك
بهترين پشتيبان براي اين ديكتاتوري است! مردم افغانستان زماني كه 

 - نشان دهد  در مسيرديگري عالقهغرب مجبور شد به امور آنها كمتر 
قرارگرفته بودند. غرب متمدن همواره  _احتماال بهترين مسير ممكن

  "كمونيست ها"انديش را در برابر استبداد روشن بين  استبداد تاريك
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  نهايت كمتر دانسته است!                                                                       ترجيح داده و خطر آنرا براي منافع خويش بي

  عراق 

آنكه بهانه حمله  هدف ديپلماسي مسلح اياالت متحده بسي پيش از
بدست آورد،  يا با وضعيت پس از يازده  1990را در سال به كويت 
روبرو شود، نابودي عراق بود. بوش از اين دستĤويزها با  2001سپتامبر 

دروغ اگر بزرگ باشد و "اي استفاده كرد ( ي گوبلز گونه دروغ و بدبيني
) دليل اين امر "دهند. مرتب تكرار شود سرانجام مردم بقبول آن تن مي

ي مردم عرق از شر  هيچ گونه ارتباطي با گفتمان رهائيساده است و 
ديكتاتور خونريز، صدام حسين، (كه واقعاٌ هم ديكتاتور بود) ندارد. عراق 

ي زمين را داراست. اما از اين هم  بخش بزرگي از بهترين منابع نفتي كره
اي را آموزش  تر اينكه عراق موفق شده بود كادر علمي و تكنيكي مهم

ي ملي  گري و دقت خود قادر بودند از پروژه همت سنجش دهد كه به
بايد با جنگ  اي حمايت كنند. اين خطر مي منسجم و اساسي

شد كه اياالت متحده به خود حق داده  اي از ميان برده مي گيرانه پيش
بود آنرا هر زمان و هر كجا كه تصميم بگيرد بدون كمترين احترامي به 

  دقوانين بين المللي انجام ده

  

  
  

هاي جدي چندي را بايد  ي آشكار، پرسش سواي اين مالحظه       
  بررسي كرد: 

ي تاريخي  حتي يك لجظه -توانست نقشه واشنگتن چگونه مي - 1
  اي بنظر آيد؟  چنين پيروزي سهل و ساده و خيره كننده -كوتاه

  وضعيت جديدي كه ملت عراق امروزه با آن  روبروست  چيست؟– 2
  هاي گوناگون مردم عراق به اين چالش چيست؟  پاسخ بخش -3
هاي نيروهاي دمكراتيك و پيشرويِ عراقي و عرب و  راه حل -4

  المللي به اين وضعيت چيست؟ نيروهاي بين
شكست صدام حسين قابل پيش بيني بود. مردم عراق در رو در 

توانست با مصونيت از  اش اين بود كه مي روئي با دشمني كه امتياز اصلي
ق بمباران هوائي (و بعداٌ استفاده از سالح اتمي) به نسل كشي دست طري

ي مقاومت در  بزند، تنها پاسخ موثري كه داشتند عبارت بود از: ادامه
ي خود. صدام حسين هم خود را كامللٌ صرف  سرزمين  اشغال شده
ي دفاعي كرده بود كه مردم در اختيارداشتند و اين  نابودي هرنوع وسيله

اي (با  ا از ميان بردن سيستماتيك هر سازمان يا حزب سياسيهدف را ب
برد كه تاريخ مدرن عراق را ساخته  حزب كمونيست آغاز كرد )  پيش مي

ي آن دوره  بود. تحت  بود، منجمله حزب بعث كه يكي از بازيگران اصلي
چنين شرايطي نبايد تعجب كرد  كه مردم عراق بدون مبارزه اجازه دادند 

ورد تهاجم قرارگيرد و حتي اينكه برخي رويكردها (چون كشورشان م
شركت ظاهري در انتخابات كه اشغالگران سازمان داده بودند و يا جنگ 

هاي سني و شيعه) ظاهراٌ بمعني پذيرش  ي بين كردها، عرب برادركشانه
ي محاسباتش را بر آن  ي شكست بود (كه  واشنگتن پايه احتمالي

تعجب كرد. اما آنچه شايان توجه است اينكه گذاشته بود)  نيز نبايد 
اي كه نيروهاي گوناگون مقاوت  هاي جدي رغم ضعف مقاومت (علي

كند  و بر پا نگهداشتن رژيم دست  اند) روزبه روز دامنه پيدا مي داشته
اي را غير ممكن ساخته است كه بتواند به ظاهر هم، نظم را  حفظ  نشانده

ي واشنگتن را  هم اكنون شكست پروژه ايست كه كند. اين وضعيت بگونه
  بنمايش گذاشته است.

با اين وجود، اشغال نظامي خارجي وضعيت جديدي را بوجود آورده 
است. ملت عراق واقعاٌ مورد تهديد است. واشنگتن قادر نيست بكمك 

اي براين كشور كنترل داشته باشد (تا منابع  دولت بظاهر ملي ميانجي
هدف شماره يك آنست). بنابراين، واشنگتن جز  نفتي آنرا بغارت برد كه

ي خود در پيش  ي پروژه متالشي كردن كشور راه ديگري براي ادامه
ندارد. تقسيم آن، دست كم، به سه كشور (كُرد، عرب سني و عرب 
شيعه) كه احتماالٌ ازهمان آغاز هدف واشنگتن در همگامي با اسرائيل 

ر آينده برمال خواهد كرد.) امروزه ها حقيقت اين امر را د بود. (بايگاني
ورقي است كه واشنگتن براي قانوني جلوه دادن  "جنگ داخلي"ورق 
كند. روشن است كه اشغال دائمي  ي اشغال عراق با آن بازي مي ادامه

  و هدف باقي مي ماند: اين تنها ابزار واشنگتن براي تضمين  -هدف بود
اشنگتن رسماٌ بعنوان قصد اش بر منابع نفتي است. براي آنچه و كنترل

ما كشور[عراق] را پس از برقراري نظم ترك "كند، مثال  خود اعالم مي
ها  توان اعتباري قائل شد. بايد يادآور شد كه انگليسي نمي "خواهيم كرد.

شروع شد چيزي جز اين كه  اين  1882هرگز از اشغال مصر كه از سال 
ادامه پيدا كرد!).  1956 اشغال موقتي است نگفتند (اشغالي كه تا سال

در همين مدت زمان [اشغال]،  اياالت متحده هر روز بخش بيشتري از 
هاي علمي اين كشور را با استفاده از تمام  ها و ظرفيت ها، كارخانه مدرسه

  وسائل، از جمله  جنايت آميزترين آنها،  نابود كرده است.
اند  داده پاسخي كه مردم عراق ، دست كم تاكنون،  به اين چالش

توان  بنظر جوابگوي وخامت اوضاع نيست. اين حداقل نظري  است كه مي
ي  در اين مورد داشت. دالئل اين امر چيست؟ وسائل ارتباط جمعي

كنند كه عراق كشوري  اي تكرار مي مسلط غربي تا حد مشمئز كننده
صدام بر شيعيان  "ي سني"ي رژيم  ي سركوبگرانه ساختگي است و سلطه

ا منشاء جنگ اجتناب ناپذير داخلي است (كه احتماال تنها با و كرده
توان جلوي آنرا گرفت) و بنابراين، مقاومت به  ي اشغال بيگانه مي ادامه

هاي متعصب طرفدار صدام در مثلث سني محدود  معدود اسالميست
ترديد ارتباط بوجود آوردن بين اين همه درغگوئي، كار   شود. بي مي

  دشواري است.
ز پايان جنگ جهاني اول، دولت بريتانيا در درهم شكستن پس ا

مقاومت مردم عراق، با دشواري عظيمي روبرو شد و در هماهنگي كامل 
ي  با سنت امپرياليستي خود، سلطاني را به عراق صادركرد و طبقه

مالكين  بزرگ را براي پشتيباني از قدرت خود بوجود آورد و بدين 
رغم كوشش مداوم، با  ها داد. اما، علي نيترتيب موقعيت ويژه اي به س

شكست روبرو شد. حزب كمونيست و حزب بعث، نيروهاي سياسي اصلي 
را شكست دادند. از  "سني"اي بودند كه قدرت سلطنتي  سازمانيافته

سلطنت همه متنفر بودند، از سني گرفته تا شيعه و كرد. رقابت خشن 
ي اصلي مبارزه بود  صحنه 1963تا  1958بين اين دو نيرو كه از سال 

هاي غربي از آن  با پيروزي حزب بعث پايان گرفت و در آن زمان  قدرت
ي  استقبال كردند و برايشان نوعي آرامش خاطر بود. در پروژه

ها امكان تكامل دمكراتيك عراق وجود داشت. اين امر در مورد  كمونيست
ان عربيست حزب بعث صادق نبود. حزب بعث در اساس ناسيوناليست و پ

بود و مدل پروسي پايه ريزي وحدت آلمان را مي پسنديد و اعضاي خود 
ي نوگرا، بسيج مي كرد كه دشمن  ي عرفي را از ميان خرده بورژوازي

ي مذهبي بودند. وقتي حزب بعث بقدرت  اظهار نظرات  تاريك انديشانه
كه اي تحول يافت  رسيد، آنگونه كه قابل پيش بيني بود، به ديكتاتوري

پايه ناميد، بدين  معني كه بسته  توان آنرا ضد امپريالستي سست تنها مي
ها  آمدها و اوضاع و احوال سازش دوجانبه (بين قدرت بعثي به پيش

وامپرياليسم اياالت متحده كه در منطقه قدرت غالب بود) را مي 
  پذيرفت.

ي ها اين سازش و معامله رهبر عراق را تشويق كرد تا به افراط كاري
پذيرد كه او را  خود بزرگ بينانه دست زند، با اين تصور كه واشنگتن مي

به  متحد اصلي خود در منطقه تبديل كند. حمايت واشنگتن از بغداد 
ي شيميائي مويد اين پشتيباني است) در جنگ بيهوده و  (تحويل اسلحه

ظاهراٌ به اين  1989تا  1980كارانه عليه ايران از سال  جنايت
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كرد كه  بخشيد. صدام هرگز تصورش را هم نمي ي حقانيت ميگر حساب
كرد كه نوسازي عراق براي  اش دهد، تصورش را نمي واشنگتن فريب

امپرياليسم غير قابل پذيرش باشد و اينكه تصميم به نابودي عراق قبالٌ 
گرفته شده بود. وقتي چراغ سبز الحاق كويت به صدام داده شد، صدام به 

هائي الحاق شد  قيقت، كويت در دوران عثماني به استاندام افتاد (در ح
هاي انگليسي بمنظور اينكه به يكي  كه عراق را بوجود آورد و امپرياليست

اش كنند، آنرا از عراق جدا كردند)  هاي نفتي خود تبديل از مستعمره
ي جان  ي اقتصادي قرار دادند تا شيره سپس كشور را ده سال در محاصره

يروزي شكوهمند به انتها برسانند و نيروهاي مسلح اياالت آنرا بقصد  پ
  متحده  خالء موجود را پركنند.

درپي سر كار آمدند، منجمله آخرين آنها   هاي بعثي كه پي رژيم
توان دانست بجز شوراندن  تحت رهبري صدام را، مقصر همه چيز مي

سني عليه شيعه. پس چه كسي مسئول برخوردهاي خونين بين اين دو 
جماعت است ؟ روزي خواهيم دانست كه سيا (و بي ترديد  موساد) 

اند. اما از آن گذشته، حقيقت دارد  چگونه  قتل عام ها را سازمان ميداده
هاي  ي روش اي كه رژيم صدام ايجاد كرده بود و نمونه كه خالء سياسي
ي بي اصول و اخالقي كه به بوجود آورد، داوطلبانِ  فرصت طلبانه

درت را تشويق كرد تا همان مسير را درپيش گيرند و اشغالگر رنگارنگ ق
[اياالت متحده] نيز اغلب از آنها حمايت كرد. گاه اين داوطلبان قدرت 

توانند به قدرت  كردند مي حتي تا آن اندازه ساده لوح بودند كه باور مي
اشغالگر خدمت كنند. اين داوطلبان مورد بحث، خواه رهبران مذهبي 

) فرضي يا تاجرهاي  اي (شبه قبيله "آدم هاي مهم "سني)، (شيعه يا 
رسواي فاسدي كه اياالت متحده وارد كرده بود هرگز جايگاه سياسي 

اي كه مورد احترام مؤمنين  واقعي دركشور نداشتند. حتي رهبران مذهبي
اي نداشتند كه مردم عراق پذيراي آنان  باشند.  بودند، نفوذ سياسي
كار نبود (كه صدام بوجود آورده بود)، هيچ كس  اكنون كه خالئي در

دانست چگونه نام آنها [رهبران مذهبي] را تلفظ كند. آيا ديگر  حتي نمي
نيروهاي براستي مردمي و ملي و حتي شايد هم دمكراتيك در روياروئي 

ي جديدي كه امپرياليسم جهاني سازيِ ليبرال بوجود  با فضاي سياسي
  ر بازسازي خود را خواهند داشت ؟ آورده است، اسباب و ابزا

زماني بود كه حزب كمونيست عراق مكان اصلي سازماندهي بهترين 
توانست بوجود آورد. حزب كمونيست  ي عراق مي نيروئي بود كه جامعه

ي مناطق كشور مستقر شده بود و بر دنياي روشنفكراني كه  در همه
توجه شدم كه اغلب منشاء شيعي داشتند سلطه داشت (برحسب اتفاق م

مذهب  شيعه بيشتر انقالبي، مخصوصاٌ رهبر مذهبي بوجود آورده است و 
بندرت بوروكرات و كمپرادر! ) حزب كمونيست عراق براستي مردمي و 
ضد امپرياليست بود. اين حزب بالقوه دمكرات بود و تمايل چنداني به 

رزمندگان مردم فريبي نداشت. آيا  پس از قتل عام هزاران نفر از بهترين 
آن بدست ديكتاتورهاي بعثي، فروپاشي اتحاد شوروي (رويدادي كه 
حزب كمونست عراق آمادگي آنرا نداشت) و رفتار روشنفكراني كه گمان 

شان از تبعيد در هيات هم اردوگاهان نيروهاي  كردند كه بازگشت مي
مسلح اياالت متحده [ازطرف مردم]  قابل پذيرش است، سرنوشت حزب 

ي تاريخ است؟ متاسفانه  عراق خارج شدن مداوم از صحنه كمونيست
  چنين امري بسيار ممكن است  اما نه آنچنان ناگزير.

اي واقعي است.  ي كردها در عراق همانند ايران و تركيه  مساله مساله
هاي غربي همواره با  اما در اين مورد نيز بايد ياد آورشد كه قدرت

اند. سركوب خواست  خود را ادامه دادهي  ي بسيار، معيار دوگانه بدبيني
هاي ملت كرد عراق و ايران هرگز به سطح خشونتي كه آنكارا  در سطوح 
انتظامي، نظامي،  سياسي و اخالقي عليه خواست هاي ملت كرد اعمال 

كند نرسيده است. نه [دولت]  ايران نه [دولت] عراق تا اين درجه  مي
ي اعمال  كار كنند. با اين وجود، همهاند كه وجود كردها را  ان پيش نرفته

تركيه را بخاطر اين كه عضو ناتو است بايد بخشيد: اين استدالل  وسائل 
كنند كه سازمان ملل سازمان  ارتباط جمعي است كه  يادآوري مي

پرتقال را هم  از جمله » ساالزار«هاي دمكرات است. غرب  ملت
نگزاران ناتو بود و هاي برجسته اعالم كرد كه يكي از بنيا دمكرات
هاي تركيه را طرفدارن پرشور  هاي يونان و ژنرال طور سرهنگ همين

  دانست! دمكراسي مي

هاي مردمي عراق از حزب كمونيست و حزب بعث  هر زمان كه جبهه
در بهترين لحظات بحراني تاريخش شكل مي گرفت و قدرت سياسي 

صلي كُرد وجود ي توافقي با احزاب ا كردند، زمينه خود را اعمال مي
اند. افراط  داشت. گذشته از اين، احزاب كُرد هميشه متحد آنها بوده

هاي  رژيم صدام عليه شيعيان و كُردها بي ترديد واقعي بود: براي  كاري
ي  بصره پس از شكست ارتش صدام در كويت در  نمونه بمباران منطقه

ها  افراط كاريو استفاده از گاز [شيميائي] عليه كُردها. اين  1990سال 
ي مسلح واشنگتن كه به بسيج  پاسخي بود به مانوورهاي ديپلماسي

گر در ميان شيعيان و كُردها پرداخته بود. افزون براين، از  پيروان معجزه
شود، آنهم   ها كاسته نمي كارانه  و احمقانه بودن  اين افراط كاري جنايت

زيادي بسيج كند. فقط به اين دليل كه واشنگتن نتوانسته است نيروي 
رود؟      نيروي  اما آيا از ديكتاتورهايي چون صدام چيز ديگري انتظار مي

مقاومت عليه اشغال بيگانه كه تحت چنين شرايطي غيرمنتظره است، 
ممكن است معجزه آسا بنظر آيد. چنين نيست! چرا كه واقعيت اساسي 

از اشغالگران اينست كه مردم عراق بطوركلي (عرب و كُرد، سني و شيعه) 
ها،  ي روزانه (ترورها، بمباران متنفرند و با جنايات آنان براساس تجربه

ي متحد مقاومت  توان اين را جبهه ها وشكنجه) آشنا. حتي مي عام قتل
ملي فرض كرد (هر نامي كه مايليد روي آن بگذاريد) كه ادعا دارد چنين 

ي مشترك  ه، برنامهها واحزاب تشكيل دهند ها، اسامي سازمان است و نام
ي داليلي كه در باال  كند. اما در واقع تاكنون به همه خود را تبليغ  مي

ذكر شد، چنين نبوده است، منجمله نابودي ساختار اجتماعي و سياسي 
[جامعه] بدست  صدام و اشغال كشور. گذشته از اين داليل، چنين نقطه 

و فرصت طلبان  ي بين مردم  را آسان ضعفي نقصي جدي است كه تفرقه
كند كه آنها را به همدستان دشمن تبديل  را حتي تا آنجا تشويق مي

  كنند و آماج رهائي را به درهم ريختگي و اختالل دچار سازد. 
ها موفق خواهد بود؟  چه كسي در از بين بردن اين كاستي

ي چنين كاري برآيند. هم اكنون  بايد بتوانند ازعهده ها مي كمونيست
ي مبارزه هستند از رهبران حزب كمونيست  كه در صحنهرزمندگاني 
گيرند (همان رهبراني كه وسائل ارتباطي مسلط آنها را مي  فاصله مي

اند و تالش مي كنند نوعي  شناسند)، رهبراني كه سردرگم و سراسيمه
شا ن به دولت همدست دشمن، دست و پا كنند و  حقانيت براي پيوستن

چنين حركتي به اثربخشي مقاومت مسلحانه كنند كه با  حتي وانمود مي
رسانند! اما تحت شرايط كنوني نيروهاي سياسي زيادي  ياري مي

اي در راستاي ايجاد اين جبهه داشته  توانند ابتكارات تعيين كننده مي
رغم  باشند. قضيه از اين قراراست كه نيروي مقاومت مردمي عراق، علي

ا (به لحاظ سياسي اگر نه هنوز ي واشنگتن ر هائي كه دارد، پروژه ضعف
نظامي)  شكست داده است. دقيقاٌ اين واقعيت است كه 

ي اروپا را نگران كرده است. آنها متحدين وفادار  هاي جامعه آتالنتيسيست
اند. امروزه آنها از شكست اياالت متحده وحشت دارند زيرا  اياالت متحده

تن سرمايه فرا چنين پيشامدي ظرفيت ملت هاي جنوب را  در واداش
ملي جهاني شده  سه قدرت امپرياليستي تقويت و وادارشان مي كند به 

  هاي آسيا، افريقا و امريكاي التين احترام بگذارند.  منافع ملت
اند كه برون رفت از اين  نهادهائي ارائه داده نيروي مقاومت عراق پيش

خود را بست را ممكن مي سازد و به اياالت متحده كمك مي كند تا  بن
  نهاد مي كند: از اين دام برهاند. اين نيرو پيش

ي فراملي كه با پشتيباني شوراي  ايجاد مرجع صالحيت دار اداري -1
  امنيت سازمان ملل متحد بوجود آيد. 

قطع فوري ي عمليات نيروي مقاومت و مداخالت نظامي و  -2
  انتظامي نيروهاي اشغالگر.

 نظامي خارجي طي شش ماه.خروج همه ي مقامات نظامي و غير -3
 "المستقبل العربي"ي وزين  نهادات در مجله جزئيات اين پيش

 ) در بيروت منتشر شد. 2006(ژانويه ي 
سكوت مطلقي كه وسائل ارتباط جمعي اروپا در قبال پخش اين پيام 

اند گواه  بر همدردي آنها با شركاي امپرياليستشان است.  اختياركرده
رات و پيشروي اروپاست كه با اين سياست سه ي نيروهاي دمك وظيفه

نهادات مقاومت عراق  نيروي امپرياليستي فاصله بگيرند و از پيش
ي   پشتيباني كنند. تنها گذاشتن مردم عراق در مبارزه با دشمن گزينه
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قابل قبولي نيست: چنين كاري تقويت كننده ي اين ايده ي خطرناك 
تظاري نمي توان داشت و در است كه از غرب و ملت هاي آن  هيچ ان

ي  برخي  حتي افراط كاري هاي جنايت كارانه -نتيجه  به افراط كاري ها
 شود.  از جنبش هاي مقاومت كمك مي

تر ترك كنند و هرچه  هرچه نيروهاي اشغالگر، كشور را سريع
پشتيباني نيروهاي دمكرات در دنيا و در اروپا از مردم عراق بيشتر باشد، 

اي بهتر براي اين ملت قرباني شده بيشتر  آمدن آيندهامكان بوجود 
تر شود عواقب بعد از پايان  خواهد بود. هرچه مدت زمان اشغال طوالني

  تر خواهد بود. حتمي آن وخيم

  فلسطين

ي بالفور طي جنگ جهاني اول تاكنون، ملت  از زمان تدوين اعالميه
جي برآن ي استعماري ايست كه جمعيتي خار فلسطين قرباني پروژه

تحميل كرده است. اين جمعيت، خواه كسي قبول  يا تظاهر به ناداني 
را براي خود حفظ كرده است.  "سرخ پوستان بومي "كند،  سرنوشت 

اين پروژه هميشه  تحت حمايت بي قيد و شرط قدرت امپرياليستي 
مسلط (در گذشته بريتانياي كبير و امروزه اياالت متحده) در منطقه قرار 

اي كه در اين منطقه طبق اين پروژه  شكل  ، زيرا كشور بيگانهداشته
تواند متحدي بي قيد وشرط باشد كه شرط بقايش  گرفته است تنها مي

ي عربي به گردن  اين است كه مداخالت الزم جهت واداركردن خاورميانه
  ي سرمايه داري امپرياليستي را تحقق بخشد.  گذاشتن بر سلطه

ملت هاي افريقا و آسيا روشن و آشكار  ي اين حقيقت براي همه
است. از اين روست كه آنها، در هر دو قاره، در دفاع  از و پافشاري بر 

شوند. اما در اروپا  حقوق ملت فلسطين بطور خود انگيخته، متحد مي
اي كه ثمره اغتشاشي  كند، تفرقه تفرقه ايجاد مي "ي فلسطين مساله"

ا پا برجا نگهداشته و غالباٌ هم بازتاب است كه  ايدئولوژي صهيونيستي آنر
  موافق داشته است.                                                                                                             

ي  ي خاورميانه پروژه"امروزه حقوق مردم فلسطين  با باجرا درآمدن 
مان ديگري بيشتر پايمال شده  است. اياالت متحده، از هر ز "بزرگترِ

بهررو، سازمان آزاديبخش فليسطين (پي ال او) قرارداد اسلو، طرح هاي 
اي  كه واشنگتن تعيين كرده بود را پذيرفت. اين اسرائيل  مادريد و نقشه

تر  ي حتي جاه طلبانه بود كه بطرز آشكاري به توافقات پشت پازد و برنامه
در نتيجه سازمان آزاديبخش فلسطين تضعيف  توسعه را به اجرا درآورد.

تواند به حق  اين سازمان را بخاطر باور ساده لوحانه   شد: افكارعمومي مي
به صداقت دشمنان خود، سرزنش كند. حمايت مقامات اشغالگر از 
دشمن اسالميست (حماس) درآغاز، دست كم، و بسط فساد كاريهاي 

بانك جهاني، اروپا و  -انزمامداران فلسطيني (امري كه كمك كنندگ
هاي غيردولتي در مورد آن، اگر شريك آن نباشند،  سكوت مي  سازمان

كنند) به پيروزي انتخاباتي حماس منتهي شد (كه امري بود قابل پيش 
ي ديگري بود كه بالفاصله پيش كشيده شد  بيني). سپس اين خود بهانه

از چند و چون  فارغ -تا حمايت بي قيدوشرط از برنامه هاي اسرائيل
  را توجيه كنند.  -آنها

پروژه ي استعماري صهيونيستي نه تنها براي فلسطين بلكه براي 
ملت هاي همجوار همواره يك تهديد بوده است. بلند پروازي هاي 
اسرائيل براي ضميمه كردن صحراي سينا  مصر و ضميمه كردن عملي 

ي  ي خاورميانه ژهبلندي هاي جوالن سوريه، دال بر اين مدعاست. در پرو
شود: حق انحصاري  بزرگتر جايگاه ويژه اي به اسرائيل داده مي

ي آن در داشتن تجهيزات نظامي اتمي و نقش آن به مثابه  اي منطقه
ي مغالطه آميز اينكه اسرائيل  ( تحت بهانه "شريگ اجتناب ناپذير"

اي دارد كه مردم عرب از داشتن آن ناتوانند. چه نژاد  تخصص فني
  ي اجتناب ناپذيري !). ستيپر

در اينجا قصد آن نيست كه تجزيه و تحليلي پيرامون كنش هاي 
ي بين مبارزاتي ارائه دهيم كه عليه توسعه طلبي  متقابل و پيچيده

صهيونيستي، كشمكش هاي سياسي و گزينش هائي كه در لبنان و 
ست ي خود در مقابل خوا گيرد. رژيم بعثي سوريه بشيوه سوريه انجام مي

هاي امپرياليستي و اسرائيل مقاومت مي كند. در اينكه چنين  هاي قدرت
هاي سوال برانگيز  مقاومتي كمك كرده است تا سوريه به جاه طلبي

توان داشت. افزون  ديگري (كنترل لبنان) حقانيت بخشد ، ترديدي نمي
براين، سوريه در لبنان كم خطرترين متحدين را بدقت گزين كرده است. 

دانند كه حزب كمونيست لبنان مقاومت عليه تجاوزات اسرائيل  يهمه م
در جنوب را سازماندهي كرد (ازجمله برگرداندن مسيرآب). سوريه، 
مقامات لبناني و ايراني همكاري تنگاتنگي با يكديگر براي از بين بردن 

ي آن با  اين پايگاه خطرناك [پايگاه حزب كمونيست]  و جايگزيني
. قتل رفيق حريري (مساله اي كه هنوزحل نشده است) اهللا داشتند جزب

ظاهراٌ فرصت مداخله را در اختيار قدرت هاي امپرياليستي (پيشاپيش 
اياالت متحده و فرانسه درپي آن) قرارداد تا دو هدفي را به اجرا درآورند 

دمشق  را وادار سازند در كنار دولت هاي دست  – 1كه در نظر داشتند: 
مصر و عربستان صعودي ) قرارگيرد، يا اگر به چنين  ي عرب ( نشانده

 – 2هاي يك قدرت فاسد بعثي را از بين ببرند.  هدفي نرسند آثار و نشانه
بقاياي نيروي  مقاومت در برابر تجاوزات اسرائيل را (با خواست خلع 

تواند بر متن  اهللا ) نابود كنند. دمكراسي، در صورت نياز،  مي سالح حزب
  اي مطرح شود. چنين زمينه

ي در دست اجراي اسرائيل بمعني صحه  امروزه پذيرش پروژه
ها يعني حق حيات است. اين  ترين حق ملت اي گذاشتن برنابودي پايه

بودن به كساني  "ضد يهود"بزرگترين جنايت عليه بشريت است. تهمت 
كه چنين جنايتي را مردود مي شمارند تنها وسيله و اسباب نفرت انگيز 

  و تهديد است. ارعاب

  

  
  ايران

هايي نيست كه الزم است  در اينجا قصدم بسط تجزيه  تحليل
ي انقالب اسالمي صورت گيرد. آيا همانطور كه برخي از طرفداران  درباره

اند اين انقالب اعالن و سرآغاز  اسالم سياسي و ناظران خارجي اعالم كرده
شايد هم كل جهان اي بود كه مي بايد سرانجام كل منطقه  و  دگرگوني

كه  "ملتي"( "امت"مسلمين را دربر بگيرد، جهاني كه به اين خاطر 
هرگز وجود نداشته است) ناميده شده است؟ يا اين انقالب رويداد 
منحصر بفردي بود، مخصوصن، به اين دليل كه از تركيب بي نظير 

  تفسيرهاي اسالم شيعي و ناسيوناليسم ايراني بوجود آمده بود؟
ي ما است فقط به دو  نظرآنچه در اين بحث مورد عالقهازنقطه 

مالحظه اشاره مي كنم. نخست اينكه رژيم اسالم سياسي درايران به ذات 
ي جهاني شده كنوني  ناسازگار با ادغام كشور در نظام سرمايه داري

اش بر اصول ليبرالي مديريت اقتصاد گذاشته  نيست زيرا اين رژيم پايه
است،  "ملت نيرومندي"دوم اينكه ملت ايران ي  شده است. مالحظه

ي آن، چه  تشكيل دهنده -ي اگر نه همه -ملتي است كه عناصر اصلي
طبقات خلق چه طبقات حاكمه،  ادغام كشورشان در نظام جهاني شده با 

پذيرند. البته بين اين دو بعد از واقعيت  شرايط تحت سلطه بودن را نمي
عد دوم مربوط به گرايشات سياست خارجي ايراني، تناقضي وجود دارد. ب

  دهد.  ي مقاومت در برابر دستورات بيگانه را بروز مي تهران است كه اراده
ي من، در  ناسيوناليسم قوي و بعقيده -اين ناسيوناليسم ايراني

هاي  است كه موفقيت نوسازي ظرفيت -مجموع، بلحاظ تاريخي مثبت
دهد.  ل آن خميني را توضيح ميعلمي، صنعتي و نظامي رژيم شاه و بدنبا

ايران يكي از معدود كشورهاي جنوب است (دركنار چين، هندوستان، 
كره، برزيل و شايد هم معدودي ديگر، اما نه تعداد زيادي!) كه داراي يك 

ي ملي است. اين كه در درازمدت بتوان اين پروژه را  ي  بورژوائي پروژه
ملي كرد) موضوع اصلي بحث ما توان ع عملي كرد يا نه (به نظر من نمي

  در اينجا نيست. امروزه اين پروژه درجاي خود  وجود دارد.
ي معترضي را شكل داده است كه  دقيقاٌ بخاطر اينكه ايران توده

تواند تالش كند خود را بمثابه شريك قابل احترام بقبوالند، اياالت  مي
د كند. اي آنرا نابو متحده تصميم گرفته است با جنگ پيشگيرانه
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اي است كه  هاي اتمي دانيم درگيري برسر ظرفيت همانطور كه بخوبي مي
ايران به غني سازي آن مشغول است. چرا اين كشور همانند ديگر 

گيري اين برنامه را داشته باشد و به يك قدرت  كشورها نبايد حق پي
نظامي اتمي تبديل شود؟ قدرت هاي امپرياليستي و همدست 

چه اساسي حق انحصاري بر سالح نابودي جمعي را  شان  بر اسرائيلي
توان براي اين گفتمان اعتباري قائل شد  مبني با  دهند؟ آيا مي بخود مي

هرگز از چنين سالحي آنگونه  "دمكرات"هاي  اين استدالل كه  ملت
ممكن است استفاده كنند،  "هاي شرور حكومت"كنند  كه  استفاده نمي

نند كه ملت هاي دمكرات مورد بحث مسئول دا آنهم زماني كه همگان مي
بزرگترين نسل كشي دوران معاصرند، از جمله نسل كشي يهوديان و اين 
كه اياالت متحده قبالٌ از سالح اتمي استفاده كرده و هنوز هم از منع 

  ي آن سرباز مي زند؟ مطلق و همگاني
   

  نتيجه گيري   

يروي مخالف هاي سياسي در منطقه سه مجموعه ن امروزه كشمكش
ي خود تكيه  گيرد: آنان كه به ناسيوناليسم گذشته يكديگر را در بر مي

كنند (اما در واقعيت فقط وارثين منحط و فاسد بوروكراسي هاي عصر  مي
اند.) آنان كه ادعاي اسالم سياسي دارند و آنان كه  پوپوليست - ناسيونال
شوند كه با متشكل  "دمكراتيكي"هاي  كنند بر محور خواست تالش مي

ليبراليسم اقتصادي سازگار است. تثبيت قدرت هيچ يك از اين نيروها 
براي چپي كه منافع طبقات مردمي را در نظر دارد قابل قبول نيست. در 

ي كنوني  حقيقت، منافع طبقات كمپرادور در پيوند با نظام امپرياليستي
متحده از  كند. ديپلماسي اياالت از طريق اين سه جريان تجلي پيدا مي

ها بمنظور  كند زيرا بر استفاده از اين درگيري هرسه جريان استفاده مي
نفع انحصاري خود متمركز است. چپي كه سعي داشته باشد در اين 

) وارد 3ها تنها از طريق اتحاد با اين يا آن يك از اين جريانات ( درگيري
يعني  شود (كه رژيم هاي موجود را بمنظور اجتناب از بدترين بديل

اسالم سياسي ترجيح دهد يا تالش كند با اين يك [اسالم سياسي] 
بمنظور رهائي از شر رژيم هاي موجود بوحدت رسد،)  محكوم به 

هائي كه محيط  شكست است. چپ بايد تالش كند با مبارزه در زمينه
طبيعي آنست [قدرت]  خود را  نشان دهد: دفاع از منافع اقتصادي و 

مردمي، دفاع از دمكراسي و حاكميت ملي كه همه ي طبقات  اجتماعي
  اند. هاي جدائي ناپذير مفهوم سازي شده بعنوان مولفه
ي بزرگتر، امروزه در كشمكش بين رهبر  ي خاورميانه منطقه

اي اساسي تبديل شده است.  امپرياليست و ملت هاي كل جهان به مساله
هر منطقه از  ي دم و دستگاه واشنگتن امكان پيشرفت در شكست پروژه

ي اين  جهان را فراهم مي سازد. در صورت عدم موفقيت،  همه
شود. اين بمعني آن نيست كه  به  نهايت آسيب پذير مي ها بي پيشرفت

مبارزات  در ديگر مناطق جهان ، در اروپا ، امريكاي التين يا هر جاي 
ديگري كم بها دهيم، بلكه  فقط بمعني آنست كه اين مبارزات بايد 

اي باشد كه به شكست واشنگتن در  انداز همه جانبه شي از چشمبخ
ي خود  در  ي جنايت كارانه اي  كمك كند كه براي اولين ضربه منطقه

  اين قرن انتخاب كرده است. 
  : زير نويس ها: چند توضيح نويسنده 
هويت ها ي "كمونيتاريانيسم=  يك تئوري ي سياسي است  كه   – 1 

  داند. براي درك واقعيت اجتماعي پويا اساسي ميرا   "فرهنگي ي جمعي

ي كنوني در ايران  بدالئلي كه در بخش  منشاء قدرت اسالم سياسي _ 2
ي مشابه با دسيسه هاي امپرياليستي را  بعدي بحث خواهد شد،  پيوند تاريخي

  دهد.  نشان نمي

اتحادهاي تاكتيكي ناشي از وضعيت مشخص يعني فعاليت مشترك  -3
ي اسرائيل به لبنان  يست لبنان با حزب اهللا در مقاومت عليه  حملهحزب كمون

  ي ديگري است. ،  مساله2006در تابستان سال

  2008ده فوريه ي 
  .اينترنتي راه كارگر منتشر شده استي  * اين مقاله قبالٌ در نشريه

  

*  

  

  

  

  گوي آرش و گفت

  با يوسفيِ اشكوري 
 
 

-و دموكراسي و سيستم سرمايه سوسياليزم برخورد مذهب شما به آرش :
  داري چگونه است؟

  

چيست. منظور  "مذهب شما"دقيقاٌ روشن نيست كه منظور از  اشكوري :
به عنوان دين من است و يا مراد تلقي و تفسير من مسلمان از » اسالم«

اسالم به مثابه يك ميراث و سنت پيشينيان ميباشد. اگر منظور گزاره اول 
اسالم ديني است مربوط به هزار و پانصد سال پيش و باشد، بايد بگويم كه 

ها و مفاهيم مدرن و برآمده از توان آن را با پديدهماقبل مدرن و لذا نمي
يك سلسله تحوالت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و 

ژيك جديد و آن هم در بستر يك تاريخ متفاوت يعني غرب مسيحي   تكنولو
د و از سازگاري و يا غير سازگاري آن دو سخن و غير اسالمي مقايسه كر

گفت. مفاهيمي چون سوسياليسم، كمونيسم، امپرياليسم، دموكراسي، 
هايي از آنها را در توان رگهداري و ... ، به رغم اينكه ميليبراليسم، سرمايه

روزگاران كهن سراغ گرفت، زاده تحوالت پانصد سال اخير جهان غربي 
  است.

بيني و باورها و به اسالم به عنوان يك مجموعه جهان اگر به طور كلي
اخالق و شريعت و شعائر بنگريم و مفاهيم مورد نظر جديد و برآمده از 

ها را در مقام داوري مدرنيته غربي را به آن مجموعه عرضه كنيم و نسبت
و عقايد و اخالقيات و  يبينيابيم كه عناصري در جهانبسنجيم، درمي
توان به استناد آنها با دموكراسي و در حوزه ود دارد كه مياحكام ديني وج

داري موافق بود و عكس ديگر با سوسياليسم و در موقعيت ديگر با سرمايه
-آن نيز صادق است. بويژه كه اسالم را به عنوان يك كل و در پرتو جهت

گيريهاي عام و ايدئولوژيك و تاريخي آن در نظر نگيريم و فقط به يك آيه 
هاي تاريخي بسنده كنيم. چرا ن و يا يك و چند حديث و يا گزارشقرآ

شناسي و برخي مسائل شناسي و روشچنين است؟ دالئل آن به معرفت
گردد  يعني اموري كه در شخصي و مواضع طبقاتي و امور ديگر برمي

گذارد. همين تفاوتهاي بينشي و روشي هاي ما الجرم اثر ميها و فهمتفسير
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سياليسم و دموكراسي و ليبراليسم و مفاهيم جديد ديگر نيز در فهم سو
ها وجود مؤثرند از اينرو اجماع قطعي در تعاريف اين اصطالحات و واژه

اي از پيوند و يا يكي ندارد و حتي تعاريف گاه متضاد است. بنابراين عده
 داريبودن اسالم و سوسياليسم و يا اسالم و دموكراسي و يا اسالم و سرمايه

شناسند و در گويند و حتي آن را به مثابه مترقي بودن اسالم ميسخن مي
تاريخي  -نقطه مقابل مفسراني نيز از تفاوت و يا تعارض اين مفاهيم ديني

  گويند. قديم و جديد سخن مي
اما من  به عنوان يك مسلمان معتقد به نوانديشي ديني و نقاد اسالم و 

وكراسي موافقم و آن دو را نه تنها در تشيع تاريخي، با سوسياليسم و دم
دانم ومعتقدم كه يكي بدون ديگري ناقص و تعارض با هم بلكه مكمل مي

گويم اسالم ام نميشناسيآور است. با توجه به دينناكارآمد و حتي زيان
گويم اين دو را عين سوسياليسم و يا عين دموكراسي است و حتي نمي

مي (مانند قرآن و سنت و تاريخ ) استخراج توان از متون و منابع اسالمي
شناسانه ديني و شناسانه و انسانهاي هستيگيريگويم جهتكرد. اما مي

گيريهاي عام اجتماعي و سياسي و اقتصادي و طبقاتي قرآن و سنت جهت
پيامبر و مسلملنان صدر اسالم با يك نظام اجتماعي مبتني بر مثلث آزادي 

و برابري ( = سوسياليسم ) و اخالق مبتني بر خير ( = دموكراسي )، عدالت 
توان گفت عمومي و تقدم منافع جمع بر فرد سازگار است و در واقع مي

و من در شرايط راست . از اين اسالم مؤيد چنين نظام اجتماعي و انساني
باور دارم و آن را اسالمي و » دموكراسي  اخالقي -سوسيال« فعلي به نوعي 
هاي اجتماعي و سياسي و دانم و معتقدم نظامي قابل دفاع مياز منظر دين

اقتصادي هر چه در جهت تحقق و تعميق اجزاي اين مثلث پيشتر بروند، 
تر است. در اين صورت پيداست كه نظام آن نظام و مجتمع اسالمي

زمين پديد آمده و قوام داري به شكلي كه در روزگار اخير در مغربسرمايه
هاي ضد انساني آن در تعارض ورد تأييد نيست و آثار و پيامديافته است، م

  شناسي اسالمي است.با اخالق ديني و انسان
-داري، زير لواي اسالم بيان ميبه نظر شما روش برخورد با سرمايه س :

  شود؟ چگونه بايد باشد؟
  

  

  

ي دارچنانكه گفتم شايد نتوان از موافقت و يا مخالفت اسالم با سرمايه ج : 
اي جديد است و در داري پديدهبه طور مطلق سخن گفت چرا كه سرمايه

اش وجود اي با تمام مباني و لوازم كنونيزمان ظهور اسالم چنين پديده
داري سرمايه« اي چون نداشت و از سويي ديگر بايد دقيقًا مفهومي و پديده

كه در قرآن رسد كه اسالم چنانكاپيتاليسم ) تعريف شود. به نظر مي» ( = 
و سنت مباني عام آن آمده و در چند قرن نخست تحقق يافته است، با علم، 

توليد، كار، ثروت، توزيع و ... موافق است و آنها   پيشرفت، تكنيك و صنعت،
كند اما تمامي آنها را در خدمت آگاهي، آزادي، برابري و را تشويق مي

ني اسالمي و اخالق ديني بيداند و لذا در جهاناخالق و معنويت آدمي مي
ساالري « توان گفت رو ميهمه اينها خادم انسانند و نه مخدوم وي. از اين

مذموم است اما خدمتگذاري و تأمين رفاه و امنيت و » تكنيك و ثروت 
  آسايش جوامع انساني به وسيله آنها ممدوح است و مفيد. 
حتي خرد بدون  نكته مهم اين است كه علوم و تكنولوژي و توليد كالن و

گذاري شود و منطقاً اين انباشت و سرمايهانباشت پول و سرمايه حاصل نمي
با سود و اختصاص حداقل بخشي از آن به سرمايه مالزمه دارد و در نهايت 

كشي قرين و مالزم است. اين سودآوري ناگزير با حدي از استثمار و بهره
حوالت تمدن و پيشرفت صنعتي ناپذير است. روند تظاهراً اين تالزم اجتناب

و علمي و اقتصادي سه قرن اخير جهان نيز مؤيد اين تالزم است. پيامدها و 
داري جهاني و كاپيتاليسم، كه به استثمار و غارت و عوارض منفي سرمايه

هاي عميق طبقاتي انجاميده است، ناشي از تضييع حقوق انسانها و فاصله
بايد كرد؟ گر چه اكنون جاي بحث  ها است. چههمين پيامدها و تالزم

تفصيلي نيست و بويژه كارشناسان اقتصاد سياسي و مهندسان اجتماعي 
بايد با توجه به شرايط تاريخي و اجتماعي و فرهنگي و امكانات مادي هر 

اي در اين باب طرح و برنامه مطلوب ارائه دهند، اما در سطح نظري جامعه
و اجتماعي كاپيتاليسم ( نه لزوماً شناختي الزم است كه مباني انسان

انباشت سرمايه و تعلق سود معقول بر سرمايه) به طور جدي و علمي نقل 
شود و پيامدهاي ضد انساني و مخرب آن آشكار و معرفي گردد. با اينهمه 

داري ارائه بايد توجه داشت تا زماني كه نتوانيم بديل مناسبي براي سرمايه
اعي اين نظام به تنهايي كارساز نيست. در اين دهيم نقد فلسفي و يا اجتم

رسد مثلث سوسياليسم، توانم بگويم به نظر ميميان به اجمال مي
تر براي كاپيتاليسم باشد. هر طرحي بايد دموكراسي و اخالق بديلي انساني

لزوماً در جهت كاهش استثمار و فاصله طبقاتي و بسترساز اعمال اراده و 
  حاكميت ملي و مردمي باشد.آزادي و حق انتخاب و 

حال اگر به عنوان مسلمان به اسالم مراجعه كنيم و قواعد كلي فكر و 
توانيم ايدئولوژي اسالمي را در يك منظومه فكري و ايماني فهم كنيم مي

شناسي، اسالم مشوق اعمال اراده آزاد و حق انتخاب بگوييم كه در انسان
-باشد و از نظر اجتماعي جهتآدمي در عرصه زندگي فردي و اجتماعي مي

ها و انحصارات در تمام وجوه حيات اجتماعي گيري اسالم شكستن تمركز
هاي طبقاتي ميل به كاهش دارد است و از اين رو در جامعه دينداران فاصله

و در نهايت توحيد و مصرف و تكنيك و رفاه و ثروت كنترل شده و در 
گيرد. شايد بتوان گفت به ميجهت تعالي اخالقي و معنوي آدميان قرار 

طور كلي از منظر اسالمي انباشت سرمايه با شروطي و كنترل شده مفيد و 
ممدوح باشد و به رشد ثروت و رفاه عمومي ( خير عمومي) ياري رساند اما 

ساالري ( كاپيتاليسم ) به شكلي كه در جهان پيشرفته حاكم است سرمايه
است، مذموم و غير قابل قبول است. و عواقب منفي بسياري به بار آورده 

نشان داده است كه » دارياسالم و سرمايه«ماكسيم رودنسون در كتاب 
اسالم در چند قرن نخست خود از طريق تشويق مسلمانان به كار، توليد، 
تجارت، زراعت و ... به توسعه اجتماعي و اقتصادي و علمي و پيشرفت 

در جامعه ديندار در ساحت تفكر  توانتمدن كمك كرده است. امروز نيز مي
ها بهره ها و مشوقبيني و آموزش فرهنگي و اخالقي از اين آموزهو جهان

  ساالري و عواقب مخرب آن فاصله گرفت.برد اما از سرمايه
شما نقش تاريخي جريانهاي چپ طرفدار ماركسيست ايراني را در  س :

  كنيد؟ه بيان ميتحوالت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و فكري كشور چگون

  

جريانهاي مختلف و متنوع چپ ماركسيستي در ايران، مانند ديگر  ج :
جريانها، يكپارچه و واحد نيست و از نظر فكري و سياسي و اجتماعي در 

هاي مختلف و حتي متضادي داشته است. اما از آغاز مقاطع مختلف، نقش
پيش از ظهور پديده چپ ماركسيستي و حتي سوسياليستي در ساليان 

مشروطه تا كنون، جريان چپ به طور كلي در تمام تحوالت فرهنگي و 
سياسي و اجتماعي كم و بيش حضور داشته و اثرگذار بوده است. اين 
اثرگذاريها در مقاطعي مثبت و در مراحلي منفي و يا از جهاتي مثبت و از 
جهاتي ديگر منفي و مخرب بوده است. در مقطع مشروطيت ( از تأسيس 

دموكراتها تا پايان مجلس دوم ) جريانهاي چپ سوسياليستي  –سيال سو
در گسترش انديشه آزاديخواهي و دموكراسي طلبي و تعميق جنبش ضد 
استعماري و ضد استبدادي و ضد استثماري نقشي مهم داشته است. 
انقالبيون مجلس اول و دموكراتهاي مجلس دوم و حتي مجلس سوم از 

اين مقطع جريان چپ اسالمي نيز غالباً همراه اين همين جريان بودند. در 
جريان بوده است. بر خالف تصور عمومي، جريانهاي چپ ( اعم از مذهبي و 

اند و حداقل غير مذهبي ) نخستين مناديان دموكراسي در ايران بوده
-كردند و نه جريانها و شخصيتتر دنبال ميتر و جديدموكراسي را عميق

رو. ( بررسي و مقايسه كارنامه كار و به اصطالح ميانههاي راست و محافظه
انقالبيون و اعتداليون مجلس اول تا سوم در اين مورد مدعاي فوق را ثابت 

كند ). هر چند كه در همين دوران نوعي تند روي و راديكاليسم مي
 -يوتوپيك و رفتارهاي نسنجيده نيز وجود داشت و به رشد سوسيال

هي مردم آسيب رساند. در دوران اشغال ايران و در دموكراسي و آزاديخوا
عصر رضاشاه، و پس ازآن جريانهاي چپ در عرصه فرهنگ و گسترش 

آفرين بودند. تقي اراني و آگاهي سياسي و اجتماعي و طبقاتي ايران نقش
دانش او و شهامت اخالقي او در اين دوران برجسته است. البته حزب توده 

ي استراتژيك شد و از اين رو آثار منفي بر جاي در دهه بيست دچار خطاها
نهاد. در دوران جنبشهاي مسلحانه دهه چهل و پنجاه نيز چريكهاي 
رزمنده، راه آگاهي و مقاومت را گشودند و از اين نظر مثبت عمل كردند. 
هرچند بعدها روشن شد كه مبارزه مسلحانه به مثابه هم استراتژي و هم 
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توانست به نامناسب و حداقل ناتمام بوده و نمي تاكتيك در ايران آن روز
توانم بگويم كه در طول يك سده فرجامي نيكو بيانجامد. در مجموع مي

جريانها و شخصيتهاي فكري و سياسي و انقالبي ماركسيستي و چپ در 
هاي فلسفي و اجتماعي ( گر چه از نوع كمونيستي و گسترش انديشه

اهي و عدالت طلبي نقش مثبتي داشته ماركسيستي آن ) و جنبش آزاديخو
است هر چند، از نظر استراتژيك دچار اشتباهاتي نيز شدند. يكي از آن 
اشتباهات از نظر سياسي برخوردهاي راديكال و غير دموكراتيك بخش قابل 

  توجهي از جريانهاي چپ در اوايل انقالب ايران بوده است.
هاي و تحليل انديشهشما برخورد نيروهاي ماركسيستي به مذهب  س :

  مذهبي، خصوصاً در ايران پس و پيش از انقالب را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
  

از قضا يكي از اشتباهات فلسفي و استراتژيك بسياري از شخصيتها و  ج :
جريانهاي ماركسيستي در ايران ( و نيز در جهان اسالم ) با پديده مذهب 

است و طبعاً نقد و بررسي آن است. البته اين موضوع بحث فلسفي و نظري 
در چند جمله فيصله پيدا نميكند و لذا وارد محتوي و صدق و كذب هيچ 

شوم. اما تا آنجا كه به روش و استراتژي و تاكتيك در عرصه اي نميگزاره
توان گفت كه عمل اجتماعي و برخورد با دگرانديشان مربوط ميشود، مي

ين در تاريخ و در جوامع گذشته و ماركسيست ها غالباً در تحليل و فهم د
حال بين اسالم حقيقي ( آنگونه كه در آغاز بوده و اقتضاي طبيعي آن بوده 

اند و لذا بين اسالم و مسلمانان هر دوره است ) و اسالم تاريخي خلط كرده
و حتي بين مسلمانان و حاكمان غالباً فاسد اسالمي در گذشته و حال 

ه نكردند كه در اسالم هم عناصر زنده و پويا ( تفاوت قائل نشدند. آنان توج
جدا از صدق و كذب فلسفي آن ) وجود دارد كه به كار انسان و آگاهي و 

ها و عناصري وجود دارند كه آيد و هم در همين دين زمينهآزادي او مي
حداقل مستعد تفاسير سوء و رفتارهاي ضد آزادي و عدالت ودموكراسي و 

دن نسبت اين هماني بين دين و تاريخ دين و غفلت از ... هستند. برقرار كر
نقش زنده و خالق دين در جوامع ديني و اسالمي در حوزه انديشه و اخالق 
و جامعه و سياست، بسياري از ماركسيست ها را به اين خطا دچار كرد كه 

ها رابرنجانند و در نهايت ستيزي را تقويت كنند و در نتيجه تودهبعد دين
اي براي گرايان ضد تحول را نيز تقويت كنند و بهانهو سنتمرتجعين 

  سركوبي به دست دهند. 
سفيدي  _ها غالباً همين برخورد جزمي و سياهگر چه در اين سو نيز مذهبي

هاي ماركسيستي و غير ماركسيستي و و در نتيجه حذفي را با انديشه
ديشان ( بويژه جريانهاي غير وابسته به آنها دارند، اما شماري از نوان

نوانديشان چپ مسلمان ) از روش نقدي و با معيار نسبي گرايي معرفتي و 
شوند و از اين رو از رفتاري با ماركسيسم و يا هر ايسم ديگر مواجه مي

گيرند و پلوراليسم را در عرصه ايدئولوژي و معرفت و جزميت فاصله مي
نهند و حق ميپذيرند و در نهايت حذف را كنار سياست و جامعه مي

انتخاب و آزادي و حيات براي همه به طور يكسان قائلند بويژه در اين نحله 
مسأله حقيقت فقط در انديشه مطرح نيست بلكه بيشتر در رفتار و عمل 

كند و معيار داوري است. شريعتي در اين است كه حقيقت ظهور پيدا مي
با تفكيك بين دين و  ترين تعريف را از دين و تاريخ آن (ميان پلوراليستي

هاي اجتماعي معاصر ارائه تاريخ دين ) و نيز از ماركسيسم و ديگر فلسفه
-دهد. اگر اين الگو و مدل تحليل درباره مذهب و ماركسيسم و انديشهمي

هاي ديگر ارائه شود، هم دموكراسي و حقوق بشر ولو به طور نسبي محقق 
و به دور از حذف ممكن  شود و هم عدالت و هم زندگي مسالمت آميزمي
  گردد. مي

كشي اديان نهادينه شده و مسلط پاسدار سلسله مراتب و بهره  س :
طبقاتي و جنسيتي هستند، از آنجا كه زنان انسانهاي دست دوم به حساب 

  آيند، به نظر شما اين نوع كاركردهاي اديان چگونه است؟مي

ن تاريخي درست است و اين گزارش از اديان نهادينه شده يا همان ديج : 
در اسالم نيزحتي در صدر اسالم اين تفاوتها بين زن و مرد ( و نيز در وجوه 
ديگر روابط اجتماعي) وجود دارد اما دو نكته فراموش نشود، يكي اينكه در 
تمام ادوار تاريخ بشر ( بويژه در سه هزار سال اخير ) همواره نگاه منفي 

تبعيض و فرودستي زنان در قياس با  نسبت به زن  و در نتيجه تفاوت و
مردان وجود داشته و در تمام جوامع و اديان و مكتبهاي فلسفي و اجتماعي 
غير ديني نيز مساوات حقوقي و جنسيتي بين مذكر و مؤنث برقرار نبوده 

ها و نظامهاي اجتماعي است. دوم اينكه در دين اسالم، مانند اديان و فلسفه
ها و توانند به كاهش تبعيضجود دارند كه ميو حقوقي ديگر، عناصري و

توان با استفاده از روشهاي حركت به سوي مساوات كمك كنند و امروز مي
شناسانه و نقد تاريخي دين و تاريخ دين، اين معرفت شناسانه و روش

عناصر را كشف و استخراج كرد و براي تغيير مناسبات ناعادالنه كنوني در 
هاي متديك ، فهم ها سود جست. يكي از اين روشروابط زن و مرد از آن

مجموعه اسالم و احكام شريعت در بستر تاريخ و متناسب با تحوالت ويژه 
اعراب حجاز در سده هفتم ميالدي و در نتيجه باور به تغيير پذيري احكام 
اجتماعي و تنظيم نظام حقوقي جديد در اين عصر و يا هر عصر ديگري 

  مان عموماً به آن معتقدند. است كه نوانديشان مسل
به هر حال از ياد نبريم كه موضوع حقوق بشر و مساوات حقوقي و 
مخصوصاً مساوات حقوقي زنان و مردان يك پديده جديد و امروزيست و 

ها و توان انتظار داشت مذهبيحتي چند دهه بيشتر سابقه ندارد و لذا نمي
سنتهاي ستبر حاكم را به  ها به سادگي افكار نهادينه شده وحتي سكوالر

راحتي ترك كنند و به مساوات مطلق و كامل برسند. شناخت من از اسالم 
اين است كه اسالم و محمد در زمان خودش گام بزرگي در جهت رهايي 
زن و بهبود وضعيت زنان در عربستان سده هفتم برداشت و روابط حقوقي 

ن به معناي جزميت و باور تر كرد اما روشن است كه ايزن و مرد را عادالنه
  به عدالت مطلق احكام شرعي در تمام زمانها و مكانها نيست.

گرا وجود در تاريخ اسالم هميشه جريانات بنيادگرا درمقابل عقل س :
  داشته است، در برخورد با بنيادگرايان چه روشي مناسب است؟

  

  

  

  

  

سامح از آن يك اصطالح جديد است و لذا با ت» بنيادگرا « اصطالح  ج :
« گرايي تحت عنوان كنم. در گذشته از جريانهاي مخالف عقلاستفاده مي

شد كه از قرن سوم به بعد عمدتاً در ياد مي» نص گرا « و يا » ظاهر گرا 
گرد آمده بودند. بنيادگرايان امروز غالباً تداوم » اشاعره   «مجموعه گسترده 

م سني و در شيعه اخباريان تاريخي همان ظاهرگرايان و اشعريان در عال
دهند و براي هستند. اينان به نص و ظواهر و شعائر ديني اصالت مطلق مي

تعقل و استدالل ( علمي يا فلسفي ) چندان نقشي قائل نيستند و از اين رو 
گرايان معتزلي و نوانديشي ديني عصر جديد قرار دارند. اينان در برابر عقل

خالفت در تسنن باور دارند و از نظر به مرجعيت روحاني در تشيع و 
سياسي نيز حاكميت ديني را در قالب خالفت و يا واليت فقيه مدل نظام 

كنند. به ضرورت مباني فكري و ايدئولوژيك ديني ايده آل خود قلمداد مي
داري و هاي جهان سرمايهگريآنان ونيز به اقتضاي شرايط زمانه ( سلطه

ماندگي كشورهاي اسالمي از جتماعي و عقبغربي از يك سو و بحرانهاي ا
گرايي و جزميت با نهضت بنيادگرايي مالزمه پيدا سوي ديگر )، خشونت

  كرده است.
اي برخوردار اما نحوه برخورد با بنيادگرايان از ظرافت و پيچيدگي ويژه

است. هر نوع برخوردي بايد با توجه به مباني فكري بنيادگرايي و شرايط 
باشد وگرنه محكوم به شكست است. آنچه در اين مجال  خاص هر منطقه

هاي قدرتهاي بزرگ و غربي توانم بگويم اينست، تا زماني كه زورگوييمي
ادامه دارد و جوامع اسالمي از نظر اجتماعي و اقتصادي و علمي از انحطاط 

ماندگي خارج نشود و بويژه به تقابل اسالم و غرب دامن زده شود، و عقب
يي برجا خواهد ماند و تقويت هم خواهد شد. بنيادگرايي در جهان بنيادگرا

گرايي است و ديگري نوگرايي و اسالم دو رقيب و آلترناتيو دارد. يكي سنت
گرايي گر چه تر پروژه بازسازي انديشه ديني. سنتپروژه اصالح و يا دقيق
عتقادي كند اما چون از يك سو با مباني فكري و ابنيادگرايي را تعديل مي

بنيادگرايي قرابت و حتي همانندي دارد و از سويي ديگر اين جريان هيچ 
تواند دهد، به واقع نميماندگي ارائه نميراه حلي براي خروج از معضل عقب

بينانه پروژه اصالح ديني بديل بنيادگرايي باشد. اما تنها بديل معقول و واقع
ان مخرب و واپسگراي و نوانديشي از نوع اقبال و شريعتي براي جري

بنيادگرايي است. اما واقعيت اينست كه اين بديل نيز از طرفي مغلوب 
گرايي است و از طرف ديگر اين جريان هنوز در شرايط و بنيادگرايي وسنت
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هاي عيني و مدل قابل اجرا حلكشورهاي اسالمي به پروژه عملي و ارائه راه
حال مهمترين اقدام مؤثر نرسيده و يا از اين نظر ضعيف است. به هر 

اي دير بازده و آموزشي و سياسي است كه البته برنامه -برخورد فرهنگي
  طوالني است.

آيا جدايي دين از دولت به معناي جدايي دين از سياست است؟ شما  س :
  بينيد؟مذهب را در يك نظام دموكراتيك چگونه مي

  

يكي » حكومت  «و » سياست « شود كه با اندكي تأمل آشكار مي ج :
نيست، هر چند كه با هم ارتباط نزديك دارند و روي ساختار سياسي و 

آفرين است، اما دين ( بويژه اسالم با توجه به حقوقي قدرت نيز نقش
تواند اي است كه ميهاي عملي آن ) به گونهمجموعه مباني نظري و آموزه

 ) و دولت (State ( و از نظر نوانديشان مسلمان بايد ) از حكومت ( 
Government  جدا باشد. اما يك مسلمان در صورتي كه به ديانت در (

تواند اجتماعي و سياسي تمام ابعاد و جامعيت و لوازم آن وفادار بماند نمي
نباشد. منظور از سياست و سياسي بودن احساس مسئوليت كردن در قبال 

هاست. عيضجامعه و سرنوشت مردم و حساس بودن در برابر ستمها و تب
داري است. از ورزي گوهر ديندغدغه آگاهي و آزادي مردم و دغدغه عدالت

نظر غالب نوانديشان، كه به حكومت عرفي و دموكراتيك باور دارند، مذهب 
تواند در عرصه عمومي حضوري فعال و اثرگذار و مثبت و از جمله اسالم مي

زاب سياسي و توانند از طريق تأسيس احداشت باشد و مسلمانان مي
نهادهاي مدني با نگاه و رويكرد ديني در سياست و حتي دولت اثر بگذارند 
و افكار و ارزشها و حساسيتهاي ديني مسلمانان را نمايندگي كنند. اما 

ها ولو در اكثريت، حق ويژه براي خود شرط اصلي آن است كه اوالً مذهبي
ها رعايت شود و ر مذهبيها و به طور كلي غينخواهند و ثانياً حقوق اقليت

ثالثاً از روش دموكراتيك و اقناع و گفتگو و نه زور و تحميل استفاده كنند 
  و در نهايت به نظام و حكومت دموكراتيك و عرفي وفادار باشند.

نظر شما در مورد اقدمات و عمليات ضد امريكايي و ضد اسرائيلي   س :
  بنيادگرايان چيست؟

  

ها و هاي نظامي امريكاييگاه اشغالگري ها وگريگر چه سلطه ج :
ها و هر قدرت ديگر به طور كلي محكوم است و مقاومت در برابر اسرائيلي

- تجاوزات از مشروعيت سياسي و حقوقي ( حتي در نظام شناخته شده بين
المللي ) برخوردار است، اما از اين سو نيز با هر نوع ترور و خشونت و جنگ 

راجويانه مخالفم و اين نوع كارها نيز از مشروعيت افروزي و اقدامات ماج
مذهبي و يا سياسي برخوردار نيست. در واقع خشونت و تجاوز و زورگويي 
از هر دو طرف تشديد كننده بحران و به خطر افتادن صلح جهاني و امنيت 

باشد. از آن گذشته، براي تمام مردمان، حتي مردم تحت ستم، مي
طلبانه نه تنها به سود جوامع اسالمي و حتي  برخوردهاي نظامي و آشوب

- تحت اشغال نيست بلكه به زيان دين و ارزشهاي ديني نيز هست. نظامي
گري و رزمندگيهاي دويست ساله اخير بنيادگرايان در برابر استعمارگران 
غربي تاكنون راه به جايي نبرده و نخواهد برد هرچند در برخي موارد 

يد هم بوده است. بويژه بايد توجه داشت كه اينان ناپذير و حتي مفاجتناب
اي براي پس از رها شدن از سلطه استعمار هيچ بديل مترقي و سازنده

پيشرفت و توسعه مسلمانان و جوامع اسالمي ندارند. دولت اسرائيل دولتي 
بنياد و متجاوز است و عمالً تابع هيچ قاعده و قانوني نيست اما شعار بي

بينانه و يا مواجهه نظامي و تروريستي عليه آن نيز واقعمحو اسرائيل و 
شدني نيست و لذا محكوم به شكست است. راه درست مقاومت سياسي و 
كوشش براي رسيدن به يك صلح واقعي كه حاوي حداقل حقوق 

ها و تضمين كننده امنيت و صلح همه جانبه در منطقه خاورميانه فلسطيني
- كارهاي معمول و مشروع بينستفاده از راهجويانه و اباشد، رويكرد صلح

  المللي است.
به نظر شما موانع عمده همكاري نيروهاي مذهبي و ماركسيستي  س :

  براي ايجاد يك نظام دموكراتيك چيست؟

  

ها به اصل اگر نيروهاي مذهبي و غير مذهبي از جمله ماركسيست ج :
سي و اجتماعي آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و زيست در يك نظام سيا

« عادالنه و دموكراتيك صادقانه باور داشته باشند و هيچ نيرويي براي خود 

نخواهد، ديگر نبايد مانعي بر سر راه زيست اجتماعي و » حق ويژه 
جويانه و يا تأسيس يك نظام دموكراتيك وجود داشته باشد. در مسالمت

راوان است و ميان تمام نيروهاي اجتماعي كنوني ايران تنوع و تكثر ف
هاي مختلف فكري و سياسي هستند و هر كدام ها نيز داراي نحلهمذهبي

گراها و بويژه به سهم خود در تحوالت اجتماعي اثرگذارند. سنت
هاي انحصارگرا، قادر نيستند بنيادگراهاي هژموني طلب، مانند ماركسيست

وكراسي در كنار هم زيست معقول و مسالمت آميز داشته باشند و براي دم
مبارزه كنند چرا كه هيچ كدام به واقع به دموكراسي و نظام دموكراتيك 
باور ندارند اما نوانديشان باورمند به دموكراسي و معتقد به حق آزادي 

القاعده هيچ مشكلي با هيچ نيروي دگر انديش دموكرات انتخاب علي
ورها و هاي نوانديش و دموكرات باندارند. البته  بديهي است كه مذهبي

هاي اسالمي عقايد خاص خود را دارند و از منظر فكري و ايماني و آموزه
نگرند، اما در عرصه زيست اجتماعي و خود به انسان و جامعه و سياست مي

حكومت و دولت محورها مشترك است و نبايد اختالف افكار و يا گرايشها و 
رك بويژه عقايد شخصي مانع همكاري و تالش حول محورهاي مشت

  اجتماعي و سياسي باشد.
مذهبي و روشنفكران  -هايي و با چه شرايطي مليدر چه عرصه  س :

توانند و مايلند كه با نيروهاي غير مذهبي ماركسيست همكاري مذهبي مي
  كنند؟

  

چنانكه گفته شد هيچ مانع جدي بر سر راه نيروهاي دموكرات اعم از  ج :
لحاظ معرفتي و سياسي به  مذهبي و غير مذهبي وجود ندارد اگر به

ورزي و يا تنوع حزبي و گروهي باور پلوراليسم و تكثر عقايد و تنوع سياست
داشته باشيم و نيز اگر حاكميت ملي و استقالل كشور و آزادي و 
دموكراسي و حقوق بشر محور مشترك تمام مردم ايران و بويژه احزاب و 

هانه براي اختالف باقي هاي سياسي و نهادهاي مدني باشد، ديگر بگروه
ماند. به عبارت ديگر در حوزه جامعه و سياست پالتفرم همگان اصول نمي

مشترك ملي و انساني است و اصل وحدت دركثرت و يا عكس آن در اين 
مورد صادق است. در عرصه آگاهي دادن به جامعه و پيشبرد امر توسعه و 

ي در كنار ديگر مذهب -حاكميت ملي و استقالل ايران، نيروهاي ملي
هاي دموكرات ورزان دموكرات قرار دارند. ماركسيستروشنفكران و سياست

توانند در پروژه توسعه و آزادي مشاركت داشته باشند چنانكه تا نيز مي
كنون نيز غالباً جنين بوده است اما در اين ميان بايد به يك اصل مهم و 

در روابط اجتماعي و بنيادين اشاره كرد و آن مسأله صداقت و شرافت 
سياسي و همكاري فيمابين نيروهاست كه نقش مهمي در پيروزي و يا در 

  صورت فقدان آن در شكست خواهد داشت. به اميد فردايي بهتر. 

*  

  »دوزخ روي زمين«

  
  ايرج مصداقينويسنده: 
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  لئون تروتسكي: 

در ميان كارگران روسي زهدي نيست؛ هرگز نبوده است. كارگران، 
آورند. تصاوير تر از سر عادت به كليسا روي ميويژه زنان، بيشبه

ها پيش بر ديوار اند؛ چرا كه از مدتمقدس هنوز بر ديوارها آويزان
ها اطاق سرد و خالي ها زينت ديوار اند. بدون آناند. آنآويزان بوده

روند؛ به داري از زهدشان به كليسا نمياست. كارگران به خاطر پاس
جا هستند، روند چون كليسا روشن و زيبا است، مردم آنميكليسا 
- گزينيها شنيد. با كليسا بايد از طريق  جايتوان ترانهجا ميدر آن

هاي نامههاي جديد، نمايشگي، تفريحهاي جديد زندهي شكل
  جديد مقابله كرد.

  »الكل، كليسا و فيلم«

  

  

  
  

ها و مذهب،  ماركسيست
  ديروز و امروز

  

  شكارر آژيلب

  حميد محوي  :ترجمه از فرانسه 

  

جهت ضروري دانستيم كه در  اين ر را ازاشكآانتشار اين نوشتة ژيلبر 
پي طرح شماري از مباحث، درك روشني از رويكرد ماركسيسم به موضوع 

  مذهب را براي ما امكان پذير مي سازد.
به  طرح چنين موضوعي در عين حال دعاوي و گفتمان الئيسيته را 

يا » پوشش مذهبي«، مسائلي نظير شكلي كه بايد و شايد مطرح مي سازد
در كشورهاي اروپايي مسئلة پوشش اسالمي در  به عنوان مثال»  (روسري«

مذهب و جنبش چپ، از  و رابطة براه انداخت)، ي بسياريمدارس سرو صدا
ه ايدئولوژيك در فرانسه را ب -جمله مطالبي بود كه اخبار مهم روز سياسي

  م .بر انگيخت نيز هاي متنوعي را خود اختصاص داده و عكس العمل

  
1  

) ماركسيسم كالسيك در رابطه با مسئلة »فلسفي(«مباني تئوريك 
منشأ آنرا نزد ماركس جوان  در  مذهب شامل سه بعد مكمل است كه

  ) مي يابيم.1843 -1844»( مقدمة نقد فلسفة حقوق هگل«
را بعنوان عامل از خودبيگانگي  مذهب همه نقد ماركسيستي پيش از

نسبت به مقدسات  مورد بررسي قرار مي دهد. انسان مسئوليت سرنوشتي را
انسان (« شته استآن هيچ دخالتي ندا تعيين در گويي خود او مي دهد كه

»). مذهب را مي آفريند، و اين مذهب نيست كه انسان را خلق مي كند.
مي  ملزمممنوعيتهايي  رعايت واجباري   وظايفانسان خود را به انجام 

هستند. اعتقادات مذهبي نزد فرد آدمي شكوفايي او  مخل رشد و سازد كه
، تشويق مي كندمقامات و مراتب مذهبي به فرمانبرداري از  داوطلبانه  او را
خيال  تمايالت مراتبي كه قانونيت و حقانيتشان يا بر اساس تبعيت از يعني

امتياز خاصي قائل شده و آنها  است كه براي آنهاپردازانة عالم باطني افراد 
بر  اينكه اعتبار آنها را ، و يارا با مقدسات و عالم باال مرتبط مي سازند

  .مي دانند مذهبي اموراساس تخصص آنها در 
هاي اجتماعي و سياسي مذاهب  دكترين به سپس، نقد ماركسيستي

اعصار بسيار قديمي هاي قرون و  يژ. مذاهب بازماندة ايدئولومي پردازد
مذهب چنين چيزي » .  است جهان  آگاهي كاذب از« هستند : مذهب 

 جهان همواره در حال دگرگوني ست. ست بويژه كه

مثل نهضت  بوجود آمدند، و سرمايه داريمذاهب در جوامع ماقبل 
[براي  در تاريخ مسيحيت هماهنگيشان با تحوالت اصالح ديني پروتستان
و پيشرفتها اجبارا جزئي و محدود  با مقتضيات زمانه] انطباق رسوم كليسا
 كالم« كه مذهب به عبادت و گرامي داشت وقتي بوده است خصوصا

  مي پردازد.» مقدس
روانشناختي (به مفهوم وبري  تأثيرات و پيامدهايو به همچنين درك 

. « داشته باشد رومين جامعه) ) كه اعتقادات مذهبي مي تواند براي مح1(
و از سوي ديگر اعتراض عليه بوده  فقر واقعي مبينهبي از يكسو فقر مذ

مي باشد. مذهب فرياد مخلوق از پا افتاده در سيه روزي  نيز فقر واقعي
، به همان شكل كه روح دوراني بدون روح است. بي رحمست، روح جهاني 

  توده هاست. افيونمذهب 
ه يجه واحدنتبه يك نكات فوق هر سه به نگاه ماركسيسم كالسيك از

) از مذهب 2( فرارفتن: «  اين چنين بيانش كردماركس جوان  رسد كهمي 
 بختي موهومي توده ها شرط خوشبختي حقيقي آنهاست.نيك  ه مثابهب

پشت كردن به   حواست دست كشيدن از توهمات نسبت به وضعيت شان
بدين . دارند نياز همان اوضاعي است كه به واسط هاش به اين توهمات

زندگي فاني پر  از درد و رنج ين اهمان نقد  در نطفه،نقد مذهب  ب،ترتي
  . مقدس آن مي باشدكه مذهب هالة  آدميان است 

 

2  
با اينحال، ماركسيسم كالسيك حذف مذهب را بعنوان شرطي  

ضروري و مقدم براي آزادي اجتماعي نمي داند ( نظرية ماركس جوان را 
، ابتدا مي تراي چيرگي بر توهمامي توان چنين خواند كه : سرانجام ب

در هر ». پايان بخشيد كه به توهمات نيازمند است يبه شرايط« بايستي 
صورت به همان شكل دربارة دولت مي توانيم بگوييم، حذف مذهب مطرح 

. مسئله بشكل ازيمهم سانيست بلكه مي بايستي شرايط از بين رفتن آنرا فر
ركوب مصرف كنندگان آن نيست. و يا س» توده ها افيون« ممنوع كردن 

در داد و ستد » توده هاافيون «ولي ضروري ست كه به روابط ممتاز تاجران 
  با قدرت سياسي پايان بخشيده واز نفوذ آن در اذهان بكاهيم.

  
  سه نوع طرز تلقي در اينجا قابل بررسي هستند :

طرح ماركسيسم كالسيك، يعني ماركسيسم نزد بنيانگذاران آن، 
جزء برنامة جنبشهاي اجتماعي ضروري ندانسته اند.  را بي خداييموضوع 

) در رابطه با كمون 3»(بالنكيست« بر عكس، در انتقاد از برنامة مهاجرين 
)، انگلس دعاوي آنان را مبني بر حذف مذهب از طريق فرمان 1874(

قانوني به تمسخر گرفته است. دور انديشي و تيز بيني انگلس در تجربيات 
آزار و اذيت « يستم كامال به اثبات رسيد، همانطور كه او مي گفت قرن ب

و عالوه بر اين » بهترين وسيله براي تشويق اعتقادات ناخوانده و زائد است
در روزگار ما تنها خدمتي كه مي توانيم براي خدا انجام دهيم اين است « 
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  ».كه بي خدايي را نماد اعتقاد اجباري اعالم كنيم
از بر عكس ، يعني جدايي دين از دولت، هوري خواهانجمه الئيسيته

برنامة دموكراسي  زوال ناپذير است كه قبال نيز بخشي از اهداف ضروري و
. ولي در اين رابطه نيز، بايد يادآور شويم كه نبايد بودي راديكال زبورژوا

حتي در مورد مسائل آموزشي. انگلس  يكي بگيريم،جدايي را با ممنوعيت 
) حزب سوسيال 4» (ارفورت« ت انتقادي اش دربارة  برنامة در تفسيرا

تمام و  يجداي« )، فرمول زير را پيشنهاد مي كند : 1891دموكرات آلمان (
كمال كليسا از دولت. تمام جوامع مذهبي بدون استثناء توسط دولت به 

. هيچ بودجه اي از مالياتهاي شدخواهد  تلقيخصوصي  شركتعنوان 
واهد گرفت و هيچ دخالتي در مدارس دولتي نيز نخواهند نخ آنانرسمي به 

با اينحال نمي « زير را داخل پرانتز اضافه مي كند :  وضيحو بعد ت» داشت.
توانيم مانع شويم كه آنها با امكانات خودشان مدارس خاص خودشان را 

   »هايشان را آموزش دهند!وپال  در آنجا پرت و ايجاد
با نفوذ مذهب مبارزه  از جنبة نظري حزب كارگر در عين حال بايد

انگلس از اين امر اظهار خشنودي مي كند كه اكثر  1873كند. در متن 
مبارزين كارگر  سوسياليست آلمان از اعتقادات مذهبي دست كشيده اند، و 

از ادبيات ماترياليست فرانسة قرن  هر چه بيشتركند كه  ميپيشنهاد 
  .شوندي متقاعد هجدهم استفاده شود تا تعداد بيشتر

)، ماركس مي 1875) حزب كارگر آلمان (5( يدر نقد برنامة گوتا
اعتقادات و آئين مذهبي، بنحوي  موردگويد تعريف آزاديهاي شخصي در 

بايد مطرح گردد كه تنها بر عدم دخالت دولت در چنين اموري تكيه داشته 
هر فردي « باشد. ماركس اين موضوع را به اين شكل مطرح مي سازد كه : 

بي آنكه پليس  پاسخ گويد خود را انينيازهاي مذهبي و جسم به مي تواند
« او در عين حال اظهار تأسف مي كند كه : ». داشته باشددر آن مداخله 

«  مقولة بورژوائي حزب از چنين موقعيتي استفاده نكرده تا نشان دهد كه
آزادي انديشة به معناي تفاهم با اشاعة هر گونه » عقيده و مذهبآزادي 

مذهبي  تخيالت مذهبي ست، در حالي كه [حزب] براي رهايي اذهان از 
  »تالش مي كند.

  
3  

ماركسيسم كالسيك مذهب را  تنها از زاوية رابطة جوامع اروپايي با 
مذاهب سنتي خودشان مد نظر داشت و اذيت و آزار اقليتهاي مذهبي جزء 

تحت ستم  مردمانمان نزد موضوعات آن نبود و حتي اذيت و آزار اهل اي
توسط دولتهاي استعماري كه به مذاهب ديگر تعلق داشتند در نظر گرفته 

  نمي شد.
در عصر ما اين موضوع متأثر است از بقاياي ميراث استعماري و حتي  

« ، در اشكال سرزمين اصلي كشورهاي امپراتوريانتقال آن به درون  
س كه استعمار شدگان، كه خصوصيت آن بر اين اسا» استعمار داخلي

اين موضوع  –كرده اند » مهاجرت « خودشان جالي وطن كرده يعني 
 حائز اهميت بسياري زيادي ست.

طبيعي ميراث  پيامدهايشرايطي كه نژاد پرستي بعنوان يكي از  تحت
مردمان تحت ستم  ويافته است، اذيت و آزار مؤمنين تسلط استعماري، 

« طرد شود كه بايد تنها به اين علت نيعني استعمارزده هاي پيشين، 
با چنين اذيت ». مؤثرترين شيوه براي تقويت اعتقادات نامطلوب خواهد شد

و آزاري بايد مقابله كرد زيرا پيش از همه حاكي از يكي از ابعاد ستم قومي 
يا نژادي ست و چنين امري به همان اندازه غير قابل قبول است كه هر 

 و اقتصادي. گونه تبعيض سياسي، حقوقي

استعمار شده مي تواند در نگاه  مردمانالبته، اعمال و آئين مذهبي 
نازل جلوه كند، مضافا بر اينكه برتري  اهالي شهرهاي بزرگ  به شدت

مادي و علمي آنها در واقعيت استعماري نيز قابل مشاهده است. ولي نمي 
 توان انتظار داشت كه تحميل شيوة زندگي استعمارگران را به

، به عنوان بوده است علي رغم ميل باطني آنهاكه  استعمارشوندگان، 
خدمتي در حق رهايي آنها تلقي شود. جهنم ستم نژادي انباشته از نيات 

است، و مي دانيم كه تا چه اندازه خود جنبش » تمدن ساز« نيكو و 
دوران استعمار  در كارگري آلوده به دعاوي نيكوكارانه و توهم انساندوستي

 . ه استبود

با اين وجود انگلس دربارة عوارض بيماري زاي استعمار هشدار داده 
، او سياست 1882سپتامبر  12) بتاريخ 6بود. در نامه اي به كائوتسكي (

توضيح مي دهد كه تمام  شكلرهايي بخش پرولتارياي حاكم را به اين 
ستم  به فرضي و جعليپيشبيني هاي ضروري را بايد بكار بست تا آزادي 

 تبديل نشود. پوشيده

 مستعمراتكشورهاي تحت سلطه و مردمان بومي، هند، الجزاير، «
پرولتاريا قرار گيرند و هر  سرپرستيهلند، پرتقال و اسپانيا، بايد موقتا تحت 

چه سريعتر بسوي استقالل هدايت شوند. حال اينكه اين روند چگونه 
اسخ گفت. شايد هند گسترش يايد، پرسشي ست كه بسختي بتوان به آن پ

انقالب كند، در هر صورت احتمال چنين واقعه اي بسيار زياد است. و از 
در حال آزاد سازي خود مي باشد، نمي تواند به جنگ  اآنجايي كه پرولتاري

استعماري بپردازد، و مجبور خواهد بود كه چنين مسائلي را بحال خود 
مراه ه رج و مرج به. طبيعي ست كه چنين شرايطي ويراني و هدواگذار

خواهد داشت، ولي اينگونه مسائل در تمام انقالبات روي مي دهد و از آن 
  ناپذير است. يجداي

همين روند مي تواند در جاهاي ديگر بوقوع بپيوندد : بعنوان مثال در 
مطمئنا براي ما بهترين راه حل خواهد  وادثيچنين ح .الجزاير و در مصر

يادي خواهيم داشت. وقتي اروپا و آمريكاي بود. ما در اينجا كارهاي ز
به الگوي  شمالي سازماندهي شدند، نيروي بسيار عظيمي را بوجود آورده و

كه آنها خودشان  شد خواهد تبديل براي ملتهاي نيمه متمدن پر جذبه اي
از آن پيروي خواهند كرد : نيازهاي اقتصادي به تنهايي چنين موقعيتي را 

ي چنين كشورهايي از كدام مراحل گسترش ول فراهم خواهد ساخت.
اجتماعي و سياسي بايد عبور كنند تا آنها نيز به ساختار سوسياليستي 
دست يابند، در اين مورد، فكر مي كنم كه طرح هر گونه فرضيه اي در اين 
زمينه بيهوده خواهد بود. با اين وجود در يك مورد ترديدي وجود ندارد : 

هيچ ملت  گاه نمي تواند خوشبختي را بزور بههيچ پرولتارياي پيروزمند
، در غير اينصورت پيروزي خودش را به مخاطره تحميل كندخارجي 

 »خواهد انداخت.

كه  با اينحال اينهمه ناديده گرفته شده  پيش پا افتاده ايحقيقت 
كه با زور تحميل شود نزد » خوشبختي « است، اين است كه هر گونه 

  ابه ستم خواهد بود، و نه چيز ديگري.ثشوند به م آناني كه آنرا متحمل مي
  

4  
كه پيش ا تمام مسائل و مشكالتي ر ،مسئلة روسري اسالمي ( حجاب) 

. چنين مسئله اي مي تواند در بر دارداز اين مطرح كردم بشكل فشرده 
 زير عالمت سؤال برده و منحل سازد.را  يماركسيست نگرش

ثريت است، مذهب هنوز شكل در غالب كشورهايي كه اسالم مذهب اك
. تعابير واپسگراي اسالم همچنان در راستاي مي باشدايدئولوژي حاكم 

فرهنگي بكار مي رود.  اماندگيحفظ توده ها در تبعيت از قدرت حاكم و و
بشكل گسترده و با شدت بيشتري ستم ديرينه اي را متحمل مي  انزن

 مذهبي انجام مي گيرد. مشروعيتشوند كه تحت پوشش 
مذهب بعنوان  كاربردتحت چنين شرايطي، مبارزة ايده ئولوژيك عليه 

كه  مي باشد شامل يكي از ابعادي آدميان براي تداوم اسارت و انقياد ابزاري
 . جدايي دين از دولت ازجملهاستدر مبارزة  آزاديبخش واجد اولويت 

بايد هستند  خواهان پيشرفت  كه اجتماعي هايست كه جنبش خواستهايي
. دموكراتها و طرفداران پيشرفت بايد براي ندنرا در اولويتهاي خود قرار دهآ

آزادي هريك از زنان و مردان در انتخاب مذهب و يا ناباوري نسبت به 
چنين اعتقاداتي مبارزه كنند. در عين حال مبارزه براي آزادي زنان يكي از 
 شاخصهاي دائمي هويت هر جنبش آزاديبخش است كه سنگ بناي هر

  داعيه اي در پيشرفت بشمار مي ايد.
شامل  يكي از ابتدايي ترين وجوه آزادي زنان و آزادي فردي آنان

. روسري و پوششي ست كه باب طبعشان مي باشد انتخاب لباس آزادي
كه با زور به بانوان تحميل مي  در صورتي پوشيده تر آناسالمي و انواع 

 –روزمره تبديل مي شود جنسي  و خشونت شود، به  يكي از اشكال ستم
ا در خدمت ناپيدايي شكلي از خشونت روزمره كه به همان نسبت آشكار

مبارزه عليه مقيد ساختن بانوان به روسري يا ديگر  زنان قرار مي گيرد.
  اشكال آن، از مبارزه عليه ديگر وجوه اسارت زنان جدايي ناپذير است.
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سازي زنان به اعمال  با اين وجود،اگر مبارزة  آزاديبخش بخاطر آزاد
زور نه عليه ستمگران كه عليه خود زنان مبادرت ورزد، قويا چنين مبارزه 
اي را به مخاطره خواهد انداخت. بركندن روسري مذهبي بزور از روي سر 

حتي اگر بپذيريم كه  –فردي كه داوطلبانه خود را با آن پوشانده است 
ت سركوبگرانه اي حرك –چنين پوششي حاكي از بندگي و بردگي ست 

خواهد بود و به هيچ عنوان نمي تواند مدعي حركت انقالبي براي آزادي 
 باشد. عالوه اي بر اين حركتي ست كه با شكست مواجه خواهد شد و پيش

ها و نظريات انگلس نيز همين نظريه را تأييد مي كند. و باز هم عالوه  بيني
زور  مالبيهوده بودن اعبر اين سرنوشت اسالم در شوروي سابق و تركيه، 

  براي حذف آداب و سنن مذهبي را بروشني نشان مي دهد.
هر فردي براي پاسخگويي به نيازهاي مذهبي و جسماني اش بايد «

زنان بايد بتوانند در صورتيكه مايل هستند حجاب داشته باشند » آزاد باشد
شند، بي و يا اگر مردان مايل هستند ريش بگذارند، در اين انتخاب آزاد با

  »آنكه پليس حق دخالت در چنين اموري داشته باشد.
دفاع از چنين آزاديهاي مقدماتي شرط اجتناب ناپذير مبارزة مؤثر عليه 
اقتدارگرايي مذهبي ست. منع حجاب مذهبي بشكل كامال متناقضي 

  تحميل آنرا در نگاه مؤمنين تشويق و توجيه مي كند.
تنها اصل آزادي انديشه و  يگري،در مورد پوشش مذهبي و يا هر امر د 

احترام به چنين و  آزادي در انجام آئين و رسوم مذهبي در حيطة فردي
است كه مي تواند بشكل قانوني در  حكومت هاي الئيكاصولي توسط 

مبارزه با اجبار مذهبي كارگر باشد. در خود قرآن نيز اعالم شده است كه : 
  اكراه في الدين)(ال  »!اجباري نيستدر اعتقاد مذهبي « 

از طرف ديگر در خصوص موضوع آزادي آموزش، ممنوع ساختن 
روسري اسالمي و يا ديگر عالئم مذهبي در مدارس دولتي و بنام الئيسيته، 
عامل اين تناقض اساسي ست كه طبيعتا به گسترش مدارس مذهبي 

  خواهد انجاميد.
 

5  
ذهب در كشوري مثل فرانسه كه در طي سالهاي مديد اسالم م 

مستعمرات بود و فرانسه اي كه از دهها سال پيش به » بوميان« اكثريت 
در داخل را » استعمار شده « اينسو اسالم مذهب اكثريت مهاجرين 

بعنوان دومين  -تشكيل مي دهد، با هر گونه تبعيض دربارة مذهب اسالم 
 –مذهب فرانسه از نظر جمعيت كه از حيث موقعيت نازلتر از ديگران است 

 بايد مبارزه كرد.

، در مقايسه با مذاهب ديگر از موقعيت اسالم در فرانسهدر طول قرنها 
نامساعدي برخوردار بوده و قرباني تبعيض گسترده و آشكاري گشته است. 
چه در خصوص مكانهاي عبادت و چه از اين نقطه نظر كه دولت فرانسه 

د را به آن همواره با همان شيوة فكري استعماري، قيوميت سنگين خو
تحميل كرده است. اسالم مذهبي ست كه بشكل دائمي و روزمره در رسانه 
هاي فرانسه تنزل داده شده و بي اعتبار مي گردد، و اين جريان بشكلي 
ست كه خوشبختانه عليه آماجگاه پيشين نژاد پرستي يعني يهوديان، ديگر 

نازيها و با  فعاليتي ممكن نمي باشد، خصوصا بعد از قتل عام آنها توسط
  همكاري دولت ويشي.

در رسانه ها ابهامات آميخته به ناآگاهي و نژادپرستي تصويري از  
اسالم را مشاهده مي كنيم كه آنرا كامال با مدرنيته ناسازگار معرفي مي 

به » اسالميسم« كند، و به همين منوال استفادة نامناسب و بيجا از واژة 
اسالم با تروريسم را ساده تر ساخته است. معني بنيادگرايي اسالمي، ملقمه 

منوال مخلوط ساختن اسالم با تروريسم كامال آشكار است، و اصطالح 
بعنوان ترادف اسالم بنيادگرا و تماميت خواه در » اسالميسم « نامناسب 

  اذهان انعكاس يافته.
البته، گفتمان رسمي و حاكم آشكارا موقعيت خصمانه اي در مقابل 

نمي كند، و حتي سعي دارد، با نگاهي به منافع قابل توجه  اسالم اتخاذ
سرمايه هاي بزرگ فرانسوي ( نفت، اسلحه، ساختمان و غيرو... ) در 
سرزمينهاي اسالمي، چهرة خير خواهانه اي نيز از خود نشان دهد. با اين 
وجود، نگاه تكبر آميز استعمارگر به مسلمانان و مذهب آنان زماني به اوج 

ل تحمل آن مي رسد كه خصومت نژاد پرستانه نيز به آن اضافه مي غير قاب
شود. روحية استعماري تنها در انحصار جناح راست در فرانسه نيست، و در 

چپ فرانسه نيز از دير باز داري سوابقي بوده است كه در طول تاريخ 
سياست استعماري آميخته به نژاد پرستي و اقتدارگرايي و  سنت ضد 

 بارز در حال از هم گسيختگي بوده است.استعماري م

حتي در نخستين دوران انشعابات جنبش كارگري فرانسه بين 
دموكرات ها و كمونيست ها، يك جناح راست در درون  -سوسيال

كمونيستهاي خود پايتخت بوجود آمد ( بدون در نظر گرفتن كمونيستهاي 
ئل مستعمرات قابل فرانسوي در الجزاير)، كه خط مشي آنها در رابطه با مسا

) مراكشي 7تفكيك بود. جناح راست كمونيست در رابطه با شورش ريف (
به رهبري يكي از رؤساي قبيله اي و مذهبي عبدالكريم الخطابي در 

از وظيفة ضد استعماري خود روي  1925رويارويي با ارتش فرانسه در سال 
  برگرداندند.

در مقابل كميتة  ) در اين باره 8دروز ( - توضيحات ژول هامبرت
 اجرايي انترناسيونال كمونيست حائز اهميت خاصي ست :

جناح راست به شعار پيوند دوستي با ارتش ريفها اعتراض كرده است، «
به استناد اين نكته كه درجة تمدن ريفها از درجة تمدن ارتش فرانسه 

نديم. نازلتر است و ما نمي توانيم با قبايل نيمه بربر عهد و پيمان دوستي بب
جناح راست بازهم پا را فراتر از اين نهاده و مي نويسد كه  بايد با 
پيشداروريهاي مذهبي و اجتماعي عبدالكريم الخطابي مبارزه كنيم. بدون 
شك با پان اسالميسم و فئوداليسم اهالي مستعمرات بايد مبارزه كنيم، ولي 

نقش حزب  وقتي امپرياليسم فرانسه گلوي مردم مستعمرات را مي گيرد،
كمونيست پيشداوريهاي رؤساي مستعمرات نيست، بلكه مبارزه با 

  »طمعكاريهاي امپرياليسم فرانسه است.

  
6  

ها در فرانسه پيش از مبارزه با پيشداوريهاي مذهبي  وظيفة ماركسيست
در بطن اقوام مهاجر، بدون هيچ تعللي مبارزه با ستم نژادي و مذهبي ست 

 ل فرانسه و دولت آن هدايت مي شود.كه توسط بورژوازي امپريا

زماني كه دولت فرانسه سعي مي كند براي شيوة پوشش دختران 
مسلمان قانون وضع كند و ورود آنهايي را كه در پوشش اسالمي اصرار مي 
ورزند به مدارس ممنوع سازد، وقتي كه دختران مسلمان آماج رسانه ها و 

رابطه با وسعت مسئله  سياستي قرار مي گيرند كه عدم تناسب آن در
خصوصيت تحميلگرانه و ستمگرانة آن را تأييد مي كند، علي رغم آنچه كه  
در سرمقاله ها اعالم مي كنند، بيشتر حاكي از اسالم ستيزي و نژاد پرستي 
ست، و وقتي كه همين دولت گسترش قابل توجه آموزش و پرورش 

ويق مي كند، و مذهبي را با افزايش بودجة آموزش و پرورش خصوصي تش
به اين ترتيب تفرقة بين اقشار استثمار شدة مردم فرانسه را  تعميق مي 
بخشد، وظيفة ماركسيستها با توجه به رهنمودهايي كه تا كنون مطرح 

  كرديم، مخالفت قاطعانه با چنين اموري ست.
اين موضوع به بخش قابل توجهي از آنهايي كه مدعي ماركسيسم در 

ط نمي شد. در مورد روسري اسالمي، خط مشي اتحادية فرانسه بودند مربو
آموزگاران كه در تعهد الئيك آنها هيچ شكي وجود ندارد، به نظريات 
ماركسيستهاي اصيل بيشتر نزديك است تا شمار قابل توجهي از جرياناتي 
كه مدعي ماركسيسم هستند. در بيانية اتحادية آموزگاران بتاريخ ژوئن 

  ، چنين مي خوانيم :آهر ترودر گردهم آيي ش 2003
اتحادية معلمان كه تاريخ آن در پيوند ناگسستني با الئيسيته و دفاع «

از آن مي باشد، اعالم مي كند كه قانونگذاري براي عالمات و نشانه هاي 
مذهبي مناسبتي ندارد. هر گونه قانونگذاري در اين زمينه بيهوده و حتي 
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  زمينه روشن است. ناممكن است. خطر قانونگذاري در اين
علي رغم هر گونه پيشبيني قانوني، شكي وجود ندارد كه نتايج حاصل 

  از آن ممنوعيتي سركوبگرانه خواهد بود كه در واقع مسلمانان [...]
براي آنهايي كه مي خواهند از موضوع حمل عالمات و نشانه هاي 

تي مانع مذهبي بهانه اي سياسي بسازند، اخراج دانش آموزان از مدارس دول
از اين نخواهد شد كه در جاي ديگري ثبت نام كنند، يعني در مدارس و 
مؤسساتي كه بيش از پيش به  اعتقادات آنان ميدان داده و به گسترش و 

  تقويت آن خواهد انجاميد [...]
سازگاري تمام شهروندان، مستقل از منشأ آنها و اعتقاداتشان، در تعلق 

در چهار چوب قانون همه شمول،  باز شناسي تنوع فرهنگي ست كه
 جمهوري بايد براي هر يك از شهروندان  تضمين كند.

به همين علت، مسلمانان، مثل ديگر گروههاي مذهبي، بايد در انجام 
د،  البته در چهار چوب نبرخوردار باش كامل ز آزاديامراسم و مناسك خود 

تعيين ير مذهبي و كامال غ كثرت گرا، الئيكاحترام به قوانيني كه جامعة 
  . مي كند

حق مبارزه براي  مبارزه براي آزادي دختران جوان، ازپيش از همه، 
از آنها  . وليآموزش  و احترام به آزادي فكري و استقالل آنها آغاز مي شود

براي مباحث ايدئولوژيك گروگان نسازيم، اگر چه چنين مباحثي ضروري 
  باشند.

اد براساس هويت قومي آنان، و براي مبارزه عليه محصور ساختن افر
براي مبارزه عليه تبعيض و مبارزه براي دفاع از عدالت اجتماعي و برابري، 
آموزش الئيسيته مؤثرترين وسيله خواهد بود، زيرا در اين زمينه ها كاري از 

  ممنوعيت ساخته نيست.
)، اتحادية معلمان به شرح 9( 2003نوامبر  4در گزارشي بتاريخ 

م در فرانسه پرداخت كه در اينجا بخشي از آنرا يادآور مي موقعيت اسال
  شويم :
مقاومت و تبعيضي كه مردم مسلمان در جامعة فرانسوي با آن مواجه «

شده اند، آنطور كه غالبا مي گويند به كاستيهاي سازگاري اين گروهها 
بستگي نداشته بلكه از نظريات و رفتارهاي اكثريتي سرچشمه مي گيرد كه 

 تاريخي بس قديمي هستند.وارث 

نخستين موضوع به عدم بازشناسي دست آوردهاي فرهنگي عرب و 
مسلمان در متن فرهنگ و تمدن جهاني بوده و در عين حال درمتن 

  فرهنگ غربي خودمان مي باشد. [...]
به چنين كتمان آشكاري ، ميراث استعماري افزوده مي گردد [...] كه 

و نژادپرستي عميق و پايداري ست كه  عامل و حامل خشونت، نابرابري
مسائل و مشكالت استعمار زدايي و سپس از هم گسيختگي جنگ الجزاير 

  كرده است. تشديد و تحكيم آنرا
بومي،  مردمتحقير و تنزل قومي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي 

فرانسه يكي از سياستهاي دائمي بوده و تا محدود مستهمرات مسلمانهاي 
قانون يعني نهادينه ساختن چنين تبعيضاتي پيش رفته ساختن آنها در 

  است.
بر اين اساس آنچه كه به اسالم مربوط مي شود، بعنوان مسئله اي 

قانون جدايي دين از  به شخصي در نظر گرفته شده و نه بعنوان مذهبي كه 
. در تمام دوران استعمار، اصل ارتباط داشته باشد 1905 مصوبةدولت 

كه  يل مخالفت البي استعمار، علي رغم درخواست علمابه دل» الئيسيته«
هرگز ولي   واقف بودند كه الئيسيته آزادي مذهب را تضمين خواهد كرد،

  مذهبي آنان نشد. و نيايشهاي شامل حال اقوام بومي و مراسم
» الئيسيته« مسلمانان هاي مديد جاي تعجبي نيست كه در طول مدت

! مي دانستند ه معروف) دوران استعمارارشادي (امر ب مامورانمترادف  را
اهالي ه در بين چچگونه مي توان انتظار داشت كه چنين واقعياتي 

كشورهاي استعمارگر آثار عميق خود را  خودو چه در مستعمرات پيشين 
  د.باقي نگذاشته باش

اگر امروز بسياري از مسلمانان هنوز فكر مي كنند كه اسالم بايد رفتار 
مان دهد، چه در حوزة مسائل عمومي و چه شخصي، بي را سا آنان مدني

آنكه خواستار شخصي بودن مسئله شوند، اگر چه برخي اوقات چنين 
موقعيتي را نيز اتخاذ مي كنند، از اين جهت بوده است كه فرانسه و 

جمهوري الئيك در طول چندين نسل چنين امري را براي آنها ممنوع 
  كرده بودند.

 ويها، بعضي اوقات حتي در بين تحصيلكرده تريناگر بسياري از فرانس
كه مسئوليتهايي نيز در اين زمينه دارند، بخودشان اجازه مي دهند  افراد

كه با تمسخر و تحقير از اسالم حرف بزنند از اينروست كه ناآگاهي آنها 
ناخودآگاه بزبان مي  بصورت وست آميخته ا غالبا به سنت تحقير استعماري

  آورند.
مي  وضوعي كه مانع همپايي و برابري اسالم با ديگر مذاهبسومين م

بر خالف مذاهب  اين است كه، اسالم  وارداتي، مذهب بينوايان است. شود،
، و چيده شده انديهودي و مسيحي كه روي صفحة شطرنج جامعه 

بخصوص بر خالف كاتوليسيسم كه از نظر تاريخي  مذهب طبقة حاكم 
  مسلمان مقيم فرانسه يا مهاجر مسلمان سويشهروندان فران ، اكثريتاست

   اقشار پائين جامعه را تشكيل مي دهند.
م مي يابد ، زيرا ودر اين جا  باز هم  سنت استعماري ست كه تدا

بومي به استثمار اقتصادي اضافه مي گردد. و بايد  اهاليتحقير فرهنگ 
ل دانست كه اين استثمار اقتصادي بشكل دراز مدت روي نخستين نس

مهاجرين سنگيني كرده است، بطوري كه امروز وارثين آنها نخستين 
  هستند. محرومينقربانيان بيكاري و 

تحقير اجتماعي و بي عدالتي كه دامنگير اين گروههاي اجتماعي مي 
متأثر ساخته و مذهب تنها يكي از جلوه  را باشد، تمام وجوه زندگي آنان

نها روسري زنان خدمتكار در گاههاي چنين تبعيض همه جانبه اي ست. ت
منازل و يا دفاتر را با چشمان تمسخر آميز نگاه نمي كنند، بلكه زنان 
تحصيلكرده و كادرهاي اداري نيز كه با غرور از اين پوشش استفاده مي 

 كنند قرباني همين تحقير رايگان  مي شوند. 

  

  
عدم درك  مهمترين سازمانهاي چپ ماركسيستي فراپارلماني در 

از  انسه در رابطه با مسائل هويتي و فرهنگي گروههاي اجتماعي مزبورفر
و چه در  1999اين جهت آشكار شد كه، در انتخابات اروپايي، چه در سال 

، شهرونداني كه به گروههاي مهاجر كه پيش از اين به  2004سال 
  آفريقاي سياه در ليست انتخاباتي تعلق داشتند نظير مراكش يا مستعمرات

LCR و LO  )10  (نداشتند.  حضور 

) كه بارها به علت 11برعكس ليستهاي حزب كمونيست فرانسه (
هايش در مبارزه با  نژاد پرستي توسط همين دو سازمان مورد  كاستي

حمله قرار گرفته بود. به همين دليل، اين دو سازمان خود را از پتانسيل 
تند، يعني پتانسيلي اين اقشار فقير و تحت ستم در انتخابات محروم ساخ

مثل اروپا  بدون تدارك قبليدر ليستي  2004كه آمار تهيه شده در سال 
  ) ابعاد فوق العادة آنرا نشان داد.12فلسطين ( –
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آنهايي كه مي خواهند از حمل عالئم و نشانه هاي « با يادآوري 
الم البته به اس معلمان، اتحادية »مذهبي بهانه اي براي نبرد سياسي بسازند

محيط  گريان بنيادگرا اشاره مي كند. گسترش اين پديدار سياسي در
مهاجرين مسلمان در غرب، بعد از گسترش فوق العادة آن در زندگي 

سرزمينهاي اسالمي، در كشور فرانسه بوقوع پيوسته است و همين امر يكي 
از داليلي ست كه برخي براي ضديتشان عليه روسري اسالمي مطرح مي 

  كنند.
: مثل بنيادگرايان مسيحي، يهودي،  استداللي درست استنين چ

و ديگران كه مي خواهند تعبير قاطعانه اي از مذاهبشان را به  ها هندوئيسم
 بنيادعنوان راه و روش زندگي و يا شيوة دولتي به همگان تحميل كنند، 

گرايان اسالمي براستي خطري جدي براي پيشرفت اجتماعي و مبارزة براي 
  ي هستند.آزاد
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آن  يانةبنيادگرا برداشتبين مذهب و  كهبه اين ترتيب ضروري ست 
دو مقوله را بروشني از يكديگر  اين خط فاصل مشخصي تعيين كرده و

كه  يي اسالميتفكيك نماييم. بنابراين ضروري ست تا با بنيادگرا
اقليتهاي مسلمان در غرب و چه در   ميانست، چه در  آنها واپسگراترين

 نهاي اسالمي،  در عرصه هاي ايدئولوژيك و سياسي مبارزه كنيم.  سرزمي

با اين وجود از چنين موضوعي نبايد به بهانه و دليلي براي ايجاد 
اين  معلمانشود. اتحاديه  استفادهممنوعيت رسمي روسري اسالمي 

موضوع را بشكل قانع كننده اي تفسير مي كند. بشكل كلي تر، اسالم 
گرايي اسالمي ست و هر دو با هم  بنيادن متحد عيني ) بهتري13( ستيزي

هر اندازه جنبش چپ با ضد اسالميان هم آواز  اسرشد مي كنند. بر اين اس
بنيادگرائي  شود، اتحاد مسلمانان را بيشتر تشويق كرده و راه را براي

گرا خواهد بود كه به  بنيادد ساخت. بنابراين اسالم نهموار خواه اسالمي
  اين اقشار تبديل خواهد شد. براي ي فقر واقعيتنها سخنگو

بسيار متفاوتي ست و خط  ةگرايي اسالمي پديدبنياد يد دانست كهبا
مشي تاكتيكي  در مواجهه با آن نيز بايد با موقعيتهاي عيني وفق داده 

 و متحدين ظالمشوند. وقتي اين نوع برنامه هاي اجتماعي توسط قدرت 
 ،يرد تا بي عدالتي موجود را توجيه كنندشان در دستور روز قرار مي گ

كه چهرة  مشاهده كرده ايم مستبدانيبسياري از  موردهمانطور كه در 
  1970-1950يا وقتي در جهان عرب ، در سالهاي اسالمي داشته اند 

را عليه  ارتجاعياسالمي نوك حملة مخالفين  بنيادگرايييعني زماني كه 
يطي البته اكرده بود، تحت چنين شر سازماندهي و رقيبانش ناصريسم مصر

 خواهد بود. بنيادگراييتنها روش مناسب مخالفت قاطعانه با 

اسالمي بعنوان بردار سياسي و ايدئولوژيك  بنيادگراييولي وقتي كه 
براي هدفي پيشگام وارد صحنه مي شود، موضوع كامال تغيير مي كند. در 

ارد، ولي جاي خالي شكل مشخصي ندبنيادگرا اين صورت البته اسالم 
جنبش چپ را پرمي كند، كه به دليل كاستيهايش و يا شكست در مبارزات 

در كشورهاي اشغال شده  بنيادگرااسالم  در صحنة حضور ندارد. موقعيت
...، يا در رابطه با مسئلة قومي هنظير افغانستان، لبنان، فلسطين، عراق و غير

د ديگر در مقام  سخنگوي و نژادي از همين نوع است. و در برخي موار
نفرت مردمي عليه سياستهاي ظالمانه و واپسگرا تجلي مي كند.  به همين 

كه شكوفايي آن عموما در غرب  بنيادگرايي اسالميترتيب نمونه هاي 
بيانگر اعتراض عليه رفتاري ست كه نسبت به مهاجرين اعمال مي 

  مي گردد.عموما از طريق تظاهرات مردم اقشار مهاجر مشاهده شود.
گرايي اسالمي بطور كلي همانند هر مذهب ديگري، مي  بنياددر واقع 

باشد و از سوي ديگر بعنوان مظهر » از يكسو نتيجة  فقر واقعي« تواند 
 بنيادپرخاشگري عليه فقر واقعي تلقي گردد. با اين تفاوت كه در رابطه با 

« ايي اسالمي گربنيادگرايي اسالمي، ما با اعتراض فعال مواجه هستيم. 
يعني  ،بخشي از توده ها ست» هروئين « توده ها نيست، بلكه »  افيون

سر مست كننده اش جايگزين اثر مادة مشتق شده از ترياك كه تأثير 
 مخدري ديگري گشته است.

در تمام اين گونه موقعيتها، ضروري ست كه خط مشي تاكتيكي در 
  نمود.مبارزه عليه قدرت حاكم و دشمن مشترك اتخاذ 

و بايد صراحتا اعالم كنيم كه هرگز نبايد از مبارزة ايدئولوژيك عليه  
نفوذ مخرب بنيادگرايان اسالمي صرفنظر كنيم، با اين وجود ممكن است 
ضرورت ايجاب كند و يا موقعيت بشكلي باشد كه با بنيادگراهاي اسالمي 

در از يك تظاهرات ساده  –در نبرد مشترك همسوئيهايي صورت پذيرد 
  خيابان تا مقاومت مسلحانه، بر اساس وضعيت پيش آمده. 
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و بر حسب مقتضيات  گرايان اسالمي مي توانند در نبرد مشخصيبنياد

كه توسط ماركسيستها هدايت مي شود. با اين وجود   متحدين عيني باشند
بايد دانست كه چنين پيوندهايي خالف قاعده بوده و تنها ناشي از 

ست. اصول و قواعدي كه در اتحادهاي خيلي طبيعي جبرشرايط موضعي 
تر مشاهده مي شود، مثل همانهايي كه در مبارزه عليه تزاريسم روس رواج 

  داشت، در اينجا نيز بايد بشكل خيلي دقيقتري رعايت شود.

اين اصول و قواعد در اوايل قرن بيستم توسط ماركسيستهاي روس 
) در متن پيشگفتار جزوة ژانوية 14كامال توضيح داده شده است. پارووس (

 بقلم تروتسكي، بشكل خالصه چنين توضيح مي دهد : 1905

بطور ساده، در حالتي كه نبرد مشترك به همراهي متحدين موضعي «
  انجام مي گيرد، مي توان به نكات زير توجه داشت :

) سازمانها را با يكديگر مخلوط نكنيم . حركات بايد جداگانه انجام 1
) از خواستهاي خاص سياسي 2لي  ضربه را بايد با هم وارد كنيم . گيرند و

) متحد را بايد 4) اختالف منافع را نبايد پنهان كرد. 3بايد صرفنظر كرد. 
) بايد 5به نحوي دنبال كرد كه گويي در حال تعقيب دشمن هستيم. 

 يك متحد نبرد باشيم تا حفظ حاصل ازبيشتر بفكر استفاده ار موقعيت 
 .موضعي

پارووس هزار بار حق «مي نويسد  1905لنين در متني بتاريخ آوريل 
شرط ضروري كه سازمانها را نبايد با « ، و با تأكيد روي اين نكته كه »دارد

هم ادغام كرد. حركات جداگانه و ضربة مشترك، پنهان نكردن تنوع منافع، 
تحت نظر داشتن متحدين به همان شكل كه دشمن را بايد تحت نظر 

رهبران بلشويك بارها اين شرايط را در طول سالها مرور مي » . رفت و...گ
  كردند.  

  

  
  

پارووس هزار بار حق «مي نويسد  1905لنين در متني بتاريخ آوريل 
شرط ضروري كه سازمانها را نبايد با « ، و با تأكيد روي اين نكته كه »دارد

نكردن تنوع منافع،  هم ادغام كرد. حركات جداگانه و ضربة مشترك، پنهان
  تحت نظر داشتن متحدين به همان شكل كه دشمن را بايد

همين اصول پيوسته مورد حمايت  تروتسكي بود. بعد از لنين در 
)، در جريان بحث و جدل دربارة همپيماني 1928انترناسيونال كمونيست (

با كومينگتانگ چيني، تروتسكي جمالتي نوشت كه دقيقا با موضوع مورد 
 ما در اينجا تطبيق مي كند :نظر 

از مدتها پيش، گفتيم كه توافقهاي كامال پراتيك كه موجب « 
وابستگي ما نمي شود و الزام سياسي نيز براي ما در بر ندارد، در صورتي كه 
كارساز باشد مي تواند حتي با شيطان هم انجام گيرد. ولي كامال بيهوده 

حي شود و از شاخهايش براي است كه انتظار داشته باشيم كه شيطان مسي
امور خيريه استفاده كند. تحت چنين شرايطي ما به وكيل مدافع شيطان 
تبديل خواهيم شد و چنين امري به اين معنا خواهد بود كه از او بخواهيم 

 »كه تحت قيوميت ما قرار گيرد.

اسالمي  بنيادگراي بسياري از تروتسكيستها در رابطه با سازمانهاي 
كس راهكارهايي كه تروتسكي پيشنهاد كرده است عمل مي كامال بر ع

كنند. البته نه در فرانسه كه تروتسكيستها كه در اكثريت خود، همانطور كه 
پيش از اين گفتيم، در جهت مخالف عمل مي كنند، بلكه اين امر در 

  آنطرف درياي مانش يعني  در انگلستان صورت مي گيرد.
هاي بنيادگرا فرانسه اين  ت به چپچپهاي بنيادگرا بريتانيايي نسب

شايستگي را از خود نشان دادند كه توانستند با مسلمانان روابط باز و 
  دوستانه اي برقرار كنند.

چپ بنيادگرا بريتانيا عليه جنگ افغانستان و عراق كه دولت بريتانيا در 
آنها شركت داشت، بسيج فوق العاده اي را به اتفاق گروههاي مهاجرين 

  ن سازماندهي كرد. مسلما
بريتانيا تا اتحاد با سازمان مسلمان  افراطيدر جنبش ضد جنگ، چپ      

) پيش رفت، 15» (مسلمانان بريتانيا انجمن« مثل  گرايشات بنيادگرائيبا 
در » ميانه رو«  بنيادگراي كه از انشعابات بريتانيايي جريان اصلي اسالم

ت كه نمايندگان آن در جنبش اخوان المسلمين اسيعني خاورميانه 
 پارلمان چندين كشور حضور دارند.

از نظر اصولي هيچ چيز قابل سرزنشي در چنين اتحادهايي براي 

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 62  101 ي آرش شماره

دستيابي به اهداف مشخص و محدود وجود ندارد، ولي به شرط اينكه  
  اصول و قواعدي كه پيش از اين مطرح كرديم رعايت شود.
م پيماني با چنين با اين وجود مشكالت خط مشي در اتحاد و ه

سازماني دير يا زود آغاز مي شود خصوصا از اين جهت كه نمايندة تمام 
  توده هاي مسلمان بريتانيا نيست.

 انجمن« هاي بريتانيايي در مورد اتحادشان با  بطور كلي، تروتسكيست
در رابطه با جنبش ضد جنگ، كامال برعكس تمام اصول » مسلمانان بريتانيا
ها و پالكاردها را به مفهوم  ) پرچم1مل مي كنند، يعني : و قواعد مزبور ع

به  هويت سياسي خودشان را )2خاص و عام با يكديگر ادغام مي كنند. 
 گاهداز دي كه ممكن است تسامح برگزار مي كنند، زيرا در غير اينصورت

) با متحد موضعي خود به 3. و سرانجام بنظر نرسدمتحد خوشايند  جناح
ضد « مي كنند كه گويي متحد استراتژيك است، و  شيوه اي رفتار

را به جرياني نسبت مي دهند كه جهان بيني آن بيشتر با » امپرياليست
  ها مالزمت دارد تا مبارزة طبقاتي. برخورد تمدن
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در مرحله گذار از اتحاد در متن بسيج ضد جنگ به  گرايشاتيچنين 

ها سازمان يافته  تسكيست) كه توسط ترو16» (رسپكت« انتخاباتي  ائتالف
بود در اشكال حادتري بروز كرد، و برخي اصول تماميت خواهان مسلمان 
آنها را از شركت در برنامة چپ باز مي داشت. ولي اتحاد بين جامعة 

به اين شكل جامة عمل پوشيد كه در » رسپكت« مسلمانان بريتانيا و 
 رئيس و تانيايكي از نمايندگان جامعة مسلمان بري» رسپكت« ليست 

  كانديدا شود.
با چنين رويكردي، ائتالف  از نظر كيفي به درجة ممتازتري ارتقاء مي 
يافت، كه البته از ديدگاه ماركسيستي كامال قابل انتقاد است : زيرا اگر چه 

هيچ تعهد «دارند و ملزم به » توافقاتي كه كامال جنبة عملي« در واقع 
يي كه به اهداف مشترك مربوط مي نيستند و بجز فعاليت ها»  سياسي

در اينجا يعني اعتراض عليه جنگي  –شود،  توجيه پذير بنظر مي رسند 
كه توسط دولت بريتانيا در پيوند با اياالت متحده براه افتاده و افشاي 

كه مشتركا به همراهي افراد و  - سرنوشت تحميل شده به مردم فلسطين 
ر بينش اجتماعي به جريانهاي يا گروههايي صورت مي پذيرد كه از نظ

ارتجاعي تعلق دارند، و به همين علت، از طرف ديگر از ديدگاه ماركسيستي 
قابل قبول نيست كه ائتالف با چنين جريانهايي (ارتجاعي) در حد انتخابات 
تحقق پذيرد. چرا كه ائتالف در حد و حدود انتخاباتي ملزم به بينش 

تماعي مي باشد. روشن است كه مشترك در زمينة تحوالت سياسي و اج
شركت در انتخابات با يك مذهبي بنيادگرا اين توهم را در اذهان عمومي 
ايجاد مي كند كه گويي او از اين پس به پيشرفت اجتماعي و آرمان آزادي 

  طبقة كارگر معتقد شده است.
منطق ائتالفاتي از اين نوع موجب مي گردد كه آنهايي كه متعهد اين 

اند در معرض انتقادات اجتناب ناپذير رقباي سياسي خود  خط مشي شده
قرار گيرند، و پيوسته مجبور باشند تا از متحدين موقتي خود دفاع كرده و 

  در عين حال روي اختالفات عميق دروني با آنها سرپوش بگذارد.
) دبير اول حزب 17به اين ترتيب است كه ليندسي ژرمن (

) در 16» (رسپكت« ) و در ائتالف با 18سوسياليست كارگران بريتانيا (
مقاله اي را امضاء كرده است كه در  2004ژوئيه  13) 19روزنامة گاردين (

) برآورد كرده 20» (خيلي عالي« آنرا » مسلمانان بريتانيا انجمن« سايت 
)، نويسنده (ليندسي ژرمن ) قويا از 21» (نشان افتخار« اند. تحت عنوان 
دفاع مي كند و عالوه براين » مسلمانان بريتانياانجمن «  ائتالف انتخاباتي با

اظهار مي دارد كه چنين ائتالفي براي او و رفقايش موجب افتخار است كه 
  .بطرف آنها تمايل پيدا كرده اند ستيزيقربانيان اسالم 

 انجمن« شرح خالصة تفسير و توجيه ائتالف  شگفت انگيز با  
گرايان اسالمي در  بنيادا يادآور خواهيم شد : در اينج را »مسلمانان بريتانيا

و همين تمايالت را مي  تمايالت ضد زن و ضد  همجنسگرايي تنها نيستند،
مسيحي نيز جستجو كنيم. از طرف ديگر مشاهده  بنيادگرايانتوانيم نزد 

« در گرد هم آييهاي ضد جنگ دربارة  زنانمي كنيم كه بيش از پيش 
حرف مي زنند ( همانطور كه در تظاهرات » جامعة مسلمانان بريتانيا

سازمان يافته توسط مالها در ايران مي توانيم ببينيم).  و فراموش نكنيم 

) در اينگونه موارد خيلي 22كه فاشيستهاي حزب ناسيونال بريتانيا (
  مسلمانان بريتانيا هستند انجمناز  تر بنيادگرا

لبته برخي مسلمانان ا« ليندسي ژرمن در ادامة اظهاراتش مي گويد : 
دربارة مسائل اجتماعي نگرشهايي دارند كه محافظه  –و غير مسلمانها  –

كارتر از چپ سوسياليست و ليبرال است. ولي چنين امري نبايد براي 
همكاري در نيل به اهداف مشترك مانعي ايجاد كند. ما در اردويي براي 

ت كه تمام افراد حقوق همجنسگرايان، بعنوان مثال، اصرار خواهيم داش
 »شركت كننده از نقطه نظر واحدي دربارة جنگ در عراق دفاع كنند.

قابل قبولي ست ولي به اين شرط كه تنها در محدودة جريان استدالل 
ضد جنگ باقي بمانيم. ولي اگر بخواهيم آنرا در چشم انداز ائتالف 

ه تر براي در نظر بگيريم و يا برنامه هاي گسترد» رسپكت« انتخاباتي مثل 
و حالت ويژه اي  مي كنداردوي حقوق همجنسگرايان، موضوع كامال تغيير 

  پيدا خواهد كرد.
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 مشي متكي بر پيروزي انتخاباتي، سياستي كوتاه بينانه است.  

انتخاباتي ،  پيروزيتروتسكيستهاي بريتانيايي جهت تحقق بخشيدن به 
قع  در خدمت منافع تحت شرايط مزبور، نقشي رابازي كردند كه در وا

  .نيستاستراتژيك چپ راديكال در كشورشان 
آنچه كه پيش از همه مشخص كنندة خط مشي آنهاست، بر اساس 
محاسبات انتخاباتي مي باشد، يعني تالش براي كسب رأي افرادي كه به 
قشر مهاجرين تعلق دارند و در عين حال با جنگي كه توسط لندن و 

مخالف هستند ( يادآوري مي كنيم كه ائتالف  واشينگتن براه افتاده است،
با جامعة مسلمان بريتانيا پيرامون جنگ افغانستان و عراق انجام گرفت و نه 

  ووو).  سكو
هدف في النفسه قابل توجيه است، چنانچه اگر به اين شكل تحقق 
يابد كه يارگيري بين كارگران زن و مرد درقشر مهاجر انجام شود و با هر 

شكار ساختن ستمي كه بر روي دوش آنها سنگيني مي كند، و چه بيشتر آ
با اولويت قائل شدن براي چنين هدفي، و با اين شرط كه مبارزين چپي كه 
به اين اقشار تعلق دارند در موقعيت مناسبي در ليست انتخاباتي قرار 

 گيرند. يعني تمام آن كارهايي كه چپهاي بنيادگرا فرانسه انجام ندادند.

حتي اگر بشكل محدود باشد  –با گزينش ائتالف انتخاباتي  بر عكس،
، »جامعة مسلمانان بريتانيا« اسالمي مثل  بنيادگرايبا يك  سازمان  –

بريتانيا در رابطه با آنها نقش پلكان را بازي مي كند ولي  يچپ بنيادگرا
براي گسترش سازماني خودش در بين اقشار مهاجر، در حالي كه مي 

بعنوان رقيب به مبارزة ايدئولوژيك » امعة مسلمانان بريتانياج« بايستي با
مي پرداخت و از نقطه نظر سازماني محدوديتهايي ايجاد مي كرد. چنين 
ائتالف خالف طبيعتي  دير يا زود به مانع برخورد كرده و متالشي خواهد 
شد. و در اينصورت  تروتسكيستها مجبور خواهند شد با همانهايي مقابله 

 در انتخابات شدند. پيروزيشانكه  موجب كنند 

« حال بايد ديد كه گفتمان تماميت خواهان براي رأي دادن به 
كه  2004ژوئن  5كدام است. فتواي شيخ حتام الحداد بتاريخ » رسپكت

 منتشر شده ، چنين است :» مسلمانان بريتانيا انجمن« روي سايت 

كه در ساية بر مسلمانان واجب است « حضرت شيخ مي گويد كه 
 اهللا فرامين بر قراري و حاكميت از تمام امكانات براي و كنند زندگي قوانين

در تمام وجوه زندگي بكوشند. اگر هنوز نمي توانند به چنين امري تحقق 
ببخشند، در اينصورت واجب است كه شر را به حد اقل رسانده و نيكي را 

تفاوت بين رأي دادن  به حد اكثر افزايش دهند. سپس شيخ بروشني دربارة
به سيستمي در ميان سيستمهاي ديگر، و  رأي دادن براي انتخاب بهترين 
فرد در بين تعدادي كانديدا در سيستمي به نقد موجود ، به مردمي تحميل 

  »شده ست كه نمي توانند آينده شان را متحول سازند.
دادن حركت كفر آميزي » رأي« شكي نيست كه « و ادامه مي دهد : 

، در حالي كه »قانونگذاري تنها در اختيار اهللا است«اهللا مي گويد ست، زيرا 
رأي دادن به يك كانديدا يا يك حزب حاكم بر اساس قانون افراد را به 

ما بايد در انتخابات « تبعيت از آن وامي دارد. چنين كه پيش آمده است 
حداكثر  شركت كنيم، با اين اعتقاد كه شر را به حداقل و نيكي را به

برسانيم. با آگاهي به اين امر مسلم و بديهي كه بهترين نظام همان نظان 
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 ».شريعت است كه همانا فرمان اهللا است 

زماني كه قانونيت رأي روشن شد حال بايد ديد كه به چه كسي بايد 
براي پاسخگويي به چنين پرسشي ضروري ست كه عميقا « رأي داد. 

يجه فكر مي كنم كه افراد بايد در دخالت عرصة سياست را بشناسيم. درنت
  در چنين 

اموري خود داري كنند و چنين مسئوليتي را به سازمانهاي مسلمان عالي 
مانان واجب است كه از تصميمات لرتبه واگذار كنند [...] در نتيجه بر مس

  »سازمانها تبعيت كنند.
  

  

  

  

  

  
  
  

بريتانيا را به حضرت شيخ در پايان بخش نتيجه گيريهايش مسلمانان 
فرامي خواند و با » جامعة مسلمانان بريتانيا« تبعيت از تصميمات انتخاباتي 

اهللا استدعا مي كنيم كه ما را براه از « اين دعا به بياناتش خاتمه مي دهد : 
راست هدايت فرمايد و پيروزي در بريتانيا و در تمام جهان را از آن اهللا 

  »گرداند.
تفسير نخواهد داشت. تضاد عميق بين طرح  چنين فتوايي نيازي به

شيخ و وظايف ماركسيستها مشخص مي شود، و يا   در مانورهايشان نزد 
اقشار مسلمان بايد روشن شود. ماركسيستها براي جمع آوري رأي مثل 
سياستمداران اپورتونيست نبايد به هر بهايي رضايت دهند. پشتيبانهايي 

مومي ست. مبارزه براي نفوذ نظير شيخ احداد در واقع هدية مس
ايدئولوژيك در بطن اقشار مهاجر خيلي بنيادي تر از نتايج انتخاباتي مي 

 باشد، هر چند كه اين نتايج فوق العاده باشند.

چپ راديكال در هر دو سوي درياي مانش بايد به اتخاذ موقعيت و 
بينشي مطابق بر ماركسيسمي كه مدعي آن است باز گردد. فقدان چنين 
باز گشتي، تسلط افراط گرايي بين توده هاي مسلمان را به حدي پيش 
خواهد راند كه ممكن است جلوگيري كردن از آن ناممكن بشود. فاصله 

و مابقي كارگران در اروپا بيشتر خواهد شد، در حالي  چنين مردمانيبين 
كه وظيفة اصلي پر كردن اين فاصله ها براي جايگزين كردن مبارزة 

  تمدنها). برخوردبربريتهاست ( برخورد يه كاپيتاليسم بجاي مشترك عل
   2005مارس   31پنجشنبه  

و مركز  8دوني پاريس -ر استاد علوم سياسي در دانشگاه سنا* ژيلبر اشك
  مارك بلوش در برلن است. آخرين كتابهاي منتشر شدة او عبارتند از

Le choc des barbaries (éd. Complexe, 2002 ; 10/18, 2004) et 
L’Orient incandescent (éd. Page deux, 2003). Une version de cet 
article a été publiée dans la revue ContreTemps (Paris), n° 12, 
février 2005. 

Gilbert ACHCARjeudi 31 mars 2005 par   
http://www.alternatives.ca/article1767.html 
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ما در اينجا اعراض ترجمه كلمة آلماني به معناي حذف و يا الغاي چيزي ست. 
  كرديم

 ) بالنكيست3
Blanquiste 

Vaillant (Édouard) 
،  1871، مسئول امور تربيتي در كمون  1915- 1840ست فرانسوي سوسيالي

بالنكيستها را بعهده  او مجبور شد به انگلستان پناهنده شود و در آنجا هدايت
نمايندة مجلس بود و  1893بفرانسه باز گشت و از  1888گرفت. در سال 

   عليه احزاب بورژوايي مبارزه مي كرد
4 - Erfurt 

  ن.نام شهري ست در آلما
Programme Erfurt de 
Programme du partie sociale démocrate ; Erfurt 1891 
5 - Programme de Gotha  
6 - Kautsky 
7 - Rif  

ريف، جنگي ست استعماري كه قبايل ريف را مقابل ارتش اسپانيا و  جنگ
ي فرانسه قرار داد. قبايل ريف قرارداد تحت الحمايگي با سلطان مراكش را ننگين م

دانستند و غرورشان تاب تحمل چنين تحقيري را نداشت. و چنين بود كه طبل 
رزم جنگجويان آزاديخواه عرب آميخته با شيهة بي تاب اسبان رزمي كوهسارهاي 
شمال مراكش را در تپشي افسانه اي از خواب هزار ساله بيدار كرد. ريف ها به پا 

ارتش اسپانيا براي  1921مارس  20خاسته بودند تا افسانة ديگري بيافرينند . 
سركوب شورشيان گسيل شد ولي بشكل ناباورانه اي شكست خوردند. و به اين 
ترتيب طرح يكي از سران شورشي عبدالكريم الخطابي آغاز گشت. ريف ها باوجود 
اينكه مردمان دهقان پيشة كوهسارهاي شمال مراكش بوده و تنها بخش كوچكي 

شكيل مي دادند، با دالوريها و بي باكيهايي كه تنها از مردم زحمتكش مراكش را ت
از انسانهاي آزاديخواه ساخته است، ثبات دو قدرت بزرگ مخوف و سفاك 

 60000استعماري يعني اسپانيا و فرانسه را به مخاطره انداختند. ژنرال سيلوستر با 
ه ژوئن ( شصت هزار) سرباز اسپانيايي عليه قبايل ورياغل وارد جنگ شد ولي در ما

در جنگ أنوال تقريبا تمام سربازان اسپانيايي به هالكت رسيدند و ابعاد چنين 
فاجعه اي براي ارتش اسپانيا به اندازه اي بود كه ژنرال خود كشي كرد. عبدالكريم 
الخطابي رؤساي قبايلي را كه با دستگاه سلطان مراكش مخالف بودند، گرد هم 

 1922را بنيانگذاري كردو اول فوريه آورد و جمهوري فدراتيو قبايل ريف 

عبدالكريم الخطابي به رياست جمهوري برگزيده شد. جنگ عليه اسپانيا ادامه 
اسپانيا تنها  سبته ،  1924يافت و آنها مجبور به عقب نشيني شدند. در سال 

  مليليه ، اصليه و العرائش را تحت اختيار داشت. 

، از اين جهت كه چنين جنبشي فرانسه كه مراكش را تحت سلطة خود داشت
در مراكش فراگير نشود، به كمك اسپانيا آمد. پيشروي طاليه هاي ارتش فرانسه 
موجب برخوردهاي نظامي با ريف ها شد و طي منازعات گسترده واحدهاي نظامي 

شكست خوردند. پائيز  1924ريف بخصوص در فاس در طول زمستان و بهار 
ستهاي ملّي ريف ها با شكست مواجه شد و مذاكرات صلح بعلت فراخوا 1925

سال بعد او  20به جزيرة رئونيون تبعيد گرديد. 1926عبدالكريم الخطابي در سال 
درگذشت. عبدالكريم الخطابي بخاطر استفادة  1963به مصر فرار كرد و در سال 

  نيروي هوايي فرانسه از بمب شيميايي به جامعة بين الملل شكايت برده بود.
8- Jules Humbert-Droz 
9- Commission Stasi  

 كميسيون اجرايي دربارة اصول مدني در جمهوري
10- LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire     

LO : Lutte Ouvrière 
11- PCF : Parti Communiste Français  
12-Euro-Palstine  
13-Islamophobie  

اسالم به از اسالم. خصومت ورزيدن اسالم ترسايي يا ترس بيماري زا و بيهوده 
  . اسالم ستيزي

Parvus١۴ (١٨۶١٩٢ -٩۴  
  است. » الكساندر هلفاند«نام مستعار 

Alexandre Helphand 
يهودي روس كه روسيه را بقصد آلمان ترك مي كند. با نام پارووس قلم مي 

امبورگ زند . او در سوسيال دموكراسي آلمان فعاليت مي كند و از ياران روزا لوكز
  است.

15-Muslim Association of Britain (MAB)        
16- Respect  
17- Lindsay German  
18- Socialist Workers Party britannique  
19- The Guardian  
20- (« wonderful »)  
  

*  
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  پرسش از ناصر كاخساز 12
ي است، آيا دولت با توجه به اين كه ماركسيسم متكي به بينش ماترياليست –1

دولت كارگري  يك - 2يست باشد؟  كارگري مورد نظر آن هم بايد يك دولت آته
تواند دولتي دموكراتيك و مقيد به آزادي هاي يست و ضدمذهب، چگونه مي آته

  است؟  هايي قابل جمعسياسي و مدني هم باشد؟ آيا چنين ويژگي
دم، به ويژه طبقات پايين، به با توجه به اين كه در بيشتر جوامع، اكثريت مر –3

گونه مي تواند نيروي ي كارگر چهدرجات مختلف اعتقادات مذهبي دارند، طبقه
اصلي مبارزه براي سوسياليسمي باشد كه آتئيسم يكي از عناصر ضروري آن 

  محسوب مي شود؟
ي اديان نهادي شده و مسلط، پاسدار سلسه مراتب اجتماعي و از آنجا كه همه –4

تواند اين هاي طبقاتي و جنسي هستند، آيا جنبش سوسياليستي مي يبهره كش
نوع كاركردهاي اديان را هم امري خصوصي تلقي كند؟ اگر نه، آيا براي مبارزه با 

   اين كاركردها بايد با هر نوع اعتقاد مذهبي مبارزه كرد؟
ي آيا اسالم در مقايسه با اديان ديگر در مقابل سوسياليسم و دموكراس – 5

  داري ناساگازتر است؟ تر و با سرمايهنامنعطف

آيا رفورم در اسالم ممكن است؟ چه نيرويي مي تواند عامل رفورم در اسالم   -6
  باشد؟ 

هاي گوناگونِ سياسي از  با توجه به تأثير پذيريِ عميقِ برخي جريانات و نحله -7
هويت خود را به  اي اسالم، مناسبات احزابِ سوسياليست با احزابي كه به گونه

  كنند، چكونه بايد باشد؟ اسالم منتسب مي
هاي  آيا جدايي دين از دولت در عين حال به معناي جدايي دين از حوزه -8

عمومي منجمله احزاب است و آن را بايد به معناي جدايي دين از سياست تلقي 
  آيا جدايي دين از دولت به معناي جدايي دين از سياست است؟ - 8كرد؟

ها با نهادهاي مدني اسالمي اعم از صندوق  حوه برخورد سوسياليستن –9
هاي به اصطالح  الحسنه اسالمي، اتحاديه دانشجويانِ اسالمي، سازمان قرض

  اسالمي و غيره... چگونه بايد باشد؟» فمينيستيِ«
در ميانِ نيروهاي اسالمي سخن » بخش الهيات رهايي«توان از وجود  آيا مي -10

اي كه زير لواي اسالم ها با تمايالت سوسياليستي رخورد سوسياليستگفت؟ روش ب
  شوند، چگونه بايد باشد؟ بيان مي

بنيادگرايي «كنيد، و آيا بين  را چگونه تعريف مي» بنيادگرايي اسالمي« -11
اي به كار برد؟  و ديگر رويگردهاي اسالمي بايد فرق قائل شد و روش ويژه» اسالمي

  اگر آري، كدام روش؟
هاي  ـ به نظر شما،ِ برخورد نيروهاي سوسياليستي به مذهب و تحليلِ از انديشه12

  مذهبي، خصوصاٌ در ايران، چگونه بوده است؟

  هاي اول تا سوم پاسخ به سوال

ماترياليسم،  .اي سياسي و هم نظريه اي فلسفي است ماركسيسم هم نظريه
تر مي  زديكي فلسفي ماركس است. هرچه به زمان خود ماركس ن نظريه

ي  اما معاصر شدن انديشهخورند.  شويم اين دو نظريه بيشتر به هم گره مي
امروزه سرنوشت  است.راه همهم  اين دو نظريه ازبا دور شدن ماركس 

ي  و ديگر در اختصاص نظريهاست  ماترياليسم به دست دانش سپرده شده
هاي  انديشهديگري براي آورد بزرگ  و اين دست[ماركسيستي نيست. 

ماركس، در كنار دست آورد اصلي اوست كه به انسان آموخت كه سرمايه 
داري اگر به حال خود گذاشته شود، هم طبيعت انسان و هم طبيعت 

 ي نئاندرتال آموزاني كه از موزه دانش ]پيرامون او را تخريب خواهد كرد.
 د)پانزده كيلومتري شهرهاي دوسلدورف و وپرتال قرار داري  كه در فاصله(

بدون اين كه هيچ گرايشي  موزندآ ، تاريخ علمي تكامل را ميكنند ديدار مي
به سياست داشته باشند. برعكس در آنجا كه بزورِ سياست قرار بود اين 

موجود، ارتودوكسيسم و خرافه  انديشه پا بگيرد، يعني در سوسياليسم واقعاٌ
  نيرو گرفت. 

بود تركيب ساختگي   ينماترياليسم سياسي يك تركيب ساختگي است. هم
فلسفي را چنان به هم ي  ي سياسي و نظريه ي چپ نظريه در انديشهكه 

گره زد كه تحوالت زمان نيز نتوانست گره ي آن را باز كند. با اين برداشت 
 ليردم بود ونام مكه به شد اي روي آورد ي مبارزه از ماركسيسم، به شيوه

براي عناد به خود، يا خود ستيزيِ پس ابزاري شد جدائي از مردم را درويد. 
ژرژ ي  كه با شمشير آخته ام مازوخيستي. اين را پيش از اين هم گفته

با سياسي  ).1جبهه ي متحد خلق داد( شعار نمي توان ،پوليتسر عليه خدا
تدارك ديده خدا سياسي شدن مفهوم  ،هاي حزبي شدن نفي خدا در حوزه

يا دستكم آن را تقويت  يدرآفا  شد. ماترياليسم سياسي، اسالم سياسي ر
   كرد.

جامع كامل و ي  كنش سياسي پيروي از يك نظريهاست و يي س در حوزه
مي افتد. امروز، در عصر پس از خواهي در تعارض  با آزاديفلسفي 

ايدئولوژي، پدر و مادر مسئول و دانائي كه به متافيزيك باور ندارند، نفي 
شناختي  كار از نظر روشاين  آموزند، خدا را از پيش به فرزندان خود نمي

با اثبات پيشيني خدا در خانواده ندارد. چرا كه هردو تلقيني و تفاوتي 
  اند.(نورماتيو)  دستوري 

با حذف عامل زمان از انديشه هاي ماركس، ماركسيسم به سگالشي ديني 
كه شيفته ي عدالت و دشمن سرمايه داري است فروكاهيده مي شود. 

اگر هميشه و در هر مكان و هر لحظه همراه انسان باشد با  دستگاه فكري
آزادانديشي فاصله مي گيرد. دستگاه فكري و فلسفي برخالف دستگاه هاي 
مذهبي و حقوقي در هيچ موردي الزم االتباع نيست. پيش از هر اظهار نظر 

و آزاد، آدم در واقع درِ دستگاه را باز مي كند، از آن بيرون مي آيد و با حال 
هواي جديدي به آن باز مي گردد. تنها بدين گونه است كه مشكل 
ماركسيسم را با مذهب مي توان حل كرد. سوسياليسم بايد بجاي هويت 

  دادن به سوسياليست ها تبلور فرهيختگي و دانائيِ آنان باشد. 
ي تاريخي دولت كارگري محصول  بر اساس تجربهو اما دولت كارگري! 

بر طبقات را ي يك طبقه  است و از آنجا كه بايد سلطهانقالب سوسياليستي 
ناهمساز و بسي بيش از آن با حقوق بشر با دموكراسي برقرار سازد، ديگر 
شايد به اميد گريز از اين تناقض بود كه دستگاه تئوري ساز حزب در است. 

  . اتحاد شوروي تئوري دولت تمام خلقي را ساخت
ي  كارگري را بوجود آورد يا در جامعهانقالب سوسياليستي كه بايد دولت 

داري و به تبع آن ليبراليسم  دهد كه بايد سرمايه داري رخ مي پيش سرمايه
از ميان داري را  را دور بزند؛ يا بايد دموكراسي موجود در جوامع سرمايه

مخالفت با  .بردارد پس در هر حال ناچار دموكراسي را نفي مي كند
از حقوق بشر و گرايش به  - دلي  نه با همه –ليبراليسم و دفاع نيم بند 

به همين خيزد.  خواه از اين واقعيت برمي اتحاد با نيروهاي ارتجاعي عدالت
گرايش  - دتوان و نمي - ست واننتي انقالب سوسياليستي  سبب بود كه ايده

رشد دهد. نيروهاي مذهبي در ايران را در خواهي  به ليبراليسم و آزادي
ئيستي و انقالب سوسياليستي اجزاء يك مثلث  لت آتهدولت كارگري و دو

با دموكراسي و حقوق بشر اند و يك تركيب ارگانيك را بوجود مي آورند كه 
و نمي توان يكي از سه ضلع را برداشت و دوتاي  در كل آن تعارض دارد.

  ديگر را حفظ كرد.
 يبراي پيوند دادن سوسياليسم با دموكراستوان  با اين همه هميشه مي

ولي ابزار اين مبارزه، فرهنگ متحول دموكراتيك است نه  مبارزه كرد.
تثليث دولت كارگري، مانند  ،ايدئولوژيكثابت هاي  مفهوم ها و تركيب

  انقالب سوسياليستي و دولت آتئيستي.
اتحاد فضاي عمومي در نيز ها و  در ميان سوسيال دموكرات براي نمونه،

، بلكه سخن از سوسياليسم دناربرد ندارديگر ك چپ آلمان اين اصطالح ها
بدون انقالب سوسياليستي و دولت پرولتاريائي و  كهود ر دموكراتيك مي

يكي از اعضا اتحاد  بايد تكوين پيدا كند. )انقالببا و نه  ،با تحول( ،كارگري
چپ آلمان كه بنمايندگي مجلس ايالتي انتخاب شده بود، چندي پيش در 

ش به انقالب سوسياليستي و دولت كارگري سخن مصاحبه اي از اعتقاد ا
گفت. او در پاسخ به سوال خبرنگار كه ميخواست بداند ابزار حفاظت از 
انقالب سوسياليستي چه خواهد بود، از باورش به ضرورت سازمان امنيتي 
نظير اشتازي آلمان شرقي، براي حفظ انقالب سوسياليستي از توطئه و 
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كس العمل به اين مصاحبه اتحاد چپ هاي خيانت، پرده برداشت.  در ع
آلمان ضمن رد نظر او از اين نماينده خواست كه يا خود را با خطوط حزبي 

  تطبيق دهد و يا نمايندگي پارلماني خود را واگذار كند. 
دولتي كه خود را كارگري مي داند اگر به حكم انتخابات بر سر كار بيايد و 

وند تبعيت از انتخابات آزاد از اين پيله به حكم انتخابات كنار برود، در ر
بيرون مي رود و پي مي برد آنچه كه مردم به او تفويض كرده اند اقتدار 
ملي است، پس ديگر يك دولت كارگري نيست بلكه دولتي سوسيال 

هرگز در بازي انتخابات برنده  "دولت كارگري"دموكراتيك است. يك 
ي وا ئاحزاب بورژوا هب سبخي متوسط را به ثمن  طبقهشود زيرا  نمي
  دهد. و حمايت آزادانديشان غير مسلكي را نيز از دست مي گذارد مي

كم بها دادن به تحول متافيزيكي يا ليبراليزه شدن دين مشكل حل ناشدني 
انديشه اي است كه به دولت آتئيستيِ طبقه ي كارگر باور دارد. برخي از 

لت آتئيستي را بشكافند تا چپ ها هنوز هم جرات نمي كنند پوسته ي دو
در ژرفاي آن دولت ايدئولوژيكي را ببيند. شايد هم آن را مي بينند اما 
دولت ايدئولوژيك را تنها براي حاكميت مذهبي است كه مجاز نمي دانند، 
براي خود آن را مشروع مي شمرند. با اين نگرش انحصار طلبانه نمي توان 

  با انحصار طلبي حاكميت مبارزه كرد.
پذيرش يك دين عرفي شده به عنوان نياز روحي مردم شرط ضروري 
رسيدن به دموكراسي است. تضاد با دين محصول عبور نكردن از متافيزيك 
است. چرا كه مردم در واقعيت تاريخي شان بدون دين قابل تصور نيستند. 
بشر پسامتافيزيكي گرچه خود نيازي به دين ندارد، ولي نياز مردم به دين 

دوران ما دوران پست متافيزيكي است. هرچند بسياري از كند.  رك ميرا د
هاي دانش و  در حوزهاما  برند مردم جهان هنوز در دوران متافيزيك بسر مي

به روي بشر امروز گشوده  متافيزيكي-تسانديشه و هنر و فلسفه يك افق پ
نود در صد مردم دهد  درست است كه آخرين آمارها نشان مي شده است.

چوب يك متافيزيك دانند ولي در چار مريكا خود را هنوز مذهبي ميآ
   كنند. متافيزيكي كمك مي -خصوصي در عمل به گشوده شدن افق پست

گذر  انسان پست متافيزيك مخالف مذهب و خدا نيست بلكه از متافيزيك
فرهنگ پسا . كاربردي مي دهدمفهومي و بنابراين به مذهب كرده است 

با دوران ما را ئيسم  و آته گيرد طرفانه مي ي بي ابطهبا مذهب رمذهبي 
همين جا بگويم كه ضديت با ماركسيسم از سوي  .مي كندناهمزمان 

ي فرهنگي تضاد  نيز بر زمينه اند تر ماركسيست بوده كساني كه پيش
  . كند عمل مي ئيسم با مذهب آته

شود از  خدا را بايد بصورت يك ذات تعريف ناشدني ديد. خدا اگر تعريف
نفي خدا نوعي تعريف آفريند.  شود و مشكل مي ذات بودن خارج مي

خداست. خدا مادام كه ذات است جوهري بسيط است و كاري به كار 
و انجامد  نفي او كه تعريف اوست به بيداري ذات ميي مدني ندارد.  جامعه

رو اين يعني ورود واژه به قلم انگيزد. ي مدني برمي دخالت او را در جامعه
. اين توان سخن گفت سكوت؛ يعني جائي كه به تعبير ويتگن اشتاين نمي

 ها يعني برهم زدن قواعد رفتاري در بازي متافيزيك؛ قواعدي كه رعايت آن
  )2تحول عرفي است.( ي الزمه

است، و از اين رو آزادي ترين امور زندگي فردي  متافيزيك يكي از خصوصي
يسم سياسي ئ ديد و برخورد آته .ي استهاي فرد در متافيزيك بنيان آزادي
  افتد.  با اين آزادي در مغايرت مي

مخالفت نكردن با مذهبِ مردم البته با تظاهر به مذهب و ادا و اطوار هائي، 
، بسيار متفاوت است. تالوت قران در ي مركزي تصميم كميته مثال براساس
يا نماز دردوران جعفر نميري و هاي حزب كمونيست سودان  برخي جلسه

خواندن نجيب در افغانستان، كه با تحول دروني و فرهنگي همراه نيست، از 
رابطه با مذهب بايد شفاف باشد  رود. كي بيرون نميايدئولوژياخالق  ي دايره
تجربه ي سوسيال  .داشته باشدي چپ پيوند  در انديشهتحول دروني و با 

توان از آن  كه مي ستا ي موفق بوده ا دموكراسي در رابطه با مذهب تجربه
  آموخت.

  پاسخ به سوال چهارم

ميان شرع و  از چالشتافيزيكي و مذهبي مي  تحول تاريخي در انديشه
اش آمد و پي است . اين چالش خودجوش و خود به خودي گذرد مي عرف

است.  هاي مذهبي نشستن حقوق  بجاي فقه و دولت مدرن بجاي تشكل
همواره باور متافيزيكي و مذهبي خود  مردم در روياروئي با مشكالت زندگي

هاي عملي مي  و بدينسان از مذهب بهره گذرانندمي  را از فيلتر عقل سليم 
. بديهي است اقتدارهاي مذهبي دكنن و آن را عرفي و دموكراتيزه مي رنديگ

هم مي كوشند با تشريعِ قواعد آمرانه و پيشيني كاركرد عقل سليم را 
  .محدود كنند
نقش مثبت پ غالبا نقش دموكراتيك مذهب عرفي يعني روشنفكران چ

اي  چپ با حركت بسوي گونهاند.  ردهيك مذهب ليبرالي شده را درك نك
عرف در جامعه دموكراتيك و مثبت شريعت گرائي از درك نقش ديگر از 

ي  توانست از دايرهدر حالي كه عرف با استفاده از عقل عملي  ناتوان شد.
اي  . با گسترش فرهنگ عرفي، بشر بتدريج گونهودتنگ آمريت شرعي فرا ر

چه بسيار آورد.  مشروعيت عرفي در برابر مشروعيت شرعي بوجود مي
دين از اين راه خود را  .يافتندمشروعيت ممنوعيت هائي كه به ياري عرف 

  كند.  عرفي مي
در انگليس از چند قرن پيش به ازدواج عرفي يعني ازدواجي كه تنها شرط 

-commonالئي  ن توافق دو طرف به ازدواج بود زير نام ازدواج كامناعتبار آ
law Marriage   مشروعيت مي بخشيدند. بعدها با تحول بيشتر عرف شرط

توافق بر سر واژه ي ازدواج نيز منتفي شد و شكل هاي متنوع تري از توافق 
ميان زوج ها مشروعيت عرفي پيدا كردند. مسيحيت چون اين تحول عرفي 

در عمل پذيرفت مدرن شد. مذهب اگر با تحول عرف هماهنگ شود را 
همچون نيازي متافيزيكي و خصوصي به حضور خود در پشت صحنه هاي 

  زندگي ادامه خواهد داد.
در ايران نيز بايد ايدئولوژي هاي چپ و مذهبي از هماهنگي مسيحيت با 

د پا تحول عرفي درس بياموزند. دموكراسي در جائي كه عرف ضعيف باش
نمي گيرد. هنگامي دموكراسي پا ميگيرد كه خوانش عرفي از مذهب 

  گسترش يافته باشد.
زنده ياد دكتر مصطفي رحيمي حدود چهار دهه ي پيش در نوشتاري در 

شرح داده بود كه چگونه قدرت ها به  "انتگراسيون "مجله جهان نو بنام
ي خودي، مي ، يعن"انتگره "هنگام ضرورت، جريان هاي فكري معتبر را 

كنند. مي توان گفت كساني كه ميگويند در غزل هاي حافظ منظور از 
شراب، شراب بهشتي است و نه شراب واقعي، با اين كار حافظ را انتگره مي 
كنند. همچنين مي توان گفت كه اين حافظ است كه اسالم را انتگره مي 

پيموده » نگدف و چ«را شبها با » ره تقوا«كند. حافظ هنگامي كه ميگويد 
است، به تقوا معناي عرفي مي دهد و ادبيات را مرجعي براي صدور 
مشروعيت مي كند. اين مشروعيت عرفي است كه پايه ي مشروعيت 

  حقوقي و دموكراتيك مي شود.
پس براي اين كه مذهب عرفي بشود بايد جنبه ي متافيزيكي آن از جنبه 

كسيسم بعنوان يك ي تشريعي آن جدا شود. درست همانگونه كه مار
  نظريه ي سياسي بايد از آتئيسم سياسي جدا شود.

  پاسخ سوال پنجم

اسالم در مجموع نسبت به اديان ديگر نامنعطف تر است ولي بايد اين را 
شكافت. علت نامنعطف تر بودن اسالم مثال نسبت به مسيحيت را بايد در 

يش سرمايه اين حقيقت جست كه اسالم تاكنون دست باال دين جامعه ي پ
داري بوده است. مسيحيت نيز زماني كه چنين موقعيتي داشت سخت 
نامعطف بود. تحول اجتماعي و فورماسيوني بود كه مسيحيت را منعطف و 
مدرن كرد. مسيحيت البته اين توانائي را داشت كه با تحول عرفي در 
جامعه ي مدني سازش كند. تفاوت هاي فرهنگي در اين ميان نقش خود را 

ازي مي كنند. هنرهاي مجسمه سازي، موسيقي و نقاشي كه تبلور حيات ب
معنوي بشر در طول قرن ها بود،  در اسالم مجاز نبوده اند در حالي كه 

  مسيحيت حتا مشوق آن ها بود. به اين تفاوت ها باز هم خواهم پرداخت.
ع با اين همه پيش از انقالب، اسالم محافظه كاران، كه تقريبا تمامي مراج

مذهبي را در بر مي گرفت، چون به دخالت در سياست باور نداشت و 
سرمايه داري را مغاير اسالم نمي دانست، در عمل، مانعي در راه ليبراليسم 
سياسي نمي شد. اسالم آيت اهللا  بروجردي و آيت اهللا  شريعتمداري و 
 بسياري مراجع ديگر مخالف سوسياليسم بود و با نظم سرمايه داري كنار

مي آمد و جالب اين كه سوسياليست ها و چپ ها از اين اسالم كه با اسالم 
عرفي سازش داشت بيشتر مي توانستند سود ببردند تا از اسالم سياسي كه 
سخت با اتوپياي سياسي در هم آميخته بود.  مخالفت محافظه كاران با 
ايده ي سوسياليسم كه در طبيعت نظام فكري محافظه كار است نيز 
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بافت سازش آنان با اسالم عرفي بود. وگرنه اسالم آنان نيز همين اسالم هم
سياسي مي شد كه به بهاي يك اتوپياي پوچ و پست، توسعه ي عرف و 
ليبراليسم را قرباني كرد و آنگاه همراه شعار مرگ بر آمريكا چند هزار 

  زنداني عقيده ئي و سياسي را مظلوم و دست بسته به كام مرگ فرستاد.
ا اصالح طلبان و بنياد گرايان با ايده ي عدالت خواهي سوسياليسم ام

مخالف نيستند، برعكس با سرمايه داري كه ليبراليسم سياسي نماد آن 
است، مشكل دارند: بنياد گرايان به دليل مخالفت آشتي ناپذير با ليبراليسم 
سياسي دشمن رشد طبيعي و تاريخي سرمايه داري در ايران اند. اصالح 

ران اما متوجه نيستند كه تحول عرفي و مدني با تحول بورژوائي همگام گ
است. آن ها اگر به روشني به ضرورت رشد ليبرالي در جامعه ي ايران پي 
ببرند با سوسياليسم مذهبي كه در راه اين رشد ايستاده است، وداع مي 

ش گويند. اما آنان به حفظ نظام خود را متعهد مي دانند و همين امر نق
اجتماعي شان را نسبت به محافظه كاران عقب تر مي برد. محافظه كاراني 
كه اتهام شان طرفداري از سرمايه داري ليبرالي است و در برابر جمهوري 

  اسالمي آلترناتيو مشخص دارند. 
پس خطر براي سوسياليست هاي ماركسيست نه از جانب اسالم عرفيِ 

از جانب اسالم غير عرفي مي آيد مخالف سوسياليسمِ محافظه كاران بلكه 
كه به سوسياليسم مذهبي، وحدت گرائي و عدالت جوئي اتوپيائي آميخته 
است. آميزش سوسياليسم و اتوپيِ عدالت، اسالم را از نظر سياسي و 
فرهنگي وحدت گرا و نامنعطف مي كند در حالي كه محافظه كارانِ طرفدار 

ذيرند و اسالم منعطف تري را سرمايه داري، ليبراليسم را در عمل مي پ
  نمايندگي مي كنند.

تنها جامعه ي ليبرال است كه بكمك پلوراليته اش وحدت گرائي انديشه  
ي مذهبي را از بين مي برد. و جالب اين كه با از بين رفتن وحدت گرائي 

  در انديشه ي مذهبي، سنت سوسياليستي در آن نيز به پايان مي رسد.
  

  پاسخ سوال ششم

وپا رفورم مذهبي (رفورماسيون) بر قرنها تالش و تنش فكري مبتني در ار
بود كه در همه ي عرصه ها ي علمي و فرهنگي و فلسفي، هماهنگ با هم، 
جريان داشت. بنيادهاي نو انديشي و واكنش به تاريك انديشي مذهبي تنها 
در يك گوشه مثال در دانش يا هنر متمركز نبود. كشف قوانين جديد در 

ك، با نظر هاي نوميناليستي در فلسفه، كه اصالت و اولويت مفهوم بر فيزي
ماده را به گونه اي تكان دهنده زير سوال قرار  مي داد، تقويت شد. 
گسترش اين تالش و تنش در موسيقي، نقاشي و مجسمه سازي، هارموني 
نوانديشي را كامل كرد. در حالي كه در جامعه ي اسالمي و در ايرانِ 

واكنش به تاريك انديشي تنها در شعر متمركز بود. شعر مانند خودمان 
نقاشي و مجسمه سازي مادي و عيني نيست و بنابراين نفوذ آن كندتر 
است. همين تمركز واكنش در شعر، خود بازتاب فرهنگ وحدت گرا و 
نامتنوع است. از اين گذشته جنبش هاي واكنش به تاريك انديشي 

آنتيك را داشتند كه مي توانستند به آن  مذهبي، پشت تاريخ ميسحيت،
تكيه كنند. آنتيك براي نو انديشان يك پيشنه ي روشن و قابل لمس از 
پلوراليته و تنوع بود. شباهت چهره ي مريم به ونوس در كار برخي نقاشان 
رنسانس آميزش حس مذهبي را با خاطره ي  آنتيك به تصوير مي كشد و 

انديشه ي مسيحي دگرگون شده است. نشان مي دهد نگاه تك بني در 
هنرمندان رنسانس با مراجعه به ذخيره ي فرهنگي اسطوره و هنر آنتيك، 

) و طرح مجدد شك و گرايش به فرديت در هنر 3به تولد دوباره ي جسم(
  و فكر مسيحي دامن زدند. 

تاريخ جوامع اسالمي از سابقه اي پلوراليته اي مطلقا تهي است. سپاه 
ني را تصرف كرد كه در بحراني معنوي قرار داشت. و تكصدائي، اسالم، ايرا

جامعه را به ياس و خاموشي فروكشيده بود. در چنين وانفسائي اسالم 
موقعيتي تهاجمي داشت در حالي كه مسيحيت در برابر دموكراسي آنتيك 
موقعيت دفاعي داشت. پس هم آن هارموني و هم اين پيش زمينه ي 

عقب نشيني واداشتند. مسيحيت براي مدرن شدن  آنتيك، مسيحيت را به
اين عقب نشيني را پذيرفت.  اسالم ولي عقب نشيني را نياموخت. در 
جامعه ي پيش سرمايه داري نه تنها اسالم، كه ايدئولوژي هاي ديگر نيز 
كامل و بي نقص اند.  پذيرش عقب نشيني هر اعتقادي را منعطف مي كند.  

ل مي شود كه جامعه با موقعيت پيش سرمايه اين انعطاف در زماني كام

داري وداع بگويد. درست است كه مسيحيت هم در موقعيت پيش سرمايه 
داري بر نقص ناپذيري خود پا مي فشرد، ولي هارموني مبارزه عليه تاريك 
انديشي، حركت جامعه ي اروپائي را در گذر از مرحله ي پيش سرمايه 

ي اسالمي اين وظيفه به عهده ي هنر  داري تسريع كرد. امروز در جامعه
،ادبيات و جنبش روشنگري است (جنبش روشنگر هنگامي در دستور روز 
قرار مي گيرد كه وظايف رفورم مذهبي به پايان رسيده باشد) ولي برخورد 
مثبت با گرايش هاي سوسياليستي و اشتراكيِ جنبش مذهبي اجراي اين 

  نقش تاريخي را ناممكن مي كند.
  

  
  خ سوال هفتمپاس

در جامعه اي كه روابط بين المللي در چارچوب ديپلماسي مدرن ( غير 
ايدئولوژيك) جا افتاده باشد، رابطه ي ميان احزاب نيز از همين قاعده 
پيروي مي كند. روابط ملي و بين المللي بافت فرهنگي مشتركي دارند. در 

اطراف رابطه مستقل هر دو مورد روابط متقابل بايد از اعتقاد و ايدئولوژي 
باشد. البته اين نيز واقعيت دارد كه تا هنگامي كه نيروهاي سياسي در 
مرحله ي پيش سرمايه داري به سر مي برند، برقراري رابطه مستقل از 
ايدئولوژي بسيار دشوار است؛ با اين همه در اين راه مي توان از آگاهي 

  تئوريك ياري گرفت. 
  

  پاسخ سوال هشتم

  م نه.هم آري و ه

دين مدرن شده در سياست هم دخالت مي كند اما به سياست همچون 
ابزاري براي رسيدن به قدرت سياسي نگاه نمي كند. به اين گونه كه تشكل 

انجام مي  -مذهب –هاي مذهبي وظايف خود را در زمينه ي تخصصشان 
دهند و عمل سياسي بر عهده ي احزاب سياسي خواهد كه بديهي است 

  حامل نگرش مذهبي و يا زير تاثير ايده آل هاي مذهبي باشند.مي توانند 
جامعه ي دموكراتيك با اين تفكيك، معنويت دين را تامين مي كند. 
اخالقي كه به اين تفكيك الهام مي بخشد بر اين نظر است كه مذهب اگر 
دلمشغول قدرت سياسي باشد، معنويت خود را قرباني مي كند. مذهب 

داشته باشد.  سازمانيمراجع ديني در سياست دخالت  نمي تواند از طريق
بديهي است مشاركت در امور عمومي، و از جمله  سياست، حق هركس و 

  هر مقامي، چه مذهبي و چه غير مذهبي، است. 
و نمي توان آن ها را احزاب  –احزاب سياسي كه نگرش مذهبي دارند 

ياسي و حتا به زبان مذهبي سخن نمي گويند. زبان س -مذهبي ناميد
  فرهنگ سياسي اين احزاب با احزاب كامال غير مذهبي تفاوتي ندارد.

قابل دسترسي نيست، بلكه پي  چونان يك كلاين با سكوالر شدن جامعه 
چه غير مذهبي و چه  - است هركدام به تنهائي آمد سكوالر شدن احزاب، 

  چپ و چه مذهبي. 
حوزه هاي عمومي و  حزب مذهبي با قانون اساسي جامعه ي سكوالر، كه

خصوصي را از يكديگر تفكيك مي كند، نا هماهنگ است. احزاب سياسيِ 
دموكرات مسيحيِ اروپا نيز مانند ديگر احزاب سياسي با شكل گيري حزب 
مذهبي مخالف اند. اين احزاب با دقيق كردن رابطه ي مذهب با قدرت، 

  خدمت شايسته اي به توسعه ي دموكراسي كرده اند.
  

  سوال نهمپاسخ 

اين نهادها را به خاطر برچسب مذهبي آشكاري كه دارند مشكل بتوان نهاد 
 -مدني ناميد. شايد واقع بينانه تر آن باشد كه آن ها را نهادهاي مذهبي

مدني بناميم. براي اظهار نظر در باره ي آن ها بايد اوال ميزان استقالل آن 
ان آمادگي براي تحول عرفي ها را از حاكميت دانست و ثانيا ديد تا چه ميز

دارند. به نظرم يك خط كليِ راهنما كه شيوه ي برخورد با اين نهادها را 
تعيين كند به گرفتن مواضع اصولي منجر نمي شود.  متد برخورد با اين 
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نهادها بايد كامال ديناميك باشد. امكان استفاده از آزادي عقيده هاي 
اره ي اين نهادها رامي تواند تغيير گوناگون در جامعه، قضاوت و داوري درب

دهد. در موقعيت ايستاي موجود تنها با توجه به عملكرد اجتماعي اين نهاد 
ها نمي توان آن ها را مورد داوري قاطع قرار داد. اين امكان را هم نبايد 
منتفي دانست كه حمايت دنباله روانه ي برخي از نيروهاي چپ و ملي مي 

ه حلقه ي ميانيِ رابطه ي آنان با حاكميت اسالمي تواند اين نهادها را ب
  تبديل كند

  
  پاسخ سوال دهم

الهيات رهائي بخش در جوامع اسالمي هست و زمينه ي گسترده اي هم 
دارد ولي اين به معناي آن نيست كه نقش مثبتي در گسترش آزادي در 
جامعه داشته باشد. هدف اين الهيات نه حركت در جهت پلوراليته، كه 

كت بسوي عدالت كلي است. رهائي بخشيِ سوسياليستي در گرايش حر
هاي مذهبي جامعه ي پيش سرمايه داري براي چپ ها مانند آواي مسحور 

) جذاب و خطر آفرين است. براي مقاومت در برابر 4كننده ي سيرن ها(
اين جاذبه ي مسحور كننده، چپ ها نيز مانند اوليس به آگاهي نياز دارند. 

د به فرهنگ پيشرفته تري مجهز بشوند. توانائي اوليس در اين بود يعني باي
كه ناتواني خود را در برابر اين جاذبه ي سحر كننده شناخت. پس خود را 
با طناب ( يا به گفته ي نيچه با طناب فرهنگ) به دكل كشتي بست تا بر 
ن ناتواني اش چيره شود. سوسياليست ها بايد بدانند كه مالك پيشرفته بود

چراكه  .نيروي مذهبي باور به آزادي و پلوراليته است، نه سوسياليسم
پلوراليسم عرفي به چپ ها آينده ي اطمينان بخشي تري مي دهد در 

  حالي كه سوسياليسم ديني آينده را براي آنان مبهم و نامطمئن مي كند.
) واعظ دومينيكان در آستانه ي رنسانس، مخالف ثروتمندان و 5ساوناروال(

وحانيت بود. حتا او را با هانس بوهم واعظ، كه تزهاي انقالب اجتماعي ر
اش معروف است مقايسه كرده اند. اين گونه گرايش هاي عدالت خواهانه، 
او را محبوب روشنفكران و هنرمندان زمانه اش كرد. اما همين واعظ عدالت 

مي  خواه بسياري از آثار هنري غير مذهبي را كه ثروت و تجمل به حساب
آورد به همراه كتاب هاي غير مذهبي در كنار جواهرات زينتي و ثروت هاي 
مردم، در ميدان شهر فلورانس به كام آتش كشيد. تجربه هائي تلخ از اين 
دست نشان مي دهند كه باور به سوسياليسم بدون فرهنگ پيش رفته 

  معلوم نيست پي آمد آزاديخواهانه داشته باشد.
ر به سوسياليسم با باور به آزادي باز و گشوده مي شود. از نظر عقلي نيز باو

اعتقاد مذهبي كه بايد همين تجربه را با آزادي از سر بگذراند تا گشوده 
شود، با افزودن اعتقادي ديگر به خود فاصله يخود را با آزادي پيچيده تر 
مي كند. راه مطمئن تر تحول اجتماعي اين است كه مذهب و سوسياليسم 

لوط شدن با يكديگر هركدام جداگانه و بال واسطه با آزادي پيوند بجاي مخ
برقرار كنند. اين راه تكامل دموكراتيك است كه در تاريخ تمدن تجربه شده 

  است.
  پاسخ سوال يازدهم و دوازدهم

واژه ي بنيادگرائي را مردم ايران با انقالب اسالمي تجربه كردند. اين واژه، 
ياري متبادر مي كند كه جنبشي است كه فاشيسم ديني را به ذهن بس

ظاهر و باطن اش يكسان است، جامه اي بر تن ندارد. اندام عرياني است كه 
از درون تهي است. شكل محض است. اسالم ناب است و موصوف را قرباني 
صفتي مي كند كه به آن مي دهد. بي ذات و بي معنا است، نام عريان 

است و پس از آن، قدرت محض؛  است. پيش از قدرت، ايدئولوژي محض
 يعني به هر حال محض است. گرچه از ذات مطلقا بدور است ولي ذات
افراط و جوهر دشمني است. عاشق تظاهر به دشمني با فساد است چون 
بدون فساد دود مي شود و به بخارهاي مسموم در آسمان مي پيوندد كه با 

ارد. قدرت عريان است كه باران به زمين مي ريزد و زمين را گند بر مي د
دشمن عرياني است و تبلور پوشيدگي و ابهام است. نفي پيچيدگي است 
يعني مخالف فرهنگ است. با همه ي عبا و ردايش به عرياني تمام در 

اثر ساندرا بوتيچلي مي  verleumdungگوشه ي راست تابلوي بهتان 
ش است و در نشيند، دور از ونوس پاكيزه اندام كه تجسم حقيقت بي پوش

) نام سياسي اش 6گوشه ي چپ تابلو به آسمان چشم دوخته است.(
فوندامنتاليسم است، فرهنگ و فلسفه اما المنتاريسم مي خواندش چرا كه 
از پست و پائين مي آيد. از توپخانه ي مرگ بر آمريكايش نفرت و نيستي را 

رهاي نثار ملك و ملتي در آنسوي جهان مي كند در همان حالي كه اخگ
سوزانش در بارتلمي اوين درخت هائي را كه غرق شكوفه هاي صورتي اند 
به آتش مي كشد. پشت شعارهاي راديكال و آتشين اش چهره اي شبح 
آلود سربر مي آورد كه چون طرف منفعل تملق مطلق مردم بر افروخته 

  شده است، مخالفين اش را قرباني فعل مطلق نفرت خود مي كند.
پ با مذهب برخوردي فاجعه آميز داشتند. چيزي مانند اما نيروهاي چ

برخورد يك مذهب با مذهب ديگر. دوقطبي شدن فرهنگ سياسي دو پايه 
داشت: انديشه ي مذهبي راديكال و تفكر اولترا ماترياليستي. شايد هم اين 
طبيعي بود. چراكه در متن فرهنگي مي نشست كه نبرد شيطان و خدا 

ن است. تمركز ايدئولوژيك بر نفي مذهب، همواره در دستور روز آ
ايدئولوژي مذهبي را تقويت كرد. نبرد ميان آته ئيسم و مذهب در جامعه 
ي پيش سرمايه داري بخاطر رشد ناكافي قشربنديِ طبقاتي و نبود تنوع 
اجتماعي، كليشه است؛ تضاد ميان دو شكل يا دونام و وحدت ميان دو 

و نفي مطلق. جنگ هنگامي دشمنانه صفت است؛ يعني ميان اثبات مطلق 
تر است كه بر زمينه اي از وحدت، مانند اشتراك در متدولوژي برخورد، 
ميان دو طرف در مي گيرد. در ميان چكاچاك شمشيرهاي آخته، شعار 
جبهه متحد خلق از بازي در ميدان سياست يك كمديِ تراژيك ساخت. 

ادگرايان، دموكرات هاي جنبه ي دراماتيك بازي هنگامي اوج گرفت كه بني
انقالبي خوانده شدند. و با ساده انديشي تصور شد كه حمايت مطلق 
سياسي، تضاد مطلق ايدئولوژيك را مي پوشاند. ساده انديشي يا فورماليسم 
سياسي اين حقيقت ساده را ناديده گذاشت كه با آته ئيسم متحزب، مبارزه 

(بديهي است آزادي  ي سياسي حتا در جامعه ي مدرن بي آينده است.
آتئيسم چونان يك نظر كه بايد حرمت آن را نگاه داشت، مسئله ي ديگري 

  است. جائي كه آتئيسم آزاد نباشد نميتوان از وجود آزادي سخن گفت.)
اكنون تغييراتي در سناريو پيش آمده است: بجاي حمايت از بنياد گرايان، 

بجائي، تغييري در اصل از رفورم گران مذهبي حمايت مي شود. اما اين جا
قضيه ايجاد نمي كند. آته ئيسم سياسي چون استخواني الي زخم باقي 
مانده است. با سكوت و تقيه نمي توان از  گذشته گذشت. زير حاكميت 
رفورم گران مذهبي هم آنچه كه بر حزب توده گذشت مي تواند بر حاميان 

  يد نمي كند.رفورم نيز بگذرد. خطر تنها از سوي بنياد گرائي تهد
تراژدي تكرار مي شود زيرا سهش ها و عواطف سياسي به رويدادها شكل 

  مي دهند، نه درس آموزي از واقعيت.
سازمان امنيت دولت رفورم، يا دستگاهي مشابه آن نيز مي تواند مستقل از 
روابط رسمي آن عمل كند و دولت رفورم مذهبي مي تواند هوشمندانه از 

ت، چونان بهانه اي مطلوب براي دفع غير خودي ها واقعيت پراكندگي قدر
سود بجويد. حمايت يا نفي مطلق سياسي از اين يا آن جناح حاكميت 

  گرهي از مشكل چپ نمي گشايد.
  2008مارس  22

  گذر از خيال -1
  .ام گشوده  "ايران و ذات"اين را در نوشته  -2

از اين در نوشته اي در باره ي نقش توجه به جسم در تحول متافيزيكي، پيش  -3
  سخن گفته ام.  "ارزش جسم"بنام 

4 - sirenen 
5 - Savonarola 

تابلوي بهتان اثر بوتيچلي بنظر بسياري از هنر شناسان داراي پيامي سياسي  -6
است كه نقاش آن را با كسي درميان نگذاشته است. براي ما ايرانيان ولي پيام 

حمي و خونسردي چنگ درموهاي جوانِ با بير "بهتان "سياسي تابلو روشن است: 
قاضي مي كشاند و در همين حال دو - عريانِ بي گناهي افكنده و او را بسوي شاه

نيز به  "سوء ظن"و  "ناداني "او را مي آرايند.   -"دروغ"و  "توطعه" -خدمتكارش
قاضي  ايستاده اند. در سوي ديگر تابلو، ونوس كه - هيات دو مشاور در كنار شاه

است، به گونه اي تابناك در برابر  "زيبائي عريان"، و نيز "قيقت عريانح"نماد 
  نگاه عجوزه سياه پوشي كه نماد پشيماني است، ايستاده است.

*  
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را كه » : پيش درآمدمذهب و چپ«و » ي ويراستاران مقدمه«يِ  دو مقاله
ي  ره[دو» ريويو مانتلي«ي مستقل سوسياليستيِ  خوانيد از نشريه در زير مي

، كه در سال »پل سوئيزي«]  است به سردبيري زنده ياد 3شماره  36
ريويو،  ي مانتلي آگوست) منتشر شده است. اين شماره -(جوالي 1984
؛ از ويراستاران» مقدمه«ي چپ و مذهب است با مقاالتي از :   نامه  ويژه

  .رنل وستاز كُ» : پيش درآمدمذهب و چپ«

هاي  مسيحي سال - ت و گوي ماركسيستگف«: دريافت هايي از تاريخ 
اجتماعات مسيحي مقدماتي و آينده «؛ دوروتي سولاز  »1960

اجتماعات مسيحي مقدماتي و «؛ فييليپ بريمن از» آمريكاي التين
 آماده ساختن خاك:« ؛ فييليپ بريمن از» آينده آمريكاي التين

م و اليزابت جيمز پالاز » يادداشتهايي درباره آزاد كردن الهيات در آسيا
مطالعات «؛ »تحليلي درباره چپ مسيحي در اياالت متحده«؛ باوندز
؛ جانت كالوناز» پانزده سال پرالتهاب«؛ شعري از شيال د. كولينز »زنان

» الهيات آزاديبخش از ادبيات«؛ 92: شعري از كالريبل آلگريا »آيين«

؛ تورسكاميل   از» هاي كمونيست درباره كشيش«؛ گوستاوو گوتيه از
الهيات سياه « ؛گيراد اس. ويلمور از » مذهب سياه و راديكاليزم سياه«

  كتابشناسي و آلن بوساك از» و مبارزه براي آزادي در آفريقاي جنوبي

  آرش
  

  
   

    

    

  مانتلي ريويو ويراستارانِ ي مقدمه

  )1984(سال 

  

  شناس برگردان: محمد حق

 
 Monthlyاره مونتلي ريويو در جلسات اوليه كه به برنامه ريزي اين شم

Review  اختصاص داشت،  حاضرين در جلسه از ما خواستند كه طي
نهاد اين شماره  اي آنچه را كه در افكار ما گذشته و منجر به پيش بيانيه

كنيد  بعنوان يك پروژه  شده است را مطرح كنيم. آنچه كه مالحظه مي
  متن اين بيانيه است. 

اي بين مذهب  و چب  كنند كه يا رابطه م فكر مياحتماالٌ اكثريت مرد     
وجود ندارد و يا اگرهم  رابطه اي باشد به شكلي آشتي ناپذير است؛ در 

هاي گذشته نظرات و  واقعيت هرگز چنين نبوده و نيست. در زمان
هاي راديكال، معموالٌ يا فرم مذهبي داشته و يا داراي گرايشات  جنبش

توان به جنگ داخلي انگلستان در قرن  نه مياند. بعنوان نمو مذهبي بوده
هفدهم و يا به انقالب خود ما در صدسال پيش نظري بيافكنيم. حتي 

گردد، بويژه در  جنبش سوسياليستي مدرن كه به اوايل قرن نوزدهم برمي
 هاي بارز مذهبي داشته است.  كشورهاي انگليسي زبان، همواره جنبه

كه مذهب  و چپ  دشمن و بيگانه از  با اين حال اين ديد عاميانه     
هاي انقالبي جهاني بعد  هاي تاريخي نيست. جنبش همديگرند، بدون ريشه

مانيفست يعني بعد از انتشار   -1848 -از اواسط قرن نوزدهم 
، بعنوان نقطه عطفي چه در ابعاد ايدئولوژيكي و چه در كمونيست

سيستي به خود گرفتند. اي ماهيتي مارك هاي سياسي، به شكل فزاينده پهنه
هاي سكوالر و ضد روحاني  البته ماركسيسم وارث واقعي و تداوم همه سنت

دوران رنسانس و روشنگري است. به همين دليل نيز مذهب تشكل يافته و 
  راديكاليسم  هرچه بيشتر از هم جدا شدند.

 ها بوده است. با اولين انقالب قرن بيستم به نحوه بارزي قرن انقالب     
هاي بالنده  آغاز شد و تا كنون با يك رشته جنبش 1905روسيه در سال 

بدون وقفه تداوم داشته است. مبارزات تلخ و خونين، جدايي مذهب  و 
راديكاليسم را تشديد كرده و آنها را به دو كمپ مخالف رانده و جنبه هاي 
دشمني در دو سوي سنگر را تقويت كرده است. اين جدايي به زماني نه 
چندان دور بعنوان برداشتي همگاني و قطعي پذيرفته شده بود. مذهب  و 

  چپ دشمنان فناناپذير يكديگر و سازش بين آنها غير قابل تصور بود. 
حاال ديگر روشن است كه  آنچه امكان دارد بمثابه يكي از بزرگترين      

شتند عقب گردهاي بارز تاريخي ارزيابي  شود، و آنچه كه همگان اعتقاد دا
كه حقيقت ندارد، يعني نزديكي گسترده بين چپ و مذهب، در واقع در 
حال شكل گيري و انجام است. گرچه مشكل است دقيقاٌ تعيين كرد كه 
كي و كجا اين روند نزديكي آغاز شد،  اما اكنون ديگر اين  واقعيتي 

  غيرقابل انكار است. 
؟ چه شكل و فرمي چه عواملي موجب اين توسعه روزافزون گشته است     

هاي ملي  گيرد؟ چه تاثيراتي بر روندها و گرايش در سراسر جهان بخود مي
هايي براي آينده در برخواهد  گذارد؟ و چه پتانسيل و جهاني باقي مي

داشت؟ اينها سواالت مهم و با اهميتي هستند كه هنوز توسط چپ 
چپ مذهبي سكوالر، يا افراد مذهبي و يا حتي توسط كساني كه  براستي 

اند؛ و تا زماني هم كه اين  شوند، تشخيص و يا شناسايي نشده خوانده مي
مهم  شناسايي و فرموله نگردد، پيشرفت خيلي كمي در جهت يافتن 

  پاسخي مناسب  به انها صورت خواهد گرفت.  
  MR با در نظر داشتن اين مالحظات است كه سردبيران مونتلي ريويو     

انتشار  1984اي را كه در تابستان  نامه دوشماره تصميم گرفتند ويژه
خواهد يافت، به موضوع مذهب  و چپ اختصاص دهند. در انجام اين مهم  
از افراد فوق العاده متعهد (فعالين، محققين و مذهبيون روشنفكر) تقاضاي 

ايم. افرادي كه همراه با ما اميدوارند كه اين تشريك  همكاري و كمك كرده
به نزديكي بيشتر بين مذهب و راديكاليسم گردد. اين مساعي منجر 

  نزديكي نه تنها باعث خوشحالي بلكه امري  ضروري است. 
اي هستند كه راهنماي عام نويسندگان مطالب اين  ها نكات عمده اين

چنين هيِت تحريريه در انتخاب برخي از مطالب فوق العاده  شماره و هم
موضوع مذهب  و راديكاليسم طي  ارزشمندي كه در سراسر جهان درباره

  دو دهه گذشته نگاشته شده اند بوده است. 
از آنجايي كه مونتلي ريويو يك مجله سوسياليستي است و از آنروي كه      

هيئت تحريريه خود را ماركسيست ميداند، شايد مفيد باشد از امكاني كه 
ود را درباره اين مقوله در اختيار ما قرار داده استفاده كنيم و نظرات خ

سؤاالت مورد بحث كه بطور اجتناب ناپذير از انجام چنين پروژه هايي 
شود مطرح كنيم. اميدواريم نه تنها موضع خود را روشن كنيم  ناشي مي
چنين پيشاپيش از اتالق برخي از نظرات و مقاصد نادرست به ما از  بلكه هم

  سوي برخي از خوانندگان جلوگيري كنيم. 
(و در  ماركساپذير با مذهب ! اين برداشتي است كه از دشمني آشتي ن

همين راستا از ماركسيست ها) پيگرانه توسط وسايل ارتباط جمعي تبليغ 
شود. البته اين ديد كامالٌ اشتباه است.  برخورد ماركس به مذهب  بطور  مي

فهميدن و همدردي با آنها  -گرچه نه به تمامي مؤسسات مذهبي  -عام 
اگر در متن  "مذهب  افيون توده هاست"گفته مشهور او كهبوده است.  

 گويد: خوانده شود بهترين نمونه و شاهد اين مدعاست. او مي
رنج بردن مذهبي بيان واقعي رنج و اعتراضي است عليه آن. "  

مذهب آه موجود سركوب شده، روح جهان سنگدل و روح شرايط 
ب كه بعنوان بي روح است. مذهب افيون توده هاست. بجاي مذه

توان خوشبختي واقعي  كند مي ها عمل مي خوشبختي تخيلي انسان
ها بايد  را جايگزين كرد. براي رسيدن به چنين خوشبختي انسان

دست از توهمات خود درباره شرايط انساني بردارند و اين خود 
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كنند.   مستلزم شرايطي است كه خود اين توهمات ايجاد مي
لت جنيني خود نقد فلك هزار داماد است بنابراين نقد مذهب در حا
  ".كه مذهب تاج سر آن است

مذهب  را نه  بمثابه عاملي شيطاني بلكه آنرا عكس  ماركسبه روشني      
كرد. براي او مذهب   العمل انسان در مقابل ستم و بدبختي ارزيابي مي

زايده شرايط غيرقابل تحمل موجود است؛ شرايطي كه بايد تغيير كند. 
ر و تا چه حد مذهب قادر به پاسخگويي به نيازهاي عميق انساني چطو

هرگز به آنها نپرداخت و ما هم به آنها  ماركس است؟ سواالتي هستند كه
گونه تاثيري بر موضوع كنوني مورد بحث ندارد.  نخواهيم پرداخت؛ زيرا هيچ

فقط كافي است كه بدانيم ماركس به هيچ معنا دشمن مذهب  نبوده و 
  طور هم كساني كه منطقاٌ مدعي ماركسيست هستند. همين 

ها اديان  اي، كامالّ منطقي است كه ماركسيست با توجه به چنين زمينه      
هاي اجتماعي را   مختلف را تاريخي بررسي كنند. همانطور كه همه  پديده

كنند. ارزيابي از تاريخ اديان البته به  بر بستر زمان و مكان خود بررسي مي
ناي اديان خيلي اوليه، بيانگر دو شاخص مشترك در بين آنهاست. استث

مذهب  از يك سوي براي طبقه حاكم  بمثابه يك ساختار اداري و 
كنند و  ايدئولوژيكي است كه از اين طريق سلطه خود را تقويت و دائمي مي

از سوي ديگر آنطور كه توسط استثمار شوندگان و محرومان ترجمان و 
آيد. (بعنوان  اي براي اعتراض و طغيان درمي ، بعنوان وسيلهگردد تفسير مي

مثال جنگ دهقاني قرن شانزدهم در آلمان و فرقه راديكال در جنگ 
داخلي انگلستان در اواسط قرن هفدهم). در طول تاريخ مكتوب، مذهب  
بمثابه يك عامل مهم و بعضاٌ تعيين كننده ايدئولوژيكي و سازماني در دو 

  طبقاتي بوده است. سوي مبارزه 
در متن حاضر در وحله اول نقش مذهب  بعنوان يك عامل، طي      

مبارزات اقشار تهي دست و محروم در دفاع از حقوق خويش و بهبود 
شان مورد توجه ماست. در اين راستا قبآل به چند نمونه قابل  شرايط زيستي

عصر حاضر نيز  توان به چند نمونه ديگر در ذكر تاريخي اشاره كرديم و مي
نه تداوم  - اشاره كرد. آنچه كه در اينجا قابل تاْكيد است و بايد دقت كرد

بلكه تغييرات كيفي كه در  -رابطه تاريخي بين مذهب  و مبارزات طبقاتي
  اين رابطه بعد از جنگ دوم جهاني ايجاد شده است،  مد نظر ميباشد. 

هاجمي و دفاعي دارد. هدف مبارزه طبقاتي از پايين؛ همواره دو جنبه ت     
اش همواره حمايت از محرومان و رهايي آنان از بيداد و ستم است.  دوگانه

آنچه طي نيم قرن گذشته تغيير يافته مفهوم ستم است. رهايي براي مردم 
كشورهاي جهان سوم مفهومش، خاتمه دادن به وابستگي هاي استعماري 

و براي زنان دستيابي به  بود. براي رنگين پوستان محو تبعيضات نژادي
حقوق برابر با مردان بود. اما دستيابي به اين اهداف در هرجايي كه نزديك 

شد، ماهيت غير واقعي اين ارزيابي از آزادي، بيشتر روشن مي گشت،   مي
بويژه در كشورهاي جهان سوم كه وابستگي هاي استعماري را از بين 

خيلي كم بهبود يافت؛ و يا در  ها در بهترين حالت يا بردند، وضعيت توده
بدترين حالت، شرايط وخيم و رو به زوال گذاشت.  اين تجربه بر چهره 
جهان نقش بسته و تاثيرات بسزايي بر تهيدستان به جاي گذاشته است. به 
مثالي در همين جا مي پردازيم: به سياهان نظري بياندازيد؛ با تشديد 

ين نكته آگاهي يافتند كه پيوستن و مبارزه عليه تبعيضات نژادي آنها به ا
تحليل رفتن در سيستمي كه همواره در بحران بسر مي برد، مشكل آنها را 
حل نخواهد كرد. زنان نيز در عرصه جهاني دريافتند كه واقعيت موجود 

  سلطه مردان ، سالح اجتناب ناپذير سلطه طبقاتي است.
هاي مختلف ديدگاه  نهها در دايره مذهب باعث شدند كه نمو اين پيشرفت  

ي آزادي، شكل بگيرد، كه بطور روز افزوني آزادي را با   گرايانه هاي مذهبي
دانند. در اين حيطه نيز جهان سوم پيشتاز است؛   انقالب يكي و برابر مي

بويژه در نقاطي از جهان چون آمريكاي التين كه جنبش هاي انقالبي 
ن وضع موجود اغلب، اين آزاديخواهي مدافعي ترند. البته تر و قابل توجه فعال

اند و يا در  دانند كه لباس مبدل پوشيده ها مي مذهبيون را كار ماركسيست
كنند.  بهترين حالت، اين تفكرات را تاثير گرفته از ماركسيسم وانمود مي

ها پر بها و به تعهد و  اين اتهام به خالقيت و قدرت قانع كننده ماركسيست
هاي  دهند. حقيقت امر اين است كه اين جريان بها ميافكار مذهبيون كم  

جديد فكري در بين مذهبيون در حيطه نظري و عملي، در جايي شكل 
اند. آنهايي كه رهايي از بند را  ها مدتها فعال بوده گيرد كه ماركسيست مي

توانند از برخورد ماركسيستي و  دانند، بندرت مي با انقالب يكي مي
باره گذار ساختارهاي جوامع مختلف از طريق مبارزه هاي آنها در  تحليل

بخش و ماركسيسم هردو باتمام  طبقاتي در امان باشند. الهيات رهايي
اي در زمينه هاي مشابه درگير  هواداران و وابستگانشان به شكل فزاينده

كنند. آيا آنها قادر  هستند و هرچه بيشتر اهداف مشتركي را دنبال مي
فعاليت مشترك داشته باشند؟ آيا همكاري را آنچنان خواهند بود با هم 

كنند  يابي به آنچه را كه هر دو دنبال مي بينند كه شانس دست زيان آور مي
  سازد؟  غيرممكن مي

اين سؤاالت مهمي هستند كه پاسخي ساده ندارند. نبايد جهت كوچك      
ند، كن و كم اهميت جلوه دادن موانعي كه همكاري بين آنها را سد مي

هاي سكوالر و مذهبيون چپ، گرايش  كوششي صورت گيرد. ماركسيست
دارند كه نسبت به يكديگر  مضنون باشند. مذهبيون چپ نسبت به 

كنند و  احزاب ماركسيست كه اعضايش دنبال مي "پيشگام"هاي  تاكتيك
بطور دگم مدعي هستند كه فقط آنها قادر به انجام انقالب و تحول در 

ها كه با  دبين و محتاط هستند. از سوي ديگر ماركسيستجامعه هستند، ب
اند، به مذهبيون چپ به  ايسم و ضديت با روحانيت پرورش يافته سنت آته

احتمال قوي بعنوان يك گرايش انحرافي غيرقابل اتكا و جرياني كه به 
  نگرند.  شود، مي مخالف تبديل مي

اس تلقي كنيم و يا ها را بي اس احمقانه خواهد بود كه اين سوءظن     
توانيم آنها را از بين  نيت و نيات  خيرخواهانه مي تصور كنيم كه با حسن

ببريم. اجتناب از الفاظ و روي آوردن به عمل، نيازي است كه هردو طرف 
ها،  با  بايد اهميت بيشتري به آن بدهند. آزمايش واقعي امكانات و پتانسيل

ورها كه شايد نيكاراگوئه نمونه همكاري عملي ممكن است. در برخي از كش
كنند.  در  بارز آن باشد، آنها در پيشاپيش انقالب جاري با هم همكاري مي

عين حال هم مردم كليسارو در امريكا بخش اجتناب ناپذير مبارزات ضد 
ها چشم اندازهاي خوبي از آينده را  امپرياليستي و صلح طلبانه هستند. اين

دهد؛ و بيانگر آنند كه احترام متقابل و  ان ميدهند؛ نيازها را نش نويد مي
همكاري، امكان پذير است. در شرايطي كه تهديد و سركوب  روزافزون بر 

كنند سايه افكنده است، بايد  تر مبارزه مي آنان كه براي جهاني بهتر و سالم
گردد. براي  تر مي آگاه باشيم كه فوريت اين نياز به همكاري، افزون

هاي سياسي و  تهديد نه تنها از سوي دولت و جريان مذهبيون چپ اين
دست راستي بلكه از سوي مقامات و موسسسات مذهبي كه بدرستي قدرت 

گيري و سرانجام رهايي مذهبي در خطر  هاي خود را با شكل و برتري
باشد. در نتيجه در جناح چپ  دو طرف، و در تمامي  بينند، همراه مي مي

ندي  كه در دست ارتجاع است آگاه باشند؛ سطوح، بايد از سالح قدرتم
سالحي كه هيتلر نيم قرن پيش عليه جهان بكار برد يعني سالح ضديت با 

  ماركسيسم. 
كند، به  اين شماره مونتلي ريويو هدف آموزشي خاصي را دنبال مي     

گذرد  كند كه از آنچه در جريان چپ مذهبي مي چپ سكوالر كمك مي
اي نياز  ما را واداشت كه فكر كنيم به چنين پروژه آگاه گردد.  چه داليلي

داريم؟ دليلش كامالٌ ساده است: بي توجهي خود ما. ما مدعي اين نيستيم 
اي از  كنيم كه بطور ويژه كه نماينده چپ سكوالر هستيم، اما فكر هم  نمي

براي شركت در كنفرانسي درباره  1982آن مستثنا باشيم. وقتي در سال 
اي كه افراد غير مذهبي  ه نيكاراگوئه رفتيم از نقش سازندهرفرم ارضي ب

اي و چه خارجي) در انقالب نيكاراگوئه ايفا كرده بودند،  (چه نيكاراگوئه
تحت تاثير قرار گرفته و متحير شديم. سال بعد يكي از ما جهت شركت در 

ها در واشنگتن دي سي در جلساتي  مباحثات بين مسيحيت و ماركسيست
چنين  شود دعوت شد، او از برخورد متعهدانه و هم است برگزار ميكه مدتي 

ها نسبت به ماركسيسم مجدداٌ تحت تاثير قرار گرفت.  آشنايي مسيحي
هرچه بيشتر به موضوع پرداختيم بيش از بيش متقاعدتر شديم كه روند 

در جريان  - چه كاتوليك و چه پروتستان –جديدي در كليساي مسيحيت 
دي با فقرا و محرومين ديد اجتماعي همواره غالب بر است. سنتأ همدر

مسيحيان بود. فقط آرزو در جهت تخفيف ستم و زجر بر آنها بود. اين پيش 
فرض وجود داشت كه هيچ كاري در جهت از بين بردن بدبختي موجود 

توان كرد. اما آنچه ما امروز شاهديم، كامالٌ متفاوت است. يك گرايش با  نمي
هايي در جهت پاسخ يابي به آنها و بطور قابل  االت و كوششچارچوبي از سؤ

اي خيلي شبيه خود ما. چه اتفاقي روي داده است؟ چرا؟ چه  مالحظه
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  تاثيراتي برآينده در بر خواهد داشت؟ 
توانند پاسخ مناسب بدهند  واضح است كه به اين سؤاالت  تنها كساني مي

ي كه در زايش تفكرات كه خود در بين مذهبيون چپ باشند، يعني كسان
جديد مسيحيت پيشتازند و از تفكرات سنتي مسيحيت درباره مشكالت 

» توان جهان را تغيير داد چگونه مي«اند؛ و به سوي  اجتماعي فاصله گرفته
ها بوده است، گرايش دارند  يعني آنچه كه همواره مركز ديدگاه ماركسيست
با زنان و مرداني كه در اين و تالش مي ورزند. يافتن و برقرار كردن رابطه 

چارچوب بگنجند، ساده بود. در واقع در اولين تماس با اولين رفيق، او 
خيلي سريع، اهداف ما را از اين پروژه دريافت و خود اقدام به گردآوري 

ء   نهادات آنها اتكا گروهي كرد كه در طول راه،  ما به همكاري و پيش
اند، از  مقاله در اين شماره سهيم بوده داشتيم. به اضافه آنان كه با ارائه

روحاني فمنيست كه همĤهنگ كننده    Sheila Collins  شيال كولينز
 David  ديويد كلكمبارزات انتخاباتي رياست چمهوري جكسون بود، 

kalke  سيركساز نيويورك ( a Lutheran mission )، Richard Snyder  
 William Wipfler م ويپ فلرويلياو  تئولوژيكال سمينرياز نيويورك 

كنيم. ما واقعاٌ  كليسا سپاسگزاري ميرئيس اداره حقوق بشر شوراي ملي 
هستيم، او يك سال پيش از مشاورت  Bobbye Ortiz بابي ارتيزمديونِ 

بازنشسته شد اما همگام با ما به اهميت ايده   MRسردبيري مونتلي ريويو 
ها، برنامه ريزي و انجام آن  ينهاين پروژه اعتقاد داشت و در تمامي زم

كه به ما اجازه داد مطالبي از  Orbisشركت كرد . همچنين از انتشارات  
  هاي زير را مجداٌ چاپ كنيم، ممنون هستيم.  كتاب

Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation ;  Black Religion and 
Black Radicalism, 2nd edition ; and Allan Boesak, Black and 

Reformed. 
 Orbis اي كتاب از نويسندگان مختلف سراسر  ناشر ليست قابل مالحظه

اند. كساني  هاي مذهبي پرداخته هاي جديد نگرش جهان است كه به جريان
را از  Orbisتوانند كاتالوگ   كه مايلند اين موضوع را دنبال كنند، مي

  آدرس زير درخواست نمايند :
Orbis Books, Maryknoll, New York 10545.  
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يك مسيحيت براي دهقانان وجود دارد؛ يك مسيحيت براي 

بورژوازي و كارگران شهري؛ يك مسيحيت براي زنان و خرده
  .فكرانيك مسيحيت براي روشن

 هاي زنداننوشتهمنتخبي از دست
  

  چپ و مذهب
  

  *  Cornel Westكُرنل وست 

  برگردان: كيوان سلطاني

   

  مقدمه         

هاي عرفيِ اغلب روشنفكران و فعالين چپ، مذهب در تار  عليرغم حساسيت
وپود زندگي مردم در جهان سرمايه داري نفوذ و سرايت دارد. تمام شواهد 

، صرفاٌ يك بحران دال بر اين است كه بحران حاكم در جهان سرمايه داري
 هاي عارضات ِ نژاد گي اسي نيست. جستارهاي اخير در ويژهاقتصادي و سي

پرستي، پدرساالري، تنفر از هم جنس گرايي، سركوب دولتي، استيالي 
اي، ما را به اين  ِ هسته گري بوروكراتيك، انقياد زيست محيطي و افراطي

بايستي آنرا بعنوان  سازد كه ما براي درك اين بحران، مسئله رهنمون مي
هاي چپ درباره  بحران تمدن سرمايه داري تلقي كنيم. بسط دادن گفتمان

اقتصاد سياسي و دولت، به گفتمان درباره تمدن سرمايه داري، به مثابه 
ي مردمان است كه به ندرت  ي فرهنگ و زندگي روزمره بر حوزه تاكيد

ه است. هر بررسي َوشكافي قرار گرفت توسط متفكرين ماركسيست مورد م
جدي در اين حيطه، دير يا زود بايستي تكليف خود را با شيوه و طريق 

  زندگي مذهبي و چگونگي مبارزه مذهبي، روشن كند. 
ي مقدماتي من بنا دارم كه سه سئوال شاخص و اساسي در  در اين مقاله

  مورد مذهب از ماركسيسم، مطرح كنم: 
و رفتارهاي مذهبي را چگونه مي  اين كه: ما خصلت و محتواي عقايداول 

  فهميم؟ 
هاي مذهبي اخير در آمريكاي التين، خاورميانه،  ، درك ما از حركتدوم

  آسيا، آفريقا و اروپاي شرقي و اياالت متحده آمريكا چيست؟
توانند به غنا و ارتقاي مبارزات  ها مي اينكه به چه طُرقي اين خيزش سوم
بشر، ياري رسانند و يا آن را كُند كرده و  المللي براي دمكراسي و آزادي بين

يا سدي دربرابر آن ايجاد كند. در اين مقطع تاريخي، اين جستارها براي 
  گردند.  من غيرقابل اجتناب و مهم تلقي مي

  

  مذهب و تئوري ماركسيستي

تر از آنست كه عموماٌ تفهيم  درك كالسيك ماركسيستي از مذهب دقيق
ها  ماركسيستي از مذهب بعنوان افيون توده شده است. فرمول بندي زمخت

هاي مذهبي به عنوان مفعولين نادان و منفعل انگاشته مي  كه در آن توده
ي مذهبي، اوهام و وعده وعيدهاي دنياي  شوند كه نهادهاي يك پارچه

هاي  خورانند، بيشتر حكايت از پيش داوري آخرت را به آنان مي
بورژوازي است تا تحليل از  ي خرده نههاي متكبرا و خودبيني "روشنگرانه"

  ماهيت مذهب. 
هايي كه به ماركسيسم نسبت داده شده است،  برخالف چنين افسانه

مذهب را بعنوان واكنش ژرف انسان و نوعي اعتراض  انگلسو  ماركس
عليه شرايط غيرقابل تحمل درك كردند. براي ماركس و انگلس، مذهب 

ايِ فرهنگي انسان، تحت مجموعه مفري براي صورِ ناسازگار رويكرده
شان نقش ندارند. طبق اين نظر،  شرايطي هستند كه مردم در انتخاب

ها صرفاٌ نقش آرام بخش سياسي كه از باال  مذهب به عنوان افيون توده
تحميل شده باشد نبوده، بلكه نوعي اعالم وجود تاريخي و عرض اندام 

ز انسانيت تحت شرايط تجربي (كسي بودن) توسط عناصر تاريخي عاري ا
  اقتصادي وقت است.  - ي سياسي تجربه نشده

پنداشتن مذهب   "پيشامدرن"به خاطر غيرعلمي و يا  انگلسو  ماركس
نخواندند، بلكه بدان خاطر بود كه، مذهب اغلب شرايط  "بيگانه ساز"آن را 

اقتصادي كه بيان آن را شكل و قالب داده است دست كم  –سياسي 
ين خاطر،  قدرت بشر و تالش هايش براي متحول كردن اين گيرد؛ و بد مي

  برد.  شرايط را تحليل مي
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به اختصار، نقد كالسيك ماركسيستي مذهب، نفي فلسفي مذهب بطور 
اولي نيست، بلكه چنين نقدي شامل تحليل اجتماعي و محك تاريخي 

  رفتار و كاركردهاي مذهبي است. 
 - از زمينه هاي اجتماعي ، مذهب اغلبانگلسو  ماركساز ديدگاه 

شود و اساساَ اين غفلت به  اقتصادي كه باعث بروز آن مي شود، غافل مي
دليل شيفتگي مذهب به الهامات آسماني، اظهارات هستي شناسانه در 

هاي  مورد ماهيت بشر و دخيل كردن اخالقيات شخصي در تحليل
  تاريخي است.  -اجتماعي

اي در خدمت نگه داشتن  ه عنوان وسيلهبنابراين، در بدترين حالت، مذهب ب
تاريخي ِ موجود است، و در بهترين حالت،  -و حفظ وضعيت ِ اجتماعي

هاي اخالقيِ صرف و هم چنين  به شكلِ تخليل  اش صدورِ رديه نتيجه
هاي اجتماعي تاريخي، با كمترين التفاطي در  اي، ماوراء واقعيت گرايانه 

كه چگونه بايستي آنها را تغيير داد، مي  ها و اين مورد شناخت اين واقعيت
شود. نكته ماركسيستي در اينجا صرفاٌ اين نيست كه مذهب يك فرم ناتوان 

ي اعتراض است بلكه اينكه بدون تحليل كاوشگرانه و روشنگرانه  و نابسنده
هاي  اجتماعي شرايط موجود، حتي بهترين اخالقيات و خيرخواهي - تاريخي

  گردند.  ي تحوالت اساسيِ اجتماعي و اقتصادي مي همذهبي، عامل بازدارند
تصريح  انگلسو ماركس  ،"هاي زمخت ماركسيست"در تقابل آشكار با 

كنند كه صرفاٌ با جاي گزينيِ علم جامد ماركسيستيِ مورد جامعه و  مي
گردد، بلكه  تاريخ با اخالقيات سليس و دروغين مذهبي، بشريت رها نمي

اركسيستي مي تواند موثرتر راهنماي عمل تاريخي م-تحليل اجتماعي
 - هائي ناشي از هنجارهاي مذهبي گرائي با انگيزه انسانِ خواهانِ تحول

  اخالقي براي آزادي انسان و دمكراسي باشد. 
هاي ماركسيتي بروز  اين درك دقيق و ظريف از مذهب به ندرت در سنت

ي ماركسيسم  ليهپيدا كرده است، دليل اين امر عمدتاٌ به دليل انكشاف او
  در محيطي اروپا محورانه بود. 

هاي روشنگري دست باال را در ميان روشنفكران و  جائي كه سنت -در اروپا
تقريباً پيش شرط  -چنان دارد) گان طبقات متوسط داشت  (و هم نخبه

هاي عرفي و سكوالر بوده و داشتن  مترقي جلوه كردن، داشتن حساسيت
  ي ارتجاع سياسي است.  هعقايد مذهبي معموالً نشان

تجلي عجيب و غريبِ آگاهي انتقادي در اروپا بر نظام ظالمانه و فاسد 
فئودالي تمركز كرد، كه نهاد كليسا در آن به تمامي دست داشت و از آن 

شد، هرچند ظهور  كرد و نگهدار آن محسوب مي حمايت كامل مي
حس ژرف ماركسيسم خود ردپاهايي از ميراث روشنگري را داراست، 

تغذيه و ارتقاء يافت آنها را به  انگلسو  ماركسآگاهي تاريخي كه توسط 
اين نكته رهنمون كرد كه عقايد مذهبي را به عنوان اولين و بارزترين 
كاركردهاي فرهنگي تشخيص دهند كه حاصل شرايط متضاد و ستيزآميز 

ي غير  اقتصادي هستند و نه يكسري مجادالت فيلسوفانه -اجتماعي
  ريخي. تا

براي رسيدن به اين ادراك،  فويرباخ و هگلو بويژه  فيشه، كانتالبته 
با اشكال گوناگون چپ گرايي  -سهيم بودند. ماركسيسم انترناسيونال دوم

شان از  اقتصادي، اخالقيات كانتي و حتي دارونيسم اجتماعي چپ، تلقي
كارل ي گرايانه بود. اثر تاريخ فرهنگ و مسائل مذهبي ناپخته و تقليل

) نمونه چنين متني است. 1980هاي مسيحيت ( ، بنيانكائوتسكي
گرايي در اين برهوت چپ نمائي از كساني چون  صداهاي ضد تقليل

جيمز "و ماركسيست ايرلندي "آنتونيو البرويال"ماركسيست ايتاليائي 
  برخاست.  "كانولي

ونال دوم گي و ساده انگاري انترناسي همانا زيرآب ناپخته لنين و ترتسكي
ي سياست و هنر محدود كردند.  اشان را به حوزه را زدند، اما آنها مساعي

ي علم  يك از آنها قواعد جدي و با دوامي عليه تقليل گرايي در باره هيچ
اخالق و مذهب، تدوين و ارائه ننمودند. در واقع انترناسيونال سوم در قبال 

  گرا ماند. چنان تقليل چنين  مسائلي هم
بشدت به چشم  آنتونيو گرامشياخالقيات و مذهب در آثار  محوريت

جهان نگري خورد. براي اولين بار، يك ماركسيست مطرح ِ اروپايي،  مي
را به جد، مورد توجه قرار داد. هرچند  هاي سركوب شده فرهنگي توده

هاي  هنوز دل در گروي روان شناسي خردگرا داشت كه از انگيزش
يز يك حكمت شناسي انقالبي كه به روش ناخودآگاه غافل بوده و ن

غيرانتقادي طبقه كارگر صنعتي را مورد نقد قرار مي داد، اما گرايش عناصر 
هاي تحت ستم و خصلت  غيرمتجانس طرق فرهنگي، زندگي توده

ي دائماٌ متغير اين عناصر را در واكنش به مقتصات متضاد  شكننده
  اجتماعي اقتصادي، زير ذره بين قرار داد. 

دانست؛ مانند  ي قاطع ظرفيت طبقاتي مي گرامشي فرهنگ را يك مؤلفه
 گرامشيمعاصر خودمان.  ويليامزِ رايموند متĤخر خود و جيمز كانولي

هاي  اي منابع و وسائل فرهنگي به مبارزات سياسي در ميان توده به گونه
استثمار شده  و محروم در جوامع سرمايه داري را توانمند كرده (و يا 

خصلت شيئي  لوكاچ وانمند كرده) را مورد بررسي قرار داده، در حاليكهنات
ي فرهنگ سرمايه داري معاصر را هويدا ساخت؛ (راهي كه درآن  شده

گي به آراء و افكار، هنر و دريافت هاي  گي و شيئي شده فرايندهاي كاالشده
اي كه   توجه خود را به منابع فرهنگي گرامشي كند). بورژوا رسوخ مي

ها در برابر چنين ماديتي مقاومت كردند،  ارگران و دهقانان با توسل بدانك
گي تاريخي ِضرورت  اصل خودويژه كارل كرشمعطوف كرد. در حاليكه 

تصديق كردن امر مادي بودن ايدئولوژي و گوناگوني نيروهاي درگير در يك 
همين اصل را با مفاهيم  گرامشيلحظه زماني معين را اعالم داشت، 

هاي تاريخي خود با مشخص كردن  ي خود از هژموني و بلوك يدهپيچ
  ماهيت اين نيروهاي اجتماعي درگير، بكار بست. 

ي به اصطالح ماركسيسم غربي، دل مشغول  هاي عمده طرفه اين كه، چهره
گرا نبود كه مذهب را  فرهنگ بودند، اما هيچ كدام به اندازه ي كافي ماده

درباره خصلت واژگون كننده ي  ماركوزهو  آدرنوجدي بگيرد. خواه آثار 
درباره امكانات پوينده و مترقي  آلتوسرو  سارترموسيقي و شعرِ ناب، 
در مورد پتانسيل انقالبي فيلم و  باختينو  بنياميننثرِآوانگارد و تئاتر و يا 

ي هنر را بعنوان ميدان منازعات ايدئولوژيكي  رمان، همگي بدرستي حوزه
ي عمده اين دايره  كدام مذهب را بعنوان يك مولفه هيچ مي ديدند. اما

  فرهنگي، برجسته نكردند.
هاي جهان سوم  اين امر مهم است كه بدانيم كه عمدتاٌ اين ماركسيست

به  -كساني كه برايشان مسائل پراتيك و استراتژي حياتي است –بودند 
 ارلوسحوزه كاند.  هاي مذهبي فرهنگ برخورد كرده طريق جدي با مؤلفه

ي بيسائو،  گينه اميلكار كابرالِچين و مائوتسه تنگ ِ  پرو، مارياتوگي
گرائي انترناسيونال  پيش قدمان چنين مسائلي بودند. هرسه نفر از تقليل

دوم، اجتناب كردند، هرسه نفر از خصومت ورزي افراطي نسبت به مذهب  
ي  رانهانترناسيونال سوم پرهيز كردند و از پيش داوري هاي روشن گ

  هاي غربي عبور كردند. ماركسيست
شان الهام بخش  هاي فرهنگي مارياته گوي، مائو و كابرال كه نگراني

هاي  هاي ماركسيست و ماركسيست هاي سياه پوست، فمنيست ماركسيست
هاي كالسيك ماركسيستي را نسبت  بينش - گرا در جهان اول بود جنس هم

اني نسبي و بها دادن به امكانات به مسائلي چون ماديت و ابهامات خودگرد
و مقدورات فرهنگي و رسومات مذهبي، با فهميدن محتويِ وجودي و 

ي سرمايه داري، باز يافته و از  تجربي چنين رسوماتي تحت شرايط سلطه
  انحرافات رايج زدودند. 

اي پي و  كريستوفر هيلدر زمان ما، تاريخ دانان ماركسيستي چون 
در اياالت  يوژن ژنوسهو  اي. بي. دو. بويس در انگلستان و تامپسون
در  مانينگ كالركدر فرانسه،  هنري لفبروو  مارك بلوكمتحده، 

اند با مسئله رابطه رسومات  در مكزيك توانسته انريكه دوسلاستراليا و 
مذهبي و مبارزه سياسي، كنار بيايند. به عبارت ديگر، زمان طرز برخورد 

گرايانه با مذهب و نيز هم زمان رفتار تمكين  ي ماركسيستي و تقليل ناپخته
دارد  -كند ها كه آنرا تقويت مي اروپائي -كردن به آن شعائر توسط سكوالر

هاي موجز و مشخص اجتماعي و تاريخي از رابطه  به سر مي آيد. تحليل
مذهب و عمل انقالبي، اكنون به عنوان يك مسئله عمده در دستور كار 

  ماركسيسم معاصر است. 

  هاي ماركسيستي  مذهب و سياست

ي درك چگونگي  چالش بنيادين مذهب براي سياست ماركسيست
كاركردهاي مذهبي بعنوان اشكال توده پسند مخالفت و يا انقياد در جامعه 

  سرمايه داري است. 
هاي مذهبي اخير در اكناف جهان، در كشورهاي پيشاصنعتي،  خيزش
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تئوريهاي  -ي سرمايه دايكشورهاي صنعتي و كشورهاي مابعد صنعت
بورژوازي عرفيت، و تئوريهاي زمخت ماركسيستي در مورد مدرنيته را زير 

تاريخي و عقالنيت، كاالئي  -جهاني -سؤال برده است.  فرايندهاي اجتماعي
توهم زدائي از "كردن و ديوان ساالري، نه باعث برانگيختن گسترده 

شده و نه به آگاهي  "ي مشقت و ضاللت شب قطبي يخزده"اين  "جهان
  طبقاتي انقالبي در كارگران صنعتي انجاميده است. 

گرائي و مذهب  ي شديد ناسيوناليسم، قوميت درعوض، ما شاهد احيا
هاي مذهبي،  داري در واقع جهان نگري هستيم. فرايندهاي مدرن سرمايه

هاي  تنظيمات خصوصي اجتماع گماينيشات مانند** رسم و رسوم و علقه
ي را متحول ساخته است، اما اين فرايندها نياز و اشتياق براي اين اجتماع

اند، اخيراً گرايشات  ها را از بين نبرده ها، تنظيمات و علقه جهان نگري
ناسيوناليستي، قومي و مذهبي، احياء شده و اشكال نوين اين جهان 

ژيك، ها، تنظيمات و علقه هارا، با ابراز وجود غليظ و تب وتاب ايدئولو نگري
  اند.  تشكيل داده

ها فرهنگ  سه دليل بر اين مسئله وجود دارد: اوالً در بسياري از بخش
اش اطمينان خاطر عاطفي و  داري نتوانسته است به ساكنان جوامع سرمايه

  تعلق خاطرِ وجودي دهد. 
اش، كنش پذيري  با فردگرائي اتميزه -داري فرهنگ مصرفي سرمايه

اش، نتوانسته است امرار معاش  اي مداواي سرپائيه اش و راه حل تماشاگرانه
داري را براي تعداد كثيري از مردم فراهم كند. بنابراين در جهان، اول  معني
اغلب به صور نوستالژيك، اما هم چنين بصورت اتوپيا،  -هاي مذهبي واكنش

  دامن گير است. 
هاي  هبا توجه به نبود پيوند طوالني مدت و يا ارتباطات سنتي با گذشت

ي اروپائي درهم  ها با اوهام حاكم ناشي از مدرنيته مذهبي، اين واكنش
كننند: ناسيوناليسم، نژادپرستي، يهودي  درتنيده و به صور فوق جلوه مي

  ، ضد شرق گرايي و ضديت با هم جنس گرايي.  -ستيزي، تبعيض جنسي
چنين ملي گرايي و  بهمين دليل است كه احياء (بازگشت) مذهبي (هم

هائي  هرچند ممكن است در زمان -قوميت گرايي) معموالً خطرناك هستند
اي هم بيانجامند. چنين فرصتي از آنجا  به چشم اندازهاي مترقي خواهانه

هاي مذهبي در چهارچوب فرهنگ مصرفي  حائز اهميت است كه انگيزه
داري، يكي از موارد از خود گذشتگي و ايثار به خاطر تعهدات  سرمايه
ها معموالً در مورد سلوك با همسايگان،  و معنوي است. اين انگيزه سياسي

تعهد به انجمن و جمع و  و .. و..و ديگر الزم است، هرچند اين تعهدات 
  رنگ و بوي ايدئولوژيك دارند. 

دليل دوم، بروز احياء مذهبي در جوامعي كه بيشتر سنتي هستند، ناشي از 
داري است. بويژه اين مسئله  سرمايهي تام و تمام ِ  واكنش نسبت به سلطه

در كشورهاي جهان سوم چنين است كه اشكال فرهنگي يا بومي هستند و 
  يا استعماري و سرمايه نيزعمدتاً يا خارجي يا چند مليتي است. 

شهري صنعتي شدن، شهري سازي جامعه و  -ي جهشي خصلت توسعه
دگي، بخصوص هاي فرهنگي زن پرولتريزه كردن، مستلزم آن است كه سبك

خصوصي،  -هاي شخصي نوع مذهبي آن، تعيين استراتژي براي ارزش
  سازگاري اجتماعي و مبارزه سياسي بنمايند. 

جنبشِ الهيات  -ظهور مهمترين پيشرفت در كردارهاي مذهبي
هاي خصوصي، تطبيق  هايي براي ارزش شامل چنين استراتژي -بخش رهائي

بش كه در آمريكاي التين عمدتاً اجتماعي و مبارزه سياسي است. اين جن
يابيِ سريع اما، دردناك  داري، تشكل در واكنش به نفوذ سريع سرمايه

ي حكومتي و رشد بادكنكي شهرها، شروع  طبقاتي صنعتي، سركوب روزمره
شد. اين واكنش نه تنها در افكار و سنن مسيحيت ريشه داشت بلكه از 

گرفت و  كليسا سرچشمه مي هاي سركوبگر، يعني فضاي باز اصلي در رژيم
با  -ها با توجه به وجه ممتازه رومان كاتوليك بودن نماد كمال اين جنبش

) و موضع بدعت گذارانه 1925-65جنبش اصالح طلبانه واتيكان دوم (
) در مدالين در كلمبيا، اين 1968ضدهژموني طلبي نشست اسقف ها (

تماعي و مبارزات هاي شخصي، تطبيق اج هاي جديد براي ارزش استراتژي
تر شدند، اين مسئله به لطف عناصر راهبردي كه در  سياسي دست يافتني

هاي اجتماعي  چنين تحليل هاي كليسايي و هم هاي آسماني و سنت كتاب
  تاريخي، ميسر شد. 

روبم ز، گوتيرو  گوستابخش در آمريكاي التين كه در آثار  الهيات رهائي
ارنستو ، ويكتور ارايا، نينوبو- ، ميگوئزهوگو اسمن حوزه، آلوز

خوان ، پائلو ريچارد، حوزه ميراندا، السا تاميز، پائولو فرير، كاردنال
 -گيرد و ديگران را دربر مي بتريس كاچ، ريكه دوسل، انسگوندو لوپز

داري در  هاي مذهبي به تحكيم فرايندهاي سرمايه مولود مخالفت توده
ذيه مي كند؛ و بخشاً يك رويگرد چنان  آن را تغ آمريكاي التين است؛ و هم

هاي  علمي ضدامپرياليستي مسيحي است. مشابه چنين نظرگاه -فكري
در آفريقا  - البته با رنگ و بوي شرايط بومي خود -بخش الهيات رهايي

(مخصوصاً آفريقاي جنوبي) در آسيا (مخصوصاً فيليپين و كره جنوبي) و 
متحده امريكا بخصوص كشورهاي كارائيب (بخصوص جامائيكا و اياالت 

شوند. اما از نقطه نظر وسعت عمل  سياهان و فمنيست ها) يافت مي
  كدام به پاي آمريكاي التين نمي رسند.  مشخص، هنوز هيچ

دليل سوم بروز چنين احياي مذهبي در اين است كه آنها شامل اشكالِ ضد 
اين در داري مي باشند. به ويژه  گير عليه سلطه سرمايه غربي مقاومت توده

هايي در جهان اول چون مردمان بومي  مورد كشورهاي جهان سوم و حوزه
مذهبي زندگي مختص و ممتاز  -هاي فرهنگي ساكن اين كشورها كه شيوه

هاي مذهبي غربي، غنا و حيات خاص  خود را دارند و در مقايسه با اسلوب
ودائيسم، خود را دارند. بطور مثال در خاورميانه و بخشي از آسيا، اسالم، ب

چنان زنده و پابرجا هستند. در نتيجه اين  هندوئيسم و يا مذاهب سنتي، هم
مذاهب بعنوان منابع فرهنگي عليه، نه فقط امپرياليسم غربي بلكه بيشتر 

ها و عقالنيت  تمدن غربي، عمل مي كنند؛ و خصوصاٌ عليه جوهر اين ارزش
  غربي، عكس العمل نشان مي دهند. 

توانند ارتجاعي  ها مي مثل تمام اشكال مقاومت هايي، چنين مقاومت
و يا اينكه رهبران ) بعنوان مثال ايران( و رجوع به گذشته باشند

  ). چنانكه در مورد فلسطينان هست( مترقي باشند
به اختصار: تقويت گرايشات مذهبي و نيز ملي و قومي اساساً از ناتواني 

هايي كه درآن  انجمن ها و داري براي مهيا كردن زمينه تمدن سرمايه
هاي مردم مقدور بگردد و بتواند آنرا از مخاطرات و مالل  معنويت  و ارزش

دار  زندگي عبور دهد، سرچشمه مي گيرد. چون اخالق و حيثيت معني
هايي، مقدور نيست، لذا تقويت  ها و جوامع و انجمن بدون چنين زمينه

كسيسم مطرح گرايشات مذهبي به عنوان يك چالش اخالقي براي مار
است. غرب مدرن، بجاي پيشبرد رونق روشنگري و مختار كردن آن، 

بجز ابداعات تكنولوژيك ابتكاري،  - چنانكه وعده كرده بود، در عوض
هايي از  آزاديهاي فردي براي تعدادي و زندگي مرفه براي معدودي فقط پاره

 - يك تمدن در حال افول و اضمحالل در اين جهان به ارث گذاشته است
اين فساد و افول بيشتر بخاطر نحوه حيات و ممات آن مبني بر استثمار 

جنس گرايان، عقالنيت  طبقاتي، پدرساالري، نژادپرستيى، ضديت با هم
ساالرانه و تقال و تكاپو براي اقتدار نظامي مي باشد. البته خيلي از اين  فن

توان در  مي - و يا حتي بيشترش را در حوزه  آزاديهاي فردي –نكته ها 
هم طرح كرد. اما موضوع بحث ما  "سوسياليسمِ واقعاً موجود"مورد تمدن 
داري است و تا زماني كه زوال اين دنياي سرمايه داي ادامه  دنياي سرمايه

چنان مستدام خواهد بود. سئوال  دارد، احياء و تقويت گرايشات مذهبي هم
اش  پ را در مبارزهبزرگ اين است: اين احيا و تقويت گرايشات مذهبي،  چ

براي رهايي بشر و دمكراسي توانمند خواهد ساخت و يا تضعيف خواهد 
  كرد؟ 

  مذهب و استراتژي ماركسيستي

هاي مذهبي در جهان سوم  (و جهان دوم مانند لهستان) شايد  خيزش
بوضوح به ايجاد و نضج يك جنبش چپ بيانجامد. چنانكه ما در آمريكاي 

هزارجمعيت مسيحي  وجود دارد، بعنوان  200جائي كه بيش از  - التين 
هاي  هاي اجتماعي و اعانت مراكز فرماندهي تغييرات اجتماعي، همياري

و بخش هايي از آفريقا و آسيا، مذهب نقش مهمي  -كنند  شخصي عمل مي
كليساي راهبردي در نيكاراگوئه با  -در مبارزات رهايي بخش بازي مي كند

ترين نمونه  م سالم و هم غيرسالم)، تازههايش با حكومت (ه تمام تنش
  خوبي است كه در اين مورد نقشي حياتي به جا  آورد. 

بيشترين سهمي كه جريان احياي مذهب به استراتژي چپ مي تواند اَدا 
كند آن است كه متفكرين و فعالين ماركسيست را وا دارد كه فرهنگ توده 

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 73  101 ي آرش شماره

ها  ت اساسي در حساسيتهاي سركوب شده را جدي بگيرند. اين تغييرِ جه
ها، مستلزم آنست كه به نوعي سكوالرزدائي و دفع  ي ماركسيست و رويه

رسوبات اروپامحوري از عمل ماركسيستي بشود، تا نوعي كالبد شكافي و 
هاي رسوب كرده از زمان روشنگري كه چشم  بدور انداختن پيش داوري

ست، انجام پذيرد. ها را شكل داده ا هاي اغلب ماركسيست انداز و دريافت
اين تغييرِ جهت به معني دست شستن  از موضع آگاهي انتقادي نيست 

تر كردن آن است. به موضع ضد علمي نمي انجامد بلكه از ضد  بلكه عميق
(گرايشي كه از علم بت مي سازد) اجتناب مي ورزد. به » علم ايسم«

ت. دليل و غلطد اما ضد تكنولوژيسم اس نظرگاه ضديت با تكنولوژي  نمي
  كند بلكه صور رهائي بخش عقالنيت را تعيين مي كند.  برهان را رد نمي

ها  چنين تغيير جهتي ضروري است چرا كه بعد از يك قرن كه ماركسيست
هاي ستم ديده بودند، اكنون ادراك و التفات  منادي و مشوقِ رهايي توده
است كه  هاي مردم دارند. اين بدان معني بسيار كمي به فرهنگ توده

هاي ستمدديده را بعنوان عوامل اقتصادي و  ها توده هرچند ماركسيست
اند.  اند، اما، بندرت آنها را بعنوان عوامل فرهنگي نگاه كرده سياسي نگريسته

اما بدون چنين نگرشي، استنباط الزم از ظرفيت مردمِِ ستم ديده ايجاد 
ياق رهائي بخش و ظرفيت تغيير دادن دنيا و نگهداري آن به س -نمي شود

بدون درك چنين ظرفيتي، غيرممكن است كه به روياي جامعه 
ايجاد آنها كه جاي خود دارد.  - سوسياليستي، آزادي و دمكراسي انديشيد
ناتوان از اعتماد به ظرفيت هاي  -بخشاً اين ميراث روشنگري اروپايي است

ايجاد  ديده براي توليد محصوالت فرهنگي ارزشمند و فرهنگي مردم ستم
كه بين ماركسيسم معاصر و مردم ستمديده  -هاي مخالف هستند تشكل

ي همين  فاصله انداخته است و اين تكبر همين ميراث است؛ غرور و افاده
ها، مذهب را بعنوان  سنت است كه مانع از آن شده است كه ماركسيست

  گان جدي بگيرند.  ي فرهنگ ستم ديده يك عنصر تعيين كننده
ز توضيح است كه دور ريختن بدترين ميراث روشنگري باعث بي نياز ا

شود. انتقاد  هاي اين سنت اروپايي نمي غفلت و يا كم بها دادن به بهترين
ي هر ديدگاه  هاي تعيين كننده بيرحمانه و آگاهي تاريخي مولفه

بخش است؛ همانطور كه مبارزه طبقاتي درازمدت و وفاداري به  رهائي
، تركيبات غيرقابل حذف هر مدعي مطرح دمكراسي سوسياليستي

گي با  ماركسيسم است. پس فراخوان براي غلبه بر برخورد پدرخوانده
مذهب، به معني قبول نقطه نظرات مذهبي نيست. داشتن تعلقات دمذهبي 

ي  ي هوش و فراست. اما صفت مشخصه ي جهل است و نه نشانه نه نشانه
دم در تحت چه شرايطي تعلقات خرد و فرزانگي درك اين نكته است كه مر

مذهبي دارند و يا ندارند. به اين معني علم نه مسئله عقايد مذهبي را حل 
كند، در عوض يك سنت تاريخي وجود دارد  كند و نه آنها را ملغي مي مي

  كه ما در عين مبارزه با آن بايستي مواضع انتقادي خود را حفظ كنيم.
ست و شكل قضاوت علمي است كه جست وجوي بزرگ كه تماماًٌ تاريخي ا

تاريخي از  - هاي تحليلي هاي متناظر با آن و درك از قضاوت در مورد ارزش
اقتصادي حاكم جدائي ناپذير است. در واقع  - هاي اجتماعي واقعيت

هايي كه مهر تاريخي  معيارهاي داوري وجود دارند، اما چنين الگو و قالب
اي هستند كه شايستگي  چندگانههاي  بر آنها خورده باشد، شامل ديدگاه

تعلق و انتخاب را داشته باشند؛ در نتيجه، كنكاش براي دستيابي به 
حقيقت هم ادامه خواهد داشت؛ و ممارست انساني، بسته شدن موقتيِ 

  ي اين مسئله را، ميسر مي سازد.  پرونده
اروپائي نسبت  –ها قرار باشد كه از طرز برخورد بورژوائي  اگر ماركسيست

ه فرهنگ فرودستان عبور كنند، بدون آنكه دچار شيفتگي و يا بت سازي ب
ها شوند، ضروري است كه از هر منوتيك*** شكاكيت عبور  از اين فرهنگ

كرده و به جدال معيني بپردازيم. بعبارتي ديگر ما ماركسيست نبايد صرفاً 
اشكال اشكالِ منفي، مخرب و پر رمزو راز را عملي كنيم (ويا خداناخواسته 

ها اشكال بيشتر  بيشتر بورژا شده يِ ضد ساختارگرايي را)، بلكه بعضي وقت
هاي اجتماعي  مردمي معانيِ خصوصي، تطابقت -مثبت ساختارهاي انقالبي

  و مبارزات سياسي براي رهائي انسان و دمكراسي را هم، ملحوظ بداريم . 
راه را پيموده،  كنند كه مسير هاي جديد فقط زماني ظهور پيدا مي اين فرم

هاي شاخصِ جامعه چون مذهب، خانواده،  تحول ايجاد كرده، و در حوزه
هايي ايجاد كرده كه بتوانيم دستاوردها را  فرايند كار، دستگاه دولت، فرم

مستحكم كنيم و سازمان هاي چندگونه و گروه هاي چندگانه را براي 
  متحد گردانيم.  -تغييرات اساسي اجتماعي

اين به  -هاي تحت ستم را جدي بگيريم اهيم فرهنگ تودهپس، اگر بخو
بايد سطح تئوري و عمل چپ را غنا  -معني امتياز دادن به مذهب نيست

  .مجازي ان را بزدائيم -ها و ابعاد  تخيلي بخشيده و باال ببريم و لغزش
اين به معني آن است كه، نه تنها به توان مردم ستمديده ايمان بياوريم؛   

هاي ستم زده پتانسيل خود را از طريق  يابيم كه همين تودهبلكه  در
  اند.  توليدات واقعي خود و راه و روش خود نشان داده

براي آن كه شخصي به چپ تعلق داشته باشد، نه تنها بايستي براي 
هاي جامعه دمكراتيك و راديكال و آزاد برزمد، بلكه بايد بتواند اين  افق

هاي مردم ِاعماق و در  ها و ظرفيت توانائيي در حال شدن را در  جامعه
اقتصادي  -شان تحت سيطره و شرايط متضاد و متناقض اجتماعي مبارزات

  اند، ببيند.  كه خود در آن دخيل نبوده
اين پيام بنيادين است در رابطه با ارتباط كردارهاي مذهبي با عمل انقالبي، 

مانتلي ريويو، بهمت  داري. و اين دوشماره مخصوص در وراي تمدن سرمايه
اش كوشش و مسئوليتي متهورانه اما خوش يمن  سردبيران عاقل و شجاع

  است.

  
  پانوشت:

ي مانتلي رويو، استاديار دانشگاه  ، در زمان ِ انتشار اين شمارهكرنل وست*
رسالت رستگاري! "ي مذهب بود و آخرين اثر ايشان  ي قلسفه ييل در رشته

ائيِ افريقائي تبار (انتشارات وست مينستر مسيحيت انقالبيِ نوع آمريك
هاي استادي  ) بوده است. از آن زمان تا به حال ايشان كرسي1982

دانشگاهي متعددي را دارا بوده است و كتاب هاي بسيار ديگري نيز به 
دست انتشار داده است. وست، روشن فكري مطرح، جامع شناس، منتقد، و 

ست.  سابقا استاد هاروارد بود، اما در يك فعال آزادي ها و حقوق ِ مدني ا
حال ِ حاضر استاد ِ مطالعات  شناخت ِ مذاهب و مديرِ مطالعات آمريكائيان 

اند:  افريقائي تبار در دانشگاه پرينستون است. آثار ِ مهم ايشان از جمله
؛ رسالت رستگاري! مسيحيت 1979-الهيات سياهان و افكار ماركسيستي

)؛ گريزِ 1982تبار (انتشارات وست مينستر  افريقائي انقالبيِ نوع آمريكائيِ
؛ فراسوي 1989-ي مصلحت گرائي  امريكائي به فلسفه: يك شجره نامه
؛ 1993-؛ نژاد مطرح است 1991-اروپامحوري و چند فرهنگي گرائي

؛ 2000-افريقائي  -؛ قرنِ امريكا1998-خواهي در امريكا ي ترقي آينده
ي  و فلسفه 2004- در نبرد با امپرياليسم  دمكراسي مطرح است : پيروزي

  2005پسا تحليلي  
: فيلسوف و تونيس فرمذهباند ** گماينشافت و گزلشافت دو تعبير از

    استبراي تبين و تعريف اجتماع و جامعه  جامعه شناس آلماني
گماينشافت يا اجتماع كه به صورت طبيعي و اوليه و با اراده ذاتي و  

هاست  ها و تيره مده شامل اجتماعات و قبايل و طايفهخودبخودي به وجود آ
كه در آن روابط خوني و خويشاوندي حاكم است، روابط متقابل و 
همسايگي و دوستي و رفاقت همه احساسي است و جزو مقتضيات روزمره 

، ارگانيك تونيساست، افراد جامعه با همديگر روابط اندام واره و به قول 
سيار كم است و نهاد اصلي، خانواده است. و البته دارند، تمايز اجتماعي ب

هاي خوني، محلي، ذهني،  داراي انواع نيز هست از جمله اجتماع
به هريك به طور جداگانه مي  تونيسخويشاوندي، همسايگي و... كه 

  پردازد.
در مقابل گزلشافت يا جامعه، جمع انساني است كه با اختيار انسان سازمان 

است و شاخصه آن اراده، تشكيالت، نقشه و برنامه يافته و شكل گرفته 
است. خويشاوندي در اين نوع كمرنگ مي شود، و روابط، ثانويه و غير 
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احساسي، عقالني و قراردادي مي شوند و از حالت ارگانيك به سمت 
كنند، تمايز اجتماعي در اين نوع زياد است و نهاد  مكانيكي حركت مي

زه جغرافيايي نيز از روستا به شهر مبدل اصلي، دولت و اقتصاد است، حو
 گردد. مي

اي ازالهيات است كه به تفسير و تĤويلِ متون  هرمتوتيك : شاخه**
  توضيح از هيئت دبيران مانتلي - انجيل مي پردازد

*  

  
  تعرض مقدس

  و عقب نشيني سكوالر
  

  

  سعيد رهنما

  

  
عصر  و آغاز مدرنيته رفرماسيون تا پايان دوران جنبش اصالح دين

اروپا سراسر در چمبره كليسا بود و مذهب بر تمامي  روشنگري و رنسانس
جنبه هاي زندگي خصوصي و عمومي غلبه داشت. مدرنيته بتدريج سلطه 
مذهب را كنار زد و دنيوي گرائي گسترش يافت و پيشرفت هاي علمي 
بيش از پيش جايگزين خرافه هاي مذهبي شدند. روشنگري بر اين باور 

ر بود كه انسان موجودي عقلي و خردمند ا ست كه سرنوشت خود را استوا
خودش تعيين مي كند. از مهم ترين دستاورد هاي مدرنيته راندن مذهب 

جدا سا زي دين از دولت و بسط دنيا باوري يا  از حوزه دولتي
سكوالريزاسيون بود. پروژه سكوالريزاسيون بتدريج و به درجات مختلف 

پيشرفته جهان و بسياري از كشور هاي در حال توسعه درتمامي كشورهاي 
بسط يافت و دست دين مداران از سياست هاي دولتي كوتاه شد. 
سكوالريزاسيون شكل ها و شيوه هاي گوناگوني بخود گرفت. از ديدگاه 

و  نظري براي پاره اي اين پروژه بمعني مذهب ستيزي و حذف مذهب بود
و واگذاري  »آخرت«از » اين دنيائي« براي پاره اي بمعني تفكيك امور

دومي به حوزه خصوصي اشخاص و ممانعت از مداخله در سياست دولتي 
بود. پاره اي كشورها سياست انعطاف گرايانه تري را در مورد 

و پاره اي سياست قاطعانه تري را در شكل  سكوالريزاسيون به پيش بردند
وقع اجرا گذاشتند. در هر الئيسيته و جدائي قاطعانه دين از سياست بم

صورت مذهب به ناچار به عقب نشيني فزاينده اي دست زده بود. اما پس از 
 قرن ها عقب نشيني اين شرائط رو به تغيير گذاشت و مذاهب گوناگون

اسالمي و هندو به شيوه ها و دالئل گوناگون در  يهودي اعم از مسيحي
يا فندامنتاليست به مقابله با  نقاط مختلف جهان و در شكلي بنياد گرايانه

  دنيا باوري پرداختند.     
بنياد گرايي مذهبي پديده اي جديد است. با آنكه منشاء اين جنبش 

از دهه هفتاد با روي كار آمدن  ها به اوائل قرن بيستم باز مي گردد

حكومت هاي محافظه كار با پشتوانه مذهبي شاهد اوج گيري سه جنبش 
مسيحي و اسالمي هستيم. دراواخر دهه هفتاد  ن يهودياصلي بنياد گرايا

در اسرائيل با روي كار آمدن صهيونيست هاي فوق محافظه كار حزب 
بنياد گرايان يهودي ميدان فعاليت  ليكود با كمك احزاب مذهبي كوچك

وسيعي يافتند و با حمايت بنياد گرايان مسيحي به پيشبرد سياست هاي 
برهه در ايران با روي كار آمدن آيت اله خود دست زدند. در همين 

بنياد گرايان اسالمي نه تنها در ايران بلكه در سراسر كشور هاي  خميني
اكثرا مسلمان جان تازه اي گرفتند. پس از آن با روي كار آمدن رونالد 

از يك طرف و  در اياالت متحده رئيس جمهور فوق محافظه كار ريگان
كه بتازگي انتخاب  ژان پل دوم جديد آن زمانهمكاري نزديك او با پاپ 

 شده بود و فردي واپس گرا و از نظر سياسي فوق العاده محافظه كار بود
در اروپاي شرقي و بسياري ديگر كشور ها  بنياد گرايان مسيحي در امريكا

جنبش هاي بنياد  با قدرت هر چه بيشتري به علي رغم تفاوت هاي آشكار
از بسياري جهات با هم تشابه دارند. همگي باور دارند  گراي مذاهب مختلف

كه جامعه كنوني به فساد كشيده شده و تنها راه نجات بازگشت به اصل 
مذهب و اجراي دقيق متون مقدس است. همگي در انتظار مسيح و مهدي 
خود هستند كه در آخر زمان عدل و داد را بگستراند و حكومت مذهبي 

. همگي از نظر اجتماعي بسيار مرتجع و طرفدار نقش واقعي را بر قرار سازد
سنتي و نا برابر زنان در جامعه و خانواده اند. در اين نوشته به اختصار به 

و به ويژه به بنياد گرايان مسلمان اشاره  پاره اي ويژگي هاي اين جنبش ها
  مي شود.

  

  بنياد گرايان مسيحي
جنبش  ران معاصريكي از قديمي ترين جنبش هاي بنياد گراي دو

به اين سو عمدتاٌ در  1920پروتستان هاي اوانجليست است كه از دهه 
امريكا با هدف تسريع بازگشت عيسي مسيح بوجود آمده. آنها معتقد به 
نبرد نهائي قيامت به روايت انجيل يوحنا هستند كه طي آن نيرو هاي حق 

  بر نيروهاي باطل فائق مي شوند. 
مختلفي دارند. گروهي كه آنها را بازسازان مسيحي اينان تعابير       

 (ريكانستركشن ايست) مي نامند معتقدند كه قبل از آنكه مسيح بازگردد
جامعه بايد در مسيري خدائي بازسازي شود  و جوامع گناهكار فعلي كامال 
ويران گشته و جوامعي مبتني بر انجيل جايگزين آنها شوند. اوانجليست 

افرادي خوش  ها را هزاره باوران (ميلن ياليست) مي نامندهاي اوليه كه آن
 بين بودند و اعتقاد داشتند كه جوامع در جهت خدائي پيشرفت مي كنند
 و مسيح بزودي هزاره سلطنت خود را آنطور كه در انجيل وعده داده شده

آغاز خواهد كرد. اما اوانجليست هاي بعدي از زمره بدبينان اند و بر اين 
ند كه جوامع بشري بسوي فساد هر چه بيشتر ميروند و مسيح باز مي باورا

و هزاره خود را آغاز نمايد. از اين رو هر  گردد تا اين جوامع را نابود كند
بنياد گرايان راضي ترند چرا كه ظهور  چه جامعه خراب تر و فاسد تر شود

مسيح تسريع مي گردد. اينها در جستجوي جنگ هاي مقدس هستند.  
  اين گروه ها را ماقبل هزاره اي (پري ـ ميلن ياليست) مي نامند. 

يعني كتاب  از نظر بنياد گرايان مسيحي دو نهاد اصلي مسيحيت
مقدس و كليسا به گمراهي كشيده شده اند. معتقدند كه كليساي سنتي در 

و تورات و انجيل سنتي نا دقيق است. سايروس  دست شيطان است
را در اوائل قرن بيستم نوشته بود و » جع اسكوفيلدانجيل مر«اسكوفيلد 

حال بصورت كتاب مقدس بنياد گرايان اوانجليست در آمده است. دوايت 
را در اواخر قرن نوزده ايجاد » انستيتو انجيل مودي«مودي بجاي كليسا 

و اين نهاد هم اكنون مركز مهم توليد بنياد گرائي مسيحي است  كرده بود
و انتشارات است.  داراي شبكه وسيع راديو و تلويزيون شو عالوه بر آموز

در حال حاضر بيش از دويست انستيتوي انجيل در امريكا وجود دارد و در 
حدود يكصد هزار نفر را تعليم و فارغ التحصيل مي كنند. پايگاه اصلي آنان 

نقش واتيكان » حوزه علميه خداشناسي داالس«در داالس تگزاس است و 
د گرايان را اجرا مي كند. تاكيد اصلي اين حوزه علميه بر قيامت و اين بنيا

و توجه مركزي آنها روي اسرائيل است كه به باور ايشان نبرد  آخرت است
هر چند كه پاره اي از آنها  نهائي قيامت (آرماگدون) از آنجا اغاز مي گردد

  ايران و سوريه را نيز در آغاز اين نبرد سهيم مي دانند.  
نان را دوران گراهاي مذهبي (ديس پنسيشن آليست) نيز مي نامند. اي
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به دوران هاي مذهبي  معتقدند كه خدا زمان را از خلقت تا آخر زمان
مختلفي تقسيم كرده و يهوديان تا قبل از ظهور مسيح دوران بر حق خود 

هر چند كه هنوز نقش مهمي را  را داشتند ولي ديگر دوران آنها سر آمده
ريان بازگشت مجدد مسيح  بر عهده خواهند داشت. بر اساس كتاب در ج

سرزمين «يهوديان بايد به  مقدم بر بازگشت مسيح مكاشفه انجيل يوحنا
بويژه اورشليم باز گردند. از اين نظر اسرائيل و صهيونيسم از مهم » موعود

صهيونيست «ترين جنبه هاي فعاليت زندگي اين بنياد گرايان است. اينها 
هستند كه قدمت شان به اوائل قرن نوزدهم ميرسد. اولين » هاي مسيحي

كنسول انگيس در اورشليم از همين دسته بنياد گرايان بود و سخت در 
جهت بازگشت يهوديان به فلسطين تالش مي كرد. جمله معروف و بد نام 

از گفته هاي اوست كه بعدا » سرزمين بي مردم براي مردم بي سرزمين«
  سل و صهيونيست هاي يهودي بصورت شعار در آمد.توسط هرت

بنياد گرايان مسيحي معتقدند كه اسرائيل بايد از هر جهت تقويت شود 
و يهوديان بيشتري به سر زمين فلسطين مهاجرت كنند. آنها معتقدند كه 

چرا كه آنطور كه  اعراب و فلسطيني ها هيچ حقي بر اين سر زمين ندارند
به » از نيل تا فرات«خدا اين سر زمين را  ايش آمدهدر تورات در كتاب پيد

نه از  قوم يهود بخشيده است. جالب آنكه اين اعتقاد بنياد گرايان مسيحي
بلكه تنها بخاطر نقشي است كه بايد قبل  عشق و عالقه شان به قوم يهود

از بازگشت مسيح بازي كنند. اكثر قريب به اتفاق آنها در واقع ضد يهود 
تنبيه الهي بوده.  معتقدند كه قتل عام يهوديان توسط نازي ها هستند و

از مهم ترين رهبران بنياد گراي مسيحي رسما معتقد است  بيلي گراهام
 (آنتي كرايست) كه به مقابله با مسيح بر خواهد خواست» ضد.مسيح«كه 

همگي رهبران  يك يهودي خواهد بود. اما علي رغم ضد يهودي بودن
مسيحي از جمله جري فالول كه سال گذشته در گذشت و پت  بنيادگراين

رابرتسون از مهم ترين حاميان اسرائيل و از دوستان نزديك حزب ليكود 
مناخيم بيگين يكي از مهم ترين مدال هاي اسرائيل را  1980هستند. در 
. هواپيماي جت خصوصي او نيز از طرف اسرائيل به او هديه به فالول داد

 شده بود. 
ديگر نگراني  بر كنار از حمايت از اسرائيل و تسريع بازگشت مسيح    

 نظير بنياد گرايان مذاهب ديگر و دل مشقولي بنياد گرايان اوانجليست
مسئله زنان و نقش آنها در خانواده و اجتماع است و از دشمنان عمده 

  فمينيسم و برابري زنان اند. 
اران (نئو كانز)  كه هم اكنون در بنياد گرايان مسيحي با نو ـ محافظه ك

و همراه با البي  نيز رابطه تنگاتنگي دارند قدرت دولتي امريكا سهيم اند
قدرتمند يهوديان امريكا و بسياري از بنيادگرايان يهودي مثلثي را تشكيل 
مي دهند كه سياست خارجي امريكا را تعين مي كند. چنين حضور و 

در امريكا از بزرگترين  قدرت دولتي مداخله بنياد گرايان مذهبي در
  خطراتي است كه جهان فعلي را تهديد مي كند.

كاتوليك  دسته ديگر بنياد گرايان مسيحي بر كنار از اوانجليست ها
هاي بنياد گرا هستند. اينان مخالف ديدگاههاي عقل گرا و تاريخي رايج در 

بازسازي لحظه  و بدنبال ميان بسياري از كاتوليك هاي ارتدكس هستند
هاي طالئي گذشته اند. بر اين باورند كه درست آنچه كه در گذشته از 

بايد بي هيچ كم و كاست به نسل  آسمان ها به قديسان شان منتقل شده
هاي بعدي منقل شود. از نظر آنها كليسا تنها مرجع و نهادي است كه 

افظه كارانه و رستگاري را ممكن مي سازد. اينان بر كنار از موعظه هاي مح
از نظر سياسي كم خطر تر  واپس گرا در زمينه مسائل اجتماعي و خانواده

  از اوانجليست ها هستند.

  گرايان يهوديبنياد

اينها نيز در جستجوي بازگرداندن يك گذشته  نظير ديگر بنياد گرايان
طالئي اند كه در تصور خود دارند.  بنياد گرايان يهودي عمدتا در نيويورك 

در اسرائيل متمركز اند و عمدتا از يهوديان ارتدكس و فوق ـ ارتدكس و 
تشكيل مي شوند . اينان بدنبال ايجاد جامعه اي هستند كه در آن قانون 
مذهبي يهود (هاالخا) بر سراسر زندگي خصوصي و عمومي يهوديان ساكن 
در قلمرو حكومت يهود حاكم شود. اين قانون را مبتني بر قرائت كلمه به 

كه آنرا كلمات خدا مي دانند كه مستقيما به  كلمه پنج كتاب اول تورات
و نيز مبتني بر تلمود يا تورات شفاهي مي دانند  پيغمبران يهود نازل شده

و اجراي بي چون و چراي آنرا خواهانند. بر كنار از خواست هاي سياسي 
كردن  و محدود نگراني عمده شان در مسائل اجتماعي و خانوادگي شان

  نقش زنان در اجتماع و تقليل نقش شان به زاد و ولد اوالد فراوان است. 
بنياد گرايان يهودي نيز در انتظار مسيح خود هستند كه حكومت 

بر پا سازد و معبد سوم (معبد » سر زمين مقدس«واقعي يهود را در 
 و سليمان را كه دو بار در تاريخ از سوي بابلي ها و رومي ها ويران شد

مسلمانان مسجد االقصي و قبه الصخره  را بر روي آن بر پا كردند) از نو بنا 
كنند. مكاتب مختلف بنياد گراي يهودي تعابير مختلف خود را از ورود 
مسيح شان دارند. عده اي از آنها معتقد اند كه بايد بازگشت مسيح را 

ند. بر اين تسريع كرد و نقش مهمي را براي پيروان خود در اين راه قائل ا
فرا رسيده و بايد ورود مسيح يهود » عصر مهدويت«باور اند كه هم اكنون 

را سرعت بخشيد. حزب ان.آر.پي (حزب مذهبي ي ملي) كه يكي از دست 
از پيروان اين  راست ترين احزاب مذهبي اسرائيل در دوران معاصر بوده

معتقدند  ندمعروف ا» هانديم«نظريه است. اما گروه ديگري كه به عنوان 
مسيح هر زمان كه خدا اراده كند باز مي گردد و سلطنت يهود را بر پا مي 
سازد و تالش انساني در تسريع آن دخالتي ندارد. بسياري از اينها در اصل 

اما سر انجام به آن  با ايده صهيونيسم و ايجاد دولت اسرائيل مخالف بودند
ر ميانه اي و غير اروپائي را كه عمدتا يهوديان خاو» شاس«پيوستند. حزب 

پيرو اين  نمايندگي مي كند و از احزاب مذهبي دست راستي اسرائيل است
» نتوري كارتا«نظريه است. مكتب ديگري از بيناد گرايان يهودي بنام 

(نگهبانان شهر) وجود دارد كه كال ضد ـ صهيونيست هستند و هيچ 
هنگامي  دند كه تا آخر زماناعتقادي به دولت اسرائيل ندارند. اينان معتق

يهوديان حق  كه خدا همه مردمان را زير يك رهبري متحد مي سازد
و بايد عقوبت الهي را كه قوم يهود را از  تشكيل دولت خود را ندارند

سرزمين موعود بيرون رانده بپذيرند و در غربت و پراكندگي به زندگي صلح 
ا بنياد گرايان مسلمان ايراني هم آميز ادامه دهند. پاره اي از اين دسته ب

رابطه دارند و در مضحكه ـ كنفرانس هولوكاست تهران كه احمدي نژاد راه 
  شركت كردند.  انداخته بود

هيچ گونه حقي براي  به استثناء نتوري كارتا بنياد گرايان يهودي
و رسما معتقد به استفاده از خشونت و  اعراب و فلسطيني ها قائل نيستند

هستند. بسياري از آنها در » سرزمين موعود«در بيرون راندن آنها از  زور
شهرك هاي يهودي نشين سر زمين اشغالي كرانه غربي رود اردن ساكن 
اند و از بزرگترين موانع حل مسئله فلسطين و صلح بحساب مي آيند. از 

بود كه توسط مي ير » كاخ«يكي حزب  خشن ترين گروه هاي بنياد گرا
يك بنياد گراي يهودي اهل نيويورك در اسرائيل ايجاد شد. او يك  كاهاني

را ايجاد كرده » ليگ دفاع يهود«نژاد پرست ضد عرب بود كه در نيويورك 
و او  بود و بخاطر ايجاد ناامني اف . بي . آي فعاليت هاي او را ممنوع كرد

خاطر ولي ب عضو كنست (پارلمان اسرائيل) شد 1984به اسرائيل رفت. در 
از فعاليت سياسي در اسرائيل محروم شد.   مسائل فراواني كه ايجاد كرد

باروخ گلداستين در شهر الخليل (هبرون)  فلسطينيان را  يكي از پيروان او
و خود نيز در اين  هنگام نماز به مسلسل بست و چند ده نفر آنها را كشت
ازگشت و در سال جريان كشته شد. مي ير كاهاني نيز بعدا به نيويورك ب

  بدنبال يك سخنراني توسط يك عرب ترور شد. 1990
گوش «گروه  گروه بنياد گراي ديگري كه به خشونت دست زد

(پيمان مومنين) است كه از حزب ان . آر . پي منشعب شده بود. » امونيم
و دست به ترور چندين  اينها نيز رسما نژاد پرست و ضد عرب هستند

ن هاي اشغالي زدند. آنها با يهوديان طرفدار صلح شهردار عرب در سرزمي
و به يكي از رهبران مهم آن نيز سوء قصد كردند.  نيز به مقابله پرداختند

و معتقدند  هدف عمده آنها تالش براي تسريع بازگشت مسيح يهودي است
  كه يهوديان سكوالر ناخواسته اين بازگشت را تسريع كرده اند. 

ر مورد غير يهوديان بطور كل برخوردي نژاد بنياد گرايان يهودي د
پسران «غير يهوديان  پرستانه دارند. از نظر آنها در قلمرو حكومت يهود 

نازل «بايد موقعيت » بيگانگان مقيم«اما بمثابه  نيز حق اقامت دارند» نوح
خود را به نسبت يهوديان بپذيرند. نكته جالب توجه آنكه اين برخورد » تر

 مسيحيان و بنياد گرايان مسيحي كه از متحدان آنها هستندرا نسبت به 
نيز دارند. همانطور كه بنياد گرايان مسيحي برخوردي تحقير آميز به 

اما بخاطر نقشي كه قرار است يهوديان در تسريع بازگشت  يهوديان دارند

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 76  101 ي آرش شماره

بنياد گرايان يهودي نيز با تحقير  از آنها حمايت مي كنند مسيح ايفا كنند
اما بخاطر حفظ حمايت آنها از  بنياد گرايان مسيحي نگاه مي كنند به

رابطه بسيار نزديكي با آنها دارند. اين رابطه دو جانبه  سياست هاي خود
نيروي عظيمي را با قدرت سياسي و مالي  هر چند كه فرصت طلبانه است

و  و درك اين رابطه پيچيدگي فراوان مسئله فلسطين فراوان بوجود آورده
  محوري بودن آن را در سياست جهاني نشان مي دهد.

  
  بنياد گرايان مسلمان

بنياد گراي اسالمي نظير بنياد گرايـان مسـيحي و يهـودي    هاي  جنبش
هـا رهبـران سـنتي مـذهبي، روحـانيون       قـرن پديده هاي جديدي هستند. 

هاي مرتبه يا علماء ، تقريباً در تمام جهان اسالم بخش الينفكي از نهاد عالي
هـا يـا از وضـعيت موجـود دفـاع       آمدنـد. آن  شـمار مـي    سياسي موجود بـه 

كردنـد. در   پيشه مـي » تقيه«كردند يا در مقابل حاكمان مستبد و فاسد  مي
اواخر قرن نوزدهم و به ويژه در اواسـط قـرن بيسـتم، سـاختار اجتمـاعي و      

يـه  ها دستخوش تجز گرايي اروپايي اقتصادي سنتي جوامع اسالمي با توسعه
هـا در جوامـع    ملـت  ـ  شد. فقط از آن موقع، و به ويژه پس از تشكيل دولت

هستيم راديكال هاي اسالمي  اسالمي، است كه شاهد ظهور تدريجي جنبش
كه وضعيت موجود سياسي را بـا هـدف اسـتقرار حكومـت اسـالمي در هـر       

  طلبند. اي از حيات اجتماعي به معارضه مي جنبه
كست و حقارت بعدي جهان اسالم، صرفنظر از آغاز تماس با غرب، و ش

ي  گرانه طلبانه و تقيه هاي فرصت از روحانيون سنتي كه همچنان به سياست
عمـده را دنبـال كردنـد.     دو اسـتراتژي  گرايان دادند، اسالم خود ادامه مي

استراتژي نخست اصالحات و مدرنيزه كردن بود و استراتژي ديگـر اعـاده و   
مصلحين اسالمي بخاطر ادامـه سياسـت هـاي     الم.بازگشت به بنيادهاي اس

استعماري و امپرياليستي قدرت هاي خارجي و فساد و ديكتاتوري حكومت 
هاي وابسته به اين قدرت ها نتوانستند كـار چنـداني پـيش برنـد. بتـدريج      

و رفته رفته بسـياري از هـواداران    ميدان براي بنياد گرايان راديكال باز شد
شكست نيروهاي  تر شدند. هاي راديكال جذب ديدگاه اصالح طلبان مسلمان

  ملي گرا و چپ نيز اين روند را شدت بخشيد. 
ها قرار   جنگ سرد بسياري از كشورهاي خاورميانه را در چنگ ابرقدرت

هاي جهاني آمريكا و شوروي تبـديل   داد. خاورميانه به عرصة كامل سياست
هـاي اعـراب و    ها و جنـگ  يل، آوارگي فلسطينيئگرديد. تاسيس دولت اسرا

جنـبش هـاي   يل منشاء جديدي از مناقشه و درگيـري را پديـد آورد.   ئاسرا
بنياد گراي اسالمي بسيار متنوع اند و در اين نوشته به سـه جنـبش اصـلي    

  )1.(و ايران اشاره مي كنم ٬هند و پاكستان ٬در مصر
) در مصر به اين نتيجه رسـيد كـه ضـعف و    1949ـ1906حسن البنا (

ريشـه دارد و  » راسـتين «ري جوامع اسالمي در انحراف آنـان از اسـالم   خوا
هاي حكومت در صدر اسالم شد. او تمدن غرب را  خواهان بازگشت به شيوه

دانست و اعتقاد داشت كـه چنـين    گرايانه و فردگرايانه مي غيراخالقي، مادي
اخـوان  او سـازمان  تمدني اثرات منفـي بـر جوامـع اسـالمي داشـته اسـت.       

ايجاد نمـود.   ٬را كه بعدا در اغلب كشورهاي عرب گسترش يافتسلمين الم
آميزي را بر ضد بريتانيا برپا كرد بلكه  نه تنها پيكارهاي خشونتاين سازمان 
هاي غيرمذهبي مصري را نيـز آمـاج حمـالت خـود قـرار داد. در       مدرنيست

وشـيد  ك البنا حتي با مغازله با دربار فاسد سلطنتي فاروق مـي  1930ي  دهه
ي  ها را به ممنوعيت احزاب سياسي غيرمذهبي وادارد. در اوايـل دهـه   تا آن

 1948خــود را ايجــاد و در » ســازمان مخفــي«، اخــوان المســلمين 1940

بـه   1949وزير را ترور كردند. پليس در اقـدامي متقابـل البنـا را در     نخست
  قتل رساند.

، اخـوان  با سقوط سلطنت در مصـر و بـه قـدرت رسـيدن افسـران آزاد     
ي او  از حكومت خودكامهاما بزودي المسلمين در ابتدا از ناصر حمايت كرد 

ناصر با خشـونت، بسـياري از رقبـاي بـالقوة      1954سرخورده شد. در سال 
ها و نيز اخوان المسلمين نابود كرد. سـيد قطـب    ليبرال ٬چپاعم از خود را 

» اردوگـاه «تـرين متفكـر اخـوان المسـلمين، بـه       )، برجسـته 1966ـ1906(
ترين كتاب مرجـع   مهمبه را نوشت كه  راهنمافرستاده شد و در آنجا كتاب 

. او معتقد بود كه دنياي اسالم غير دل شدگرايان راديكال ب بسياري از اسالم
) شـده اسـت و   اسـالم (اعـراب قبـل از    جاهليـت اسالمي و مشابه بـا دوران  

جـايگزيني آن بـا   خواهان ايجاد حكومت خدا از طريـق برانـدازي دولـت و    
ي شريعت بود. او تمدن غربي را شكستي تمـام عيـار    رژيمي اسالمي بر پايه

  ناصر او را . دانست مي
هـاي تروريسـتي    ي زيرزميني سلول از زندان آزاد كرد اما هنگامي كه شبكه

اي از ترورهـا و عمليـات    قطب كشـف گرديـد كـه خـود را بـراي مجموعـه      
تور دار زدن او را داد. اخـوان المسـلمين   كردنـد، دسـ   خرابكارانه آمـاده مـي  

رغم سركوب وحشيانه نـابود نشـد و اعضـاي آن در انشـعابات درونـي دو       به
روتـر و سياسـت    طلبي ميانه جهت متفاوت را پيش گرفتند. برخي به اصالح

اي راديكاليسـم   پارلمانتاريستي روآوردند، برخي انـزوا پيشـه كردنـد و عـده    
  هاي تروريستي را به وجود آوردند. نواع سازمانبيشتري را پيش گرفتند و ا
كه استعمارگران شروع به مدرنيزه كـردن نظـام    در هندوستان، هنگامي

هـا محـروم    سان علما را از كنترل اين نظام حقوقي و آموزشي كردند و بدين
ي دئوباندي و بـارلوي بـه    هاي علميه كار سنتي حوزه نمودند علماي محافظه

هـاي اوليـه طرفـدار اصـالحات      رداختند. اگرچه دئوبانديها پ مخالفت با آن
هايي كه در شمال هند تاسـيس كـرده بودنـد بـه      بودند دانشجويان و حوزه

مراكز متنفذي براي آموزش بنيادگراها تبديل شد. پس از تشكيل پاكستان، 
هـاي   را بـه وجـود آوردنـد. بخـش     »جمعيت علماي اسالم«اين دانشجويان 

در آمـوزش و ايجـاد   بعـد هـا   ها پديد آمده بود  سازمان متفاوتي كه در اين
  ترين نقش را داشت. طالبان افغانستان فعال

مــودودي  يعلالجريــان بنيــادگراي ديگــري در هنــد توســط ابــو     
ريـزي   پايـه  1941را در  »جماعت اسـالمي «) ايجاد شد كه 1979ـ1903(

ان بـراي  كه بسـيج تقـوا و ايمـ   بود كرد. مودودي طرفدار تفسيري از اسالم 
حكومت را تنها از آن خدا مـي دانسـت.   . را هدف قرار مي دادعمل سياسي 

قـانون اساسـي   جريان تهيـه  در  ٬اگرچه مودودي مخالف علماي سنتي بود
وي براي زير فشار گذاشتن دولت . اسالمي پاكستان به صفوف آنان پيوست

 وار بـر اقليـت مـذهبي    جديد پاكستان، از طريق يـك اسـتراتژي فاشيسـت   
هـاي   ها آشـوب  ها برضد آن انگشت گذاشت و با بسيج توده مسلمان احمديه

ولـي   ٬يكبار بخطر جناياتش به اعدام محكـوم شـد   مهمي را به وجود آورد.
بـا تكـرار ايـن    او  حكم اش به حبس ابد كاهش يافت و سـرانجام آزاد شـد.  

ي  كارانه هاي اسالميِ محافظه اي از خواست استراتژي موفق شد بخش عمده
خود را در قانون اساسي بگنجاند و با قدرت در مقابـل هـر نـوع اصـالحات     

ان مهـم  مـرد   دولـت در زمره  1970درخواهانه بايستد. مودودي نهايتاً  ترقي
  .در آمدرژيم خشن نظامي ژنرال ضياءالحق 

هاي سريع مدرنيزاسيون رضا شاه از جمله كشف حجاب  در ايران برنامه
ها منجـر بـه سـركوب     ا به خشم آورد. واكنش آنروحانيون ر ٬اجباري زنان

 1935ي پليس شد، از جمله يورش خونين به مسـجدي در سـال    وحشيانه
كه بسياري از روحانيون در جريـان آن كشـته يـا زخمـي شـدند. در سـال       

، پس از عزل رضا شاه توسط متفقين، و خالء سياسـي ناشـي از آن،   1941
فداييان اسـالم را بـا هـدف    گراي جريان بنياد ) 1956ـ1924نواب صفوي (

ي ايران تاسيس كرد. وي از جمله خواهـان بـه    اسالمي كردن مجدد جامعه
هاي اسالمي، حجاب مجدد زنـان، جـدايي زن و    كارگيري قوانين و مجازات

مرد در مدرسه و محيط كار و اعـدام كسـاني بـود كـه بـا اسـالمي كـردن        
امـات ارشـد از جملـه نخسـت     كردند. فداييان اسالم نه تنها مق مخالفت مي

وزيران را ترور كردند بلكه روشنفكران غيرمذهبي را نيز هدف قـرار دادنـد.   
ها بعدها با خشونتي هر چه تمـامتر توسـط رژيـم محمدرضاشـاه      اگرچه آن

اعــدام  1956سـركوب شــدند و نـواب صــفوي و ســه همكـار وي در ســال    
ش مهمـي در زيـر   ها خود را تجديدسـازمان كـرده و نقـ    گشتند، پيروان آن
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فشار گذاشتن علماي سنتي براي حمايت از خميني و نيـز بسـيج بازاريـان    
   .ايران ايفا كردند 1979ثروتمند بازار در جريان انقالب 

هـاي راديكـال اسـالمي در زمـاني ظهـور كردنـد كـه         تمام اين جنبش
گذراندنـد.   هاي مدرنيزاسـيون پرشـتابي را از سـر مـي     شان برنامه كشورهاي

ي اجتمـاعي و اقتصـادي ايـن     هاي بسيار در الگوهـاي توسـعه   غم تفاوتر به
شدن سريع  توان به شهري كشورها، نتايج بيش و كم شبيه بود. از جمله مي
ي متوسط جديـد   ي طبقه (در پاكستان كمتر)، رشد سريع جمعيت، توسعه

هـا   نشين بگير، رشد شكاف ميان ثروتمندان و تهيدستان، رشد آلونك حقوق
پرولتاريا، و در سطح سياسي رشد خودكـامگي و بسـط و گسـترش     مپنو لو

هاي سركوبگر دولت براي كنترل و سـركوب مخالفـان اشـاره كـرد.      دستگاه
هـاي   ي حمايـت شـركت   هـاي مدرنيزاسـيون در سـايه    شكست اين برنامـه 

هـاي ناكارآمـد و فاسـد دولتـي، بـه رشـد مسـائل         چندمليتي و بوروكراسي
اجتماعي به ويژه ميـان جوانـان انجاميـد، قشـري كـه      ثباتي  اقتصادي و بي
  داد. درصد جمعيت را در اين جوامع تشكيل مي 55تقريباً بيش از 

ــپ،     ــل چ ــاي سياســي از قبي ــاير نيروه ــن، شكســت س ــر اي ــالوه ب ع
گيري نيروهـاي آلترنـاتيو    شكلامكان گرايان ليبرال   ها و اسالم ناسيوناليست

از بــين بــرد. چــپ، مجهــز بــه را كــال در مقابــل بنيــادگرايي اســالمي رادي
اي از طبقات متوسـط   ايدئولوژي و راديكاليسم قدرتمند خود، شمار فزاينده

كرده را به ويژه در ايـران و مصـر جـذب خـود كـرده بـود.        جديد و تحصيل
ي اصلي فعاليت سياسي تبديل شـده بـود    ها كه به سرعت به عرصه دانشگاه

كمونيست قرار داشت. با توجه بـه  تحت رهبري دانشجويان سوسياليست و 
داري و  هــاي سياســي چــپ كــه ضدامپرياليســتي، ضدســرمايه      برنامــه

هاي سركوبگر قـرار داشـت بلكـه     ضدديكتاتوري بود، نه تنها زير ضرب رژيم
گرايان  ها و اسالم ي نيروهاي مخالف ديگر از جمله ناسيوناليست مورد حمله

گرايـان راديكـال.    پ بود تـا اسـالم  ها بيشتر از چ بود. ترس دولتنيز ليبرال 
بـار نيروهـاي چـپ اجـازه داد تـا دانشـجويان        سان، سركوب خشـونت  بدين
گراي راديكال رشد كنند. جدا از سركوب دولـت، خـود چـپ نيـز در      اسالم

برخي موارد عامل شكست و ناكامي خود بود. بخشي از چپ به دليل پيونـد  
سياست خارجي شـوروي  ل بشكل عاممستحكي كه با اتحاد شوروي داشت 

بـار حـزب تـوده در ايـران،      هـاي فاجعـه   نظر از سياست كرد. صرف عمل مي
توان به موارد ديگري مانند انحالل ارادي حزب كمونيست مصر به دنبال  مي
گيــري ناسيوناليســم ناصــر اشــاره كــرد. در ســوي ديگــر طيــف چــپ    اوج

هـاي عينـي    عيـت راديكاليسم افراطي حاكم بود كه بدون در نظر گرفتن واق
هـاي راديكـال بودنـد. چشـمگيرترين نمونـه كودتـاي        زمان طرفدار برنامـه 

برضـد داوود خـان در افغانسـتان و      1978هاي افغـاني در سـال    كمونيست
اجراي اجباري اصالحات راديكال و غيرعملي توسط دولت تركي بود. اگرچه 

ر اين سياست پاسـخي بـه عمليـات مخفـي آمريكـا بـا كمـك پاكسـتان د        
افغانستان و مجاهدين بنيادگرا بود، با اين همه اقدامي مطلقاً اشتباه بود كه 

 بار شوروي به افغانستان منجر شد. به كودتاهاي ديگر و تجاوز مصيبت
رغـم   هاي قدرتمند ناسيوناليستي در پاكستان، مصر و ايران ، بـه  جنبش     

كـال نبودنـد و   گرايـان رادي  هايي شاخص خود، چندان نگـران اسـالم   تفاوت
ها كـه عمـدتاً از سـوي بـورژوازي و      ترسيدند. اين جنبش بيشتر از چپ مي

اقشار بـااليي طبقـات متوسـط شـكل گرفتـه بودنـد، از راديكاليسـم چـپ         
شـان جـذب چـپ شـده      هـواداران   ليبرال نيز كه گرايان هراسيدند. اسالم مي

بودنـد   بودند و براي حفظ هواداران خود مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم مجبـور    
شعارهاي چپ را وام بگيرند همـين احسـاس را داشـتند. زمـاني كـه چـپ       

شد، اين نيروها يـا   هاي ديكتاتوري و غيردمكراتيك سركوب مي توسط رژيم
كردند. عالوه بر اين، مي و يا سكوت پيشه  مي كردند ها حمايت از اقدام آن

قشات قـومي يـا   شدند و يا در منا ها با بحراني مواجه مي هرگاه ناسيوناليست
شدند و در پي هواداراني از  افتادند، به اسالم متوسل مي ملي به مخمصه مي

گرايـان بودنـد. بـه عنـوان نمونـه، بالفاصـله پـس از تشـكيل          صفوف اسالم
پاكستان مناقشات قومي حاد شد، همان اقوامي كه مدعي باورهاي مشترك 

دات اسـالمي بـه   از اعتقا ٬جمعي و سنت فرهنگي به عنوان يك ملت بودند
در ايران، مصدق و جبهـة ملـي    بخش استفاده كردند. عنوان نيرويي وحدت

اهللا كاشـاني   روحـانيون بـه رهبـري آيـت    فـدائيان اسـالم و   پيوندي قوي با 
داشتند. در مصر انـور سـادات دسـت اخـوان االمسـلمين را بـاز گذاشـت و        

  امتيازات زيادي به آنها داد. 

اي برخوردار نبودند، هر زمان كه  حمايت توده ها از از آنجا كه اين دولت
گرايان متوسـل مـي شـدند و بـا      شدند به اسالم با بحراني سياسي روبرو مي

دادنـد. دولـت نظـامي ژنـرال      خشنود ساختن آنان امتيازاتي به ايشـان مـي  
خان در پاكستان كه اساسـاً بـراي عقـب رانـدن تعـديات بنيادگرايـان        ايوب

شسته و آنـان را بـه زنـدان انداختـه بـود، هنگـام       اسالمي بر مسند قدرت ن
ي كشمير، به مودودي، رهبر بنيادگرايان جماعـت اسـالمي، رجـوع     مناقشه

ي  كرد تا حكم جهاد برضد هند را اعالم نمايد. بعـدها هنگـامي كـه توطئـه    
مجاهدين اسالمي بر ضـد داوود خـان در افغانسـتان شكسـت خـورد و بـه       

ذوالفقار علي بوتـو بـه آنـان پنـاه داد و در      پاكستان گريختند، نخست وزير
جنگ افغانستان از ايشان دفاع كرد. در ايران، مصر، و بسياري از كشورهاي 
ديگــر ايــن منطقــه، ديكتاتورهــاي فراوانــي بودنــد كــه بــا خشــنود كــردن 

ها براي اثبات اسـالمي   كردند. اين رژيم گرايان قدرت خود را حفظ مي اسالم
طنز تلخ در ايـن  كردند و  پ و زنان را سركوب ميهاي چ بودن خود جنبش

شـاه ايـران در انقـالب     كردند:طريق با خود شيطان وصلت   به ايناست كه 
اهللا خمينـي سـرنگون شـد، علـي بوتـو در پاكسـتان        به رهبري آيت 1357

گراي خشن به دار آويختـه شـد و سـادات در مصـر      توسط يك ژنرال اسالم
  ترور شد.بنياد گراي اخوان المسلمين هاي  توسط گروهي از راديكال

هـاي   بـه رژيـم  تنهـا  مدت   خشنود كردن بنيادگرايان براي منافع كوتاه
هـاي   . قـدرت نبـود هاي ناسيوناليسـتي منطقـه محـدود     خودكامه و جنبش

ه در تقويت اين جريانات نقش مهمي داشـتند.  خارجي به ويژه اياالت متحد
حمايت ريگـان   ٬اجراي ايران ـ كنترا و مريگان  ٬روزولت با ابن سعود توافق

از مجاهدين و بـن الدن در افغانسـتان و حمايـت مسـتقيم سـيا از بريگـاد       
ي كلينتون بـا طالبـان بـه     ها برضد شوروي؛ رابطه المللي اسالمي نظامي بين

و همكـاري جـورج دبليـو     ٬يونوكالشركت اميد احداث خط لولة نفت براي 
  هاي قابل اشاره هستند. ق) نمونهبوش با اتحاد شمال (مجاهدين ساب

ــه رغــم  ــاد گــراي اســالمي  ٬بســيار  هــاي فــاوتتب  جنــبش هــاي بني
اند كـه  اعتقاد همگي بر اين هاي مشابه چشمگيري با هم دارند.  خصوصيت

هاي ماترياليستي غربي و نيروهاي بيگانه  فرهنگبر اثر نفوذ جوامع اسالمي 
كـار سـنتي،    علماي محافظـه اند و مسئول اين وضعيت  شدهبه فساد كشيده 

 .هسـتند هـاي اسـالمي    هاي فاسد در سرزمين طبقات باالي جامعه و دولت
در مـورد  بنيادگرايان تشـكيل دولـت اسـالمي اسـت.       ترين خواست بنيادي

متفاوت بوده. همگي توافق دارنـد  متفكران اسالمي حكومت اسالمي نظرات 
قـوانين قـرآن را   اني حمكرمشروعيت دارد كه در كه حاكم و سلطان زماني 

 در مورد تنظيم رابطه با حكمران نظـرات متفـاوت اسـت و   به كار بندد. اما 
  .را مي توان مد نظر قرار دادكم چهار تفسير متفاوت  دست

هـا و علمـاي ديـن    از طريـق فق نظر اين بوده كه سلطان بايد نخستين 
هـا از ايـن    هدايت شود. اكثريت وسيع علمـاي سـنتي شـيعه و سـني قـرن     

و ذهبي حل پيروي كردند. در عمل، معناي اين امر همكـاري رهبـران مـ        راه
، بـر  نظر دوم كه در واقع نقطه مقابل نظـر اول اسـت   .هرهبران سياسي بود

بـر عليـه    كه علما، به جاي پند و اندرز دادن به شاهان، بايـد است اين باور 
در قـرن  ه . مرجع در اين مورد ابن تيميـه اسـت كـ   دهندجهاد آنان فتواي 

هـا فتـوا داد. فـداييان اسـالم و      بر ضد حاكمِ منصوبِ مغوليسيزده ميالدي 
المسلمين در مصر، طالبان در  ي جهاد اسالمي اخوان خميني در ايران، فرقه

هــاي بنيــادگراي اســالمي جديــد چنــين  افغانســتان و بســياري از جنــبش
 ٬لطان و حـاكم سـ  اعتقادي دارند. سومين ديدگاه، ضمن اعتقاد به مبارزه با

ي  بر آن است كه علما خود منشاء فساد هستند و بايـد نـابود شـوند. فرقـه    
المسلمين در مصر و گروه فرقان در ايران از نماينـدگان ايـن    شوكري اخوان
و سرانجام ديدگاه چهارم معتقد است كه تا ظهـور مهـدي،    ديدگاه هستند.

موعود خـود را  هدي ماميدي به تشكيل رژيم اسالمي عادالنه نيست. برخي 
ي مصر، پيروان مهـدويت در سـودان،    ها در فاطميه به وجود آوردند؛ دروزي

هـا در هنـد و پاكسـتان از آن جملـه هسـتند.       يان در ايـران و احمديـه  ئبها
گروه هـائي نيـز   ديگران مانند حجتيه در ايران منتظر ظهور مهدي هستند. 

ظهور مهـدي  ر انتظـار دمنفعالنـه  عزلـت پـيش گرفتـه و    انزوا و هستند كه 
  .هستند

از ميـان تمـام ايـن     ٬در دوران معاصر به دالئلي كه در باال اشـاره شـد  
ترين گروه در جـذب   بنيادگرايان راديكال، موفق يعني گروه دوم ٬ديدگاهها

ها شديداً طرفدار  ند. آنه اهاي خويش بود هوادار براي عملي كردن سياست
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آينـد. بـه عنـوان     ي به حساب مـي ترين نيروي سياس خشونت بوده و مرتجع
نيرويي پيشامدرن شديداً ضد هر چيزي هستند كه رنگ و بوي مدرن دارد. 

نظيـر بنيـاد    ٬اسـالمي بنياد گرايـان  هاي  هاي برنامه ترين نشانه يكي از مهم
و محدود حقوق زنان و البته بيشتراز آنها مسئله  ٬گرايان مسيحي و يهودي

   كردن نقش زنان در اجتماع است.

بگيـر جديـد    طبقات متوسـط حقـوق  بنياد گرايان اسالمي كه عمدتا از 
هـايي از طبقـات متوسـط     بخشاز اليه هاي ديگر اجتماع از جمله  ٬هستند

 حمايت مي گيرنـد. و لومپن پرولتاريا  ٬و مهاجرين به شهرها ٬سنتي شهري
اي از  با وخامت بيشتر شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي ، شمار فزاينـده 

روحـانيون  بر خالف . هاي مذهبي راديكال جذب شدند اين اقشار به سازمان
هاي مـومن داشـته امـا قصـد      لماي سنتي كه دسترسي مستقيم به تودهوع

چنـداني  كه دسترسي اصالح طلبان اسالمي ند، و نيز ه ابسيج آنها را نداشت
نبال چـرا كـه عمـدتا بـد     ٬نيز نداشته ها را ن قصد بسيج آه داشتنها  به توده

قرار ها را هدف  مستقيماً تودهبنياد گرايان اسالمي ، اصالحات از باال بوده اند
آنان براي جلب هواداران بسيج مي كنند. بر ضد وضع موجود داده و آنها را 
ــاه  و ســمپات ــا مدرســه و درمانگ ــد تاســيس   ه ــه مــي كنن و مســاجد را ب
پوپوليسـم   .كـرده انـد  هاي خدماتي اجتماعي چنـدمنظوره تبـديل    سازمان

ي آنان از علـل مشـكالت جوامـع اسـالمي و      سادههاي  بنيادگرايان، تبيين
هـاي ديكتـاتوري    آميزشـان بـر ضـد رژيـم     هـاي صـريح و خشـونت    تاكتيك

هاي بيگانه به شدت آنان را محبـوب سـاخته    كشورهاي خود و منافع قدرت
  است.

نـات  اين جريا تا جايي كه فعاليت آنان به طبقات متوسط محدود است،
موفـق بـه بسـيج    شوند امـا زمـاني كـه     تهديد واقعي محسوب نميراديكال 

مي تواننـد   ٬و طالبان در افغانستان ٬كه در ايران كردندرآنطو ٬شوندها  توده
در دوران اخير، عالوه بـر  حكومت اسالمي خود را ايجاد كنند. اين جريانات 

ته باشـد بـه   بارشان، هر جا كه امكـان داشـ   هاي راديكال و خشونت سياست
 .كننـد  اند و در انتخابات شركت مـي  شده متوسل نيز فرايندهاي دمكراتيك 

جنبش بنياد گراي حماس در سرزمين هاي اشـغالي و حـزب الـه لبنـان از     
اگر از پيـروزي آنـان در انتخابـات و تشـكيل     نمونه هاي بارز اين امر است. 

 تــر شــده و بــراي جامعــه خطــر بيشــتري  دولــت جلــوگيري شــود خشــن
بـه   1991ي اين امر الجزاير است كه از انتخابـات   ي زنده آفرينند. نمونه مي

عـام   ها هزار الجزايري بيگناه توسـط بنيادگرايـان اسـالمي قتـل     اين سو، ده
از . عيار تبـديل شـده   به يك دولت پليسي تمامالجزاير نيز اند، و دولت  شده

فراينـدهاي انتخابـاتي و   طرف ديگر، اگر بنيادگرايان اجازه يابند تا از طريق 
يا از طريق جنگ داخلي و انقالب دولت تشكيل دهند، با توجه بـه تعصـب،   

تواننـد   احترامي به حقوق بشر و دمكراسي، به سـادگي مـي   تحمل، و بي عدم
 قدرت خود را براي تحميل ارادة خويش بر جامعه به كار بندند. 

ــا بــين  ٬ســالميهــا در جوامــع ا ي كشــمكش المللــي شــدن فزاينــده ب
 11حملـه  هـاي رشـد جديـدي پيـدا كردنـد.       هاي بنيـادگرا زمينـه   جنبش

و  ٬سپتامبر در امريكا و عكس العمل حكومت امريكا در حمله به افغانسـتان 
هاي  دخالت ايران در لبنان، جنگ ٬سپس حمله به عراق و ادامه درگيري ها

حضـور  ها، مناقشات پاكستان و هندوستان بر سر كشـمير،   روسيه با چچني
هاي فاسـد و   نشين نظامي آمريكا در خليج فارس و حمايت از اميران و شيخ

ي  هاي فلسـطين و اسـراييل و انتقاضـه    ي كشمكش همراه با ادامه  خودكامه
ه اي نقش داشـت  هاي محلي و منطقه المللي شدن جدال دوم جملگي در بين

ظ هـاي بنيـادگراي راديكـال اسـالمي ضـمن حفـ       . بسياري از سازماناست
المللي شـدن بيشـتر مناقشـات را     هاي محلي خود حركت به سوي بين پايه

 ٬هاي خودكامه و نبود امكان بيان مخالفـت  آغاز كردند. تداوم سركوب رژيم
و بسياري از آنها  خود بيرون راندبومي هاي  ها را از پايگاه بسياري از راديكال

ن كشـور هـا   در كشورهاي غربي به فعاليـت در ميـان مسـلمانان مقـيم ايـ     
  مشغول شده و نظرات واپس گرا و پيشا مدرن خود را تبليغ مي كنند.

در چنين شرائطي است كه تعرض بنياد گرايي از سوي مذاهب مختلف 
در نقاط مختلف جهان بر عليه سكوالريسم و دستاوردهاي مدرنيتـه شـدت   
گرفته و اينان با نفوذ هر چه بيشتر خود در سياست گذاري دولـت هـا اثـر    
گذار شده اند. در كشورهائي كه بنياد گرايان يا به قدرت دولتي رسيده و يا 

منـابع   ٬اسرائيل و اياالت متحده ٬نظير ايران ٬در دولت نفوذ عمده يافته اند
و امكانات دولتي و اجتماعي را مستقيما در جهـت پيشـبرد سياسـت هـاي     

ه مشـروعيت  واپسگراي خود بسيج كرده اند. در كشورهائي با دولت هائي ك
بنياد گرايان امتيازات  ٬از جمله بسياري از كشور هاي عربي ٬چنداني ندارند

روزافزوني گرفته و خود را به قدرت نزديك مي كنند. در كشورهاي غربي با 
دولـت هـا ي    ٬چه از طريق زاد و ولد و چه مهاجرت ٬رشد سريع مسلمانان

كار كه خود را نماينده  پارلمانتاريستي براي جلب آراء به مذهبيون محافظه
امتيازات رو افزوني مـي   ٬تمامي جماعت مسلمان اين كشور ها جا مي زنند

دهند. در اين كشور ها نيز بسياري نيروهاي مترقي و چپ كه بر عليه نـژاد  
و بـا سياسـت هـاي مداخلـه      ٬پرستي و مسلمان ـ ستيزي مبارزه مي كنند 

از جريانـات   ٬مخالفنـد جويانه قدرت هاي غربـي در كشـور هـاي مسـلمان     
  اسالمي حمايت طي كنند. 

همزمان با مقابله بنيادگرايان مسـيحي و يهـودي از    ٬ادامه اين شرائط 
وضـعيت فـوق العـاده     ٬يك طـرف و بنيادگريـان مسـلمان از سـوي ديگـر     

خطرناكي را در جهان امروز ايجاد كرده و هرگز دستاوردهاي مدرنيتـه كـه   
نفكري در نقاط مختلف جهان به سـختي و  طي چند قرن و با مبارزات روش

در مخاطره نبوده. از اين روسـت كـه همكـاري همـه      ٬بتدريج بدست آمده
و مـذهبيون عقـل گـرا و     ٬ليبـرال  ٬اعم از چـپ  ٬نيروهاي مترقي و سكوالر

  بيش از هر زمان ديگري ضروري است.  ٬مقابله با بنياد گرائي مذهبي
*****  

جمه يكي از دوستان از بخشي از مطلبي است از اين قسمت از نوشته حاضر تر  -1
 من كه متن اصلي آن اخيرا بشكل مفصل تري در نشريه زير منتشر شده است.

Saeed Rahnema, “Radical Islamism and Failed 
Developmentalism”, in Third World Quarterly, vol. 29, No. 3, 
2008.  

*  

  
  قرآن همچون يك قصه

  مقاله)(گزارشي از يك 

  مهدي استعدادي شاد

  

 "لتر انترناسيونال"ي تونسي، عبدالوهاب مدب[مؤدب]، در نشريه  نويسنده
 Der Koran als"اي دارد با نام  )* مقاله2006، تابستان 73آلماني (شماره 

Mythos"  قرآن همچون قصه"عنواني كه ما آن را در اين يادداشت به" 
در فارسي  "Mythos "رايج براي واژه ايم. در حالي كه معادل  ترجمه كرده

نيز برگردانده شده  "افسانه"بوده يا در جاهايي به  "اسطوره"اغلب 
است.** از آنجا كه تكيه مدب بر قوه تخيل در شناخت اُفقهاي متن 

ي مشخص همچون معادل ي قصه را در اين رابطهچشمگير است، ما واژه
  ايم.برگزيده "ميتوس"

هاي  شود كه عنوان بخش تشكيل مي 4مقدمه، از ي مدب، سواي نوشته
  ها به قرار زير است: بخش

ورزي بر  ) تعصب3سازي متن،  ) مقدس2نخواني و خوشنگاري آن،  ) قرآ1 
  ) توانايي تخيالت.4سر معنا و 

كند كه وابستگي او  نويسنده در مقدمه، سخن خود را با اين نكته آغاز مي
رآني، مركز آن فضايي است كه او در آن به به زبان عربي، و به ويژه زبان ق
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ي رشد  صورت سوژه (فاعل شناسا) رشد كرده است. وي در ادامه از تجربه
  گويد.  كردن با دو زبان مختلف مي

ي مردم در  از اين زبانها يكي زبان مادري او بوده و متكي بر گويش توده
شود. وقتي  سالگي با آن آشنا مي 4تونس و ديگري زبان پدري كه پس از 

  دهد.  پدرش، كه عالم مذهبي بوده، قرآن را به زبان عربي به او درس مي
مدب، ريشه زبان عربي قرآن را در پايان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم 

 ein( "زبانهاي رايج دوران باستاني "بيند كه همچون ساير ميالدي مي
archaisches Idiomي تخيالت  ) با زبانهاي مرده پيش از خود در زمينه

سازد كه زبان عربي كه  پيوندهايي دارد. با اين حال وي خاطر نشان مي
گويند تغيير اساسي نكرده، بدون دگرگوني و رشد نمانده است. البته در  مي

شويم كه نويسنده تونسي در كنار  مقدمه از اين نكته هم با خبر مي
مدرن، زبان يادگيري قرآن، در مدرسه دولتي وبه هنگام آموزش و پرورشي 

فرانسه را نيز آموخته است. از اينرو يادگيري سنتي الفبا و با سواد شدن 
وي همزمان با يادگيري زبان خارجي در مدرسه همراه بوده است. بنابراين 

اي شده كه قرآن را همچون منبعي براي  آموزش دوگانه براي او دريچه
  خوانش و نگارش و سخنوري در نظر گيرد.

در  "زبان مقدس"يابد كه  دوران آموزش خود درمي وي در بازبيني
چارچوب زبان پدري به او انتقال يافته و اصل وراثت در آن نهفته است تا 
احكام معتبر براي مردگان را به زندگان گوشزد سازد. در ضمن يادآور 

آموخته بي آن كه آن  شود كه در آن روند آموزش سنتي وي قرآن را مي مي
شده كه  آنزمان او با كلماتي در صحبتهاي روزمره روبرو مي را بفهمد. اما در

كند كه  قبالً در خواندن قرآن به گوشش خورده است. مدب گزارش مي
يافته كه در آن  قديمها به هنگام خواندن قرآن خود را در جنگل تاريكي مي

اي با روشنايي روبرو شده است. وي بر اين باور است كه  گاهي و در گوشه
اي خاص  ي اوليه در برخورد با قرآن او را براي دريافت نكتهبهاين تجر

خواند. زيرا در اين فضا،  حساس ساخته است كه آن را قرائت شاعرانه مي
شنود كه از تركيب حروف با  آدمي با گوش جان موسيقي كلماتي را مي

اند. به ويژه كه بارها در برخورد با متن، وي صدا به وجود آمده صدا و بي
  لوب اين تمايل شده كه به جاي فهم معنا فقط آهنگ كالم را بشنود.مغ

آيد، مدب اين  ي خود، كه پس از مقدمه ميدر بخش نخستين مقاله
بيند كه  ي شخصي را در خواندن قرآن با آن سنتي منطبق مي تجربه

اين   خوانند. تكنيك و تأثير اصلي علماي ديني آن را امر يا علم تجويد مي
زند، اينست كه آواز خود مانع و  خواني پهلو مي متن، كه به ترانه نوع خوانش

ديواري براي دريافت معنا است. هدف اين خواندن نيايش اينست كه 
  هاي صدايي و ملودي كالم را تكرار كند. كليشه

البته مدب معتقد است كه پنهان شدن معنا در خوانش قرآن فقط در كار 
افتد، پشت پرده رفتن معنا به  اتفاق نميتجويد و قرائت خواننده (قاري) 

  آيد. هنگام خوشنويسي كالم قرآن نيز پيش مي
هاي بازگويي و بازتاب كالم قرآن، اين هدف خوابيده  در واقع پشت تكنيك

است كه مخاطب براي دريافت معنا بايد به حافظه خود رجوع كند. به 
ها را از بر  ها و آيه ي حافظه را بگشايد كه در پيش سوره اصطالح در گنجينه

ي جالب توجه اين است كه در ساير  كرده و به خاطر سپرده است. نكته
خواني  آيند كه نيايش اديان ابراهيمي نيز رفتار آئيني يادشده به اجرا درمي

  شوند. ) ناميده ميKalligraphi) و تهذيب (Psalmodieو زبورخواني (
را بر خود دارد، مدب به  سازي متن در بخش دوم مقاله، كه عنوان مقدس
سازي زبان عربي اين خيال و پندار  اين نكته اشاره دارد كه در كنار مقدس

شود كه قرآن، كالم دست نخورده آفريدگار  هم حقيقت آسماني قلمداد مي
اي به يكباره زبان انساني  بخشد. بنا بر يك چنين افسانه و قصه را بازتاب مي

بدين سان زبان قرآني نه فقط با آن شود.  به زبان خدايي تبديل مي
رسد بلكه  اي ميشگردهاي روانشناسانه ياد شده به جايگاه صاحب سيطره

ورزي كه در فضاي افسانه و قصه رشد و نمود كرده به ابزار  با كمك تخيل
انتها  گردد. ابزاري براي آن كه تا ابد تمام احكام مطلق و بي كار نيز بدل مي

نهايت به متن و اين  گذاري بي بخشد. آن حرمت بازتاب  و ناآشنا و نامريي را
شود كه  رسد، توجيه آن دگم (جزمي) مي سازي كه به عرش اعال مي مقدس

نام دارد. اعجازي كه انسان را ناتوان از پي بردن به ژرفاي قرآن  "اعجاز"
هايي كه نيروي خالقه كند در زمان سازد. مدب در پي اين نكته اشاره مي مي
گم (جزم) اعجاز قرآن براي از سرزمينهاي اسالمي نگريخته بود، د هنوز

شد كه روي دست مدعاي  بسياري از نويسندگان هماوردجويي محسوب مي
در اينجا مدب يادآور نويسنده نابينايي آن بلند شوند واثري بهتر ارائه كنند. 

سوريه كه در قرن يازده ميالدي در شمال  "ابوالعالي معري"شود با نام  مي
(آمرزش) به ميدان  "الغفران"ي  زيسته با استفاده از زبان طنز در رساله مي

چنين هماوردي وارد شده است كه دگم (جزم) غير قابل رقابت بودن قرآن 
  را بشكند.

در اين راستا مدب به نقش و باور جنبش معتزله (قرن  ميالدي در بغداد) 
ي بودن پشتوانه قرآن، آن را نيز اشاره دارد كه به رغم عدم انكار خداي

  اند. بخشي االهي در زبان انساني ارزيابي كرده فعليت
ورزي بر سر معنا  ي تعصب در بخش سومي كه نويسنده تونسي به پديده

مقدسان اشاره دارد كه باور بي اما و اگري  پردازد، به آن واكنش خشكه مي
عال معري تبليغ و ترويج ابوال"به دگم اعجاز قرآن را در مقابل زبان طنزآميز 

آورد كه انحصار تفسير و  اند. از دل اين واكنش، نهادي سر برمي كرده
معناشناسي كالم قرآن را فقط در اختيار خود دانسته است. از انحصار حق 
معنا كردن گذشته، مدب به تغيير و تحول ديگري در قرآنخواني اشاره دارد 

اي  آنخواني كه با طنين غريبهكه در اين دو دهه اخير آن سبك مصري قر
شد، كنار رفته و سبك مكتب وهابيون  اما مطبوع انگشت نشان مي

دار گشته كه قرآنخواني را ابزار تبليغ جهاد و وحشت سازي براي  ميدان
  اند.مومنان كرده است كه نسبت به احكام علما بي اعتنا شده
كه قرآن را از كند  مدب در بخش آخر مطلب خود اين امكان را بررسي مي

منظر كاركرد سمبوليك (نمادين) مورد توجه قرار دهد تا اين متن را از 
هاي  دست تفاسيري نجات دهد كه مبلغ حقايق نحيفانه هستند و توده

ورزيهاي غير انساني وا  بخشيهاي مزورانه به تعصب مردم را با اطمينان
  دارند. مي

تن قرآن بيندازيم، آن را در مدب معتقد است كه اگر نگاه كارشناسانه به م
كاربرد روزمره و عملي مورد سوء استفاده قرار نخواهيم داد. براي همين 
بايستي به آن رويكرد و گرايشي بال و پر داد كه به بررسي زمانه شكلگيري 

پردازد. يعني همان كاري كه روزگاري اسپينوزا در مورد  متن قرآن مي
را  "شناسي سياسي يزدان"اله انجام داد و رس "انجيل"كتاب مقدس 

  نگاشت.
براي كار معناشاسي قرآن در روزگار حاضر بايستي آن كتاب راهنماي 

هاي عربي  الخطير را كنار گذاشت كه امروزه در تدريس رسمي دانشگاه ابن
كاربرد دارد. اين كتاب به خاطر ساده كردن مسايل، مدعي ارائه معنايي 

بنيادگرايان اسالمي مورد سوء استفاده  روشن از كالم قرآن است و از سوي
كند كه  گيرد. در اين رابطه، مدب تفسير طبري را بهتر ارزيابي مي قرار مي

  برد. سازد و به معناهاي مختلف اشاره مي مفاهيم دو پهلو را خاطرنشان مي
فخرالدين رازي (قرن دوازه ميالدي) نيز  "كليد اسرار"در اين راستا به 
ي خرد د كه داوري پيرامون روايات بسياري را به قوهشو ارجاع داده مي

  سپارد. مي
داند،  مدب هنگامي كه قرآن پژوهي مدرن را براي فهم كالم ديني الزم مي

برد.  كند و مطلب خود را به پايان مي به سه كتاب در اين زمينه اشاره مي
  اين كتابها به قرار زير هستند:

  
1 – Francois Deroche, le livre manuscrit arabe, Paris 2004, BNF 
2 – Christoph Luxenberg, Die Syro – Armäische Lesart  des Koran, 
Berlin 2002, Schiler 
3 – Alfred - Louis de Premare, Aux Origines du Coran, Paris 2004, 
Teraedre  

* - Lettre International, Nr. 76, 2006.  

نيد به مقدمه نجف دريابندري بر ترجمه كتاب در اين مورد رجوع ك -** 
  از ارنست كاسيرر، انتشارات خوارزمي. "ي دولت افسانه"

*  
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  جورج لوكاچ: 

اي، به معناي ناتواني از درك تالش براي ساخت مفاهيم اسطوره
است. ناتواني از شناخت ذات يك پديده  ي انسانگيوضعيت زنده

كند؛ باور محرك استعاليي بيان ميخود را در باور به وجود نيروهاي 
ها، روابط ما با به نيروهايي كه واقعيت، روابط ميان چيزها و پديده

وار شكل ها را اسطورهي چيزها و پديدهها، دگرگونيچيزها و پديده
  ي بزرگ بود.دهند. روح مطلق هگل آخرين صورت اسطورهمي

  
  ي طبقاتيتاريخ و آگاهي

  

  

  

  

  

  : اسالم        

  داري سرمايهزوال  ي هنشان 
  

  حميد محوي :ترجمه از فرانسه

  

اي از طيف چپ كمونيسم انترناسيونال عالوه بر  ترجمة چنين مقاله
ها و اطالعات خاصي كه در رابطه با موضوع ماركسيسم و مذهب مي  تحليل

توان در آن يافت، پيش از همه شاهدي ست از برداشت جنبش چپ 
 ي ري مي كنم كه ترجمهل از چنين موضوعي. يادآوكمونيست انترناسيونا

 حاضر منتخبي ست از اين متن بلند. م 

 

ر سياست جنگي خود را ب نظام سرمايه دارينيست كه  ينخستين بار
، 1914) توجيه مي كند. در سال 1»(برخورد دو تمدن«مفهوم  اساس

ه جبهه ب  »دفاع از تمدن مدرن عليه بربريت روس يا آلمان«كارگران براي 
براي دفاع از  1939رفتند. نسل ديگري از همين كارگران در سال 

 1945به جبهه گسيل شدند و از سال  »دموكراسي عليه بربريت نازيسم«
يا در كشورهاي  »دموكراسي عليه كمونيسم«باز هم براي دفاع از  1989تا 

. ه جبهة نبرد فراخوانده شدندسوسياليستي عليه كشورهاي امپرياليستي ب
نام دفاع ه بار ب هاي تكراري را بخورد ما مي دهند و اين امروز همان حرف

اسالمي و يا برعكس اسالم عليه  بنيادگراييعليه » شيوة زندگي غربي« از 
  صليبيان و يهوديان.

جز فراخوان به جنگ امپرياليستي، ه تمام اين شعارها چيزي نيست ب
هاي مختلف طبقة  جناح درون به عبارت ديگر فراخوان به جنگ نظامي

 به رقابت با يكديگر پرداخته اند. زوال سرمايه داريكه در دوران  زيبورژوا

كه  به رد نظرياتي بپردازيمدر اين نوشته تالش بر اين بوده است تا 
دشمن به عنوان را  و حتي آن تهندانستمدن بورژوايي جزو اسالم مبارز را 

كند. ما در اينجا نشان خواهيم داد كه چنين مي  تمدن بورژوايي معرفي
  است : بي اساسنظرياتي كامال 

كه آن را به عنوان  استچنين پديده اي تنها زماني قابل درك 
پرورش در قلب خود اين تمدن در حال زوال  در نظر بگيريم كه محصولي
 يافته است

ه ماركس، اين نظام سرمايه داري است كه بنيادهاي مذهب را به عقيد
  تخريب مي كند.

و احساس خاص  يخود آگاه« مذهب از ديدگاه ماركس همچون 
». راهه رفته است ا اينكه به بييانسان است كه هنوز خود را باز نيافته، و 

 خيال پردازانةتحقق ». توهم آميز جهان است يآگاه«در نتيجه مذهب 
). با اين 1ست ( سان است زيرا كه ذات انسان فاقد واقعيت حقيقيذات ان
ست به  ، بلكه پاسخيشدهتوهم  نيست كه دچار خودآگاه تنها ضمير وجود،

ستم واقعي كه  است توهم آميز به پاسخي به عبارت ديگرستم واقعي (
  به شكست منتهي مي گردد): الزاماٌ

 در عين حالست، و  قعيه عبارتي حاكي از فالكت وابفالكت مذهبي، «
 ستم ديدهست. مذهب فرياد مخلوقي ه نيز حاوي اعتراض به فالكت واقعي

مذهب روح شرايط  بي رحم بسر مي برد. بر اين اساسجهاني  كه دراست، 
توده  افيون. مذهب نداردايي در آن ج روح ولي در واقعست  اجتماعي

  )2» (هاست.
دروغين تلقي مي  يثربر خالف فالسفة قرن هجدهم كه مذهب را ا

كردند، ماركس بر اين عقيده بود كه بايد مذهب را در چهار چوب روابط 
توليد اقتصادي كامال مشخصي مورد بررسي قرار داد. او قاطعانه بر اين 

آگاهي  عقيده پافشاري مي كرد كه بشريت قادر خواهد بود تا خود را از اين
تانسيل خود در جهان نيروي پ به حداكثر توهم آميز رهايي بخشد و

 دست يابد.بدون طبقه  جامعة كمونيست و

بر اين اساس، ماركس نشان داد كه تا چه اندازه گسترش اقتصاد 
داري بنيادهاي مذهب را تخريب كرده است. در ايدئولوژي آلماني،  سرمايه

به اين  سرمايه داري بعنوان مثال، او مي گويد كه گسترش صنعت در نظام
. ادتنزل د پيش پا افتاده اي يسطح دروغ تاد كه مذهب را مرحله نائل آم

و به  هديپرولتاريا براي رهايي خود بايد به توهمات مذهبي پايان بخش
تخريب  تمام موانعي بپردازد كه او را از تحقق بخشيدن بخود بعنوان طبقه 

سرمايه باز مي دارد. ولي ابهامات مذهبي بايد بسرعت از طريق  خود نظام 
داري در  خود نظام سرمايهماركس  در واقع از ديدگاه  برطرف گردد. داري

اين موضوع را بشكلي تشريح مي كرد كه گويي حال فرسايش مذهب بود و 
  مذهب براي پرولتاريا از بين رفته است.

  
 محدوديت ماترياليسم بورژوائي

روشني نشان دادند ه ب ،كردند پيگيريآنهايي كه نظريات ماركس را 
 رو عنوان نيروي انقالبي در تحوالت اجتماعيه بسرمايه داري ني كه كه زما

گرايشات ايده آليستي و  1871سال  حول وحوش، در به زوال مي رود
  گيرد. را فرا ميبورژوازي  مذهبي دوباره
« ) در متن مشتركشان تحت عنوان 4) و پروبراژنسكي(3بوخارين(

) 1919روس در سال  (گسترش برنامة حزب كمونيست »الفباي كمونيسم
روابط بين كليساي ارتدكس روس و دولت قديمي و فئودال تزاري را در 

  آموزش مذهبي، چنين توضيح مي دهند: بنيادهايخصوص 
حفظ و تداوم تعصب مذهبي، حماقت و ناآگاهي، براي دولت از «

مجبور بودند «). كليسا و دولت 5اهميت و اولويت خاصي برخوردار است (
را عليه توده هاي زحمتكش متحد سازند و اتحاد آنها به جهت  نيروهايشان

  )6.» (رفتشان بر سرنوشت كارگران بكار مي  تثبيت حكمراني
در روسيه، ظهور بورژوازي با منازعاتي عليه اشراف فئودال مصادف بود 

كرده بود، زيرا چشم طمع به درآمدهاي سرشاري  داشت اتحاد كليسا  با كه
اساس واقعي چنين خواستي « كشان بدست مي آورد: كه كليسا از زحمت

حساب ه ب ،اين بود كه درآمدهايي را كه دولت به كليسا اختصاص داده بود
  )7» (خودشان واريز كنند.

روس همانند بورژوازي جوان اروپاي غربي، تالش  رو به رشدبورژوازي 
  . براي جدا سازي تمام وكمال كليسا از دولت آغاز كردرا گسترده اي 

با اين وجود در هيچ جا مبارزه براي جدا سازي كليسا از دولت به 
مبارزات سختي در شاهد انجام نگرفت، حتي در فرانسه كه  صورت كامل
تحقق نيافت و سرانجام بورژوازي در تمام  چنين امري كامالٌ ،اين زمينه بود
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 ونتسعنوان موارد با كليسا به سازش رسيد: به اين علت كه كليسا به 
هاي مذهبي خود  كاپيتاليسم مي توانست در اتحاد با بورژوازي به فعاليت

  ادامه دهد.
كردند كه  بوخارين و پروبراژنسكي اين موضوع را به اين شكل تعبير مي

هر كجا كه مبارزات طبقة كارگر عليه سرمايه داران شدت مي يافت، «
و از آنها  ستهدانبا كليسا را بسود خود  سازشسرمايه داران بيش از پيش 

توده  بر كليسا  سلطةردند. كدعا مي طلب  براي مبارزه عليه سوسياليسم 
هاي ناآگاه و محروم از علم و فرهنگ مي توانست در جهت حفظ روحية 

 بردگي و فرمانبرداري از دولت بكار برده شود.

سازش رسيدند، و  و بورژواهاي اروپاي غربي با هيئت روحانيان به صلح
خصوصي مدعي نوعي ماترياليسم شدند.  قلمرودر  ل غالباٌدر عين حا

)، كليد چنين 8همانطور كه بوخارين و پروبراژنسكي نشان مي دهند(
) كمونيست چپ 9است. آنتوان پانكوك (» جيب سرمايه داران«تضادي در

» لنين فيلسوف«تحت عنوان  1938 ي كه در سالدر متن گراي هلندي،
ماترياليسم طبيعت گرايانة  چراد كه ) توضيح مي ده10(منتشر شد 

  كوتاهي دارد : طول عمربورژوازي 
، مالكيت خصوصي ي هجامع كرد كه: گمان ميتا زماني كه بورژوازي « 

از طريق گسترش صنعتي، علوم و  آزادي فردي و رقابت آزاد آنان قادر است
مي  ميزان نيزفنون، تمام مشكالت مادي بشريت را حل كند، به همان 

بي آنكه نيازي به  انست باور داشته باشد كه مسائل تئوريك مي توانندتو
هاي مافوق طبيعه و روحي داشته باشد،  قدرت ي هنظريه پردازي در زمين

  از طريق علم حل شوند.
نمي تواند  سرمايه داريكه آشكار شد كه  به همين دليل، از زماني

كه مبارزة طبقاتي مسائل مادي توده ها را حل كند، و به همان نسبتي 
مي گرفت، اعتماد بورژوازي نيز به فلسفة ماترياليست از بين  اوجپرولتاريا 

رفت. و دوباره جهان به مكاني انباشته از مسائل متضاد و غير قابل حل 
   تبديل شد و دوباره تمدن در تهديد نيروهاي مخرب قرار گرفت.
روي آورد و به اين ترتيب بورژوازي دوباره به اعتقادات مذهبي 

عرفاني قرار گرفتند. و طولي  گرايشاتتحت تأثير  روشنفكران بورژوائي
گرا  اي در فلسفة مادي ه هاي تاز ها و كاستي نكشيد كه متفكرين بورژوا ضعف

حدود علم و معماهاي غير قابل حل  در موردكشف كردند و به اين ترتيب 
 )11.»(به سخن گوئي پرداختندجهان 

رشد گاهي اوقات در طول مرحلة آغازين و  تيگرايشااگر چنين 
 دائمي اصليآن به  زوال گردد، در دوران مشاهده مي ي سرمايه داري يابنده

به منتهي اليه گسترش خود  سرمايه داري. از آنجايي كه شود تبديل مي
خود، قادر به ايجاد جهاني مشابه به تصوري  زوالدر دوران  رسيده بود، و

از گسترش و  ،مناطق وسيعي را سرمايه داري .دكه از خود داشت نبو
 پيشرفت محروم ساخت.

ست كه پايگاه نفوذ مذهب را  همين عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي
دهد. بلشويكها نيز به مشكل مشابهي برخورد  در چنين مناطقي تشكيل مي

بخشي را بطور مشخص براي   1919كرده بودند و بناچار در برنامة سال 
 بيانگر«يعني ه مسائل و مشكالت مذهبي اختصاص داده بودند: رسيدگي ب

  ...»عقب ماندگي شرايط مادي و فرهنگي روسيه 
بورژواهاي در شرايطي كه  خود، خصوصاٌ زوالدر دوران  زيبورژوا
كند. در  آليسم و مذهب تكيه مي به ايده اند، الزاماٌ دچار تزلزل شده خوشبين

عمق خردگريزي تا چه اندازه بود. در دوران نازيسم مشاهده كرديم كه 
تري  ابعاد باز هم گسترده گرايشاتيچنين  سرمايه داريفروپاشي  ي همرحل

) چنين ميلياردر الدن مثل  اسامه بن مي يابند، و حتي اعضاي طبقة بورژوا 
كنند. اين موضوع را  گرايي را به جد گرفته و آنرا تبليغ مي اعتقادات واپس

اگر طبقة «دهند كه:  ) به اين شكل توضيح مي12نسكي (بوخارين و پروبراژ
بورژوا به اعتقادات مذهبي و خدا و زندگي ابدي روي بياورد، به اين 

  »معناست كه حيات او به پايان رسيده است.
هاي خردگريز در  ، شكوفايي جنبشزوال نظام سرمايه داريدر مرحلة 

گردد و بدون  يت ميهاي مناطق محروم بيش از پيش حائز اهم ميان توده
شك فقدان هر گونه چشم اندازي براي آينده و زندگي اجتماعي در چنين 

، اساس آنرا تشكيل شتهتعلق دا نظام سرمايه داري ي همناطقي كه به حاشي
توليدي گذشته،  ي هدهد. در سرتاسر جهان، همانند آخرين روزهاي شيو مي

گرايي در انواع  ما شاهد گسترش مذاهب جديد و آخرالزماني و اصول
مختلف هستيم كه خود كشي دسته جمعي يكي از مظاهر آن مي باشد. 
روشن است كه اسالم گرايي نيز يكي از مظاهر اين تمايالت عمومي 

باشد. ولي پيش از اينكه به گسترش آن بپردازيم، ضروري ست تا در  مي
  .تأمالتي داشته باشيم ،مبدأ تاريخي اسالم بعنوان ديني جهان شمول

 
  »ناسيوناليسم اسالمي«ها و  بلشويك

ها در مراحل اولية اسالم وجوه بالنده و پيشگامي را در  اگر ماركسيست
را در مرحلة انقالب  كنند، چگونه نقش آن اين دين باز شناسي مي

گرا  كرده اند، يعني زماني كه تمام اديان به مانعي واپس وجيهپرولتاريايي ت
  ه اند؟ براي رهايي بشريت تبديل شد

ها در  به چنين پرسشي را مي توانيم در سياست بلشويكمختصر پاسخ 
اين زمينه جستجو كنيم. كمتر از يك ماه پس از پيروزي انقالب اكتبر 

كارگران مسلمان روسيه و نواحي خطاب به  اي ، بلشويكها اعالميه1917
با كارگران مسلماني كه مساجد و و خاطر نشان كردند كه شرقي صادر 

ماكن مقدس آنها توسط تزار تخريب شده و سنتها و اعتقاداتشان نيز ا
ند: ردها اعالم ك . بلشويك، احساس همبستگي مي كنندبود گشتهپايمال 

ها و نهادهاي ملي و فرهنگي شما براي هميشه آزاد  اعتقادات شما و سنت«
هاي ديگر در روسيه  بدانيد كه حقوق شما، همانند ملت و محترم است.

سربازان و دهقانان  ان، ها و شوراهاي كارگر حمايت انقالب و ارگانتحت 
  »است.

چنين سياستي به مفهوم چرخشي راديكال نسبت به دوران تزاري 
(و غالبا با خشونت) و تسخير مناطق آسياي  شد كه با اعمال زور تلقي مي

تحت سلطة خود مركزي از قرن شانزدهم  سعي كرده بود اقوام مسلمان را 
تشديد ه ن اين مناطق بنا. جاي تعجبي نيست كه عكس العمل مسلمادگير

. بجز چند نمونة مي انجاميدشان  اعتقاداتشان به اسالم و فرهنگ سنتي
در انقالب اكتبر شركت  يفعال ه صورتاستثنايي مسلمانان آسياي مركزي ب

 سازمانهاي«شد:  ها مربوط مي موضوع تنها به روس اين به زعم آنها .نكردند
مي  ها آرمان بلشويككه با بي اعتنايي به  اني بودندملي مسلمانان تماشاگر

  )13» (نگريستند
كه نقش پر » كمونيست مسلمان) «Sultan Galievسلطان گاليف (

شركت اقوام تاتار  ي هدربار«اهميتي داشت، چند سال پس از انقالب گفت: 
قشار محروم تاتار در انقالب اكتبر، بايد دانست كه توده هاي زحمتكش و ا

  »در اين انقالب شركت نداشتند.
 مركزي داشتند يمسلمانان آسيا ي هها دربار كه بلشويك برداشتي

 شده . از يكسو رژيم تازه تأسيسآنها بود  با الزامات دروني و بيروني مطابق
هاي  بايستي خود را با چنين موقعيتي تطبيق دهد، زيرا سرزمين مي

ها دريافته بودند كه  مسلمان بودند. بلشويك غالباٌ امپراتوري قديم تزارها
هم از ديدگاه  ،هاي آسياي مركزي براي تداوم انقالب روس سرزمين

  ست. داراي اهميت بنيادي ،استراتژيك و هم از ديدگاه اقتصادي
مسكو قيام  جديدهاي مسلمان عليه دولت  وقتي كه ناسيوناليست
اعمال خشونت بود. بعنوان مثال،  آميخته به كردند، پاسخ مقامات غالباٌ

را  واحدهاي نظامي شوراي تاشكند عكس العملشورش در تركستان، 
لنين  1919. در نوامبر بود تخريب شهر كوالند اش برانگيخت كه نتيجه

روابط بين رژيم شوروي و مردم ترميم «با هدف را اي  كميسيون ويژه
 )14( به آن منطقه گسيل داشت.» تركستان

 ها در رابطه با مناطق مسلمان نين رويكردي توسط بلشويكچة نمون
هاي زنان كارگر و دهقان براي زنان مسلمان در  ، ايجاد سازماننشين

اي كه از نقطه  آسياي مركزي شوروي بود. سازمان زنان بخصوص در منطقه
وضوع مذهب متمركز  مبرنظر اقتصادي خيلي عقب مانده بود، خود را 

شويم كه سازمان زنان در آغاز صبر و شكيبايي و  ساخت. بايد ياد آور
داد، و حتي اعضاي زن در اين سازمان  حساسيت خاصي را از خود نشان مي

 لباس سنتي پارانجا برتن داشتنددر طول گفتگو هايشان با زنان مسلمان 
اسالمي ست كه سر و صورت را كامال مي  حجاب نوعي Paranjaا نجارا(پ

 پوشاند).

چند سازمان ملي مسلمان براي مدتي در طول جنگ در حالي كه 
مصائبي كه از  ه خاطررغم ميل باطني شان  و ب به 1920تا  1918داخلي 
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ها دفاع كردند. خيلي از  ارتش سفيد دنيكين ديده بودند، از بلشويك
هاي مسلمان به حزب كمونيست پيوستند و بسياري از آنها  ناسيوناليست

افتند. با اين وجود، تنها تعداد اندكي از آنها واقعا باال نيز دست ي مقاماتبه 
 به اعتبار ماركسيسم باور داشتند. 

شان به  ها دريافته بودند كه براي تداوم انقالب از طرف ديگر بلشويك
كارگري در  باتاتحاد كارگران كشورهاي ديگر نيازمندند. شكست انقال

به ها را  يش آن( بخصوص در آلمان) بيش از پ غرب كشورهاي پيشرفته
  د.سوق دادر شرق  احتمالي موج ناسيوناليسم انقالبيسوي 

چنين سياستي هيچ شباهتي به پرولتاريا نداشت، ولي همانطور كه 
شد، و با توجه  موج انقالبي احساس مي در عقب نشيني هاي نشانه نخستين

ها بيش از پيش به چنين نگرش فرصت  به انزواي انقالب روس، بلشويك
اي روي آوردند، و به اين اميد كه به انقالب پرولتاريايي بيانجامد.  هطلبان
رهايي بخش « مبارزات  پشتيباني از و» مشرق مسئلة«، در آن زمانولي 
از چنگ  اي بود كه روسيه شورائي را وسيلهدر خاور ميانه و آسيا  »ملي

  .مي كردامپرياليسم بريتانيا آزاد 
  

  ه داري در حال زوالبنيادگرايي: فرزند تمدن سرماي

و يا  از جنگ » ها برخورد تمدن«در مقابله با تبليغات بورژوايي كه از 
زند، تبليغاتي كه هم  حرف مي» اسالم مبارز« و » رب غ« تا پاي مرگ بين 
الدن صادر مي شود،  ها و هم از جانب هواداران بن از جانب غربي

ي محصول تمام و نكنوست نشان دهيم كه تا چه اندازه  اسالم  ضروري
. يعني سرمايه داري كه هم اكنون ست سرمايه داري ي هكمال جامع

  زوال خود را مي پيمايد. ي همرحل
باشد كه خصوصيات  چنين امري بيشتر از اين جهت حائز اهميت مي

هاي سياسي چپ و  هاي اسالمي هنوز براي اذهان و گروه حقيقي جريان
  در نتيجه قابل درك نيست. پرولتري بروشني توضيح داده نشده  و

[دفتر بين  )،15» (چشم انداز انقالبي«  ي هاي در مجل طي مقاله اخيراٌ
كند كه اسالميسم  ) اين نظريه را مطرح مي16المللي براي حزب انقالبي](

در حذف كامل  رسوبات ماقبل  سرمايه داريعدم توانايي  ي همنعكس كنند
كند كه در جهان اسالم  اضافه مي )، وPrécapitalisteست (اسرمايه داري 

وقوع نپيوسته است و بر ه هرگز انقالب بورژوايي به مفهوم واقعي كلمه ب
خالف برخي نظريات كه اسالم را بازتابي تمام و كمال از توليد سرمايه 

 مكند، بايد دانست كه به هيچ عنوان چنين نيست. اسال داري معرفي مي
  »توليد مي باشد. ي ههمزيستي حداقل دو شيو بيان گنگ
اي  اسالميسم به ايدئولوژي« :خوانيم اين مقاله چنين مي ي هدر ادام

كوشد ولي با شرايط و  داري مي تبديل شده است كه در حفظ نظام سرمايه
بر خالف «كند كه:  و از اين نظريه دفاع مي» فرهنگ غير سرمايه داري.

را  روشنگريو  سكوالريزاسيون جهان مسيحيت، اسالم روند طوالني
خود ه هيچ تحولي بتقريباٌ اسالم از نقطه نظر تاريخي  ننپيموده است. جها

 را حفظ كردههويت قديمي خود  سرمايه دارينديده و حتي در دوران 
را در چنين  سرمايه داريساختارهاي ماقبل  سرمايه داريزيرا  ؛است

 »است. خدا هنوز نمرده ،جوامعي از بين نبرده است. در نتيجه در شرق

هيئت «و چنين سنجشي را با تكيه به اين امر عنوان مي كند كه 
حفظ كرده  و به اين را با بازار پيوندهاي نزديك خود  ،روحانيان سنتي

  .»ه است ترتيب است كه در مقابله با فشار مدرنيزاسيون دچار تزلزل نشد
توليدي و  ي هجهان اسالم واجد دو شيو«كند كه :  و نتيجه گيري مي

 و، گيرد اسالميسم قدرت خود را از اين دوگانگي مي». دو فرهنگ است
 سرمايه داري) Alternativeتواند بعنوان قطبي مطرح باشد كه جايگزين( مي

  دولتي شود.
هاي اساسي  دهد كه اگر چه اسالم يكي از مهره مزبور ادامه مي ي همقال

 (پارادوكسال) شكل متناقضيه بدر برخي موارد، «ست  سرمايه دارينظام 
  .»گيرد قرار ميدر تضاد با اين نظام 

توليدي در  ي هولي اين نظرات اشتباه است. روشن است كه هيچ شيو
هاي مختلف و در تمام  داري در دوران حالت خالص و ناب وجود ندارد. برده

  اشكال جوامع طبقاتي وجود داشته است.

ش ا با اشرافيت هنوز كامالٌ سرمايه داريترين كشور  انگلستان، قديمي
كنيم. و بايد  است، و البته ما در اينجا تنها به اين دو مثال بسنده مينبريده 

شكل ناقص ه در مناطق اسالمي با تأخير و ب سرمايه داري تسلطدانست كه 
انجام گرفت و به همين علت شباهتي به انقالب بورژوايي نداشت. ولي علي 

قديمي در چنين مناطقي، كامال هاي   رغم رسوبات گذشته و تداوم سنت
 و به آن تعلق دارند. بودهجهاني  سرمايه دارياقتصاد  ي هتحت سيطر

واقع  داري سرمايهبازار در جهان اسالم نهادي نيست كه خارج از جهان 
 مقدس ملكة انگليس يا پاپ ژان پل دو ي هشده باشد، همانطور كه چهر

  ز آن نيستند.خارج ا ي ديگر فئوداليته، بمثابه بازمانده
و  1978بازار تهران در سالهاي  سرمايه دارها، تاجران  در واقع، بازاري

 مهميخميني در ايران حمايت كردند و هنوز هم بخش  جنبشاز  1979
بشمار مي آيند. عدم تفاهمي كه گاهي بشكل خشونت داري  سرمايهاز 

و يا تر بوده  سكوالرهاي رژيم ايران كه  ها و  ديگر جناح آميزي بين بازاري
تضادهاي جاري و ساري در جز  شود،  ديده مي غرب مي باشد، تاثيرتحت 

  سرمايه داري نيست.بطن نظام 
در كشور  سرمايه دارياگر چه چنين منازعاتي موجب تضعيف اقتصاد 

شود، ولي از طرف ديگر در مجموع براي بورژوازي ايراني منافع سياسي  مي
طبقاتي به عرصه  ي هتارياي ايران را از زمينعظيمي در بر دارد، زيرا پرول

حمايت از اصالح طلبان يا حمايت نظير  :  مي كشانددروغيني  بديلهاي 
گرايان سرمايه داري در ايران. بنابراين در چنين اموري ما از  بنياداز بخش 

كه اين مقاله » سرمايه داريو فرهنگي غير  يهاي ايدئولوژيك گزينش« 
حزب انقالبي از آن حرف مي زند دور هستيم.عالوه بر بين المللي  مجله

تر از هر  ها و رهبران سياسي خيلي قوي اين، در ايران، روابط بين بازاري
ست، بي گمان چنين واقعيتي به تاريخ اين كشور و شكل  كشور ديگري

ست كه  اسالمي كه در آنجا رواج دارد مربوط مي شود، و به نحوي
ن مثالي براي اثبات حضور روابط  ماقبل سرمايه توانيم از آن بعنوا نمي

مشترك كشورهاي  ي هبر عكس، نقط داري در اسالميسم استفاده كنيم.
 ي هست كه به گذشتااي  بسيار مؤثر از وجوه جامعه ي همسلمان در استفاد

سرمايه ماقبل سرمايه داري تعلق دارد و در خدمت نيازهاي خيلي فوري 
  د.مدرن قرار مي گير دارهاي

هاي  ناصر، گروهعبدالمال جرو، خاندان سلطنتي سعودي،  از همين
، هر يك دار سرمايهثروتمند و  ي هسياسي اندونزي و ديگر نمايندگان طبق

هاي اسالم گرا استفاده كرده و آنها را واپس زده اند،  به سهم خود از گروه
ستند خوا باشند و در حرف مي ند اگر چه واپسگرا ميسرمايه دار كامالٌ
گذارند، از اين جهت كه راهشان را ب را بنياد سرمايه داريماقبل  ي هجامع

تواند باشد.  براي دستيابي به قدرت هموار سازند. و به شكل ديگري هم نمي
گاه از بسيج نيروهاي واپسگرا براي  هيچ سرمايه دارهاي   در تمام دنيا، جناح

اينكه  ،براين اند، و مضافاٌ مدرن خود كوتاهي نكرده به اهداف كامالٌ نرسيد
سرمايه صورت مي پذيرد. سرمايه داري  زوال ي هچنين جرياناتي در مرحل

آلمان چنين امري را با استفاده از هيتلر ثابت كرد. به همين منوال  داري
چنين آدولف  و همالدن  اخوان المسلمين، طرفداران خميني و اسامه بن

ند كه ا ماقبل سرمايه داري ارتجاعي ي هبازماندهيتلر معجون مغشوشي از 
. تحت چنين باشند وابسته شان مي حاكم  اتدر خدمت منافع طبق

شرايطي و از اين زاويه تفاوتي بين اسالميسم و ايدئولوژي نازي وجود 
ندارد. اسالم گرايان از نظريات ضد يهود در سطح جهاني خيلي استفاده 

تضاد بين اسالم گرايان و  كنند. عالوه بر اين رسوبات نژاد پرستي مي
كند، زيرا بر اساس كتاب مقدس  تعليمات واقعي قرآن را تشديد مي

  با مدارا رفتار كنند. »كتاب صاحب«مسلمانان بايد با اقوام 
 نظام سرمايه داريتحت تمام اين اشكال، اسالميسم به هيچ عنوان با 

دي و بازتاب عقب ماندگي اقتصا در تضاد نيست. اسالميسم مطمئناٌ
در انطباق با نظام  است، ولي با اينحال كامالٌ اسالمياجتماعي كشورهاي 

 سرمايه دارينظام زوال ست، و در عين حال گواه سقوط و  سرمايه داري
دولت اسالمي كه  ي هتوانيم اضافه كنيم كه نظري چنين مي و هم باشد. مي

با سرمايه كند،  دخالت دولت را در تمام شئون زندگي اجتماعي توجيه مي
سرمايه تماميت دولت  دولتي  نه تنها تضاد نداشته، بلكه محور مناسب

  است. زوال آندر واقع شكل ويژة نظام سرمايه داري در دوران  و، خواه بوده
گرايي اسالمي بعنوان ايدئولوژي بخشي از بورژوازي و خرده بنياد
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شان گسترش  هاي استعماري و خدمتگذاران بورژوازي در مبارزه عليه قدرت
 اين در و ،ندبود اقليت درها  اين جنبش 1970 سالهاي پايان تا يافت.
 صحنه دارجلو استاليني ايدئولوژي رنگ و  آب با گرا ملي هاي جريان دوران
كارگر در آنها تازه و بي تجربه بود  و  ي ه. در كشورهايي كه طبقبودند

نيرويي واقعي  هايي به جمعيت ناچيزي را تشكيل مي داد، چنين جريان
دانستند  مي »قهرمان مستضعفين«تبديل شدند. اسالم گرايان خود را 

ست). در ايران بعنوان مثال، در اواخر سالهاي  خميني كنايه به گفته(
نشين را به  آلونكهاي وسيع  طرفداران خميني موفق شدند  توده 1970

، يشبيش از پ زوالدر حال  سرمايه داري ولي جنبش خود جذب كنند.
ها، به نحو  اين اقشار محروم را درفقر فروبرد. حاشيه نشيني اسالميست

خاصي در جهت گسترش و منافع آنها عملكرد پيدا كرد، زيرا از اين پس 
 توانستند ادعا كنند كه از دموكراسي تا ماركسيسم و ناسيوناليسم هيچ مي

الهي را نديده را كه قوانين چكدام نتوانستند به نيازهاي مردم پاسخ بگويند 
 ي هگرايان تركيه براي توضيح زلزل يل از جانب اسالمگرفته بودند. همين دال

اسالم گرايان مصري آن، كه پيش از  يشود، همانطور ارائه مي 1999اوت 
 را تعبير كرده بودند. 1980سالهاي  ي هزلزل

جذب به سهولت جامعه را  و نااميد اقشار محروم ها عوام فريبياينگونه 
 زاغ نشينان ،خرده بورژواي ورشكسته اين كار،سازد.  خود مي ي هشيفتو 

را در سراب كارگر  ي هطبق نوميد از يافتن آن و نيز بحشي ازو  بيكار
ها به محمد منسوب  دهد كه افسانه به دولت رفاه  قرار مي» بازگشت«

ود دهد كه قرار بود از محرومان حمايت و از س وعده دولتي را مي اند. ساخته
هايي بعنوان  به عبارت ديگر چنين دولت .جلوگيري كندثروتمندان سرشار 

شوند.  اين گروههاي اسالم  معرفي مي »سرمايه داريضد «نظم اجتماعي 
يا سوسياليسم نيستند و خود را  سرمايه داريمدعي ، به طرز بارزي، گرا

الگوي كنند و براي ايجاد دولت اسالمي براساس  معرفي مي» ياسالم«تنها 
بر اساس تحريف  كليه اين استدالالت كنند. مبارزه مي تفخالقديمي 

سرمايه داري پيش از دوران  ،شوند. دولت اسالمي مزبور تاريخي ارائه مي
واقعا وجود داشته است. چنين دولتي بر اساس استثمار طبقاتي بنيانگذاري 

بر خالف  شده بود، و مشابه دوران فئوداليته در غرب است. چنين نظامي،
توانست موجب گسترش نيروهاي توليدي شود.ولي  ، نميسرمايه داري نظام

 ،راديكال كنترل دولت را بدست گرفت يهر بار كه يكي از گروههاي اسالم
د باشن اجتماعي سرمايه داريروابط  حافظديگري نداشتند بجز اينكه  بديل

باال ببرند.  ممكن ملت  تا حداكثر - سطح دولتدر  و سعي كنند منافع را 
ي سنگدلكدام از چنين قوانين  هيچ ايران و به همين ترتيب طالبان مالهاي 

  .مستثني نيستند
انترناسيونال «دروغيني با  »سرمايه داريضد «بدون شك چنين 

گرا غالبا ادعا مي  هاي اسالم نيز همگام خواهد بود: گروه كاذبي» اسالمي
هاي  ل نيستند و تمام ملتملتي قائهيچ كنند كه ارجحيت خاصي براي 

اين  مسلمان را در سرتا سر جهان  به اتحاد و برادري دعوت مي كنند.
منحصر بفرد  يها و رقبايشان غالبا خود را به عنوان جريان ايدئولوژيك گروه

 »بلوك«و در سطح جهاني رفته كنند كه از مرزهاي ملي فراتر  تلقي مي
به همان شكلي برخورد خواهند  را تشكيل مي دهند كه با غرب  هراسناكي

 چنين اموري بعضاٌ .كردند مبارزه مي »كمونيسم«كرد كه در گذشته با 
مرتبط است با شبكه هاي مافياي جهاني: تجارت اسلحه (حتي برخي 

هاي شيميايي يا اتمي) و تجارت  هاي كشتار دسته جمعي مثل سالح سالح
 ن نوع داد و ستدهاست.افغانستان يكي از مناطق محوري اي كهمواد مخدر 
، از ديدگاه برخي ممكن است »امپرياليستساالر جنگ «الدن،  در مورد بن

فراتر عني كه به متلقي شود » سازيجهاني «بعنوان يكي از فراورده هاي 
. ولي چنين موضوعي تنها شامل حال اضمحالل است مرزهاي ملّي رفتن از
اسالمي هرگز بوجود » جهاني«باشد. دولت  ترين واحدهاي ملي مي ضعيف

ه نخواهد آمد، زيرا همواره با رقابت بورژواهاي مسلمان مواجه خواهد شد. ب
بتوانند به مبارزات خود » مجاهدين اسالمي«همين علت از اين جهت كه 

شركت كنند كه  يادامه دهند، همواره مجبور بودند كه در بازي امپرياليست
 ست.ملت ها -رويارويي  دولت ي هدر واقع عرص

هاي اسالمي آنرا  كه گروه [جهاد] »جنگ مقدس« ي هپشت صحن
هاي امپرياليستي  كنند، در حقيقت جنگي سنتي بين قدرت تبليغ مي

. منافع استثمار شدگان و يستن »مقدس«وجه هيچبه كه  جريان دارد

نيست، بلكه در  اي اسطوره برادري اسالميگرو  محرومين تمام جهان در
ره كشي و استثمار تمام كشورهاست. و اين دولت جنگ طبقاتي عليه به

گوي نيازهاي جهان امروز  پاسخبتواند نيست كه بازگشت خالفت الهي و يا 
است كه انساني  واقعاٌ ي هانقالبي نخستين جامع ايجاد ود، بلكه شركت درش

  .به چنين نيازي پاسخ خواهد داد
  زير نويس ها: 

1) Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de 
Hegel. 

  همان كتاب -2

3) Boukaharine   

4) Préobrajenski  

 5) L'ABC du communisme 1966, Éditions Ann Harbor.   

 (5), (6), (7)  )8 ( 6) ibid  

9) Anton Pannekoek   

آنتوان پانكوك ستاره شناس و فيزيكدان فضايي و مبارز كمونيست بود. بتاريخ 
در  1960آوريل  28در واسن در هلند بدنيا آمد و بتاريخ  1873ژانويه  2

واگنينگن در گذشت. او مبارز جبهة چپ دومين انترناسيونال بود و 
گيريهايش بيشتر به رزا لوكزامبورگ نزديك بود. با جنگ جهاني اول قويا  موضع

د كه در سال به سومين انترناسيونال مي پيوند 1919مخالفت مي كند و در سال 
هايش يا اقتدارگرايي لنين از آن اخراج مي شود.  بعلت چپ رويها و مخالفت 1921

او كمونيست چپ گرايي بود كه با استالين از همان اول سر سازگاري نداشت و 
گونه قرابتي نمي ديد. اتحاد جماهير شوروي را  بين استالينيسم و ماركسيسم هيچ

ن سرمايه داري دولتي تعريف مي كرد. او مثل كارل نه بعنوان سوسياليسم كه بعنوا
ماركس و روزا لوكزامبورگ فكر مي كرد كه كمونيسم تنها از يك روند انقالبي بايد 
برخيزد و به تقويت دموكراسي و حذف مالكيت خصوصي روي ابزار توليد بيانجامد. 

تشر مي را تحت نام جعلي جان هارپر من» لنين فيلسوف« او كتاب  1938در سال 
شوراي « كند. در طول جنگ جهاني دوم او مهمترين كتاب خود را مي نويسد؛ 

در دو بخش و بنام جعلي  پ. آرتز منتشر مي كند. در  1946را بسال » كارگران
زماني كه هنوز در حال نگارش كتابش مي باشد، بخش مهمي از  1944سال 

  آرشيو او در نبرد آرنهايم طعمة آتش سوزي مي شود.
نتوان پنه كك تا پايان عمر به نظريات خود وفادار باقي مي ماند و بعنوان آ

مثال با افرادي نظير كرنليوس كاستوريديس مكاتباب فراواني دارد. زندگينامة او 
سال بعد در هلند منتشر مي شود. او در دانشگاه آمستردام انستيتوي نجوم را  22

او مدال  1951ذاري شده است. در سال بنيانگذاري كرد كه امروز بنام خود او نامگ
  ي نجومي را در يافت مي دارد. رويال جامعه

كارگران نبايد تنها به حركت و جنبش بپردازند، بايد تخيالت «او مي گفت : 
  ي تمام امور تصميم بگيرند. خود را پرورش داده و بكار گيرند و خودشان  در باره

10) Lénine Philosophe   

 11) Anton Pannekoek, Lénine philosophe.   

12) ibid.  
13) Alexandra Bennigsen et Chantal Lemercier, Islam in the 

Soviet Union, Pall Mall Press, 1967. 14) Alexandra Bennigsen et 
Chantal Lemercier, Islam in the Soviet Union, Pall Mall Press, 
1967. 
15) Revolutionary Perspectives   

16) BIPR(Bireau International pour le Parti Révolutionnaire) 
fondé en 1979  

Revolutionary Perspectives, organe du BIPR, no 23. 
prolétarienne ‹ Le débat sur la culturehautDocuments de la vie 

onnement de l'organisation dans le du CCI : La question du foncti
CCI › 
  منبع مقاله:

Courant Communiste International  
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  پرولتارياي جهان متحد شويد!
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  پرسش از حميد دباشي 12
  

  

  

با توجه به اين كه ماركسيسم متكي به بينش ماترياليستي است،  : آرش 
  يست باشد؟ م بايد يك دولت آتهآيا دولت كارگري مورد نظر آن ه

  
: دولت كارگريِ مورد نظر بايد حافظ منافع تشكيالتي و  حميد دباشي

هاي كارگري و مبارزه براي  گيريِ اتحاديه طبقاتي كارگر باشد و امكان شكل
حفظ منافع كارگران در آن ميسر و قانوني باشد. ماهيت ايدئولوژيك اين 

ظ و حامي و يا مخالف و نافي اين دولت، فقط وقتي مهم است كه حاف
حقوقِ اوليه كارگران باشد. مادام كه يك دولت، چه آتئيست چه مذهبي، 

ي دوم قرار  اين موارد بديهي تأمين كند، جوانب ايدئولوژيك آن در درجه
  دارد 
تواند دولتي يست و ضدمذهب، چگونه مي دولت كارگري آته :  يك س

سياسي و مدني هم باشد؟ آيا چنين دموكراتيك و مقيد به آزادي هاي 
   ؟هايي قابل جمع استويژگي

  
: منافع طبقاتي كارگران و مباني و نهادهاي دموكراتيك و مقيد به  دباشي
ديگرند. دولتي كارگري (و يا  هاي سياسي و مدني، الزم و ملزوم يك آزادي
 داري) كه در فضايي غيردموكراتيك و ديكتاتوري رشد و نمو كند، سرمايه

  محكوم به فناست.
: با توجه به اين كه در بيشتر جوامع، اكثريت مردم، به ويژه طبقات  س

گونه ي كارگر چهپايين، به درجات مختلف اعتقادات مذهبي دارند، طبقه
مي تواند نيروي اصلي مبارزه براي سوسياليسمي باشد كه آتئيسم يكي از 

  عناصر ضروري آن محسوب مي شود؟
  

بخش در امريكاي  ت مسيحيانِ معتقد به الهيات رهايي: مبارزا دباشي
التين، بطور قطع نشان داده است كه حفظ و مبارزه براي تأمين منافع 
طبقاتيِ كارگران با محيطي مذهبي، از نظر فرهنگ سياسي، منافاتي ندارد. 

توان و نبايد مقيد به يك دولت  حفظ و اشاعه منافع طبقاتي كارگري را نمي
ير مذهبي و يا ضد مذهبي كرد. مذاهب مثل هر جنبه ديگري آتئيست، غ
  بخش هستند. ها، قابل تفسير و تعبيرِ رهايي از فرهنگ

ي اديان نهادي شده و مسلط، پاسدار سلسه مراتب از آنجا كه همه س : 
هاي طبقاتي و جنسي هستند، آيا جنبش  اجتماعي و بهره كشي

اي اديان را هم امري خصوصي تواند اين نوع كاركردهسوسياليستي مي
تلقي كند؟ اگر نه، آيا براي مبارزه با اين كاركردها بايد با هر نوع اعتقاد 

  مذهبي مبارزه كرد؟
: همه اديان نهادي شده قابل تغيير بوده و هستند. تأمين منافع  دباشي

هاي عقيدتي و  توان و نبايد قرباني جدل طبقاتي و مادي كارگري را نمي

دئولوژيك كرد. همه عناصر يك فرهنگ، حتا مذاهب نهادينه مذهبي و اي
  اند. شده، قابل تغيير و مشروط به شرايطي تغييرپذير در تاريخ

: آيا اسالم در مقايسه با اديان ديگر در مقابل سوسياليسم و دموكراسي  س
  داري ناساگازتر است؟ تر و با سرمايهنامنعطف

  
ر مقابل سوسياليسم و دموكراسي : اسالم مثل هر دين ديگري، د دباشي

قابل انعطاف است. معيار سنجش، تعبيري ايدئولوژيك و يا متافيزيكال از 
نيست؛ معيارِ سنجش مسلمانان هستند؛ و مسلمانانِ مخير و » اسالم«

  .بخش از اعتقادات مذهبي خود هستند مختار به تعبيري رهايي
ي تواند عامل رفورم در : آيا رفورم در اسالم ممكن است؟ چه نيرويي م س

  اسالم باشد؟
  

كنند.  : رفُرم در هر مذهبي، ممكن است. رفُرم را آدميان مي دباشي
مذاهب عناصري غيرقابل تغيير نيستند. مردماني كه در اين مذاهب زندگي 

توانند موّلد تغيير در اين مذاهب  كنند، مي تر، كار مي و تفكر و از همه مهم
هاي  تأثير پذيريِ عميقِ برخي جريانات و نحله :  با توجه به سياشند. 

گوناگونِ سياسي از اسالم، مناسبات احزابِ سوسياليست با احزابي كه به 
 دباشيكنند، چكونه بايد باشد؟ اي هويت خود را به اسالم منتسب مي گونه

: مبتني بر هدف نهاييِ احزاب سوسياليست كه حفظ و حراست منافع 
ي با عقايد مذهبي و چه كارگري با عقايد غيرو يا كارگري است: چه كارگر

  حتا ضد مذهبي.
: آيا جدايي دين از دولت در عين حال به معناي جدايي دين از  س
هاي عمومي منجمله احزاب است و آن را بايد به معناي جدايي دين  حوزه

  از سياست تلقي كرد؟
  

، نهادهاي : جدايي دين از دولت، به معني جدايي دين از جامعه دباشي
اجتماعي و بطور كلي از حوزه عمومي نيست. جدايي دين از دولت به معني 

تواند باشد؛ چرا كه مذهب عنصري از عناصر  جدايي دين از سياست، نمي
  .ي حوزه عمومي است منشكله

ها با نهادهاي مدني اسالمي اعم از صندوق  : نحوه برخورد سوسياليست س
هاي به اصطالح  دانشجويانِ اسالمي، سازمانالحسنه اسالمي، اتحاديه  قرض

  اسالمي و غيره... چگونه بايد باشد؟» فمينيستيِ«
  

: براساسِ اهداف مشخصِ حفظ منافع طبقه كارگر. اگر اين  دباشي
اسالمي (يا ضد اسالمي و يا غير اسالمي) به نحو مشهود و  -نهادهاي مدني

ي  ها در حيطه تمشخص، حافظ منافع مادي كارگري هستند، سوسياليس
عمومي بايد آن را بپذيرند، و اين پذيرشِ اجتماعي و مدني، به  ي حوزه

  معني پذيرش فلسفي و عقيدتي نيست.
در ميانِ نيروهاي اسالمي » بخش الهيات رهايي«توان از وجود  : آيا ميس  

اي كه ها با تمايالت سوسياليستي سخن گفت؟ روش برخورد سوسياليست
  شوند، چگونه بايد باشد؟ بيان مي زير لواي اسالم

  
بخش در ميان نيروهاي اسالمي  شود از الهيات رهايي : البته مي دباشي

اهللا در لبنان و ارتش مهدي در عراق  سخن گفت. حماس در فلسطين، حزب
هاي غير  بخش هستند. برخورد سوسياليست برخوردار از نوعي الهيات رهايي

بخش  نيروها بايد پذيرش نقش رهاييمذهبي (و حتا ضد مذهبي) با اين 
ها در عين مبارزه براي حفظ حقانيت مواضع غير مذهبي و جلوگيري از  آن

هاي غير  ديكتاتوري مذهبي است. عين همين اصل در مورد سوسياليست
مذهبي (يا ضد مذهبي) صادق است. از اين نحوه تفكر و عملِ بخصوص 

س از ديكتاتوريِ مذهبي هم، نبايد لواي ديكتاتوري ديگري ساخت. تر
هم جزئ » ديكتاتوري پرولتاريا«طبيعي است كه ترسي موجه است، ولي 

  ي سوسياليستي است. هاي نهادينه نظريه
كنيد، و آيا بين  را چگونه تعريف مي» بنيادگرايي اسالمي: « س 
و ديگر رويگردهاي اسالمي بايد فرق قائل شد و » بنيادگرايي اسالمي«

  كار برد؟ اگر آري، كدام روش؟اي به  روش ويژه
اي جعلي است و هيچ ارتباطي با  : بنيادگرايي اسالمي، مقوله دباشي
بخش در جهانِ استعمار زده كه گهگاه شكل مذهبي پيدا  هاي رهايي نهضت
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بخش مذهبي مثل ايران به  هاي رهايي كرده است، ندارد. اگر اين نهضت
رك مستقيم اين واقعيت از اند، بايد به د هاي مستبد منجر شده حكومت

بنيادگرايي «ها پرداخت. مقوله جعلي و استعماريِ  درون اين نهضت
  كند. هيچ كمكي در اين جهت نمي» اسالمي

:  به نظر شما،ِ برخورد نيروهاي سوسياليستي به مذهب و تحليلِ از س 
  هاي مذهبي، خصوصاٌ در ايران، چگونه بوده است؟ انديشه

  
توان در اين مورد، جزمي قضاوت  تلف است. نمي: برخوردها مخ دباشي

مثل هر كشور  -كرد. ولي، بطور كلي نيروهاي سوسياليستي در ايران
بايد اصل حفظ و اشاعه منافع كارگران را مد نظر داشته باشد و  -ديگري

نسبت به ايدئولوژي مخالف، تسامح بيشتري داشته باشند. تفكر 
متفكران ايراني اين دوره، خصومت  سوسياليستي ايران در قرن نوزدهم و

است؛ ولي در عصر مشروطه، بين نيروهاي  تري با تفكر مذهبي داشته صريح
هاي بيشتري بوده؛ حتا در زمان  سوسياليستي و مذهبي و ملي، همياري

ملي شدن صنعت نفت. تفكر تك ساحتيِ مذهبيِ مسلط بر ايرانِ معاصر 
هاي حاكم از برخورد آزاد  وگنيز، امري گذرا و ناشي از ترسِ ايدئول

  هاست. انديشه

  
  )1( رونق دكه ي دين

  نوبرت بولتز

  ترجمه: مهدي استعدادي شاد

  
ي  كسي كه براي يورگن هابرماس همچون منقدي روشنگر و مدير پروژه

مدرنيته حرمت قائل است، شايد دچار شگفتي شود. آن هم وقتي دريابد 
) بسيار است. آيا گفتگوي جذابي 2(كه توافقات وي با كاردينال راتسينگر 

در مونيخ داشتند، نمايانگر چرخش اين نظريه پرداز  ◌ٌ كه اين دو اخيرا
  انتقادي به سمت دين نيست؟

اما كسي كه آثار هابرماس را به طور اساسي قرائت كرده باشد، خيلي سريع 
ي بزرگ مكتب  با اين نكته مواجه مي شود. اين كه آخرين نماينده

) موضع عوض نكرده، بلكه در واقع دست خود را رو كرده 3( فرانكفورت
  است.

ي انتفادي براي روشنفكران چپ گرا، همواره  ي نظريه در كليت جاذبه
عناصري از يك تئولوژي (يزدان شناسي) پوشيده وجود داشته است. والتر 
بنيامين در سال هاي دهه ي سي قرن بيستم اين عناصر پنهاني و رازآميز 

ويري چشمگير آشكار و علني كرده است: يزدان شناسي در مدنيته را درتص
ي است كه اجازه ي آفتابي شدن ندارد. براي همين ي كريه آن كوتوله

بهترين مخفيگاهش، قايم شدن پشت ماركسيسم بوده است. آدورنو سپس 
معنا كرده است. اين نكته  "دين وارونه"اين قايم باشك بازي را زير مفهوم 

صريح بدين معنا است: تمامي آن چه جوانان و روشنفكران را زير به زبان 
عناويني چون نئوماركسيسم، مكتب فرانكفورت و نظريه ي انتقادي شيفته 
مي ساخت، يزدان شناسي با لباس مبدل بود كه در جلد نقد اجتماعي و 
زيبايي شناسي ظاهر مي شده است. مكتب فرانكفورت به ما مي آموخت به 

بذر بارآور "ان بياوريم كه وجود خارجي ندارد. اين نكته، آن خدايي ايم
هاي زيباي يك  ي انتقادي است. با اين بذرپاشي گل نظريه "يزدان شناسانه

بي خبري سياسي از دنيا روييده اند كه فضاي سمينارهاي واالي دانشگاه را 

بي مي آراستند. البته نزد آدورنو هنوز اين نوع يزدان شناسي به صورت سل
 "مناسباتي نابيناساز"و گنوستيكي است: يعني آن چه جهان را همچون 

پرتو "تعريف مي كند. مناسباتي كه فقط وقتي قابل فهم هستند كه 
بر آن بتابد. البته هابرماس با اين نوع منفي گرايي وداع كرده  "رستگاري

 است. اما نه با آن پايه و اساسي كه يزدان شناسي در نظريه ي انتقادي
  دارد.

به جاي تمايل گنوستيكي (عرفاني) نفي جهان و بي ارزش خواندنش، 
برگردان و ترجماني مدرن از يزدان شناسي عهد عتقيقي جايگزين شده 

 "دين وفاق عمومي"است. منطبق با قانون اساسي آلمان كه چيزي جز 
  نيست.

به  "نظريه ي عملكرد ارتباطي"اين امر ديگر از زمان اثر اصلي هابرماس 
روشن است. جمله ي مربوطه اش نيز بر اين سياق است:  1981سال 

. در همان جا به طور مشخص از اين "متعارف سازي زباني امور مقدس"
اتوريته (اقتدار) امور "نكته سخن رفته كه وفاق عمومي بايستي جانشين 

شود. يعني به جاي فرامين خدايي، امور معتبر اخالقي بنشيند.  "مقدس
ت را آن چنان بايستي سازمان داد كه بتواند نيروي پيونددهنده ارتباطا

مناسك و آئين سنتي را در اختيار بگيرد. اين گونه است كه به زعم 
  هابرماس عملكرد ارتباطي كاركرد دين را به عهده مي گيرد.

ما اما براي چه چيزي به دين نياز داريم؟ پاسخ چنين است: زيرا دين 
ابرماس از اين باور حركت مي كند كه به رغم گنجينه معناها است. ه

مديريت پول و قدرت در جامعه، اين دو عامل براي پيوند بخشيدن 
را فقط دين مي بافد. اما از  "نوار اتحاد اجتماعي"اجتماعي ناتوان هستند. 

ي درآمده ديگر  ي كريه آن جا كه دين در دوران مدرنيته به شكل كوتوله
ه طور بالواسطه به خدمت گرفت. نتيجه اين كه نمي توان سنت ديني را ب

اين سنت را بايستي به شكل متعارف درآورد و آن را عرفي كرد. هابرماس 
نيز مثل آدورنو عرفي كردن دين را به صورت نجات آن تصور مي كند. آن 
هم به صورت ترجمانش در زباني مدرن تر. بر اين منوال فلسفه بايستي با 

آن را نجات دهد. كاري كه زماني دين روي اساطير كار روي دين، معناي 
  انجام داد.

با اين خواسته كه فرآورده هاي ديني را عرفي و سكوالر كنيم، اين مدير 
مدرنيته (هابرماس) غير مدرن مي شود. در حالي كه خصوصيت جامعه ي 
مدرن در اين است كه نه تنها دين را عرفي نكند، بلكه آن را مجزا كند. به 

ي ديگر بگوييم: دين اجازه ماندن دارد آن طوري كه هست. ولي بايستي زبان
قانع باشد كه نظامي است در كنار نظام هاي ديگر. گر چه با اين اصل، 

  بنيادگرايان مذهبي مثل عرفي گرايان غير مذهبي مشكل دارند.
) عليه آن درك و دريافتي بود كه عرفي كردن را همچون 4ماكس وبر(

معناهاي ديني قلمداد مي كرد. اين راه اضافي بود كه بين نجات محتوا و 
دين و روشنگري كشيده مي شد. مدرنيته نزد ماكس وبر بدين معنا و 
هدف است كه ما در دنيايي روشنگري شده، يا به عبارت ديگر افسون 
زدايي شده، زندگي كنيم. در دنيايي كه معناي زندگي و ارزش هاي اساسي 

د تعريف مي شوند. ماكس وبر در اين باره نوشته در حيطه خصوصي افرا
به آن كسي كه نخواهد اين سرنوشت را مردانه بر دوش  كشد، "است: 

بايستي گفت: بهتر است برگشت كني. آن هم بازگشتي بي سر و صدا و 
بدون توبه هاي علني از ارتداد و خود را صاف و ساده در آغوش بخشنده و 

  "د بيندازي.باز آن كليساهاي قديمي و سر
البته براي هابرماس چنين بازگشت صاف و ساده اي طبيعي است كه 
جذاب نباشد. همان طوري كه در خور جاه و مقام نظريه پرداز عملكرد 
ارتباطي است، او خاموش در آغوش كسي قرار نمي گيرد. براي همين 
گرويدن جديد خود، شكلي عرفي و سكوالر دست و پا مي كند. آن هم در 

ي همكاري مشترك فلسفه و يزدان شناسي در سر راه گفتگو پيرامون فضا
ايمان و دانش. هابرماس هنگام سپاس گويي از دريافت جايزه صلح 

مرزهاي اساسي ديني و عرفي سيال "چنين گفت:  2001فرانكفورت سال 
هستند. از اين رو امر تشخيص سرحدات مناقشه برانگيز يكديگر بايستي به 

مشترك فهميده شود. به همين دليل هر طرف بايستي از  صورت وظيفه ي 
  "چشم انداز ديگري به قضيه بنگرد.

طبق چنين برداشتي است كه هابرماس و كاردينال راتسينگر روبروي هم 
پشت يك ميز نشستند. و البته توافقات اين دو ديگران را زياد در انتظار 
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ارتباطي نيز به رم ختم نگذاشت. بر اين منوال بوده كه مي گوييم راه خرد 
مي شود. اين موفقيت بزرگ هابرماس است كه نظريه ي انتفادي را از بن 
بست منفي گرايي نجات داده است. شايد ديگر وقتش رسيده كه براي 
اتمام آن پروژه ي نيمه تمام مدرنيته، مدير شيفته و واله امور مذهبي شده 

  اش را مرخص كنيم.
  

  پانوشته ها:

انتشار  "دي ولت"در روزنامه  2004ه به تاريخ پنج فوريه اين مقال – 1
يافته است. نويسنده اش، پروفسور رشته علوم رسانه اي در دانشگاه صنعتي 

، چاپ 90برلن است. ترجمه اي از اين مطلب در نشريه طرحي نو (شماره 
آلمان) درج شده است. دو نكته مرا به صرافت ترجمه دوباره انداخت. يكي 

نكات، قانع نشدنم از متن ترجمه بود. ديگري حواشي متن بود. چون از اين 
يكي از دوستان پيشكسوت با خواندن اين مطلب در نشريه دوستان خود، 
با لغزخواني گفت كه آقا، اين هابرماس هم كه مذهبي شد! اين جمله اگر 
در چارچوب متن و زبان اصلي بيان مي شد زياد تحريك كننده نبود. همان 

كه زبان كنايي و طعنه هاي نويسنده آلماني، تا آن جا كه مي دانم  طوري
پاسخي را برنيانگيخته است. اما در زبان فارسي، امر از نو مذهبي شدن 
معاني بسياري دارد كه معموال ثقيل و ناجورند. چند تفاوت كوچك كه از 
ن ديده محترم آن جناب دور مي ماند، مرا به ترجمه دوباره مطلب و نگاشت

اين چند خط واداشت. به ويژه كه آن جناب، به لحاظ سني و گذران عمر 
در دياري خاص، از هابرماس زياد دور نبوده است. شايد هم پيش خود فكر 
مي كرد كه اين اشتراكات به خودي خود، امكان اظهار نظر در مورد يك 

هل آدم هم سن و سال و هم طراز را فراهم مي كند. به هر حال ايشان هم ا
نظريه پردازي بوده اند. بگذريم كه حرفهاي ايشان در عالم شفاهيات مانده 
و حرف هاي هابرماس مكتوب شده و تاثيري بر مباحث دانشگاهي و 
اجتماعي داشته است. در بلند نظري خطاپوش ايشان اين تفاوت زياد 
توفيري در اصل قضيه نمي كند. به هر حال حرف، حرف است و خوب ما 

  توانيم در مورد هر چيزي اظهار نظر كنيم. هم كه مي
اين تفاوت هاي كوچك كه در اين جا نظر ملوكانه اي ايشان را به خود 
جلب نكردند، زياد مهم نيستند. البته! اين تفاوت ها به تمايز اديان عيسوي 
و ا سالمي برمي گردد و فرق خاستگاه وانگيزه هايشان. اگر اولي در اساس 

توجه آسمان بوده ديگري از همان آغاز متوجه ي جهان اوليه خود ديني م
زميني و كشورگشايي و رتق و فتق امور سياسي شده است. اولي اگر با هزار 
زور و تالش با دنيا آشتي كرده و به اصطالح سكوالر شده، دومي از آغاز 
سكوالر بوده است و حاال بايستي با هزار زور و تالش، صاحبانش را از 

  سب قدرت و ثروت بازداشت.حرص و طمع ك
  كاردينال راتسينگر، يكي از سخنگويان كليساي كاتوليك آلمان. – 2
مكتب فرانكفورت به جريان فكري اطالق مي شود كه در نيمه ي اول  – 3

قرن بيستم به بررسي وضعيت فلسفي و نظري زمانه و تغييرات اجتماعي 
و همكارانش پرداخته است. بنيادگذار و مديرش ماكس هوركهايمر 

عناصري چون والتر بنيامين و آدورنو بوده اند. ايشان به صورت عمده از 
خانواده هاي يهودي برخاسته اند. خانواده هايي كه با جريانات متعصب و 

و اهل  "يهوديان ليبرال"خشك مقدس هم دينانشان همنوا نبوده و به 
  روشنگري معروف بوده اند.

نزديك به هفت و هشت دهه مي گذرد. باري از مكتب فرانكفورت چيزي 
تاكنون متفكرانش را به سه نسل تقسيم كرده اند. هابرماس در زمره 
شاخصان نسل دوم محسوب مي شود. پروژهي او در توضيح وضعت خرد و 
حقيقت زمانه كه بر رنگين كمان داد و ستد نظري و ارتباطات كنش مندانه 

عظيم تحقيق و پژوهش و  شهروندان نقش مي اندازد، همچون پروژه اي
انتقادات با يك طعنه و كنايه، كه در اين و آن روزنامه قلمي شده است، 

  نقض نمي شود. البته!
  ماكس وبر يكي از پيشكوستان جامعه شناسي مدرن. – 4
  

*  

  
  
  

  تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر: 

  

ي ذهن به روشنگري همواره اعتقاد داشته است كه فرافكني
ها ها و اهريمنطبيعت اصل بنيادين اسطوره است.  روحي صحنه

هاي طبيعي را در ي وجود انسان اند كه ترس از پديدهتصاوير آينه
  دل دارد. 

ي روشنگري شدند، خود هايي كه قربانيبا اين همه اسطوره  
ي محصول آن نيز هستند. تأييد قدرت به مثابه اصلِ حاكم بر همه

ي انسان با خدا يعني سانيسوژه است. هم يروابط، بنيان بيداري
  هي.تسلط بر هستي، نگاه سرورانه، جلوس بر تخت فرمانده

شود و طبيعت به عينيت صرف. اسطوره به روشنگري تبدل مي   
ها. روشنگري با اشيا همان نسبتي را دارد كه ديكتاتوري با انسان

- ت ميها را تنها به مثابه آلت دست به رسميروشنگري انسان
  شناسد.

  ديالكتيك روشنگري

  

  اسالم،

  گرائي وغرباسالم 
  

 * Aijaz Ahmad ي : اعجازاحمدنوشته      
  

  برگردان: ح. رياحي

  
مداري  در مفهوم كامل خود،  به يك  معيار امروزه سياست هويت

ي رويكرد ها در شيوهها و ليبرالها، راستواقعي تبديل شده است. چپ
هاي گوناگون از آن هاي خود، به شكلها و تحليلسياسي و در تئوري

ي اصلي و باوري يا اين نظر كه فرهنگ، پايهكنند. فرهنگاستفاده مي
مداري است و آمد جانبي هويتي هستي اجتماعي است، پيتعيين كننده

ديگر درگير شوند، مذهب خود با فرهنگ و هر جا سياست و مذهب با يك
ها، تفاوت اي كه مثلن چپشود، به گونهيفرهنگ با مذهب مترادف  م

ي اسالم و مسيحيت طلبانهي مساوات اجرائي ي بين  مشي سياسي
ها وامكاناتي را توضيح ميدهندكه هريك در قلمروي خود دارند و راست

ي گفتمان مذهب، فرهنگ وتمدن ترين احكام ژئوپوليتيك را در لفافهخشن
  ارائه مي دهند.

دهند را مسلمانان تشكيل ميها كثريت جمعيت آندر كشورهايي كه ا
 "كشورهاي مسلمان"ي اخير به عنوان همين دليل تا يكي دو دهه و به

شوند. خوانده مي "كشورهاي اسالمي"شدند، امروزه به اختصار مشخص مي
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شناسي مشخص، به موضوع پيچيده ي جمعيتگذاري از قضيه سادهاين نام
بي تغيير پيدا كرده است. اما خود مسلمانان بين تر اعتقاد مذهو محدود

شوند. از نظر اكثريت مسلمانان، مسلمان بودن اساساٌ، ها تمايز قائل ميآن
دهد، و در بهترين حالت يك ي مسلمان معني ميتولد در يك خانواده

-تر ملي (مصري، نيجريهخرده فرهنگ است، درچارچوب فرهنگ گسترده
ي گاه  كه مراعات شود به مثابهبيل). مذهب ، حتي آناي، لبناني يا ازين ق

ي اجتماعي وجود دارد، و همواره امري است يكي از اجزاء هويت پيچيده
ويژه، و بنابراين، عميقاٌ با زبان، منطقه، آداب و رسوم، طبقه و امثال آن 
پيوند دارد، درحاليكه رعايت آيين مذهبي، عمدتاٌ محلي و شخصي باقي 

ي مسلمان بودن كه يك خرده فرهنگ است، خود از بافت و زمينهماند. مي
معيني برخوردار است و تاريخ، جغرافيا،  سياست ، محيط چند مذهبي و 

را شكل داده است. يك ي مادي، عميقن آنآهنگ زندگيهزاران ضرب
بنگالي مسلمان در ايالت هندي بنگال غربي، با مسلمان بنگالي در 

- ي پيرامون، تاثير تعيينان نيست. محيط بالواسطهبنگالدش همسايه يكس
ي تواند جنبهگرايانه و ايدئولوژيك، ميي جزمگذارد. ويژگيكننده مي

مسلمانان را درهم بريزد:   ي اين شيوه ي زندگي ي خرده فرهنگيمذهبي
ها وجود دارد،  هايي كه در ميان شيعهمثلن شيعه و سني يا خرده فرقه

هايي تر سني از قبيل وهابي يا اهل حديث، يا آنمقدسهاي خشكه فرقه
شكنانه داشته باشند، يا كه ممكن است در تصوف، نوعي گرايش سنت

خدائي و گرائي، بيديگراني كه به ناسيوناليسم عرفي، كمونيسم، الادري
اند؛ با اين حال، به لحاظ شيوه ي زندگي، خود را بخشي از غيره  متمايل

  دانند.مان (و نه اسالمي) ميخرده فرهنگ مسل
ترين كشور مسلمان [جهان] است و فرهنگ زندگي اندونزي پرجمعيت

اي نشان هندوئيسم، و در پاره-و-ي اكثريت مردم مشخصن مهرروزمره
ي مناطق بوديسم را بر سيماي خود دارد. حجم عظيم تحقيقات موئسسه

مسلمان  شناسي هندوستان، دومين كشور پرجمعيتتحقيقاتي مردم
ي دهد كه بيش از هشتاد درصد فعاليت فرهنگي روزمرهجهان، نشان مي

كنند (مثلن در كراال در جنوب، مسلماناني كه دراين كشور زندگي مي
بنگال غربي در شرق و اوتارپرادش درشمال) با همسايگان هندوي خود در 

دست  شان با مسلمانان مناطق دورهمان منطقه جريان دارد و وجه اشتراك
ها با هم مذهبان دوردست خود [كشور] اندك است. وجه اشتراك آن

باوري شان از جماعتي عبادت و وحشت مشتركاي مراسم مذهبيدرپاره
اكثريت ساالر هندوهاست كه در قلمرو سياسي بر كشورِ غالب است. 
بنگالدش سومين كشور پرجمعيت مسلمان جهان كمتر از چهل سال پيش 

-ليسم عرفي سر برآورد و علت وجودي خود را رد اين نظر مياز دل ناسيونا
ي ايده"شهر (مثلن  -داند كه مذهب مشترك براي تاسيس دولت

گيري بنگالدش مخالفت گرايان با شكل) كافي نيست. اسالم"پاكستان
مخالف  1947گونه كه اكثر روحانيت به دالئل گوناگون درسال كردند همان

زايِ گرايِ وحشتگيري جنبش اسالمدند. شكلپيدايش كشور پاكستان بو
اي متاخر است و به درجات قابل توجهي، بخشي از جهاني بنگالدشي پديده

دهد كه نخستين بار، دولت گرايان مسلح را نشان ميشدنِ خشونت اسالم
كارتر در رابطه با جهاد ضد كمونيستي در افغانستان آن  را تشويق كرده 

-ست كه ايجاد و از بين بردن اين هويتي آندهندهشانها، نبود. اين نمونه
ي سياسي دارد و به لحاظ هاي مذهبي و فرهنگي، تا چه پايه انگيزه

تواند تاريخي چه اندازه تصادفي و به لحاظ ايدئولوژيك تا چه حد مي
  ساختگي باشد.

هاي اسالمي جاري اي اندونزي، انواع خرده فرهنگاسالم فراگير و توده
ي چند مذهبي، تنوع طلبي عجيب و غريب ندوستانِ عرفيدر ه

كه ابزار توجيه ايدئولوژيك براي ايجاد پاكستان  "ناسيوناليسم اسالمي"
هاي شرقي، كه به ايجاد ي ناسيوناليسم زباني پاكستانيبود،  و بي ربطي

ست كه بنگالدش به عنوان يك ملت سكوالر منجر شد، همگي دال بر آن
چون  ذاتي [ثابت] به يك واحد سياسي يا به فرهنگ م همنسبت دادن اسال

فهميم تا چه حد گمراه كننده است. اشاره به را مياي كه ما آنبه گونه
، عمومن معنا، و ويژگي "اسالمي"هاي ها به عنوان ملتي اين ملتهمه
كند، و قائل شدن ي پديده جديد محدود ميگرائي غالب را به مثابهاسالم
هاي مسلمان، تسليم چون ذاتي [ثابت] نزد ملتباوري افراطي هماسالم

شدن به ايده ي حق [ ويژه ي ] مذهبي و به شرق شناساني است كه 

ي هستي اجتماعي و مايهي فرهنگ و بنابراين درونمذهب را عنصر سازنده
  آورند.ها به شمار ميسرنوشت سياسي آن

  
  اق                      اسالمي كردن جوامع: ازافغانستان تا عر

زنند دقيقن اتهامي كه بنيادگرايان اسالمي به كشورهاي مسلمان مي
ست كه اين كشورها اسالمي نيستند، زيرا ساختارهاي قانوني، اين

ها به هاي مسلط آموزشي و فرهنگ عمومي آنهنجارهاي اجتماعي، نظام
-جا بر مياين هاي اسالمي كردن  ازطرز آشكاري غيراسالمي است. طرح

ها را اسالمي كرد. از نظر گويند اين كشورها مسلمانند ولي بايد آنآيد. مي
بنيادگرايان سني، ايران غيراسالمي است به اين دليل كه مذهب شيعه 

وهابي كه بسياري از اعضاء القاعده  - برآن غالب است. از نگاه اپوزيسيون نو
سعودي و نه دم و دستگاه ي اند نه خانوادهجا برخاستهسعودي ازآن

توان اسالمي كدام را نميبخشند هيچرا مشروعيت ميروحانيتي كه آن
ناميد. عربستان سعودي را بايد به خاطر اسالمي كردن واقعي مجددن 

ي اين پديده بازخواهم گشت. كافي است هاي تاريخيتصرف كرد. به ريشه
الم گراي گوناگون كه از هاي اسي گروهجا بگويم كه ويژگي برجستهدر اين
ي هفتاد به بعد در كشورهاي مختلف تا اين درجه افزايش يافتند، اين دهه

 - ديگر در محيط اجتماعيها بدون داشتن رابطه با يكبود كه هريك از آن
ملت خود را تغيير  -ي ملي خود رشد كردند و تالش كردند دولتفرهنگي

مسلمين، برادري اسالمي، است كه الجا اخواندهند. (استثناي اصلي دراين
اي مشخصن مصري فعاليت خود را شروع ي بيست به عنوان پديدهدر دهه

اي از ها را سركوب كرد، پارهي پنجاه، آنكه ناصر در دههكرد، اما پس از آن
اي پان عربي ها بتدريج به پديدهها حمايت كردند و آنهاي خليج ازآنرژيم

طور بود هاي گوناگون شعبه  داشتند. ) همينتبديل شدند كه در كشور
وهابي در عربستان سعودي. اشغال مسجد مكه بدست  -وضعيت گروه نو

در رسانه هاي جهاني انعكاس وسيعي داشت. همچنين  1979آنها در سال 
گراي چندي در مصر كه به جماعته االسالميه معروف شدند هاي اسالمگروه

طور ژنرال ضياع الحق، دات بود و همينها قتل ساومهمترين  اقدام آن
اي كه مبتكر فراگشت اسالمي كردن پاكستان  به دست ديكتاتور نظامي

ي خود كامه اي دارد كه عربستان سعودي رژيم وهابيدولت بود. با وجودي
، اياالت متحده بي ترديد يكي از حاميان پروپاقرص آن بوده است ، در عين 

گرايان در كشورهاي گوناگون در از اسالمحال، امريكا به طور منظم 
گيري مخالفت با كمونيسم و ناسيوناليسم راديكال عرفي از آغاز شكل

  دكترين ترومن حمايت مي كرده است.
آورد منحصر به فرد دولت كارتر اين بود كه از بسياري از اين دست

فيليپين  ها، افرادي را از كشورهاي بسيار متفاوت از اندونزي، الجزيره،گروه
تا سودان، اگر نخواهيم از مصر و عربستان صحبتي به ميان آوريم، گرد 

ي مالي عظيم و نيروئي يافته باپشتوانهها را به نيروئي تعليمآورد و آن
  مجهز تبديل كرد تا با كمونيسم در افغانستان مبارزه كنند. 

طبق  -اين امر بسي پيش از دخالت مستقيم شوروي و در واقع
براي  -اتي كه از برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر در اختيار هستاطالع

) 1كشاندن پاي اتحاد جماهير شوروي به اين مشاجره صورت گرفت. (
شود، ناميده مي "فاشيسم اسالمي"و حتي  "تروريسم"چه امروزه اغلب آن

ها، پيامد همين سياست است. جمهوري اسالمي ايران ي آنالبته نه همه
بيش درهمان زمان و كاملن به طور مستقل به وجود آمد، اما در  -و -كم

تري كشيده شد: ي گستردهاياثر فشارهاي گوناگون، به پيكربندي منطقه
ي صدام به ايران، حمله ي اسرائيل به لبنان، از جمله اين فشارها حمله

نان توان نام برد. حزب اهللا لبسيل پناهندگان افغاني به ايران و غيره را مي
(نامي كه سيا به جهاديون اجير شده درافغانستان  "هاي افغاني عرب "از

مانند. نفوذ چنين عناصري در داده بود.) مستقل بودند و مستقل باقي مي
ها هاي فلسطيني درلبنان پديده ي متاخري است و حزب اهللا با آناردوگاه

تري دارند، گراي پاكستان منشاء بسيار قديميمخالف است. احزاب اسالم
ها را از شوند آناما جهاديون افغاني كه از خاك پاكستان رهبري مي

ي پاكستان به مركز پرتاب كردند و منابع اي در جامعهمواضع حاشيه 
دهي ها در شكلعظيم مادي و تشكيالتي در اختيارشان گذاشتند. آن

كننده چه بعدها به طالبان معروف شدند، نقش تعيينايدئولوژيك به آن
  داشتند.
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كرد، برخي از اين افراد در كه جهاد افغاني گسترش پيدا ميحتي زماني
هاي كه در ديگر مناطق رخنه كردند، مناطقي چون كشمير و جمهوري

هاي ها مسلمان بودند: جمهوريزمان به شوروي تعلق داشت و غالب آنآن
-ين استراتژيآمد درازمدت اآسياي مركزي، چچن ، بوسني و امثال آن. پي

كه اين كادرهاي تربيت شده پس از ي اياالت متحده اين بود كه زماني
شان به پايان رسيد، آزاد بودند كه دركشورهاي پايان جهاد افغاني ماموريت

ي غيرمنسجم پيوندهايي را خود آشوب بپا كنند و در عين حال شبكه
القاعده مبهم  هايشود. ريشهناميده مي "القاعده"حفظ كنند كه امروزه 

شود كه القاعده  در اصل اشاره  به ثبت نام يا دفتر است. گفته مي
ها، نامي ضد كمونيستي براي ثبتاي است كه طي جهاد افغانيحسابداري

گرفت كه  از هاي جهاديوني مورد استفاده قرار ميي گروهمواجب و غيره
دن به هيچ شدند. اسامه بن الآوري ميكشورهاي خارجي متعددي گرد

- تواند به شيوهكس نميي اين گروه بزرگ نبود و هيچوجه از رهبران اصلي
كه اعضاء مختلف و اي  توضيح دهد  كه اين گروه پس از آني قانع كننده

هاي آن با پايان گرفتن جهاد پراكنده  شدند، در هيات گروه زيرگروه
افغانستان جنگ كرد. ها را هدايت ميمنسجمي باقي ماند كه مركزي آن

هائي از مجاهدين را خانمان برانداز خونيني را تجربه كرد، جنگي كه گروه
ها همگي به گرفت كه اياالت متحده به قدرت رسانده بود. اين گروهدربر مي

كه افغانستان رغم آندست نيروي جديد طالبان برانداخته شدند. علي
توانست جايگاه مركزي پذيراي اسامه بن الدن شده بود، اين كشور نمي

ي بي شكلي باشد كه در سطح جهاني منسجمي براي هدايت چنين پديده
پراكنده بود. در واقع، طالبان به جاي پيشبرد جهادي جهاني سرگرم تثبيت 

رغم اين حقيقت كه تجاوز به افغانستان و عراق به حاكميت خود بود. علي
-  ان و كساني كمك كردها، نفرات طالبيقين به گسترش وسيع چنين گروه

چه از اين پس كه مستقل بودند وسبك مبارزه ي خود را داشتند، آن
ي گروه هاي همانندي است شود در بهترين  حالت شبكهالقاعده ناميده مي

  ديگر دارند.ي بسيار ضعيفي با يكهاي دوجانبهكه پيوند
ها هاي تحت هدايت اياالت متحده براي آنتبليغات وسيعي كه رسانه

اي ها حقانيت و وجههراه انداختند، به آن "مبارزين راه آزادي"به عنوان 
شود كه نيروي جهاديون اسالمي جهاني بخشيد. اكنون ديگر فراموش مي

شدند ناميده مي "مجاهدين"كه اياالت متحده درافغانستان گرد آورد 
كاخ سفيد  شان بهكه رهبرانكردند.) و زمانيكه جهاد را رهبري مي(كساني

ي هم پايگان اخالقي"ها را دعوت شده بودند رئيس جمهور، ريگان،  آن
  معرفي كرد. "گذار ما اجداد بنيان

كه گردد. يكي ايني ديگر به دولت بوش بر ميكنندهدو عامل كمك
- را جنايتي بين 2001ي  سپتامبراين دولت رويدادهاي وحشتناك يازده

اراني به شيوه ي فردي ياجمعي مسئوليت كدانست كه جنايتالمللي نمي
دانست و جنگي مي "جنگ  "را اعالن را به عهده داشتند، بلكه آنآن

شان هايكه دولت - جهاني را به تالفي آن اعالم كرد: افغانستان و عراق
  گونه ارتباطي با اين هيچ

مورد تهاجم قرارگرفتند، ديگر كشورهاي منطقه  -جنايت نداشتند
آزاد بور به مداخله  شدند و اسرائيل را در مناطق اشغاليتهديد ومج

خواهد انجام دهد. اين افراد بعنوان جنايتكاران فراري گذاشتند تا هرچه مي
كه نه تنها تحت تعقيب اياالت متحده بلكه هر نهاد مجري قانون در سطح 
جهان بودند، بايد نابود شده يا  در گمنامي تحليل مي رفتند.[ در عوض ] 

كنندگان در جنگي متمدنانه و جهاني شده ها به عنوان شركتي آنوجهه
ها را شنيده بسيار افرايش يافت. تا آن زمان تعداد اندكي در دنيا نام آن

اي كشورهاي مسلمان به آتش كشيدن بودند و فقط اقليت احمقي در پاره
هاي تهران در مركز تجارت جهاني را جشن گرفتند. مردم در خيابان

ورهبراني چون عرفات پيام   همدردي با مردم امريكا تظاهرات برپا كردند
همدردي وتسليت فرستادند. درعين حال هم، طالبان آنرا محكوم كردند. 

ي بنام وبراي بسياري به يك قهرمان تبديل كرد، چه اسامه را به افسانهآن
م اسامه ي خشونت واكنش مقامات امريكايي همراه با تبليغ آييني نادرجه

ي او از طريق تلويزيون به عنوان مغز متفكر و پخش اظهارات خصمانه
الجزيره بود. وقتي چند كشور مسلمان مورد تجاوز قرار گرفتند و تهديد 

ي اسالمي شدند، جوانان مسلمان خودسر و الابالي از توليدات مدرسه
جهاد خواستند به گرفته تا فارغ التحصيالن ال. اس. اي حاال ديگر مي

جديد به پيوندند. بايد تكرار كنيم كه اين اياالت متحده بود كه پيوستن به 
  جهاد را باب كرد واين وضعيت سپس عليه خود آن ادامه پيدا يافت.

كه اياالت متحده بعد از اشغال عراق جنگ را به سرعت در دوم اين
-راتهاي برجسته و تكنوكها سازمان داد و ابتدا بر شخصيتچارچوب فرقه

هائي تكيه كرد كه مجددا از كاليفرنيا و لندن وارد كرد بود و سپس به 
گراي هاي آشكارا بنيادهاي سيا، اياد علوي، و سرانجام به سازمانمهره

شيعه از قبيل الدعوه و مجلس اعالي اسالمي براي انقالب اسالمي در عراق 
. طرفه اينكه (اس. سي. آي. آر.آي)( فارغ التحصيالن متوسطه ) روي آورد

هاي مذكور را تعليم وآموزش داده  رژيم روحاني ايران مدت مديدي سازمان
ي شصت بود. تاريخ دقيق تاسيس الدعوه معلوم نيست، اما بي ترديد از دهه

ثمري وجود داشت. گراي كوچك بيي جزم به بعد به عنوان سازمان شيعه
وآغاز جنگ ايران وعراق بسياري از اعضاء اين سازمان پس ازانقالب اسالمي 

ها ساخت. مجلس به ايران رفتند و سپاه پاسداران ميليشياي بزرگي از آن
اعالي اسالمي براي انقالب اسالمي در عراق بعدها درخاك ايران و به 

ريزي شد.  ايرانيان  ميليشياي دستور عاجل شخص آيت اهللا خميني پايه
قتدا صدر روحاني جوان آن را باتوجه درخوري تعليم وپرورش دادند. م

گري كه به هيچ سازماني نپيوست نيز به تناوب مورد پشتيباني قرار آشوب
طوركه جالل طالباني رهبركرد، نه به عنوان يك شيعه بلكه گرفت، همانمي

  شد. به عنوان دشمن صدام، حمايت مي
كه اياالت متحده، مخصوصا بعد از جنگ اول خليج، به مخالفت با زماني

ي بين آن دو سازمان و اياالت برخاست، ايران ارتباطات دوستانه صدام
كه در روزهاي قبل از حمله به  عراق، رهبران متحده را تسهيل كرد. زماني

كنند، چندان بي ها استقبال ميها ازآناياالت متحده ادعا كردند كه شيعه
ها و زمانها اطمينان داده شده بود كه اين ساكردند. به آنربط صحبت نمي

ي ضد امپرياليستي دور ي شيعيان را از رزمندگي، تودهروحانيت عالي مقام
  دارند.نگه مي

هاي بنيادگراي سني كه از اخوان المسلمين (برادري در اين بين، گروه
گرائي داشتند و عليه صدام ها هممسلمين) الهام گرفته بودند و با آن

و به جنگ با امريكا روي آوردند  جنگيده بودند، اكنون موضع عوض كردند
ها پيوستند. هاي از خدمت مرخص شده نيز به آنو ديري نگذشت كه بعثي

و  "بقاياي حزب بعث"، "وفاداران به صدام"ها را بعدن به ترتيب اين
نام نهادند. اين وضعيت را دو عامل ديگر بسيار  "شورشيان سني"سرانجام 

در قانون اساسي ، نظامي به قدرت  پيچيده كرد. در اثر تغييرات  جديد
اي و قومي به رسيد و مورد حمايت قرار گرفت كه طبق خط مشي فرقه

ي وجود آمده بود و به رقابت همه عليه همه و به [ استفاده ] هر وسيله
ي نا امني خواست دراين برههدرست و نادرستي منتهي شد كه هركس مي

  تر امتياز كسب كند.خطرناك هرچه بيش
تر انحالل  منظم دولت ، كل ارتش و نيروهاي دوم و از همه خطرناك 

بود  "زدائيبعثي"امنيتي عراق و از ميان بردن نهادهاي مدني تحت عنوان 
ي ناماليمات گسترده منتهي شد. كه به فروپاشي اجتماعي كامل در هنگامه

الل قبل از حمله به عراق و در خ "هايتحريم"شود كه طي تخمين زده مي
چنان اند و اين رقم هماشغال، حدود ده درصد از جمعيت عراق مرده

تري يا در داخل يا خارج عراق پناهنده افزايش داشته است: رقم حتي بزرگ
شدند. رقمي حدود هفتاد درصد بيكارند. امكانات بهداشتي وآموزشي به 

كار حداقل رسيده است، اسلحه در دست همه هست و باندهاي جنايت
كنند. ميزان نزاع ها غالبا به ميليشيا بودن تظاهر ميار گسيخته اند. آنافس

كه اكنون ديگر به حمام خون وحشتناك تمام عياري  –اي هاي فرقه
  درتاريخ عراق بي سابقه بوده است. - تبديل شده 

ي ي اياالت متحده، كانداليزا رايس، ضمن تاييد حملهوزير خارجه
در تولد  "امري كم اهميت"نها به عنوان را تاسرائيل به لبنان آن

تواند وانمود ي جديد توضيح داد. اياالت متحده در عين حال ميخاورميانه
اي كه در عراق راه انداخته، از زمان كند كه كشت و كشتارهاي فرقه

نامعلومي وجود داشته و اكنون آشكار شده است زيرا نابودي رژيم صدام به 
ساسات در حال غلياني  برداشت كه در دوران دست امريكا سرپوش از اح

هاي ها، مقامات تحت قيمومت بريتانيا، سلطان هاشمي و ديكتاتوريعثماني
سني گوناگون پس از آن سركوب شده بود. اين نظر نامعقول خطرناكي 

  است.
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ي حكومت صدام استبدادي ددمنش بود. دراين حكومت وفاداري
- رط بود. صدام آماده بود حتي مطمئنشخص [به صدام] اساسي ترين ش

كه را در صورتي -از جمله خويشاوندان نزديك خود -ترين مشاوران خويش
اش در تكريت را به كرد، نابود كند. اعضاء طايفهشان شك ميبه وفاداري

توانست اعتماد ها بيش از ديگران ميگماشت زيرا به آنمقامات مهم مي
حاكميت تك حزبي بعثي، كه گاه در ائتالف  ها حزب بود وكند. دركنار آن

كرد. هرچه فرد از مركز عمدتن تضعيف شده حكومت مي "متحدين"با 
تري داشت و اگر فرد بعثي نبود مطمئنن هيچ قدرت دورتر بود قدرت كم

قدرتي نداشت، اما طارق عزيز كه يك بعثي صادق بود و شخصن  به صدام 
كابينه و محفل خصوصي صدام باشد. توانست از اعضاء اصلي وفادار، مي

كه او يك مسيحي بود اهميتي نداشت. روحانيت شيعه هرگز صدام را اين
  تائيد نكرد، 
طور هم بنيادگران سني. صدام هر دو گروه را با شدت و بي همين
- ي بيشكرد. روحانيت شيعه قدرت نهادينهساني سركوب ميرحمي يك

-اي كه جهت قدرتائر مذهبي عموميها همراه با شعتري داشت. قدرت آن
تر سركوب تبديل كرده بود. ها را به هدف مهمدادند، آننمائي انجام مي

درعين حال، كربال در جنوب به مركز بزرگ زيارت براي شيعيان جهان و 
ي علميه باقي ماند. در نجف آيت اهللا خوئي پيش از سيستاني نجف حوزه

ي خميني پس از انقالب به قدرت زمينيكه مرجع شيعه  بود، و پيش از آن
- بزرگي تبديل شود، نفوذش در بين شيعيان جهان از روحانيان ايراني بيش

هاي تبعيد خود را در نجف تحت حاكميت ي سالتر بود. خميني همه
  ها با آرامش بعثي

كه صدام تحت ها گذرانده بود. تا اين[ در خاك عراق ] تا آخرين ماه
تسليم شد و از خميني خواست تا عراق را ترك كند. فشار شاه ايران 

خميني عراق  را به قصد فرانسه ترك كرد و چند ماه بعد به عنوان قهرمان 
  انقالب، به ايران بازگشت.

زمان بود كه صدام آشكارا به قصد سرنگوني خميني به فقط در آن 
ه به خواست رژيمي اسالمي  تا اين اندازايران حمله كرد، چرا كه نمي

مرزهايش نزديك باشد، رژيمي كه هم قدرتمند بود و هم به طورسنتي با 
ارتش صدام را افسران بعثي   عراق اختالف داشت،  حتي اختالف سرزميني.

هاي پايين هم تر منشاء سني داشتند، اما ردهكردند و بيشفرماندهي مي
ت است جنگيدند. اطالعات اندكي در دسشيعه بودند و هم سني و همه مي

هاي عراقي از جنگيدن با ايران شيعه خودداري كرده حاكي از اين كه شيعه
ها را شيعيان تشكيل باشند و جنگ در مناطقي وجود داشت كه اكثريت آن

هاي دادند. درضمن،  نبايد فراموش كرد كه صدام به رغم جنايتمي
 هايشد، برخوردش با كردها از برخورد تركوحشتناكي كه مرتكب مي

دموكرات و مدرن اروپائي شديد تر نبود. بحث نه بر سر تبرئه ي ديكتاتور 
  ي درست قضاياست.مرده، بلكه بر سر در نظر گرفتن رابطه

اي از اي دارد، زيرا امروزه حتي پارهي درست، اهميت ويژهاين رابطه 
ي تاريخ كنند كه به تفسير اسالمي شدهتر موضعي را اتخاذ ميها بيشچپ
ئي ر عراق بسيار نزديك است. اين تفسير اسالمي شده را نخبگان فرقهاخي

  ي مستقر در اياالت هاي اسالميشيعه و صنعت پژوهش

اند. در دوره ي صدام ازدواج شيعه با سني متحده سرهمبندي كرده
گيري اتحاد شيعه و كرد تحت قيموميت امريكا امري عادي بود: با قدرت

كه صد نفر ديد اسلحه به طالق واداشتند و زمانيهائي را با تهچنين زوج
ها انجمني در دفاع از حقوق جمعي خود به وجود آوردند، ازين خانواده

كه صدها شان را منحل كردند. زمانيها را كشتند و انجمنچندين نفر از آن
 "صدر"كه بعدها شهر -هزار شيعه به جنوب شرقي بغداد سرازير شدند

اي داشت، پس از ي صدام، به ندرت تنش فرقهدر دوره كهجائي - ناميده شد
را اشغال كرد، اولين تظاهرات ضد اشغال در يك كه اياالت متحده آنآن

مسجد آغاز شد كه درآن اعضاء هر دو فرقه [شيعه و سني] شركت كردند و 
اي در رهبري آن را شيعيان در دست داشتند. چهارسال بعد هر همسايه

ي خودكامگي صدام به قومي قرار گرفت. حاال ويژگيي سازيمعرض پاك
اي محافل چپ پذيرفته شده است. حتي در پاره "رژيمي سني"عنوان 

-صدام حدود ربع قرن در عراق حكومت كرد و خوانندگان اين مقاله مي
اند كه رژيم هاي اخير كي وكجا شنيدهتوانند از خود بپرسند كه طي سال

  ت.بوده اس  "رژيم سني"عراق 
روشنفكران برجسته ي چپ  جريان تدارك حمله به عراق برخي از در

كه صدام  جاآن بحث عجيبي را پيش كشيدند: اين بحث ازين قراربود: از
جا كه غرب به طور آن از نوع هيتلر مدرن بود و از ديكتاتور ددمنش، و

آشكار دموكرات ليبرال است، حق دارد براي سرنگوني صدام جنگ راه 
د و عراق را براي دستيابي به دمكراسي ليبرال آزاد كند. اين وضعيت بينداز

هاي دموكرات ليبرال براي با جنگ جهاني مقايسه شده بود كه دولت
فاشيست جنگيده بودند. دراين بحث جائي براي  -شكست متحدين نازي

همه ي مدارك تاريخي وجود نداشت كه نشان ميداد اياالت متحده هرگز 
مي را به هدف صلح و عدالت مورد حمله قرار نداده، بلكه كشور جهان سو

را را داشته است. مهم نبود كه چپ اين بحث هميشه تجاوز هدف عكس آن
اي با نوع ترهات پيش كشيده است، مهم اين بود كه  به طرز نگران كننده

كه طراحان آن والچر و  "هاي عادالنه جنگ"شبه فلسفي مربوط به 
اند.  يه بود. والچر و ايگناتيف هردو از مدافعين امپراطوريايگناتيف اند شب

ي واقعي، هنوز هم ظاهرن افرادي در بين چپ ها اكنون پس از تجربه
وجود دارند كه مي خواهند فريبكارانه باور داشته باشند كه انتخاباتي كه 

-هاي انتخاباتي فرقهگر و بر اساس فهرستهاي ارتش اشغالزير برق تفنگ
قومي و طبق قانون اساسي اي كه امريكا نوشته است، پيشرفت به اي و 

آيد دولتي سوي دموكراسي است، و دولتي كه بدين ترتيب سركار مي
طور ي ماركسيسم را موقتن كنار بگذاريم و همينتوانيم مسالهقانوني. مي
هاي ژنو را كه تجاوز به يك كشور نقض آشكار آنست. حتي نامههم پيمان
انداردهاي متعارف دموكراسي ليبرال را درنظر بگيريم، طرحي اگر است

اي  و قومي باشد كه اكثريت نسبي انتخاباتي كه مبنايش تقسيمات فرقه
اي قرار ناپذير در اختيار اكثريت فرقههاي پارلمان را به طور اجتنابكرسي
بخشد و اي را تداوم مياش  ابزاري است كه تقسيمات فرقهدهد، معنيمي

شود. ممكن است تصور مانع به وجود آمدن دموكراسي ليبرال و سكوالر مي
كه فرانسه يك چنين ساختاري را به ارث ي لبنان جائيشود كه تجربه

گذاشته،  ساختار شركت در قدرتي كه نخبگان  فرقه هاي مذهبي به 
هاي كنند و با برهم خوردن آن [ ساختار] جنگترتيب درآن شركت مي

ي  درستي عليه پي گيري ي  چنين ع و رايج است، تجربهداخلي شاي
اي در ديگر نقاط باشد. اما، قضايا چنين پيش مي رود كه لبناني سابقه

ي كردن سياست را در جاهاي ديگر به مثابه گامي به سوي دموكراسي
تر مورد حمايت قرار مي دهند. استدالل در باره اين قضيه چگونه بيش

  است؟ 
قدر ي چندي را به بحث گذاشت: رژيم صدام آنشود قضايامي

اشغال نيروي بيگانه به  -فاشيستي بود كه هر حكومتي ازآن بهتر است
مدت كوتاه، انتخابات هدايت شده و پارلماني مبتني بر فرقه و قوميت، 

[رژيم صدام]  براي  "فاشيسم"خواهد باشد، به شرطي كه آن هرچه مي
گونه استدالل كرد توان اينطور هم ميهميشه به خاك سپرده شود. همين

و ديگر جوامع در منطقه: سوريه، مصر و  –ي عراق به طور كلي كه جامعه
توانند نوع اند كه نميرا ديكتاتورها چنان به خشونت كشانده –ايران 

ي انتقال و ها به دورهدمكراسي غربي را در كشورشان پيش برند. آن
  قيموميت احتياج دارند. بايد 
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يابد كه در اين پيشبرد دموكراسي را بياموزند. بحث چنين ادامه مي
ها كه در درجه نخست واقعيتي مذهبي فراگشت بايد با واقعيت موجود آن

مديدي تحت حاكميت سني قرار  است، آغاز كرد. اكثريت شيعه مدت
ها در دوران قيموميت. دراين دوران اند: تحت حاكميت عثمانيداشته

انواده هاشمي به عراق تحميل شد و رژيم هائي پس از سلطنت پادشاهي خ
ها را بسط ي هاشمي به ترتيب سركار آمدند و فقط سلطه سنيخانواده

صدام منتهي شد و بنا  "سني"دادند و باالخره هم به روي كار آمدن رژيم 
ها بتوانند طعم قدرتي را اي دارد كه درآن شيعهبراين،   عراق نياز به دوره

هاست. اي و قومي حق آنشند زيرا  به مثابه پرشمارترين گروه فرقهبچ
اي هاي فرقهممكن است برخي براين باور باشند كه مذاكره درميان بلوك

ها هنر ظريف مذاكره را ي آندرچارچوب نوعي تضمين قانوني به همه
ترين قوانين دموكراتيك است. هندوستان به خواهد آموخت كه از اساسي

ي عكس اين قضيه، آنهم كشوري كه بيش از همه كشورهاي نمونه عنوان
عربي (منهاي مصر) جمعيت مسلمان دارد و حق راي عمومي و دموكراسي 
عرفي را بالفاصله پس از استعمارزدائي و با درآمد سرانه و سطح سواد بسيار 
 كمتر نهادينه كرد، واقعا اهميت ندارد، چرا كه اكثريت مردم هند را هندوها

دهند و هندوها تمدني متقاوت دارند. كشورهايي كه اكثريت تشكيل مي
ها مسلمانند آن خصوصيات تمدني را ندارند و در مذهب يا تاريخ مردم آن
هاي ها را براي داشتن نگرشاي وجود ندارد كه آنها زمينهاوليه آن

ان چنها،  در هر حال،  هممساوات طلبانه آماده كند و زندگي معنوي آن
  تحت سلطه ي روحانيت قرون وسطائي است. و از اين قبيل استدالالت.

پايه و اساس چنين استداللي بر شناخت تاريخي گذاشته نشده و 
نمايد خواه و ناخواه  ريشه  در اعتقادهاي گرچه جسورانه و روشنفكرانه مي

هائي در باوري فرهنگي دارند. ملتباوري و نا يكسانشناسي ازلآخرت
-شوند. گفته ميگرا ميشان ماهيتي مذهبي وع، در چارچوب ويژگيمجم

شود كه تقسيم قدرت سياسي بر مبناي مذهب يا فرقه اسِ اساس جوامع 
دموكراتيك چند فرهنگي و چند مذهبي است و مذهب، كه خود خوب 

هاي اي گروهي آنست كه چرا پارهفهميده نشده است،  توضيح دهنده
ي خاصي در سياست ع فاشيستي در شرايط تاريخيافراطي مذهبي از نو

ي امور، سپس به مثابه تجلي برجستگي پيدا مي كنند. اين تقارن اتفاقي
شود،همان اسالمي ي حقيقت هميشگي و ازلي ي اسالم نگريسته ميمحلي

ها كه ي تفاوت بين تمدنشناسيم. اين نوع پايبندي به ايدهكه مي
ي مقدس ين مورد هم تلويحن، ايدهو در هم –مهارشدني هم نيست 

سياسي  -هاي اجتماعيبنديهم شكل –ي ذاتي مسيحيت بر اسالم برتري
گيرد و هم ي تاريخ آغازين و قرون وسطاي اسالم را ناديده ميشهريآرمان

روحانيون و مسلمانان مومن متجددي كه معتقدند اسالم و ماركسيسم 
ي اين يراسالمي است. با همهباهم سازگارند و نهاد مالكيت خصوصي غ

تر طلبانه و بيشتر مساواتاحوال، اين ايده كه مسيحيت تاحدودي بيش
انگيز معاصر رود. بهر رو، واقعيت غممذهب فقراست به سادگي از ميان نمي

ست كه در عين حال كه در بسياري از مناطق امريكاي التين كه اين
متشنج كرده اند، نه االهيات  را امروزه آشوب زده وجريانات شورشي آن

بخش بلكه پروتستان انجيلي و كليساي عيد پنجاهه [درآيين يهود] رهائي
  كند.است كه درحلبي آبادها گسترش پيدا مي

  
  و غرب» مسلماني«

-ي سرمايههاي كشورهاي اصليبريم كه دولتدر دوراني به سر مي
از جمله بخشي از  هاي همگاني و بخش اعظمي از دانشگاهيانداري، رسانه

پرستي افراطي در خواهند به ما استثنائي بودن اسالم و دينچپ دقيقا مي
بين مسلمانان را بقبوالنند و احيا كنندگان اسالم، بنيادگرايان و شهيدان 

خواهند به ما بقبوالنند كه تمدن اسالمي متفاوت است. بعد از اين مي
ي اين دو افراط گرفتارند، رهروشنفكران سكوالر در كشورهاي غربي در چنب
  "اسالمي"شان را جماعات مخصوصا به اين دليل كه وجدان ليبرال معذب

ي مشكالت مهاجرين در جوامع متمايل به نوع جديد كه در نتيجه
نژادپرستي (نژاد هم در اين فضاهاي پست مدرن يا به مذهب يا فرهنگ 

ه است. اين مشكالت زده كردشود ) شكل گرفته،  گيج و شگفتتبديل مي
خود به موضوع مديريت مناسبات نژادي (مثلن دربريتانيا) يا مديريت چند 

شود و درآمدي است براي كارساالران فرهنگي (مثلن در كانادا) تبديل مي
  (كارساالران اجتماعي، سياسي، دانشگاهي و 

هم فقط به به خود بگيرند، آن "رهبران جماعت"ي مذهبي ) تا قيافه
برند از ي مردمي كه از همه نوع تبعيضات رنج ميي تودهدليل كه ادارهاين 

 "جماعت"ي تر است. واژهآسان "رهبران جماعت"با  "ديالوگ "طريق 
) مقدس و ملموس و اداره و مديريت آن در "هويت"(لغت ديگري براي 

شود، و اين را باوري چند فرهنگي قابل كنترل ميچشم اندازهاي جماعت
ي دلداري و اي كه مايهسياست دولت و گفتار پست مدرن در لفافه البته

ي اجتماعي مهاجر رنگارنگي دارند، چرا كه تودهتسلي باشد به ما عرضه مي
هاي هاي شهري، پاكستانيها، هنديها، بنگالدشيكه مثلن از سوماليائي

چنين روستائي، آموزگاران ايراني و صاحبان رستوران و كارگران عرب و هم
توان همه را در ظرف ست كه ميايداران تشكيل شده باشد، تودهكيوسك

توانند خود را بطريقي كه ها  ميريخت و سپس آن "جماعت مسلمان  "
هاي ضروري  مي شناسيم اسالمي كنند يا از طريق دعوت در موقعيت

 هاي ملي اوليه خود راجا كه هويتمجددن  شرقي معرفي كنند، زيرا از آن
اند و ها را پذيرفتهتوانند در كشورهائي كه آناند، نمياز دست داده

ها غالب است هويتي هم طراز با هم وطنان سفيدپوست نژادپرستي در آن
  خود داشته باشند.

-ي ساختگيهاي  رنگارنگ مهاجر بايد هويت جمعيبنابراين، اين اليه
يي يك رد هدايت  هويتي كه قدرت اجرا –اي براي خود سرهمبندي  كنند 

شده را در خود گرد آورد: نوع پوشش به عنوان عالمت قابل رويت، مسجد 
ي غذا و به عنوان محل مشخص شده براي  تجمع مردان قبيله، پاكي

- ي  معتقدات شخصي و به هم پيوستگيآشاميدني، آييني كردن افراطي
مدني  هاي متفاوتي كه در تاريخهاي اجتماعي جديد افراد با خاستگاه

پيشين ريشه ي مشتركي نداشته ، بلكه براي زندگي درهجرت به ضرورت 
هايي در ميان جماعات مهاجر هند طور هم فرآيندتبديل شده است. همين

هاي هويت ي عالئم و مشخصهو در كشورهاي گوناگون عربي همراه با همه
 لباس، مراسم و شعائر، معبدسازي، آوردن زنان سنتي و باكره -مذهبي

هايي در جريان است. بخش –براي پسران از كشور آبا و اجدادي و غيره 
هاي هندوي ي كالني در اختيار سازمانازين جمعيت پراكنده، سرمايه
  ها در برابر             دهند، ازاين سازمانافراطي و شبه فاشيستي قرار مي

ها به آنكنند و شعبه هايي را براي ها در غرب دفاع ميانتقاد از آن
اند. با اين همه، نام گرفته "ي هندو جمعيت پراكنده "آورند كه وجود مي
- گرائي سياسي هندوئي شده، خشم موسسات دولتي يا صاحباين افراط

انگيزد زيرا دولت نئوليبرال [هندوستان] از سال اي را بر نمينظران رسانه
غربي گشوده است  يبه بعد بازارهاي گسترده اي را به روي سرمايه 1989

ترين چراكه هندوستان نه تنها متحد استراتژيك اياالت متحده، بلكه بزرگ
 ي اسرائيلي است. حكام هندوستان، درعين حال، به شيوهخريدار اسلحه

گيرند و بر گوناگوني هاي خاص خود تروريسم هندوئي را ناديده  مي
  املن خوانائي دارد.شوند كه با سياست اياالت متحده كاسالمي متمركز مي

- ي گذشته زماني كه نژاد مقولههاي گوناگون يكي دو دهههمين گروه 
اند خود را  با مقوالت توانستهي اساسي قابل پذيرش تعيين هويت بود، مي

حتي با  "غيرسفيدپوستان"،  "مردم سياه پوست"نژادي مشخص كنند. (
در   "الحظههاي قابل ماقليت"ي ي متداول اما برخورندهمقوله
در گفتار  "فرهنگ"ليبرال يا چند فرهنگي كنوني.) امروزه اما كاناداي
را  "نژاد"تر جاي ها هرچه بيشهاي عمومي و خود معرفي كردنمعرفي

ي مسلماني،  فرهنگ را گرفته است. درعين حال، در رابطه با افراد با زمينه
- اسالمي  بودن مياند. همين افراد ادعاي مسلمان يا مترادف مذهب كرده

تراست زيرا رنگ پوست بسياري از مسلمانان كنند و اين خود بسيار مناسب
برند، يهودي زياد هم تيره نيست بلكه از نوع ديگر يهودي ستيزي  رنج مي

اش نه تنها متوجه جهودها بلكه به سوي اي كه امروزه پيكان حملهستيزي
ها و ديگر مسلمانان با ، ايرانيرود (دراين پيكربندي نمادينعربها نشانه مي

شوند زيرا،  در هر هاي  جانشين تبديل ميرنگ پوست روشن به عرب
  ) 2حال،  همه مسلمانند.) ( 

ي ي زندگيهايي كه الزمههاي عمومي جايگاهها و رسانهالبته دولت 
كنند، بدين ترتيت كه كشورهاي مهاجرت است را بسيار پشتيباني مي

گونه كنند (ما بايد آنمعرفي مي "اسالمي"رهايي مهاجرين را كشو

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 91  101 ي آرش شماره

ها را،  را درتلويزيون ديدم ) و همين جايگاه[اسالمي]  بوده باشيم: آن
هاي اسالمي با قدرت و تبليغاتي تقويت ي زوال چپ، دولتدراين دوره

ترين خبر آئين اسالم است: چه اند كه در كشورهاي خود دارند. بزرگكرده
كه بينندگان تلويزيون غرب راجع به پاكستان چيزي ديده  گذردمدتي مي

اي ارتباط نداشته باشد و نقش دوگانه "ديكتاتوري"، "اسالم"باشند كه با 
كند؟ درمورد كارگران كه ژنرال پرويز مشرف با اسالم و ديكتاتوري بازي مي
سازي و جلوگيري [از پاكستان چي؟  يا دهقانان پاكستاني؟ تاثير زمينه

  ائل و خبرها] تقريبن جادوئي است.مس
گرايي نيرومندي كه تازگي دارد و اتفاقي است به سطح بازهم، اسالم   

تازه  "جماعات"حتي درخودآگاهي ي  - نوعي نشان پايدار تمدن فرامليتي
بركشيده شده است. مردم مختلفي كه به محيط جديد و پر   -پا گرفته

ي هميشگي و مشتركي را كنند، براي خود گذشتهخطري مهاجرت مي
ها برچسب و هررو، به آنكنند كه هرگز وجود نداشته است. بهتصور مي
زنند، تهمت حتي به صورت جمالتي حاكي از بي توجهي ي بنده تهمت مي

گفتي شمار قابل  "ي مسلمانان تروريست نيستند.همه"نوازانه، (مثلن: 
  اند.)  توجهي، احتماال اكثريتي، تروريست

ها را تقويت و ي خود خشم و عزم آنزني روزمره به نوبهتهمتاين 
كند. اين هويت كه به لحاظ تمدني متفاوت اند را تشديد ميحس اين
ها ساز زندگي افتخارآميزي براي آني قوام يافته،  سپس،  سبباسالمي

اي كه زماني آرزويش را داشتند و ديگر اميدي نداشتند كه شود، زندگيمي
هاي معمولي (بريتانيائي، كانادائي، امريكائي، برسند: مثل غربيبه آن 

شان، يعني هايشان يا هم كالسيفرانسوي) مثل همسايگان سفيدپوست
ها قول داده بود. دراين فرايند آن چه مدارك شهروندي جديد به آنآن

هاي مسلمانند و دركشورهاي شمار بزرگ افراد سكوالري كه از خانواده
پذيرند و در ادعاهاي جماعات چند فرهنگي يت اسالمي را نميغربي، هو

- ها] محروم و كنار گذاشته ميشوند، از مشاركت [در فعاليتشريك نمي
ي توجه زياد كنند كه شايستهها به اندازه كافي دردسر ايجاد نميشوند. آن

ر  ها  مسلمان   واقعي  نيستند،  نه  از  نظيا تبليغ و معروفيت باشند. آن
نه    -هاي  عموميموسسات  دولتي  و رسانه - گرايان  يا مخالفانشاناسالم 

از نظر حتي  دوستانشان در غرب، در محيط  سكوالر،  پسامدرن  و چند  
تمدن "،  يك "فرهنگ "اند  نه يك  ها  فقط  معرف  خويشفرهنگي.  آن

ي  كه  ها  به خاطر احساس تعلقو يا  يك  تهديد.  برخي  از آن  "
ها  دريغ  دموكراسي   ليبرال  غرب با ماهيت نژادپرستانه خود  از آن

  پيوندند.گرايان  ميهاي  اسالمداشته  است،   به  رده
گرايان بعد از گرايان در تنوع تاكنون [موجود خود] و اسالمكل اسالم
كنند كه احساس مي چون مردميترين،  همترين تا خشناين، از مهربان

گويند، خواه واقعي، خواه شان ميچه دشمناناند،  به آنت محاصرهتح
-ي اساس   اختالفات و دشمنيها و خودشان و دربارهي آنخيالي، درباره

طور بوده است، اما بسيارتوجه دارند. هميشه اين "هاآن"و "ما"هاي  بين 
تن ي نسببه خاطر محدود بودن سطح سواد در كشورشان و وسائل ارتباطي

اي در دوران استعماري، ابزاري كه بتوان چنين ي فرا قارهرشد نيافته
هاي سطح باال با دانشي را گرد آورد محدود بود و فقط تحصيل كرده

هاي شايع در غرب تا حدودي  آشنائي داشتند. ديگر چنين نيست.  گفتمان
هاي بلندي در سوادآموزي و آموزش در دوران پسااستعماري شاهد گام

ي ايم و از جمله  تاثيرات عظيم  رسانهمومي در ديگر نقاط  جهان بودهع
هاي الكترونيك و جهاني شدن، يكي هم اين است كه بسياري از جنبه

گرايان]  راه پيدا كرده است و ها[اسالمهاي زندگي آنقدرت آمريكا به حوزه
 ها، حتي زماني كه چنين قدرتي، شكل جنگ مستقيم و قهر به خودآن

ي نگيرد، تجلييات  قدرت آن، هويت، تفاوت تمدني و تفوق آن را در صفحه
ي ها اطالعي از مجلهخوانند. آنبينند و ميتلويزيون هاي خود مي

ندارند. بوش و رمزفلد، پاول و رايس، هانتينگتون   "سوشياليست  رجيستر"
- وند و ميشنها ميها مي بينند و راجع به آنو ولفوويتز كساني اند كه آن

كنندگان در جنگ آسياي غربي، ازجمله خودشان، چگونه دانند كه شركت
ها از جايگاه شوند. بسياري ازآنهاي اياالت متحده نشان داده ميدر رسانه

گران اي حتي  موعظهمذهب و قدرت آن در آمريكا باخبرند و احتمالن پاره
ها را در مورد ي آناند. چنين تصاويرانجيل را در تلويزيون تماشا كرده

  كند.              ي غرب  يا مهرباني مسيحيت آن  قانع نميعرفي بودن بنيادي

گرايان افراطي قابل توجه است كه حتي  شمار باالئي از اسالم
اند و همگي به كشورهائي تعلق دارند كه تحصيالت دانشگاهي داشته

اي از اين كشورها د. پارهانهاي اروپائي بودهي قدرتمستعمره يا تحت سلطه
ها[اسالم گرايان] اين وضعيت اند. از نظر آناكنون در اشغال اياالت متحده

هائي كه شوند و مي بينند كه آنها با اين قضيه آشنا مييابد. آنتداوم مي
هم اكنون دركشورهاي تجاوزگر داراي قدرت نظامي، سياسي، مذهبي يا 

ي  بين گفتار و كردار را ن ترتيت رابطهگويند و بديآكادميك اند چه مي
شود كه اي تبديل ميي دوطرفهها به جادهيابند. گفتمان بين تمدندرمي

ي گرايان فرهيخته احتمالن  به همهآورد. اسالميكي ديگري را به وجود مي
ي پارلمان ها و جوامع غربي آگاه اند (سخنگوي كنونيي سنتپيچيدگي

جم آثار كانت است.) و روشنفكران سكوالر در ايران درعين حال متر
ها توانند اين را درك  كنند كه تمدنهاي اسالمي حتي ميمحيط

هاي مستقلي ندارند، بلكه مقوالت استداللي و اجرائي اند با موجوديت
ي سياسي در ها با انگيزهكه گفتمان  بين تمدناثرپذيري عظيم، به طوري
ي ي  با قصد و نيت نادرست اند. اما رزمندههايدوران ما، اساسن فعاليت

و داراي فهم ظاهري است كه  گرا، گذشته از هر چيز، فردي سادهاسالم
فردي دارد. وقتي چنين ي تفسير منحصر به بيند شيوهي آنچه ميدرباره
ي الكترونيكي نشان داده شود، اساسن دو تصوير از اي در رسانهرزمنده
كند: يكي را از طريق صنعت سرگرمي به دست مي ي آمريكادريافتجامعه
ي آنرا فساد و انحطاط  محض ي او همهدينانه آورد كه تخيل پاكمي

طلب وكژگفتار ي كه طرفدار  كند و ديگري تصويرانسان جنگتفسير مي
ي جنگ است و بر ضد اسالم و مسلمانان. غرب در تخيالت به غليان آمده

مسيحيتي جهادكننده  و زندگي سكوالر آن  به   گرايان]، بهها [اسالمآن
شود. بازتاب رواني اين امر انزجار، وحشت محل گناهكاري تبديل مي

  آمد آن دست بردن به اسلحه.وخشم است وپي
گرايان] ها [اسالمكم، (و در ايران زمان شاه) آندر دنياي عرب، دست

اند، به رهن گذاشتهشان را در غرب اند كه حاكمان منابع مليشاهد بوده
درآمدهاي كشور را براي تجمالت خود و فاميلشان ضايع  و يا صرف ايجاد 

جنگند ولي نه هرگز عليه اند كه احتمالن با يك ديگر ميارتشي كرده
هاي اند كه ارتشگرايان] شاهد بودهها [اسالمگر. آنتجاوزگر و اشغال

ديگري در مقابل نيروي  ها را يكي از پسي سكوالرشان جنگرهبران ملي
ها ارتش معتبري سراغ ندارند كه اند. آناسرائيلي باخته -مخرب امريكائي

به آن بپيوندند. بايد ارتش خود را در خفاي كامل به وجود آورند، ارتشي 
غيردولتي و با سازماندهي نه چندان سفت وسخت، ارتشي نه براي 

در مقايسه با دشمن،  بلكه زدوخورد و درگيري با اسلحه و نفرات اندكشان 
چنان العاده : براي  تبليغ آن عمليات. قدرت آنبراي عمليات خارق

ها كشتار ها بايد فقدان تقارن را بازتاب دهد. آننامتقارن است كه روش آن
ها را ي  خود به دست آمريكائيان  و اسرائيليبيشمار شهروندان غيرنظامي

شدن غيرنظاميان به دست خود را   كه  كشتهاند، به طوريشاهد بوده
اند. اگر شان كشيدهدانند كه ملتتروريسم يا حتي قابل قياس با رنجي نمي

 دانند.ها  ميبنا باشد نامي برخود بگذارند، خود را ضد تروريست
ي افراطي هائي كه در حاشيهها كاملن به اسالم وفادارند، اما آنآن

د اطالع اندكي از الهيات آن دارند. ميرن[جامعه] زندگي مي كنند و مي
كشي بخشي ازآن الهيات ناراحتشان مي كند زيرا كشتن غيرنظاميان و خود
ها در (وبنابراين خودكشي با بمب) ممنوع است. به اين دليل است كه آن

كنند تا تبليغات خود را جريان جنگ وگريز الهيات جديدي سرهم مي
انجام دهند كه در اسالم ممنوع است. توجيه كنند و بنام اسالم كاري را 
توان به مفهوم دقيق كلمه بنياد گرا يا دراين معنا بسياري از آنان را نمي

تر يادآور ها بيشها مبتكرند، اما حاصل ابتكار آناحياگر[اسالم] ناميد. آن
اي ي تزاري  است و نه دوره يا واقعهي تروريست روسيههاي نخبهگروه

اي كه طالبان بر درست مثل رژيم مصيبت بار و مخفيدرتاريخ اسالم، 
افغانستان جنگ زده تحميل كرد كه در اين جهان به هيچ چيز شباهت 

ي  كامبوج تحميل كرد. ندارد جز رژيمي كه پل پت به مردم جنگ زده
توان ديد.] درآن يك ابتكارات اسالم و دراين يك ابتكارات كمونيسم [را مي

      ي اياالت متحده در ويرانيات امپرياليستيدر هر دو مورد تجاوز
هاي ملي و تخريب كامل نژندي كل جمعيت هاي هر دو جنگ، روان

تاروپود اجتماعي و حتي نابودي اندك وسائل مادي مطمئن موجود براي 
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- زندگي روزانه  بسيار دخالت داشت و راه را براي به قدرت رسيدن  پل پت
رود كه همواركرد. اكنون بيم آن مي ها و مالعمرهاي در اين جهان

  سرنوشت مشابهي در انتظار عراق باشد.
هاي آن  را متوقف كنم و به آمدجا بحث جنگ و پيخواهم دراينمي
ها بپردازم كه درجهان مسلمانان نيز ي تمدني گفتمان هاي مترقيانهقضيه

ترين ذهبيترين تا مهائي از عرفيهائي كه هم بخششود، گفتمانتبليغ مي
كنند. حقيقت روشن اين است و حتي بخشي از رزمندگان مسلح تبليغ مي

هاي تمدني ريشه در نظراتي دارد كه نه فقط به كه عقائد مربوط به تفاوت
نيز مربوط   "غرب"ي آن يعني بلكه به مخالف استداللي  "شرق اسالمي "

ترند نظرات ها  آنان كه  فرهيخته شود. دربين شيفتگان بحث تمدنمي
باور ي عقلزدائيداري، روشنگري و دين مشخصي در رابطه با سرمايه

  مسيحيت دارند:
داري ناكافي در بين داري پروپيمان  در غرب در مقابل سرمايهسرمايه

زدائي ي طلبانه و عقل باور در مسيحيت و دينمسلمانان. پايه ي برابري
] فرانسه و غيره در جوامع كاملي كه متفكران روشنگري، انقالب [كبير

ي اين قضايا در جوامع اند، همگي  با فقدان همهمسيحي انجام داده
شود كه اسالم را از خرد مسلمان و شكاف غيرقابل جبراني سنجيده مي

ها  كمتر كه در بين شيفتگان بحث تمدنكند. كسانيعرفي جدا مي
كنند. درعين حال، ي سنت در مقابل نوسازي بحث مياند دربارهفرهيخته

پست مدرن ها نظر خود را با اصطاحاتي چون  اصالت، كثرت و خلوص 
دهند. از نظر جناح راست خشن و بي رحم هم،  ها توضيح ميفرهنگ

ي زند، اما فرهنگي كه پايه نژادپرستيچنان حول فرهنگ دور ميقضيه هم
د : اين كه شود و هميشه هم كاركرد دارشناسي تعريف ميآن با علم زيست

گذاري اند. فرق گونهاينها دهد] آنهستند است كه [نشان مي كيها  آن
شناسي موضوعات اجتماعي و  بخش شناختفرهنگي كه امروزه الهام

تواند محل تالقي چندي ازين گرايشات باشد، حتي اگر سياسي است، مي
  هاي ديگر ازهم فاصله بگيرند. درجنبه

  ت و پروفسورژئوپليتيك: پاپ، پرزيدن

در طيف راست تا چپ ايده ي ساده انگارانه اي را شاهديم  مبني بر  
ي انحرافاتي كه از هنجارهاي خود، و به يقين كه غرب، علي رغم همهاين

ي كنوني خود،  دارد  اساسن  سكوالر، دموكرات، ليبرال و بنديدر شكل
- الن راستمسيحي است. سكوالريسم و ليبراليسم افراطي احتم -يهودي

ي كافي كند و چپ احتمالن  غرب را به اندازههاي افراطي را عصباني مي
داند، اما بر سر اين توصيف توافق عمومي وجود ليبرال يا دموكرات نمي

حتي در اثر فردريك  "غرب"در مورد   "ميسحي -يهودي"دارد. (اصطالح 
شود.) ها، نيز  مشاهده ميپرداز تواناي بحث فرهنگجيمسن، نظريه

ها را داراست (و مخصوصا غرب،  به ي اين ويژگيبسيارخوب، اگر غرب همه
ها را داشتند، دليلي دركار نبود كه اين دليل كه اگر ديگران هم اين ويژگي

هاي بدانيم) زحمت چنداني  نبايد ي چنين فضيلتمشخصا غرب را دارنده
به هم مرتبط  هايهاي گوناگون بخشكشيديم كه بگوئيم اين فضيلتمي

كه در ذات خاستگاه و مبدا غرب چيزي نهفته پارچه اند و اينيك كل يك
  سازد.است كه وجود اين كل يكپارچه را ممكن مي

ي فرهنگ،  مذهب هائي كه محل تالقيي آن حوزهبه نظر من درهمه
هاي اخير شروع  كرده است خود در دهه  "مسيحي"و سياست است، غرب 

تعريف كند، آن هم اساسا براي پشتيباني از  "مسيحي - دييهو"را همه جا 
و بخشي  1967گر  آن در سال ي ويراناسرائيل، به خصوص بعد از پيروزي

هم به خاطر جبران احساس گناهي كه به خاطر كشت و 
كرد و بخشي ديگر براي هم هويت سازي كشتار(هولوكست) [ يهوديان] مي

كه اياالت متحده در ري، درست زمانيي نيروي ديگخود با پيروزي نظامي
تر معيار و رو شد.  پيش از آن،  يهودي ستيزي بيشويتنام با شكست روبه

مسيحي. افزون براين،  -هنجار بود تا نوعي غرور به داشتن هويت يهودي
ي دوم اروپا را بايد فراموش كرد تا ي تاريخ پيش از جنگ جهانيعمده

ي نسبتن يكدستي مل سياسي غربيي عدموكراسي ليبرال را شيوه
باوري مرجح اصطالحي است كه در دوران فرهنگ  "ارزش"تصوركرد. (
گويند غرب، به رغم شد و دمكراسي ارزشي است كه ميشمرده مي

كاربست نژادپرستي، فاشيسم، نازيسم و غيره، هميشه  با آن موافق است.)  

زمان هم سكوالر ان همتوكه ميي جالب ديگري  هم وجود دارد: اينايده
توان هم زمان  هم  سكوالر و هم مسيحي. آيا مي -بود و هم يهودي

  اسالمي بود؟
فرضي كه يهوديت و مسيحيت را كاملن با  بسيارخوب، تنها پيش

سكوالريسم و ليبراليسم مدرن امروزي سازگار بداند  و، درعين حال،  
تواند مويد اين ر، احتمالن مياسالم را [با سكوالريسم و ليبراليسم]  ناسازگا

تواند  با مسيحي،  مي - ايده باشد كه  توصيف غرب از خود به مثابه يهودي
اش، كاملن ، خوانائي داشته باشد.  در دمكراتيك -ادعاهاي سكوالر و ليبرال

كه اجزاي شان مسلمانند با قبول اينصورتي كه،  جوامعي كه اكثريت
اند در هويت معاصري كه دارند، دخالت ردهي اسالمي كه به ارث بمتشكله

توانند باشند. بنا براين، در داشته است، به طور آشكار سكوالر نيستند و نمي
وري چنين وضعيتي بسيار درخور توجه  است كه اسرائيل، پايگاه  ديده

ي آسياي غربي،  مورد تحسين قرار گيرد و تمدن غربي درقلب جغرافيائي
دولتي "ي احساس برانگيزي  خود را  ور قانوني  و بگونههمواره بتواند به ط

توصيف كند، و درعين حالي كه يك سوم شهروندانش غيريهودند   "يهودي
برند، به مذهبي رنج مي - ي قوميهاي تعريف شدهاي  محدوديتو از پاره

هم ي سكوالر و ليبرال نوع غربي نگريسته شود، آنعنوان مدل دموكراسي
  هاي استبدادي  و بنيادگرا. ز نظامدر دنيائي ا

ي بحث جاري نيازي نيست كه به اظهارات مربوط به حق در زمينه
- مذهبي در آمريكا بيش از اظهارات اسامه بن الدن توجه داشته باشيم (

- تر و حتي قابل قبولكه بسياري از اظهارات بن الدن هوشمندانهباوجودي
ر پاپ مراجعه كرد تا پي برد كه ي اخيتوان به سخنرانيترند.) اما مي

گيري و هوشياري،  تا پيوندهاي بين غرب، مسيحيت و خرد چگونه با پي
حدي به منظور جدا كردن غرب مسيحي يا معقول از جهان اسالم، ترسيم 

شود. اين قضيه مخصوصن جالب است زيرا پاپ (قبلن به كاردينال مي
 "ي جناح چپ كاتوليك يا به بيان شوخ طبعانه - راچينگر معروف بود 

زاو تا رسيدن ) در بين آن بخش ازكليساي كاتوليك كه ا"كاردينال موش 
اش حمايت كردند، به خاطر دانشوري از شهرت باالئي مقام  همايونيبه 

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

درسطح وسيع منتشر شد. به يقين اي كه رگنسبورگ ايراد كرد، سخنراني
در  توان آنراتوان قرائت كرد. ميهاي گوناگون مياين سخنراني را به شيوه
ي مذهبي كه هم اكنون دربين مسلمانان گسترده متن احساسات افراطي

هاي كوتاه و مبهمي كه است قرائت كرد، مسلماناني كه مدعي اند نقل قول
را جريه دار كرده است و بدين ترتيب  هااش آورده، آنپاپ درسخنراني

نمودهاي خشم و عصياني كه به سوزاندن تعدادي كليسا به دست گروه 
هاي مترصد مسلمان درتركيه يا فلسطين منتهي شد را  به طور عام به 

-هاي نارواداري در بين جماعات مسلمان و در دين اسالم آنعنوان مصداق
گونه كه خود مصر ي پاپ را همانگونه كه هست، نمونه آورد. يا سخنران

ي بين مسيحيت و اسالم قرائت سو، تاملي بر تفاوت اساسياست،  از يك
داند، و از ديگرسو، هويتي بنيادي  كنيم كه به لحاظ سياسي بي طرفانه مي

دهم از كل قضيه قرائتي  تاريخي  داشته بين مسيحيت و اروپا. ترجيح  مي
گوناگوني ببينم كه اين سخنراني اثر خود را هاي را در موقعيتباشم و آن

ترين منبرها در اي كه از يكي از محترمها گذاشته است، سخنرانيبرآن
  ايراد شد. "غرب"

به من نشان دهيد محمد "آميز شروع كنيم: از خود نقل قول توهين
چه او آورد فقط چيزهاي بد و چه چيزي آورد كه تازگي داشت وآن

كرد را با ثل فرماني كه داد تا ديني كه موعظه ميغيرانساني بود،  م
) آن اظهارنظر مشخص در قرن چهاردهم   3(  "شمشير تبليغ كنند.

ها ي جنگ با تركي ويژه اي داشت: امپراطوري بيزانس در مخمصهزمينه
تري داشت و به همين دليل از گرفتار آمده بود كه درآن قدرت نظامي كم

ي ديگري پا درخواست كرده بود تا جنگ صليبيهاي گوناگون دراروقدرت
داد كه كليساهاي غرب و شرق را را سازماندهي كنند و درعوض قول مي

متحد كند. اين درخواست به جائي نرسيد و كمي پس از مرگ امپراطور 
بيزانس، قسطنطنيه به دست قشون ترك  سقوط كرد. با اين وجود، نكته 

ي نظامي نوشته شد و بدگوئي از اين است كه اين جمالت طي مبارزه
توان اسالم در خدمت آن منظور معين قرار گرفت. بنا براين، به حق مي
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- تعجب كرد كه چرا اين قطعه ي مبهم امروزه دوباره بيرون كشيده مي
و باز هم  در    -هم پاپي رومياكنون به دست پاپ ديگري ،  آن -شود

 -ندن غرب دموكرات يهوديي جنگي فراگير  به منظور فرا خوابحبوحه
فاشيسم "را  امروزه مسيحي براي اتحاد عليه تروري جهاني كه مسبب آن

  نامند. به اصطالح،  جنگي سكوالر در خطه اي مذهبي.مي  "اسالمي
شود اي ظاهر ميشناسانهاين نقل قول در جريان شرح عمومي يزدان

و اسالم، به ي بين مسيحيت ي مذهبي و تمدنيمبني بر تفاوت اساسي
ي كه طبق نظر پاپ، دين مسيحيت از همان آغاز در مفاهيم يونانيطوري

اي كه هويت ايمان  و خرد براي آن خرد كيهاني پايه داشته است، به گونه
كه اسالم خداي بريني را درنظر دارد كه ي اساسي دارد. درصورتيجنبه
نان مطلق است كه اي با خرد ندارد و درحقيقت چي درست و سازندهرابطه
وجه كه به هيچ  -كندو اغلب هم چنين مي -تواند احكامي صادركندمي
مورد تاييد قرار داد، عقالنيتي كه به  "عقالنيت ايمان"توان درچارچوب نمي

ي اساسي دارد. اين احكام ادعائي مربوط به قول پاپ از نظر مسيحيت جنبه
ست از خرد ايونهگسترش اسالم به قدرت شمشير، بدين ترتيب نم

-ي دين اسالم. پاپ يقينن در سخنراني خود قبول ميي  بنياديستيري
اما او اين   "الاكراه في الدين.  "كند كه در قرآن جائي آمده است كه: 

محمد قدرتي نداشت "كه داند، زمانيمرتبط مي "دوران اوليه "قضيه را به 
كرد كه گوئي و درعين حال طوري صحبت مي "و مورد تهديد بود

هاي رنگارنگ هيچكدام را مسيحيت خود نه تاريخ انگيزيسيون و نه خشونت
  ) 4نداشته است. ( 

شناسانه] بين اسالم و ي ما اختالف كالمي [يزدانجا نگرانيدراين
مسيحيت نيست، هرچند به جاست اشاره شود كه درست همان زماني كه 

رد، صدر اعظم آلمان و تعدادي نخست وزير تركيه از اظهارات پاپ انتقاد ك
از همكاران او با تمامي نيرو به دفاع از پاپ شتافتند. بنابراين، معلوم نيست 

گونه كه ، همانكه آيا سران دو كشور آلمان و تركيه مذاهب و تمدن ها را
ملت ها  –ي دولت كنند يا نمايندههانتينگتون مدعي است، نمايندگي مي

كنند، ي كشورهاي خود عمل ميلزامات سياسيهستند و بنابراين تحت ا
ي مالحظات مذهبي دارد. بنابراين، دراين رابطه الزاماتي كه احتمالن صبغه

مفيد است به خاطر داشته باشيم كه كاردينال راچينگر پيش از پوشيدن 
ي ي الهيات واتيكان بود و در آن مقام به روزنامهشنل پاپي، عالم اصلي

جا كه تركيه ملتي مسلمان است، گفت كه از آن  "وفيگار "ي فرانسوي
تركيه  در جريان  تاريخ همواره  "ي اروپا پذيرفته شود: نبايد به جامعه

ي  ديگري را نمايندگي  كرده  كه  در تقابل  دائمي  با اروپا  قرار قاره
اي فرهنگي با كشورهاي عرب تواند تالش كند قارهداشته است. [تركيه] مي

ي يك فرهنگ با هويت خاص آن ي اصليبه وجود آورد و چهره همسايه
) باز هم يك  تفاوت عميق و غير قابل اصالح، و اظهاراتي از اين  5(  "باشد.

شود، دست كه به تالش تركيه براي پيوستن به جامعه ي اروپا مربوط مي
-ي آنست كه چرا نخست وزير تركيه مجبور شد تازهدهندهبه خوبي توضيح

ها ظاهرن با ي ايني اسالم را استثنا كند. همهي پاپ دربارهن كنايهتري
مركز  به خوبي انطباق دارد. بر متن اين گفتمان است كه  - گفتمان غرب
ي توانند بحث تند روانههائي چون  ساموئل. پي. هانتينگتون ميآكادميسين

ي پذيريناتواند از سنجشرا مطرح كنند و پاپ مي "ها برخورد تمدن "
  شناسانه  شرق اسالمي و غرب مسيحي داد سخن دهد.ي يزدانتمدني

هاي آن سخنراني هم به همان اندازه درخور توجه  است. ديگر جنبه
ي (هلني) مسيحيت براي آن مطلقن گويد كه خصلت ذاتن يونانيپاپ مي
بخشد. پاپ هويت متمايزي مي -و به اروپا –ي اساسي دارد و به آن جنبه

خواسته برد كه ميهاي خطرناكي نام ميي بحث خود از تالشر ادامهد
ي يوناني (هلني) مسيحيت را از بين ببرند و از جمله با جنبش است ويژگي

ي امروزي كثرت باوري كند و به ايدهپيرائي (رفورماسيون) شروع ميدين
ديگر  هايرسد  كه [به نظر او]  از فرهنگ(پلوراليسم) و چند فرهنگي مي

كنند:                           ي يوناني كردن [فرهنگ] خويش را سلب ميوظيفه
27  

اين رابطه ي تنگاتنگ  بين دين انجيلي و كندوكاو فلسفي ي   "
گرائي را يوناني رويدادي بود  كه اهميت تعيين كننده داشت....اگراين هم

هاي خود  خاستگاه قبول داشته باشيم، تعجبي ندارد كه مسيحيت به رغم 
و نوعي گسترش در شرق، سرانجام خصلت تاريخن تعيين كننده خود را 

ي عكس نيز توضيح توان اين قضيه را به گونهفقط در اروپا كسب كرد. مي
گرائي كه بعدن ميراث رومي نيز به آن اضافه شد، اروپا را به داد: اين هم

وان به درستي اروپا ناميد باقي توجود آورد و به عنوان پايه و بنياد آنچه مي
  ) 6( "ماند.

بي ترديد  مسلمانان  تحصيل  كرده (و نه فقط مسلمانان ) براين 
ي اسالمي ي قرون وسطي منبع حياتي براي ي فلسفيباوريباورند كه عقل
ي اسالمي ي نوافالطونيي يونان به اروپاي غربي بود. فلسفهانتقال انديشه

-و نوزايش (رنسانس)  اروپائي است. اين البته نكته تر از بشردوستيقديمي
كه اين نقل قول خواهم بگويم اينچه ميي مورد نظر من نيست. آن

مشخص كه احساسات مذهبي اسالمي را اين چنين جريحه دار كرد، خود 
- ستيزي و جنگتر اسالمهاي گستردهنياز به آن دارد كه نه  فقط  بر زمينه

اسالمي قرائت شود، بلكه بر متن  نظرات پاپ   ي فاشيسمهاي ادعائي
باوري، چندفرهنگي، پيرامون  جنبش دين پيرائي (رفورماسيون)، كثرت

هويت اروپا و مسيحيت، زيردستي نه  فقط  اسالم  بلكه مسيحيت شرقي و 
ي عضويت كامل در تركيه به عنوان كشوري  كه به لحاظ تمدني شايسته

بخشي ي ويژگي الهيات رهائير نخواهيم دربارهي اروپا نيست ، اگاتحاديه
شود. پاپ در از مسيحيت راستين قلمداد مي "انحراف"صحبت كنيم كه 

-دوره تصدي خود در واتيكان به عنوان كارشناس كالمي، الهيات رهائي
را  دانست  كه  بايد  به هر قيمت  جلوي آن "چالشي عليه كليسا"بخش را 
رمي كليسا  كه  خواست پروردگار است ساختار مقدس و ه "گرفت: 

بچالش كشيده شده است. اين موضع گيري بمعني آنست  كه  كشيشان  
منشاء  مردمي دارند و هر نوع تائيدي از دين در نهايت تابع معيارهاي 

)  كسي كه درچارچوب كليساي خود آزادمنش نباشد  7(  "سياسي است.
  ذاهب روادار باشد.توان انتظار داشت كه نسبت به ديگر منمي

توانيم اين قضيه را صرفن به عنوان ي اين احوال، نميبا همه
ي يك شخصيت ناديده  بگيريم، شخصيتي كه در عين حال ناسزاگوئي

كه  تركيه  به  لحاظ  تمدني  مناسب عضويت در آزادمنش هم  نيست. اين
ن  شمار تواند  به  چنيكه اروپا مياين –ي اروپا هست يا نيست جامعه

ي  كشور خود جا و مكان دهد بدون بزرگي از شهروندانمسلمان در محدوده
كه از نظر ي بي همتاي خود را ازدست بدهد يا ايني فرهنگيكه ويژگياين

اروپا عاقالنه است كه كشوري  با چنان  دم  و دستگاه  نظامي ي پرقدرت 
ي سطوح و در همه ست كه در سراسر اروپاايمساله –اسالمي را  بپذيرد 

ي پاپ نه فقط يك نظر شخصي بلكه نگراني به وجود آورده است. گفته
دهد. همين طور هم، بخش بخش بزرگي از فهم همگاني اروپا را نشان مي

كه پيوند اصلي دانشمندان غربي كاملن  نظر پاپ را تاييد مي كنند، اين
ي سياسي شهمسيحي و منطق يونان و اندي- ي يهوديبين ميراث مذهبي

- اساس و بنيان اروپا و صفت بي همتاي آنست و همان است كه به سنت
هاي دموكراتيك و سكوالر غرب  ويژگي بي همتايش را بخشيده است. 

بخش كه  در اين سخنراني به ميان كشيده  حتي موضوع الهيات رهائي
نشد  ولي زماني  كه  پاپ  كاردينال و عالم  متخصص كالمي [مسيحيت] 

ي وجه مسالهداد، به هيچهاي ذهنيش را تشكيل ميد،  يكي از مشغلهبو
دادند، داخلي كليسا نبود، اما  اخطارهائي  كه  افرادي  چون او عليه آن مي

  گذاشت.بر رهبران اياالت متحده شديدن اثر مي
با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري و  1980در ماه مه سال 

، يك گروه متخصص كه براي حزب جمهوريخواه كانديداتوري رنالد ريگان
سياسي ريگان بود، يعني همان "كرد،  سندي تهيه كرد كه كارپايه كار مي

 "براندازي داخلي  ". در بخش دوم آن تحت عنوان "سانتافه "سند معروف 
  گونه آمده است:اين 3پيشنهاد شماره 

نه فقط اياالت متحده در سياست خارجي خود  بايد رودرروئي (و "
بخش را شروع كند. متاسفانه واكنش پس از وقوع حادثه )  با الهيات رهائي

لنينست از كليسا به عنوان  سالحي عليه مالكيت  –نيروهاي ماركسيست 
اند و در جماعات مذهبي داري توليد استفاده كردهخصوصي و نظام سرمايه

  "مسيحي.   تر كمونيستي است تااند كه بيشهائي رخنه كردهبا ايده
داري و كمونيسمي بود كه  قرار اگر افغانستان ميدان نبرد بين سرمايه

مغلوب شود، آمريكاي مركزي بستر  "فاشيسم اسالمي"بود به كمك 
كشمكشي بود بين هژموني آمريكاي شمالي و شورش انقالبي در آمريكاي 

و ي نيرو التين. در اين كشمكش، الهيات رهائي بخش به مثابه سرچشمه
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 -پشتيباني از انقالبيون مشخص شد و بنابر اين، مسيحيت نوع متفاوتي 
را بايد بسيج،   -ي تنوع آن حق [ويژه] مذهبي اياالت متحده، با همه

كردند و بي ترديد همراه با حمايت مالي و حتي، در صورت لزوم،  مسلح مي
  . فرستادندعنايات و بركات آشكار و تلويحي واتيكان به جنگ آن مي

گونه ارتباطي با استدالالت پاپ [در نقل قول مربوط به محمد هيچ
سخنرانيش]  نداشت. پاپ كه مردي زيرك و بسيار سياسي است، از بحث 

چه خود خارج شد تا بتواند نقل قول [خود] را بگنجاند به اين قصد كه آن
در خطر است،   "فاشيسم اسالمي "شد  كه  در جنگ  عليه ادعا  مي

 –ي غرب مسيحي ي معقول هلني (يوناني) شده – "غرب"ي ايدههمان 
داد: اگر جنگي در است و اين آن چيزي بود كه [پاپ]  اساسن توضيح مي

  ها بود.ميان بود، جنگي بين تمدن
ي معنوي كليسا دارد، ايجاب مي مقام  واالئي كه او [پاپ] در سرمايه
ه طور مستقيم ابراز نكند. اش را بكند كه اشارات ارشادي گفتمان كالمي

چنين احساس گناهي را آكادميسين با نفوذي در واشنگتن، مثلن ساموئل. 
ها و بازسازي نظم برخورد تمدن "پي. هانتينگتون ندارد، كسي كه كتاب  

آميز منتشر شد و با توضيحات تحسين 1996او در سال  "يجهاني
در دو حزب [دو حزب رو شد كه شوروشوق ناسينجر روبهبرژينسكي و كي

متفاوت ] را نسبت به ديد استراتژيك مولف نشان ميداد. اشاره به اين 
ي عميق آن بلكه به خاطر شهرت و تاثير آن كتاب نه به خاطر انديشه

است. از نقطه نظر آكادميك، اين كتاب كار متوسطي است. در اين كتاب 
ين توهم كه هانتينگتون متفكران عصر روشنگري را به خاطر تقويت ا

كند كه گوئي ميآيد سرزنش وپيشسرانجام تمدني جهاني به وجود مي
به   "تمدن"و  "فرهنگ"قرن بيست ويكم را جنگ بين فرهنگ ها (او از 

داند چند تمدن [در كند، اما او نميكند) متالشي ميتناوب استفاده مي
  گويد هفت يا هشت تمدن.دنيا ] وجود دارد : مي

در جوهر استدالل خود تمدن غربي را با مسيحيت غربي، هانتينگتون  
را دقيقن نه فقط داند، تا آنمذهب كاتوليك و پروتستانيسم هم هويت مي

چنين از كليساي ارتدكس متمايز سازد، زيرا [در از جهان اسالم بلكه هم
صورت] روسيه، سرب، مسيحيت خاور نزديك (لوانتي)  و از اين غير اين

شوند. با اين همه، براي هانتينگتون ها محسوب ميآنقبيل هم جزء 
آمريكاي التين مساله است چرا كه عمدتن كاتوليك وپروتستان مذهب 

گونه استدالل بياورد كه زند تا ايناست. هانتينگتون به هزار راه و بيراهه مي
آمريكاي التين به جهاتي اساسي متفاوت است و بايد يا آن را تمدني 

شي از تمدن غرب تلقي كرد. ظاهرن مطمئن نيست. دو بندي مستقل يا بخ
كه در پرانتز گذاشته، شروع   "شايد "آورد با كلمه ي كه راجع به آفريقا مي

ها  تمدن "اغلب متخصصان [بحث]"يابد: شود و با اين نظر او ادامه ميمي
. "شناسندبه استثناي برويدل تمدن مشخص افريقائي را به رسميت نمي"

ي بعدي او به اين اشاره دارد كه احتمالن چنين تمدني ممكن است هجمل
ي ي جنوبيوجود داشته باشد ولي اگرهم وجود داشته باشد فقط در نيمه

هائي از ي نواري در ساحل شرقي بخشقاره بايد باشد. بخش عليا به اضافه
ه كشي او مسيحيان آفريقائي بتمدن اسالمي است و نه آفريقائي. در نقشه

كه دويست ميليون از مردم هند هيچ تمدني تعلق ندارند. به رغم اين
مذهبي جز هندو دارند و اين كشور به داشتن قانون اساسي سكوالر خود 

شود تمدن آن كلن كند، [دركتاب هانتينگتون]  گفته ميافتخار مي
هندوئي است. اكنون كه اين مقاله را مي نويسم هندوستان يك رئيس 

مان ويك نخست وزير سيك دارد و در عين حال  يك زن جمهور مسل
ي كاتوليك رومي به لحاظ سياسي قدرتمندترين شخصت اين ايتاليائي

كه يونانيان عضو ناتو و درعين حال عضو كشور است. هانتينگتون ازاين
ي گريزناپذيري كليساي ارتدكس اند، غمگين است زيرا ناتو را اتحاد امنيتي

داند كه طبق نظر او فقط بايد شامل اتحاديه اروپا ميبراي تمدن غرب و 
رود كه كساني باشد كه طرفدار مسيحت غربي اند. او حتي تا آنجا پيش مي

گويد مخالفت شديدي كه عليه سياست اياالت متحده و نقش ناتو مي
دريونان وجود دارد فقط به اين دليل است كه پيوندهاي مذهبي يونانيان 

ق ندارد. هانتينگتون  براين اصرار دارد كه نشان هر واقعن به غرب تعل
كند كه با آيين تمدني مذهب است و بنابراين خود را مجبور احساس مي

كنفيسيوس،  به خاطر مقاصد عملي، به عنوان يك مذهب برخورد كند، 
  گفتي آيين كنفيسيوس يك مذهب است.

  هاي هانتينگتون بي ربطند،بنديمقوله

  رهنمودهاي او تند وخشن:ها و اما توصيه 

عام به طور روز افزوني آن ي ي رستگاريادعاهاي غرب مبني برنظريه"
تر دارد. دراين رابطه از همه جديها واميرودررويي با ديگر تمدنرا به 

رودررويي با تمدن اسالم وچين است. بقاي غرب به اين بستگي دارد كه 
ها تمدن خود را به د و غربيي مثبت، بازتعريف كنگونههويت خود را به

مثابه تمدني بي همتا و نه جهاني يا وحدت بخش قبول داشته باشند تا 
هاي جوامع غير غربي از آن حفاظت را تجديد و در مقابل چالشبتوانند آن

ها تمايزي ترين تمايز بين ملتكنند....در جهان پسا جنگ سرد مهم
- فرهنگي است. ما زماني مي ايدئولوژيك، سياسي يا اقتصادي نيست بلكه

دانيم چه كسي هستيم كه بدانيم چه كسي نيستيم و اغلب هم فقط زماني 
  ) 8(  "كه بدانيم عليه چه كسي هستيم...

جا تجلي پيدا كرده است درحقيقت سناريوي ژئوپليتيك چه دراينآن
رودرروئي مداوم است، رودرروئي  تحت نام گفتمان فرهنگي  با  تمايزي 

ها: ما فقط زماني خود را (اشميت) بين دوست و دشمن، ما وآن اشميتي
مان چه كساني اند. دشمنان اصلي غرب شناسيم كه بدانيم دشمنانمي

تر ديگري هم در ميان هست. در اسالم و چين اند، اما مشكالت كوچك
عين حال كه از نظر هانتينگتون غرب اروپا، امريكاي شمالي به اضافه ي 

چون استراليا و نيوزالند را شامل  "هائي در نوآباد نشين "در منسوبات دور 
درخود اروپاست. اين   "كنندهي تقسيممرز اصلي"شود، در واقعيت مي

ي آهنين به سمت شرق كشيده شده است، مرزي كه با فروافتادن پرده
هاي مسيحيت غرب را اكنون اين مرز است كه ملت"اكنون مذهب است: 

در   "كند......هاي ارتدكس در آن سو جدا ميسالم و ملتدر اين سو از ا
برخورد بين مسيحيت، اسالم،  كليساي ارتدكس وچين، آمريكا بايد رهبري 

ي غرب اين بوده كند و غرب بايد به منظور دفاع از خود متحد شود. مساله
ي رستگاري عام بوده است. بدين ترتيب، حاصل ي داشتن  نظريهكه مدعي
ي رستگاري عام به تصور هانتينگتون نه حمايت دوجانبه يا هرد نظري

جا هاي گوناگون بلكه وضعيت جنگ دائمي است. درايناحترام بين فرهنگ
روي ديگر پسامدرنيسم  و نسبيت رئوفانه محلي از اعراب ندارند!  درآن

  رسيم.هانتيگتون به اسامه بن الدن مي
  

  انواع گوناگون اسالم: بررسي تاريخي

هايي را بررسي كرديم كه معرف مسائل مربوط به تاكنون گفتمان  
توان از بحث پيرامون بود، اما نمي  "هاتمدن"ي بحث  اسالم در زمينه

-ي ترور يا قهر خودداري كرد، ترور يا قهري كه گروه خاصي از اسالممساله
كه  اند. تمركز بر ترور يا قهري مبارزه  برگزيدهگرايان به عنوان شيوه

هاي راست و چپ به ما تحميل كردند و در غرب به بحث غالب گفتمان
جااست زيرا به تمركز بر گرايشاتي منتهي تبديل شده است، مخصوصن بي

اي بودند و در شود كه تا همين اواخر در جوامع خود عناصري حاشيهمي
 هاي غرب ريشه درمانند. تمركز بر گفتماناغلب جاها اين گونه باقي مي

ي  (اكسيدنتاليسم)  شايعي دارد كه جهان اسالم را به دو بخش غرب آئيني
-ي اسالمكند و به همهگرايان تقسيم ميي سكوالرها و اسالمانگارانهساده

كند كه به دنياي مفهومي و ايدئولوژيك گرايان به مثابه كساني نگاه مي
ا، هر چقدر هم ي سكوالرها ريكساني تعلق دارند، دنيايي كه نه فقط همه

گرايان  كند، بلكه اسالمفاسد و ديكتاتور باشند، به عنوان شر كمتر تبرئه مي
توانم مدارك جا نميداند. در اينرا، دست كم، نيرويي  بالقوه تروريستي مي

كند  طي پنجاه سال گذشته، اكثريت اي را بررسي كنم كه ثابت ميتاريخي
اند و اند طرفدار غرب بودهاسي  فعالگراياني كه به لحاظ سيعظيم اسالم

اسرائيل است كه بسياري  –ي سياست امريكا كه تنها خشونت افراطياين
آوري به اردوي ها را به اردوي ضد غرب سوق داده است.  اين روياز آن

مخالفت با غرب به خصوص از زماني شدت يافت كه اسرائيل  درسال 
چه ي كه جنگ هاي غرب عليه آنبه كمك غرب پيروز شد و  زمان  1967

مرسوم شده است گسترش پيدا كرد. فقط  "فاشيسم اسالمي"امروزه به  
(يا بنيادگرايي) بپردازم كه به مثابه  "اسالم گرايي"ي خواهم به مسالهمي

ي مناسبي  به منظورهاي گوناگون  مورد استفاده و سوء استفاده قرار مقوله
  گيرد.مي
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نند هر جنبش سياسي كه به لحاظ  ايدئولوژيك گرايي نيز همااسالم
هاي ي نيرومندي برخوردار، همه جا جريانايپيچيده است و از پايگاه توده

ي جوانب اين مساله، بايد گيرد. با در نظرداشت همهگوناگوني را در بر مي
گفت كه جرياناتي كه درپي استفاده از فرايندهاي سياسي و انتخاباتي براي 

گرايان دست باال را اند، درخط مشي اسالمهاي خود بودهه آماجدستيابي ب
گراياني كه چنين فرايندهايي را دسته از اسالماند.  در عين حال،  آنداشته

ها فقط اي از آنو در مورد پاره –خواهند اسالم را با قدرت تفنگ رد و مي
شيعيان،  اند. در بينپيش ببرند، عمدتن دراقليت بوده -با قدرت تفنگ

اي زد. ي خيره كنندهي واليت فقيه دست به نوآوريخمينيسم با آموزه
ي واليت فقيه،  سلسله مراتب روحانيت موظف است حكومت طبق آموزه

ي دنيوي را به دست گيرد و براي رسيدن به آن قيام مسلحانه را وسيله
كه اييجداند. نظر غالب در بين شيعيان چنين بوده كه از آنمشروعي مي

ها در اساس نامشروعند و عموم ي دولتامام دوازدهم غايب است، همه
توانند انجام دهند اين است كه منتظر ظهور او مردم تنها كاري كه مي

باوري و انتظار باشند تا عدل و داد را [در جهان]  برقرار كند (اصول غيبت
وف شده معر "رضا و توكل "ي  زبان انگليسي به كه در دانش پژوهي

ي روحانيت اين است كه از اعمال است).  تا زمان ظهور  امام  زمان وظيفه
ي مذهبي، قدرت سياسي خود داري  و جماعت مومنين را در زندگي

توان گفت اين شان به بهترين وجهي هدايت كنند. مياجتماعي و فرهنگي
را  به آموزه در اصطالح نوگرايي به طرز موثري قدرت مستقيم نهاد مذهبي 

ي ي مدني محدود كرد و موجب شد قدرت سكوالر در حوزهي جامعهحوزه
جا كه سياسي به وجود آيد، با اين اميد كه ساختارهاي دولت سياسي تا آن

  ي عدالت اسالمي نزديك باشد.ممكن است به اصول اساسي
توان چنين استدالل كرد كه تركيب ي اين سطور ميبه باور نويسنده

مولفه پيروزي نيروهاي طرفدار خميني را در ايران ممكن  ي سهويژه
  ساخت. اين سه مولفه از اين قرارند:

سركوب نيروهاي چپ، سكوالر و ضد امپرياليست در اثر كودتاي  - 1 
  و رژيمي كه به دنبال آن سر كار آمد. 1953ي سال سيا( سي. آي . اي ) ساخته

  ي بي نهايت شاه.كامگيخود -2
ي بي نهايت تنگاتنگ شاه با اياالت متحده كه توضيح هاپيوند -3
  ي پيروزي نيروهاي طرفدار خميني در ايران است. دهنده

امكانات ديگر را شاه  با نابودي كامل مخالفان سكوالر از بين برده  بود. 
تر هايي كه طرفدار خميني نيستند و به تفسيرهاي  متعادلديگر سنت

مدرن باور دارند، هرجا جمعيت نسبتن بزرگ ي بين اسالم و سياست رابطه
دهند، اما به اين خاطر كه شيعه وجود داشته باشد، به حيات خود ادامه مي

هاي افراطي تجاوز غربي روبرويند  و نه با  آزادي انتخاب و امكان با شكل
گفتگوي  معقول، رو به كاهش دارند. همين تمايز و چرخش از موضعي به 

  ايي غلبه دارد  كه اكثرن  سني اند.موضع ديگر دركشوره
گرايان و دولت به اي بين اسالمدر الجزيره كه اخيرن جنگ بيرحمانه

گرايان در انتخابات ملي شركت كردند، وقوع پيوست، اكثريت عظيم اسالم
در دور اول پيروز شدند و قرار شده بود با پيروزي در مراحل بعدي 

دور بعد دولت كل فرايند انتخابات را انتخابات دولت تشكيل دهند. اما در 
ي با حمايت آشكار اروپا و اياالت متحده لغو كرد. اين امر به عناصر اصلي

ي الجزيره به نيروي غالب تبديل گراييجهاد كمك كرد تا بر متن اسالم
گراي ها و رزمندگان اسالمترين سازمانشوند. در مصر بخشي از معروف

ي اخوان المسلمين به تا به امروز حزب پارلماني مسلح به وجود آمده ، اما
تري برخوردار بوده است. مبارك، يكي طرز غيرقابل قياسي از پيروان بيش

هاي مهم اياالت متحده در جهان عرب، انتخابات اخير را از نورچشمي
دستكاري و رهبران اخوان المسلمين را به زندان انداخت و در تدارك وضع 

گرايان گوناگون را در انتخابات، دست كم، ركت اسالمقوانيني است كه ش
بسيار مشكل سازد. آيا اخوان المسلمين با بسته شدن مسير انتخابات به 

ها درانتخابات بيم ي آني احتماليرويشان به دست دولتي كه از پيروزي
گرايان الجزيره را درپيش نخواند گرفت؟ پاسخ به اين دارد، راه اسالم
  ن مشخص مي كند.پرسش را زما

- در فلسطين سازمان حمس قرارداد اسلو را رد كرد زيرا آن را تسليم
دانست، اين موضعي بود كه حتي يك روشنفكر، سكوالر، و طلبانه مي

ي صدري چون ادوارد سعيد هم اتخاذ كرده بود، اما كل معقول و با سعه

حل دو اش بر اين ايده مبتني است كه راهي سياسي حمس پايهبرنامه
دولت كاملن ممكن است به شرطي كه اسرائيل مناطق فلسطيني را تخليه 

اشغال كرد و مرزهاي قبل از اشغال را به عنوان  1967كند كه در سال 
- حل نهايي چه ميانداز كه راهي  واقعي بپذيرد. اين چشممرزهاي نهايي

ز چهل هايي است كه، پس اتواند باشد،  پژواك آرزوهاي اكثريت فلسطيني
بار قرارداد اسلو،  به اين باور  شان ] و شكست فالكتسال اشغال [سرزمين

اند كه اسرائيل بدون فشار مقاومت مسلحانه فلسطينيان با قرار داد رسيده
ي مقامات لياقتياسلو موافقت نخواهد كرد. افزون بر اين، فساد محض و بي

آن داشت تا درصدد  ها را برعموم  فلسطيني "فتح"فلسطيني به رهبري 
يافتن يك بديل باشند. اين بديل را حمس با  فراهم كردن خدمات 
اجتماعي در اختيارشان گذاشت، خدماتي كه مقامات فلسطيني مايل 

اي در اختيارشان نبودند فراهم كنند. حمس اين خدمات را از طريق رهبري
ي فقيرانه كردند و زندگيهاي نوار غزه زندگي ميگذاشت كه در بين توده

هاي مناطق اشغالي ها [براي فلسطينيان]  شفاف و روشن بود. تودهآن
كه اين دولت كاملن قانوني شكل اغلب به حماس راي دادند، اما زماني

گرفت، غرب تصميم گرفت راي دهندگان فلسطيني كه كانديداي مورد 
ب نكرده نظرشان، پرزيدنت عباس و رئيس امنيتي بد نام او، دهالن، را انتخا

بودند به لحاظ اقتصادي نابود كند. غرب، عباس و دهالن را نيز تحت فشار 
اي، درست يا نادرست، از قرار داد تا دولت منتخب مردم را به هر وسيله

 "گيري  شده كشتار هدف"بين ببرند و در همان  حال  اسرائيل سياست 
كه دستوراتش را  دادهر رهبر فلسطيني را ادامه مي -به زبان ساده ترور –

پذيرفت. اسرائيل تعدادي از وزرا و اعضاء پارلمان حمس را زنداني و نمي
ي شخص نخست وزير را بمب باران كرد. رهبري حماس باسياست خانه

فعاليت انتخاباتي بمثابه قلمرو اصلي ي بيان خواست هاي خويش تا كي 
ي مسلحانه را مبارزه اي خود تاثير گذار باشد وامرتواند بر پايگاه  تودهمي

  ي ميليشيا بگذارد؟به عهده
هاي زيادي را پشت سرگذاشته است. دست اهللا دگرگونيدرلبنان حزب

را در دست كه نصراهللا رهبري تشكيالت آنتوان گفت كه از زمانيكم، مي
ي محدود و ي مسلحانهگرفت، خط مشي روشني در كار بوده است: مبارزه

اي از سرزمين لبنان را اشغال ل مادام كه باريكهحساب شده عليه اسرائي
كرده و تعداد زيادي شهروند لبناني را در زندان نگهداشته است، اما با ابزار 

اي و عمليات از جمله و گاه تظاهرات توده –اكيدن انتخاباتي و سياسي 
ي لبنان با ي جامعهدر محدوده - خياباني براي دستيابي به آماج سياسي

ي مسلمان و ها با ديگر نيروهاي سياسياي از اتحادپيچيده يمجموعه
اهللا  را نه يك ي اياالت متحده كه حزبغيرمسلمان. سياست اعالن شده

 -كندبندي ميرده  "تروريستي"حزب  سياسي بلكه  صرفن  يك سازمان 
ي مهمي چون  سياستي كه، در عين حال ، مورد تاييد شركاي اروپايي

ين عربي پرقدرت اياالت متحده، چون عربستان صعودي، فرانسه و متحد
كند كه معتقد است غرب (از اهللا تقويت مياين تمايل را در حزب –است 

جمله اسرائيل ) براي روندهاي انتخاباتي در كشورهاي مسلمان ارزش 
  ي كار آمد مبارزه است.واحترامي قائل نيست و بنابراين تفنگ تنها وسيله

الت مشابهي در ديگر كشورها اشاره كرد، كشورهايي توان به تحومي
چون سومالي، سودان يا پاكستان.  تحوالت دقيقي كه اين چرخش  سريع 

ي مسلح گراييي معقول و متمايل به روند انتخابات به اسالمگرايياز اسالم
شود، بي ترديد گرا را  موجب ميهاي اسالمافراطي در چارچوب جنبش

هاست. با اين وجود، از سويي، ائتالفي از اين وضعيت ي هريك ازمشخصه
اغلب مستبد وجود دارد  ي ضد چپ و جناح دست راستيهاي داخليرژيم

اي در كار است كه صهيونستي -و از ديگر سو، سياست قاطع امپرياليستي
 "ي گرايياي را به وجود آورده است كه تحت آن اسالمشرايط عيني

- ي [اسالمدر بسياري جاها در مقابل نوع افراطيو دموكرات،  "معقول 
گرايي] هزاره باور عقب نشسته است. بنابر اين، غرب بايد به سه اشتباهي 

  گو باشد:كه طي حدود نيم قرن مرتكب  شده است،  پاسخ
گرايي] به عنوان نيرويي ضد كه با بسيج آن [اسالماينيكم  

هاي كمونيستي با نها جنبشرا رشد داد، اين سياست نه تآن "كمونيسم"
شد،  بلكه هر رژيمي را هم پايگاه وسيع دربين ملل مسلمان را شامل مي

-گرفت كه طرفدار ناسيوناليسم اقتصادي در برابر سرمايه كورپراتيدربر مي
ي غرب بود. چپ ها در غرب به همه ي اين تاريخ كم بها ميدهند وآنرا 
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نامند،تلقي مي كنند. مي "سرد جنگ"ي آنچه اي جزيي در محدودهواقعه
  جنگ سرداصطالحي است كه از واژگان امپرياليستي  به عاريت گرفته اند.

هاي سكوالري  كه ي رژيمكه،  غرب با تضمين  سرنگونياين دوم 
- ها ضد كمونيست بودند)  يا كمونيستكمونيست نبودند (در واقع اغلب آن

در اندونزي) يا از اتحاد با غرب كردند (مثل رژيم سوكارنو ها را تحمل مي
طور ناصر در مصر)  يا در زدند (باز هم مثل سوكارنو و همينسرباز مي

ي اقتصادي ناسيوناليست معتدل بودند (مثل مصدق در ايران)، فضاي زمينه
- ي  سياسي ي سكوالر را محدود و در نتيجه، پيدايش اسالم خط مشي

ي را تضمين  كرد: سادات، جانشين ي رنگارنگ از متعادل تا افراطگرايي
ي اياالت متحده كشاند، از جناح ناصر، مصر را به اردوي تحت رهبري

ي اخوان معتدل اخوان المسلمين حمايت كرد، اما به دست بخش مسلحانه
المسلمين  كه از سازمان مادر جدا شده بود، به قتل رسيد. اين قتل دقيقن 

شود كه اي مربوط ميتحده و آن قضيهبه موضوع اتحاد سادات با اياالت م
  ناميدند. ي اسرائيل ميها تسليم شدن به مسالهآن

گرايي در بسياري از كشورها به گرايش كه اسالمكه زمانياين سوم
ي (پراگماتيسم) گراييي عملنيرومندي تبديل شد، [غرب] نقش منفي
ستان سعودي هايي چون عربافراطي را برعهده گرفت: به حمايت از رژيم

ادامه داد و جهاديون را عليه كمونيسم در افغانستان، سازماندهي كرد، 
بود   "تهاجم شوروي  "پيوست فقط جا به وقوع ميچه در آنگفتي آن

هاي مستبدي چون  رژيم ي داخلي، از اغلب رژيمبدون داشتن زمينه
ترتيب گرايان حمايت و به اين حسني مبارك (در مصر)  در مقابل اسالم

-بودن را تقويت كرد، به  اسالم  "ضد امپرياليسم"ها مبني برادعاي آن
گراياني كه به طور فعال اعتقاد خود به سياست انتخاباتي (در الجزيريه، در 
مناطق اشغالي فلسطين و در لبنان) را به نمايش گذاشته بودند، رفتاري 

  كرد.برخورد مي "تروريست  "ها فقط به عنوان جز تحقير نداشت و با  آن
ي اسرائيل، اشغال طوالني مدت ها با مسالهي اينبنابر اين، همه

هاي فلسطيني به دست آن و رفتارش با اقليت هاي ساكن در آن سرزمين
اي گره خورده است. تبديل غزه به زندان ي بسيار پيچيدهكشور به گونه

اي كه به گونهبزرگ [به دست اسرائيل]، حتي قطعه قطعه كردن نوار غزه 
ي خاك آن تقريبن چهل درصد مناطق اشغالي هم اكنون به شكلي ضميمه

ي اروپا هاي اسرائيل و همدستيكشور شده است، حمايت آمريكا از سياست
اسرائيل براي تشويق دوستانشان در بين  مقامات -با آن،  و تالش غرب

ي يد انتخاباتيرحمانه عليه كاندفلسطيني در استفاده از ابزار خشن و بي
كردند. اين هاي طرفدار حمس از آن پشتيباني ميمردمي، كه فلسطيني

زخم عميق است. يك دولت نو آبادنشين به طريقي كه دانشمند اسرائيلي، 
ريزي شد،آنهم كند، پايهسازي آشكار توصيف ميايالن پاپه، آن را پاك

وغ استعمار خارج دقيقن زماني كه بخش بزرگي از آسيا و افريقا از زير ي
شده بود. اين سياست [ايجاد نوآباد نشين] مكمل سياست اشغالي بود  كه 
چهل سال طول كشيد، اين سياست نه تنها جنايات ادواري عليه جمعيت 

ي همت خود قرارداده بود، بلكه عالوه برآن وقيحانه تحت اشغال را وجهه
گرايان باور نداشته المكرد. آشكار است كه اسالمللي را نقض ميقوانين بين

همان قانوني كه گفتمان غربي بنيان اساسي  –باشند كه قانون غربي 
  شان عدالت به ارمغان نياورد. هرگز براي -داندزندگي متمدنانه  مي

ي بنابراين، بر اين زمينه است كه ما موظفيم تجزيه وتحليل ديالكتيكي
اين  كن است: تاريخاي را پيش ببريم كه تقريبن غيرممچنان پيچيده

كشورها را به طور كامل  بررسي كنيم، تاريخي كه چنين ديدگاهي را به 
- وجود آورد. موظفيم بين گرايشات تمايز قائل شويم، به هيچيك از روش

ها تسليم ي آنها يا راستاي عمل مورد عالقهگيريهاي درك يا نتيجه
ي چشم از دريچه نشويم و درعين حال تالش كنيم تاريخ آن كشورها را

ها،  دست كم، با حدي از همدلي، ببينيم به طوري كه، حداقل، بدوياني آن
ها را گرفت و تنبيهشان كرد، يا به نظرمان نرسند كه فقط بايد جلوي آن

اندازيم، نابود ها به را ه مياي كه ما متمدن"جنگ عادالنه  "آنها را در
افراد بشر درك كرد  كه  نه  ها را نوع مخصوصي از كنيم.اگر بتوان آن

ي مذهبي يا محصول جنگ و كشتار ها يا رفتارهاي افراطيمحصول تمدن
توان با بررسي اين صورت،  دست كم، ميبلكه محصول تاريخند، در آن

  ها آغازكرد. تاريخ

ي با اين احوال، دشوار ميتوان نظري ارائه داد كه به طور عام همه
شامل شود. هر يك ازين جريانات، فارغ از  جريانات گوناگون مذهبي را

اصلي ي اسالم  باشند (يا فاقد آن  كه تجليات گوناگون يك ويژگي ياين
اند كه كنند)، برآمد تاريخي بودهويژگي، آن گونه كه برخي  استدالل مي

ها را به وجود آورده است. اين امر حتي درمورد مفهوم مورد اختالف آن
كند. اگر حتي به خاطر بحث و استدالل هم كه ق مينيز صد "بنيادگرائي"

ها كاربرد آن در خصوص همه "بنيادگرائي"پذيرفتيم كه اصطالح باشد، مي
توان به آن اطمينان داشت، مجبوريم  بين اين يا آن  دارد، امري كه نمي

نوع بنيادگرائي به طور اساسي تمايز قائل شويم. در اين جاست كه وظائف 
 –گرائي نه مذهب بلكه اسالم –گرائيشناسي تطبيقي اسالممعهي جااوليه

ها بلكه فقط با يك مقايسه كه بايد جا هم نه با تعميمشود. اينآغاز مي
  "بنيادگرائي"گر كل اين نقطه نظر باشد، پيش خواهم رفت: توضيح

زمان تجربه اي كه انقالب را تقريبن همافغانستان و ايران. دو كشور همسايه
كردند.(در يكي انقالب كمونيستي و در ديگري اسالمي) اسالم، در 
افغانستان قرن بيستم، پس از جداشدن اجباري از پيوندهاي تاريخي خود 

ي استعمارگري  شود (در نتيجهچه امروزه پاكستان ناميده مياز آن
ي طلبي تزاري)، در گستره) و از آسياي مركزي (از بركت  توسعهبريتانيا
هاي بي حاصل گاهها و پناهي رشد كرد كه به طور عمده شامل فالتوسيع

كوهستاني با منابع كم كشاورزي است. رشد صنعتي در آن ناچيز است، 
ي ايهاي عشيرتي و روابط عشيرهروابط اجتماعي آن عمدتن بر همبستگي

ي هاي كوچكي از طبقههرمي استوار است. در شهرهاي اصلي آن گروه
كنند. اين مجموعه را سلطان مسلمان معتدلي در زندگي مي متوسط جديد

ي ي اصليا ي كه بدنهكابل سرپا نگهداشته بود كه بر مناطق دور افتاده
ها مسلط بودند، اي برآنهاي منطقهداد و ساتراپكشور را تشكيل مي

 1978كنترل مستقيم محدودي داشت. در زمان كودتاي كمونيستي سال 
ر يك مال وجود داشت و نه درصد مردم سواد داشتند براي هر شصت نف

(زنان يك درصد) و جمعيتي عمومن روستائي كه اغلب به خاطر بدهي و 
اي، مخصوصن در مناطق پشتون،  به اي و فرقههاي ازلي عشيرهوفاداري

ها و نخبگان شهري خان خانان وابسته بودند. وقتي پس از كودتا اغلب خان
كستان  رفتند، (مورد پناهندگان درايران متفاوت است) فرار و عمدتن به پا

اي كه در گرائيدهقانان مستقل را نيز به اين كار تشويق كردند. اسالم
ي لوكس  براي ثروتمندان و چادرهاي هاي  ويالئيخانه -تبعيد پا گرفت

اي را دارا بود كه ي مشخصات جامعههمه - كهنه و نخ نما براي تهيدستان
ي  راستين م عشيرتي را به عنوان رسم و آئين  اسالميدر آن رسو

ي وابستگي در شكل عشيرتي خود به زندگي ادامه داد، پذيرفتند. رابطه
ي مالها و عامه مردم پايدار ماند. درحقيقت، فقدان يك گونه كه رابطههمان

كه دولت متمركز و شرايط تبعيد در كشوري بيگانه يعني پاكستان جائي
كردند، مناسبات ي خود را تامين ميسختي مخارج زندگي فقيرانهها به آن

بزرگ خاني را تشديد و وابستگي پناهندگان تهيدست را افزايش داد. 
هاي واقعي كه براي جهاد ضد گيري هسته ي افغانچنين بود شرايط شكل

ي خارجي ي - ها هزار جهاديها و دهكمونيستي گرد آمدند (بين اين
  هاي مرتبط با آن گردآوري كردند بايد تمايز قائل شد).و آژانسمزدوري كه سيا 
ي ي تهيدست، فاقد تحصيالت مدرن، قربانيها هزار نفريجمعيت صد

-زده از واقعيت تبعيد و فالكت اردوگاهي فئودالي و روحاني و وحشتسلطه
اي بود كه به تصميم امريكا بسيج شد تا ي اجتماعيهاي پناهندگي، توده

هاي بي خدائي دست زند  كه كشور را هادي اسالمي عليه كمونيستبه ج
زير كنترل خود داشتند و عليه اتحاد شوروي مبارزه كنند كه بعدن به 

زمان در گراي پاكستاني كه  تا آني نظامي پرداخت. احزاب اسالممداخله
ي اي  بودند، نيز تصميم گرفتند دم و دستگاه نظريكشور عناصري حاشيه

ي افغاني بود ي اسالم گرائيجهاد را فراهم كنند. اين نخستين نسخه اين
ها و ايجاد دولت ي قشون شوروي، شكست كمونيستكه با عقب نشيني

مجاهدين يعني نخستين دولت اسالمي در تاريخ افغانستان، به ثمر نشست. 
 زمان به راهها و نخبگان شهري بود كه در آني بزرگ خانگرائياين اسالم

اندوزي كنند، چه از طريق كشت هاي گوناگون ثروتافتادند تا به شيوه
اي اي كه اياالت متحده در بازارهاي منطقهخشخاش و چه با فروش اسلحه

  و جهاني تامين كرده بود.
گرائي به شكل طالبان ظاهر شد. معني اين واژه نسخه ي دوم اسالم
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ها) كه اي (مدرسهه پايههاي علميها در واقع در حوزهاست. آن "طالب"
هاي غيردولتي و غيره ها و ديگر حاكمان خليج و سازمانآمريكا، سعودي

كردند، به طلبگي مشغول بودند. اين مدارس را را تامين ميي آنبودجه
گراي پاكستاني براي پناهندگان بدبخت افغاني با قدرت اداره احزاب اسالم

ثابتي را تجربه نكرده بودند بلكه ي كردند. اين كودكان هرگز زندگيمي
هاي ي دودمان عشيرتي  و دربدري ناشي از جنگ  بودند: خانهثمره
ترين نوع شان، كم سوادي هميشگي ي آنها، تلقين متعصبانهگلين

شان از الهيات اسالمي، علم حقوق يا ها، بي اطالعي كاملبنيادگرائي به آن
نوان سرباز، كشتن با سالح را در علم تاويل  و دوران  بلوغي  كه،  به ع

جهادي هميشگي آموزش ديده بودند. در گرماگرم اين شرايط رشد 
هاي ديگري به كردند، به مردان جواني تبديل شدند و در نهايت هم گروه

تر شهري و دنيا ها پيوستند كه كمتر بيسواد بودند و تا حدودي بيشآن
متحده  كه از امراي جنگي  ي اياالتكه دولت دست نشاندهدوست. زماني

كاري در تجاوز، قتل و مجاهد تشكيل شده بود به منجالب فساد، افراط
ديگر فرو رفت، دولت پاكستان، دور از چشم آمريكا، تصميم نابودي يك

ي تاريخ جاوداني "هايطالبان"هاي پيشين (كه اكنون گرفت اين طلبه
-ها [طالبان] همديل كند. آنگر تبدهي و به نيروي مداخلهاند) را سازمان

شود كه بخش چون طوفاني به افغانستان هجوم بردند (اگرچه گفته مي
ها انجام داده است.) و كشور را ي جنگ را ارتش پاكستان به نفع آنعمده

  به سرعت اشغال كردند.
اي را به وجود ها [طالبان] در افغانستان فقط نوع رژيم اسالميآن

ها ياد داده بود: خشكه مقدس، بي سواد، به آن آوردند كه زندگيشان
ها هزار زن مقرراتي و قرون وسطائي. اسالفشان [مجاهدين و امرا] به ده

تجاوز كرده بودند. طالبان چنين كاري نكرد ولي افغانستان را به زندان 
ي محض براي زنان تبديل كردند. زنان حق بزرگ زندگي خانوادگي

اي ي تودهعي نداشتند و در شرايط تهيدستيمشاركت در زندگي ي اجتما
بردند. وقتي طالبان از لطف و عنايت آمريكا محروم و گرسنگي به سر مي

شان نسبت به زنان به افسانه تبديل شد، اما ي اجتماعيشدند، سختگيري
وار به زنان كه به دست مردان اتحاد شمال ادامه داشت،  مورد تجاوز توده

وزگران اتحاد [شمال] بخشي از ائتالف حاكمي را توجه نبود زيرا تجا
ها سر كار دادند كه اياالت متحده پس از شكست كمونيستتشكيل مي

طور بخشي از ائتالفي كه پس از تجاوز اياالت متحده [به آورده بود و همين
افغانستان]  و رسميت بخشيدن به دولت كرزاي به وجود آمد. حكومت 

ها، در عين حال، در افغانستان پس از كمونيستطالبان وحشتناك بود اما 
-اين تنها زماني  بود كه نه نخبگان حاكم به زني تجاوز كردند، نه  حكومت

  گري رشوه گرفت، نه ترياك كشت  و نه هروئين توليد شد.
ي ايران مقايسه كنيد. را با نوع بنيادگرائي  "بنياد گرائي"اين انواع 

خيز، طبيعي از جمله آب و زمين حاصلايران سرزمين همه نوع منابع 
- طور كانون يكي از فرهنگكانون تمدن پيشااسالمي شكوهمند، و همين

ي فرهنگي هاي متمادي، براي  مجموعههاي با عظمت  اسالمي طي قرن
اش همانند آسياي جنوب غربي به خاطر عظمت دستاوردهاي ادبي و هنري

- مومن در ادبيات  فارسي بزرگايتالياست براي اروپا. از دو شاعري كه ع
روند، يكي رومي (درحقيقت، رمان) است كه آرامگاهش  ترين به شمار مي

هاي ي شرقي است و در طريقتي كوچكي درآناتوليدر قونيه، شهر زيارتي
ي  مريد دارد، و ديگري، حافظ. حافظ يكبار در (جمعيت) بيشمار صوفي

ل دعوت شد تا آن را  شكوه و ي  بنگادوران كهولت  به دادگاه ايالتي
  افتخار ببخشد.

اصالحات نوگرايانه در ربع نخست قرن بيستم تقريبن يك قرن ديرتر 
ي عثماني به ايران راه يافت و بر فرهنگ بورژوائي كشور اثر از تركيه

گذاشت كه كمتر تكوين يافته و متراكم بود. شكل سلطنتي حكومت زماني 
كه بيست به  قدرت رسيد (درست زماني يي پهلوي در دههكه خانواده
كرد.) ساالر سكوالر ملي در تركيه  پادشاهي را ملغي ميي دولتجمهوري

اي كه با تاج و تخت حفظ و با گذشت زمان بسيار قدرت گرفت. بورژوازي
اي است كه ايرواند آبراهيميان، مرتبط نبود نتوانست رشد كند، و اين پديده

 "بورژوازي سلطنتي  "ن، براي آن اصطالح مناسب مورخ معتبر ايران  مدر
اي شامل تقريبن دو هزار فاميل كه در نظام ي يكپارچهرا ابداع كرد، طبقه

خوار و ) دولت رانت 10ي جامعه مجزا بودند. ( سلطنتي ادغام و از بقيه

مند بودند، به لحاظ وران آن كه از درآمد سرشار نفت بي نهايت بهرهبهره
هاي غربي (عمدتن اياالت متحده كه پس از جنگ حد قدرتسياسي مت

جهاني دوم بريتانيا را به عنوان قدرت اصلي در منطقه  از صحنه خارج 
دانستند بي چه  فرهنگ خود ميها و در آنكرده بود) و وابسته به آن

هاي نهايت غربي شده بودند. با اين همه،  بي شباهت به شيخ نشين
ان  فقط به خاطر نفت نبود كه  اهميت داشت. شكل ي خليج، ايرنوكيسه

ي بسيار نيرومند بازار را به ي سنتيهاي پيشين انباشت سرمايه، بورژوازي
ي سلطنتي بسيار كمتر و وجود آورده بود. ثروت اين بورژوازي از بورژوازي

تر بود و از ادعاها و روابط بورژوازي سلطنتي پايگاه اجتماعيش از آن وسيع
ي اقتصادي و پيوندهاي فرهنگي آن با غرب نفرت داشت. مله وابستگياز ج

ي ايران پس از جنگ جهاني دوم، در عين حال، طبقه متوسط شهري
ي كارگر رو به متخصص، روشنفكران اهل ادب پرجنب وجوش و طبقه

ي ي مدني، عرصهخوار و جامعهرشدي داشت. نبود پيوند بين دولت رانت
و دستگاه روحانيت فراهم ساخت كه توانست از دربار و وسيعي را براي دم 

ي ي بسيار پيچيدهوابستگان آن فاصله بگيرد و در عين حال از طريق شبكه
فاميلي در بين مردم نفوذ گسترده پيدا كند. اين شبكه آن را به نخبگان 

- ي هرميدار مرتبط مي ساخت و از طريق نهادهاي مذهبيتجاري و زمين
كرد. در اين محيط، ي مردم پيوند برقرار مييافته با عامهاني بسيار سازم

گرايان معتدل در اپوزيسيون كمونيست، ناسيوناليست سكوالر و حتي اسالم
  اي از رقابت و همكاري رشد كردند.ي درهم تنيدهشبكه

هاي ها و ناسيوناليستنخستين اپوزيسيوني كه پيرامون كمونيست
ي ملي آن را رهبري ا تشكيل داد  كه جبههسكوالر شكل گرفت، دولتي ر

كرد و به نخستين  ملي كردن نفت در تاريخ  خاور ميانه به رهبري مي
شناسيم اي كه با چپ آن گونه كه ميزادهمصدق منتهي شد. مصدق اشراف

كرد كه خواستش محدود گونه ارتباطي نداشت، ائتالفي را رهبري ميهيچ
چنين هموار ي اصلي كشور و همبيعيكردن كنترل خارجي بر منبع ط

بر سلطنت بود.   - كم و بيش به مدل بريتانيا –كردن زمينه كنترل پارلماني 
العمل اياالت متحده كودتائي بود كه به كمك سيا راه انداخت، شاه را عكس

خوترين سازمان امنيت، ساواك، را به تاج و تخت خود باز گرداند و درنده
به وجود آورد كه به عنوان پليس شبه نظامي نيز در منطقه براي شاه  

-هاي سكوالر به رهبريكرد. سركوب شديد چپ و ناسيوناليستخدمت مي
ي ساواك پس از كودتا وضعيتي را به وجود آورد كه درآن احساسات 

ي ضد سلطنتي و ضد امريكائي به قوت خود باقي ماند و بسيار گسترده
ي مدني نبود كه دست ي در جامعهتشديد شد، اما  هيچ نهاد سكوالر

نخورده باقي مانده باشد يا، دست كم، آن اندازه نيرومند باشد كه بتواند آن 
احساسات را بروز دهد، ولي نخبگان مذهبي تقريبن دست نخورده باقي 

اش را تاريخ سكوالر ماندند. شاه، پشتيبانان او و حتي حاميان خارجي
ي روحانيت كه به  قدرت فزايندهه طوريپرقدرت قرن بيستم گمراه كرد،  ب

در چنين شرايطي كم بها دادند، شرايطي كه روحانيت ديگر رقيب 
كرد كه جنبشي كه ديد. هيچ كس باور نميقدرتمندي در مقابل خود نمي

  رهبري آن را مالها در دست داشته باشند بتواند سلطنت را سرنگون كند.
كه در ي اصلي اينيست. نكتهجا جاي شرح و توضيح آن انقالب ناين
گيري آن انقالب نيروهاي سكوالر و چپ نيرومندي شركت داشتند و شكل

كه خميني قدرت خود را تثبيت كرد بود كه اين نيروها را، فقط پس از آن
ي قهرآميز و روشمندانه، نابود كردند. افزون براين، نيروهاي اغلب به شيوه

نبودند. گذشته از بخش  روحانيون، گرا خود به هيچ وجه يكدست اسالم
ي ي متوسط صاحب حرفه  وتخصص يا بورژوازيگراياني هم از طبقهاسالم
كار بودند ولي تر بازار وجود داشتند  كه به لحاظ اجتماعي محافظهسنتي

گرائي نداشتند، جواناني كه هاي افراطي اسالمبه هيچ وجه گرايش به شكل
هاي مدرن جذب شده بودند و شگاهي دانهاي دانشجوئياز جنبش

هاي چپ سرخورده  بودند اما عميقن روشنفكران با نفوذي كه از جنبش
هاي باالتر روحانيت در هاي چپ قرار داشتند. حتي ردهتحت تاثير ايده

ي خط و مشي عقيدتي و علوم الهيات با يكديگر عميقن اختالف زمينه
انفوذ  ديگري چون طالقاني وجود هاي باهللاداشتند. گذشته از خميني، آيت

ي ي اسالم به سوسيال دموكراسيداشتند كه تفسيرشان از اقتصاد سياسي
مدرن نزديك بود، يا شريعتمداري كه پيروان زياد خود را داشت  و 

تر بود، اما با تفسيرهاي خميني از مسائل تر و سنتينظراتش  پدرساالرانه

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 98  101 ي آرش شماره

بازرگان و بني صدر اداره كردند. هم نظر نبود. نخستين دولت را مهدي 
هيج يك ازين دو عضو روحانيت نبودند. بر سر حد و مرز پيشروي 

ريزي شده در پارلمان اختالفات عميقي  وجود اصالحات ارضي برنامه
ي مدل ناصري شبيه بود داشت و نظري كه حاصل شد به ساختار اقتصادي

  ماند.ي باقي ميي اقتصاد در دست بخش دولتهاي اصليكه درآن بخش
هاي زيادي شد. بنا بود ايران در پيشبرد اين خط و مشي سازش

ي ي اسالمياي باشد با قانون اساسي: جمهورياسالمي باشد ولي جمهوري
ايران، برغم اين حقيقت كه در تاريخ اوليه يا قرون وسطاي اسالم به چيزي 

- ريافت كرد، نميكه احتمالن بتوان از آن قانون اساسي ي جمهورخواهانه د
- ي روحانيت بودند، ميتوان رسيد. فقط افرادي كه مورد تائيد شوراي عالي

توانستند كانديد انتخابات شوند ولي انتخابات قرار بود آزاد و عادالنه باشد. 
معلوم شده است كه روحانيون ارشد از كانديداتوري احمدي نژاد، رئيس 

را برد و كسي هم تالش نكرد جمهور فعلي، ناخرسندند ولي او انتخابات 
روحانيون ايراني به اين ترتيب بيش از اف. ال. ان  -مانع پيروزي او شود

هاي انتخاباتي و قانوني احترام بخش ملي الجزيره) به روندي آزادي(جبهه
ي ها ي علميهگذاشتند. علوم اجتماعي و فلسفي غرب هم اكنون در حوزه

هاي مجهز به كامپيوتر طبق تابخانهجا كشود و در همانقم تدريس مي
هاي كاملن مدرن سازماندهي شده است و كسي با به بازار آمدن برنامه
زند. فمينيست هاي اسالمي  ي كتابي از كانت يا هگل مژه برهم نميترجمه

اند،  شانس عالي براي كسب مقام در دولت كه  دركاليفرنيا آموزش ديده
انس را دارند كه به عنوان پليس نهي از [اسالمي]  دارند، و حتي اين ش

ي موئي در خيابان تنبيه كنند. در منكر زنان را به خاطر پيدا بودن طره
ها تري در تحصيل و آموزش حرفههاي بزرگحقيقت، زنان طبقات عامه گام

گراي شاه پيش شان در زمان حكومت سكوالر و غرباند تا مادرانبرداشته
آميزه ي به خصوصي است از دموكراسي  فت سياسي]. كل با79از انقالب [

ي كاريپرستي و پوپوليسم، آبادگرمداري و محافظهو الهيات، قدرت
توان گفت كه اگر غرب و اسرائيل جلوي  ي اجتماعي. منطقن هم ميافراطي
گرفتند و نمي گذاشتند كه هاي درون رژيم را ميترين فراكسيونافراطي

را تكرار كنند تا بتوانند مردم را به پشتيباني از  پيوسته خطر آشكار غرب 
دولت ملي متحد سازند و جلوي انتقاد را بگيرند، شانس پيروزي  نيروهاي 

-اي زياد بود كه براي دموكراتيزه كردن  و سكوالريسم  مبارزه ميداخلي
  كنند. 

جا هم مساله نه دفاع از روحانيون ايراني بلكه صرفن توضيح در اين
افغانستان و ايران  "هايبنيادگرائي"اوضاع و احوال خاصي است كه تفاوت 

ي تركيه را هم مثال آورد. در تركيه توان نمونهاند. ميدر آن رشد يافته
كند، در آغاز ي حاكم كه با اكثريت قابل اتكائي حكومت ميحزب اسالمي

- اي، مخصوصن شهركهاي منطقهداران كوچك شهركدر محيط  سرمايه
اي ي سرمايهداران كه از سلطهساحل شرقي، نيرو گرفت. اين سرمايه هاي

كه پايگاهش در استامبول بود، به خشم آمده بودند، حاال ديگر حتي در 
اند كه آن سلطه و سروري پيشين ي كافي نيرومند شدهاستامبول به اندازه

هارا ني آگرائيترين وجه به چالش كشند. در اين روند، اسالمرا به شديد
  ميتوان  با مسيحيت دموكرات مسيحيان آلمان كاملن قابل قياس دانست.

  

  نابودي سكوالريسم در شرق و غرب                  

هاي ي كشورهاي  اكثرن  مسلمان طي سالي دقيق نقشهبررسي  
- دهندهنشان – 1965و  1945هاي بين سال –پس از جنگ جهاني دوم 

سالمي، از اندونزي تا الجزيره،  به استثناء ي آنست كه اغلب جوامع ا
هاي كمونيستي، هاي خليج،  نسبت به ايدهعربستان سعودي و شيخ نشين

- اند. بين سالماركسيستي و عمومن سكوالر بي نهايت نظر مساعد داشته
ي شصت (كودتا در اندونزي، نابودي فاجعه بار ارتش هاي اواسط دهه

ي هفتاد (انقالب اسالمي ره) و اواخر دههو غي  1967سكوالر عرب درسال 
) جهان  1980-1979در ايران، آغاز جهاد افغان در سال  1978درسال 

پيشين كه سكوالريسم در آن  غالب  بود و چپ در موضعي تهاجمي قرار 
داشت، به بحران عميقي گرفتار شد، در عين حال  كل نظام حكومتي به 

ن و عربستان سعودي درآمد. چرخش ي ايراگرائيي رقابت بنيادسيطره
شگرف در ايران پس از سه ربع قرن جنبش هاي نوگرا، سكوالر و 

هاي سكوالر به سوي ي چپ كمونسيتي و ناسيوناليستضدسلطنتي
ِ  عربستان سعودي از ي  روحاني،  در واقعيت، از پيشروينخبگان انقالبي

ي كه  تحت سلطه تاريخي - ي تاريخ اعرابموجوديتي بي ثبات در حاشيه
به مركز   -هاي نوگرايانه در سراسر جهان عرب قرار داشتانگيزه

كه فرماندهي آن جهان احتمالن كمتر شگرف و عجيب است. زماني
نيروهاي نظامي ناصر را منهدم كرد، به همراه آن  1967اسرائيل در سال 

 يي سكوالر و سوسياليستيناصريسم را نيز شكست داد كه جريان ملي
اقتدارمدار در جهان عرب بود و در نتيجه توازن قوا بين مصر شكست 

و  -ي شهريايدر مركز اسالم مديترانه –خورده و دچار كابوس 
ي سلطنتي بيابان نشين عربستان سعودي دينانهي پاكي وهابيپادشاهي

بر هم خورد. براي نخستين بار، احتمالن طي يك هزاره، اسالم بيابان و 
ميهن شهرهاي بزرگ (قاهره، دمشق، بغداد،  -بر اسالم جهانها واحه

خيز( هاي حاصلبيروت، حلب و شهرهاي فلسطين اشغالي)، سواحل و دره
  نيل، دجله و فرات) غلبه پيدا كرد.

ي ي شوروي از افغانستان و فروپاشي( عقب نشيني 1990در سال 
- ژيم اسالممنظم آن. سقوط دولت كمونيستي در كابل و ظهور نخستين ر

ي گرا در تاريخ مدرن آن كشور تحت قيمومت آمريكا) همان نقشه
ي آن چيزي قرار گرفت كه برنارد كشورهاي اكثرن مسلمان زير سلطه

ي بين ناميد و هانتينگتن  آنرا درگيري "ي اسالماحياي دوباره "لويس  
 هاي ايندهد. شايد توضيح همهيهودي توضيح مي -اسالم و غرب مسيحي

بار از چپ نيرومند سكوالري كه موضع چرخش تاريخي و فاجعه –
با  -گرائي به مثابه نيروي غالبتهاجمي داشت به رشد سريع اسالم

  ي سريع به رويدادهاي خاصي كمك كننده باشد.مراجعه
فرماندار مستعمره بريتانيا در تهران به  وزارت امور  1948در سال  -

توده  "نويسد كه [حزب]ي محرمانه مييخارجه [انگليس]  درپيام رسان
گيري از طريق داند زيرا موضعش قدرتضرورت انقالب را منتفي مي  "

ي يال و كوپالش حزب با همه "توده  "صلح آميز است. درآن زمان 
ي بريتانيا، ي فرماندار مستعمرهكمونيست ايران بود. در تصور هيجان زده

گونه كه ست بگيرد. اما همانرفت كه قدرت را به دحزب توده مي
ي ليبرال و سكوالر به رهبري مصدق ي مليرويدادها نشان داد،اين جبهه

بود كه دولت را تشكيل داد، تالش كرد نفت را ملي كند و در رابطه با 
جا نكته اين است كه همانند اين قضيه با سلطنت در گير شد. در اين

-ي كامل كمونيستحت سلطهي پنجاه،  فضاي سياسي ايران تاوائل دهه
هاي ليبرال يا سكوالري قرار داشت كه در بسياري مسائل با ها و دمكرات

ي راديكال متحد ديگر مخالف ولي در نوعي ناسيوناليسم اقتصادييك
طراحي كرد، آن ناسيوناليسم   1953بودند. كودتائي كه سيا در سال 

ي داخلي نيتياقتصادي را شكست داد، سلطنت را احيا و نيروي ام
هاي ليبرال ها و دمكراتسفاك ساواك  را به وجود آورد. كمونيست

اي به وجود آمد كه اپوزيستون روحاني در سركوب شدند و خالء گسترده
 "جناح چپ "كه خود تركيبي بود از  –آن سلطه پيدا كرد. روحانيت 

اهللا چون آيتهم "جناح راست  "اهللا طالقاني  و چون آيتهم
چون علي شريعتي و  "هائي راديكال "عتمداري و در عين حال، شري

خالء را پر كردند و سرانجام  -ي سابق ) جالل آل احمداي(روشنفكر توده
جا را به ثمر رساندند. در اين 1978ي آيت اهللا خميني انقالب به رهبري

ي نهاد روحانيت ي ويژهشود و ساختارهرميهمه نوع پيچيدگي ديده مي
توان گفت كه ه خود يكي از اين عوامل است، اما به طور كلي ميشيع

- توانسته پيشسيا، هيچ كس احتمالن نمي 1953همانند كودتاي سال 
بيني كند كه ايران  ربع قرن بعد انقالبي اسالمي را تجربه گوئي يا پيش

  كند.مي
ترين كشور مسلمان جهان، طور هم اندونزي، بزرگهمين -

ترين حزب كمونيست اين بود كه بزرگ  1965ال  اش  درسمشخصه
كرد كه پس از چين وشوروي را داشت و كشور را سوكارنو  رهبري مي

ي جنبش غير يك رهبر جنبش ضد استعماري و يكي از معماران اصلي
هايش  به اسالم اشاره متعهدها بود. سوكارنو عالقمند بود در سخنراني

آوردهاي دين هندو و بوديسم به رهطور كه نهرو مشتاقانه كند همان
جست، اما سياست اندونزي تقريبن به هندوستان كالسيك توسل مي

هم  كشوري كه در آن  فرهنگ اسالمي همه طور كامل سكوالر بود، آن
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گير بود، فرهنگي كه  با دين هندو و حتي عناصري از بوديسم همراه بود 
م در هندوستان. سپس تري داشت تا اسالي عميقو در آن كشور ريشه

فرا رسيد كه  1965ي سال كودتاي ضد كمونيستي و ضد ناسيوناليستي
ي دوم ها در تاريخ بعد از جنگ جهانيتري حمام خون كمونيستبزرگ

را به وجود آورد،  قتل عام بيش از يك مليون را به دنبال داشت و به 
نون با آن اي  كه هم اكديكتاتوري سوهارتو منتهي شد. نوع اندونزي

اسالمي مشخصن راستين و پايبند اما به لحاظ سياسي  -روبروئيم 
تر معتدل در راس و جريانات مستبده و هزاره باور در سطوح پائين

ست كه ارتش در ابتدا نابود كرد و ايي مستقيم آن چيزينتيجه -جامعه
 آن چيزي كه پس از آن اجازه داد رشد كند.

. اساسن در آن 1952-1948هاي سال طور بود جريان مصرهمين -
آمد: قصر، مركز ها چهار مركز قدرت وجود داشت يا به وجود ميسال

اي نماد آن را توان در معناي گستردهمتعادل ليبرال و ناسيوناليست كه مي
ها و اخوان المسلمين (برادري اسالمي). كودتاي دانست، كمونيست "وفد"

سكوالر و استبدادي ناصر از آن سر بر  نجيب و ناصر كه رژيم ناسيونال،
ها باقي ماند را ي اين مراكز قدرت را نابود كرد و آنچه از آنآورد، همه

مطيع خود ساخت. اوج موفقيت رژيم جديد ملي كردن كانال سوئز 
فرانسه و  - و ايستادگي پيروزمندانه در مقابل تجاوز بريتانيا 1956درسال 

، 1967وزي و افول رژيم پس از شكست سال اسرائيل بود. بين آن اوج پير
گراي ي جريانات سياسي ي سني ي مطلقسيد قطب، قهرمان ادعائي

ي  چنداني امروزي، بدار آويخته شد كه بر جامعه [ مصر ] تاثيرآني
اسرائيل به مصر حمله كرد، ارتش مصر  1967نداشت. پس از آن در سال 

. تحقير ناصر، تغيير اساسي در را نابود و سينا را به اشغال خود درآورد
ي عربستان توازن قوا در جهان عرب، از مصر ناصر تا سلطنت وهابي

از  "جوامع اسالمي"سعودي و سر برآوردن جماعت االسالمي معروف  (
قبيل تكفير و الحجره) از كوران اين حوادث كه مسئول قتل سادات بودند 

ي  مذهبي  مصر سلطه تر قلمرو  سياسيو هم اكنون بر بخش راديكال
دارند و به همراه آن احياء اخوان [المسلمين]، حزب معتدل پاكديناني كه 

ي رژيم مبارك، هاي افراطكارانه و تقلبات انتخاباتياكنون، به رغم سفاكي
ي جهان عرب، بر متن متحد محبوب امريكا در بخش غير سلطنتي

 سياست انتخاباتي سلطه دارد. 
هاي بسياري فشرده اما روشن وآشكار ميتوان نمونههاي نمونه به اين

هاي ظريف، جزئيات و درك  پيچيدگي و توان با تفاوتافزود. هريك را مي
تناقض آن غني ساخت. هر يك موضوع مطالعاتي است كه حجم يك 

جا اجازه دهيد ها بسيار هم  مفيدند. در اينطلبد. برخي ازينكتاب را مي
اقعيت بپردازيم : داستان بيهوده و مالل آور به بازي خطرناك خالف و

كه چه پيش نيامد كه ممكن بود پيش بيايد. فرض كنيد سيا درايران اين
ها اجازه داده ها و ناسيونال ليبرالانداخت و به كمونيستكودتا براه نمي

بودند نقش خود را در سياست ايران بازي كنند. در چنين صورتي شاه يا 
ها يا به دست يكي از آن نيروهاي ليبرال –نيست به دست اتحاد كمو

-صورت چه نوع ايراني ميسكوالر اما نه روحاني سرنگون شده بود. درآن
 طور هم،داشتيد؟ همين

فرض كنيد كودتاي موفقي در اندونزي اتفاق نيافتاده بود، از نيروهاي 
هاي ضد امپرياليست حمام ي سكوالر، كمونيست و ناسيوناليستسياسي

 ون براه نينداخته بودند و رژيم سوهارتوئي وجود نداشت.خ
اي  تر يا چپ اما، بي ترديد، سكوالر و مترقيي ليبرالآيا اندونزي

ها درصلح ي بين دينتوانست وجود داشته باشد كه با جنبش نزديكينمي
جا وجود داشته باشد،  نه قتل ي القاعده درآنصفا به سر برد و نه شاخه

 و امثال آن؟عام بالي 
-مصري وجود داشت كه مي 1954فرض كنيد، براي مثال، در سال 

گذاشتند با پويايي  دروني خود راه خويش را در دنيا پيدا كند. طبق 
دانيم كه رژيم  ناصر كه ادعا مي شد  اتفاقاتي كه در مصر رخ داد، مي

سوسياليست است، در بهترين حالت  چيزي بيش از كاريكاتور 
اش عميقن به استبداد آغشته بود. اما نبود و ناسيوناليسم سوسياليسم

ي خالف واقعيت مصر ناصري را فرض كنيد كه به طور دائم دريك بررسي
ي براندازي از خارج ي يا دست كم توطئهي واقعياز كابوس احتمال حمله

ي  خود را برد، مصر ناصري كه مجبور نبود عمده ي درآمد مليرنج نمي

ات نظامي كند، به طور دائم در وضعيت جنگي به سر نبرد، صرف تجهيز
- مواجه نباشد و آن شكست قاطع را نخورده باشد. اسالم 1967با جنگ 
اي كه به دنبال آن شكست پا گرفت اتهامي را عليه ناصر مطرح كرد گرائي

ي اعراب كه ناصر در هدايت پيروزمندانهكه هنوز بي پاسخ مانده است: اين
ئيل، حفظ حيثيت مصر و سرزمين آن و جلوگيري  اسرائيل از عليه اسرا

هاي فلسطين كاملن شكست خورده است. به اين ي سرزميناشغال بقيه
گرايان پس از ثبت اتهام پاسخي داده نشد زيرا اتهام درستي بود. و اسالم

باوري به آن اين اتهام بي پاسخ، قول نجاتي را دادند كه بر مبناي هزاره
ها و شما مسلمانان هر كجا كه شما  مصريان، عرب -: ما به شمامعتقدند
آنچه را ناصر نتوانست بدهد، تحويل خواهيم داد و ما موفق  -هستيد

خواهيم شد زيرا خدا با ماست، اما، او، پروردگار، با ناصر نبود به اين دليل 
كه او كافر بود. در شرايط سر در گمي كه او سكوالر بود و مختصر اين

به وجود آورده بود، آن قول  1967ي بي نهايتي كه شكست سال جتماعيا
نجات كارگر افتاد و بسياري از جوانان را آن نوع فرجام شناسي با خود 

كه يك دهه بعد قاتلين سادات محاكمه شدند، بخش همراه كرد. زماني
ز اند وپس اها گفتند كه در جواني طرفدار ناصر بودهاي از آنقابل مالحظه

اند. در ضمن، گرايان پيوستهبه دنياي سياسي اسالم 1967شكست سال 
به خارطوم سفر كرد، با پادشاه سعودي قرارداد صلح  1970ناصر در سال 

امضا كرد و در شرايطي نبود كه از فلسطينيان در مقابل قتل عامي 
دراردن در نبرد قدرتي كه بين سلطنت  1971حمايت كند كه در سال 

غرب و سازمان آزادي بخش فلسطين سكوالر پيش آمده بود.  متمايل به
پس از آن قتل عام، پس از قتل عام صبرا و شتيال در جريان حمله 

و بخصوص پس ازقرار داد اسلوي سال  1982اسرائيل به لبنان در سال 
گرائي در بين فلسطينيان ي آن بود، اسالمكه اياالت متحده حامي 1993

تري پيدا كرد. در اين روند سازمان آزادي بخش روز به روز قدرت بيش
فلسطين ابتدا از توش وتوان انداخته شد و سپس كاريكاتوري از آن باقي 
ماند كه با فساد هميشگي كه داشت خود را از دورن تضعيف كرد. آن 

 زمان بود كه خالء به وجود آمده را حمس پر كرد. 
مصري را تصور كنيم كه  كه در تاريخ خالف واقعيتمان، اما براي اين

  1967ي  شكست سال در آن بسياري از سكوالرها سال گذشته  در نتيجه
به اردوي اسالم گرايان  نپيوستند، بايد اسرائيل متفاوتي را نيز تصور 

كرد. كنيم: مثلن نوع اسرائيلي كه مارتين بوبر زماني از آن دفاع مي
رف هولوكست در اروپا ظاهرن بوبر براين باور بوده است كه اهميت ص

اند وطني براي خود اش آنست كه يهودياني كه جان سالم بدر بردهالزمه
شان تضمين شود. ها در آنجا برايپيدا كنند كه زندگي فارغ از قوم كشي

رسد او هم برخالف بن گورين براين باور بوده است كه اما به نظر مي
رسند اگر قبول ار نمييهوديان هرگز در فلسطين به صلح و امنيت پايد

جا رفته بودند تا سر زمين ملت ديگري را اشغال كنند، نكنند كه به آن
ي خود را داشتند كه تاريخش به كه آن ملت ديگر هم حقوق قانونيواين

كند گردد و اينكه بنابراين عدالت حكم ميپيش از مهاجرت يهوديان برمي
زندگي كنند، همسايگاني  كه يهوديان با همسايگان خود درصلح و آرامش

كه  حقوقي مطلقن برابر با آنها دارند. بسياري از يهوديان آن زمان به نوع 
ي عميقن ترديد داشتند، ي اروپائيمعين ناسيوناليسم پراكنده
ملتي بود كه به لحاظ قومي خالص باشد  -ناسيوناليسمي كه در پي دولت

اي دنبال مزاياي ويژه وهمين طور به ناسيوناليسم اكثريت باوري كه به
ي يك كشور بود. صهيونيسم مذهبي در محدوده -براي يك اكثريت قومي

ي بود. بسياري از ي اروپائيكندهدقيقن همان نوع ناسيوناليسم پرا
زمان بي ترديد جماعت يهودياني را در يهوديان ضد صهيونيست آن
هائي بدانند كه كردند  كه خود را نه غربياسرائيل يا فلسطين  تصور مي

كنند بلكه  ملتي كه ضروري به لحاظ جسمي خارج از اروپا زندگي مي
ي جديد يا قديم كه در بين ساكنين است به مثابه ملت شرق ميانه

كنند، اخالق جديد تعلق داشتن را قديمي اين سرزمين زندگي مي
 بياموزند.

ي يستيزكه براي تازه واردين به اين سرزمين كهن ، هممختصر اين
ي  ناسيوناليسم  صهيونيستي عرب نياز به نرمش بسيار در تصفيه -يهودي

قومي  -ي مذهبيدارد. نه وابستگي و تعريف  خود بر متن هويت اوليه
ناپذير، بلكه زيست مدرني كه آزادانه گزين شده باشد و يعني يهوديت نفوذ

http://dialogt.de/



    چپ و مذهب

 100  101 ي آرش شماره

بي حال. ي اروپاي گذشته و تعلق آسياي غربرخاسته از رنج و بدبختي
شود، دولت دموكراتيك سكوالر چند آنچه از چنين زيستي حاصل مي

ست كه يهود، مسيحي و مسلمان را بيك سان  در نظام ايقومي
بگوئيم  -دهدگيرد كه به نژاد يا مذهب امتيازي نمياي  دربر ميحكومتي

تواند ي گشوده ي هميشگي. اسرائيل چيست،  چه بايد باشد، چه ميخانه
شود و حل آن هم بنابراين به طور : مساله اساسن  به آنجا مربوط ميباشد

 جاست.عمده  در همان
گرائي نه از تعلق ي اسالم و اسالمبنابراين، فرض كنيد كه بررسي

ي  زمان حالي آغاز شود كه داشتن اوليه و ازلي بلكه از سست بنياني
فمندي كه خود ي هدچنان از عدالت سكوالر محروم است كه انسان شيوه

را جزء آن يا  متعلق به آن  بداند،  سراغ ندارد. كثرت محض شرايط  نا 
ي ديگري شود.  شيوهمطلوبي كه همه نوع رشد سرطاني درآن ممكن مي

ي كه افراد بشر وظيفهكه زمانيتوان اين قضيه را بيان كرد،  اينكه مي
عا را نيز داشتند كه ي امور جهان مادي را به عهده گرفتند، اين اداداره
 تر از آني                      توانند عدالت را اجرا كنند، عدالتي كاملمي

دهند. جهان سكوالر كه انحصارگران رنگارنگ كتب مقدس ارائه مي
ي آنچه براي خود تعريف بايد نه يك بار بلكه دوبار عادل باشد: در محدوده

- كه خدا عدالت برتري را ميكرده است و براي خنثي كردن اين ادعا 
توانسته است داده باشد. بدين معني كه جهان سكوالر بايد براي انسان به 

ي كافي عدالت داشته باشد تا مجبور نباشد به طور دائم به عدالت اندازه
توان گفت، سياست ي دنيوي متوسل شود. ميخدا درمقابل بي عدالتي

 برابري هاي راديكال.
  

  ها:يادداشت

جازاحمد روشنفگر برجسته ي  ماركسيست و استاد دانشگاه دهلي * اع
ي نو در هندوستان است. او در باره ي تئوري ي سياسي وفرهنگي، 
استعمار وامپرياليسم كتاب هاي زيادي نوشته است ودر دانشگاه هاي 

،  "طبقه، ملت وادبيات "هندوستان تدريس مي كند. از جمله آثار او : 
ي  حال: ايدئولوژي وسياست در آسياي جنوبيدودمان هاي زمان "

را ميتوان نام برد.   "افغانستان، عراق و امپرياليسم زمان ما "و  "[معاصر]
ي فرونتاين درهندستان  درضمن اعجاز احمد از نويسندگان ثابت مجله

است و در اين مجله مقاالت فراواني درباره ي تحوالت سياسي در امريكاي 
  التين نوشته است.

.  21-15ص ص  1998ي ژانويه  "نوول ابزرواتوز "ي روزنامه – 1
ها ازمرز عبور كردند به پرزيدنت روزي كه شوروي"برژينسكي گفت: 

كارتر گفتم: حاال فرصت بدست آمده است كه جنگ  ويتنام اتحاد 
ترين مساله براي تاريخ جماهير شوروي رابراي آن بوجود آوريم... مهم

ي شوروي؟ مشتي ي امپراطورييا فروپاشي جهان چيست؟  طالبان
  ي اروپاي مركزي وپايان جنگ سرد؟مسلمان تحريك شده يا رهائي

ي با هويت اسالمي وشرايط در مورد تامل اوليه و قاطع در رابطه -2
نگاه  -دراين مورد بريتانيا -داريي سرمايهمهاجرت به جوامع پيشرفته

در اثر عزيز  "ي اروپائيقبيله اسالمي  و "فرهنگ"ي: كنيد به مقدمه
 .  1992لندن: ورسو. سال   "و مدرنيته اسالم"العزمه تحت عنوان 

ي سه مرحله در برنامه"ي اصلي: ي واتيكان ازسخنرانيترجمه -3
 www.zenit.orgتوان در آدرس زير مطالعه كرد: را مي "زدائييونانيت
) را قضات  2:256ي سوره(  "ال اكراه في الدين."ايضا. حكم قرآن  -4

آورند كه مشخص كنند يك حاكم اسالمي به كرات براي اين  مثال مي
هائي موظف است به تابعينش بدهد  كه داراي مسلمان چه حمايت

  مذاهب ديگري هستند.
ي اروپائي، راچينگر پيرامون تركيه درجامعه"ي در مقاله – 5

اگوست  11  "ورلد نيوزكاتوليك "ي در روزنامه"سكوالريسم اروپائي
   www.cwnews.comقابل دسترس در آدرسزير:  2004
  . "ي يونانيت زدائيسه مرحله دربرنامه " - 6
از بچالش طلبيدن "ي پال كوكوسكي تحت عنوان : نقل در مقاله -7

اول  "كاتوليك  نيوز تايم  "ي مندرج در روزنامه "كليسا بپرهيزيد 
  . 2002دسامبر 

اثر ساموئل پي  "ها و بازسازي نظم جهانيمدنبرخورد ت " -8
  . نيويورك : نشر سيمون وشوستر. 1996سال  21و 20هانتينگتن ص ص 

  . 46و 36نگاه كنيد به ص ص   28ايضا . ص  -9
مخصوصن نگاه كنيد به اثر اروند آبراهيميان تحت عنوان :  -10

   .1982پرينستن: نشر پرينستن ، سال  "ايران بين دو انقالب"
اسالم "* اين مقاله، قرار است همراه مقاالت ديگري  تحت عنوان: 

  توسط نشر بيداران در شهر هانور آلمان منتشر شود. "سياسي وغرب
*  

  
  
  
 

  :لوسين گلدمن

ها كه انسان اي تاريخيايمان ماركسيستي يعني ايمان به آينده
ازيم. تر بگوييم ما بايد با فعاليت خود بسخود خواهند ساخت. يا به

استعاليي كه عينيت اين ايمان است نه ماوراطبيعي است نه 
فردي است؛ نه بيش و نه كم. بي آن كه بخواهيم فراتاريخي؛ كه فرا

 گونه كنيم.ماركسيسم را مسيحيت
  خداي پنهان

 

  
  ماركس، 

  شدن و منطق سرمايه جهاني
 
 

اه م 5صد و نودمين  سالگرد تولد كارل ماركس بود و  2008مارس  14
ها به ويژه  مه هم صد و بيست و پنجمين سالگرد خاموشي او. اين  مناسبت

اي بودند كه  اي اروپا و آلمان انگيزه براي محافل علمي، سياسي و رسانه
آمدي  هاي ماركس درنگ و بازنگري كنند و روز ها و آموزه دوباره در انديشه

ي آلماني نويس  امهيا كهنگي آنها را به بحث بگيرند. در همين راستا، روزن
 Oskarاي دارد با اسكار نگت ( مه خود مصاحبه 5ي  دويچلند در شماره

Negtي ميزان  نام آلمان و از او در باره شناس صاحب ) فيلسوف و جامعه
هاي ماركس براي تبيين مناسبات جهان كنوني پرسيده  كارآيي انديشه

  است.
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ي سرشناس مكتب  رهاسكار نگت دكتراي خود را نزد تئودور آدرنو، چه
فرانكفورت گرفته و مدتي دستيار يورگن هابرماس بوده است. او تا سال 

شناسي مشغول  در دانشگاه هانوفر آلمان به تدريس فلسفه و جامعه 2002
بود و در حال حاضر نيز همچنان به نوشتن و انتشار كتاب در باره ي 

و كانت، يك  ماركس« دهد.  مسائل مختلف فلسفي و اجتماعي ادامه مي
مدرنيزاسيون با شاخص اژدها، چين و افسانه اروپايي «، »بحث تاريخي

از » انسان سياسي« و » ، روشنفكران سياسي و قدرت1968«، »مدرنيت
  جمله آثار معروف اسكار نگت هستند. 

  خوانيد. را مي اسكار نگتبا نويس دويچلند   ي ي مصاحبه در زير ترجمه
  

  احمد سمايي

samayee@web.de 

 
  
اي به  اين عنوان كتابي است از مجموعه». يا اهللا! من دوباره اينجا هستم« 

ير، بيست  هاي اين فيلسوف اهل تري ه آموز آيا». ماركس در كاريكاتورها«نام 
سال پس از سقوط سوسياليسم دولتي دوباره سربرآورده و قابل 

  اند؟ بودهن ها اصوالً غايب هايش در اين سال ه او و آموز اند؟يا اعتناشده
تالش اين بود كه  واقعيت اين است كه ماركس هيچگاه غايب نبوده است. -

خواهي كه  هاي اقتدارگرا و تماميت هايش از يك سو و نظام ميان او و آموزه
ي اين هماني برقرار شود.  سال پيش فروپاشيدند از سوي ديگر، رابطه 20
كه آن نظام يابند  ميها در بيشتري از انسان پيوسته  نك اما،  شماراي

ي سوسياليسم نبود، بلكه  ي ديدگاه ماركس در باره شده زاده منقرض
ها مبنا و راهنماي ايجاد آن  نماندن به آن آموزه برعكس،  مخالفت و  پايبند

  نظام شد.
  

ها  كدام هاي ماركس از نظر شما داليل اصلي احياي توجه به آموزش
  هستند؟

داري كه ما امروز با آن مواجه هستيم.  ي اول شكلي از سرمايه در وهله -
آنچه كه در حال حاضر جريان دارد عبارت است رسوخ مناسبات 

هاي حيات اجتماعي كه خود را در شكل  ي عرصه به همه  داري سرمايه
ن هاي عمومي جامعه نشا شدن و حتي غارت سرمايه شدن، خصوصي تجاري

داده  داري را تشكيل مي دهد. بازار و تجارت هميشه كنه و هويت سرمايه مي
است، ولي در حال حاضر تفاوت در اين است كه ديگر هيچ سد و مانعي 

وجود ندارد. ما اينك با اعمال روابط سوداگرانه و   براي تاخت و تاز سرمايه
ي  همه ها و در مورد هي گستر حد و مرز در همه هاي بي سازي خصوصي
توان از يك  اي كه مي ايم، به گونه هاي اجتماعي و اقتصادي مواجه سرمايه

  سخن گفت.» سازي جنون خصوصي«
كند كه ماركس در  به همان نحوي عمل مي  در واقع براي اولين بار، سرمايه

 توصيف كرده يا آن گونه كه در»  سرمايه«اثر معروف خود، كتاب 
اند: سرمايه در  ي ماركس آمده ر اوليهو ساير آثا» مانيفست كمونيست«

آن هم بدون هيچ سد و مانعي.   كند، اي به وسعت جهان عمل مي گستره
گلوباليزاسيون، بر خالف تصور رايج نه به معناي ايجاد ساختار جديدي از 

، بلكه به معناي آزادي مطلق سرمايه در حركت و چرخش در جهان  سرمايه
شدن هر چه بيشتر جوامع و تشديد  قطبي است. اين پديده همراه است با

 داري. شكاف ميان فقر و غنا و ميان مراكز و حواشي در كشورهاي سرمايه
رسند كه  هاي بيشتري به اين درك و دريافت مي در چنين شرايطي انسان

گذشته است. تا ات طبقاتي به معني احياي مناسب» داري جديد سرمايه«
ي اين عملكرد بازدارنده را داشتند كه هاي اروپاي شرق سال پيش نظام 20

محابا تاخت و تاز نكند و  كردن آنها بي داري براي پرهيز از جذاب سرمايه
ها  هاي آنها در غرب فراهم نياورد. اينك اما آن نظام زمينه را براي رشد ايده

  تازد. محابا مي داري بي اند و سرمايه خاك شده
  

اشان از قيدوبند  س تازه بعد از رهاييهاي مارك توان گفت كه انديشه آيا مي
اند كشش و  هاي تك حزبي شرق اروپا، امكان يافته استفاده ابزاري نظام

  قدرت تاثيرگذاري واقعي خود را به اثبات برسانند؟

شيوه تفكر ماركسي به اين خاطر مغضوب و منكوب شده بود كه  -
و رويددادهاي  توانستند به روندها كردن آن مياعتبار يمخالفانش براي ب

هاي نمايشي دوران استالين و يا  معيني استناد كنند، براي مثال به دادگاه
هاي بعد. و خوب طبعاً براي  هاي مشابه در اروپاي شرقي در سال دادگاه

مد كه سوسياليسم يعني اين؟ رودولف بارو كه  آ بسياري اين سوال پيش مي
گفت  ي اوست مي رداختهساخته و پ» سوسياليسم واقعاً موجود« اصطالح 
آن و اولين » سوسياليسم در شكل نخستين«هاي شوروي و مشابه،  كه نظام

هستند، حرفي كه تنها اغراق بود و به كار توجيه آن   تجربه در اين زمينه
هايي اقتدارگرا بودند كه  ها نظام آمد. در واقعيت امر، آن رژيم ها مي نظام
ي سوسياليستي  ن انتقالشان به جامعههاي مدني كه را ماركس خواها آزادي

  بود خفه و نابود كردند.
تر  تر و راحت توانم تصور كنم كه امروز برخورد آزادانه بر اين اساس، من مي

 30يا  20آي به مراتب مساعدتر از  هاي ماركس از شانس و زمينه با انديشه
سال پيش برخوردار است. ديگر الزم نيست كه اين انديشه را به 

اي از احكام جزمي بدل كنيم، بلكه مسئله بر سر اين است كه  وعهمجم
ي  هاي كساني مانند ماكس وبر كه بسيار در باره تفكرات و انديشه

هاي افرادي  ساختارهاي قدرت واقتدار تامل كرده است يا درك و دريافت
ماركس تلفيق هاي انسانگرايانه  ه آموز را با  همچون آدرنو و هوركهايمر

  كنيم.
  

هاي ماركس براي عناصري از احزاب  در اين ميان برخي از انديشه
  اند. كار آلمان نيز جالب و جذاب شده محافظه

  
شما كافي است كه به سخنان كسي مانند هاينر گايسلر، دبيركل سابق  -

هاي او نخواهيد يافت. و  تر از حرف حزب دمكرات مسيحي توجه كنيد. چپ
 -شناس فقيد، اسوالد نل ساني مانند جامعهيا زماني كه متخصصان علوم ان
هاي اجتماعي  باخ به تبيين و تبليغ آموزش بروينينگ يا فريدهلم هنگس

پردازند، راهبردهايي  شاخه اي از مسيحيت كاتوليك مسيحيت مي
هاي  كنند كه از درك و دريافت دارانه ارائه مي ضدسرمايه
ب در چنين حالتي من تر است. و خو هاي معاصر راديكال دمكرات سوسيال

باخ بهتر قادر به تفاهم هستم تا با بسياري از سوسيال  با فريدهلم هنگس
  ها. دمكرات

  
هاي ماركس چه در زمان حياتش و چه به ويژه پس از مرگ او  انديشه

اند. كدام يك از اين انتقادها برحق و  پيوسته آماج انتقادهاي متفاوتي بوده
  اند؟ درست بوده

  
بخش نيروهاي مولده و پيشرفت تكنيك  رهاييدر نقش ركس اين كه ما -

شود.  يكي از انتقادهاي برحقي است كه به او وارد مي اغراق كرده است، 
بيني ماركس كه چالش بين رشد نيروهاي مولده و مناسبات  اين پيش

ي منفجره و عامل تحوالت انقالبي عمل خواهد كرد  توليدي همچون ماده
د، بلكه نيروهاي مولده مناسبات توليدي خاص خود را درست از كار درنيام

اش به درك نادرست ماركس  به وجود آوردند. تئودور آدرنو خيلي زود توجه
از تناقض ميان نيروهاي توليدي رشديافته با مالكيت خصوصي و مناسبات 
توليدي سنتي جلب شد. اين انتقاد به ماركس جريي از به اصطالح 

كه كساني مانند موريس مرلو پونتي در فرانسه يا است » ماركسيسم غربي«
  روند.  كارل كرش در آلمان نمايندگان آن به شمار مي

  
، اثر معروف ماركس از گذر زمان سربلند و معتبر »سرمايه«تا چه حد 

  بيرون آمده است؟
همچنان اثري معتبر باقي مانده است. سوال اما اين است كه يك سرمايه  -

تواند نماد بارزي از قوانين ماركس باشد. من خطر را  جامعه تا چه حد مي
ي كنوني ما بيش از پيش بر اساس منطق  بينم كه جامعه در اين مي

ي اختيارات و قدرت مانور  داده شود و حيطهسو  داري سمت و سرمايه
دولت هر چه بيشتر محدود گردد، امري كه بنا به تجربه، همبستگي و 

كند. چنين روندي قبل  مي  تهديد و واگراييانسجام اجتماعي را دستخوش 
انجامد، و  از روابط و مناسبات سياسي ميتري  پست از همه، به ايجاد نوع
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البته  هاي ماركس است. و تحليل كور در تجزيه اين هم يكي از نقاط
توان بسان گذشته همچنان مدعي شد كه دولت نهاد مشترك طبقات  مي

ي واقعيت اين  منتهي در عرصهحاكم و در خدمت منافع آنهاست. 
فرمولبندي ماركس نيز به نوعي، نادرست و فاقد موضوعيت از كار درآمده 

  است.
هيچ حصر و محدوديتي حاكم باشند،  ، جايي كه قوانين بازار بيياز طرف

آيند.  دمكراتيك به وجود مي -اي براي ساختارهاي سياسي تهديدهاي عمده
ي بورژوايي مبتني بر حقوق  ي و جامعهدار به عبارت ديگر، ميان سرمايه

ي اين هماني برقرار كرد، زيرا نبايد از ياد برد كه  توان لزوماً رابطه مدني نمي
ي اين است كه با قوانين خود از حقوق  هاي چنين جامعه يكي از ويژگي

تازي قوانين بازار حفاظت و  گرايي و يكه بشر و  حقوق مدني در  برابر مطلق
. حال اگر حقوق بشر و حقوق مدني پيوسته محدودتر و كند حمايت مي

داري با هر نوع ديكتاتوري  و نظام  محدودتر شوند، آنگاه سرمايه
  يابد. همزيستي ميتلفيق و  اقتدارگرايي قابليت

  
ماگنوس انتسنبرگر، نويسنده و انديشمند نامدار آلمان، گفته است،   هانس
تان خواست بيانديشيد، ولي ي ماركس قديم هر چه جور كه دل در باره

  آميز است. شدن نبوغ ي جهاني بيني او در باره تحليل و پيش
  
اين حرف انتسنبرگر، كامالً درست است. جوهر و ماهيت انكشاف و  -

داري در منطق سرمايه نهفته است. در واقع چنين  گسترش سرمايه
بلكه هاي سرمايه اضافه نشده،  اي عارضي و از بيرون به ويژگي خصيصه

كه » مانيفست كمونيستي«جوهر و طبيعت آن است. اين نظر ماركس در 
سرمايه به هر جاي جهان كه بتواند نفوذ و دخول خواهد كرد، در شرايط 

تري به خود گرفته است.  تر و واقعي هاي محتمل گلوباليزاسيون امروز جنبه
اي ماركس ه  توان مناسبات كنوني جهان را منحصراً با تئوري صد البته نمي

ها  ي فعاليت تبيين و تشريح كرد، ولي براي مثال آنچه كه اينك در گستره
هاي ماركسي قابل  و معامالت بانكي در جريان است به خوبي با مقوله

  .است تبيين و توضيح
پول.   »انتزاع واقعي«ي ماركس، چيزي وجود دارد به نام  بر اساس نظريه

ي معيني، از مناسبات واقعي زندگي اين انتزاع به آن معناست كه روندها
شوند، گويي كه ديگر با اين مناسبات هيچ ربط و پيوندي  انسان جدا مي

گذارند. اگر  ندارند. ولي در عين حال، تĤثيرات فاحشي بر اين مناسبات مي
ي برخي از كارشناسان امور مالي را بپذيريم كه به ازاي نقل و  اين محاسبه
و اوراق سهام تنها يك دالر انتقال كاال انجام دالر ارز  300انتقال هر 

هاي مالي و مربوط به سهام به  گيرد، يا به عبارت ديگر نقل و انتقال مي
آن گاه ديگر دشوار   ،ندهيچوجه با توليد واقعي كاال و سرمايه ارتباط ندار

نخواهد بود كه تصور كنيم ورشكستگي و فروپاشي يك بانك بزرگ با چه 
راي كل جامعه يا جوامع توام است. سخن اخير ژوزف عواقب فاحشي ب

  آكرمن، رئيس دويچه بانك 
يعني در حالتي كه بحران بانكي  ، در صورت لزومكه دولت را فراخواند 

آمريكا  سيستم بانكي آلمان را هم به شدت متاثر كند  به سرعت نقش 
يت ي خوبي براي واقع ، نمونهناجي را به عهده بگيرد و وارد عمل شود

  گفته است. پيش
توان گفت كه هنوز هم عناصري از  با توجه به نكات فوق، در مجموع مي

تر از  تر و دقيق توانند كمك كنند كه تحليلي شفاف هاي ماركس مي آموزش
  شدن اقتصاد به دست آيد. مناسبات جاري جهاني

  
تئوري طبقات كه ماركس در قرن نوزدهم پيش نهاد هنوز هم  ولي آيا

  د به كار تحليل و تبيين جوامع امروزي بيايد؟توان مي
  
هاي پس از جنگ  در مورد مفاهيمي مانند طبقه و قشر از همان سال -

است. براي مثال، رالف دارن   هايي در جريان جهاني دوم تمايزات و تدقيق
انگليسي و شمار ديگري از  -شناس معروف آلماني دورف، جامعه

تر و بهتري  اند كه طبقه مفهوم دقيق تهشناسان به اين بحث پرداخ جامعه
است يا قشر. اينك اما روندي در جريان است كه تمام و كمال به سوي 

  رود. هاي محض طبقاتي يش مي احياي ساختار

داري  احساس و درك من اين است كه ما به ويژه در كشورهاي سرمايه
م رويم، يعني تنها يك سو ي يك سوم پيش مي پيشرفته به سوي جامعه

كنند كه تحت شرايط موجود خوب در جامعه انتگره و  افراد احساس مي
جامعه تعلق دارند. اين » ي فوقاني طبقه«ادغام شده است و به عبارتي به 

كاران، يعني فرانكفورتر  ي سخنگوي محافظه اصطالح را حاال ديگر روزنامه
نك شمار و ي محروم و زيرفشار جامعه اي گيرد. طبقه آلگمانيه هم به كار مي
تري پيدا كرده و تنها پرولتارياي صنعتي مورد نظر  ابعاد بسيار گسترده

شود كه ديگر نتوان  شود. و خوب همين باعث مي ماركس را شامل نمي
  مدعي شد كه اين پرولتاريا حامل و فاعل تحوالت انقالبي است.

ها  ها براي من اهميتي بيشتر از پاسخ در حال حاضر، طرح درست سوال
تواند اين باشد كه جهان فردا چه شكل و شمايلي  ها مي ارند. يكي از سوالد

ي آثار  اي خواهد بود؟ با مطالعه ي فردا چگونه جامعه خواهد داشت؟ جامعه
اي دست يافت.  هاي تازه توان به نكات و ارزيابي ماركس هنوز هم مي

ده دو گذاري يادش گويد كه كه در راه پرسش مي  ي تفكر من به من شيوه
ي  كنند: ماركس و كانت. من براي  جنبه انديشمند نقش مهمي بازي مي

و تحليل اجتماعي سروكار دارند وزن   هايي كه با تجزيه اخالقي طرح سوال
قطعاً    »توانم بدانم؟ من چه چيزي مي« اي قائلم. سوال  و اهميتي ويژه

در   رسششود و به پ ها و نوع نگاه ماركس مربوط مي بيشتر به آموزش
برد. ولي  باطات زندگي اجتماعي راه ميي مسائل مربوط به شرايط و ارت باره

هاي فلسفي  دومين پرسش مهم است كه آموزه» من چه بايد بكنم؟«سوال 
خوبي در پرداختن به آنهاست. در اين راستا و به   و اخالقي كانت دستمايه

  دانم. ازنده و كارساز مياندازه س اين پيوندها و ارتباطات انديشيدن را من بي
 
 

 
 ها نويسم: توقف به فرمان نشانه مي« 

 منتشر شد. نشر بارانتوسط  بهروز شيداآخرين كتابِ 
 فهرست

 
 اولِ دفتر

  پرسند هاي كهنه ميهاي حيرانِ عكسچشم

هاي پنج رمان ها و تفاوتهايي در مورد پنج مكتبِ رمان نويسي؛ تشابهپرسش
  سي غربي و چهار رمان فار
  گريز؟ي بيگريز به كجا از بازي

 ي يعقوب يادعليقرارينوعي نگاه به آداب بي
  تصويري از رقصِ آفرينش، فصلي در آدابِ فروش

 در حضورِ غولِ فوتبال
  ي خونين و آوازِ مستپرده

ي شمسي در چهار رمان فارسي و هشت فيلم بلند هجري 1340ي فضاي دهه
    ايراني

 بس تصويرها؟از حبس تصويرها تا ح
 ي كتابِ اغواي ژان بودريارردپاهايي از زنان در ادبيات ايران در آينه

 چشمِ عقل ديد خدايي دارد
 گذري از جهانِ هفت اثرِ دوران مشروطيت

 هانويسم: توقف به فرمانِ نشانهمي
 گذري از چهاردرد منيرالدين بيروتي
  ازحسرت اصول تا آتشِ تهديد

 ي پنج فيلمنژاد به سوي قدرت در آينهمديردپاي خيزِ محمود اح
  مزارِ شمشيركجا است؟  راه

 نامهتا بعد؛ نگاهي به سه تمثيل و سه نمايش» دوران مشروطيت«از 
 چشم به صفحه با شما

  هاي قصهشناسيي اسالمي؛ ريختهاي سيماي جمهوريگَشتي در سريال
  شناسيكتاب
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  شعر 

١٠٣  101 ي آرش شماره

 

  ياد ِشاد ِمحمد مختاري

  

  اسماعيل خويي                                                         

  اين سوكسرود براي محمد جعفرپوينده نيز هست، و براي

  ي سيرجاني، و براي احمد ميرعاليي، و علي اكبرسعيدي

  براي دكتر احمد تفضّلي، و براي دكترغفارحسيني، و براي

  زاده، و براي پرويز دواني، و براي پروانه وابراهيم زال

  داريوش فروهر، و براي فريدون فرخزاد، و براي مجيد

  شريف، و براي...، و...

  وقتي زمانه يك شب ِ ديوانه است،

  تو،

  با جان ِ خود   

  چراغ بان ِ خرد بودي؛                  

  در كوچه هاي كوري،

  دنبال ِ آنچه يافت مي نشود بودي؛

  گونه بود وين

  كه هم زآغاز ِ كار                 

  با خود بد بودي،                                       

  مختاري جان!                                                        

  

  وقتي كه آسمان ِ وطن

  كركسكده ست،                           

  مي بينم ات هنوز

  كه داري                   

  زيبايي ي تذ رو را

  براي كالغان                       

  تفسيرمي كني؛

  و قارقار شان را

  در بلند گوي مناره                    

  به گونه اي همĤوايي در تالش به دريافتن

  تعبير مي كني؛

  وين گونه، 

  همسرت را مي بينم             

  تنها نشسته، دل نگران:

  زيرا                            

  كه باز

  در به خانه برگشتن       

  داري دير مي كني،                               

  مختاري جان!                                                      

  

  وقتي هوافضاي ميهن ِ كرگشته

  اللكده ست،                                      

  همچنان،تو، 

  مي بينم اين پايين،

  برزمين،                      

  در كنج ِ خود نشسته اي،

  اميد وار؛                              

  وگوش ِ هوش ات

  با                      

  آواز ِ بدبده ست؛                        

  و همچنان كه دارند

  در زبان ِ زمان                       

  گفت و گوي هنر را                                         

  همراه با هنر ِ گفت و گو

  خاموش مي كنند و فراموش مي كنند،

  تو،

  باز،   

  باز،       

  باز،           

  در خامشاي مطلقي از مرگ ِ بانگ و آواز،

  ي:»يد برگ ِ گفت و شن« دنبال ِ 

  وين گونه بود كه،

  در پايان ِ كار،                     

  معناي نابهنگامي را

  در جان ِ خود،

  به تجربه،                 

  ديدي،                             

  مختاري جان!                                  

  

  با اين همه،

  به باور ِمن،             

  يار ِ كهن!

  رفيق ِ گرانمايه!            

  همتالش ِ گرامي!                               

  همشهري ي دآلور ِ من!

  در گستراي آينده ست

  كانديشه هايت زاينده ست

  و نام ات و مقام ات،

  در پهنه ي به هنگامي، 

  پاينده و فزاينده ست،

  مختاري جان!                         

  

  دي و مي بينيماين هر چه ها كه دي

  كابوس گشتن ِ شبانه ي يك رؤياست.

  امروزرا

  ـ رفيق! ـ          

  به ديروزيان بسپاريم؛                     

  و، مست ِ جاودانه ي رؤياي خويش،

  كابوس ِ امشبانه ي خود را تاب آريم.

  فردا ازآن ِ ماست،

  مختاري جان!                      

              

  ،2008تم ماه مه بيست و هش

  بيدركجاي لندن
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    اقتصاد ايران و جهان

 ١٠٤  101 ي آرش شماره

   

  

  

  اقتصاد ايران و جهان
  

  
  
  

  

  

از من خواست كه براي اين شماره خاني  وقتي پرويزجان قليچ
و به ويژه در خصوص بخش اقتصادي اش به او كمك كنم، » آرش«

هاي ديگر، به عنوان  ه اي مكث پذيرفتم. مستقل از هرچهبدون لحظ
تون ام آن قدر مف با نشريه همكاري داشته كسي كه از همان اوايل كار

ماندن  اپو ديگر دوستان براي برسر هاي پرويز و مديون جان كندن
ستم به او پاسخ منفي خوا هستم، كه نمي توانستم و نمي» آرش«

داشتم كه اين بخش، از آن چه كه االن هست بسيار  تر بدهم.  دوست
پر وپيمان تر باشد. ولي نشد. بخش عمده اي از دوستاني كه ازآنها 

دم درايران اند و از محدوديت هائي كه دارند هم همكاري خواسته بو
با خبر بودم و درنهايت، من هم همراهشان پذيرفتم كه بهتر است 
سري را كه درد نمي كند، دستمال نبنديم. ولي دريكي دو مورد نيز 
دوستاني كه كم ادعا ندارند، بدون اين كه از اين محدوديت ها داشته 

جوابي هم ندادند كه البته  باشند، به تقاضاي همكاري من حتي
تعجب نكردم. نمي دانم چرا ولي بي اختياربه ياد زنده ياد احمدشاملو 
افتادم و گاليه اي كه در يكي از شماره هاي كتاب جمعه مطرح 
كرده بود. كه داستانش بماند باري، از شكوه و شكايت بگذرم و 

 فرستادند.   بپردازم به عزيزاني كه لطف كرده و براي اين شماره مطلب 
تايش به  5مقاله داريم كه  7» آرش« دربخش اقتصادي اين شماره 

طور مشخص درباره اقتصاد ايران است و دو مقاله ديگرهم اگرچه 
اگر  -درباره ايران نيست ولي درباره مسايلي است كه به همان اندازه

  اهميت دارند.  -نه بيشتر
را از » ولت نهماقتصاد سياسي ظهور د«: مقاله محمد مالجواز 

كه درتهران منتشر مي شود، براي اين » گفتگو«نشريه  49شماره 
م ولي نوشته شماره بر گزيده ام. محمد مالجو را شخصا نمي شناس

وقتي كه اين مقاله را در ». زندرشك برانگي«هايش براي من اغلب 
خواندم از همان موقع به اين فكر بودم كه اين مقاله بايد » گفتگو«

آيد محمد  مان گونه كه از عنوان مقاله برميخوانده شود. ه بيشتر
گفته و تحليل مالجو از چگونگي برآمدن آقاي احمدي نژاد سخن 

دهد كه بسيار خواندني و مفيد است. از  ماندگاري به دست مي
مسئوالن آرش ممنونم كه اجازه دادند اين مقاله خيلي خوب در اين 

  جا مجددا منتشر شود.
، درمقاله اش به يكي از مسايل اساسي اقتصادي يميميكائيل عظ

چه « درايران پرداخته است كه در عنوان مقاله اش مستتر است: 
  بررسي اش هم خواندني است و به گمان من، به ». كنيم با نفت

  

  

  
  

  

پيش مي كشد، پاسخ شايسته هم مي دهد. مشكل نه پرسشي كه 
اين حوزه اي است كه ست. و رهاي نفتي كه مديريت اين دالرهادال

هم چنان با نزديك به صد ساله شدن مقوله نفت، هنوز در آن حوزه 
  كمبودهاي خيلي جدي داريم.

در خاورميانه، ابعاد بين » جنگ صد ساله نفت«در  تهمورث كياني
المللي اين مسئله را وارسيده و نكات تامل بر انگيزي درباره روابط 

  رده است كه بسيارخواندني است.  متقابل بين ايران و امريكا مطرح ك
بهداد  -براساس فصلي از كتاب درخشان: نعماني حسين پايدار

مسئله زنان و طبقات اجتماعي » طبقه و كار درايران« تحت عنوان 
درايران را بررسي مي كند. يافته هاي كتاب اگرچه غير منتظره 
ن نيستند ولي تائيدي است برآن چه كه تقريبا همگان درباره شا

  سخن مي گوئيم ولي دراغلب موارد مستند حرف نمي زنيم. 
هست، » آرش« كه معرف حضور خوانندگان  مهردادباباعلياز 
و كه هم محكم » بيماري ايراني«اله بسيار وزيني داريم در باره مق

ه را به فرانسه . مي دانم اصل مقالمستدل است و هم بسيار نوآورانه
و ازجناب  بكنم» پارتي بازي« يخواهم اندك نوشته است ولي مي

باباعلي استدعا كنم كه اگر تا كنون اين كار را نكرده است، حتما 
مقاله را به انگليسي هم در نشريات دانشگاهي منتشر كند. با توجه به 

ي  باره در اي مقاله رايران مطرح است من هم كوشيدم بامباحثي كه د
در اين شماره شركت  ،اآمده ها و پي فساد اقتصادي در ايران: زمينه

واهد داشته باشم. آن چه را كه مي توانم بگويم اين است كه همه ش
داريم و هم » مافياي اقتصادي«نشان مي دهدكه هم درايران 

زي است كه من دريكي از اين گستردگي فساد بسي بيشتر از آن چي
در چه كه ام. به اشاره بگويم و بگذرم كه با آن  ها به آن پرداخته مقاله

ايران گذشته  در گري آقاي عباس پاليزداريكي دوهفته اخيربا افشا
شده است كه » ثابت«هاي من احتماال  ترين ادعاي نوشته است، عمده

كه روشن نيست  كه واي بر ما و اگر دروغ بگويد، اگر او راست بگويد
» ميليارد توماني 6اختالس «ش از چرا زعماي قوم تا يك هفته پي

  فته بودند....  ايشان چيزي نگ
بحث » اقتصاد امريكا به كدام سو مي رود؟«هم در مرتضي محيط

خواندني و موجزي ارايه داده است از ريشه هاي بحران كه مستدل 
است و هم مستند و به درستي خبرمي دهد كه بحران كنوني بسيار 

  جدي تر از آن است كه مدافعان سرمايه داري مي گويند.   
  احمد سيف
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    اقتصاد ايران و جهان

 ١٠٥  101 ي آرش شماره

  تصادي درايران:فساد اق

  زمينه ها و پي آمدها
  

  احمدسيف

  

  

ازهمين ابتدا بگويم و بگذرم كه فساد رابه شيوه هاي گوناگوني مي توان 
بين فساد حقوقي و فساد  » Rose – Akerman اكرمن روز«تعريف كرد. 

 » G. White ايتو«. تفكيكي كه )1(بوروكراتيك تفكيك قائل مي شود
اسي و فساد اقتصادي است. منظورش از فساد قائل مي شود بين فساد سي

اقتصادي با مداخالت بيش از حد دولت درعرصه هاي اقتصادي مشخص 
مي شود و فساد سياسي هم با انحصار قدرت و عدم پاسخگوئي رژيم هاي 

. اگر )2(توتاليتركه به اشكال مختلف ظهور مي كند خصلت بندي مي شود
رگرا بايد باعث كاهش اين نوع را بپذيريم اصالحات بازا وايتتفكيك 

نشان مي دهد كه در چين،  ايتوفسادها بشود ولي درهمين مقاله، 
اصالحات بازارگرا چنين سرانجامي نداشته است. من دراين نوشتار ولي از 

ارايه  1961در »M. McMullan  مك موالن«تعريفي استفاده مي كنم كه 
زاي ا آن گاه كه در، تهاس» مفسد«داده است كه يك فرد و يا يك گروه، 

كاري كه وظيفه دارد انجام بدهد يا آن چه كه نبايد انجام بدهد پول و يا 
چيز ديگري كه قابل تبديل شدن به پول باشد، از متقاضي دريافت 

. ادبياتي كه درباره فساد داريم اغلب به بررسي برخورد اخالقي )3(نمايد
ين نوشته، عمدتا هدفم افراد به فساد تمركز كرده است ولي من در ا

 - اقتصاد ايران - وارسيدن پي آمدهاي فساد براي اداره ثمربخش يك اقتصاد
 -است. اين را هم بگويم كه هدفم بررسي مقوله فساد در گذر تاريخ نيست

اگرچه اين معضل درايران معضلي تاريخي است. از سوي ديگر، به اين نكته 
وله اي جهاني است اگرچه اين هم اشاره كرده وبگذرم كه مقوله فساد، مق

درست است كه فساد در بعضي از كشورها از بعضي از كشورهاي ديگر 
بيشتر و عميق تر است.دراين مقاله، من تنها به بررسي فساد مالي 

  واقتصادي در ايران خواهم پرداخت.
اگرتبليغات انتخاباتي رياست جمهوري دوره پيشين به يادتان مانده باشد، 

ا، اندرگستردگي فساد مالي درايران حرفهاي زيادي زده و وعده اغلب نامزده
هاي بيشتري به مردم داده بودند. يكي از مدعيان كه رئيس جمهور هم شد 

زياد حرف زده بود » فساد«آقاي احمدي نژاد بود كه درآن دوره، هم درباره 
و در اين سه سال گذشته نيزدر چندين مورد به ». عدالت« و هم در باره 

مين مسايل بازگشت كرده و درباره شان داد سخن داده است. تازه ترين ه
اش البته اين نطق ايشان درقم است كه از جنبه هاي مختلف مورد بررسي 
قرار گرفته است. به گمان من نيز،  از ديدگاههاي گوناگون، آقاي رئيس 
جمهوردراين سخن راني مطالب بسيار مهمي مطرح كرده است كه براي 

هتر آن چه كه بر جامعه و اقتصاد ايران مي گذرد بسيار مهم و درك ب
اساسي اند. و اما پيش از آن، نكته مهم به واقع اين است كه  بطور كلي از 
دو حال خارج نيست. يا آقاي رئيس جمهوردراين تازه ترين نطق اش راست 
مي گويد ويا اين كه دارد براي ماست مالي كردن عدم توفيق برنامه هاي 

قتصادي دولت خويش، عذر و بهانه مي تراشد و در نتيجه، راست نمي ا
گويد. و بعدبالفاصله بايد اضافه كنم كه هر كدام از اين دو احتمال  كه 
راست باشد، واي برجمهوري اسالمي كه دارد يواش يواش سي ساله مي 
شود و تازه رسيده است به اين جا! كه اگر رئيس جمهورش به اين روشني 

بگويد كه بد است و اگر راست گفته باشد، كه احتمالش بيشتر است، دروغ 
اقتصاد به دست مي  كه صد مرتبه بدتر. با تصويري كه رئيس جمهور از

دهد، به نظر من،  اين اقتصاد نه اسالمي است و نه دولتي يا خصوصي. يك 
جمله به خاطر گستردگي  اقتصاد مافيائي تمام عيار است كه دير يا زود از

  ساد درآن به گل خواهد نشست.ف

به خاطر مخفي كاري مستتر در فساد مالي واقتصادي، به دست آوردن آمار 
و ارقام قابل وثوق بسيار دشوار است و از سوي ديگر، به دشواري مي توان 

اطالع قابل اعتمادي به  -به غير از حدس و گمان كلي -از گستردگي آن
داللت دارند كه يكي از بيماري  دست داد. ولي همه شواهد موجود براين

هاي بسيار عميق و مزمن جامعه ما، گستردگي فساد مالي واقتصادي در آن 
  است. 

زمينه فساد اقتصادي به دستگاه  پرونده در 700خبرداريم كه بيش از 
پرونده راي قطعي صادر وبراي  57قضائي اعالم شده است كه درباره 

ادرشده است و به اين ترتيب، هنوز پرونده نيز حكم برائت ص 200متهمان 
  .)4(پرونده در حال بررسي است 450نزديك به 

يكي از پرونده هائي كه در سالهاي اخير سروصداهاي زيادي هم به پا كرد 
سالگي درجريان  29درسن  1381پرونده آقاي شهرام جزايري بود كه در

شد. يكي  بزرگترين و جنجالي ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بازداشت
ميلياردريال رشوه به مقامات گوناگون  38از اتهامات او پرداخت بيش از 

بود كه ازجمله شماري از نمايندگان مجلس ششم هم دربين دريافت 
كنندگان اين وجوه قرارداشته اند. به جزئيات نمي پردازم ولي در اوايل 

زايري در جريان انتقال براي معرفي دارائي هايش، شهرام ج 1385اسفند
موفق به فرارشده و از كشورخارج مي شود. مدت زمان زيادي نمي گذرد 
كه او رادريكي از روستاهاي عمان دستگير كرده به ايران باز مي گردانند. 
اگراطالعاتي كه درحاشيه فرارجزايري علني شده است، قابل اعتماد باشد، 

قبلي يك او پس از فرار به شهرك اكتابان مي رود و درآنجا طبق قرار
ميلياردتومان براي او پول مي آورند. تا آنجا كه خبردارم اگرچه دركل 

نفر ديگر هم به همراه جزايري محاكمه شده اند ولي هيچ يك از  50حدودا 
مقامات رسمي كه دريافت وجوه از جزايري را خود نيز تائيد كرده اند، مورد 

صادي مهم ديگري هم بازخواست قرار نگرفته اند. البته پرونده مفاسد اقت
بوده است كه اگرچه درباره شان شنيده ايم ولي از جزئيات خبر ندارم. براي 
نمونه، پرونده دانشگاه هاوائي، خريد وفروش سئواالت كنگور، سلطان شكر، 
و فوالد، و زمين خواري كالن كه در جاي ديگر به گوشه هائي از آن خواهم 

  پرداخت.
ماني ازبانك صادرات، فردي به نام فاضل ميلياردتو 123درخصوص اختالس 

 -برادرسردار محسن رفيق دوست -خداداد با همكاري مرتضي رفيق دوست
دست به چنين اختالس پرو پيمانه اي زدند. فاضل خداداد اعدام شد و 
مرتضي رفيق دوست هم به حبس ابد محكوم شد. مدتي بعد، به داليلي كه 

سال حبس تخفيف داده شد. در  15خبر ندارم، مجازات رفيق دوست به 
خصوص مفاسد اقتصادي و سلطان شكر، به واقع روايت اش شنيدني است. 
شخصي كه يكي از كارمندان ساده شهرداري كرج بود بايكي از مديران 

راه اندازي مي كنند كه از » واهب« توانمند آشنا شده و شركتي به نام 
اگذاري ها براي فروش جمله كارخانه هاي قند و شكر را كه درجريان و

عرضه مي كردند، مي خريدند. تا جائي كه مي دانم اين كارخانه ها سهميه 
هم به » واهب« واردات قند وشكر داشتند، و منظور صاحبان شركت 

قراراطالع عمدتا دست يابي به امكانات واردات قند وشكر بود. مدتي بعد، 
ند برگشت خورد، چون چك هائي كه براي خريدن كارخانه ها داده بود

تحت تعقيب قرار گرفتند. جالب اين كه » واهب« صاحبان اصلي شركت 
اگرچه در تحت تعقيب بودند ولي با فروش اموال قابل فروش كارخانه هائي 
كه با چك هاي بي محل خريده بودند، و وثيقه گذاشتن سند مالكيت آنها، 

اين آپارتمانها را وام مسكن مي گرفتند و شروع به آپارتمان سازي كرده و 
پيش فروش مي كردند. جالب اين كه همين كارمند سابق شهرداري كرج، 

ميليون دالروام گرفته است كه نمي دانم  36از بانك توسعه صادرات، هم 
گزارش شده است   آيا مبلغ آن را پرداخته است يا خير. البته در روزنامه ها

 اني موقتا آزاد شود.  ميلياردتوم 160كه قرار است با گذاشتن وثيقه 
قبل از وارسيدن نمودهاي ديگري از فساد دراقتصاد ايران، به گمان من بايد 

  پرسيد كه علت گستردگي فساد مالي واقتصادي درايران كدام است؟

  اقتصاد نفتي:

كم نيستند كساني كه فساد را بخش جدائي ناپذيري از اقتصاد نفتي ايران 
رنشانه وجود يك همبستگي بي معنا بين مي دانند كه به گمان من، بيشت

در  . حجت قندياين دو است تا اين كه به واقع، يكي معلول ديگري باشد
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كوتاه نشان داده است كه بسياري از مصائبي كه درايران به نفت  اي نوشته
اگربخواهم از شيوه استدالل جناب  )5(وصل مي شود، مبناي منطقي ندارد

كساني كه فساد مالي و اقتصادي ايران را به استفاده بكنم، درپاسخ  قندي
 - پول نفت نسبت مي دهند، بايد بگويم كه اگر اين رابطه معني دار است

در آن صورت، در نروژ كه درآمدهاي نفت درآن به  -كه به گمان من نيست
نسبت ايران اهميت بيشتري دارد، بايد شاهد فساد مالي واقتصادي 

، آن چه درايران شاهديم نه فقط بيشتري باشيم كه نيستيم. باري
گستردگي اين معضل بلكه عدم برخورد قاطع و  دقيق مقامات مسئول با 
نمودها و ريشه هاي فساد مالي واقتصادي درايران است. در همين رابطه بد 

سال پيش، اقاي خامنه اي فرمان مفصلي درمبارزه  7نيست اشاره كنم كه 
سال مصادف بود با دوره دوم رياست  7با مفاسد اقتصادي صادر كرد. اين 

جمهوري آقاي خاتمي و درسه سال گذشته هم آقاي احمدي نژاد را 
داشتيم كه درباره مضار فساد مالي واقتصادي كم سخن راني نكرده است. 
همين طور مجالس ششم و هفتم هم سرآمده اند و در تمام اين مدت نيز 

كرده است. ولي اگر با  رئيس قوه قضائيه، دراين باره زياد سخن راني
خودمان صادق باشيم، براساس همه شواهد موجود مفاسد اقتصادي به 
احتمال زياد افزايش يافته كه با آن مبارزه نشده است.  و اما برگردم به 

  ريشه ها و علل گسترش فساد مالي درايران. 

  ساختار اقتصادي

قب مانده است البته درست است كه ساختار اقتصادي ايران، پيشامدرن و ع
. اين هم درست است كه به درآمدهاي نفتي وابسته است و نقش دولت هم 
در اقتصاد برجسته است. به گمان من هيچ كدام از اينها، احتماال به غير 
ازپيشامدرن بودن و عقب ماندگي بخودي خود نمي تواند زمينه فساد 

به داليل بيشتر باشد. درخصوص شركت هاي دولتي، واقعيت اين است كه 
گوناگون دولت فخيمه از تعداد اين شركت ها خبر ندارد و بعد سازمان 
بازرسي و يا حسابرسي كارآمد هم نداريم و االن اگرچه سي سال از سقوط 
سلطنت گذشته است ولي هنوز از تعداد واقعي شركت هاي دولتي خبر 

كسي  نداريم. و آن چه كه هست، حداقل شماره قابل توجهي از آنها نه به
حساب پس مي دهند و نه نظارتي بركارهاي شان صورت مي گيرد. به نظر 
من، مشكل اصلي فقدان يك نظام  نظارتي موثروكارآمد است نه اين كه 
صرف دولتي بودن به واقع علت اصلي باشد. يعني مي خواهم بگويم اگر اين 

بطور كلي » 44اصل « مشكل فقدان نظام نظارتي رفع نشود، حتي اگر 
جرائي شود يعني همه آن چه هائي كه قرار است به بخش خصوصي ا

واگذارشود، واگذار بشود در نبود اين نظام نظارتي فساد مالي واقتصادي 
ادامه خواهد يافت. البته در همه اين سالها، از سوئي از شماره شركت هاي 

نه  -نه دولتي« دولتي خبر نداشتيم، بعد تعداد قابل توجهي موسسات 
ايجاد كرديم و از آن گذشته،  بسياري ازاين شركت ها هم » خصوصي

دردرون خود زاد وولد كردند واحتماال رسيده ايم به اين برزخي كه در آن 
  .هستيم

  مشكل قانون مداري:

عدم « دركنار وهمراه با مقوله ساختار اقتصادي فساد دوست، البته مشكل 
نه مقامات دولتي به قانون را هم داريم. يعني درايران عزيز، » تقدس قانون

رفتار مي كنند و نه مردم عادي، يعني مي خواهم بگويم مشكل ما درايران 
قوانين نيست، بلكه مشكل اصلي واساسي، اصوال عدم توجه به » بدي« تنها 

قانون است كه درما و درجامعه ما قدمتي طوالني دارد. مي خواستم بگويم 
قانون  1906آمد كه ما درقبل از قدمتي به قد تاريخ خودما بعد يادم 

مدوني نداشتيم كه كسي يا قدرتي به ناديده گرفتن اش متهم باشد. ولي از 
يا » شهروندان« به اين سود كه به اصطالح قانون دارشديم، نه ماي  1906

ايراني براي اين قوانين تره خورد مي كنيم و نه دولتمردان ما » رعيت« 
قانون » قانون ستيزي« و » انون گريزيق« ووقتي درجامعه و فرهنگي، 

  اساسي اش باشد، در اين چنين جامعه اي آجر روي آجر بند نمي شود.

  جدائي دولت، ملت درايران

باري، دركنار، اين مشكل ريشه دار، اين را هم داريم كه دولت از نظر  
تامين مالي هزينه هائي كه دارد به مردم نيازي ندارد، و به همين خاطر، 

به ذهن اش هم خطور نمي كند كه بايد به اين مردم پاسخگوباشد. حتي 

مردم نيز كه در هيچ دوره اي حق و حقوق تعريف شده اي نداشته اند و 
ندارند. انتخابات معني داري هم كه هيچ گاه نداشته ايم و از آن گذشته 

حتي اگربدون  -ساختار سياست در اين جامعه طوري است كه انتخابات
تغييري جدي ايجاد نخواهد كرد. درگذشته،  -هم انجام بگيرد دخالت دست
، شاه برتارك اين نظام نشسته بود و اكنون هم، واليت 1357يعني قبل از 

مطلقه فقيه را داريم و دركنارش شوراي مصحلت نظام و شوراي نگهبان را 
يعني مهم نيست حسن رئيس جمهورمي شود يا حسين، سياست  –

با  در حوزه هاي ديگري تعيين مي شود كه اتقافاٌ مملكت در وجوه عمده
انتخابات اين دو رابطه زيادي ندارد. دركنار غلبه دولت برامورات اقتصادي، 
درايران بخش خصوصي نه مدعي دولت بلكه زائده دولت است و مي كوشد 
از اين رابطه ناسالم استفاده كرده و تا مي تواند رانت به جيب زده و 

يگر كه احساس امنيت بيشتري مي كند، به كار بيندازد. درسرزمين هاي د
عالقه مال اندوزان ايراني به سرمايه گذاري گسترده در دوبي و قطر و حتي 
در اروپا و كانادا نه تصادف است و نه دروغ، از اين نياز به امنيت ريشه مي 
گيرد كه متاسفانه نه درايران به قدركفايت هست و نه اين كه عواقب 

ش را صاحبان قدرت به رسميت مي شناسند و براي رفع اش مي نبودن
كوشند. نتيجه اين كه اقتصاد ايران به صورت كنوني اش اقتصادي مي شود 
كه اگرچه فقر در آن گسترش مي يابد، و اگرچه مزدي كه به كارگرش مي 
پردازد با مزدهاي پرداختي در بسياري از جوامع مشابه قابل مقايسه نيست 

ن حال، توليد كننده اش، قادر به رقابت نيست. چون به هزينه ولي درعي
هاي فساد مالي واقتصادي توجه نمي كنند، درنتيجه، به اين بي راه مي 
افتند كه البد مزدها در اين مملكت باالست و يا قانون كارش دست و پاگير 
است و به خصوص طباالن بخش خصوصي رانت خوارش مدعي مي شوند 

ن كارنمي گذارد ما تخم هاي دو زرده بگذاريم و درنهايت، كه مثال، قانو
شرايط را به صورتي در مي آورند كه حتي دادخودشان هم درآمده است كه 
بخش چشمگيري از جمعيت زير خط فقر قرار دارند و از سوي ديگر، يكي 
از باالترين تورمهاي دنيا را هم دارد و در عين حال، اغلب توليد كنندگان و 

يش نزديك به ورشكستگي اند.  يعني آن چه درايران به گمان من بانكها
ريشه بسياري از مصائب ماست، اين گسيختگي تاريخي بين دولت و ملت 

  است كه هرچه كه بيشتر مي گذرد عميق ترهم مي شود. 
وقتي مي گويم قانون گريزي و قانون ستيزي در اين جامعه ما قانون شده 

 8كنيد، آقاي خامنه اي در همان فرمان است، اغراق نمي كنم. مجسم 
ماده اي اش حتي از وزارت اطالعات مي خواهد كه به دولت كمك كند و 
اين وزارت خانه فخيمه اطالعات كه خوب مي داند چگونه فالن فعال زنان 
يا مسايل دانشجوئي و يا كارگري را به غل و زنجير بكشد ولي از اين همه 

جان آدم تا شير مرغ و اين همه ارتباطات به  قانون شكني علني و قاچاق از
شدت مشكوك و ناسالم اقتصادي بي خبر است و يا خودش را به كوچه 
علي چپ مي زند و يا با ستاندن رشوه وشراكت در غارت، خودش درواقع 

هم تره خورد » رهبر معظم انقالب« شريك دزد مي شود و براي فرمان 
است درايران وبي حق وحقوقي ما به نمي كند. ساختار غير دموكراتيك سي

بهترين زمينه براي توليد گريزي ماي ايراني و تداوم » شهروندان«عنوان 
همين ساختار مخدوش اقتصادي مي شود. يعني حتي وقتي مازادي هم 

واردات، چون به غير از  عمدتاٌ -داريم، ترجيح مي دهيم مازاد را در تجارت
داللي و يا زمين و مسكن هزينه كنيم  و  -نفت چيزي براي صادرات نداريم

 - كه هم گردش كار سريع تر است و هم نتايج اش قابل دفينه سازي است
درقديم درباغچه خانه مان چال مي كرديم و حاال د ر بانكهاي فرنگ چال 
مي كنيم. پي آمدهردو براقتصاد ايران يك سان است. وقتي چرخه اصلي 

متمركز بشود، بخصوص با غفلت از  فعاليت هاي اقتصادي در عرصه توزيع
توليد و از ارزش افزائي، همين، بخودي خود براي ايجاد زمينه هاي 
گسترده رانت خواري كفايت مي كند. پيشتر به دولتي بودن اقتصاد اشاره 
كردم، ولي اضافه كنم كه وقتي دولت و ساختار دولت غير كارآمد مي شود، 

ن خواهد شد. نه فقط در شرايط مصائب اين اقتصاد دولتي دو صد چندا
امروز، بلكه تقريبا درسراسر تاريخ مان، نهاد دولت درايران غيركارآمد بوده و 
در آن كار به كاردان سپرده نمي شد و درهمه سطوح آن رابطه ساالري 
حاكم بود. يعني وقتي كسي به مقامي مي رسيد، رسيدن به آن مقام تقريبا 

را » هزارفاميل« فردي نداشت، اگردرگذشته هيچ رابطه اي با قابليت هاي 
را داريم و يا ديگر نورچشمي ها را كه » آقازاده ها« داشتيم، امروزهم 
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معلوم نيست چه صالحيتي براي رسيدن به مقامات دارند به  غير از رابطه 
هاي سببي و نسبي كه با قدرتمندان دارند. خوب در اين شرايط، اگرعدم 

ضافه كنيد، تصوير تكميل مي شود. يعني نه فقط پاسخگوئي دولت را هم ا
بوروكراسي گسترده داريم بلكه اين بوروكراسي تا مغز استخوانش فاسد 

نه خصوصي و نه « است و مشوق فساد. پيشتر به پيدايش موسسات 
آستان قدس  - اشاره كردم ولي درباره اين موسسات به عنوان نمونه» دولتي

 15زان، كميته امداد امام خميني، بنياد رضوي، بنياد مستضعفان و جانبا
بايد گفت كه  به واقع ارگان هائي  -خرداد، برخي نهادهاي نظامي و امنيتي

هستند كه بخش عمده اي از اقتصاد ايران را در كنترل خويش دارند. 
وضعيت اين موسسات به واقع منحصر به فرد است يعني وقتي به دريافت 

مي شوند ولي وقتي صحبت از » دولتي «بودجه مي رسيم، اين موسسات 
اند. جالب اين كه گذشته » خصوصي« حسابرسي مي شود، اين موسسات 

ازحيف و ميل ها گسترده اي كه در اين موسسات شده است، درعين حال، 
  دربسياري از حوزه ها راه را براي ورود بنگاههاي خصوصي تنگ كرده اند.

  فقدان آزادي و مطبوعات آزاد:

از عوامل مشوق فساد، فقدان مطبوعات آزاد و بطور كلي عدم  يكي ديگر
 -شفافيت جريان اطالعاتي است. نه فقط روزنامه و نشريه چالشگر نداريم

بلكه حتي ارگان هاي دولتي هم در   -يعني نمي گذارند داشته باشيم
بربسياري ازآمارها و گزارشها در باره عملكرد » امنيت ملي« پوشش 

هر محرمانه مي زنند و آنها را از دسترس مردم به دور نگاه اقتصادي دولت م
مي دارند. اين مسئله بخصوص درجريان مناقصه هاي دولتي اهميت خاصي 
پيدا مي كند و به همان ميزان مهم، درجريان واگذاري هاي گسترده اي 

  كه در برنامه است، اهميت اش دو چندان مي شود. 

  ي:بي ثباتي سياست هاي اقتصادي ومال

بي ثباتي سياست ها يكي از عواملي است كه به زمينه هاي فساد دامن مي 
زند. به عنوان مثال، افزايش و يا كاهش يك باره تعرفه هاي صادراتي يا 
وارداتي، وام هاي بانكي، و يا اعالم ناگهاني سهميه بندي بنزين زمينه رانت 

فعال از وارسيدن اطالعاتي ايجاد مي كند. البته عوامل ديگري هم هست كه 
شان مي گذرم و درقسمت بعدي سعي مي كنم زمينه اي به دست بدهم 
ازعواملي كه به گمان من، موجبات گسترش فساد مالي واقتصادي را ايجاد 

  كرده اند.

  زمينه ها و اندكي تاريخ اقتصادي:

قبل از آن كه به نطق آقاي احمدي نژاد بپردازم بهتر است اندكي به عقب  
.با توجه به محدوديت منابعي كه دراختيارمن است روايت رااز بر گرديم

كه در كنار شماري تغييراتي كه انجام گرفت،  )6(پي مي گيرم 1368سال 
از جمله حذف پست نخست وزيري و انتقال اقتدار نخست وزير در بخش 
اجرائي به رئيس جمهور، برنامه تعديل اقتصادي بانك جهاني و صندوق 

به عنوان سياست دولت مورد پذيرش قرار گرفت. در همان  بين المللي پول
ميليارد از خارج استقراض  17.5سال،  به دولت اجازه داده شد تا مرز 

ساله  8ميليارد دالر قرض گرفتند. در دوره  30نمايد كه درعمل، بيش از 
رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، درپوشش هاي گوناگون فساد مالي 

ساله آقاي خاتمي و حتي در سه سال  8در دوره  توجيه شد. متاسفانه
گذشته كه آقاي احمدي نژاد به رياست رسيده است نيز همين فساد 
گسترده ادامه يافته است. بطور كلي بايد گفت كه به داليلي كه پيشتربه 
آن ها اشاره كردم،  اقتصاد ايران دروجه كلي اقتصادي برمبناي رانت 

  خواري در اين اقتصاد كدام است؟خواري است واما مبناي رانت 
  رانت اطالعاتي -

 رانت ارتباطي -
 رانت سببي -
 رانت نسبي ( به اصطالح آقا زادگان) -
 رانت اجرائي -
 رانت مالي -

يكي از موثرترين ابزارهاي مقابله بااين انواع رانت، مطبوعات آزاد و بيان 
ن بار، مقوله رانت آزاد عقيده است كه متاسفانه درايران وجود ندارد. اولي

مطرح شد و اما روزنامه  1363و  1362خواري مقامات دولتي در سالهاي 

هاي بسته از اين مسايل اطالعاتي منتشر نكرده بودند و عمده مباحث، 
خصلت محفلي داشت. دليل علني نكردن اين مفاسد هم به گمان من يك 

اسالمي درك نادرست بود كه گمان مي كردند به اين ترتيب، حكومت 
تضعيف خواهد شد و انقالب اسالمي لطمه خواهد خورد. با فرارسيدن سال 

و پايان جنگ و شروع برنامه هاي سازندگي، فساد مالي ورانت  1368
خواري هم گسترش فوق العاده اي پيدا كرد. شايد اولين مورد اختالس 

  چشمگيركه علني شد، و درزمان خودش بزرگترين اختالس درجهان بود، 

  

  
  

آقاي رفيق دوست به زندان افتاد و در بانك صادرات اتفاق افتاد كه برادر 
يكي ديگر هم به همين جرم اعدام شد. مجلس چهارم و پنجم در چند 
مورد به تحقيق و تفحص درباره فساد پرداخت ولي به غير از آن كار دندان 

مقوله  گيري انجام نگرفت. آن چه اتفاق افتاد، اين كه برخورد نادرست به
فساد باعث گسترش هراس انگيز فساد و رانت خواري دراقتصاد ايران شده 

  است. 
دردوران سازندگي، درايران بانك خصوصي نداشتيم و همه بانكها دولتي 
بودند. با اين همه گستردگي فساد دربانكها به راستي حيرت انگيز است. 

مواردي سراغ «ه دراين باره در همان سالها از قول يك قاضي مي خوانيم ك
ميليارد تومان اعتبار و تسهيالت بانكي، بدون پرداخت  30داريم كه 

ميليون دالر به برادران  60اند و  تضمين كافي به يك فرد پرداخت كرده
پور ارز داده شده كه جنس در مقابل آن وارد نشده و هنوز بخشي  افراشته

ايش اعتبار كردند و از اين ارز در خارج است. مواردي داريم كه امروز گش
ساعت بعد، با تحويل بارنامه حمل به بانك كارگزار، ارز را  24در كمتر از 

. از سوي ديگر خبر داريم كه شركت بازرگاني الديس )7(»دريافت كردند
تاسيس شده بود در تباني با مدير عامل بانك صادرات، به يك  1366كه در 
ميليون تومان از  200بيش از ميليون تومان و به روايت ديگر  160روايت 

بانك وام گرفته و به خارج از كشور منتقل كرده است. ريئس بانك تجارت 
ميليون تومان  40تباني كرده و » سحر و اليكا« شعبه زرتشت با شركت 

وجوه مشتريان را به اين شركت سپرده بود. رئيس بانك ملت شعبه 
يرشد. رئيس بانك سپه ميليون تومان اختالس دستگ 25فلسطين به اتهام 

ضربه شالق محكوم  55سال زندان و  4مازندران به جرم دريافت رشوه به 
ميليون تومان  430تن از كارمندان به جرام اختالس  4شد. دربانك ملي، 

دستگيرشدند. با يك تلكس قالبي به بانك تجارت شعبه لندن، دوميليون 
ن خياط كامراني كه دالر و يك ميليون و يكصد هزار مارك به حساب حس

در آن دوره معاون بانك تجارت لندن بود واكنون درامريكا زندگي مي كند 
از بازداشت معاون امور بين المللي بانك مركزي به 1373واريزشد. درآذرماه 

جرم فساد مالي باخبرشديم. جرئيات امراعالم نشد. كارمند بانك ملي شعبه 
ربود. البته او را بعدادستگير  ميليون ريال چك تضميني را 65شبانكاره 
سال حبس و پرداخت دو برابرمبلغ ربوده شده محكوم كردند.  7كرده به 

ميلياردتوماني بانك صادرات كه  123درهمين دوره است كه اختالس 
پيشتر به آن اشاره كرده بودم افشا مي شود البته در جاي ديگر در باره اين 

ميلياردتوماني صورت 6.5ربازباز اختالس ه 20اختالس مي خوانم كه 
ميليارد تومان مي شود كه  130گرفته كه اگر اين گونه باشد، كل اختالس 

تومان بود مي شود چيزي  7اگر توجه داشته باشيد كه دالررسمي هنوز 
ميليارددالر كه حدودا معادل كل درآمدساالنه نفت  19اندكي كمتر از 

ز اين جا علني مي شود كه نه ايران درآن سالها بود. گستردگي فساد هم ا
 6.5بارچك بي محل كشيدند و هربار هم  20يك بار يا دو بار، 
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پول  -يعني اندكي كمتر از يك ميليارد دالر در آن موقع -ميلياردتومان
گرفتند و هيچ كس هم نفهيمد كه برسر اين پولها چه مي آيد! در همين 

به اتهام اختالف صدها نفر ديگر  5دوران رئيس سابق بانك ملي آبادان و 
معاون  1373تا آذر  1371ميليون توماني دستگير شدند. درفاصله شهريور

ميلياردريال اختالس كرد. رئيس و  7بانك سپه  چهارراه مختاري بيش از 
معاون بانك ملي بانك ملي شعبه خاتم االنبيا به اتهام اختالس يك و نيم 

از يك اختالس  1374هريورماه ميلياردريال دستگيرشدند. روزنامه ها در ش
ميليون تومان در شعبه مركزي بانك ملي خبر دادند.  350يك ميليارد و 

جالب اين كه خبر دارمي شويم كه اين وجوه كه بايد به حساب دولت واريز 
واريز » جهان پسته« مي شد، به حساب جاري رئيس هيئت مديره شركت 

حق « ليون تومان مي 25مي شد و كارمند متخلف هم درازاي آن 
ريئس بانك صادرات شعبه هادي  1374دريافت كرد. درشهريور » همكاري

ميليارد ريال  440» سپهركشيك« پوردرهمكاري با مدير عامل شركت 
اختالس كردند. مديرعامل شركت در بانك حسابي بازكرده بود و با اين كه 

د. از جاي آن حساب موجودي نداشت، اين مبلغ به آن حساب واريز شده بو
درتباني با سه » حمال چال« ديگر خبر داريم كه رئيس بانك تجارت شعبه 

ميلياردريال از حساب مشتريان بانك برداشت كرده و با آن  3.5نفر ديگر، 
خريداري كردند. اين را هم مي دانيم » زيتون طالئي« كارخانه اي به نام 

س يك نمايشگاه كه رييس اسبق بانك تجارت شعبه رازي، با تباني ريي
باشند. صاحب نمايشگاه  ميليارد ريال مي 50اتومبيل، متهم به اختالس 

ميليون تومان به رييس شعبه بانك  5/3اتومبيل، يك اتومبيل دوو به مبلغ 
 700فروشد و رييس بانك در عوض، مبلغ  تجارت به نقد و اقساط مي

ي بوده است براي دهد و اين آغاز ميليون تومان تسهيالت اعتباري به او مي
به اتهامات  71الذكر قبال در سال  هاي بعدي. صاحب نمايشگاه فوق اختالس

ديگري در زندان بوده و با شبكه خداداد و رفيق دوست ارتباط داشته است. 
اختالس دوازده ميليون دالري بانك شعبه پاريس افشا مي  1374دراواخر 

بانك بوده گزارشاتي  سال پيش كه اين شخص معاون 4شود جالب اين كه 
از خالفكاري هاي او به مركز ارسال شده و خواهان بازداشت و مجازات او 
شده بودند ولي سه سال بعد از گزارش بازرسان بانك، مسئوالن بانك سپه 
او را ارتقاء مقام داده به رياست بانك سپه پاريس منصوب مي كنند. 

ومان اختالس صورت مي ميليون ت 175درشعبه ميدان مادر بانك صادرات، 
گيرد. درجريان اختالس بانك تجارت شعبه تجريش، رئيس اين بانك بيش 

ميلياردريال اختالس كرده و مبالغ هنگفتي را در اختيارشخص  1.5از 
ديگري مي گذارد تا درشمال يك كارخانه فيلتر سازي احداث نمايد. كه 

دون پرداخت وام  البته چنين كارخانه اي احداث نمي شود و بدهكار هم ب
مجلس شوراي اسالمي چند گزارش در  1375متواري مي شود. درسال 

تا  1368اين باره منتشر كرد كه خالصه اي ازآن به اين شرح است. از سال 
ميلياردريال  36.6مورد اختالس به مبلغ  241جمعا  1374ماه اول سال  8

ت گرفته است ميليون دالر درشعب متعدد بانك ملي صور 7.7و نزديك به 
ميليارد ريال از اين اختالس ها به صندوق دولت برگشت.  18كه تنها 

اضافه كنم كه اين موارد اختالسي بوده كه مبلغ درهر مورد بيش از يك 
مطالبات  1374-1370ميلياردريال بوده است. جالب اين كه در طول 

ايش به برابر افز 15ميليارد ريال با بيش از 16معوق بانك ملي از مبلغ 
ميلياردريال رسيده است. مطالبات معوق هم در عمل يعني وامهائي  231.5

كه گرفته شده است ولي وام گيرندگان اين وامها را نپرداخته اند. 
ميلياردريال در سال  125درخصوص بانك صادرات، مطالبات معوق از 

افزايش يافته است. اين  1373ميلياردريال در سال  433به مبلغ  1368
ازه تمام ماجرا نيست چون خبر داريم كه بخش قابل توجهي از تسهيالت ت

با وجود عدم تسويه به حساب هاي معوق منتقل نشده اند. براي نمونه 
 20ميلياردريال، جغاله بنياد،  150تسهيالت معوق شهرداري حدود 

ميليارد ريال،  40ميليارد ريال، اقساط سررسيد گذشته قرض الحسنه، 
ميليارد ريال. البته  در بخش ديگري ازاين گزارش  1.2ان، پسته رفسنج

ميليارد ريال در  398مي خوانيم كه حجم عمليات حساب بدهكاران از 
  رسيده است. 1373ميلياردريال در  50311برابر رشد به  126با  1367

بانك مركزي هم سابقه درخشان تري ندارد. يعني هم استقراض بدون 
انك مركزي داريم و هم فروش ارز بدون مجوزقانوني مجوز قانوني از سوي ب

 3.1قراربود كه بانك مركزي تنها  1372مربوطه. مثال دربودجه سال 

ميليارددالر 7.2ميليارد دالر را در بازار به نرخ رسمي بفروشد ولي درعمل 
ميليارددالر ارز بدون مجوز قانوني به فروش  4.1ارز فروخته شد يعني 

د به چه كساني و به چه منظوري اين فروش صورت رسيد كه معلوم نش
گرفته است. البته موارد فساد مالي واقتصادي بانك مركزي دردوره آقاي 
رفسنجاني به واقع داستان دراز دامني دارد. قرار بود وزراي صنعتي درطول 

ميليارددالر هزينه ارزي داشته باشند ولي درعمل،  13.5برنامه اول فقط 
ميليارد دالر هزينه شده است. هم  24.5پايان برنامه اول يك سال قبل از 

چنين مي دانيم كه در اين دوره، بانك مركزي قبل از تصويب تنخواه 
صادراتي، اقدام به پرداخت تنخواه كرده است و حتي اعتبار اسنادي ايجاد 

ميليارد  6.2، 1372شده با ارز شناور در جائي ثبت نشده بودند. درسال 
دولت درجدول وضع مالي دولت منظور نشد. حتي خبر داريم دالر بدهي 
به وزارت پست و تلگراف، يكصد ميليون دالر و به وزارت  1370كه در سال 

ميليون دالربيش از منابع تصويب شده براي آن سال  400صنايع سنگين 
ارز پرداخت شده است. اين را هم مي دانيم كه  1371از سهميه ارزي سال 

 1368اي معوقه موسسات و شركت هاي دولتي كه در سال ميزان بدهي ه
% رشد به 230با  1372ميليارد ريال بود درپايان سال  525كمي بيش از 

ميليارد ريال رسيد. درهمين دوره است كه بدهي خارجي ايران  1732
اعالم مي كند كه  1373مشكل آفرين شده و ريئس بانك مركزي درمرداد 

شركت خارجي طلب كارمذاكره  1102كشور و  7 مورد درمذاكره با 184در
فساد مالي و حيف ». تفاهم نامه استمهال به امضاء رسيد« صورت گرفته و 

و ميل دربانك هاي ديگر هم صورت گرفته است. از نطق پيش از دستور 
ايرج صفائي، نماينده آبادان درمجلس از چگونگي ورشكست شدن بانك 

راي مثال ايرج صفائي مي گويد كه صنعت و معدن با خبر مي شويم. ب
ميلياردريال اعتبار درنظر  180اگرچه براي اين بانك از سوي بانك مركزي 

بدهي  1376گرفته شده بود ولي به داليلي كه روشن نيست تا پايان سال 
بانك صنعت و معدن به بانك مركزي حدودا سه برابر اين حد، به بيش از 

براين بدهي، بانك صنعت و معدن تا ميليارد ريال مي رسد. عالوه 502
ميلياردريال ديگر هم به وزارت دارائي (  380نزديك به  1375پايان سال 

بخاطر ماليات هاي پرداخت نشده)، مشتريان، و بانك هاي خارجي بدهي 
داشته است. به عبارت ديگر، روشن نيست كه چرا و چگونه به اين بانك 

عتباري كه براي آن تعيين شده بود، برابر ا 5اجازه داده شد كه تقريبا 
بدهي باال بياورد. البته روشن مي شود كه علت اصلي ورشكستگي اين بانك 

بوده است. براساس تصميم شوراي پول » مابهتران« دادن وام و اعتبار به از 
ميلياردريالي در بودجه  4واعتباربراي وامها و اعتبارات اين بانك سقف 

ئوالن بانك بدون توجه به اين سقف، براي مثال ساالنه تعيين شد ولي مس
ميليارد ريال وام و اعتبار دادند كه از قرار فقط 440به شركت كاغذ كارون، 

» كيش خودرو« ميلياردريال آن پرداخت شده است. براي شركت  170
« اعبتار چندين ده ميلياردريالي تصويب كردند و وكيل آبادان در مجلس 

هاي كالن برخالف مقررات و استفاده از  اداشالزحمه و پ دريافت حق
هاي تحت پوشش اين بانك را از موارد تخلفات مديريت  امكانات شركت

  ».بانك صنعت و معدن دانست
يكي از مسئوالن اداره كل حراست بنياد مستضعفان و جانبازان اعالم كرد 
كه رئيس گروه وقت صنايع نساجي بنياد، مدير وقت بازرگاني شركت 

ي الياف بنياد، مديرعامل شركت الياف، و عضو هيئت مديره شركت نساج
بارسيلون، مديربازرگاني شركت كشميران يك شبكه بزرگ اختالس بودند 

همراه اين عده تعدادي از مديران شركت هاي ». متالشي شدند« كه البته 
بانك صنعت و معدن هم دستگير شده بودند. به قرار اطالع اين شبكه از 

اختالس و به جيب زدن ها را آغاز كرده و ثروت عمومي  1365سال 
شخصي شده را درزمينه ويال و مسكن سرمايه گذاري كردند. بخشي از اين 
وجوهات در صنايع نساجي سرمايه گذاري شد. يعني مديران دولتي كه از 

« اموال عمومي سرقت مي كنند با همان منابع سرقت شده، درفرايند 
رده و كارخانه هاي دولتي را با پول مردم و براي شركت ك» واگذاري ها

 17مي كنند. از مديركل اطالعات كرمان خبر داريم كه » خريداري« خود 
نفر از اعضاي موسسه كشاورزي سيرجان به جرم اختالس دستگير شدند. 

مجلس گزارش تحقيق وتفحص خود از بنياد مستضعفان را  1375درسال 
به دليل عدم همكاري مسئوالن بنياد با  منتشر كرد. اگرچه اين گزارش

مجلس كامل و همه جانبه نبود ولي بسيار افشاگرانه بود. ابتدا به ساكن، 
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مي دانيم كه بنياد از اعالم فهرست كليه دارائي هاي بنياد به مجلس 
مورد پرونده اموال  150خودداري كرده است و گزارش مجلس براساس 

و مستغالت بنياد است كه نمي دانيم چه مورد پرونده امالك  150منقول و 
درصدي از دارائي ها بنياد را در بر مي گيرد. اين را البته مي دانيم كه 

سرمايه معاونت  - آقاي حاج حيدري –دريك مورد به گفته مسئول وقت 
اموال و دارائي ها ده هزار ميلياردريال برآورد شده در حالي كه معاونت 

ن سرمايه را بيست هزار ميلياردريال برآورد كرده اقتصاد و برنامه ريزي ميزا
بود. اين را هم مي دانيم كه بنياد نه فقط با مجلس همكاري نكرده است 
بلكه به احتمال خيلي زياد ارقام واقعي را به دست نداده است. درگزارشي 

را  1372-1368براي رهبري درآمد بنياد از فروش اموال و امالك در طول 
ن ريال و در گزارش به كميسيون تحقيق مجلس ميليو 937.642
% يعني 60ميليون ريال آورده است كه با يك ديگر حدودا  579.064

ميلياردريال اختالف دارند. اين قطعه از گزارش بسيا 360نزديك به 
ها، درآمدهاي متفرقه كه  در معاونت اموال و دارايي«رخواندني است: 

) 68 -  72ده، در پنج ساله دوم (ها داده نش توضيحي درمورد ماهيت آن
درصد رشد و ميزان فروش امالك و  534) 63-67نسبت به پنج ساله اول (

درصد نسبت به پنج ساله اول  606اموال طي پنجساله دوم رشدي معادل 
طوري كه كل درآمد (اعم از فروش اموال و درآمدهاي   داشته است؛ به

ميليون  1.430.011مه اول به ميليون ريال در برنا 184، 539متفرقه) از 
برابر شده است. اين امر  7ريال در برنامه دوم افزايش يافته و بيش از 

هاي  دهنده افزايش فعاليت شديد اين معاونت در تبديل اموال و دارايي نشان
كردن آن بايد بررسي  المال به نقدينگي است كه البته نحوه هزينه بيت
  »شود

كرده اند ولي » نقد« هي از اموال عمومي را به عبارت ديگربخش قابل توج
كسي نمي داند كه اين مبالغ هنگفت چگونه هزينه شده است. جالب است 
اگر اضافه كنم كه در طول تفحص، مسئوالن بنياد، به مجلس اظهار 

و قبل  1368داشتند كه اطالعات مربوط به امالك و مستغالن در سال 
ه نيست يعني براي ده سال كه مي ازآن وجود خارجي ندارد و قابل اراي

دانيم چه ميزان يكه تازي كرده و اموال مردم را باال كشيده بودند، هيچ 
گونه حسابي ارايه ندادند. جالب اين كه مسئوالن بنياد به كميسيون 
تحقيق مجلس گفته بودند كه در هيچ موردي  براي فروختن امالك، 

ل به اين معناست، كه برآورد قيمت پايه اي اعالم نمي شده است كه در عم
خسارتي كه از اين بابت به اموال عمومي وارد آمده است قابل اندازه گيري 
نيست. به ظن قريب به يقين مي توان گفت، كه اين اموال، دربهترين 
حالت به دوستان و آشنايان و وابستگان سببي و نسبي واگذار مي شد به 

ي نداشت، يا بهتر اين كه بگويم قيمتي كه تقريبا هيچ مقامي برآن نظارت
احتماال به هر قيمتي كه دلشان مي خواست. اگرچه اطالعات كافي 

مورد از فروش  22دردست نيست ولي همين قدر مي دانيم كه حداقل در 
 - % به خريداراني كه عمدتا از اقوام ريئس بنياد 70تا  10امالك بين 

وش هم با شرايط بسيار بوده اند  تخفيف داده شد و فر -محسن رفيقدوست
مناسب، بصورت قسطي انجام گرفت. ازجزئيات بي خبريم ولي مي دانيم 
كه در موارد مكرر امالك به مديران بنياد با تخفيف قابل توجه واگذار شده 

فقط به امالك و مستغالت محدود نبوده است. مي » حراج « است. اين نوع 
قيمت گذاري كارشناسانه به  دانيم كه حتي اتوموبيل هاي بنياد بدون هيچ

قيمت هاي بسيار پائين تر از قيمت واقعي واگذار شده اند. به عنوان مثال 
كه  -از فروش دو اتوموبيل رولزرويس قديمي و آنتيك به بهروز يارخدائي

خبر داريم كه  -ميلياردتومان بانك صادرات دخالت داشت 123در اختالس 
وش رفت. اين را البته مي دانيم كه ميليون تومان به فر 30در مجموع به 

يعني  -ميليون تومان 200يكي از دو رولزرويس را درخارج از ايران به 
فروختند. اگرچه از  -برابر بهائي كه براي هر دو پرداخت شد 7نزديك به 

كل كارهاي مالي واقتصادي بنياد اطالع نداريم ولي مي دانيم كه شركت 
ات راديولوژي و پزشكي ايران، ايرتوپا، هاي واصاتو، سيكلت پارت، تجهيز

تاپ سرويس و فولكس ماشين به دستور مستقيم محسن رفيق دوست 
هيچ گونه « مورد معامله قرار گرفته است ولي به هيئت تفحص مجلس 

دررابطه با بنياد ». مدرك قابل قبولي براي اين معامالت ارايه نشده است
ز عوامل تاثير گذاربرميزان مي توان گفت كه سياست هاي بنياد، يكي ا

تورم درايران بود. براي اين ادعا دودليل مي توان ارايه داد. از طرفي، مي 

دانيم كه دربعضي از كارخانجاتي كه به دست بنياد افتاد در حالي كه رشد 
% هم رشد داشته است. 50% بود ميزان سود حتي تا 2توليد فقط 

دردست نيست، اين عدم رابطه درشرايطي كه هيچ سندي از بهبود بازدهي 
بين نرخ  افزايش توليد و افزايش ميزان سود، نشان مي دهد كه علت 
افزايش سود، به واقع افزايش قيمت ها بود كه درواقع بنياد با استفاده از 
قدرت سياسي خود براقتصاد ايران تحميل كرده بود. از سوي ديگر، مي 

ت خدمات اجرائي و انجام اعمال دانيم كه بنياد مستضعفان با ايجاد موسسا
گوناگون تجارتي، نقش قابل توجه اي در گراني هاي پيش آمده داشته 

، بنياد ازشركت گچ جبل هرپاكت گچ 1371است. به عنوان مثال، در سال 
  ريال فروخته، يعني  1800ريال خريده و در بازار به  760كيلوئي را  50

  

  
  

توجه اين كه اين موسسه نكته قابل % سود برده است. 140اندكي كمتر از 
خدمات اجرائي، كه دربخش هاي گوناگوني به فعاليت پرداخته بود ثبت 
نشده و فاقد دفاتر قانوني بود. براساس گزارش تحقيق مجلس مي دانيم كه 

پروژه اي كه بنياد دردست اقدام داشت، با وجود گذشت  151از مجموعه 
% كارها هم انجام نگرفته بود و 50مهلت تعيين شده، درهيچ موردي حتي 

دراغلب موارد، هزينه هاي واقعي از آن چه كه برنامه ريزي شده بود بسيار 
  ميليون ريال برآورد شده است.  3335.7بيشتر بود. اين هزينه هاي اضافي 

هم » سازمان عمران مسكن بنياد« بنياد مستضعفان، سازماني تحت عنوان 
يش شراكت در برج سازي ها بود. دررابطه اين ايجاد كرد كه از جمله كارها

  سازمان، موارد متعدد تخلف و فساد مالي وجود دارد. 
  طبقه بود، به اين قرار: 22و  17برج  4عملكرد شركت ونك پارك كه سازنده  - 

% اضافه بها گرفته 15دروضعيتي كه قراربود از خريداران واحدها، حداكثر  -
 گرفتند. % اضافه بها100شود، از آنها 

 30يعني قراربود اين واحدها را حداكثر تا  -عدم تحويل به موقع واحدها -
 سال طول كشيد. 7ماه تحويل بدهند كه در عمل 

اين شركت براساس دفاتر  71-1370اين را هم مي دانيم كه طي سالهاي 
برابر سرمايه خود زيان  10.6برابر و  9.2مالي خود به ترتيب معادل 

 280هم بيش از  1371شته شده داشته است و پايان سال بررويهم انبا
ميليون ريال به بانكها بدهكار بود. براي اجراي اين برنامه هاي ساختماني از 
شركت نفت، قير گرفتند ولي مقاديري را به خارج از ايران صادركرده و 
سودهاي كالن بردند. مسئوالن بنياد به سئواالت كميسيون بازرسي مجلس 

اره پاسخ ندادند. البته موارد تخلف و فساد دربنياد مستضعفان بسيار دراين ب
  بيشتر است كه من تنها به چند نمونه پرداخته ام. 

يكي ديگر از سازمان هاي درگير مفاسد اقتصادي درايران در اين سالها 
«  -وزارت نيرو بود كه بخصوص در دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجاني

نه هاي ارزي و ريالي قابل توجهي داشته است. هزي -» دوره سازندگي
موارد تخلف وزارت نيرو گوناگون است. درعرصه واگذاري ها، با ايجاد 

كوشيدند كه حداقل به ظاهر وضعيتي » خصوصي-دولتي« شركت هاي 
ايجاد نمايند كه شركت مورد نظر مورد بررسي ديوان محاسبات قرار نگيرد. 

دي كه امكان انجام كار درايران وجود داشت، حوزه دوم، اين بود كه در موار
به داليلي كه روشن نيست مسئوالن وزارت نيروكار را به يك شركت 

سپرده بودند كه اين شركت هم بدون حضور درايران، » موننكو« كانادائي، 
خود را دريافت مي كرد. به عوض، دراين سالها، يا اگر دقيق » سهم ارزي« 
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ميليارد تومان را صرف  8بيش از  1374- 1371تر گفته باشم، درطول 
ميلياردتومان آن  4.2خود كرده بودند كه بيش از » فعاليت هاي« تبليغ 

هزينه شده بود. درحوزه هاي ديگر، مي توان از خريد  1374فقط در سال 
ميليارددالر  5.5توربين از فرانسه اشاره كرد كه در طول برنامه اول بالغ بر 

د در حالي كه با وجود كارخانه هاي ماشين سازي مثل در اين راه هزينه ش
آذرآب، سديد و تعميرات نيرو، بخش مهمي از اين سفارش ها درداخل 
قابليت انجام داشت و روشن نيست كه چرا از اين امكانات استفاده نكردند. 
به احتمال زياد، مي توان گفت كه دليل اصلي اين بود كه با فروشندگان 

رسيده و حق الزحمه اي به حساب هاي شان در خارج خارجي به توافق 
واحد توربو ژنراتورگازي  8ازايران واريز مي شد. دريكي از موارد، ازخريد 

توسط وزارت نيروخبر داريم كه از سرتاپاي اين قرارداد بوي فساد به مشام 
مي رسد. به قرار اطالع، بر خالف تصميم شوراي اقتصاد، كل اين واحدها را 

شركت فرانسوي خريداري كرده و اعتباراسنادي را هم گشايش مي از يك 
كنند. برطبق قانون بودجه، بانك مركزي مي بايست قبل از نهائي شدن اين 

را جويا شده و پس از موافقت،  29تبصره  8اعتبارات، نظر كميسيون بند 
به گشايش اعتباراقدام مي كرد، چنين كاري انجام نگرفت. نتيجه اين كه 

ين ماجرا، گذشته از حيف و ميل هاي كه انجام گرفته، به ضرر اقتصاد كل ا
ملي خاتمه يافت. از گزارش وزير صنايع سنگين كه در همان سالها نوشته 
شده خبر داريم كه به علت، عالقه خاص وزارت نيرو به خريد نيازها از 

ين نتيجه ا - با وجود اين كه امكان خريد داخلي وجود داشت - خارج ازايران
چندين شركت « شد كه شركت آذرآب، كارخانه ماشين سازي اراك، و 

دولتي و خصوصي ديگر كه همگي تجربيات گرانبهايي را در اجراي طرح 
  ».اند ها را رها كرده اند، كار در اين رشته دست آورده نيروگاه شهيد رجايي به

د ميليار 10200ساله كه حداقل  9بطور كلي بايد گفت كه در يك دوره 
ميليارددالرش به صورت ارزي هزينه شده بود) قرار بود كه 7ريال ( كه 

مگاوات نيروگاههاي بخاري پانزده هزار مگاوات توربين گازي و يا هزار  سي
مگاوات از واحدهاي  5500خريداري و نصب شده باشد، ولي درعمل، تنها 

 جديد وارد شبكه برق رساني شده است. يك مورد عجيب ديگر، اين كه
براي خريد توربين هاي گازي با شركت هاي خارجي مذاكره كرده و 

دالر براي هر كيلووات توافق انجام مي گيرد.  170درنهايت روي قيمت 
نمايندگاني از سوي وزارت نيرو به اروپا اعزام مي شوند و با يك شركت 

 250انگليسي ويك شركت فرانسوي مذاكره را آغاز كرده و براي كيلو وات 
معامله، » شيوه خاص« به توافق مي رسند. برآورد مي شود كه در اين  دالر

ميليون دالر سر جمهوري اسالمي كاله گذاشتند. با متخلفين  170بيش از 
چه كرده اند، خبر ندارم. البته بگويم و بگذرم كه ميزان تخلفات و 
ه باالكشيدن ها و ندانم كاري ها به واقع حيرت انگيز است و معلوم نيست ك

چرا تاكنون كاري براي مقابله بااين موارد صورت نگرفته است. به عنوان 
دركل بيش از سه هزار ميلياردتومان در اين  1375-1371نمونه در طول 

وزارت خانه سرمايه گذاري شده كه تنها نزديك به ده درصدش سرمايه 
گذاري دولتي و بقيه از طريق وام و تعهدات مشابه ديگر صورت گرفته 

ت. به قراراطالع شرايط اين وامها و تعهدات به گونه اي بوده كه توليد اس
برق بسيارگران تمام شده و هم چنين چگونگي پرداخت اين وامها هم 
روشن نيست. يكي از شاهكارهاي اين وزارت خانه، تعامالتش با شركتي 

كه رئيس هيئت مديره اش در گذشته در » بلند پايه« است به نام شركت 
سازندگي كار مي كرده و دردوره آقاي رفسنجاني به عنوان قائم مقام جهاد 

مشغول به كار بوده است. » آب و نيرو« وزرات نيرو، وهم چنين مديرعامل 
ميليون ريال به ثبت رسيده  5با سرمايه  1371اين شركت در اوايل سال 

است. يكي ديگر از اعضاي موثر اين شركت مدير عامل سازمان آب و برق 
وزستان است كه بعدا او هم به عضويت هيئت مديره آب و نيرومنصوب خ

  شده است.
ساخت برج هاي » بلند پايه«از جمله قراردادهاي وزارت نيرو با شركت 

ميلياردريال است و جالب  17خنك كننده نيروگاه اصفهان به مبلغ بيش از 
ر مي رسد اين كه با مقايسه تاريخ امضاي قرارداد و ثبت اين شركت، به نظ

كه ثبت شركت پي آمد امضاي قرار داد بوده است. خبرداريم كه حتي قبل 
هزار دالر بدون  170از عقد قرارداد، وزارت نيرو بطور علي الحساب مبلغ 

دريافت هيچ گونه تضميني به شركت پرداخته است. اگرچه براساس 
م نيست قرارداد قراربود كه همه پرداختها به شركت ريالي باشد ولي معلو

تومان به شركت واگذارشده است. به  175ميليون دالر با نرخ دالري 3چرا 
قرار اطالع، اين مبلغ ارز به اين خاطر دراختيار شركت قرار گرفت تا قالب 
هاي مورد نياز از خارج وارد شود و بعد، وزارت نيرو از طريق شركت وابسته 

پايه بهاي قالب ها را توانيز تصميم مي گيرد كه براي كمك به شركت بلند
خودش بپردازد ولي خبر داريم كه بعدا، شركت بلندپايه بابت هاي قالب 

، 1376هزار دالر ديگر هم تقاضا كرده است. درشهريور  600هاي فرسوده، 
ميليارد  23.8شركت بلندپايه درنامه اي به شركت توانير مطالبه پرداخت 

استه است، كه درمحاسبه ريال به عنوان تعديل كرده است و همچنين خو
دالرهاي پرداختي كه به واقع، خارج از مفاد قرارداد پرداخت شده بود، به 

ريال محاسبه شود. مورد ديگر، احداث  70ريال، دالري  1750جاي دالري 
سازه كارخانه سيمان كارون است كه شركت بلند پايه به همراه شركت 

كه  سهامش به بهاي مفت  كه يك واحد دولتي بود» آهاب« ديگري به نام 
ميلياردريال بدون  7.2به بخش مخصوصي واگذار شده بود، كار را به مبلغ 

احتساب بهاي مصالح مورد نياز طرح اخذ مي كنند. اگرچه كل مبلغ مورد 
و آن » بلندپايه« توافق از سوي دولت پرداخت مي شود ولي شركت 

براي جلوگيري از ركود ديگري آن را در پروژه ديگري هزينه كرده و دولت 
ميلياردريال ديگر به صورت علي الحساب مي پردازد. زمان اتمام  10كار، 

پروژه را هم به دو برابر افزايش مي دهند. درپروژه ديگري براي ساختن برج 
هاي خنك كننده بتوني نيروگاه اراك، اگرچه شركت ديگري برنده مناقصه 

وانيرمناقصه را شكسته و كل مي شود ولي وزارت نيرو، بوسيله شركت ت
پروژه را به يك شركت دولتي و شركت بلندپايه و يك شركت خصوصي به 

ميلياردريال در  122ميليون دالرو  21به مبلغ حدودا » اتمسفر« نام 
واگذار مي كند. چون يكي از شركا، يك شركت دولتي است،  1374خرداد 

د و براساس اطالعاتي زيرپا گذاشتن قانون در اين جا ماست مالي مي شو
ميلياردريال بوده است.  34كه داريم مي دانيم كه سهم شركت بلند پايه ، 

 120بدون برقراري مناقصه ساخت برج تلويزيوني تهران به مبلغ 
ميلياردريال  25ميلياردريال به همين شركت بلند پايه واگذار شده و حتي 

شركت بلندپايه به را حتي پيش پرداخت مي كنند. يكي از قراردادهاي 
همراه يك شركت ديگر، ساخت تونل سد گتوند شوشتر است كه به مبلغ 

به آنها واگذارشد. بد نيست به داستان شيرين  1376ميلياردريال در  151
شركت مشانيران هم اشاره بكنم و بگذرم. شركت دولتي خدمات مهندسي 

وزارت نيروست  يك شركت باسابقه است كه وابسته به» برق ايران ( مشانير
با دستور شفاهي وزير نيرو وصورت  1373ولي به قرار اطالع دراواسط سال 

جلسه مكتوب معاون مالي، اداري وپشتيباني، مديرعامل مشانير و يكي 
» مشانيران« ديگر از مديركل هاي وزارت نيرو يك شركت خصوصي به نام 

روشن است كه تاسيس مي نمايند تا جايگزين شركت مشانيربشود. ناگفته 
هدف تاسيس اين سوء استفاده مالي بوده است. اگرچه در نگاه اول 
باوركردن بعضي ازكارهائي كه كرده اند اندكي عجيب به نظر مي رسد ولي 
متاسفانه واقعيت دارد. همه كساني كه براي اين شركت خصوصي كار مي 

دند. مشانير مستقر شده بو 2كرده اند در يك طبقه از ساختمان شماره 
شاغل در شركت مشانير كه در ضمن  -براساس قراردادهائي كه اين افراد

سهامداران شركت مشانيران هم هستند امضا شده است، مبالغ زيادي از 
اموال دولتي به سوي اين شركت خصوصي سرازير شده و حيف و ميل 

شركت  2گرديده است. به عنوان نمونه، يك طبقه از ساختمان شماره 
ميدان ونك با خط تلفن به شركت مشانيران واگذارشده است.  مشانير در

قرارشد كه شركت دولتي به شركت خصوصي وام بدهد تا آن وام صرف 
حاال چرا خودشان راسا  - خريد خودرو براي واگذاري به شركت دولتي بشود

به خريد خودرو اقدام نكرده اند، نمي دانم. قرارشد كه نيروي انساني شركت 
سوي شركت مشانيران تامين شود. ولي حيله اي كه بكار بردند مشانير از 

اين بود كه اغلب پرسنل كليدي مشانير، خود را بازخريد كرده و به 
نفري كه به اين صورت به  20استخدام شركت مشانيران درآمدند. براي 

استخدام مشانيران درآمده بودند ولي براي مشانيركار مي كردند، وزارت 
ميليون ريال مي پرداخت ( يعني  250ركت مشانير ماهيانه نيرواز طريق ش
ميليون ريال درماه). دريك كارگاه ديگر، كه مديريت  12.5براي هر نفر

تا  20نيروي انساني اش به شركت مشانيران واگذارشده بود، مشانير ماهي 
ميليون ريال، حق مديريت مي پرداخت. شركت مشانيران دو دستگاه  23
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 2براي مشانير تهيه مي كند كه به ازاي آن ماهيانه  دستگاه فتوكپي
  ميليون ريال دريافت مي كند. 

طرح آب هرمزگان به شركت هاي مشانير و مشانيران 1373درآذر 
واگذارشده و صاحب طرح، آب منطقه هرمزگان، دوفقره اعتباراسنادي به 

ريال ( اگرچه نرخ  1107ميليون مارك به بهاي هر مارك  4.14مبلغ 
ريال بوده است) پرداخت شد. استفاده اي  3000ارك دربازار دراين موقع م

مي برد  -محاسبه ارزان مارك -كه شركت مشانيران از همين يك قلم
ميليون تومان بود. عالوه برپرداخت ارزي، مي دانيم كه شركت مشانير 784
ميلياردريال به شركت مشانيران مي پردازد. از جزئيات مي گذرم  3.5هم 
مطالعات اين طرح به اتمام نرسيده «سال هنوز هم  7لي پس از گذشت و

طرح ديگري براي آب رساني به قطر كه درابتدا بين شركت ». است
به نمايندگي از وزارت نيرو و دولت قطر بود، نيز به شركت  -مشانير

مشانيران واگذار شد. مي دانيم كه شركت مشانيران هم از اين مشاركت، 
  ال درآمد داشت.ميلياردري 18

» پارسيان« يكي ديگر از شركت هاي تقريبا مجازي شركتي است به نام 
تاسيس شد. يك سوم سهامش به شركت دولتي  1371كه دراواخر سال 

ساتكاب تعلق دارد و بقيه سهام هم دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي، 
عمدتا از بخش خصوصي است. چند هفته پس از تاسيس اين شركت، 

گشايش » پارسيان« ميليون دالر براي شركت  80ر، اعتباري به ميزان تواني
مي كند وو مديريت شركت توانيربدون برگذاري مناقصه جهت خريد 

پست ديگر با  18طرح پست فشار قوي و لوازم و متعلقات ديگر 25ونصب 
عدد  58اين شركت وارد مذاكره مي شود. تعداد اين پست ها بعدا به 

تومان، قيمت اوليه  300. براساس محاسبه دالر به قيمت افزايش مي يابد
 250ميلياردتومان مي رسد كه احتماال با ارز آزاد از  180اين قرارداد به 

 ميلياردتومان هم فراتر خواهد رفت. 
» آهاب« مورد ديگري از مفسده مديريتي دروزارت نيرو به واگذاري شركت 

ز پيمانكاران وزارت نيروبود به بخش خصوصي مربوط مي شود. اين شركت ا
ارزش  1370ولي شيوه واگذاري اش به واقع عجيب و غريب بود. درسال 

ميليون دالر ارزيابي كرده بودند و در  7ماشين آالت اين شركت را بيش از 
ماشين آالت بسيار بيشتري دراختيار اين  1373-1370فاصله سالهاي 

 17دستگاه لودر،  37يل، شركت قرارگرفت كه از جمله، دو دستگاه جرثق
 21دستگاه تراك حمل بتن،  18تراك،  دستگاه دام 12دستگا گريدر، 
دستگاه  7دستگاه كمپرسي و  50دستگاه بيل مكانيكي،  4دستگاه بلدوزر، 
دريك شركت »  آهاب« . بعالوه مشخص شد كه شركت  .كمپرسور هوا

نمي توانسته آن  معدني هم سهام م داربوده است و طبق قانون، وزارت نيرو
را به ديگري واگذار نمايد. ولي كاري كه انجام گرفت اين بود كه سهام 

ميليون تومان به  2.5بخش خصوصي اين شركت معدني را به بهاي ناچيز 
» آهاب« شركتي از شركت هاي وزارت نيرو واگذار كردند تا كل شركت 

ين كه واگذاري اش حل شود. حالب ا» مشكل قانوني« دولتي شده و 
را با كليه ماشين آالت به طور اقساط به » آهاب« شركت  1373درسال 

نفر از كادرفني و متخصص شركت واگذار كردند كه بيشترين سهم  15
« نصيب كسي شده است كه رئيس هيئت مديره بوده نه فقط در شركت

« بلكه در شركتي كه صدها ميليون تومان ماشين آالت تازه به » آهاب
ار نموده بود و هم چينن رئيس هيئت مديره آن شركت معدني واگذ» آهاب

در آن كتمان شود. به سخن » آهاب« بوده است كه كوشيده بودند تا سهام 
ديگر، دراين واگذاري، فروشنده، خريدار، كنترل كننده و ناظر همه يك تن 

سرمايه اوليه اين شركت با صدبرابر  1375بوده است. جالب اين كه درآذر 
  ميليارد ريال افزايش مي يابد. 5ميليون ريال به  50ش، از افزاي

ازكارهاي ديگري كه به همت وزارت نيرو انجام مي گيرد، واگذاري خط 
متعهد  -تهران جنوب -انتقال آب تبريز است كه اگرچه يك شركت ايراني

ميليون دالر تمام كند  50ميلياردريال به اضافه  35مي شود كه كار را با 
ميليون دالر  50ميليارد ريال و  53براي همين پروژه » آهاب«  ولي شركت
  مناقصه هم اعالم مي شود!» برنده« مي طلبد و 

موارد فساد و تخلف در ادارات وابسته به وزارت نيرو بسيار بيشتر از آن 
است كه بتوان شمه اي از آن را  در اين نوشته وارسيد. ولي به يك مورد 

 1371ارجالب است مي پردازم. در بهمن ديگر كه به گمان من بسي
مديرعامل وقت آب منطقه اي مازندران از وزير وقت نيرو صدورمجوز خريد 

 630 - هزار تن سيمان را تقاضا مي كند. قرارشد وجه مورد نياز 250
ميليون  95ماهه با بهره اي معادل  6به صورت يك وام  -ميليون تومان

درصد  15گرفته شود و قرارشد كه  وام» آب منطقه اي يزد« از  - تومان
سيمان خريداري شده نيز به بهاي تمام شده به آب منطقه اي يزد 
واگذارشود. فعال به چرائي اين نوع قرارومدارها نمي پردازم كه چرا آب 
منطقه مازندران از بانكهاي دولتي وام نمي گيرد. باري، آب منطقه اي 

كه وجوهات دريافتي در امرديگري مازندران البته سيماني خريداري نكرد بل
كه از جزئياتش خبر ندارم صرف شد. پس از سررسيد چك، معلوم شد كه 
شركت آب منطقه اي مازندران دروجه آب منطقه اي يزد چك بي محل 

ماه ديگر تمديد  4صادر كرده است. با وساطت وزير نيرو، مدت وام براي 
شد كه قابل نقدشدن  شد و چك ديگري صادرشد. اين چك هم بعدا معلوم

  ، مدير عامل آب منطقه اي 1372نيست چون بي محل است. دراواخر سال 

  

  
  

توسعه منابع آب و مديريت شركت « مازندران ترفيع پست گرفته و به 
منصوب مي شود ومديرعامل جديد هم به علت عدم ارتباط » ونيروي ايران

م و بهره هاي مركب موضوع وام و هزينه هاي انجام شده از بازپرداخت وا
وزير نيرو به مديرعامل جديد آب  1372آن امتناع مي كند. دردي ماه 

منطقه اي مازندران دستورپرداخت اصل وام را مي دهد او هم گروكشي 
كرده و پرداخت اصل وام را به انتقال دو فقره اعتبار اسنادي خريد مصالح 

گشايش اعتبار كرده پروژه هاي كه قبال خودش در آب منطقه اي مازندران 
قراردادي بين آب منطقه مازندران و  1372منوط مي كند  دراسفند 

شركت توسعه منابع آب و نيرو منعقد مي شود كه اعتبار اسنادي به ارزش 
تومان به شركت توسعه منتقل مي  300ميليون دالر از قرار دالري  21

ل اعتبارات ميليون تومان از مح 630شود و شركت هم متعهد مي شود كه 
به آب منطقه اي يزد پرداخت كند. البته اين داستان شيرين  3طرح كارون 

براي چند سال ديگر هم ادامه يافته است  كه از جزئيات خبر ندارم. درنامه 
ذيحساب شركت توسعه منابع آب و نيرو به  1375هاي متعددي در سال 

كه اعتبارات هم پاي خود در آب منطقه اي مازندران گزارش داده است 
اسنادي مورد توافق را دريافت نكرده است. از طرف ديگر، ديوان محاسبات 

براي بازپرداخت بدهي  3ميليون تومان از طرح كارون  630پرداخت 
شركت آب منطقه اي مازندران به آب منطقه اي يزد را غير قانوني اعالم 

خواهم خالصه را ب» جيمز باندي« كرده است و درنتيجه، اگر اين معامالت 
كنم اين كه سيمان خريداري نشد، وام در محل هاي مورد نظر هزينه نشد. 

شده است، دروزارت نيرو مبالغ » مفقود« ميليون دالري  21اعتبار اسنادي 
كالني به عنوان هداياي خاص رد وبدل شده است و دراين اقتصاد اسالمي 

ا از موسسات همين ما كه قرار است بانكداري اش هم اسالمي باشد، چند ت
انجام داده اند و فعال دو ذيحساب در » معامالت ربوي« دولت، با يك ديگر 

  دو منطقه ايران با يك ديگرمكاتبه مي كنند!
بگويم و بگذرم كه براي بررسي بيشتر موارد تخلف وفساد درايران دو 

درباره مفاسد  90گزارش ديگر هم داريم. يكي گزارش كميسيون اصل 
كه اگرچه از همه سوموردانتقاد قرار گرفته است كه به  )8(ستاقتصادي ا

اندازه كافي گويا و شفاف نيست. ولي در عين حال، شواهد انكارناپذيري از 
گستردگي فساد و مفاسد اقتصادي به دست مي دهد كه به گوشه هائي از 
آن خواهم پرداخت. وديگري هم گزارش تحقيق و تفحس از گمرك 

  ويد گستردگي مفاسد اقتصادي درادارات ايران است.كه آنهم م )9(است
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براي درك ابعاد اين فاجعه اي كه درايران درجريان است بد نيست 
سال پيش، آيت  8يعني  1380يادآوري كنم كه در دهم اردبيهشت ماه 

صادر » مفاسد اقتصادي« ماده اي براي مبارزه با  8اهللا خامنه اي فرمان 
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده « ده است كه كردند كه از جمله درآن آم

خواهان  كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زياده
طلب  كننده و اشتغال گذار و توليد پرمدعا و انحصارجو طرد نشود سرمايه

همه احساس ناامني و نوميدي خواهندكرد و كساني از آنان به استفاده از 
وآن وقت روشن نيست » ع و غيرقانوني تشويق خواهند شدهاي نامشرو راه

كاري كه كاري » دستها« سال گذشته، براي قطع اين  8كه چرا در اين 
باشد انجام نگرفته است و چرا هنوز شاهد اين همه موارد فساد و رشوه و 
اختالس و سوء استفاده از امكانات دولتي از سوي افراد ذينفوذ هستيم! 

مي خوانيم كه دراردبيهشت  90گزارش كميسيون اصل جالب است كه در
« گزارشي به رئوساي قوه قضائيه ومجريه ارسال كرده اند كه  1386

و بعد مشروح گزارش را نيز » متاسفانه از نتيجه آن اطالعي در دست نيست
ارسال كرده اند و آن چه كه به مجلس گزارش مي  1387دراواخر فروردين 

  صر آن است.شود به واقع گزارش مخت
« تخلفاني كه ازآنها با خبر مي شنويم گوناگون اند. براي نمونه در حوزه 

، مشاهده مي كنيم كه به دستوروزير وقت جهاد سازندگي، »زمين خواري
زمين هائي را به ديگران به طور غيرقانوني واگذار كرده اند. مجتمع شهيد 

كرده اند. دراطراف » واگذار« برابر زير قيمت واقعي اش  33حقاني را با 
گسترده اي اتفاق افتاده است و همين طور است » زمين خواري« كرج 

درلواسان كه درشيوه كاربري اراضي دست برده اند. دوتن از كاركنان ثبت، 
« زمين هاي دولتي را تفكيك كرده اند. جالب اين كه از قرار صحبت از 

ست وبراي مثال » هاواگذاري هزاران هكتارازاراضي ملي دربهترين مكان
بخشي از اين زمين ها دربهترين مكان هاي استان تهران، نظير حاجي آباد 
شميران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم و دارآباد واقع بوده كه به شركت 
هاي تعاوني وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي واگذار شده است. خبر داريم 

برابر قيمت خريد  80« ه را به كه درمواردي خريداران زمين هاي واگذارشد
عبرت آموز اين كه مسئول ذيربط به ». درهرمتر مربع به فروش رسانده اند

ميليون  5« مراجع قضائي هم معرفي شد و پس از بررسي و محاكمه به 
محكوم گشت! مجازاتي اين چنين ناچيز، به واقع، » ريال جزاي نقدي

ادي داده مي شود. شماري از پاداشي است كه به اين همه فساد مالي واقتص
 260به اين قرارند. دراطراف شهرستان دماوند، » زمين خواري« جزئيان 

% 50هكتار زمين را به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 
هكتار  367تخفيف ويژه از قيمت كارشناسي واگذاركردند. درمورد ديگر، 

هيچ ضابطه اي به تعاوني يكي از  زمين دولتي درتهران، كرج، دماوند بدون
ميلياردريال سود بادآورده داشته  40وزارتخانه ها واگذارشد كه متجاوز از 

 131هكتار زمين را به ارزش اش  125است. دراطراف مسگرآباد، 
 13ميليون ريال نقدي و 26ميلياردريال بوده به يكي از شركت ها به بهاي 

ميليارد ريال، يعني  27يال، درجمع دستگاه خودرو به ارزش يك ميليارد ر
به يك پنجم قيمت كارشناسي واگذاركرده اند. از سوي ديگر خبر داريم كه 

ميليون مترمربع از اراضي شهري  15هكتار از اراضي دولتي و حدودا  3162
به احتمال زياد  -را درسراسر كشور به يكي از دانشگاههاي غير دولتي

ايت ضوابط قانوني و با اقل بهاي ممكن و بدون رع -دانشگاه آزاد اسالمي
عمدتا رايگان واگذاركرده اند و اين در حالي است كه دانشگاه مربوطه بر 
خالف قرارداد واگذاري هيچ گونه حق نظارتي را براي دستگاههاي نظارتي 

هكتار از زمين هاي  87دولتي به رسميت نمي شناسد. دراستان قزوين، 
ي كه اعضاي هيات مديره آن از كاركنان دولتي را به يك شركت خصوص

يكي از سازمان هاي دولتي بوده اند، واگذاركرده اند. جالب ترين مورد هم 
هزار متر مربع ازاراضي مرغوب تهران در منطقه دارآباد است  23واگذاري 

تن از نمايندگان دوره ششم مجلس  160كه به قيمتي بسيار نازل به 
بود كه در اين زمين ها، نمايندگان محترم دام  واگذار شده است. البته قرار

داري كنند ولي به قرار اطالع، آپارتمان سازي كردند و اگرچه حتي بر 
% ديگر هم تخفيف گرفتند و سند به نام آنها 50مبناي آن قيمت هاي نازل،

صادر شد ولي آپارتمانها را با سودهاي خارق العاده تبديل به احسن كردند. 
ر خبر داريم كه شركت عمران شهر جديد هشتگرد برعليه دريك مورد ديگ

مسئولين يكي ازسازمانهاي دولتي و شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان 

سازمان ديگري طرح دعوا كرده و مشخص شد كه مقدار قابل توجهي از 
اراضي دولتي با تباني دو تن از كارمندان اداره منابع طبيعي در 

آمده است. اداره بازرسي استان تهران، اختيارمتصرفان بخش خصوصي در
ميلياردتومان برآورد كرد ولي نظر وزير پيشين  200بهاي اين اراضي را 

ميلياردتومان امالك دولت به ناحق  600اقتصاد اين بود كه بالغ به 
دراختيار افراد غير صالح قرار گرفته است. اين پرونده هنوز در جريان است 

، حداقل برراقم اين سطور روشن نيست. البته و كي به نتيجه خواهد رسيد
موارد مفسده اقتصادي فقط به ماموران عالي رتبه دولتي محدود نمي باشد. 
اعضاي يكي از شوراهاي اسالمي يكي از شهرهاي استان تهران، برخالف 
ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر كدام پروانه 

كند و در همه موارد هم درجه تراكم بيشتري را ساختمان جدا صادر مي 
هكتار مساحت  13در نظر مي گيرد. درمورد ديگر در يك قطعه ديگر كه 

داشته و جزو طرح كاربري باغ و جنگل كاري بوده مجوزتفكيك داده و در 
كوتاه ترين مدت ممكن نيز،  پروانه هاي ساختماني صادركردند. برآورد مي 

ميلياردريال حقوق دولتي ضايع شده  480بالغ بر شود كه در اين جريان،
  است.

دريكي از شهرستانهاي استان تهران، شوراي اسالمي و شهرداري درتباني با 
هزار قطعه ازاراضي كشاورزي را تغيير داده  2فرمانداري كاربري بيش از 

قطعه از اين زمين ها به فرمانداري  400وآنها را فروختند. به قراراطالع 
هزارتوماني قبل از طي مراحل و  500رفته كه به صورت فيش هاي تعلق گ

ميليون تومان به فروش رسانيده اند. از سال  6تا  5صدور سند، به قيمت 
مقامات قضائي سرگرم رسيدگي به اين پرونده هستند و كي به  1382

نتيجه خواهد رسيد، روشن نيست. درمورد ديگر، كارمندان يكي از 
هزار متر مربع باغ را تغيير  50ه يك سازمان دولتي، شهرداري ها بهمرا

ميليارد ريال از اين كار رانت به جيب زده اند.  200كاربري داده و حداقل 
  در دست بررسي است.  1382اين پرونده نيز از سال 

درحوزه بانك و بانكداري هم موارد متعددي از تخلفات گزارش شده است. 
ميليون يورو اختالس صورت 540، بيش از درشعبه يكي از بانكها درپاريس

گرفته است. و درمورد ديگري كه براي يكي از شركت اعتبارات اسنادي 
ميلياردريال  116گشوده شد كل اسناد و مدارك ارايه شده جعلي بوده ولي 

اعتباراسنادي صادرشد. در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، بابت فروش مواد 
و  1384اي وابسته به وزارت نفت در سال اوليه محصوالت يكي از شركت ه

ميليارد تومان رانت ايجاد شد كه  700، بيش از 1385چهارماهه اول سال 
  ).10(مفسدان به جيب زده اند

البته دربعضي موارد، صراحت اين مفاسد به حدي است كه آدم تعجب مي 
كند كه چرا در اين مملكت گل وبلبل كسي جلوگيري نمي كند. براي 

مسئول دبيرخانه مبارزه با مفاسد فرهنگي مجلس خبر مي دهد كه نمونه 
نفر را به  200بيش از 1385و 1384يكي ازنمايندگان مجلس درسالهاي 
ميليارد تومان هم وام براي آنها  290بانك سپه معرفي كرده وبيش از

درخواست كرده كه با آن موافقت نيز شده است و حتي وقتي از وزير 
ره توضيح مي خواهد، از سوي همكاران مجلس نشين خود اقتصاد در اين با

است و اگر اين كار باب » خليفه كشي« سرزنش مي شود كه چنين كاري 
يا از مورد ديگري با خبر مي شويم كه بستني  ).11(شود، نامناست است

ميلياردتوماني در  دادگاه بدوي محكوم مي شود 4.4ميهن به جرم قاچاق 
اساس نامه اي كه  معاون اقتصادي سابق وزارت ولي به قرار اطالع بر

اطالعات مي نويسد و همينطور بازپس گيري شكايت گمرك، دادگاه 
درمراحل بعدي حكم به تبرئه مي دهد. جالب است كه مسئول دبيرخانه 
كه درمجلس هفتم هم نمايندگي دارد، از وزير اطالعات مي خواهد كه در 

بدهد. آن گونه كه من از متن مي مجلس حاضرشده و به سئوال او جواب 
صالح نيست كه وزير در « ماه به او توصيه مي شد كه  8فهمم، براي 

و حتي دو بار، هم وكيل مربوطه به مالقات » صحن [مجلس] حاضرشود
و » قبول نكرد با عنصر خاطي برخوردكند« وزير اطالعات مي رود كه 

جي را قبول مسئول دبيرخانه مدعي مي شود كه ما اين مصلحت سن
ماه معطلي، قرار مي شود كه وزير اطالعات در 8نكرديم. سرانجام بعد از 

مجلس حاضر شده و به سئوال نمايندگان پاسخ بدهد ولي شب قبل از 
روزموعود، يكي از مديران كل وزارتخانه اطالعات به نماينده مجلس توصيه 

معامله مي چرابا وزير معامله نمي كنيد، مجلس ششمي ها « مي كند كه 
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البته بعيد نيست نماينده مجلس هفتم مي خواهد نمايندگان  - »كردند
مجلس قبلي را تخريب كند، ولي نكته اين است كه درصبح روز موعود، 
يكي ديگر ازمديران كل وزرات اطالعات كه درضمن، با نماينده مجلس هم 

چه ارتباط و آشنائي داردرا به سراغش مي فرستند با اين پيام كه اگر
بخواهد حرف بزند، دوستانش را افشا « ازخودت چيزي نداريم ولي اگر

كه البته سئوال مطرح مي شود و به قول نماينده، با جواب » خواهيم كرد
نامربوط وزير هم قانع نشدم و شكايت، به كميسيون اصل نود رفت. همين 
 نماينده ادعا مي كند كه در مورد پرونده ديگري كه در دست بررسي بود

گويا شخص ثالثي هم پيدا شده كه به صاحبان پرونده وعده داد كه درازاي 
ميليون تومان مي تواند ايشان را از پي گيري منصرف نمايد.  500دريافت 

كه باز به ادعاي نماينده مجلس هفتم، نه آن شخص را مي شناخته و نه با 
بور دستگير او ارتباطي داشته است. البته با مداخله مراجع قانوني شخص مز

.  اين روايت بديع از گستردگي فساد مالي و اقتصادي درايران )12(شد
ادامه دارد. دراينجا مي خوانيم كه با پي گيري سازمان بازرسي كل كشور از 

ميلياردريال جوايز صادراتي به شركت هاي غير مشمول  85پرداخت « 
كه  شركت غير مشمول بودند 50. به قراراطالع )13(»جلوگيري شد

 19شناسائي شده و جوايز به آنها پرداخت نشد. از سوي ديگر مي دانيم كه 
قرارداد يكي از دستگاههاي اجرائي در خراسان رضوي به دليل نقض قانون 

. به قراراطالع، اكثر اعضاي شركت پيمانكار طرف قرارداد )14(ابطال شد
يز يكي از اين دستگاه را كاركنان شاغل، بازنشسته، و همسران آنها و ن

  مديران همان دستگاه اجرائي تشكيل مي دادند.
نماينده مجلس معتقد است كه كه فساد اقتصادي حاكم برسازمانهاي 

. البته همو )15(مختلف براي رسيدگي به دستگاه قضائي ارجاع نمي شود
قوانين « اضافه مي كند كه اگرهم ارجاع بشود باز هم تاثيري ندارد چون 

م. وكيل ديگري  هم مي گويد كه قوانين نارساست ولي نداري» بازدارنده
». بايد به مفسدان موجود در قوه مجريه نيز توجه كرد« اضافه مي كند 

همين وكيل اضافه مي كند كه يك سال و نيم پيش، رئيس قوه قضائيه 
قانون اساسي اليحه اي را آماده كرده است  142گفته بود كه براساس اصل 

ه اي به مجلس ارايه نشده است. نظر اين وكيل ولي هنوز چنين اليح
مجلس اين است كه در قوه مجريه اراده كافي براي پيگيري مبارزه با فساد 
اقتصادي وجود ندارد. رئيس كميسيون حقوقي وقضائي مجلس معتقد است 

است و » نبود امنيت اقتصادي« كه عالوه بر نارسائي قانوني، دليل ديگر 
غير شفاف و عدم امنيت دست افراد را براي سوء  تركيب اين دو، قوانين

  استفاده باز مي كند 
كاربه حدي خراب مي شود كه فرمانده نيروي انتظامي كشور هم دادش در 

در شرايط فعلي، ميلياردها تومان از جيب بيت المال سرقت « مي آيد كه 
  ).16(»مي شود، در حالي كه ما در خيابان به دنبال قالپاق دزد هستيم!

اجازه بدهيد كه در صفحات پاياني اين نوشته، ضمن ارايه گزارش 
مختصري از چند پرونده اساسي در عرصه مفاسد اقتصادي، توجه را به 

  بخشي از مشكالتي كه با آنها روبرو هستيم هم جلب كنم. 
، نيروهاي وزارت اطالعات يك شبكه مفسدان اقتصادي را 1384درتيرماه 

ركت و دو تن از كارمندان بانك ملي و هشت نفر كه شامل كارمندان يك ش
از كارمندان گمرك بود شناسائي كرده و دستگير مي نمايد. حجم جريمه 

ميلياردريال است ولي پرونده با تعيين  180محموله هاي قاپاق معادل 
ميلياردريالي درشعبه اول بازپرسي مجمتع قضائي اقتصادي در  18جريمه 

  .)17(ي نهائي قضائي صادر نشده استدست بررسي است و هنوز را
بوسيله حراست گمرك خوزستان كشف شده است.  1380پرونده ديگر در

ميليارد ريال است. دادگاه  13.5ارزش تقريبي محموله هاي قاچاقي هم 
سه نفر متهم اصلي پرونده را به  1381انقالب اسالمي آبادان در آذر 

ان به حكم اعتراض كردند. ميلياردريال محكوم كرد كه متهم 27پرداخت 
سال از آن تاريخ گذشته است ولي هنوز هم حكمي اجرا نشده است. به  7

نظرمي رسد كه سبيل بعضي ها را چرب كرده اند چون دادگاه انقالب 
حكم برائت متهمان را صادركرده و كاالها  1384اسالمي ماهشهردراواسط 

هم دراين است كه اعالم كرده است. گير حقوقي قضيه » بالصاحب« را 
» طبق قانون« بالصاحب قلمداد شدن كاالهاي قاچاقي به اين معناست كه 

. )18(هيچ جريمه اي به آنها تعلق نمي گيرد و تنها كاالها ضبط مي شوند
به قرار اطالع گمرك جمهوري اسالمي به راي صادره اعتراض كرده است. 

يخ گذشته بستني است پرونده ديگرمربوط به قاچاق مواد اوليه فاسد و تار
كه حتي با ارايه اسناد جعلي از سوي وزارت بهداشت و درمان هم همراه 
بوده است. شاكي اين پرونده اداره گمرك است دربرابر شركتي كه اقدام به 
اين عمل كرده است. ارزش تقريبي مواد اوليه فاسد وارداتي هم 

محكوم به ميليارد ريال است كه پس از بررسي شواهد متهمين 22.5
ميلياردريال شدندو اين حكم از سوي شعبه  45پرداخت جريمه اي معادل 

، به داليلي كه 1382تجديد نظر هم مورد تائيد قرار گرفت. درسال 
خبرندارم گمرك شكايت خود را برعليه شركت ذكر شده پس گرفت و 
پرونده به شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي كشور رفت كه در شهريورماه 

اي بربرائت متهمان صادرشد. حاال گمرك جمهوري اسالمي به اين ر 1385
راي اعتراض كرده است. نكته اي كه اندكي گيج كننده است اين كه اگرچه 
مواد اوليه بستني تاريخ مصرف گذشته است و با اسناد جعلي وزارت 
بهداشت به كشوروارد شده و قاچاق آن هم محرز است ولي روشن نيست 

  يت را پس گرفتند و چرا هنوز احكام صادره اجرا نشده چرا وچگونه شكا
  

  
  

سرانجامي، ريش و . ترديدي نيست كه براي رسيدن به چنين )19(است
  سبيل بعضي از مقامات مسئول، بايد حسابي چرب شده باشد.    

البته بگويم و بگذرم كه گستردگي فساد دراقتصاد ايران، پي آمدهاي بين 
زارشات و منابع بين المللي هم ثبت مي شود. براي المللي هم دارد و در گ

ايران با  2007مثال، درگزارش  ساالنه سازمان بين المللي شفافيت درسال 
رتبه ايران در  2006رسيد در حالي در سال  131پله سقوط به مقام  25

  )20(بود. 106كشور  163ميان 
ولتي كه در از سوي ديگر، اين را هم مي دانيم كه مديرعامل يك شركت د

نفر از همدستان  5حوزه توسعه شهري در شيراز فعاليت مي كرد به همراه 
 .)21(خود به اتهام فسادمالي دستگير شدند

رئيس كل دادگستري استان فارس با اعالم اين خبر گفت: حيف و ميل 
اموال عمومي، تباني در معامالت و قراردادهاي دولتي و اخذ رشوه از جمله 

اظهار داشت: وي تاكنون به » احمد سياوش پور«رد است. اتهامات اين ف
ميليارد ريال فسادمالي و حيف و ميل اموال اعتراف كرده و پرونده  3حدود 

براي روشن شدن ابعاد بيشتري از مفاسد مالي اين فرد در حال رسيدگي 
 است.

نفر ديگر نيز به عنوان كارشناس، عضو هيئت مديره و مسئول  5وي افزود: 
با اين مدير همكاري و برخي نيز از خارج از دستگاه متبوع با وي  واحد

 مشاركت داشته اند.
وي گفت: پرونده اين مدير در دادسراي عمومي و انقالب شيراز بصورت 

 ويژه در حال رسيدگي است.
وي تصريح كرد: شواهد و مستنداتي وجود دارد كه نشان مي دهد حجم 

تر از مواردي است كه اقرار شده است سوءاستفاده مالي در اين شركت بيش
و به زودي با روشن شدن ابعاد بيشتري از فسادمالي، در اين مورد اطالعات 

مي  )22(بيشتري در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اينجا
هاي تابعه ملي گاز به زودي محاكمه  مديران يكي از شركت«خوانيم كه 

ر، مي دانيم كه سرپرست دادسراي ويژه جرايم برمبناي اين خب». شوند مي
اقتصادي گفت:دادگاه رسيدگي به اتهام ارتشاء دو ميليارد توماني دو تن از 

شود.  مديران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي گاز به زودي برگزار مي
احمد قاسمي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس درخصوص اظهارات 

ئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر رشوه روز گذشته محمد نيازي ر
ميلياردي دو تن از مديران شركت ملي گاز افزود:پرونده اين دو مدير 
شركت تابعه شركت ملي گاز در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي در دو 

روز قبل براي متهمان پرونده كيفرخواست  20مرحله رسيدگي و حدود 
در زمينه خطوط انتقال گاز صادر شده است. به گفته وي اين شركت 

 2فعاليت داشته است. قاسمي رقم رشوه مورد اتهام اين دو متهم را حدود 
  ميليارد تومان اعالم كرد. 
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    اقتصاد ايران و جهان

 ١١٤  101 ي آرش شماره

متاسفانه با همه شعارهائي كه درايران داده مي شود، اين مبحث شيرين 
فساد مالي دراين كشور هم چنان ادامه دارد. نگاهي به سخن راني رئيس 

در  1386ات كشور در همايش ساالنه اين ديوان كه در مرداد ديوان محاسب
به خوبي نشان دهنده گستردگي و عمق فساد مالي  )23(تهران برگزار شد

درايران است. به گفته رحيمي، رئيس ديوان محاسبات، در يك سال 
هاي دولت، از نظر تعداد تخلفات وزارت  خانه گذشته از مجموع وزارت
ميليارد تومان  1673ر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ جهادكشاورزي و از نظ

اند. البته ايشان در اين سخن راني ادعاي بهبود  ترين تخلفات را داشته بيش
مبارزه با مفاسد هم كرده اند ولي شواهد موجود، به گمان من، نشان از 

 بهبود نمي دهد. 
از  برگردم به سخن راني رئيس ديوان محاسبات، او از رشوه خواري بعضي

مقامات سخن مي گويد كه به آن مي رسيم. ولي داستان رشوه خواري در 
ايران بسيار گسترده تر از آن چيزي است كه او مي گويد. به عنوان مثال، 

ميليون دالري شركت توتال  82از رشوه  1385آذر  30روزنامه ابتكار در 
ارددالري در به يكي از واسطه اي ايراني براي دست يابي به قرارداد دو ميلي

حوزه گازي پارس جنوبي خبر داد. البته بگويم و بگذرم كه داستان اين 
رشوه خواري ابتدا در اروپا افشا شد نه درايران. يعني مقامات شركت توتال 
به دادگاه فراخوانده شدند و براي مثال، كريستوف دمارژري درمقابل قاضي 

را براي به دست » رقم كالني رشوه«  1997كوروا اعتراف كرد كه در 
آوردن يك قرارداد به يك مقام ايران پرداخت كرده است. البته مدير 

به مقامات ايران سخن گفت كه اگر » كميسيون« شركت توتال، از پرداخت
قادر به ارائه جزئيات آن نيستم « چه چنين پرداختي را انكار نمي كند ولي 

ه وكيل مديرشركت توتال جالب اين ك». ايم چراكه ما اسناد آن را گم كرده
بايد در نظر داشت كه چنين « دردفاع از موكلش مدعي مي شود كه 

اعمالي، طبق قوانين ايران مانعي ندارد و قانوني براي جلوگيري از چنين 
  ).24(»اعمالي در ايران وجود ندارد

قبل از اين كه به سخن راني رئيس ديوان محاسبات برگردم بد نيست به 
وعاتي پيشين ايشان اشاره كنم كه در آن هم اطالعات يك مصاحبه مطب

جالبي مطرح كرده است. براي نمونه او دراين كنفرانس مطبوعاتي ادعا 
كه بنده  11/8/83تا تاريخ  1360ديوان محاسبات از سال « كرده است كه 

ميليون تومان به 682ميليارد و 44مسئوليت را تحويل گرفتم مجموعاً 
ميليارد و 748اما در طول يك سال گذشته تاكنون خزانه باز گرداند، 

اگر اين ارقام قابل اعتماد  ).25(»ميليون تومان به خزانه برگردانده شد456
سال گذشته يعني از  23باشند، متوسط ارقام بازگردانده به خزانه در 

سالي كمتر از دو ميليون تومان بوده ولي در  1383تا اواسط سال  1360
ن به اين مقام منصوب شده اند، اين ميزان نزديك به يك سالي كه ايشا

برابر شده است. پرسش اين است كه آيا سازمان تحت اداره ايشان در  388
اين سالها خوب عمل نمي كرده و با آمدن ايشان، به راه راست هدايت شده 
است يا اين كه، ميزان فساد مالي نيز درا ين مدت با سرعتي حيرت آور رو 

داشته است. يعني اگر اين ارقام راست باشد، ميزان كشف موارد به افزايش 
% رشد داشته است. رئيس ديوان محاسبات در 30فساد سالي بطور متوسط 

از پرونده تخلفات گروه خودروسازي ايران « اين كنفرانس مطبوعاتي از 
خودرو، حيف و ميل آرد، تخلف در واگذاري شركت الكتريك رشت، 

بلند، پلي اكريل اصفهان و قراردادهاي گاز پارس با پااليشگاه گاز بيد
اورينتال كيش به عنوان پرونده هاي دردست بررسي ديوان محاسبات نام 

كه از سرنوشت شان خبر بيشتري نداريم چون اطالعات بيشتري به » برد
دست نداد.از همه جالب تر ولي قرارداد شركت ملي گازايران با شركت 

دالل فروش گاز ايران به امارات وارد عمل شده  كرسنت است كه به عنوان
بود. به ادعاي رئيس ديوان محاسبات، با اين كه اماراتي ها اصرارداشتند كه 
كه قرارداد مستقيما با خود آنها و به قيمت باالتري منعقد شود ولي مقامات 

ساله بستند كه  25ايراني طرف مذاكره، با شركت داللي كرسنت قرارداد 
دالر براي هر هزار مترمكعب  17.5ال اول، قيمت گاز ايران درس 7براي 

ثابت خواهد بود. در سخن راني اش كه پيشتر به آن اشاره كردم، رحيمي 
ميليون دالر رشوه گرفت و يكي از مسخره  3مي گويد كه طرف ايراني 

ترين قراردادها راامضا كرد. البته خبر از ابطال آن مي دهد و مدعي مي 
ميليارددالر ضرر جلوگيري شد.  و اين  64ابطال اين قرارداد از  شود كه با

دالر منعقد شده  84درحالي است كه قرارداد مشابهي با تركيه با قيمت 

است و برآورد پيشين رئيس ديوان محاسبات اين بود كه ايران در اين 
ميليارددالر متضرر شده است. به گفته ايشان، كل درآمد  21معامله حداقل 

ميليون  227ميلياردو  2سال فقط  25ان از فروش گاز به امارات درطول اير
دالر يعني  230دالر خواهد بود و اين در حالي است كه گاز روسيه به مبلغ 

برابر قيمتي كه ايراني ها برسر فروش گاز توافق كرده اند به اروپا صادر  14
وشيمي مي شود. جالب اين كه گازي كه شركت ملي گاز به صنايع پتر

ايران مي فروشد از اين قيمت بيشتر است و حتي كشور امارات نيز هم 
دالر مي پردازد ولي  65اكنون، براي گازي كه از قطر خريداري مي كند، 

بعضي از ايرانيان نامحترم، با مقداري رشوه حاضر شده اند كه همين گاز را 
 ماند، بفروشند. سال ثابت خواهد  7دالر كه آنهم براي  18به آنها كمتر از 

نكته ديگري كه در سخن راني رئيس ديوان محاسبات جالب است و خبر از 
فساد گسترده است در عرصه فرار از پرداخت ماليات است. به گفته ايشان، 

 600بيش از  2007مجموع معامالت دولتي و غيردولتي درطول 
ماليات هزار ميليارد تومان  30هزارميلياردتومان درسال بوده كه بايد 

هزارميلياردتومان ماليات پرداخت شد.  14پرداخت مي شد ولي فقط 
% ماليات بپردازند كه با 5همين جا بگويم و بگذرم كه به جاي اين كه 

توجه به ميزان ماليات پرداختي در اقتصاد ها ي حساب و كتاب داررقم 
 % ماليات پرداخته اند. دليل رئيس ديوان2ناچيزي است، كمي بيشتر از 

اين رقم محصول تباني و ناهماهنگي در بين «محاسبات اين بود كه 
هاي مسوول بوده است، مثال در سال گذشته فردي كه بايد با توجه  دستگاه

كرده  ميليون تومان ماليات پرداخت مي 700به رقم وارداتش دو ميليارد و 
زده  به علت ناهماهنگي سازمان مالياتي و گمرك، از پرداخت ماليات سر باز

. درهمين رابطه از فردي سخن گفت كه بايد با توجه به رقم )26(»است
كرده  ولي به  ميليون تومان ماليات پرداخت مي 700وارداتش دو ميليارد و 

به واقع رشوه ستاني مقامات  -علت ناهماهنگي سازمان مالياتي و گمرك
 از پرداخت ماليات سر باز زده است.  - مسئول

اشاره مي » مافياي واردات دارو و شيرفاسد« ات به رئيس ديوان محاسب 
كند ولي اطالعات بيشتري به دست نمي دهد. ازقراردادهاي نفتي سخن 

و ادعا مي كند كه ديوان » LNGپارس « مي گويدو مثال اشاره مي كند به 
بطور  –سال  30ميليارددالر ضرردر 150محاسبات توانسته جلوي بيش از 

  را بگيرد.  -دالرميليارد 5متوسط سالي 
 200درسخن راني رئيس ديوان محاسبات مي خوانيم كه فردي از بانكها 

ولي  -كه به نظرم اندكي زيادي زياد است -هزارميلياردتومان وام گرفته بود
ميليون تومان بوده است.  20مالياتي كه اين فردپرداخت به قرار اطالع تنها 

يست بگويم و بگذرم كه به گفته حاال كه با حجم كارها آشنا شده ايم بد ن
يعني  وجود دارد.» پرونده درديوان چهار هزار« رئيس ديوان محاسبات، 

مي خواهم بگويم كه با آن چه كه خودشان مي گويند، به قول معروف اين 
تازه سرشب اصفهان است....به اميد روزي كه جزئيات همه اين پرونده ها 

روشن شود كه احتماال به غير از  دراختيار همگان قراربگيرد تا آن وقت
دستي » بزرگان حكومتي« خواجه حافظ شيرازي، بخش عمده اي از 

  دررانت خواري وفساد مالي واقتصادي دارند.
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  اقتصاد سياسي ظهور دولت نهم 

  

  محمد مالجو

  

  مقدمه

گذرد، طيِ دو سالي كه از نهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران مي
نژاد و شكست سايرِ هاي گوناگوني از چراييِ پيروزي محمود احمديتبيين

آفريني و ها بر نقشنامزدهاي رقيب عرضه شده است. يكي از اين تبيين
شان كرد كه منافعشار و طبقاتي در نتايجِ انتخابات تأكيد ميتأثيرگذاريِ اق

هاي اقتصاديِ نوليبرال در دورة بعد از جنگ در فرايند اجراي سياست
رو، در نقشِ بازندگان اصليِ پروژة آزادسازيِ ناديده گرفته شده بود و ازاين

-لتاقتصادي، در عرصة انتخابات به نامزدي روي آوردند كه شعارهايي عدا
رسد گرچه اين تبيينِ افواهي در مقياسِ داد. به نظر ميخواهانه مي

گاه صورت روشمندي به خود نگرفت، اي مطرح شد اما اوالً هيچگسترده
- ثانياً چنان كه بايد و شايد بر مبانيِ تئوريك اتكا نكرد، و ثالثاً با لحن اغراق

رهگذرِ همين نگاه  آميزي درصدد توضيحِ كاملِ نتايجِ انتخابات صرفاً از
بعدي بود. شايد بتوان نقدهاي شديداللحني را كه در مخالفت با اين تك

نوع تبيين به مرور شكل گرفت واكنشي منطقي به همين معايب نيز به 
  )1(حساب آورد.

كنم. بدين  كوشم همين تبيينِ افواهي را تئوريزهدر اين مقاله مي
دهم در سه ه براي اين منظور ارائه مياعتبار از رهگذرِ چارچوبِ تئوريكي ك

كه آنمباحثة فكري مشاركت خواهم كرد، البته با رويكردي نظري و بدونِ

مصاديقِ تجربي براي روايتم به دست دهم. اولين مباحثه دربارة عللِ ظهور 
) با تمركز بر حوزة اقتصاد 2دولت نهم در صحنة سياست ايران است.(

وريك عرضه كنم حاويِ صرفاً يكي از عللِ كوشم چارچوبي تئسياسي مي
هاي اقتصاديِ نوليبرال در كه اتخاذ سياستظهورِ دولت نهم دال بر اين

دورة پس از جنگ به تحولي در ساختار مبادله در اقتصاد ايران انجاميد كه 
هايي از جمعيت در حوزة خود به پديدة طرد اجتماعيِ بخشنوبةبه

هايي را در عرصة سياست رسمي ن رهگذر واكنشاجتماعي دامن زد و از اي
 برانگيخت كه به شكِل حمايت از نامزدهايي درآمد كه در نهمين انتخابات

دادند. دومين مباحثه دربارة طلبانه ميرياست جمهوري شعارهاي عدالت
جا كه از مورد تاريخ ) تا آن3نسبت دموكراسي و اقتصاد بازار است.(

آيد، نشان خواهم داد ميساله بردورة پس از جنگ هشت اقتصادي ايران در
كه يكي از عللِ افولِ دموكراسيِ نوپايِ دوم خرداد نيز عبارت بوده است از 
تالش براي گسترش و تعميقِ نظامِ اقتصاديِ بازار در جغرافياي ايران كه در 
دورة موسوم به سازندگي شروع شد و در دورة اصالحات ادامه يافت. 

ن مباحثه دربارة ماهيت شعارها و عملكرد اقتصادي دولت نهم و سومي
) نشان خواهم داد مفاهيمي از قبيلِ 4نسبت آن با سوسياليسم است.(

توانند ماهيت وجه نميهيچگرايانه بهگرايانه يا راستسياست اقتصاديِ چپ
راي رو بهاي اقتصادي در دورة دولت نهم را توضيح دهند و ازاينسياست

برآوردنِ اين منظور بايد به مفاهيمِ جديدتري اتكا كرد. به همين منظور، از 
اي كه رهگذرِ چارچوبِ تئوريكي كه عرضه خواهم كرد و مقايسة تطبيقي

هاي اقتصادي در دورة قبل از دولت نهم و دورة خود دولت ميان سياست
خواهم  را معرفي“ شدگيِ سياسيحك”نهم به عمل خواهم آورد مفهومِ 

دهي به نظام دهم گرايشِ نوظهور در شكلكرد. بدين اعتبار، نشان مي
شدگيِ اقتصاد در سياست، در دورة دولت نهم عبارت است از حكاقتصادي 

در آن مناسبات اقتصادي  يعني حركت به سمت نوعي نظام اقتصادي كه
حاكم  تأثيرِ الزامات و مالحظات سياسيِ طبقة سياسيِجامعه عمدتاً تحت

  گيرد.شكل مي

  تكيه بر مبادله

هاي پديدآمده در نظام اقتصاديِ ايران طي دورة پس براي تحليلِ دگرگوني
هاي اقتصاديِ كالنْ تكيه از جنگ به هيچ يك از دو سنّت رايج در تحليل

 نخواهم كرد، نه سنّت متعارف اقتصاد كالنِ جريانِ غالب و نه سنّت
  ماركسيستيِ شيوة توليد.

هاي اقتصاد كالن سنّت اقتصاد كالنِ جريانِ غالب، كه در تحليل در
5باال را دارد، مقولة تقاضاي كل از مفاهيم محوري است.(در ايرانْ دست (

ترين بازارهاي اين سنّت هنگام بررسيِ بازار كاالها و خدمات كه از مهم
نظر از بخش اقتصاد كالن است عمدتاً دو نهاد دولت و بازار را (البته صرف

گذاريِ همين دو نهاد را كند و مصرف و سرمايهاقتصاد خارجي) لحاظ مي
به منزلة اجزاي سازندة تقاضاي كل در بازار كاالها و خدمات مالك قرار 

گذاريِ دولت دهد. در چنين چارچوبي اصوالً ميزان مصرف و سرمايهمي
آيد و اب ميهاي دولت) به منزلة گسترة نهاد دولت به حس(كل هزينه

- گذاريِ بخش خصوصي به منزلة گسترة بازار. بااينميزان مصرف و سرمايه
حساب، هيچ تعجب ندارد اگر اقتصادداناني كه در چارچوبِ سنّت اقتصاد 

هاي دولت به اين كنند از افزايش هزينهكالنِ جريان غالب تحليل مي
رة نظام بازار رو نتيجه برسند كه اندازة دولت افزايش يافته و در عوض گست

در اين سنّت “ دولت/ بازار”به كاهش گذاشته است. بدين اعتبار، دوگانگيِ 
  از اهميت چشمگيري برخوردار است.

از سوي ديگر، سنّت ماركسيستيِ شيوة توليد نيز درست از همين 
ِ اخير در كننده است. در اين سنّت، كه طي ساليانزاويه به شدت گمراه

)، 6نشين شده است(د كالن در ايران تا حد زيادي حاشيههاي اقتصاتحليل
) همة انواعِ شيوة توليد دربرگيرندة دو 7(مقولة توليد در محوريت قرار دارد.

مؤلفه است. اولين مؤلفه عبارت است از نيروهاي توليدي مثل تكنولوژي و 
نيروي كار و مواد خام. دومين مؤلفه نيز عبارت است از مناسبات توليدي 
يعني نحوة استخراج و توزيعِ ارزش مازاد از جمله شكل مالكيت ابزار توليد 

) در اين ميان 8هاي توزيعِ ثروت در جامعه.(و موقعيت طبقات و شكل
اصوالً شكل مالكيت ابزار توليد نقشِ اصلي را در تعيين شيوة توليد بازي 

ني بر سنّت كند. از باب نمونه، نويسندگانِ جديدترين كتابي كه مبتمي
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شيوة توليد دربارة اقتصاد ايران نوشته شده است مناسبات توليدي را به 
القاعده گسترش مالكيت )بر اين مبنا علي9اند(مناسبات مالكيت تقليل داده

داري تلقي دولتيِ ابزار توليد به منزلة مانعي براي گسترش نظام سرمايه
از مالكيت خصوصي يا شود. مالك در سنّت شيوة توليد عبارت است مي

در اين سنّت نيز انگار از “ دولت/ بازار”مالكيت دولتيِ ابزار توليد. دوگانگيِ 
  اهميت خاصي برخوردار است.

وجه تشابه سنّت اقتصاد كالنِ جريانِ غالب و سنّت ماركسيستيِ 
جا خود را شماري كه با هم دارند همينرغم تضادهاي بيشيوة توليد علي

دهد: هر دو سنّت براي شناساييِ اندازه و گسترة دو نهاد دولت و ينشان م
جا كه پاي مالكيت دولتي و كنند، آنبازار به مؤلفة مالكيت توجه مي

جا كه پاي مالكيت هاي دولت در كار هست قلمروِ دولت است و آنهزينه
گذاريِ بخش خصوصي در بين هاي مصرفي و سرمايهخصوصي و هزينه

هاي دولتي و بازار و بخش خصوصي. نظر به گسترش مالكيت هست قلمروِ
ساله رشد اندازة نسبيِ دولت در اقتصاد ايران طيِ دورة پس از جنگ هشت

توانند متفقاً چنين نتيجه بگيرند كه نه القاعده اين هر دو سنّت ميعلي
و به نظامِ اقتصاديِ بازار بلكه گسترة دولت در اقتصاد ايران طيِ اين دوره ر

دست دررشد بوده است. اين اولين بار نيست كه دو قطِب مخالف دست
  رسند.يكديگر به نتيجة مشابهي مي

گيري مشترك اين هر دو سنّت تحليلي، من به لحاظ برخالف نتيجه
كنم كه در دورة پس از جنگ گرچه مالكيت دولتي تئوريك استدالل مي

- ه شدت افزوده شده است اما درعينهاي دولت بگسترش يافته و بر هزينه
اي به سوي اقتصاد مبتني سابقهحال نظام اقتصادي در ايران با سرعت بي

بر بازار حركت كرده است. نشان خواهم داد كه متغيرهاي مالكيت دولتي و 
هاي مناسبي براي تعيين درجة ابتناي وجه شاخصهيچهاي دولت بههزينه

نيست. استدالل خواهم كرد كه شاخصي نظام اقتصادي بر نظام بازار 
تر براي تعيين درجة گسترش مناسبات بازاري در نظام اقتصادي مناسب

  عبارت است از نوع مبادالت اقتصادي.
بدين اعتبار، از ميان قلمروهاي گوناگون نظام اقتصادي بر قلمرو 
مبادله تكيه خواهم كرد.  نظام اقتصادي درواقع قلمروِ توليد و توزيع و 
-مبادله و مصرف همة كاالها و خدماتي است كه از ارزش مصرفي و مبادله

كوشند با استفاده مي“ فرايند توليد”اي برخوردارند. ابتدا اعضاي جامعه در 
هاي هايي براي ارضاي نيازها و خواستهاز عوامل توليد به ايجاد فرآورده

فرايند ”شده در هاي توليدافراد جامعه بپردازند. سهم هر كس از فرآورده
ها ميان شود. سپس از رهگذر گردش و دورانِ فرآوردهتعيين مي“ توزيع

هاي اوليه به نوعي سهم“ فرايند مبادله”هاي گوناگون در افراد و گروه
هاي از فرآورده“ فرايند مصرف”شود. سرانجام افراد در بازتوزيع مي

بندي، سنّت ن تقسيمشوند. با توجه به ايمند ميتوليدشده شخصاً بهره
اقتصاد كالن جريان غالب عمدتاً بر فرايند مصرف (تقاضاي كل) متكي 

) اما 10كند،(است، سنّت ماركسيستيِ شيوة توليد بر فرايند توليد تكيه مي
  )11من در اين مقاله بر فرايند مبادله اتكا خواهم كرد.(

ر اقتصاد ايران هاي پديدآمده در ساختار مبادله دبا اتكا بر دگرگوني
-در بسياري موارد گمراه“ دولت/ بازار”استدالل خواهم كرد اوالً دوگانگيِ 

) زيرا انبساط دولت ضرورتاً به معناي انقباضِ بازار نيست، و 12كننده است(
ثانياً پديدة گسترش و تعميقِ نظام اقتصادي بازار در جغرافياي ايران طيِ 

فته است كه مالكيت دولتي و ساليانِ پس از جنگ در حالي شدت يا
  )    13اند.(هاي دولت رو به افزايش گذاشتههزينه

  

  ساختار مبادله

تصور است: زندگي اجتماعي و درواقع حيات انساني بدون مبادله غيرقابل«
شان را هايها موجوداتي خودكفا نيستند كه همة نيازها و خواستهانسان

هاي مبادله ميان پايانِ شكلبي رغم تنوعِ) علي14»(خود توليد كنند.
پيوندند هايي را كه در نظام اقتصادي به وقوع مياعضاي جامعه، همة مبادله

بندي كرد: مبادلة مبتني توان در قالب سه نوعِ متمايز از مبادله تقسيممي
). 17)، و مبادلة بازاري(16)، مبادلة مبتني بر بازتوزيع(15مثل(بهبر مقابله

له در هر نوع نظام اقتصادي به تركيبِ همين سه نوع مبادله ساختار مباد
  بستگي دارد. 

مثل در گروِ جريان وجوه و كاالها و خدمات بهمبادلة مبتني بر مقابله
ميان دو يا چند كنشگر است كه كاالها و خدمات را نه به انگيزة سود 
 شخصي بلكه بر مبناي هنجارهاي مشترك اجتماعي و تعهدات مشترك به

هم به اين اميد كه چنين وجوه و ) آن18(كنند ساير اعضاي گروه توليد مي
كاالها و خدماتي را در زماني ديگر از سوي ساير اعضاي گروه يا سازمان 

دهد كه از  ) اين نوع مبادله غالباً ميان كنشگراني رخ مي19(دريافت كنند.
ومي و طريق روابط خويشاوندي يا ازدواج يا مناسبات همسايگي و ق

سازِ اين نوع مبادله بسته به  اي با هم در ارتباط هستند. انگيزة زمينه قبيله
هاي خانوادگي و همسايگي و قومي و ايلي و  مورد عبارت است از ارزش

) به عبارت ديگر، آنچه 20(قبيلگي و كاركردش نيز حفظ روابط اجتماعي.
انگيزة سود  كنندگان اهميت دارد نهدر اين نوع مبادله براي مبادله

و  هايي است از قبيلِ عشق، منزلت اجتماعي، اصلاقتصادي بلكه انگيزه
نسب، احساس وظيفه، غرور، سخاوت و جز آن. حتي از اين هم فراتر، در 

آميز و بسا تعقيبِ انگيزة سود اقتصادي اصوالً توهيناين نوع مبادله چه
- نين مبادالتي بهضمانت اجراي چ  همه،غيراخالقي به حساب آيد. بااين

-وجه صرفاً بر تعهدات مشترك اجتماعي متكي نيست بلكه سلسله هيچ
شناختي نيز در تنفيذ اين نوع مبادله  هاي اجتماعي و روان مراتبي از كنترل

ها افراد را به رعايت  نقش دارند. به عبارت ديگر، دو سطح از كنترل
مثل بهمقابلهرو اجراي مبادلة مبتني بر هاي مشترك و ازاين ارزش
دارد. در سطح اجتماعي، كنترل اجتماعي از طريق فرايند  وامي
هاي مشترك و اجراي  كند و افراد را به رعايت ارزش پذيري عمل مي جامعه
دارد و در صورت قصور افراد از اجراي اين نوع  مي هاي مربوط وا مبادله

يازد. در سطح  شان دست مي مبادله، به تناسب، به تحريم و تنبيه اجتماعي
شناختي در افراد  فردي نيز نوعي خودكنترلي از رهگذر سازوكارهاي روان

هاي اخالقي و آموزشي و تربيتي  خود برآمده از نظامنوبةوجود دارد كه به
- هاي مبادله در مبادلهاصطالح نرخهاي مبادله يا بهدر جامعه است. نسبت
ها و نيز هاي مضمر در سنّتمثل بر اساس توافقبههاي مبتني بر مقابله

ها در شود. نحوة پرداختكنندگان تعيين ميروابط قدرت ميان مبادله
مثل از رهگذرِ اداي تعهدات و وظايف اعضا به بههاي مبتني بر مقابلهمبادله

  گيرد.شكل پولي يا غيرپولي صورت مي
و  مبادلة اقتصادي مبتني بر بازتوزيع در گروِ جريان دوسوية وجوه

كاالها و خدمات ميان كنشگرانِ پيراموني و يك كنشگر مركزي است: از 
آوري وجوه و كاالها و خدمات از سمت كنشگران  يك سو جريان جمع

پيراموني به سمت كنشگر مركزي و از ديگر سو توزيع مجدد منابع 
شده توسط كنشگر مركزي ميان كنشگران پيراموني بر اساس آوري جمع

) وجوه و كاالها و 21و بنا بر تشخيص كنشگر مركزي.(منافع همگاني 
سازي به دست  مراتبي از مقامات براي ذخيرهخدمات غالباً از مسير سلسله

كنند و از  رسند و سرانجام مسيري وارونه را طي مي كنشگر مركزي مي
مراتب از مقامات به دستان كنشگر مركزي به واسطة همان سلسله

سازِ اين نوع مبادله عبارت  گردند. انگيزة زمينه كنشگران پيراموني بازمي
است از منافع و مصالح گروهي. اين نوع منافع و مصالحِ گروهي البته عمدتاً 

شود و از رهگذر نوعي قدرت  به تشخيص كنشگر مركزي تعريف مي
شود. به عبارت  انحصاري نيز كه ملك طلق كنشگر مركزي است تعقيب مي

نوع مبادله عمدتاً قدرت و اقتدارِ كنشگر مركزي ديگر، ضمانت اجراي اين 
است. امروزه كنشگر مركزي در چارچوب مبادلة مبتني بر بازتوزيع غالباً 

دهي شهروندان (كنشگران پيراموني) به  دولت است. به اين اعتبار، ماليات
دولت (كنشگر مركزي) يا پرداخت يارانه از سوي دولت (كنشگر مركزي) 

گران پيراموني) جملگي از مصاديق مبادلة مبتني بر به شهروندان (كنش
تواند نوعي نهاد مركزگراي  حال، كنشگر مركزي ميبازتوزيع هستند. درعين

هاي مبادله اصطالح نرخهاي مبادله يا بهغيردولتي باشد، مثالً مافيا. نسبت
هاي مبتني بر بازتوزيع بر اساسِ تشخيصِ كنشگر مركزي (دولت) در مبادله

-ها در مبادلهشود. نحوة پرداختا تكيه بر زورِ مشروعِ دولت تعيين ميو ب
- هاي پولي يا غيرپولي صورت ميهاي مبتني بر بازتوزيع از رهگذر پرداخت

  گيرد.
سرانجام، مبادلة بازاري در گروِ جريان وجوه و كاالها و خدمات ميان 

نه به انگيزة دو يا چند كنشگر اقتصادي است كه كاالها و خدمات را آزادا
كنند كه از تعامل عرضه و تقاضا در  هايي خريد و فروش مي سود در قيمت
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به عبارت ديگر، مبادلة بازاري عبارت است از  )22(شود. بازار آزاد تعيين مي
هاي بازار. درواقع، كاالها  سازماندهيِ فرايند خريد و فروش بر مبناي قيمت

ستفاده از پول و به هدف و خدمات در چارچوب مبادلة بازاري با ا
حداكثرسازي سود طرفينِ مبادله بر حسب ارزشي كه قانون عرضه و تقاضا 

سازِ مبادلة بازاري عبارت  شوند. انگيزة زمينه كند خريد و فروش مي مقرر مي
است از كسب سود. همين انگيزة كسب سود براي طرفين مبادله است كه 

هاي كند. نسبت بازاري عمل ميترين ضمانت اجراي مبادلة  به منزلة مهم
هاي بازاري بر اساسِ تعاملِ هاي مبادله در مبادلهاصطالح نرخمبادله يا به

ها در شود. نحوة پرداختعرضه و تقاضا و نوعِ ساختارِ بازار تعيين مي
  گيرد.هاي پولي صورت ميهاي بازاري از رهگذر پرداختمبادله

مثل بر اساس بهة مبتني بر مقابلهسخن كوتاه، طرفينِ مبادلة در مبادل
زنند، در مبادلة مبتني بر بازتوزيع بر منطقِ اجتماعي به تبادل دست مي

اساس منطق سياسي، و در مبادلة بازاري بر اساس منطق اقتصادي. مبادلة 
گيرد، اي از پيوندهاي اجتماعي شكل ميمثل در شبكهبهمبتني بر مقابله

اي از پيوندهاي سياسي، و مبادلة بازاري در شبكه مبادلة مبتني بر بازتوزيع
اي از پيوندهاي اقتصادي. ساختار مبادله و نوع نظام اقتصادي به در شبكه

  نحوة تركيبِ اين سه نوع مبادله بستگي دارد.

  

  
  

  دگرگوني در ساختار مبادله

ن رو ساختار مبادله در نظام اقتصادي ايراتركيبِ اين سه نوع مبادله و ازاين
ساله دستخوش دگرگوني شده است: هاي پس از جنگ هشتطي سال

مثل و نوع خاصي از مبادلة مبتني بر بازتوزيع هر بهمبادلة مبتني بر مقابله
اند و در عوض مبادلة بازاري و انواع خاصي از مبادلة چه محدودتر شده

  اند.مبتني بر بازتوزيع گسترش يافته
مثل در ساختار مبادله طي ساليانِ بعد بهسهم مبادلة مبتني بر مقابله

از جنگ كاهش يافته است. به عبارت ديگر، از نسبت كاالها و خدماتي كه 
بر مبناي هنجارهاي مشترك اجتماعي ميان اعضاي جامعه مورد مبادله 

گيرند كاسته شده است. بدين اعتبار، مبادله در قياس با گذشته با قرار مي
-گيرد. هم فرايند جامعهق اجتماعي صورت ميشدت كمتري بر اساس منط

هاي اخالقي و آموزشي و تربيتيِ جامعه به پذيريِ اعضاي جامعه و هم نظام
اند كه ميزان رعايت تعهدات مشترك اجتماعي اي دچار دگرگوني شدهگونه

هاي خانوادگي و همسايگي و قومي  و ضمانت اجراي مبادله به انگيزة ارزش
حال، هم روابط دستخوش افت قرار گرفته است. درعين و ايلي و قبيلگي

زنند و مثل ميبهقدرت ميان طرفيني كه دست به مبادلة مبتني بر مقابله
هايي كه طرفين موظف ها دربارة نقشهاي مضمر در سّنتهم توافق

مثل بازي كنند با شدت بههستند در جريان مبادلة مبتني بر مقابله
هاي اصطالح نرخهاي مبادله يا بهرو، نسبتاست. ازاينبيشتري تغيير يافته 

هاي مثل نيز كه بر اساس توافقبههاي مبتني بر مقابلهمبادله در مبادله
شود كنندگان تعيين ميها و نيز روابط قدرت ميان مبادلهمضمر در سنّت

  ساماني قرار گرفته است.در معرضِ نوعي نابه
زيع نيز در ساختار مبادله طي ساليان پس سهمِ مبادلة مبتني بر بازتو

از جنگ دستخوش دگرگوني شده است. به عبارت ديگر، نسبت كاالها و 
سو و دولت از ديگر سو بر خدماتي كه ميان اعضاي گوناگون جامعه از يك

گيرد دچار تغيير مبنايِ تلقيِ دولت از منافع همگاني مورد مبادله قرار مي
كاالها و خدمات در چارچوب مبادلة مبتني بر شده است. معادلِ پوليِ 

آوريِ وجوه پيمايد: ابتدا، مسير جمعبازتوزيع درواقع مسيري دوسويه را مي
از سمت اعضاي جامعه يا فروش منابع طبيعيِ ملي به سمت دولت، و 

شده توسط دولت آوري سپس مسيرِ معكوس، يعني توزيع مجدد منابعِ جمع
جاكه به مسيرِ معكوس هاي مختلف جامعه. تاآنطبقهميان افراد و اقشار و 
هاي دولت از سه مجراي متفاوت و با سه انگيزة متمايز مربوط است، هزينه

شود. اولين هاي گوناگونِ جامعه سرازير ميها و طبقهبه سمت افراد و گروه
هايي كه به انگيزة مشاركت مستقيم يا مجرا عبارت است از مجراي هزينه

رو افزايش ميزان رشد تقيمِ دولت در فرايند انباشت سرمايه و ازاينغيرمس
آيد. منافع حاصل از التزامِ دولت به اين نوعِ خاص از اقتصادي به عمل مي

مدت و درازمدت احتماالً شامل مبادلة مبتني بر بازتوزيع گرچه در ميان
شمول حال مدت عمدتاً مگردد اما در كوتاهتر نيز ميحال طبقات فرودست
رو، التزامِ دولت در اين زمينه غالباً ريشه در اينشود. ازطبقات فرادست مي

مدت و درازمدت كه در مياناينمصالح مستقيم طبقات فرادست دارد ولو
تر نيز وجود تر به اقشار فرودستهاي فرادستامكان سرريز منافع از اليه

عريض شده است. به عبارت داشته باشد. اين مجرا در دورة بعد از جنگ ت
ديگر، سهمِ آن بخش از مبادلة مبتني بر بازتوزيع كه به انگيزة پاسخگوييِ 

گيرد در ساختار مبادله رو به دولت به فشار انباشت سرمايه صورت مي
هايي كه به افزايش گذاشته است. دومين مجرا عبارت است از مجراي هزينه

هاي مختلف شهروندان تصادي گروهانگيزة برآوردن مطالبات اجتماعي و اق
آيد، به انگيزة تمهيد حداقل شرايط آموزش و بهداشت و مسكن به عمل مي

هاي مختلف شهروندان. گرچه و تأمين اجتماعي و رفاه اقتصادي براي اليه
منافع حاصل از التزامِ دولت به اين نوعِ خاص از مبادلة مبتني بر بازتوزيع 

بقات و اقشار جامعه شود اما عمدتاً طبقات تواند شامل حالِ همة طمي
شان در گروِ متوسط و زيرِمتوسط هستند كه حفظ سطح زندگي و معيشت

دستيابي به چنين منافعي است. اين مجرا در دورة بعد از جنگ بالنسبه 
محدودتر شده است. به عبارت ديگر، سهمِ آن بخش از مبادلة مبتني بر 

ييِ دولت به فشار مطالبات اقتصادي صورت بازتوزيع كه به انگيزة پاسخگو
گيرد در ساختار مبادله رو به كاهش گذاشته است. سومين مجرا نيز مي

هايي كه به انگيزة برقراري امنيت داخلي و عبارت است از مجراي هزينه
آيد، يعني هم به انگيزة برقراري خارجي نظام سياسي مستقر به عمل مي

- كنندگان بر حكومتهاي حكومتسليقه امنيت داخليِ حكومت و تحميل
شوندگان در عرصة داخلي و هم به انگيزة برقراري امنيت خارجي حكومت 

هاي طبقة سياسيِ حاكمه در قلمرو سياست خارجي. و تثبيت خواسته
منافعِ حاصل از التزامِ دولت به اين نوعِ خاص از مبادلة مبتني بر بازتوزيع 

شود و هم لف طبقة سياسي حاكم ميعموماً هم شامل حال اجزاي مخت
سو با طبقة شامل حال عناصر متشكلة آن قسمت از بدنة اجتماعي كه هم

سياسيِ حاكم است. اين مجرا در دورة بعد از جنگ احتماالً تغييرِ بنياديني 
نكرده است. به عبارت ديگر، سهمِ آن بخش از مبادلة مبتني بر بازتوزيع كه 

- داخلي و خارجي نظام سياسي مستقر صورت مي به انگيزة برقراري امنيت
  گيرد در ساختار مبادله احتماالً چندان تغييري نكرده است.

سهم مبادلة بازاري در ساختار مبادله طي ساليانِ بعد از جنگ به 
شدت افزايش يافته است. به عبارت ديگر، بر نسبت كاالها و خدماتي كه به 

گيرند به عه مورد مبادله قرار ميانگيزة سود اقتصادي ميان اعضاي جام
شدت افزوده شده است. در قياس با ساليانِ جنگ، سازماندهيِ فرايند خريد 

هايي كه از تعامل عرضه و تقاضا  و فروشِ كاالها و خدمات بر مبناي قيمت
تري شوند در اقتصاد ايران از ابعاد به مراتب بزرگ در بازار آزاد تعيين مي

درواقع، مبادله در قياس با گذشته با شدت بيشتري  برخوردار شده است.
  گيرد.بر اساس منطق اقتصادي صورت مي

  

  ابعاد دگرگوني در ساختار مبادله  

توان ها در ساختار مبادله را از زاوية برخي مفاهيمِ كليدي مياين دگرگوني
توان در آينة چند مفهوم كليدي بهتر درك كرد. هر نوع مبادله را مي

گيرند، منابعي كه كنندگان بر عهده ميهايي كه مبادله: نقشنگريست
گذارند، و ساختارهايي كه كنندگان در فرايند مبادله به تبادل ميمبادله
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ساختار  )23(ورزند.شان به مبادله مبادرت ميكنندگان در چارچوبمبادله
  .مبادله در اقتصاد ايران از اين هر سه زاويه به شدت دگرگون شده است

كنندگان در فرايند پردازم كه مبادلههايي ميابتدا به تحول در نقش
كنندگان در فرايند هاي اجتماعيِ مبادلهگيرند. نقشمبادله بر عهده مي

تر شده رنگمثلْ كمبهمبادله توأم با كاهشِ سهمِ مبادلة مبتني بر مقابله
هايي مثل در نقشبهكنندگان در حين مبادلة مبتني بر مقابلهاست. مبادله

محله و غيره اجتماعي از قبيلِ پدر و مادر و فرزند و همسر و همسايه و هم
هايي اجتماعي كننده در نقششوند. انتظار بر اين است كه مبادلهظاهر مي

از اين دست نه صرفاً به دنبال منافع شخصي خويش بلكه در پيِ التزام به 
گيرد. وقتي از نسبت كاالها و ه ميتعهدات اجتماعيِ نقشي باشد كه بر عهد

مثل مورد تبادل قرار بهخدماتي كه در چارچوبِ مبادلة مبتني بر مقابله
تر رنگهاي اجتماعي نيز در فرايند مبادله كمشود، نقشگيرد كاسته ميمي
كنندگان در فرايند هاي اقتصاديِ مبادلهشوند. از سوي ديگر، نقشمي

- تر شده است. مبادلهشِ سهمِ مبادلة بازاري پررنگمبادله توأم با افزاي
- هايي اقتصادي از قبيلِ توليدكنندگان در حين مبادلة بازاري در نقش

شوند كه دهنده و غيره ظاهر ميگذار و وامكننده و سرمايهكننده و مصرف
القاعده درصدد تعقيب منافع شخصي خويش هستند. وقتي بر نسبت علي

گيرد كه در چارچوبِ مبادلة بازاري مورد تبادل قرار مي كاالها و خدماتي
شوند. تر ميهاي اقتصادي نيز در فرايند مبادله پررنگشود، نقشافزوده مي

كنندگان نيز در فرايند هاي سياسي و بوروكراتيك مبادلهسرانجام، نقش
ر هاي پديدآمده در سهمِ انواعِ مبادلة مبتني بمبادله توأم با دگرگوني

كنندگان در بازتوزيع به نحوي از انحا دستخوش تغيير شده است. مبادله
هايي سياسي از حينِ مبادرت به انواعِ مبادلة مبتني بر بازتوزيع گاه در نقش

هايي بوروكراتيك از قبيلِ گذار و گاه در نقشقبيلِ شهروند يا سياست
ليت مبادلة مبتني شوند. وقتي در كدهنده يا كارمند دولت ظاهر ميماليات

بر بازتوزيع بر نسبت آن بخشي كه به انگيزة پاسخگوييِ دولت به فشار 
شود و از نسبت آن بخشي كه به گيرد افزوده ميانباشت سرمايه صورت مي

گيرد كاسته انگيزة پاسخگوييِ دولت به فشار مطالبات اقتصادي صورت مي
ي امنيت داخلي و خارجي شود و نسبت آن بخشي كه به انگيزة برقرارمي

هاي سياسي مانَد، نقشگيرد ثابت باقي مينظام سياسي مستقر صورت مي
-كنندگان نيز در اين سه زمينه به تناسب تغيير ميو بوروكراتيك مبادله
كنندگان در فرايند مبادلة هاي مبادلهقدر كه به نقشيابد. سخن كوتاه، آن

هاي اجتماعي اعضاي جامعه به نقشگردد، كاالها و خدمات و وجوه برمي
هاي هاي اقتصادي به شدت تقويت شده و نقششدت تضعيف شده و نقش

تر رنگتر و در برخي موارد كمسياسي و بوروكراتيك در برخي موارد پررنگ
  شده است.

گذارند كنندگان در فرايند مبادله به تبادل ميدر منابعي كه مبادله
كنندگان در فرايند مبادله ت. منابعِ مبادلهنيز دگرگوني پديد آمده اس

هايي است متعلق به يكي از طرفينِ مبادله كه از عبارت از چيزها يا قابليت
كنندگان در مبادلة نگاه طرف مقابل نيز واجد ارزش است. منابعِ مبادله

مثل فقط شاملِ كاالها و خدماتي نيست كه از ارزشِ بهمبتني بر مقابله
هايي را كه ارزشِ غيرپولي نيز دارند شامل ردارند بلكه قابليتپولي برخو

كه هم در مبادلة مبتني بر بازتوزيع و هم در مبادلة بازاري آنشود، حالمي
كنندگان هستند كه ارزشِ فقط كاالها و خدماتي در حكمِ منابعِ مبادله

و افزايشِ  مثلبهسو با كاهشِ سهمِ مبادلة مبتني بر مقابلهپولي دارند. هم
هايي كه از ارزشِ غيرپولي سهمِ مبادلة بازاري در ساختار مبادله، قابليت

اند. به عبارت برخوردارند بيش از پيش در فرايند مبادله از حيزِ انتفاع افتاده
اند. ارزش شدههاي غيرپولي در فرايند مبادله بيش از پيش بيديگر، ارزش
ر مبادله طي ساليانِ پس از جنگ، هاي پديدآمده در ساختابا دگرگوني

كنندگان از بيشترين هاي پولي در حكمِ منبعِ مبادله ميان مبادلهارزش
  ارزش برخوردار شده است.

شان به كنندگان در چارچوبسرانجام، در ساختارهايي نيز كه مبادله
ساختار عبارت «ورزند دگرگوني صورت گرفته است. مبادله مبادرت مي

شده ميان دو يا چند موجود اجتماعي از قبيل مندت ساختاست از مناسبا
مثل در بطنِ به) مبادلة مبتني بر مقابله24»(فرد يا گروه يا طبقه يا سازمان.

ها يا ساختارهايي از قبيل خانواده و محله و قبيله و غيره مناسبات يا شبكه
هاد دولت كه مبادلة مبتني بر بازتوزيع در بطنِ نآنيابد، حالتحقق مي

هاي شود و مبادلة بازاري در بطنِ نهاد بازار. با دگرگونيحادث مي
پديدآمده در ساختار مبادله طي ساليانِ پس از جنگ، از نقش واحدهايي 
چون خانواده و محله و قبيله و امثالهم در فرايند مبادله كاسته شده است و 

ده است. به عبارت در عوض بر نقش دو نهاد مدرنِ دولت و بازار افزوده ش
ها يا ديگر، از نسبت كاالها و خدماتي كه در چارچوبِ مناسبات يا شبكه
شود به ساختارهايي از قبيل خانواده و محله و قبيله به تبادل گذاشته مي

شدت كاسته شده و بر نسبت كاالها و خدماتي كه در چارچوبِ نهادهاي 
  رند افزوده شده است.گيمدرنِ دولت و بازار مورد مبادله قرار مي

هاي اقتصادي و هاي اجتماعي و تقويت نقشهمراه با تضعيف نقش
سو با كاهش نقش واحدهايي اجتماعي از سياسي و بوروكراتيك و نيز هم

قبيل خانواده و محله و قبيله و در عوض افزايش نقش نهاد سياسيِ دولت و 
نيِ ديگري نيز به وقوع نهاد اقتصاديِ بازار در فرايند مبادله عمالً دگرگو

منظور از «پيوسته است: گذار از مبادلة شخصي به مبادلة غيرشخصي. 
مبادلة شخصي جهاني است كه در آن ما بارها و بارها با يكديگر در 

هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي در مقياس كوچكي سر و كار فعاليت
به همكاري منجر  شناسند و ... نتيجهداريم كه همه در آن همديگر را مي

جهاني است كه در آن ما به «كه مبادلة غيرشخصي آن) حال25»(شود،مي
ساير مردم در سراسر جهانْ وابسته هستيم و معامالت تكراري وجود ندارند 

) در جهانِ مبادلة شخصي در 26»(و بازيكنان بسيار زيادي حضور دارند.
در جهانِ مبادلة غيرشخصي  گيرد امافرايند مبادله ضرورتاً اعتماد شكل مي

چنانچه نهادهاي سياسي و اقتصاديِ مورد نياز بنا نشده باشند امكانِ 
كنندگان خيلي كم است. افت اعتماد يا، به گيري اعتماد ميان مبادلهشكل

تر، كاهش سرماية اجتماعي را بدين اعتبار بايد ناشي از انتقال به زباني فني
ه جهانِ مبادالت بازاري دانست. بنابراين، جهان مبادلة غيرشخصي از جمل

يكي از علل كاهش سرماية اجتماعي در ايران عبارت است از گسترش 
مبادلة بازاري و پيامدي كه براي ماهيت نظام اقتصادي به همراه داشته 

  ) 27شدگيِ اقتصاد از جامعه.(است: گرايش به فك
  

  
  

  شدگيبه سويِ فك

- خود به شكلنوبةساليان پس از جنگ به دگرگوني در ساختار مبادله طي
تر در جامعة ايران نيز دامن زده است. اگر طيفي را در اي كالنگيريِ پديده

شده در نظامِ اقتصاديِ حك”نظر بگيريم كه در يك سرِ آن 
شده از نظامِ اقتصاديِ فك”)قرار دارد و در سرِ ديگرش نيز 28“(جامعه
توان گفت نظام ر اين صورت مي) د30)جاي گرفته است،(29“(جامعه

هاي پس از جنگ هر چه بيشتر از سوية اقتصاد اقتصادي ايران در سال
نظام «تر شده است. شده نزديكشده دورتر شده و به سوية اقتصاد فكحك

شده عبارت از نظامي است كه در آن مناسبات  معيشتي و اقتصادي حك
- هادهاي غيراقتصادي شكل ميتأثير نها به تمامي تحتاقتصادي انسان

شده عبارت از نظامي است كه نظام اقتصاديِ فك«در عوض،  )31(»گيرد.
هاي دهند كه با انگيزهها را نهادهايي سر و شكل ميدر آن معيشت انسان
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افتند و تحت تسلط قوانيني مشخصاً اقتصادي قرار اقتصادي به كار مي
موجب شد نظام اقتصادي در  دگرگوني در ساختار مبادله )32(»دارند.

ايران طي ساليان پس از جنگ با سرعتي بيش از پيش به سوي نوعي نظام 
  شده از سياست و اجتماع و فرهنگ حركت كند.اقتصاديِ فك

توأم با دگرگوني در ساختار مبادله طي ساليان پس از جنگ، نقشِ 
ف محوله دادنِ افراد به اجراي وظايهنجارهاي اجتماعي و سياسي در سوق

تر شده و جاي خود را بيش از پيش به رنگدر قلمرو معيشت به مراتب كم
انگيزة تعقيبِ سود شخصي داده است. درواقع، تعقيب سود شخصي در 

ترين فرايند مبادله طي ساليان پس از جنگ با شدتي بيش از پيش به مهم
 اقتصادي ايران بدل شده است. تا پيش از شروع  نيروي محركة نظام

مثل و نوع خاصي بههاي تعديل اقتصادي كه مبادلة مبتني بر مقابلهسياست
از مبادلة مبتني بر بازتوزيع در چرخاندنِ چرخ اقتصاد جامعه نقش بيشتري 

هاي معيشتي و اقتصادي جامعة  رو فعاليتداشتند عرصة اقتصاد و ازاين
است و اي نظير سي هاي غيراقتصادي ايراني با شدت بيشتري در عرصه

هاي  اجتماع و فرهنگ و جز آن حك شده بود. به عبارت ديگر، فعاليت
ها و هنجارها و قواعد برآمده از  ِشعاعِ ارزش اقتصادي با شدت بيشتري تحت

قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگيِ جامعه قرار داشتند و بدين اعتبار 
هاي  فرعيِ نظامنظام اقتصادي با شدت به مراتب بيشتري در نقشِ محصول 

  كرد. اجتماعي و سياسي و فرهنگي عمل مي
هاي تعديل اقتصادي و گسترش مبادلة اين وضع با شروع سياست

بازاري به تدريج تغيير كرد. درواقع، قلمروِ مستقلِ امور معيشتي و اقتصادي 
با سرعتي بيش از پيش در جامعة ايران به منصة ظهور رسيد. توأم با 

هاي سياسي و اجتماعي و تقويت نقشِ انگيزة تعقيبِ تضعيف نقش هنجار
هاي اقتصادي نيز با سرعت بيشتري  سود شخصي در فرايند مبادله، فعاليت

شدند. اين دگرگونيِ عظيم  هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي فك از عرصه
هاي تعديل عمدتاً با گسترش تدريجي نظام بازار از رهگذر اجراي سياست

اقتصاديِ ايران در   ز ساليان جنگ بود كه رخ داد. اگر نظاماقتصادي پس ا
هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي  ساليان جنگ با شدت بيشتري در نظام

حك شده بود، نظام اقتصادي در ساليان پس از جنگ به طرزي فزاينده به 
هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي فك  سمتي حركت كرد كه از نظام

هاي پس از جنگ عرصة مستقلي از م اقتصاديِ سال) در نظا33شود.(
هاي اقتصادي با شتابي بيش از پيش شكل گرفت كه در قياس با  فعاليت

هاي  ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه ِشعاعِ ارزش گذشته كمتر تحت
غيراقتصاديِ جامعه بود. اين عرصة مستقل در قياس با گذشته با شدت 

هاي تر از منطقق اقتصادي و بالنسبه فارغبيشتري به اقتضاي منط
اي كه ملك طلقِ اقتصاد كند، عرصهاجتماعي و فرهنگي و سياسي عمل مي

اي است كه در آن چيزها با سرعتي فزاينده به كاالهايي بدل شدهكااليي
گراني كه به انگيزة سود شخصيِ خويش شوند ساخته و پرداختة كنشمي

ديِ ايران در ساليانِ پس از جنگ به سوي چنين كنند. نظام اقتصاعمل مي
  ) 34شده از جامعه حركت كرد.(شدة فكاقتصاد كااليي

  طرد اجتماعي

تر و تر و عرصة بالنسبه مستقلشدهدر نظام اقتصاديِ بالنسبه فك
هاي پس از جنگ پديد اي كه طي سالهاي اقتصاديخودبنيادترِ فعاليت

مندي هاي نسبتاً كمتري براي بهرهفرصت هايي از شهروندان بهآمد بخش
هايي از از ثمرات نظم جديد دسترسي داشتند. به عبارت ديگر، بخش

ترِ ساليان پس از جنگ به شدهشهروندان در نظام اقتصادي بالنسبه فك
  نحوي از انحا بيش از پيش به طرد اجتماعي دچار شدند.

يان پس از جنگ به ترِ سالشدهمبادله در چارچوب نظام اقتصادي فك
ها و مناسبات و ساختارهايي اجتماعي از ميزان كمتري در چارچوبِ شبكه

پيوندد و در عوض بيش از پيش قبيلِ خانواده و محله و قبيله به وقوع مي
گيرد. به عبارت ديگر، در چارچوبِ نهادهاي مدرنِ دولت و بازار شكل مي

-اعي به مبادله مبادرت ميهاي اجتمافراد به ميزان كمتري در بطن شبكه
هاي سياسي و اقتصادي ورزند و در عوض با شدت بيشتري در بطن شبكه

هاي اجتماعي در زنند. در شرايطي كه نقشِ شبكهبه مبادله دست مي
هاي فرايند مبادله تضعيف شده است، آن دسته از شهرونداني كه به شبكه

اقتصاديِ حاصله رو قدرت سياسي و ثروت سياسي و اقتصادي و ازاين

دسترسيِ كمتري دارند با شدت بيشتري در زمرة مطرودان اجتماعي قرار 
  گيرند.مي

چنين ترِ ساليان پس از جنگ همشدهدر چارچوب نظام اقتصادي فك
اند كه از آن دسته از منابعي در فرايند مبادله واجد ارزش فزاينده شده

هاي غيرپولي در عرصة رزشارزش پولي برخوردارند. منابعِ برخوردار از ا
هاي اي كه طي سالهاي اقتصاديتر و خودبنيادترِ فعاليتبالنسبه مستقل

آيند. آن دسته از پس از جنگ پديد آمد كمتر از گذشته به كار مي
شهرونداني كه كمتر به منابعِ واجد ارزشِ پولي دسترسي دارند با شدت 

  يرند.          گبيشتري در جرگة مطرودان اجتماعي قرار مي
هاي اجتماعي در فرايند مبادله در چارچوب سرانجام، ايفاي نقش

ترِ ساليان پس از جنگ نسبتاً اهميت كمتري يافته شدهنظام اقتصادي فك
هاي سياسي و چنين نقشهاي اقتصادي و همو در عوض ايفاي نقش

آن بوروكراتيك از اهميت بيشتري برخوردار شده است. به همين دليل، 
هاي اقتصادي و سياسي و دسته از شهرونداني كه در ايفاي نقش

بوروكراتيك از مزيت و توان كمتري برخوردارند با شدت بيشتري در زمرة 
  گيرند.مطرودان اجتماعي قرار مي

ترِ ساليان پس از شدهبدين اعتبار در نظام اقتصاديِ بالنسبه فك
از دارند بلكه فقط آن بخشي جنگ نه همة كساني كه به كاالها و خدمات ني

كه از ثروت اقتصادي يا  قدرت سياسيِ بالنسبه بيشتري براي تأمين مالي 
هاي پديدآمده در ساختار مبادلة نظام نيازشان برخوردارند از دگرگوني

اند. ساير شهروندان بسته به درجة نابرخورداري اقتصادي ايران منتفع شده
- ر تأمين مالي كاالها و خدمات دلخواهاز ثروت اقتصادي يا قدرت سياسي د

اند. اين دستة اخير از شهروندان شان به توفيق بالنسبه كمتري دست يافته
بندي كرد. بنا به تعريف، توان در زمرة مطرودان اجتماعي طبقهرا مي

كند اي كه در آن زندگي ميهاي كليديِ جامعهچنانچه فردي در فعاليت«
عللي كه فراتر از كنترل خودش است رغم خواست خويش و به علي

) در 35»(مشاركت نداشته باشد به لحاظ اجتماعي دچار طرد شده است.
اي از طرد اجتماعي مورد نظر است كه به ميزان مشاركت در جا زاويهاين

هاي جامعه يعني امكان تأمين ماليِ  ابتياعِ ترين فعاليتيكي از كليدي
هاي پديدآمده ) در اثر دگرگوني36شود.(كاالها و خدمات دلخواه مربوط مي

ترِ نوعي نظام اقتصاديِ گيري شتابانرو شكلدر ساختار مبادله و از اين
از سياست و اجتماع و فرهنگ در ايرانِ پس از جنگ  شدهبالنسبه فك

هايي از شهروندان به لحاظ امكان تأمين ماليِ  ابتياعِ كاالها و خدمات بخش
  اند.گريبان شدهبهرو طرد اجتماعي دستهاي فزاينده و ازاينواريشان با دشدلخواه

هايي از شهروندان به بايد توجه داشت كه پديدة طرد اجتماعيِ بخش
بسا حتي زماني شان چهلحاظ ميزان دسترسي به كاالها و خدمات دلخواه

شان از كاالها و خدمات رو به رشد رخ دهد كه ميزانِ مطلقِ برخورداري
اشته است. بسياري از محققان در اين زمينه كامالً مستقل از يكديگر به گذ

اگر وضعِ ديگران از جهت ميزان درآمد يا مصرف «اند كه اين نتيجه رسيده
يا موقعيت اجتماعي رو به بهبود گذاشته باشد اما وضع منِ نوعي به همان 

ران بهبود وضع سابق مانده باشد يا حتي با نرخ رشد كمتري نسبت به ديگ
يافته باشد، اين احساس به من دست خواهد داد كه وضعِ بدتري نسبت به 

) اين پديده را 37»(قبل دارم زيرا وضعيت نسبيِ من افول كرده است.
شناسند كه بر طبق آن مي“ فرضية درآمد نسبي”اقتصاددانان در چارچوبِ 

) 38دارد.(رفاه فرد با درآمد يا مصرف همتايانِ خويش رابطة معكوس 
-مي“ محروميت نسبي”شناسان نيز همين پديده را ذيل عنوان جامعه

شناسند كه دربارة وضعيت شخص يا گروهي از اشخاص است كه احساس 
-كنند ديگران به لحاظ درآمد يا موقعيت اجتماعي از آنان جلو افتادهمي

اليان تر سشده) مطرودان اجتماعي در نظام اقتصاديِ بالنسبه فك39اند.(
اند كه حتي اگر ميزانِ مطلقِ پس از جنگ در زمرة كساني بوده

شان از كاالها و خدمات رو به رشد هم بوده باشد با اين واقعيت برخورداري
شان نسبت به بسياري از سايرِ شهروندان رو به روبرو هستند كه وضعيت

  وخامت گذاشته است.

  سميهاي مطرودانِ اجتماعي در عرصة سياست رواكنش

شود اين است كه مطرودان اجتماعي در مواجهه با پرسشي كه مطرح مي
هايي از خود شان چه واكنشهاي برآمده از واقعيت طرد اجتماعينارضايي
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منطقاً اتخاذ پنج نوع  گيري هر نوع نارضاييدهند. متعاقب شكلنشان مي
  )40تصور است.(گزينة رفتاري از سوي شهروندان قابل

بسا نسبت به مقامات سياسي رغم نارضايي چهندان علياول، شهرو
نظر از توقعات خويش در باب امور معيشتي وفاداري به خرج دهند و صرف

كنندة اساساً به تصميمات مقامات سياسي در خصوص اجزاي تعيين
نهند به اين اميد كه اوضاع و وضعيت معيشتي خويش با رغبت گردن 

بود خواهد گذاشت: اين يعني اتخاذ گزينة احوال دير يا زود رو به به
شان هيچ بسا به استمرار نارضاييرفتاريِ وفاداري. دوم، شهروندان چه

توجهي نكنند؛ رفتارهايي از قبيل بيگانگيِ سياسي و انزواي اجتماعي و 
توان ذيلِ همين نوع از گزينة رفتاري در واكنش به رخوت سياسي را مي

) سوم، 41اعتنايي.(يعني اتخاذ گزينة رفتاريِ بينارضايي قلمداد كرد: اين 
حكومت مستقر  بسا رابطة خويش باشهروندان به طور فردي يا جمعي چه

اقداماتي از قبيل مهاجرت به خارج كشور يا به تمامي قطع كنند؛  را
هاي رغمِ تفاوتمبادرت به انقالب سياسي يا تحريم انتخابات را، به

توان ذيلِ همين نوع از گزينة رفتاري در ، ميچشمگيري كه با هم دارند
بندي كرد: اين يعني اتخاذ گزينة رفتاري خروج. واكنش به نارضايي طبقه

شان را به بسا نارضاييجمعي چهچهارم، شهروندان به طور فردي يا دسته
هاي مختلف خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم به مقامات سياسي تصور

آميز يا امضاي هاي اعتراضاز قبيل حضور در تجمع اظهار كنند؛ اقداماتي
هاي اعتراضي يا برقراري تماس با مقامات سياسي يا مشاركت در بيانيه

دهي، جملگي، ذيل همين نوع از گزينة رفتاري در انتخابات به منظور رأي
گيرند: اين يعني اتخاذ گزينة رفتاريِ اعتراض. واكنش به نارضايي جا مي

-اعتنايي و درعينبسا نه وفاداري پيشه كنند و نه بيان چهپنجم، شهروند
حال نه به گزينة خروج مبادرت ورزند و نه به گزينة اعتراض بلكه، در 

هاي اقتصادي و اجتماعيِ بديلي داير  حكومت را دور بزنند و شبكهعوض، 
كنند تا آن دسته از مطالبات اجتماعي و اقتصادي خويش را برآورده سازند  

شان نيست يا اگر هم مايل است توان  ساختنكومت يا مايل به برآوردهكه ح
) 42اين يعني اتخاذ گزينه رفتاريِ مقاومت خاموش.( چنين كاري را ندارد:

اي از مطرودان اجتماعي در برهة هاي گستردهرسد بخشبه نظر مي
انتخابات رياست جمهوري نهم به مشاركت در انتخابات نيز به منزلة شكِل 

  اصي از گزينة رفتاري اعتراض روي آوردند.خ
كم چهار شد دستميان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نهم مي

نيروي سياسي را از هم متمايز كرد: چپِ اسالميِ سنتي، راست مدرن، چپ 
راه ميانه، و نيز طيفي از نيروهاي سياسيِ اصولگرا. اين فرضيه خيلي بي

ان در انتخابات رياست جمهوري نهم براي دهندگنيست كه بسياري از رأي
هاي چپِ اسالميِ سنتي و راست مدرن و چپ ارزيابيِ نامزدهاي جريان

ميانه، كه قوة مجريه را به ترتيب در دوران جنگ و دورة سازندگي و دورة 
اصالحات در دست داشتند، كمتر به شعارهاي انتخاباتي و بيشتر به 

گذشته رجوع كردند اما براي ارزيابيِ  ها در ادوارعملكرد اين جريان
نامزدهاي جريان اصولگرا، خاصه نامزدي كه در نهايت به پيروزي دست 

هاي يافت، به دليل فقدانِ نسبيِ سابقة عملكرد، عمدتاً به شعارها و وعده
انتخاباتيِ نامزدها تكيه كردند. اين فرضيه خصوصاً دربارة مرحلة دوم 

و جريان سياسي با هم به رقابت برخاستند: از كند كه دانتخابات صدق مي
سويي جريان سياسيِ راست مدرن كه سابقة عملكردش در دو دورة رياست 

شدگيِ اقتصاد از جمهوريِ دورانِ بالفاصله پس از جنگ به فرايند فك
هايي از جمعيت انجاميده بود، رو پديدة طرد اجتماعيِ بخشجامعه و ازاين

اي نسبتاً جديد و فاقد سياسي اصولگرا با چهرهو از سوي ديگر جريان 
خواهانه سر هايي عدالتسابقة عملكرد در سطح ملي كه شعارها و وعده

داد. نمايندة جريانِ سياسيِ راست مدرن در گذشته چنان عملكردي مي
هايش براي اقشارِ مطرود اجتماعي چندان مالك داشت كه شعارها و وعده

ة جريانِ سياسيِ اصولگرا نيز دقيقاً چون از سابقة ارزيابي نبود. نمايند
اش از نگاه هاي انتخاباتيخاصي در سطح ملي برخوردار نبود شعارها و وعده

ترين مالك ارزيابي قرار گرفت. مالك ارزيابي اقشارِ مطرود اجتماعي مهم
براي يكي عبارت بود از عملكردهاي مربوط به گذشته و براي ديگري 

دهندگان در مرحلة هاي مربوط به آينده. آن دسته از رأيوعدهعبارت از 
دوم انتخابات رياست جمهوري نهم كه در زمرة مطرودانِ اجتماعي جاي 

خواهانة يك نامزد را نسبت به عملكردهاي هاي عدالتگرفتند وعدهمي

گذشتة نامزد رقيب با منافع طبقاتيِ خويش سازگارتر ديدند. به عبارت 
گردد، جايي كه به مشاركت مطرودان اجتماعي در انتخابات برميديگر، تا 

نتايج مرحلة دوم انتخابات تا حدي هم به واسطة دافعة نامزدي بود كه 
كرد و هم هاي اقتصاد بازار داللت ميعملكردهايش بر طرفداري از سياست

-هاي عدالتبه واسطة جاذبة نامزدي كه شعارهايش بر طرفداري از سياست
شان در مطرودان اجتماعي كه منافعداد. بدين اعتبار، نه گواهي ميخواها

هاي اقتصاديِ نوليبرال در دورة بعد از جنگ ناديده فرايند اجراي سياست
گرفته شده بود در نقشِ بازندگان اصليِ پروژة آزادسازيِ اقتصادي و فرايند 

زدي روي شدگيِ اقتصاد هنگامِ انتخابات رياست جمهوري نهم به نامفك
  داد.خواهانه سر ميآوردند كه شعارهايي عدالت

نژاد در انتخابات رياست جمهوري فقط اما پيروزي محمود احمدي
هاي رفتاريِ گوناگون در معلولِ اقبالِ مطرودان اجتماعي نبود. اتخاذ گزينه

قبالِ مرحلة دومِ انتخابات رياست جمهوري توسط سايرِ نيروهاي اجتماعي 
كم كننده بود. سواي رفتار انتخاباتيِ مطرودان اجتماعي، دستننيز تعيي

سه دستة ديگر از شهروندان نيز در نتايج نهاييِ انتخابات نقش داشتند. 
تأثير رفتارهاي انتخاباتيِ اين سه دسته از شهروندان در نتايجِ نهاييِ 

بررسي گفته گانة پيشهاي رفتاري پنجتوان از رهگذر گزينهانتخابات را مي
  كرد.

طلبانة دستة اول عبارت بودند از شهرونداني كه با تغييرات اصالح
دوران اصالحات اصوالً مخالفت داشتند. اين دسته از شهروندان، كه آراي 

ها كار به صندوقهاي سياسيِ محافظهخود را به طور سنتي به نفعِ جريان
هاي سياسيِ لِ جرياندر قبا“ گزينة رفتاريِ وفاداري”ريزند، با اتخاذ مي

ضداصالحات به نامزد اصولگرا رأي دادند. دستة دوم آن دسته از 
شهرونداني بودند كه مشاركت در انتخابات را مؤدي به تغييرات اصالحي 

رو به منزلة نوعي كنش سياسي به نفيِ مشاركت در دانستند و ازايننمي
انچه در انتخابات انتخابات روي آوردند. اين دسته از شهروندان، كه چن

دادند، القاعده به نامزدهاي رقيبِ اصولگرايان رأي ميكردند عليشركت مي
 به تحريم انتخابات روي آوردند و رابطة “ گزينة رفتاري خروج”با اتخاذ

خويش با حكومت را در عرصة سياست رسمي قطع كردند. دستة سوم نيز 
 به “ اعتناييزينة رفتاريِ بيگ”آن دسته از شهرونداني بودند كه با اتخاذ

عرصة سياست در انتخابات شركت نكردند. اين دسته از شهروندان نه به 
تفاوتي نسبت به منزلة نوعي كنش سياسي بلكه به داليلِ گوناگون از سرِ بي

  عرصة سياست در انتخابات شركت نكردند.
راي دستة اول (وفاداران) با رأي خويش به نامزد اصولگرا به افزايش آ

- كه دستة دوم (خروجآنمطلق و نسبيِ نامزد پيروز كمك كردند، حال
اعتنايان) با عدم شركت در ها) و دستة سوم (بيكنندگان يا تحريمي

انتخابات به افزايش نسبت آرايِ نامزد پيروز ياري رساندند. تا جايي كه 
بود، نقشِ رفتارِ  نتايجِ نهاييِ انتخابات تحت تأثيرِ رفتار انتخاباتيِ شهروندان
نژاد در مرحلة دوم انتخاباتيِ مطرودان اجتماعي در پيروزيِ محمود احمدي

جمهوري نهم را بايد در عرضِ پيامدهاي رفتارِ انتخاباتيِ  انتخابات رياست
اعتنايان مورد مطالعه قرار داد. كنندگان و بيسه دستة وفاداران و خروج

دقيقاً در چنين چارچوبي بود كه نقش  رفتار انتخاباتيِ مطرودان اجتماعي
چشمگيري در تعيين نتيجة نهاييِ نهمين انتخابات رياست جمهوري ايفا 

  كرد.  

  شدگيِ سياسيبه سوي حك

نژاد در انتخابات رياست جمهوري رسد با پيروزي محمود احمديبه نظر مي
دهي به نظام و شروعِ كارِ دولت نهم عمالً گرايش نوظهوري در شكل

اي تصادي ايران پديد آمده كه گرچه احتماالً پيامدهاي منفيِ گستردهاق
هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي در جامعه خواهد داشت اما براي عرصه

در غوغاي برآمده از گفتارهاي اقتصاديِ هم مدافعان و هم مخالفانِ عملكرد 
- صورتاقتصاديِ دولت نهم هنوز به لحاظ تئوريك چنان كه بايد و شايد 

هاي هم عمدتاً به واسطة استفاده از تحليلبندي و درك نشده است، آن
هاي اقتصاديِ شدة متعارفي كه براي تبيين سياستزدايياقتصاديِ سياست

  شود.دولت نهم به كار گرفته مي
توان از رهگذر گرايشِ نوظهور در دورة رياست جمهوري جديد را مي

نهم از شعارهاي انتخاباتيِ محمود  انحرافي كه عملكرد اقتصاديِ دولت
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پيدا كرده است مورد شناسايي قرار داد. محور اصلي در شعارها  نژاداحمدي
هاي نژاد عبارت بود از التزام به سياستهاي انتخاباتيِ احمديو وعده

ديگر، كانون توجه شعارهاي انتخاباتيِ  عبارت خواهانه. بهاقتصاديِ عدالت
تخابات بر حوزة مسائل اقتصادي متمركز شده بود. دولت نامزد پيروزِ ان

جديد از جمله قرار بود باخت بازندگاني را جبران كند كه در جريان 
هاي نوليبراليِ ساليان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر سياست

-شده بودند. به زبان تئوريك، دولت جديد بنا بود از سرعت فرايند فك
معه و پيامدهاي آن از جمله پديدة طرد اجتماعيِ شدگيِ اقتصاد از جا

شدگيِ اقتصاد از جامعه عمدتاً برخي اقشار اجتماعي بكاهد. فرايند فك
- رو در ساليان پس از جنگ به وقوع پيوسته بود كه گرايش به حاكمازاين

كردنِ منطق اقتصادي در قلمروهاي گوناگون زندگي اقتصادي با اتكا بر 
  گرايانه شكل گرفته بود. بازارهاي اجراي سياست

بايست جريانِ غلبة منطق اقتصادي بر القاعده ميدولت علي
گذاري كرد. بدين اعتبار، در عرصة سياستمالحظات اجتماعي را مهار مي

بايست منطق اجتماعي نيز در دستور كار به جاي منطق اقتصاديِ صرف مي
بايست منافعِ القاعده ميگرفت. دولت براي تحقق چنين هدفي عليقرار مي

هاي مختلف اجتماعي را از طريق فرايندهاي دموكراتيك ولو متخاصمِ گروه
المقدور به زيرِ چتر منطقِ كرد و زندگيِ اقتصادي را حتينمايندگي مي
هاي انتخاباتي بود، دولت با كشانْد. اگر بنا بر تحقق وعدهاجتماعي مي

- بايست ميالقاعده ميتصاد از جامعه عليشدگيِ اقسازيِ فرايند فكوارونه
  كوشيد اقتصاد را دوباره در جامعه حك كند.

گذرد به همه، عملكرد دولت نهم در دو سالي كه از عمرش ميبااين
سمت و سويي يكسره متفاوت هدايت شده است. دولت نهم جريانِ غلبة 

جراي منطق اقتصادي در قلمروهاي گوناگونِ زندگي اقتصادي را كه با ا
هاي بازارگرايانه در دورة پس از جنگ پديد آمده بود مهار كرده سياست

است، اما نه با تبعيت از منطق اجتماعي بلكه با پيرويِ هر چه بيشتر از 
منطق سياسي. به عبارت ديگر، دولت نهم نه با مالحظات اجتماعي بلكه با 

د كاسته مالحظات سياسي از شدت غلبة منطق اقتصادي در عرصة اقتصا
اقتصادي البته مهار شده اما نه به نفع منطق اجتماعي بلكه به است: منطق 
  منطق سياسي در زندگي اقتصادي. نفع حاكميت

حاكميت منطق سياسي در زندگي اقتصادي به اين معناست كه 
اي هاي اقتصادي به گونهگيريها و تصميمگذاريدولت نهم در سياست

هاي گروه كوچكي از طبقة سياسيِ ر هدفالمقدوكند كه حتيعمل مي
وگويي ملي و هايي كه نه در گفتحاكمه به تحقق بپيوندد، هدف

شان شكل گرفته هايي حداقلي دربارهاند و نه توافقدموكراتيك تعيين شده
است، خواه ميان شهروندان و خواه ميان نخبگان. درست به همين دليل 

و گاه آشكار ضرورتاً نه با منافعِ طيف  است كه تحقق اين اهداف گاه پنهان
ها در طبقة اي از شهروندانْ سازگاري دارد نه با منافع ساير گروهگسترده

- سياسي حاكمه. در اين ميان، پيروي از منطق سياسي يعني تمهيد زمينه
شده با هر وسيلة ممكن، از بسترسازيِ نهادي و هاي تحقق اهداف تعيين

هاي هاي جديد و انحالل سازمانتأسيس سازمانگرفته تا  گذاريقانون
هاي مالي و جابجايي نيروي قديمي و برپاسازيِ نظامِ جديدي از انگيزش

  انساني در سطوح مختلف سازماني.
توان عنوانِ مشخصي بر گرايشِ نوظهور در دورة رياست حال مي

ترين اگر مهم“ شدگي سياسي.حك”جمهوري جديد اطالق كرد: گرايش به 
دهي به نظام اقتصادي ايران در ساليانِ پس از جنگ رايش در شكلگ

شدگيِ اقتصاد از جامعه، يعني حركت به سمت نوعي عبارت بود از فك
ها عمدتاً زيرِ نگينِ منطق اقتصادي نظام اقتصادي كه در آن معيشت انسان

در دورة دولت دهي به نظام اقتصادي قرار دارد، گرايشِ نوظهور در شكل
شدگيِ اقتصاد در سياست، يعني حركت به سمت م عبارت است از حكنه

ها به در آن مناسبات  معيشتي و اقتصادي انسان نوعي نظام اقتصادي كه
گيرد و زير تأثير الزامات و مالحظات سياسيِ حاكمان شكل ميتمامي تحت

  شود.نگين منطق سياسي تعيين مي
شده در سياست به حك در چارچوبِ حركت به سوي نظام اقتصاديِ

رسد دستور كار دولت نهم عبارت است از بسيج منابع مالي و نظر مي
شده در قلمروهاي هاي تحققِ اهداف تعيينانساني براي تدارك زمينه

گوناگونِ سياسي و اجتماعي و فرهنگي. اين دستورِ كار كه بر تبعيت از 

هاي قبلي صوبِ دولتهاي ممنطقِ سياسي متكي است گاه پيروي از برنامه
هاي ها را و گاه گرايش به سياستطلبد و گاه عدول از آن برنامهرا مي

هاي كند و گاه مبادرت به سياستگرايانه را اقتضا مياقتصاديِ راست
هايي رو، دولت نهم اهدافي معين اما برنامهگرايانه را. ازايناقتصاديِ چپ

هاي زني ميان گروهندهاي چانهنامعين دارد، اهدافي معين كه در فراي
هايي شوند و برنامهبسا تا حدي جرح و تعديل وابسته به دولت نهم چه

بسا دستخوش تغيير قرار گيرند. نامعين كه بسته به اقتضايِ موقعيت چه
هاي نامعين در فضايي البته هم پيروي از اهداف معين و هم اجراي برنامه

د. دولت نهم يگانه بازيگرِ صحنه نيست، پيوندخالي از قدرت به وقوع نمي
بازيگران ديگري نيز در كارند. صاحبان سرمايه به دولت براي تبعيت از 

هايي از طبقة متوسط و طبقات آورند، بخشمنطق اقتصادي فشار مي
بدنة بوروكراتيك دولت  فرودست جامعه براي تبعيت از منطق اجتماعي،

هاي گوناگون سياسي براي تبعيت وهگر براي پيروي از منطق بوروكراسي،
المللي نيز براي نيروهاي ابرقدرت بينشان، و از منطق سياسيِ گروه متبوع

تبعيت از منطق سياسي كشور متبوعِ خويش. بسيج منابع مالي براي تحقق 
  گيرد.شده در چنين فضايي از كنش و واكنش صورت مياهداف تعيين

گردد، دولت نهم از رهگذر تا جايي كه به ساختار مبادله برمي
هاي ماليِ انبساطي به سه شكل به گسترشِ مبادلة مبتني بر سياست

به انگيزة بازتوزيع دامن زده است. آن نوع از مبادلة مبتني بر بازتوزيع كه 
مشاركت مستقيم يا غيرمستقيمِ دولت در فرايند انباشت سرمايه به عمل 

عِ حفاظت از منافع درازمدت سرمايه نه به نفآيد گسترش يافته است اما مي
 به طور كلي بلكه عمدتاً به نفع بسترسازي براي انباشت سرمايه به دست

چنين، آن نوع از مبادلة مبتني بر هاي حامي و وفادار به دولت نهم. همگروه
انگيزة پاسخگوييِ دولت به فشار مطالبات اقتصادي صورت  بازتوزيع كه به

ها و ها و نهاداست اما نه ضرورتاً از مجراي سازمان گسترش يافته گيردمي
هايِ گرفته در دولتهايي كه زير كنترلِ بدنة بوروكراسيِ شكلشبكه

- هاي تازهها و شبكهكنند بلكه عمدتاً از مجراي سازمانگذشته كار مي
  تأسيس و وفادار به دولت نهم. سرانجام، آن 

هاي اقليت و انگيزة تحميل سليقهبه دنوع مبادلة مبتني بر بازتوزيع كه 
شوندگان در عرصة داخلي و تثبيت كنندگان بر اكثريت حكومتحكومت
- هاي طبقة سياسيِ حاكمه در قلمرو سياست خارجي صورت ميخواسته

گيرد به شدت گسترش يافته است. اندازة دولت در دورة جديد البته 
منطق سياسي است  تر شده است اما منطقِ حاكم بر اين رشد عمدتاًبزرگ

  )43تا منطق اجتماعي.(

  

  

  مؤخره

شهرِ محض است. چنين نهادي گر دال بر نوعي آرمانايدة بازارِ خودتنظيم«
كه بنيانِ انساني و طبيعيِ تواند مدتي مديد وجود داشته باشد مگرآننمي

كند و محيط جامعه را نيست و نابود سازد: انسان را جسماً نابود مي
سازد. جامعه، ناچار، به اقداماتي براي او را به برهوت بدل ميپيرامونِ 

بندد به ورزد، اما هر اقدامي كه به كار ميحمايت از خويش مبادرت مي
زند ... و خود را از اين رهگذر به نحو گريِ بازار لطمه ميجنبة خودتنظيم

 افكنَد. همين دوراهي است كه نظام بازار را بهديگري به مخاطره مي
كشانَد و سازمانِ اجتماعيِ مبتني بر آن را سرانجام مسيري محتوم مي

) اين تزِ پرسروصدا را گرچه كارل پوالني بيش از 44»(شكنَد.ميدرهم
هاي هجده و نوزده و بيست شصت سال پيش متكي بر تجربة اروپاي سده
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ونْ هاي تاريخي و جغرافياهاي گوناگارائه كرده اما بارها و بارها در دوره
ساله نيز از بارزترين ) ايرانِ بعد از جنگ هشت45مصداق يافته است.(

  مصاديقِ مؤيد تزِ كارل پوالني است.
زندگيِ اقتصادي در ايرانِ بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرضِ 

كردنِ جامعه قرار گرفت، به دست دولت اما به تهاجمِ پروژة بازاري
شده ريزياي برنامهيبرال. دولت با پروژهسركردگيِ فكري اقتصاددانان نول

كوشيد منطق بازار را بيش از پيش بر زندگي اقتصادي حاكم گرداَند و 
تري از زندگي اقتصادي را كااليي كند. اين پروژه قلمروهاي هر چه گسترده

شده و ريزيناميد: جنبشي برنامه“ كردنِ جامعهجنبشِ بازاري”توان را مي
هاي هر چه  استقرارِ نوعي نظام اقتصادي كه در آن حوزهساخته براي دولت

گيرد. اين هاي بازار قرار مي بيشتري از حيات جامعه تحت هدايت قيمت
سازِ اعمال زمينه اي خنثي و معطوف به منافع همگان بلكهپروژه نه پروژه

شكل خاصي از مناسبات قدرت در نحوة تخصيصِ منابعِ محدود ميان 
رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازي در بوده و ازاين جامعه طبقات مختلف

كردنِ جامعه دقيقاً به جامعه به شدت تأثير گذاشته است. جنبش بازاري
ها در مقابلِ اين هاي زيادي روبرو بوده است. مقاومتهمين دليل با مقاومت

ناميد: واكنشي حمايتي و “ ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه”توان جنبش را مي
ودجوش از سوي جامعه در راستاي حفظ منافع و مصالحِ طبقات خ

هاي اعتراضي هاي اجتماعي و حركت فرودست و متوسط از رهگذر جنبش
هاي اقتصادي تحت حمايت هم شهرونداني كه از استقرار و و نارضايي

ها بينند و هم نخبگاني كه به مدد اين نارضايياستمرار نظام بازار آسيب مي
جنبشِ ”آيند. رويارويي ميان د كسب قدرت سياسي و اقتصادي برميدرصد
جنبش ”را پوالني “ ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه”و “ كردنِ جامعهبازاري
هايِ تاريخِ اقتصادي و اجتماعي و ) برخي رگه46ناميده است.(“ مضاعف

توان از دريچة تاريخِ هنوز ساله را ميسياسيِِ ايرانِ بعد از جنگ هشت
  نيز روايت كرد.“ جنبشِ مضاعف”نانوشتة 

دهد كه تأمل در ديناميسمِ پيچيدة جنبش مضاعف نشان مي
در دو مقطعِ تاريخي موجبات كاستن از “ ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه”

بار به طرزي را فراهم آورده است: يك“ كردنِ جامعهجنبشِ بازاري”شتابِ 
كه دولت موسوم  1374سالِ  و نيمة اولِ 1373خفيف در نيمة دومِ سالِ 

) و ديگر 47هاي تعديل ساختاري تن داد،(به سازندگي به تعليق سياست
نژاد با كه محمود احمدي 1384اي بعدتر  به طرزي شديد در سال بار دهه

خواهانه به پيروزي در نهمين انتخابات رياست اي عدالتاتكا بر خطابه
ة اقتصاد به وقوع پيوسته است و جمهوري دست يافت. رويداد اول در عرص

  رويداد دوم در عرصة سياست. 
بخشِ يك دورة پايان 1384و  1374هر كدام از دو مقطعِ تاريخي 

به  1374كردنِ جامعه بود. در دورة اول كه سال متمايزِ جنبشِ بازاري
پايان رسيد اولين برنامة توسعة اقتصاديِ بعد از جنگ با رويكردي 

اجرا گذاشته شد و دومين برنامة توسعه نيز راهبرد  بازارگرايانه به
بازارگرايانة خود را در خيلي سريع به تعليق درآورد. در دورة دوم كه سال 

به پايان رسيد ابتدا سومين برنامة توسعة اقتصادي با تأسي از  1384
-پايانيِ دوره نيز جهت هاي دورة قبلي به اجرا درآمد و سپس در سالدرس
ي اقتصادي برنامة چهارم در دستور كار قرار گرفت اما سرانجام با هاگيري

-شروع حاكميت دولت نهم تا حد زيادي از دستور كار خارج شد. سياست
هاي بازارگرايانِ هاي اقتصادي در دورة اول عمدتاً تحت تأثير انديشهگذاري

- يانِ ميانه) اما در دورة دوم عمدتاً متأثر از افكارِ بازارگرا48تندرو بود(
) بازارگرايانِ تندرو معتقدند گسترشِ سازوكارِ بازار به قلمروهاي هر 49رو.(

انجامد و هم در چه بيشتري از زندگي اقتصادي هم به رشد اقتصادي مي
رو معتقدند ) اما بازارگرايانِ ميانه50درازمدت به توزيع بهترِ درآمدها.(

فقط هنگامي به ثمر خواهد  گسترشِ سازوكار بازار به قلمروهاي گوناگون
نشست كه پيشتر نهادهاي الزمة نظام بازار فراهم آمده باشد. اين دو دسته 

باال را عمدتاً دست از اقتصاددانان كه به ترتيب در دورة اول و دورة دوم
سو هستند و هم به لحاظ داشتند هم به لحاظ ايدئولوژي با يكديگر هم

هر دو  ها.اً در ابزارها است نه در هدفشان عمدتمتدولوژي. وجه افتراق
هاي متفاوتي كردنِ جامعه متعهد بودند اما سياستگروه به جنبشِ بازاري

  كردند.را دنبال مي

موقتاً به حالت  1374هاي تعديل ساختاري در سال چرا سياست
نژاد در نهمين انتخابات رياست چنين چرا محمود احمديتعليق درآمد؟ هم

طلبي به پيروزي رسيد؟ گرچه اتكا بر خطابة شعارگونة عدالت جمهوري با
تاكنون كسي به شباهت ميانِ اين دو رويداد تاريخي در ايرانْ اشاره نكرده 

گرانِ گوناگون در پاسخ به اين دو پرسشِ است اما نويسندگان و تحليل
. گرايانهاند: توطئة جمعمتفاوت عمدتاً از يك منطقِ واحد استفاده كرده

گرايانه در عرصة اقتصاد تشبث براي پاسخ به پرسشِ اول به توطئة جمع
گرايانه در عرصة شود و براي پاسخ به پرسش دوم به توطئة جمعمي

  سياست.
هاي شود كه سياستدر پاسخ به پرسش اول از جمله استدالل مي

شد و از اين تعديل ساختاري به اصالحاتي در وضعِ موجود منتهي مي
- نفع بودند لطمه ميبه منافع كساني كه در حفظ وضع موجود ذيرهگذر 

برندگان از وضع موجود با توطئه از رساْند و درست به همين دليل نيز نفع
هاي رو سياستايناستمرار اصالحات اقتصادي ممانعت به عمل آوردند و از

مديران ”هايي از قبيلِ تعديل ساختاري به حالت تعليق درآمد. گروه
و “ صاحبانِ صنايعِ مورد حمايت”و “ بدنة بوروكراسي”و “ هاي دولتيشركت

شوند كه براي توقف هايي تلقي مينفعو جز آن از ذي“ كارگران شاغل”
-گرايانه مبادرت ورزيدههاي تعديل ساختاري به توطئة جمعسياست

- ) در پاسخ به پرسش دوم نيز با همين منطق از جمله استدالل مي51اند.(
اي كه با رويداد دوم خرداد آغاز شده بود طلبانههاي اصالحود كه حركتش

زد كه در حفظ به منافع اقتصادي و سياسي و اجتماعي كساني لطمه مي
نفع بودند و دقيقاً به همين دليل نيز با توطئه از ادامة وضعِ موجود ذي

تخابات هاي اصالحي جلوگيري كردند و با قبضة قدرت در چندين انحركت
طلبانه هاي اصالحاز جمله نهمين انتخابات رياست جمهوري به حركت

ها و نيروهاي مخالف دموكراسي از جمله ها و گروهپايان دادند. انواع جريان
-شوند كه براي توقف موج اصالحات به توطئة جمعهايي تلقي مينفعذي

دهنده ي توضيحاند. اين هر دو پاسخ البته تا حدگرايانه مبادرت ورزيده
  است اما همة قضيه نيست.
گرايانه توطئة جمع 1374هاي تعديل در سال هم در تعليق سياست

. 1384در كار بوده و هم در شكست دموكراسيِ نوپاي دوم خرداد در سال 
-خوديِنفع در حفظ وضعِ موجود اقتصادي بههاي اقتصاديِ ذياما نه گروه

- هاي اقتصاديِ وقت بودند و نه گروهسياستخود قادر به ممانعت از اجراي 
خود قادر به تحميل شكست به خوديِهاي مخالف دموكراسي بهها و جريان
خواهان. در تبيينِ هر دو رويداد اصوالً از نقشِ ضدجنبشِ دموكراسي

حمايتيِ جامعه غفلت شده است. همين ضدجنبش بود كه شرط كافي 
هاي ضدجنبش در مقابلِ سياست براي تحقق توطئه را فراهم كرد،

اي كه بدون هيچ نوع توافقِ حداقليِ شهروندان به اقتصاديِ بازارگرايانه
نگارانه هاي قومشد. جاي پژوهششكلِ از باال به پايينْ طراحي و اجرا مي

  )52هاي ظهورِ اين ضدجنبش در ايران به شدت خالي است.(دربارة شكل
به پايان رسيد در عرصة  1374ال ضدجنبش در دورة اول كه در س

هاي اقتصادي ظهور سياست غيررسمي به شكلِ گسترش شتابانِ نارضايي
به انتها رسيد در عرصة سياست  1384كرد و در دورة دوم كه در سال 

-رسمي به شكل مشاركت در انتخابات و برگزيدنِ نامزدي كه خطابة عدالت
و  1374تاري در سال هاي تعديل ساخخواهانه داشت. تعليقِ سياست
، هم رويداد اقتصاديِ 1384خواهان در سال تحميل شكست به دموكراسي

هاي هايي بودند كه توطئهاول و هم رويداد سياسيِ دوم، از معدود موقعيت
سو شدند، گرايانة نخبگان با ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه با يكديگر همجمع

و سياسيِ نخبگانِ مخالف  هايي كه منافعِ اقتصادياز معدود موقعيت
كننده در هاي اصالحي با منافعِ اقتصاديِ شهروندانِ مشاركتسياست

سو جهت شدند. هر دو رويداد همضدجنبشِ حمايتيِ جامعه با يكديگر هم
كننده در ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه اما به با خواست شهروندانِ مشاركت
اي كه حي شكل گرفت، دو دستههاي اصالابتكارِ نخبگانِ مخالف سياست

هاي صرفاً طبقاتي شان با يكديگر متفاوت است. تحليلالبته منافعِ طبقاتي
دهنده باشند زيرا توانند به تنهايي توضيحوجه نميهيچاز اين دو رويداد به

هر گروه يا قشر يا طبقه هنگامي در تحقق منافع طبقاتيِ خويش از شانسِ 
ها يا اقشار يا طبقات ديگر را نيز كسب مايت گروهزياد برخوردار است كه ح

- كرده باشد. اين دو دستة متمايز از شهروندان و نخبگان كه منافعِ طبقاتي
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موفق شدند به  1384و  1374شان با هم مغاير بود در دو مقطعِ تاريخيِ 
هاي خوبي با يكديگر ائتالف كنند. مطالعة تطبيقيِ دو رويداد تاريخيِ سال

  هاي بكرِ پژوهشي در ايران است.هنوز از زمينه 1384و  1374
جناحِ اصولگرا در نهمين انتخابات رياست جمهوري از روياروييِ 

كردنِ جامعه استفاده كرد. ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه با جنبش بازاري
ِ موسوم به سازندگي و به كردنِ جامعه ابتدا به دست دولتجنبشِ بازاري

بازارگرايانِ تندرو و سپس به دست دولت اصالحات و به سركردگيِ فكريِ 
رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدجنبشِ سركردگيِ فكري بازارگرايانِ ميانه

هاي متنوعِ ظهورش هنوز در ايران چنان كه بايد و حمايتيِ جامعه كه شكل
هاي گران قرار نگرفته است خواستهشايد در دستور كار مطالعات پژوهش

نژاد يافت. رويارويي وارِ محمود احمديهاي خطابهها و وعدهرا در شعارخود 
كردن و ضدجنبشِ حمايتي، در عرضِ ساير عوامل، ميان جنبشِ بازاري

چشمگيري در تعيين نتيجة نهاييِ انتخابات ايفا كرد. بدين اعتبار،  نقش
اقدامات افول دموكراسيِ نوپايِ برآمده از رويداد دوم خرداد فقط معلولِ 

هاي اقتصاديِ مخالفان دموكراسي نبود. پيامدهاي ناخواستة سياست
خود نقش داشتند، پيامدهاي ناخواستة نوبةبازارگرايانه نيز در اين ميان به

  خواهان.اي از دموكراسيهاي گستردههاي مورد حمايت بخشسياست
ي زوايا كردِن جامعه از برخبازاري با شروعِ كارِ دولت نهم جنبش

متوقف شده و از برخي زواياي ديگر شدت يافته است. به عبارت ديگر، 
كردنِ منطق اقتصادي در قلمروهاي هر چه بيشتري از گرايش به حاكم

هاي گذاريزندگي اقتصادي را دولت نهم تا حدي از دستور كارِ سياست
 اقتصادي خارج كرده و در عوض به منطق سياسي متعهد شده است. التزام

كند و گاه گرايانه را اقتضا ميهاي چپبه منطق سياسي گاه سياست
گرايانه را. انحراف از منطق اقتصادي به رشد اقتصادي هاي راستسياست

لطمه زده و عدمِ التزام به منطق اجتماعي نيز توزيع درآمدها را مطابق با 
ولت نهم به هاي انتخاباتي بهبود نبخشيده است. بدين اعتبار، التزامِ دوعده

تحقق اهداف سياسيِ خاص به قيمت كاهش رشد اقتصادي و عدمِ بهبود 
هاي قبل از دولت نهم گرايش به در دوره توزيع درآمدها حاصل شده است.

كردنِ منطق اقتصادي بر قلمروهاي گوناگونِ حيات جامعه بدون حاكم
بود، در  هايي از اجماع ميان قشرهاي مختلف شهروندان پديد آمدهحداقل

كردنِ منطق سياسي، باز هم بدون حداقلي دورة دولت نهم گرايش به حاكم
از اجماع، اين بار نه فقط ميان شهروندان بلكه حتي ميان نخبگان طبقة 
سياسيِ حاكم نيز. شايد به همين دليل است كه ضدجنبشِ حمايتيِ جامعه 

دنبالِ نمايندگيِ ) و باز هم ميان نخبگان به 53هنوز به قوت ادامه دارد(
  گردد. سياسي براي خود مي
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    اقتصاد ايران و جهان

 ١٢٤  101 ي آرش شماره

هاي دو فرايند يا پديدة مهم در ايران به شكست سياست«نويسد: ي اساساً ناالزم ميبحث
دولت در حوزة اقتصاد انجاميده و در آينده نيز خواهند انجاميد كه هر دو پديده نيز در آغاز 

» بودنِ هزينة مبادله...و كاهش سرماية اجتماعي....اند: ...باالبه دست خود دولت شكل گرفته
هاي اقتصادي در كاهش سرماية اجتماعي و ناكامي سياست”د به: محسن رناني، بنگري
  .7، ص 1385، دورة جديد، شمارة ششم، اسفند آيين“  ايران،

28- embedded economy  
29- disembedded economy  

 “ رابطة اقتصاد و جامعه در تاريخ اقتصادي از نگاه كارل پوالني،”محمد مالجو،   -30
 .1385، سال دوم، شمارة هفتم، بهار و جامعهاقتصاد 

31- K. Polanyi, C. M. Arensberg, and H. W. Pearson (editors), 
Trade and Markets in the Early Empires (Glencoe: The Free 
Press, 1957) p. 71.  
32- Neil J. Smelser, “A Comparative View of Exchange Systems,” 
Economic Development and Cultural Change, Vol. 7, No. 2 (Jan., 
1959) p. 175. 

ترين اقتصادهاي غربي نيز هرگز به طور كامل از نظام گفتني است حتي بازاري -33
اجتماعي و فرهنگي و سياسيِ جامعة خود فك نشده و نخواهند شد. نظام اقتصادي به يك 

ده بوده و هست و خواهد بود. مسئله درواقع شهاي غيراقتصادي حكمعنا هميشه در زمينه
شدگي است. براي مطالعة اين ديدگاه جديد كه نظام اقتصادي شدگي و حكدرجة فك

شود نگاه كنيد به هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي فك نميهرگز تمام و كمال از نظام
 د:ها در دفاع از همين استدالل هستنترين نوشتهچند نمونة ذيل كه از قوي

Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The 
Problem of Embeddedness,” American Journal of Sociology, Vol. 
91, No. 3 (November 1985) pp. 481-510; John Lie, “Embedding 
Polanyi’s Market Society,” Sociological Perspectives, Vol. 34, No. 
2 (Summer 1991) pp. 219-235; Bernard Barber, “All Economies 
Are "Embedded": The Career of a Concept, and Beyond,” Social 
Research, Vol. 62, No. 2 (Summer 1995) pp. 387-413; and Fred 
Block, “Karl Polanyi and the Writing of The Great 
Transformation,” Theory and Society, Vol. 32, No. 2  (April 2003) 
pp. 275-306.     

كنم. كل جامعه و جا فقط دارم  از يك گرايش صحبت ميبايد تصريح كنم كه اين -34
شده بدل نخواهد شد. به نظر سخت اقتصاد هرگز تمام و كمال به يك نظام اقتصاديِ كااليي

- نويسد: اقتصاد كاالييدانِ ماركسيست، ميرسد وقتي ديويد هاروي، جغرافيآميز مياغراق
هاي زندگي انسان رخنه كرده است، به تقريباً همة ابعاد زندگي سنبهبه همة سوراخ«شده 

 بنگريد به:» اجتماعي و حتي زندگيِ خصوصي.
David Harvey, The Limits to Capital (London and New York: 
Verso, 1999 [1982]) p. 373.    

يل شايد يكي مند ذمعروف است كه كتابِ ارزش“ شدنتز كااليي”گويد به آنچه هاروي مي
  از بهترين نقدهاي نظري و تجربي بر آن باشد:

Colin C. Williams, A Commodified World? Mapping the Limits of 
Capitalism (London and New York: Zed Books, 2005). 
35- Brian Barry, “Social Exclusion, Social Isolation, and the 
Distribution of Income,” in John Hills, Julian Le Grand, and David 
Piachaud (eds.), Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford 
University Press, 2002) pp. 14-15.  

جا مورد توان مطالعه كرد كه در اينپديدة طرد اجتماعي را از زواياي ديگري نيز مي - 36
هايي كه به لحاظ اقتصادي يا ركت شهروند در فعاليتنظر نيست، مثالً از زاوية ميزان مشا

هاي ملي و گيريشوند، يا ميزان دخالت شهروند در تصميماجتماعي باارزش محسوب مي
هاي مختلف. بنگريد اي و محلي، يا درجة ادغام شهروند با خانواده و دوستان و گروهمنطقه

 به:
Tania Burchardt, Julian Le Grand, and David Piachaud, “Degrees 
of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure,” 
in John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud (eds.), 
Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University 
Press, 2002) p. 31. 
37- Albert O. Hirschman and Michael Rothschild, “The Changing 
Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic 
Development,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 
4, (November 1973) p. 546.  
38- James S. Duesenberry, Income, Saving and Theory of 
Consumer Behavior (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1949) Chapter 3, and Harvey Leibenstein, “Notes on Welfare 
Economics and the Theory of Democracy,” Economic Journal, 
Vol. 72, No. 286, (June 1962) pp. 300-305. 

اد (تهران: ز، ترجمة علي مرشديكنندها شورش ميچرا انسانتد رابرت گر،  -39
 )، فصل دوم.1377پژوهشكدة مطالعات راهبردي، 

خروج، بندي از اثر كالسيك ذيل نشأت گرفته است: آلبرت هيرشمن، اين تقسيم -40
  ).1382، ترجمة محمد مالجو (تهران: نشر و پژوهش شيرازه، اعتراض و وفاداري

  : اين نوع گزينة رفتاري براي اولين بار در مقالة ذيل مطرح شد -41
C. E. Rusbult, I. M. Zembrodt, and L. K. Gunn, “Exit, Voice, 
Loyalty and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Romantic 
Involvements,” Journal of Personality and Social Psychology, 
Vol. 43, No. 6, 1982. 

 لة ذيل مطرح شد:اين نوع گزينة رفتاري  براي اولين بار در مقا -42
Sam N. Lehman-Wilzig, “Loyalty, Voice, and Quasi-Exit: Israel as 
a Case Study of Proliferating Alternative Politics,” Comparative 
Politics, Vol. 24, No.1 (October 1991). 

  “درت؟سازي دولت در اقتصاد ايران: منطق حقيقت يا خطابة قكوچك”محمد مالجو،  -43
 .1384بهمن ، 45شمارة  ،گفتگو

44- Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and 
Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 2001 
[1944]) pp. 3-4. 

 دو مورد از اين مصاديق فقط محض نمونه: -45
Beverly J. Silver and Giovanni Arrighi, “Polanyi’s "Double 
Movement": The Belle Époques of British and U.S. Hegemony 
Compared,” Politics and Society, Vol. 31, No. 2 (June 2003) pp. 
325- 355, and Anne Mayhew, “Polanyi’s Double Movement and 
Veblen on the Army of the Commonweal,” Journal of Economic 
Issues, Vol. 23, No. 2 (June 1989) pp. 555-562. 
46- Polanyi, op. cit., p. 138.   
47-Mohammad Maljoo “Pro-market Policies and Social 
Movements in Post-war Iran: A View from Polanyi’s Double 
Movement,” presented at 10th International Karl Polanyi 
Conference: "Protecting Society and Nature from Commodity 
Fiction", Boğaziçi University, Istanbul, October 14-16, 2005. 

دومين ”روند: امضاكنندگان دو بيانية ذيل از نمايندگانِ اين گرايشِ فكري به شمار مي -48
، و 1383نجم بهمن ، پشرق“ بيانية حاميان اقتصاد آزاد: نامة اقتصاددانان به مجلس هفتم،

 .1383آبان  18، شرق“ بيانية يازده استاد طرفدار اقتصاد آزاد،”
نويسندگان و هستة اصليِ امضاكنندگانِ نامة ذيل از نمايندگان اين گرايش فكري به  -49

  .1386خرداد  22، شرق “نژاد،نامة انتقادي اقتصاددانان به احمدي”آيند: شمار مي
در مسعود نيلي “ اخالق و عدالت،”نژاد، موسي غنيبه: محض نمونه، بنگريد   -50

 .22) ص 1386(تهران: نشر ني،  اقتصاد و عدالت اجتماعي(گردآورنده)، 
اين تدبير «نويسد: انديشانه ميمثالً بنگريد به عبارات اقتصاددانِ معقولي كه ساده  -51

.. مقاومت بدنة هاي تعديل ساختاري] به دليلِ.دولت [يعني حركت به سوي سياست
هاي دولتي در عمل با موانع جدي مواجه شد. باالخره كساني از بوروكراسي و مديران شركت

هاي شدند و تمايلي به تغييرِ آن نداشتند.... كار واگذاري شركتوضع موجود منتفع مي
» دولتي [در برنامة دوم توسعه] به دليل مخالفت مديران دولتي و ... با وقفه همراه شد.

، سال چهارم، فصلنامة رفاه اجتماعي“ فقر و نابرابري درآمد در ايران،”بهروز هادي زنوز، 
. اين ايده را همان اقتصاددان در جايي ديگر 191-189، صص 1384، تابستان 17شمارة 

تجربة كشد. بنگريد به: بهروز هادي زنوز ، سازي در صنايع پيش ميدربارة خصوصي
هاي مجلس شوراي ( تهران: مركز پژوهش 1374-1380ن: هاي صنعتي در ايراسياست
  .123) ص 1382اسالمي، 

 آصف بيات،مند آصف بيات در اين زمينه يك استثنا است. بنگريد به: پژوهش ارزش -52 
، ترجمة اسداهللا نبوي (تهران: نشر و دستان در ايران هاي خياباني: جنبش تهي سياست

ها و نگاريِ مقاومت در برابر رويهمونة برجسته از قومبراي چند ن). 1379پژوهش شيرازه، 
  دارانه بنگريد به:هاي سرمايهسياست

June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us (New York: 
Columbia University Press, 1979), Michael Taussing, The Devil 
and Commodity Fetishism in South America (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1980), James Scott, Weapons 
of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven: 
Yale University Press, 1985), and Aihwa Ong, Sprits of Resistance 
and Capitalist Discipline (Albany: SUNY Press, 1987), 

 نقل از: به
Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and 
Unmaking of the Third World (Princeton and New Jersey: 
Princeton University Press, 1995) p. 95.   

تا جايي كه به جنبشِ كارگري مربوط است، برخي از شرايط ساختاريِ تحققِ اين  -53
 ام:رياست جمهوريِ جديد را در مقالة ذيل كاويدهضدجنبش در دورة 

Mohammad Maljoo “Worker Protest in the Age of 
Ahmadinejad,” Middle East Report, No. 241 (Winter 2006).  

* 
  

  

http://dialogt.de/



    اقتصاد ايران و جهان

 ١٢٥  101 ي آرش شماره

  

  
  

  مسئله زنان

  و طبقات اجتماعي در ايران 
  

  

  »طبقه و كار در ايران«فصلي از كتاب : 

  سهراب بهداد نوشته : فرهاد نعماني و

  
  

  اشاره:

هاي ارزشمند دو  ، حاصل پژوهش»طبقه و كار در ايران: تأثيرات انقالب«
تن از اقتصاددانان سرشناس ايراني، فرهاد نعماني و سهراب بهداد، است كه 

» سيراكيوز«، به زبان انگليسي، توسط انتشارات دانشگاهي 2006در ماه مه 
دگرگونيهاي «اين كتاب، با عنوان  آمريكا منتشر شده است. معرفي اجمالي

، (صفحات 100شماره » آرش«، در »آرايش طبقاتي ايران پس از انقالب
  ) درج گرديده است.89-588

گيرد، زير عنوان  صفحه آن را در بر مي 36فصل ششم اين كتاب، كه 
، بررسي بديع و »چگونگي به حاشيه رانده شدن زنان در عرصه اشتغال«

روميت زنان از كار و اشتغال در دوره حاكميت جامعي از مسئله مح
دهد. مطالعه وضعيت زنان در ايران بعد از  جمهوري اسالمي ارائه مي

اي پربار از تحقيقات اجتماعي بوده و هست. اما عمده اين  انقالب، زمينه
مطالعات، از جوانب ايدئولوژيك، حقوقي، قانوني، فرهنگي و سياسي به اين 

و تقريباً هيچكدام از آنها به اين مسئله از زاويه طبقات اند  موضوع پرداخته
اند.  اجتماعي نگاه نكرده و يا صرفاً به بررسي موردي و توصيفي اكتفا كرده

جنسيتي  مشاركت زنان در نيروي كار  –در اين فصل، ماهيت طبقاتي 
گيرد. نويسندگان ضمن اعالم اينكه مقوله  شاغل مورد توجه قرار مي

اي طبقاتي نيست، بر تالقي و تأثير متقابل  يتي مقولهمناسبات جنس
كنند. در اين فصل،  نابرابريهاي طبقاتي و نابرابريهاي جنسيتي تأكيد مي

هاي گوناگون  اي شدن و يا طرد زنان از بازار كار، عوامل و مكانيسم حاشيه
شود.  آن، در بستر تحوالت اقتصادي مختلف دوره بعد از انقالب، بررسي مي

اي چند  اي شدن اقتصادي زنان، همچون پديده اين بررسي، حاشيهدر 
جنسيتي سلسله مراتب  –بعدي، از طريق تحليل مشخص طبقاتي 

شود. به منظور  اجتماعي كار در درون نيروي كار شاغل ايران نشان داده مي
سنجش نابرابريهاي جنسيتي در نيروي كار، ميزان طرد زنان و تغيير در 

گيري از  يه آنان، روشهاي آماري در سطح كالن (با بهرهاشكال تبعيض عل
هاي سرشماريهاي عمومي) و شاخصهاي گوناگون رايج در تحقيقات  داده

شود. در سطور زير، برگردان  اجتماعي، در اين فصل به كار گرفته مي
اي از بررسيهاي فراگير اين فصل و برخي نتايج آن، از نظر  فشرده

  گذرد. خوانندگان مي
  ن پايدارحسي

  
) براي اولين بار در ارتباط با Marginalization» (اي شدن حاشيه«مقوله 

وضعيت آمريكاي التين مطرح گرديد. بر پايه اين تز، فرايند برگشت 
به » سنتي«داري  ناپذيري از طرد زنان از اقتصاد بازار در گذار از سرمايه

ه دليل فقدان وضوح پيوندد. اين تز، ب به وقوع مي» وابسته«داري  سرمايه
تئوريك و متدولوژيك و عدم امكان بررسي تجربي (امپريك) مورد انتقاد 

اي  رند كه مقوله حاشيهپذي قرار گرفته است. اما حتي منتقدان آن نيز مي
سياسي مفيدي است به شرط آن  -شدن زنان، مفهوم تحليلي و توصيفي

انتزاعي در سطح كه مبتني بر ساختارهاي چند عليتي باشد و از توصيف 
جنسيت نقشي «گويد:  هاي توليدي بپرهيزد. آ. ام. اسكات مي نظام و شيوه

كند، نه تنها به عنوان كارگر ارزان، بلكه  در بازسازي بازارهاي كار بازي مي
راه، كارگر ماندگار، كارگر خانگي،  به صورت كارگر فرمانبردار، كارگر سربه

هاي  اي شدن، به عنوان يكي از جلوه هبنابراين، حاشي». كارگر جنسي وغيره
تواند در شرايط متفاوت اقتصادي و به واسطه عوامل  نابرابري جنسيتي، مي

خاص تاريخي، فرهنگي، قانوني و ديني، در كشورهاي مختلف به اشكال 
گوناگوني بروز كند : زنان ممكن است از كارها و مشاغل معيني كنار 

ري راه يابند و در بقيه كارها به حاشيه گذاشته شوند، به كارهاي معين ديگ
  رانده شوند. . .

اي شدن زنان ايران و  در رويكرد تحليل مشخص اين فصل از حاشيه
، اين مسئله به منزله 1355 – 1375مقايسه آنان با مردان، در دوره 

اي چند بعدي و چند عليتي بررسي و، ضمن آن، روندهاي بلند مدت  پديده
شود. اما بررسي جامع نابرابري جنسيتي و  يز متمايز مياز تغييرات موقتي ن

هاي آن در ساختار اشتغال، نيازمند تالقي و پيوند بين تحليلهاي  جلوه
جنسيتي و بررسيهاي طبقاتي است: طبقه و جنسيت، هر دو نظامهاي 

بنديهايي هستند كه كنش متقابل مناسبات اقتصادي و  نابرابري يا تقسيم
دهند. اين نظام  استاي خطوط جنسيتي بازتاب ميپدرساالري را در ر

گيرد كه  نابرابري در ارتباط با آگاهي و مبارزه مردان و زنان شكل مي
بررسي آن مستلزم تحليلي بر بستر تاريخي است. مناسبات جنسيتي، بنا به 
ماهيت اجتماعي و نه زيست شناسانه آنها، مناسباتي چند سويه است كه 

واقعيتها و نهادهاي اجتماعي مانند دولت، بازار كار،  هاي گوناگون در عرصه
گيرند. اين مناسبات به سلسله مراتب جنسيتي،  قانون و خانواده شكل مي

شود كه به نحوي  يعني روابط قدرت مبتني بر پدر ساالري،  منجر مي
ديالكتيك با طبقه، و همچنين با ساير اشكال مناسبات نابرابر مثل قوميت، 

  ابند.ي ارتباط مي
در اين بررسي نيز همان سه مؤلفه يا معيار كه جهت تبيين و تعيين 
ساختار طبقاتي نيروي كار شاغل در اين كتاب مطرح گرديده، به كار 
گرفته شده است. اين سه معيار عبارتند از مالكيت منابع يا وسايل توليدي، 

ر و توليد، و قابليتها و تواناييهاي مديريتي در اعمال اتوريته در فرايند كا
قابليتها و صالحيتهاي تخصصي و فني و مهارت، كه جايگاه و ميزان 

كنند. البته،  استقالل يا تابعيت افراد را در فرايندهاي اقتصادي مشخص مي
از آنجا كه طبقه يك پديده اجتماعي چند بعدي است و از روابط اقتصادي 

ارزه) در رود، اهميت نقش آگاهي و همه اشكال كنش (مب فراتر مي
شود و همواره بر تحليل  مناسبات طبقاتي و جنسيتي در نظر گرفته مي

گردد. بدين ترتيب، در بررسي چگونگي  اي تأكيد مي مشخص از هر پديده
به حاشيه رانده شدن زنان و تحوالت آن در دوره حاكميت جمهوري 

شود و  اي شدن زنان تكيه مي اسالمي، بر سمتگيري طبقاتي تحليل حاشيه
طبقه در پيوند و تالقي با مناسبات جنسيتي، منشاء مهم رابطه قدرت، 

  گردد. نابرابري، تمايز و قشربندي محسوب مي
در اين چارچوب نظري و بر پايه روش تحقيقي كه بيان شد، اين فصل در 
پي ارائه پاسخ به پرسشهاي اساسي پيرامون وضع و موقعيت زنان در بازار 

ايي از اين گونه كه تغيير و تحوالت عمده كار و اشتغال است. پرسشه
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هاي گذشته همچون انقالب، جنگ، جابه جاييهاي سياسي و تغييرات  دهه
سياستهاي اقتصادي و  . . . در بردارنده چه تأثيراتي در طرد، جذب و 
جداسازي زنان بوده است؟ چه گروههايي از زنان، در دوره جمهوري 

يا تفاوت معناداري بين بخش دولتي و اسالمي، تضعيف و يا تقويت شدند؟ آ
بخش خصوصي از نظر استخدام جنسيتي وجود دارد؟ سطح جدا سازي 

شود؟ و ساختار طبقاتي اشتغال  گيري مي زنان در بازار كار چگونه اندازه
  زنان در جمهوري اسالمي از چه قرارست؟

  

  طرد زنان از بازار كار

ه در جدول زير آمده است، آمارهاي مربوط به دوره پنجاه ساله، چنان ك
نرخ فعاليت زنان در بازار كار  1355و  1335دهد كه بين سالهاي  نشان مي

رو به افزايش بوده است. اما طي دهه اول انقالب در جمهوري اسالمي اين 
، نرخ 1365نرخ شديداً كاهش يافت. پس از انقالب، طبق سرشماري 

درصد رسيد. اين  2/8به  درصدي، 36مشاركت نيروي كار زنان، با كاهشي 
) در بازار كار و كاهش defeminizationافت، بازتاب روشني از زن زدايي (

هزار  975به  1355ميليون نفر در سال  2/1مطلق اشتغال زنان از حدود 
است. در همين حال، نرخ مشاركت نيروي كار مردان،  1365نفر در سال 

شته است، با شتابي به مراتب كه بر پايه گرايشي بلند مدت رو به كاهش دا
) در دهه بعد از انقالب كاهش يافت. در همين دوره، سهم زنان 4/3كمتر (

درصد تنزل كرد كه حتي در قياس با  9/8به  8/13در كل اشتغال از 
نيز در سطح پايينتري قرار دارد. كاهش نرخ فعاليت زنان بين  1335

د نيروي كار زنان شهري (و ادامه كاهش آن در مور 1365و  1355سالهاي 
) امري خالف قاعده در تاريخ ايران و كشورهاي اسالمي 1365بعد از 

  منطقه (بجز افغانستان زير سلطه طالبان) در قرن بيستم است.
  

  1335-1375نرخ فعاليت نيروي كار زنان و مردان 

  (درصد)                                                                  

 1335  1345 1355 1365 1375 

 زنان

  نرخ فعاليت

  نرخ فعاليت مؤثر

  نرخ فعاليت تعديل شده

  

2/9  

2/9  

5/9  

  

6/12  

5/11  

6/13 

  

9/12  

8/10  

2/15 

  

2/8  

1/6  

8/9 

  

2/9  

0/8  

6/12 

 مردان

  نرخ فعاليت

  نرخ فعاليت مؤثر

  نرخ فعاليت تعديل شده

  

9/83  

5/81  

9/90  

  

4/77  

2/70  

2/91 

  

8/70  

3/64  

6/92 

  

4/68  

5/59  

8/88 

  

7/61  

4/56  

4/87 

 زنان

  نرخ فعاليت غير بازار :

  محصالن

  *داران و سايرين خانه

  

8/90  

0/3  

8/87  

  

4/87  

4/7  

0/80  

  

1/87  

9/14  

2/72  

  

8/91  

6/16  

3/75  

  

8/90  

9/26  

9/63  

 

 1/12 9/8 8/13 3/13  7/9  سهم زنان در كل اشتغال

  .1379سالنامه آماري ، 1376، 1367، 1359منبع: مركز آمار ايران، 
  * : ازجمله بازنشستگان و اجاره بگيران

  جمعيت فعال : شاغالن + بيكاران جوياي كار
نرخ فعاليت (مشاركت): نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار (ده 

  ساله و باالتر).
  نرخ فعاليت مؤثر : نسبت نيروي كار شاغل به جمعيت در سن كار

جمعيت فعال به (جمعيت در سن كار  نرخ فعاليت تعديل شده: نسبت
  منهاي محصالن در سن كار).

  
اختالف شديد بين نرخ فعاليت زنان و نرخ فعاليت مردان، گرايش نزولي 
نرخ مشاركت مردان و گرايش صعودي نرخ مشاركت زنان در بلندمدت، 
روندهاي مشتركي در تقريباً تمامي كشورهاي اسالمي در حال توسعه 

شدن روند نرخ فعاليت و سهم اشتغال زنان پس از انقالب  است. اما وارونه
، ويژگي خاص جمهوري اسالمي بوده است كه حتي پس از پيشبرد 1357

نيز در  1375سياست ليبراليسم اقتصادي در دوره بعد از خميني، در سال 
  رسيده است. 1335بهترين حالت به همان سطح نرخ 

نند كاهش نرخ مشاركت زنان در ك در پاسخ طرفداران رژيم كه وانمود مي
گير تعداد محصالن زن، يا نسبت  ، ناشي از افزايش چشم1355 -65فاصله 

توان به تجربه  جمعيت زنان در سن كار در حين تحصيل، بوده است مي
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اشاره كرد كه كالً افزايش مستمر 

مشاركت نيروي كار زنان  اشتغال به تحصيل زنان به قيمت كاهش نرخ
و دهه  1335 -1355نبوده است. در خود ايران نيز، بر پايه آمارهاي دوره 

، چنين تعارضي بين نرخ اشتغال به تحصيل فزاينده زنان و نرخ 75-1365
نرخ «شود. با اينهمه، محاسبه و مقايسه  فعاليت فزاينده آنان مشاهده نمي

صالن (دانش آموزان ده ساله و ، با كسر جمعيت مح»فعاليت تعديل شده
باالتر به عالوه دانشجويان) از كل جمعيت در سن كار، نيز كه در جدول 

كند، در واقع،  گيريهاي فوق را تأييد مي پيوست درج شده است، نتيجه
اجتماعي كه ممكن است زنان را به ورود به بازار كار  - همان شرايط سياسي

ن را به اشتغال به تحصيل ترغيب يا منع تواند آنا ترغيب يا منع كند نيز مي
كند. ادعاي اين كه سياستهاي جنسيتي و تبعيض آميز جمهوري اسالمي 

اي بيش نيست.  را براي تحصيل زنان ايجاد كرده است افسانه» امني«مسير 
با وجود معكوس شدن روند نزولي نرخ فعاليت زنان در دوره بعد از خميني، 

كردن تمامي شئونات جامعه، اجراي  در نتيجه شكست روند اسالمي
 1375سياستهاي ليبراليسم اقتصادي و همچنين مبارزات زنان، در سال 

نيز نرخ مشاركت نيروي كار زنان در ايران همان ميزان بوده است كه در 
  .1335سال 

  

  جنسيتي ساختار اشتغال –ماهيت طبقاتي 

ان، عوامل مهم مطالعه تغييرات در سلسله مراتب اجتماعي كار در طي زم
آورد.  قشربندي و نابرابريهاي شغلي زنان نسبت به مردان راگرد هم مي

مقوله سلسله مراتب اجتماعي كار، و سطوح بااليي و پاييني آن، در فصل 
دوم كتاب توضيح داده شده است. در دو جدول زير، سلسله مراتب كار زنان 

گرديده است (در در دو سطح بااليي و پاييني، به صورتي فشرده، درج 
و » اجرايي و مديريتي«هاي شغلي  ها و رشته جداول اصلي، تفكيك گروه

در هركدام از رديفهاي سطوح بااليي، و نيز تفكيك » اي و فني حرفه«
» توليدي«، »كشاورزي«، »فروش و خدمات«، »دفتري و اداري«مشاغل 

ست). با وغيره، در هريك از رديفهاي سطوح پاييني، محاسبه و قيد شده ا
به مالكيت منابع توليدي، به » ندارها«و » داراها«بررسي دستيابي متمايز 

 -توان ماهيت طبقاتي مديريت و اقتدار سازماني، و به مهارت و تخصص، مي
) زنان empowerment» (توان يابي«) يا impairment» (تضعيف«جنسيتي 

ر تغييرات در عرصه اشتغال در ايران را مالحظه كرده و همچنين تأثي
  ، ارزيابي نمود.1355 – 1375سياستهاي رژيم بر آن را، طي دو دهه 

درصد) از زنان در سطوح بااليي  16هزارنفر ( 194، حدود 1355در سال 
داران (اعم از مدرن و سنتي)، خرده  سلسله مراتب كار، كه شامل سرمايه

د، در بورژوازي مدرن و طبقه متوسط (خصوصي و دولتي) است، شاغل بودن
درصد از مردان شاغل در سطوح بااليي  4/7حالي كه، در همان سال، 

سلسله مراتب كار بودند. باقيمانده زنان شاغل، يعني حدود يك ميليون نفر 
هاي شغلي سطوح پايين بودند كه خرده  درصد) از آنها در گروه 84(معادل 

اركنان بورژوازي سنتي، طبقه كارگر (شاغل در بخش دولتي و خصوصي)، ك
گيرد. قابل توجه است كه  فاميلي بدون مزد و موارد نامشخص را در بر مي

درصد اين دسته از زنان شاغل را در آن سال كاركنان فاميلي  41نزديك به 
  دادند. بدون مزد تشكيل مي

 335هاي شغلي به حدود  ، تعداد زنان در سطوح بااليي گروه1365در سال 
گرفت.  اشتغال زنان را در بر مي درصد از كل 34هزارنفر افزايش يافت كه 

 640اما در همين فاصله، تعداد شاغالن زن در سطوح پاييني به حدود 
درصد از كل اشتغال زنان، كاهش يافت. در مناطق  66هزارنفر، يعني به 

روستايي، و عمدتاً در فرشبافي، كاهش تعداد و نسبت كاركنان فاميلي 
  د.بدون مزد، كامالً چشمگير بو

افزايش در تعداد و سهم زنان شاغل در سطوح بااليي، به رغم همه 
نابسامانيهاي اقتصادي در آن دوره و سياستهاي خصمانه حكومت اسالمي 
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دهد كه زناني كه دسترسي به منابع مالي  نسبت به اشتغال زنان، نشان مي
د توانستن داشتند و يا از تحصيالت و مهارتهاي عالي برخوردار بودند، مي

دار، يا  بخت بيشتري براي كار و اشتغال داشته باشند: به عنوان سرمايه
  كاركن مستقل، و يا كارشناس بخش دولتي به كار بپردازند.

اما در سطوح پاييني، جدا از مورد خاص كاركنان فاميلي بدون مزد، از 
دست دادن شغل عمدتاً در ميان كاركنان زن در استخدام بخش خصوصي 

هزارنفر  310ست. تعداد كارگران زن بخش خصوصي از حدود به وقوع پيو
افت كرد در صورتي كه، در  1365هزار نفر در سال  88به  1355در سال 

همين فاصله، تعداد زنان شاغل در موقعيت طبقه كارگر در بخش دولتي از 
هزار نفر باال رفت. اما اين افزايش اندك نيز احتماالً در نتيجه  98به  72

ها و مؤسسات بزرگ بخش خصوصي در آن دوره رخ  دن كارخانهدولتي ش
  داده است.

بررسي تغييرات اجزاي رديفهاي مذكور در جداول، يعني زنان شاغل در 
هاي گوناگون خدمات، كشاورزي و توليدي نيز نشان دهنده كاهش  رشته

اندازه طبقه كارگر زن در استخدام بخش خصوصي، در هر رشته يا گروه 
در اين دوره است. با وجود اين، تعداد شاغالن زن به عنوان  عمده شغلي

اي باال نرفت تا افت  كاركنان مستقل (خرده بورژوازي سنتي) نيز به اندازه
شديد شمار زنان كارگر را جبران نمايد. تنها استثناء در اين باره، در بخش 

زن، هزار نفر در كاركنان مستقل  47كشاورزي بود كه با افزايشي معادل 
  شود. هزارنفري كارگران زن در اين بخش جبران مي 45كاهش 

، 1355هاي شغلي در سالهاي  سلسله مراتب كار زنان : سطوح بااليي گروه
1365 ،1375  

  1376، 1367، 1359منبع: مركز آمار ايران، 
= كل زنان Fوه؛  تعداد كاركنان زن در يك طبقه يا گر f= توضيحات:

  = تعداد كاركنان مرد در يك طبقه يا گروه.mشاغل؛  
دار به كل زنان  نفر؛ نسبت زنان سرمايه 5400داران زن:  مثال: تعداد سرمايه

داران (اعم  دار به كل سرمايه درصد ؛ نسبت زنان سرمايه 4/0) = f/Fشاغل (
  135درصد، در سال  9/2ن و مرد) = از ز

، 1355هاي شغلي در سالهاي  زنان : سطوح پايين گروهسلسله مراتب كار 
1365 ،1375  

اما مقايسه ميان سهم زنان در كل اشتغال (زنان به اضافه مردان) در هر 
(در ستون سوم هركدام  f+mبه  fگروه عمده شغلي، يعني نسبت (درصد) 

از سالهاي جداول پيوست)، نيز تفاوتهاي بارز بين سطوح بااليي و پاييني 
سازد: سهم زنان در اشتغال در سطوح بااليي، در  تغال زنان را آشكار مياش

درصد)، 5/24به  7/25، فقط اندكي كاهش يافت (از 1365تا  1355فاصله 
در حالي كه سهم آنان در اشتغال در سطوح پايين تقريباً نصف شد (از 

داران زن  درصد سقوط كرد). در سطوح بااليي، سهم سرمايه 6/6به  7/12
داران) و سهم زنان در موقعيت خرده بورژوازي مدرن ( به  (به كل سرمايه

كل خرده بورژوازي مدرن) به طور قابل توجهي باال رفت، ولي سهم آنان در 
طبقه متوسط، و از جمله طبقه متوسط دولتي، كاهش پيدا كرد.  اين بدان 

رعت اي كه حجم دستگاه اداري حكومت اسالمي به س معناست كه در دوره
يافت، رشد تعداد كارمندان مرد نيز بيشتر از كارمندان زن بود.  گسترش مي

هاي شغلي دچار  لكن در سطوح پاييني، سهم زنان در اشتغال در همه گروه
درصدي سهم زنان كارگر  50تنزل شد و بارزترين آنها نيز نزول بيش از 

گر، در اين بود. يعني نسبت زنان در موقعيت طبقه كارگر به كل طبقه كار
درصد كاهش يافت. در نتيجه سياستهاي جمهوري  4 /3به  1/9دوره، از 

اسالمي و اوضاع اقتصادي حاكم در آن دوره، زناني كه تحصيالت و تخصص 
باال نداشتند و فاقد سرمايه بودند، ازمشاغلشان بيرون رانده شدند يا 

  نتوانستند شغلي دست و پا كنند.
و روي كار آمدن دولت رفسنجاني، در پي دردوره بعد از مرگ خميني 

اي از سياستهاي  اتخاذ سياستهاي ليبرالي در عرصه اقتصادي و تغيير پاره
فرهنگي رژيم، نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و سطح اشتغال 
آنان نسبت به دهه پيشين افزايش يافت. چنانكه تعداد كل زنان شاغل با 

بالغ گرديد،  1375يليون نفر در سال م 8/1رشدي چشمگير به حدود 
هرچند كه نرخ فعاليت آنان و همچنين سهم آنان در كل اشتغال (زنان به 

  بود. 1355اضافه مردان) همچنان پايينتر از ارقام متناظر سال 
له مراتب كار زنان، در سطوح بااليي سلس

درصد)  5/33كه كالً حدود يك سوم (
گرفت،  مجموع اشتغال زنان را در بر مي

تغيير چنداني صورت نگرفت، يعني كه در 
افزايش تعداد زنان شاغل  1365 -75دوره 

در سطوح بااليي تقريباً متناسب با افزايش 
عده كل زنان شاغل بوده است. با وجود 

ول مربوطه اين، همانطور كه در جد
شود، در سهم رديفهاي  مشاهده مي

بورژوازي مدرن  داران و خرده سرمايه
تغييراتي صورت گرفته است. به همان 

، در سهم كلي 1375ترتيب، در سال 
 5/66خورد ( سطوح پايين اشتغال زنان هم تغيير محسوسي به چشم نمي
ازهم ب 1355درصد) اگرچه اين نسبت در مقايسه با رقم مشابه در سال 

  پايينتر است.
اما در قياس با مردان، بررسي سهم زنان در كل اشتغال (زنان به اضافه 

هاي شغلي (ستونهاي سوم  مردان) در دو سطح بااليي و پاييني گروه
دار (به كل  دهد: سهم زنان سرمايه جداول) نتايج گوناگوني را به دست مي

ورژوازي مدرن (نسبت داران) و سهم زنان در موقعيت شغلي خرده ب سرمايه
به كل خرده بورژوازي 

در  1375مدرن) در سال 
مقايسه با دهه قبلي دچار 
افت شده است، در حالي كه 
سهم زنان در طبقه متوسط 
(هم خصوصي و هم دولتي) 
افزايش يافته است. در اين 
ميان، سهم زنان در طبقه 
متوسط خصوصي حتي از 

هم  1355رقم مربوطه سال 
هم آنها در ولي سباالتر رفته، 

طبقه متوسط دولتي (يا 
نسبت كارشناسان و 
متخصصان زن در استخدام دولت نسبت به كل كارشناسان و متخصصان 

                 هم تنزل كرده است  1355در استخدام دولت) در مقايسه با سال 
در سطوح پايين سلسله مراتب كار، سهم  درصد). 9/34درصد به  40(از 

 1355  1365 1375 

تعداد   
  هزار نفر

f/F  

  (درصد)

f/f+m 

 (درصد)

تعداد 
 هزار نفر

f/F  

 (درصد)

f/f+m 

 (درصد)

تعداد 
 هزار نفر

f/F  

  (درصد)

f/f+m 

  (درصد)

  سطوح بااليي:

  داران: سرمايه

  مدرن

  سنتي

  خرده بورژوازي مدرن

  طبقه متوسط:

  دولتي

 خصوصي

5/193  

4/5  

4/0  

9/4  

7/1  

5/186  

1/174  

3/12  

0/16  

4/0  

0/0  

4/0  

1/0  

4/15  

4/14  

0/1  

7/25  

9/2  

9/1  

1/3  

0/5  

7/34  

0/40  

1/12 

6/334  

7/13  

9/1  

8/11  

4/3  

5/317  

6/308  

9/8 

3/34  

4/1  

2/0  

2/1  

3/0  

6/32  

6/31  

9/0 

5/24  

0/4  

5/8  

7/3  

1/7  

5/32  

8/33  

9/13 

9/591  

2/16  

9/2  

3/13  

1/9  

6/566  

3/530  

3/36 

5/33  

9/0  

2/0  

8/0  

5/0  

1/32  

0/30  

1/2 

4/24  

1/3  

9/3  

9/2  

5/5  

6/32  

9/34  

6/16  

 1355  1365 1375  

تعداد   
  هزار نفر

f/F  

 (درصد)

f/f+m 

 (درصد)

تعداد 
 هزار نفر

f/F  

 (درصد)

f/f+m 

 (درصد)

اد تعد
  هزار نفر

f/F  

  (درصد)

f/f+m 

  (درصد)

  سطوح پايين:

  خرده بورژوازي سنتي

  طبقه كارگر :

  دولتي

  خصوصي

  كاركنان فاميلي بدون مزد:

 نامشخص  

7/1018  

129  

8/381  

8/71  

8/309  

7/495  

2/12  

0/84  

6/10  

5/31  

9/5  

6/25  

9/40  

0/1 

7/12  

6/4  

1/9  

8/5  

4/10  

5/48  

0/30 

6/640  

2/175  

1/187  

7/98  

4/88  

9/209  

4/68 

7/65  

0/18  

2/19  

1/10  

1/9  

5/21  

0/7 

6/6  

0/4  

3/ 4  

9/3  

9/4  

4/43  

9/14 

5/1173  

2/338  

1/390  

168  

222  

5/366  

8/78  

5/66  

2/19  

1/22  

5/9  

6/12  

8/20  

5/4  

7/9  

7/6  

7/6  

1/6  

1/7  

0/46  

0/17  

  1/12  100  4/1765 9/8 100 3/975 8/13 100  1212 كل زنان شاغل

http://dialogt.de/



    اقتصاد ايران و جهان

 ١٢٨  101 ي آرش شماره

در همه  1365 -75ر كل اشتغال (زنان به اضافه مردان) طي دوره زنان د
رديفها باالتر رفت. به طوري كه مثالً نسبت زنان در موقعيت خرده 

درصد، و نسبت  7/6به  4بورژوازي سنتي به كل خرده بورژوازي سنتي از 
درصد در سال  7/6به  4 /3زنان در جايگاه طبقه كارگر به كل اين طبقه از 

افزايش يافت. در اين دوره، مقاومتها و اعتراضات نسبت به  1375
نشيني  سياستهاي تبعيض آميز جمهوري اسالمي كه آن را ناگزير به عقب

ها كرد و همچنين تغييراتي كه در سياستهاي اقتصادي آن  در برخي عرصه
حادث شد، در مجموع شرايطي را فراهم آورد كه بخشي از زنان داراي 

تهاي اندك و فاقد سرمايه نيز مجدداً وارد بازار كار شده و تحصيالت و مهار
موفق به يافتن كار شدند. با اين همه، حتي در انتهاي اين دوره يعني در 

هاي شغلي، در  نيز سهم زنان در كل اشتغال در اغلب گروه 1375سال 
فقط حدود  1375سطحي پايينتر از دو دهه قبل از آن قرار داشت. در سال 

ميليون نفري طبقه كارگر ايران را زنان در  5/4از جمعيت درصد  7
دادند در صورتي كه اين نسبت در بيست  موقعيت طبقه كارگر تشكيل مي

  درصد بود. 9سال پيش از آن حدود 
بر حسب فعاليتهاي اقتصادي،  1375بر پايه نتايج سرشماري سال 

درصد كل  7/27نخستين پنج شغل مهم زنان عبارت بودند از : قاليبافي (
 4/14درصد)، كشاورزي ( 2/23زنان شاغل) معلمي و كمك آموزشي (

درصد)، و پرستاري و ساير مشاغل  9/4درصد)، كارهاي دفتري يا اداري (
درصد زنان شاغل به كارهاي  38درصد). در مناطق شهري حدود  4 /3فني(

ار درصد آنان به ك 47پرداختند، و در مناطق روستايي حدود  آموزشي مي
درصد كاركنان زن دولت، معلم بودند. بدين  54قاليبافي، در همان مقطع، 

براي زنان ايران از ديدگاه پدرساالري و رژيم » مناسب«ترتيب، شغل 
اسالمي حاكم، به ترتيب اهميت، عبارتند از: قاليبافي، معلمي در مدارس 

  دخترانه، كشاورزي، دفتري و اداري، و مشاغل بهداشتي.
بررسي دو شاخص متداول ديگر در تحقيقات اجتماعي، يعني محاسبه و 

) كه تغييرات Change Ratio» (استاندارد سازي نسبت تغيير«شاخص 
ها و طبقات شغلي را در تناسب با تغييرات كل نيروي  سهم هركدام از گروه

توانيابي جنسيتي «كند، و شاخص  كار شاغل در يك دوره معين ارزيابي مي
كه سهم زنان و مردان را در هر گروه شغلي اصلي بر  )GEEI» (اشتغال

مبناي سهم آنها در جمعيت در سن كار (زنان و مردان ده ساله و باالتر) 
گيرد، نتايج مذكور درباره طرد زنان از  ، كه در اين فصل انجام ميسنجد مي

كند. اين  جنسيتي اشتغال را تأييد مي –بازار كار و ماهيت طبقاتي 
روند رانده شدن زنان  1365 - 75دهد كه اگرچه در دهه  ن ميبررسيها نشا

اي شدن  يابد، ولي روند حاشيه اي، تخفيف مي به حاشيه بازار كار، تا اندازه
هرچند كه  كند. زنان از طريق جداسازي جنسيتي در مشاغل ادامه پيدا مي

د زنان در سطوح بااليي سلسله مراتب كار توانستند از شرايط دشوار دهه بع
از انقالب با آسيب كمتري عبور كنند ولي هرگاه تعداد بالقوه نيروي كار 
زنان (جمعيت در سن كار) را به حساب آوريم، اين دسته از زنان نيز 
محروميتهايي را متحمل شدند. اجراي سياستهاي جداسازي جنسيتي، در 
ابتدا، فرصتهاي جديدي براي گروهي از كاركنان زن سطوح بااليي فراهم 

آموزان دختر) ولي اين دسته  ساخت (مثالً استخدام معلمان زن براي دانش
اند. دامنه  از زنان نيز قربانيان آشكار همان سياستهاي جداسازي بوده

انتخاب  مشاغل براي زنان به طور كلي، و رتبه آنان در اين مشاغل، به 
زنان  واسطه نهادها و معيارهاي مدهبي و فرهنگي محدود گرديده است. اما

در سطوح پايين سلسله مراتب كار، كه سرمايه يا مدرك تحصيلي و مهارت 
شغلي كافي نداشتند تا از اين توفان عبور كنند، فشار سنگين اختالالت 
دردناك اقتصادي و تبعيض جنسيتي را متحمل شدند. آنان در همه جا 

  بازنده بودند.
  

  عنوان و مشخصات اصلي كتاب مورد بررسي :

  

Farhad Nomani & Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran – Did 
the Revolution Matter?, New York, Syracuse University Press, 

2006, 268pp.   

  

  

  
  هاي متناقض نظام

  )1(و شيوة هماهنگي ويرانگر، بيماري ايراني 

  

  )2(مهرداد باباعلي

  

  مقدمه

ايست  ناظر بر نحوه (Coordination mode)» شيوة هماهنگي«مفهوم 
كه اقتصاد در مناسبات اجتماعي تنيده شده، و بر ادغام جامعه از خالل يك 

سيمان «گذارد. بدين سان نقش اقتصاد به مثابة  اثر مي» روند نهادي شده«
هاي  توان بواسطة تحليل شيوه ) را ميElster ،1989(الستر، » جامعه

ساختارهاي نهادينه شده ويژه و هائي كه  متفاوت هماهنگي دريافت، شيوه
منحصر بفردي را كه بواسطه آنها اقتصاد قادر به هماهنگي فعاليتهاي 

كند. بسياري از  شود تعريف مي انسانها در شرايط تاريخي متفاوت مي
براي روشني » شيوة هماهنگي«مؤلفين از مفاهيمي مشابه با مفهوم 

اند. در  شري سخن گفتهافكندن بر نقش ادغام كنندة اقتصاد در جامعه ب
(صص  [Polanyi]ميان اين مؤلفين، من باالخص مايلم از كارل پوالني 

اشكال يا الگوهاي ادغام «]) نام ببرم كه از مفهوم 1957[ 1968 148-9
كند.  ياد مي (Forms or patterns of social integration)» اجتماعي

رد كه از اصطالح ) بايد ياد كLindblom، 1977همچنين از ليندبلوم (
كند. سرانجام  براي افاده همين مفهوم استفاده مي» هاي كنترل مكانيزم«

) را بخاطر آورد كه Janos Kornai، 1984، 1992بايد يانوش كورناي (
  )3است.(» هاي هماهنگي شيوه«پيشنهادكنندة اصطالح 

در » روند نهادينه شده«اين مؤلفين جملگي اقتصاد را به مثابه يك 
ها  جدائي ناپذيري اقتصاد و سياست در تحليل مكانيزم«آورند و بر  مينظر 

  ورزند. ) اصرار مي8، ص 1977(ليندلوم، » هاي اجتماعي بنيادين و سيستم
رساند تا دريابيم چگونه  به ما ياري مي» شيوة هماهنگي«مفهوم 

هاي اجتماعي گوناگون، سازمانها و  فعاليت اقتصادي از طريق تعامل گروه
گردد. سه شيوة  راد در بطن ساختارهاي نهادينه شده خاص هماهنگ مياف

عمده هماهنگي كه در ادبيات اقتصادي بوضوح از يكديگر متمايز و 
  )4اند، بدين قرارند:( بازشناخته شده

كه سازمان اجتماعي مبتني بر  شيوة هماهنگي از طريق بازارها) 1
بدينسوي نمونة شاخص اين  مبادله است. انگلستان از هنگام انقالب صنعتي

نوع هماهنگي است. اين شكل يا الگوي ادغام اجتماعي مستلزم نهاد 
ايست كه عبارتست از نظام بازارها (هم در حوزة محصوالت و هم در  ويژه
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حوزة عوامل توليد يعني نيروي كار، زمين، و ديگر عناصر سرمايه) مبتني 
] و نيز 1957[ 1968 ،1944بر تكوين قيمتها (نگ به كارل پوالني، 

  ).1977ليندبلوم، 
كه سازمان اجتماعي مبتني بر تعاون يا  شيوة هماهنگي اخالقي) 2

در اصطالح پوالني) است. قبايل و طوايف  Reciprocity» (معامله به مثل«
باشند  هاي برجستة چنين شكل هماهنگي مي مبتني بر خويشاوندي، نمونه

اي استوار است  شيوه بر بنياد نهاد ويژه(نگ به پوالني، همان منابع). اين 
هاي متقارن نظير آن چه در نظام خويشاوندي  كه عبارتست از گروه

شود. افرادي كه عضو يك قبيله، يك طايفه، يك خانواده و يا  مشاهده مي
كنند و  يك جماعت مذهبي هستند، هويت خود را با اين نهادها تعريف مي

  شود. ن شرافتي و اخالقي آنان محسوب ميالتزام به مقررات آن نهادها آئي
سازمان اجتماعي مبتني بر اقتدار  شيوة هماهنگي بوروكراتيك) 3

حكومت است. اين نوع هماهنگي يكي از اشكال آن نوع ادغام اجتماعي 
كند.  ياد مي (Redistribution)» تجديد توزيع«است كه پوالني از آن به نام 

تدار مركزي در اجتماع نظير دستگاه اين شيوه مبتني بر حضور نوعي اق
مذهبي يا دولتي است كه امكان تجديد توزيع منابع به سوي آن مركز و 
سپس از جانب آن مركز به خارج از مركز را مقدور سازد. اقتصادع نوع 

  هاي معاصر اين شكل ادغام اجتماعيست. اتحاد شوروي يكي از نمونه
نتزاعي دارد يعني حاصل آل يا تيپيك طبعاً خصلتي ا يك مدل ايده

نوعي گزينش گروهي از عوامل بهم پيوسته از ميان جهان واقعي است كه 
هاي تركيبي تشكيل يافته است. هيچ نظام اجتماعي  االصول از نظام علي

هاي هماهنگي انتظام يابد. يك  تواند صرفاً بواسطة يكي از شيوه واقعي نمي
يابد.  هاي هماهنگي سازمان مي اي از شيوه جامعه همواره از طريق مجموعه

بندي) فيمابين اين اشكال گوناگون  ، مفصلArticulationآرتيكوالسيون (
هماهنگي مستلزم تسلط يكي از آنهاست. مطالعة سه شكل هماهنگي 

الذكر و چگونگي آرتيكوالسيون فيمابين آنها موضوع  شناخته شده فوق
  مقالة حاضر نيست.

رفي نوع جديدي از هماهنگي است كه از مراد من از نوشتار كنوني مع
هماهنگي ويرانگر ياد خواهم كرد. » شيوة هماهنگي ويرانگر«آن با عنوان 

(Destructive Coordination)  شكلي از ادغام اجتماعي مبتني بر
شانتاژ، تهديد، مرعوب سازي، تهاجم يا ايجاد مزاحمت و خالصه 

در اين نوع  .ار استبكارگيري تمامي ابزارهاي اعمال فشار و اجب
آن  تصاحب در آوردنهماهنگي، منابع و تالشهاي بشري در خدمت به 

اند، و يا در جهت محافظت و حراست  چيزيست كه ديگران توليد كرده
ست. چنين  كردن از هستي و مايملك خود در مقابل تهاجم احتمالي

 (Enforcement)وضعيتي ناشي از ناتواني دولت در اجراي مقررات 
) از Douglas North، 1990باشد. با اتكاء به تعريف دوگالس نورث ( مي

توان اظهار داشت كه  مي» قواعد بازي«به مثابة  (Institutions)» نهادها«
زده  توسل به ابزارهاي اعمال فشار (ولو توسط نهادها) در يك دولت بحران
اقد عموماً خارج از چهارچوب مقررات و قواعد بازي است و بنابراين ف

باشد. بعالوه، در پيش گرفتن رفتارها و هنجارهاي  خصلت نهادينه مي
» بدطينت«آميز و تهاجمي ناشي از مقاصد شريرانه اين يا آن فرد  خشونت

نيست. افراد ناگزير از در پيش گرفتن رفتاري تهاجمي هستند (يا از 
نه هاي برخوردار از اعمال ابزارهاي فشار برخوردار هستند)  حمايت گروه

لزوماً بدان سبب كه حقوق ديگران را ناديده گرفته و نقض كنند، بلكه 
همچنين بتوانند حقوق خود را محافظت كنند و مرعي دارند. اعمال فشار 
يا اجبار نهادينه نشده در معناي اخص كلمه به آن نوعي از اجبار اطالق 

 شود كه مورد حمايت قانون يا دولت نيست. معهذا، در يك مفهوم مي
باشد كه از  وسيعتر، چنين اجباري متضمن آن نوع اعمال فشاري نيز مي

وضعيت «شود.  جانب نهادهاي موازي رقيب و متعارض بكار گرفته مي
، 2005آن طوري كه آگامبن ( (State of exception)» اضطراري

Agambenكند در چهارچوب اين تعريف وسيع از اجبار  ) توصيف مي
چرا كه ناظر بر نقش مؤسس قوة قهريه سازمان  گنجد، نهادينه نشده مي

يافته است كه تابع هيچ قانوني نبوده، بر هر قانوني تقدم تاريخي دارد. 
آميز  به طبيعت تهاجمي و تعارض (Destruction)» ويرانگري«اصطالح 

تواند به ويراني جسماني يا  دهد كه مي چنان مناسبات اجتماعي ارجاع مي
) منجر شود. مضافاً اين كه تصاحب از طريق غارت، مصادره و 5روحي(

ضبط اموال، سرقت و غيره مبتني بر احراز مالكيت از طريق الغاء يا محروم 
به حق » ويرانگري«از اينرو اصطالح  كردن سايرين از حقوق مالكيت است.

داللت دارد كه از ديدگاه نگارندة اين سطور سرحد  (abusus)نابودن كردن 
  )6شود.( نهائي حقوق مالكيت محسوب مي

اين نوع هماهنگي تقريباً در ادبيات اقتصادي و علوم اجتماعي ناديده 
صور گوناگون انگاشته شده است و حال آن كه از ديرباز تاكنون به اشكال و 

هاي تيپيك متأخر آن نظم اجتماعي تحت  وجود داشته است. يكي از نمونه
جمهوري اسالمي ايران است. ايران البته يگانه نمونة اين نوع هماهنگي در 

شمار ديگري در منطقه و نيز در آفريقا و  هاي بي خاورميانه نيست. نمونه
انباشت «، كلنياليسم، توان ارائه داد. بلحاظ تاريخي آمريكاي التين مي

در قرون شانزدهم و هفدهم، و رژيم استاليني طي سالهاي » بدوي سرمايه
هاي  ) از زمره نمونه1984(رجوع كنيد به يانوش كورناي،  1938-1933

شوند. غارت قبايل و راهزني دريائي در گذشته  تاريخي معاصر محسوب مي
كنيم، اما  ها اشاره مي و حال مثالهاي ديگري هستند. اگرچه به اين نمونه

  است. 1979تمركز اصلي ما در اين مقاله معطوف به ايرانِ پس از انقالب 
بر آرتيكوالسيون هيرارشيك سه  1979جامعة ايران پيش از انقالب 

(يا » معامله به مثل«شكل ادغام اجتماعي يعني بازارها، تجديد توزيع، و 
وزيع رانت نفتي توسط دولت تعاون) استوار بود كه در ميان آنها تجديد ت

نقش مسلط را داشت. از انقالب بدينسوي، ايران يك بحران اقتصادي 
كند كه با بهم ريختگي بازارها از يكسوي و  ساختاري مزمن را تجربه مي

عدم توانائي دولت در تسهيل روند تجديد توليد از سوي ديگر مشخص 
تر از آن است كه بتوان آن شود. نتايج اين بحران دورة مابعد انقالبي فرا مي

را در قالب كاهش توليد ناخالص ملي و يا حتي غيرصنعتي شدن كشور 
توان به  ) خالصه كرد. اين بحران را مي1993(نگ به جمشيد آموزگار، 

بي «تعريف كرد. » پيچيده شدن فزاينده ساختار اجتماعي موجود«مثابه 
(فرهاد نعماني و » ل يابدآن كه اين ساختار بتواند به يك ساختار ديگر تحو

هاي  ). نتيجه اين امر عدم آرتيكوالسيون شيوه2006سهراب بهداد، 
گوناگون هماهنگي يعني بازارها، تجديد توزيع (بوروكراتيك) و تعاون 

از يكسوي و توسعه شيوة هماهنگي ويرانگر از سوي ») معامله به مثل(«
هاي  جود نظامديگر است. مبناي پيدايش و نضج هماهنگي ويرانگر و

متناقض يا نهادهاي موازي متعارض است كه كاربست مدام ابزارهاي فشار 
سازد. اين نوع هماهنگي در  را به منظور همزيستي اين نهادها ناگزير مي

  نظمي اجتماعي قرار دارد. حد فاصل نظم و بي
نوشتار كنوني از دو بخش مركب است. در بخش نخست، ابتدا مفهوم 

قض در معناي عام كلمه تشريح خواهد شد و سپس به آن هاي متنا نظام
نوع خاصي از نهادهاي موازي پرداخته خواهد شد كه شيوة هماهنگي 
ويرانگر در ايران بر آن متكي است. بخش دوم به مطالعة مكانيزم تخصيص 

اندازي اختصاص  منابع از طريق تصرف و تصاحب اموال يا غصب و چنگ
ي مذهبي ايران، باالخص بنياد مستضعفان و خواهد يافت كه در بنيادها

جانبازان رواج دارد. اين شيوة تخصيص منابع به عنوان منطق اخص 
  اقتصادي شيوه هماهنگي ويرانگر معرفي خواهد شد. 

  

  هاي متناقض و هماهنگي ويرانگر نظام 1 -1             

 ادبيات (Neo-Institutionalism)) 7نگرش موصوف به نهادگرائي نو(
نظمي توليد كرده است. ماحصل  اي پيرامون نظم اجتماعي و بي گسترده

توان بدين نحو خالصه كرد: سه نوع وضعيت تيپيك  اين مطالعات را مي
هاي مبتني بر  ) نظام1سازماندهي سياسي را بايد از يكديگر باز شناخت. 

نظمي سياسي  ) بي3) رژيمهاي اتوريتر يا اقتدارگرا؛ 2تفاهم و توافق؛ 
 ,North, Summerhillـ  29، ص 2000(نورث، سامرهيل، و وينگاست، 

Weingast» .(سازيم كه نظام سياسي به دو  بطور خالصه، ما مستدل مي
تواند به منصه ظهور رسد: يك جامعة اقتدارگرا (اتوريتر) كه در آن  شيوه مي

آن نظم بر اجبار استوار است، و يك جامعة مبتني بر تفاهم و توافق كه در 
). در 50- 51(همان منبع، صص » نظم بر پايه همكاري اجتماعي قرار دارد

هر دو مورد، اجبار يا خشونت قانوني در انحصار دولت قرار دارد. خشونت 
نهادينه شده مبناي حاكميت است كه اجراي مقررات را به مدد اعمال 

سازد و نتيجتاٌ يك نظم اجتماعي را تضمين  فشار بيروني[ممكن مي
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كند. فقدان چنين انحصاري از جانب دولت به معناي اختالل در امر  مي
انجامد. بدين  نظمي و هرج و مرج مي اعمالِ بيروني] مقررات بوده، به بي

اعتبار ادبيات متأثر از نگرش نهادگرائي نو، سه نوع وضعيت را از يكديگر 
فاهم و نمايد: جوامع اقتدارگرا (اتوريتر) و جوامع مبتني بر ت متمايز مي

توافق كه در هر دو مورد يك نظم اجتماعي واحد حاكم است، و سرانجام 
نظمي اجتماعي يا هرج و مرج كه فاقد يك نظم يگانه و  يك رژيم بي

گيرد تحليل  يكپارچه است. آن چه در اين ادبيات مورد توجه قرار نمي
اند تو نظمي اجتماعي نمي باشد كه در آنها نظم و بي هاي متناقض مي نظام

  بوضوح از يكديگر تفكيك شود.
اي براي فهم همزيستي اجبار نهادينه  هاي متناقض دريچه مطالعه نظام

المثل، يك دورة انتقالي يا تحول  گشايد. في شده و غير نهادينه مي
ايست كه طي آن بحران حاكميت يا خالء نهادي حاكم است.  اجتماعي دوره

د كه قواعد و انتظامات نهادينه شون چنين ادواري با اين مؤلفه مشخص مي
باشند، در حالي كه انتظامات و  كهن ديگر فاقد قدرت اعمال سلطه مي

مقررات جديد نيز هنوز آن قدر نيرومند نيستند كه بتوانند به تنهائي نظم 
  اجتماعي را ممكن سازند.

اولين خصوصيت هماهنگي ويرانگر آن است كه بر همزيستي قواعد و 
باشد. اين نهادهاي موازي و  يا نهادهاي موازي مبتني ميمقررات متناقض 

» حل«متعارض متناسب با توازن قواي فيمابين قادر به تخفيف يا 
اختالفات خود هستند، در حالي كه فقدان يك قدرت مسلط خصلت 

حاصل از توازن قوا  تعادل كند، آنارشيك اين نوع هماهنگي را تعيين مي
رض ضامن نوعي نظم است. چنين نوعي از فيمابين نهادهاي موازي متعا

استوار است كه در غياب بحران حاكميت  تعادلي ناپايدارهماهنگي بر 
باشد. به منظور تدقيق دستگاه فكري و مفهومي تحليل  قابل تصور نمي

عدم «و » تعادل پايدار«، »عدم تعادل«كنوني، الزم است سه مفهوم 
باز شناسيم. از دير باز، را از يكديگر  (Disequilibrium)» تعادل

 را از يك ديكر تفكيك » عدم تعادب«اقتصاددانان دو معناي متفاوت
» تعادل«در نقطة مقابل » عدم تعادل«اند. در يك معني،  كرده

(Equilibrium)  قرار دارد كه با فقدان برابري عرضه و تقاضا تعريف
ي از تعادل كه ا به مثابه نوع ويژه» عدم تعادل«شود. در معناي دوم،  مي

تعادل «بندي گرديده و در نقطة مقابل  باشد خصلت» تعادل ناپايدار«همانا 
 (Stable Equilibrium)» تعادل پايدار«يك فهميده شده است. » پايدار

تعادلي ديناميك است، بدين معني كه اگر اين تعادل بواسطه يك شوك 
اتوماتيك وي خارجي مختل شود، مكانيزم دروني آن چنان است كه بطور 

(يا » تعادل ناپايدار«گرداند. بالعكس، يك  را مجدداً در نقطة تعادل باز مي
خنثي) تعادلي است كه در صورت بروز يك شوك خارجي و خروج از 

شود و مكانيزم دروني آن بازگشت  وضعيت تعادل به عدم تعادل منتهي مي
، Solowكند (نگ به سولو  مجدد وي را به نقطة تعادل تضمين نمي

). به كالم ديگر، يك تعادل ناپايدار، قادر به تضمين تعادل ديناميك 1988
نيست. با اتكاء به اين دو تمايز مفهومي، من شيوة هماهنگي ويرانگر را 

هاي متناقض يا نهادهاي متوازي  فيمابين نظام تعادلي ناپايدارچونان 
ظمي مترادف ن كنم، در حالي كه هرج و مرج يا بي بندي مي متعارض خصلت

هاي متناقض يا عدم امكان همزيستي  با گسست در تعادل فيمابين نظام
هاي  ناظر بر وضعيتي است كه يكي از شيوه تعادل پايدارآنهاست. 

هماهنگي بر سايرين تسلط يافته باشد. شيوة هماهنگي ويرانگر نظير تعادل 
مدد استمرار كند و به  هاي متناقض از بحران تغذيه مي ناپايدار ميان نظام
الوصف، اين بحران ذاتي و مزمن نبايد به چنان  يابد. مع بحران تداوم مي

هاي متناقض  اي از حدت دست يابد كه بر تعادل ناپايدار بين نظام درجه
نقطة اختتام بگذارد. گرايش ذاتي شيوة هماهنگي ويرانگر دامن زدن به 

» سازمان يافته«است، اما تنها آن نوع هرج و مرجي كه » هرج و مرج«
باشد. اين سازماندهي خود حاصل تعامل و همزيستي نهادهاي موازي 
متعارضي است كه به تشكيالتي چندمركزي، فاقد سلسله مراتب تعريف 
شده روشن، و تصميماتي متناقض (يا تشكيالتي آشفته و پر هرج و مرج) 

راه هاي متناقض نخستين گام در  دهد. از اينرو مطالعة نظام ميدان مي
  شناخت هماهنگي ويرانگر است.

  

  

  هاي متناقض و قانون بيرون از دولت نظام 2 - 1

توانند تركيب متنوعي از  اين واقعيت كه يك فرد يا يك جماعت مي
هاي متناقض را همزمان تجربه كنند از مدتها پيش بر جامعه شناسان  نظام

شناخته شده است. ماكس وبر در اين خصوص مثالهاي متعددي ارائه 
كند از آئين شرافت پيروي  شخصي كه در يك دوئل شركت مي«دهد:  مي
كند اين موضوع را مخفي  كند؛ اما در عين حال تا آنجا كه وي سعي مي مي

نگهدارد و يا از پليس پنهان نمايد، وي همزمان قوانين جنائي را در نظر 
اي ). در اين نمونه، يك مكانيزم دروني اجر32، ص 1968(وبر، » گيرد. مي

مبتني بر سنت، قانون دولتي يا مكانيزم » آئين شرافت«مقررات يعني 
تواند  كند. همزيستي اين دو نظام مي بيروني اعمال انضباط را نقض مي

ممكن يا ناممكن باشد منوط بدان كه پرهيز يا نقض مقررات عمومي 
هاي ذينفوذي وجود  تبديل به يك قاعده شده باشد يا نه. هر آئينه گروه

آئين «ته باشند كه از دولت نيرومندتر بوده، خواهان رفتاري مطابق داش
يعني دوئل براي حل منازعات باشند، در آن صورت ممكن است » شرافت

وضعيت مشابهي نظير آن چه در ارتش آلمان رخ داد بوقوع پيوندد. در 
آلمان، مدتها شركت در يك دوئل هنوز يك الزام قانوني تحميل شده از 

شد، حال آن كه دوئل صراحتاً  بر افسران ارتش محسوب مي جانب دولت
بين دولت و سنت » سازش«توسط قوانين جنائي ممنوع شناخته شده بود. 

رسماً برسميت » آئين شرافت«به اينجا منتهي شده بود كه در ارتش 
شناخته شده بود، حال آن كه وضعيت در بيرون از گروه افسران ارتش 

  شد. ل با مجازات قوانين جنائي روبرو ميمتفاوت بود چرا كه دوئ
هاي متناقض، بايد بخاطر آوريم كه  براي فهم منابع متفاوت نظام
اي متأخر است. اما حتي امروزه نيز  انحصار خشونت توسط دولت، پديده

اعمال  اخالقيدولت فاقد انحصار بر همة ابزارهاي قهري بويژه ابزارهاي 
يا قانون ضمانت شده توسط دولت تنها » دولتي«فشار است. ما از قانون 

اعمال  فيزيكيگوئيم كه اجبار قانوني توسط ابزارهاي  بدين معنا سخن مي
اجبار جامعة سياسي اعمال گردد. هنگامي كه ابزارهاي اعمال فشار براي 

به مرجع اقتدار ديگري، نظير سلسله مراتب مذهبي » حق«تضمين يك 
قانون بيرون از «آن صورت بايد از  (هيروكراسي)، تعلق داشته باشد، در

  سخن گفت.» دولت
شرايط ناشي از حضور » قانون بيرون از دولت«يكي از انواع بارز 

اي باالخص در دوران انقالب،  قدرتهاي دوگانه است. چنين قدرتهاي دوگانه
هاي متناقض آن چنان  جنگ، اشغال نظامي يا مواردي كه منازعه بين نظام

الوصف انواع  آيند. مع انجامند، پديد مي مرج عمومي مي حادند كه به هرج و
ديگري از همزيستي فيمابين اقتدارهاي مختلف وجود دارند كه با نوعي 

گردند. اين تعادل ناپايدار وضعيتي بينابيني  تعادل، ولو ناپايدار، مشخص مي
شود كه در آن  نظمي محسوب مي در حد فاصل نظم اجتماعي و بي

دهند. چنين تعادل  ر كنار يكديگر به حيات خود ادامه مينهادهاي موازي د
المثل، تحت رژيم استاليني در  تواند براي يك دورة كوتاه (في ناپايداري مي

) يا طوالني (براي نمونه، در طول دورة 1938تا  1933فاصلة سالهاي 
ميالدي) تداوم يابد.  17و  16در قرون » انباشت بدوي سرمايه«موسوم به 
يك تعادل پايدار، يك تعادل ناپايدار با فقدان يك شيوة هماهنگي  برخالف

شود و متضمن نوعي عدم آرتيكوالسيون فيمابين  مسلط مشخص مي
هاي مختلف هماهنگي است، امري كه از همزيستي نهادهاي موازي  شيوه

باشد،  گيرد. شيوة هماهنگي در اين وضعيت بينابيني ويرانگر مي نشأت مي
ه فراقانوني يا مستقيم بنحو پارادكسال نقش كليدي در كنترل زيرا قوة قهري

هاي  كند. من بايد تأكيد كنم كه تنها نظام و ادغام نهادهاي موازي ايفا مي
متناقضي كه انحصار دولتي بر ابزارهاي فيزيكي اعمال فشار را تضعيف يا 

در گيرند، چرا كه  سازند در محدودة هماهنگي ويرانگر قرار مي ناممكن مي
چنين حاالتي حل منازعات فيمابين نهادهاي موازي به اعمال ابزارهاي 

هاي متناقض  قهريه فراقانوني يا توازن قوا بستگي دارد. ساير انواع نظام
توانند به مثابة  باشند و مي لزوماً نيازمند مداخله قوة قهريه غيرنهادينه نمي

بازارها، تجديد اي از سه شكل شناخته شده هماهنگي يعني  تركيب ويژه
  توزيع (بوروكراتيك)، و تعاون (اخالقي) تعبير شوند.
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نظم اجتماعي تحت رژيم جمهوري اسالمي يكي از موارد برجسته 
هاي موازي در سطوح  هاي متناقض است. اين نظم بويژه بواسطه نظام نظام

شود. مابقي بخش حاضر به منابع عمده  مختلف جامعه مشخص مي
به پيدايش هماهنگي ويرانگر بطور كلي و در ايران  هاي متناقض كه نظام

  شوند اختصاص خواهد يافت. بطور اخص رهنمون مي

  قتدار دولتي و اقتدار مذهبي.  3- ا 

همان طوري كه پيشتر خاطرنشان شديم، انحصار دولت بر ابزارهاي 
فيزيكي اعمال فشار به معناي مستثني داشتن اقتدار مذهبي از اعمال 

يا معنوي نيست. معهذا، تحت قوانين اسالمي، اقتدار مذهبي  اجبار اخالقي
همچنين خواهان ايفاي نقش مسلط در كاربست خشونت فيزيكي 
(جسماني) الاقل از دو طريق است. طريق اول كاربست مشروع اعمال فشار 

معروف و نهي  امر بهيا جنگ مقدس است. طريق دوم،  جهادواسطه،  بي
تكليف مذهبي چه بلحاظ نظري و چه بلحاظ باشد. اين دو  مي از منكر

عملي بطور تنگاتنگ به يكديگر مربوطند. از نخستين روزهاي رژيم اسالمي 
باالخص از هنگام هجرت حضرت محمد، يكي از مهمترين وظايف رهبران، 

يعني جنگ  اهللا جهاد في سبيلاعم از پيامبر يا خليفه سازمان دادن 
نامؤمنين بوده است. احكام قرآني در مقدس در راه خدا عليه كافرين و 

، Cookخصوص دعوت مؤمنين به جهاد روشن و واضحند (نگ به كوك 
  ، فصل اول).2005

در ابتدا، جهاد از زمره تكاليف مقدس دولت اسالمي بود كه بايد دولت 
كافر را به تصرف خود در آورده، اسالم را رواج دهد. اما، پس از ناكامي 

وضعيت تغيير يافت. از اين تاريخ به  740الهاي تهاجم قسطنطنيه در س
نفسه خاتمه نيافت. جهاد از  پايان يافت، اما جهاد في» دولت جهادي«بعد، 

شد، يعني از حيطة عملكرد » خصوصي«آن پس، به اصطالح امروزي، 
دولتهاي مركزي خارج شد و به اقدامات ضربتي و كنترل نشده از جانب 

به ابتكار مؤمنين داوطلب جنگ تغيير  حكومتها، در مقياسي كوچك و
هاي مؤمن  شكل داد. اين انتقال رهبري مذهبي جهاد از خليفه به گروه
هاي تمدن  داوطلب به نوبة خود تغييراتي حقيقتاً بنيادين را در همة عرصه

  )558، ص Tor ،2005اسالمي موجب شد (نگ به تور 

  

  
  

دين دربارة نقش هاي مؤمن داوطلب پرسشي بنيا جنبش جهادي گروه
مراجع اقتدار سياسي در امر هدايت جهاد مطرح كرد، آيا رهبران سياسي 
بايد جهاد را كنترل كنند يا آن كه جهاد يك تكليف مذهبي همچون ديگر 
تكاليف مذهبي نظير ذكات است كه بر هر مؤمني در صورت توانائي 

لي از باشد؟ پيروزي نگرش دوم مبين شروع دورة انتقا جسمي واجب مي
مقام و اقتدار مذهبي خليفه به سوي نوع جديدي از رهبري ملهم از سنت 
پيامبر بود. اين نگرش سرانجام مورد قبول برخي از مكاتب اصلي سنّي 
يعني شافعي و حنبلي در آخر دورة امويه واقع شد (نگ به كرون و هندز 

Cron and Hinds ،1990  امروزه »جهاد خصوصي شده). «84-85صص ،
هائي نظير القاعده در جهان مسلمان  ان جهادي است كه توسط گروههم

شود و به تضعيف اقتدار رهبران سياسي كشورهاي عربي  سنّي هدايت مي
  انجاميده است. باالخص عربستان سعودي 
گرا، شيعيان اثناعشري به عنوان مدافعين يك  برخالف سنّيان سنت

گرايشي اعتراضي عليه اقتدار  تفسير ايراني از اسالم از همان بدو پيدايش
، ص Savory ،1990شدند (نگ به ساوري  مذهبي خليفه محسوب مي

). بدين اعتبار، جهاد همواره از جانب شيعيان به مثابه مسئوليتي فردي 15

از جانب مؤمنان در برابر پروردگار تلقي شده است. انقالب ايران در سال 
ي نوعي جهاد معرفي شد (نگ از جانب برخي از بنيادگرايان اسالم 1979

). بهمانسان نيز جنگ ايران عليه 244، ص Ozbudam ،1990به اوزبودام 
-152، صص 1988عراق بعضاً همچون جهاد تعبير گرديد (نگ به ذبيح، 

149.(  
، روحانيت حاكم شيعه كه به ارتش و بوروكراسي 1979متعاقب انقالب 

نظامي و دستگاه اداري شاهنشاهي اعتمادي نداشت، به ايجاد نيروهاي 
» سپاه پاسداران انقالب اسالمي«موازي و وابسته به خود اقدام كرد. ايجاد 

در چهارچوب همين پروژه اسالمي كردن قواي نظامي كشور » بسيج«و 
» انقالب اسالمي«صورت پذيرفت. دو مفهوم مركزي كه اين نهادهاي جديد 

و شهادت (نگ به ايزن  ريزي شدند عبارت بودند از جهاد حول آنها پايه
، Katzmann؛ كاتزمن Entessar ،1988؛ انتصار Eisenstadt ،1996اشتات 
). بعالوه يك 1988؛ و ذبيح Chahgadian ،1987؛ شاهگديان 1993

هاي نظامي رسمي يا نيمه رسمي مرتبط با سپاه و ديگر  دوجين گروه
غيرمؤمنين در  بنيادهاي مذهبي كه در ايران به منظور مبارزه با كافرين و

سراسر جهان و صدور شيعه اثناعشري تعليم ديدند، با همين ايدة جهاد 
شكل مسلط جهاد در » دولت جهادي«ها،  پرورش يافتند. برخالف سني

ايران است. اين البته بدان معني نيست كه دولت در ايران قادر به كنترل 
ذهبي شيعه هاي نيمه رسمي يا شبه نظامي است، چرا كه هرم م همة گروه

ست. در چنين ساختار چندمركزي  چند مركزيبلكه  يك مركزينه 
مجتهدين مختلف هر كدام حق دارند ديدگاه و فتواي خود را دربارة مسئله 
جهاد داشته باشند. در ديگر جنبشهاي شيعه در عراق، لبنان، سوريه و 

ي اي از جهاد نيمه دولتي و نيمه خصوصي وجود دارد. جمهور غيره ملغمه
كند تا رهبري مذهبي و  اسالمي ايران يك دولت جهادي است كه تالش مي

سياسي دنياي مسلمان را از طريق تبليغات ضد آمريكائي، ضد اسرائيلي 
بدست بگيرد. اين استراتژي تاكنون تنشهاي مهمي را با رهبران عرب سني 
باالخص عربستان سعودي موجد شده است كه فاقد هرگونه اقتدار مذهبي 

باشند (براي مطالعة ديگر عوامل تنش بين ايران و عربستان  ر امر جهاد ميب
  ).Furtig ،2002سعودي رجوع كنيد به فورتيگ 

اگر جهاد معطوف به تحميل نظم مقدس بر دارالحرب (كشورهاي 
متوجه تحميل نظم مقدس » امر به معروف و نهي از منكر«محارب) است، 

. اگرچه همه مكاتب و علماي اسالم با بر دارالسالم (جامعه اسالمي) است
الوصف هيچگونه توافقي در  موافقند، مع» امر به معروف و نهي از منكر«

ميان آنها پيرامون چگونگي اجراي اين تكليف الهي وجود ندارد. بنا به 
)، ابهام مفهومي اين تكليف منشأ مشاجرات Cook ،2003عقيده كوك (

) 548، ص 2005جرات را عبدالسالم (اي بوده است. رئوس اين مشا عديده
امر به معروف و نهي از منكر چگونه تكليفي است؟ «دارد:  چنين بيان مي
تواند و بايد اين تكليف را بانجام رساند؟ با كدام وسايل و  چه كسي مي

  »ابزارها اين تكليف بايد تحقق يابد، و آيا خشونت هم مجاز است؟
و نهي از منكر را تكليفي اكثريت علماي ديني، امر به معروف   

كنند كه بر عهده كل جامعة مسلمان قرار دارد. دربارة  جمعي قلمداد مي
اين پرسش كه چه كسي مجاز است اين تكليف را بانجام برساند، امام 

)، عالم بزرگ مكتب شافعي بر اين باور است كه هر 1058-1111غزالي (
بارة پاسخ به اين پرسش مسلماني مجاز به انجام اين وظيفه است. علما در

تواند به  كه تكليف مزبور در چه هنگام و چگونه و توسط چه كسي مي
در حالي كه مواردي «آميز اعمال شود فاقد اجماعند.  اي خشونت شيوه

(Mawardi)  تنها استفادة قانوني از خشونت از جانب محتسب تعيين شده
زاده  جويني و شيخ، شافعي)، 1085داند، غزالي ( توسط حاكم را مجاز مي

) توسل به خشونت را از جانب هر مسلماني براي بازداري 1887حنفي (
شمارند. در عين حال، غزالي و جويني موافقت قبلي سلطان  منكر موجه مي

كنند، ولو آن كه بلحاظ حقوقي الزم نباشد  را با اعمال خشونت توصيه مي
  ).551، ص 2005(عبدالسالم، » تا از آشوب اجتناب شود.

در جمهوري اسالمي ايران، امر به معروف و نهي از منكر هم از جانب 
اي  شود. دولت نهادهاي ويژه دولت و هم به طور خصوصي منظماً اعمال مي

حجابي و بدحجابي) بوجود  (نظير بي» منكرات«را براي مبارزه و سركوب 
سمي هاي افراطي غيرر آورده است. اما عالوه بر اين نهادهاي رسمي، دسته

زنان » تنبيه و تأديب«اهللا به امر  و يا نيمه رسمي نظير انصار حزب
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توان و نبايد  كنند. نمي منجمله فعالين فمينيست اقدام مي» خاطي«
مسئوليت و ابتكار » پانزده خرداد«فراموش كرد كه يك بنياد غيردولتي، 

ؤلف ميليون دالر را براي قتل سلمان رشدي، م 2اي به مبلغ  پرداخت جايزه
 17) بعهده گرفت (فاينانشال تايمز، 1988( هاي شيطاني آيهانگليسي 

  ).1997ژوئيه 
در جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، خشونت غيرنهادينه يا 

توانند با اتكاء به چند فتواي مذهبي  يا خشونت نيمه دولتي مي» خصوصي«
ت بر ابزارهاي مشروعيت يافته و نهادينه شوند. بدين اعتبار، انحصار دول

هاي  اعمال فشار جسماني تضعيف يا مختل شده، برآمد اين نوع نظام
  باشد. متناقض يا نهادهاي موازي متعارض رواج شيوة هماهنگي ويرانگر مي

  هاي رقيب . دولت در حال پيدايش و سياستگزاري گروه1- 3

توانند بر  در يك رژيم دموكراتيك، فرماسيونهاي سياسي مختلف مي
انون اساسي و نهادهاي موجود تعارضات خود را تخفيف داده، به پايه ق

سازش يا الاقل به نوعي توافق دست يابند. لكن در غياب چنين نهادهائي، 
تشكيل يك حكومت ائتالفي يا حل و فصل مشاجرات سياسي نيازمند 
داوريست كه قادر باشد با اعمال نفوذ بر كليه احزاب و دستجات رقيب، 

نمايندگي و دمكراتيك را پر كند. يك رهبر كاريزماتيك،  خالء نهادهاي
توانند چنين  يك نيروي خارجي نيرومند يا نهادها و تنظيمات سنتي مي

نفسه  نقش داوري را بعهده گيرند. اما در همة موارد مزبور، داور خود في
نهاديست وراي همة نهادهاي در حال پيدايش ديگر. يك رهبر كاريزماتيك 

همان طوري كه نمونة خميني در ايران پس از انقالب گواهي  (فرهمند)،
هاي اجتماعي را عليرغم منافع متضاد و  دهد، به مثابة داور، همه گروه مي

دفاع از «كند. در صورت لزوم، داور در  بعضاٌ آشتي ناپذيرشان نمايندگي مي
كند و مدافع  رفتار مي» تر چپ«هاي چپ،  از همة گروه» منافع كارگران

شود.  مي» كاخ نشينان و طاغوت«عليه » كوخ نشينان«ينه چاك س
از هر مدافع پر و پا قرص و دوآتشة » تر راست«بهمانسان كه قادر است 

  مالكيت خصوصي، از منافع كارفرمايان و صاحبان سرمايه جانبداري كند.
» نمايندگي«هاي اجتماعي را  به يك كالم، داور همزمان همة گروه

كند بدين معنا كه آنها را از هرگونه  مي» سركوب«نها را كند و همة آ مي
سازد. در نتيجه،  نمايندگي سياسي مستقيم سازمان يافته محروم مي

هاي اجتماعي مختلف موجد  هرگونه تغيير عمده در توازن قوا فيمابين گروه
شود، و استفاده از ابزارهاي مافوق قانوني اعمال  مي» نمايندگي«بحران 

سازد. در غياب نمايندگان سياسي سازمان يافته،  وري ميفشار را ضر
به » امت هميشه در صحنه«اي پوپوليستي  عوامفريبي و بسيجهاي توده

و حل » عادي«) شيوة حكمراني 8همراه يك دوجين كودتاي ريز و درشت(
  شود. اختالف فيمابين دستجات سياسي رقيب محسوب مي

سوي و حكومت ائتالفي  دينب 1979جمهوري اسالمي ايران از انقالب 
باشند كه بر  هاي متناقض مي دو نمونة اخير نظام 1990لبنان طي سالهاي 

پايه رقابتهاي شديد فيمابين دستجات سياسي گوناگون استوارند. در هر دو 
  مورد نيز شيوة هماهنگي ويرانگر جاري بوده است.

لتي جمهوري اسالمي از بدو پيدايش خود همواره بطور غيررسمي دو
ائتالفي تحت يك رهبري كاريزماتيك (فرهمند) بوده، يكي از مشخصات 

، 2004اصلي آن همين رقابت سياسي جناحي بوده است (نگ به نجفي، 
اي  ). در غياب سنديكاهاي كارگري، احزاب سياسي، مجامع حرفه412ص 

و تجمعات مشابه ديگر در دوران اتوكراسي محمدرضاشاهي، اتحاد بازار ـ 
بعهده  1979قش هستة مركزي جنبش اعتراضي را در سال مسجد ن

گرفت. بازار و مسجد نظير دوقلوهاي جدائي ناپذير طي چندين قرن و در 
جامعه  (Public)تمام طول سلطنت پهلوي عرصة اصلي حيات عمومي 

). اين 1992؛ اشرف و بنوعزيزي، 1998شهري ايراني بود (نگ به اشرف، 
ا بخشي از روشنفكران مبارز شد و متعاقباً به هسته مركزي وارد ائتالف ب

هاي اجتماعي مبادرت ورزيد. برخي  بسيج اقشار حاشيه شهري و ساير گروه
از مورخين و مفسرين بر اين گمانند كه مدرنيزاسيون سريع تحت نظام 
شاهنشاهي عامل اصلي انقالب بوده است. اما نبايد از نظر دور داشت كه از 

ما بمراتب بيش از بازاريان از نتايج مدرنيزاسيون حيث منافع مادي، عل
دارد، علما  متضرر شدند. همان طوري كه احمد اشرف بدرستي اظهار مي

از موقعيت شريك سلطه سياسي در شبكة قدرت به مقام فقدان نسبي «

قدرت سياسي سقوط كردند، حال آن كه بازاريان به لحاظ ثروت مادي به 
تا  1977يافتند. اكثريت علما از انقالب موفقيتهاي قابل توجهي دست 

شان حمايت كردند.  به مثابه اعتراضي عليه امتيازات از دست رفته 1979
تجار كالن و بازاريان مرفه از انقالب به اين اعتبار دفاع كردند كه .... شيوة 
زندگيشان از جانب دولت اسالمي محترم شمرده خواهد شد، و اين كه آنان 

از تسلط خودسرانه دولت آزاد گردند، و مضافاً اين كه در خواهند توانست 
منصبان دولتي برخوردار  اي با صاحب رژيم جديد از روابط متعدد حسنه

خواهند شد... معهذا، در مجموع هدف اصلي انقالب عبارت بود از تصاحب 
دستگاه دولتي مدرن در حال توسعه به منطور صدور انقالب و استقرار يك 

  ).562-63، صص 1988(اشرف، » سالميامپراطوري ا
يك رژيم تئوكراتيك با الزامات اقتصادي ـ اجتماعي يك جامعه مدرن 
در حال توسعه و ارزشهاي فرهنگي غربي در تعارض است. به اين معني، 
رژيم جمهوري اسالمي در نقطة مقابل انقالب مشروطه پايان نيافته ايران 

د تئوكراتيك واليت فقيه استوار قرار داشت چرا كه بر نها 1906در سال 
اي مدرن بود. از  بود. اما در عين حال خميني وارث يك انقالب عظيم توده

گرفت، چرا كه  همينجا خصلت متضاد و دوگانه جمهوري اسالمي نشأت مي
اي بهمن  (را كه ادامه انقالب مشروطه و قيام عظيم توده» جمهوريت«بايد 
و در گسست و » مشروعه«كه در تداوم » (فقاهتي«بود) را با حكومت  57

آميخت. برآيند اين تضاد قانون  بود) درهم مي» مشروطه«تقابل مستقيم با 
  اساسي

   بود كه همزمان از نهادهاي موازي انتخابي(جمهوريت)   1980جديد مصوب 
  كرد. و انتصابي (فقاهت) جانبداري مي

ركيب در ت» مدرنيسم«و » سنت«براي شناخت بهتر دربارة سهم 
جمهوري اسالمي بايد به طرح يك پرسش ساده مبادرت ورزيم. تا چه 

و نهادهاي مذهبي مقوم آن متكي » سنت«اندازه مشروعيت رژيم حاضر بر 
بندي ماكس وبر دربارة سه نوع اقتدار و سه منبع  است؟ با اتكاء به تقسيم

بعد توان اقتدار ما مشروعيت يعني عقالني، سنتي و كاريزماتيك، آيا مي
-241، صص 1968پنداشت؟ از ديدگاه وبر (» سنتي«انقالبي در ايران را 

) حكومت مشايخ 1تواند از سه شكل برخوردار شود:  )، اقتدار سنتي مي226
و سلطانيسم  (Patrimonialism)) پاتريمونياليسم 2يا پدرساالري بدوي؛ 

(Sultanism)  نياليسم ) پاتريمو3به مثابه شكل افراطي پاتريمونياليسم؛
. صرفنظر از حكومت مشايخ (Standische Herrschaft)» مالكيت«متكي بر 

به مثابه بدويترين شكل اقتدار سنتي كه به قدرت پدرساالر فاقد يك 
شود، ساير اشكال اقتدار سنتي، انواع و درجات  دستگاه اداري خالصه مي

م و باشند. وي در تعريف پاتريمونياليس متفاوت پاتريمونياليسم مي
پاتريمونياليسم، و در شكل افراطي آن «نويسد:  سلطانيسم چنين مي

آيند كه سلطة سنتي از يك دستگاه اداري و  سلطانيسم، هنگامي پديد مي
يك قدرت نظامي برخوردار گردد كه به مثابة ابزارهاي صرف اعمال اراده 

). تسلط سنتي متكي بر 231، ص 1968(وبر، » حاكم عمل كنند.
يك شكل اقتدار پاتريمونيال «نيز  Standische Herrschaft)» مالكيت«

هاي اقتصادي  است كه تحت آن پرسنل اداري از قدرتهاي ويژه و دارائي
). بدينسان، از ديدگاه 232(همانجا، ص » شوند متناظر با آن برخوردار مي

اش انواع متفاوت پاتريمونياليسم  وبر، اقتدار سنتي در همة اشكال پيشرفته
توان از مفهوم پاتريمونياليسم  شوند. پرسيدني است كه آيا مي وب ميمحس

وبر براي خصلتبندي جمهوري اسالمي ايران استفاده كرد؟ اين الاقل آن 
 مانيفست جمهوري خواهي) در 2002تعبيري است كه اكبر گنجي (

خود و در يكرشته ديگر از مقاالتش از نظام به مثابه سلطانيسم ارائه 
  دهد. مي

الذكر منفي است. به گمان من، منشأ اقتدار  سخ من به پرسش فوقپا
مابعد انقالبي در ايران نه سنتي كه كاريزماتيك (فرهمندي) است. اقتدار 

اش با رژيم شاه و نه بر پاية اقتدار مذهبيش  خميني بر مخالفت سياسي
 استوار بود. خميني به عنوان يك شخصيت مذهبي نه از اعتبار و نه از وزنة

مذهبي آيات عظام شيعه وقت نظير گلپايگاني، نجفي مرعشي يا حتي 
خاست، بلكه از يك  برنمي» سنت«شريعتمداري برخوردار بود. اقتدار وي از 

گرفت. مضافاً، ايدة واليت فقيه كه از جانب  انقالب سياسي مدرن نشأت مي
افع فرموله شد، در نزد روحانيت شيعه كه تاريخاً مد 1961خميني در سال 

بود كامالً نامأنوس بود. مفهوم تصرف قدرت از » شاه عادل و اسالم پناه«
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جانب روحانيت شيعه تقريباً با ارتداد مترادف بود چرا كه قدرت شاه را زير 
، خميني نيز از اين ايده هيچگاه جانبداري 1961برد. تا قبل از  سئوال مي

ارضي از جانب نكرده بود. از اين تاريخ به بعد، با طرح اصالحات 
هاي ايالتي و واليتي كه براي زنان حق رأي قائل  محمدرضاشاه و نيز انجمن

شد، تصادمي آشكار فيمابين شاه و روحانيت بوقوع پيوست. خميني  مي
رهبري اين مخالفت مذهبي را بعهده گرفت و به تبعيد محكوم شد. كتاب 

توسط  ، كه در آن وي نخستين بار از تصرف قدرتواليت فقيهوي، 
كند، پس از اين تصادم به رشتة تحرير در  روحانيت شيعه جانبداري مي

انديشة مذهبي » مدرنيزاسيون«آمد. اين برنامة جديد به نوعي جانبدار 
شيعه بود چرا كه روحانيت را به سوي تصرف قدرت در كشوري دعوت 

ر داري به شكرانه اصالحات ارضي و رانت نفتي د نمود كه در آن سرمايه مي
نيز بهره گرفته » سنت«حال توسعه بود. از اينرو حتي اگر خميني از قدرت 

  باشد، اقتدار وي قبل از هر چيز كاريزماتيك بود و نه سنتي.
بخشيد: او از  موقعيت خميني اين پارادكس را بروشني تجسم مي

سوئي كنترل دستگاه دولتي را در اختيار داشت كه از بوروكراسي و ارتشي 
ردار بود، حال آن كه از سوي ديگر بعنوان ولي فقيه مدرن برخو

نورديد  محدوديتهاي قانوني هرگونه نظام به ظاهر عقالئي و قانوني را در مي
). جمهوري اسالمي ايران به 1984؛ روحاني، 1994(نگ به احمد اشرف، 

مثابه دولتي تئوكراتيك تنها به شكرانه انحصار قدرت سياسي قادر به ادامة 
يه مقتضيات يك جامعة مدرن بود. اما حفظ قدرت سياسي، حيات عل

ساخت تا در تصميماتش به زيان اصول مذهبي  روحانيت حاكم را ناگزير مي
و مطابق ناگزيريهاي امر حكمراني براي سياست اولويت قائل شود. اين 
اولويت توسط شخص خميني نيز برسميت شناخته شد هنگامي كه وي 

توانست بنا به  بعمل آورد؛ احكامي كه مي جانبداريرسماً از احكام ثانويه 
مقتضيات حفظ نظام منجر به نقض موقت يا تعليق دستورات مذهبي شود. 

اي بعنوان رهبر جديد نظام  توافق مجلس خبرگان در امر گزينش خامنه
» مذهبي«و نه » سياسي«پس از مرگ خميني نيز بر پايه معيارهاي 

  صورت گرفت.
انجاميد كه » مذهبي دولتي«وحانيون شيعه به تصرف قدرت توسط ر

هيرارشي متمركز دولتي را بر ساختار چندمركزي دستگاه سنتي شيعه 
كند. سلسله مراتب سنتي شيعه در تمام طول تاريخ حياتش تا  تحميل مي

بدين پايه در معرض خطر از دست دادن خصلت چندمركزي و بنابراين 
نرو پرسش اصلي همانا عبارتست از نبوده است. از اي» دمكراسي درونيش«

اين كه بدانيم براستي چه كسي چه كسي را متحول ساخته است: آيا 
دستگاه مذهبي سنتي، دولت و جامعه را متحول كرده است و يا آن كه 

اند؟ نهاد مذهبي شيعه كه  دولت و جامعه اين نهاد سنتي را متحول ساخته
ديل آن به يك جامعه هدف خود را از تصرف قدرت تحول جامعه و تب

اسالمي قرار داده بود شاهد آن است كه بدليل همين تصرف قدرت خود را 
در معرض تحولي تدريجي و گام به گام براي تطبيق با مقتضيات حكمراني 
در يك جامعه در حال مدرنيزاسيون قرار داده است. يكي از نتايج عمده اين 

ت كه در بخش بعد مورد تحول افزايش فزايندة قدرت سپاه پاسداران اس
  توجه قرار خواهد گرفت.

هاي  بطور خالصه، دو منبع عمده نهادهاي موازي متعارض و نظام
الف) ساختار سنتي چندمركزي روحانيت  متناقض در ايران عبارتند از

شيعه و تضاد و مباينت بيش از پيش آن با منطق تمركز قدرت 
دم تطابق رژيم توسط ولي فقيه و تكوين يك مذهب دولتي؛ ب) ع

تئوكراتيك با مقتضيات حكمراني در يك جامعه در حال 
باشند كه  اين دو منبع منشأ پيدايش هماهنگي ويرانگر ميمدرنيزاسيون. 

تحت آن حتي هويت تصميم گيرندگان نيز بدليل خصلت فراگير نهادهاي 
) اين وضعيت را بنحو 1997موازي بسادگي قابل تشخيص نيست. اسميت (

از هر كارگزار ايراني، حتي يك وزير جوان بپرسيد «كند:  وصيف ميجالبي ت
در كشور چه خبر است، و به احتمال زياد در جواب چنين خواهيد شنيد 

كنند. جمهوري اسالمي متكي  اين كار و آن كار را مي» ما«و نه » آنان«كه 
باشد منجمله در  به يك نظام قدرتهاي موازي است كه در همه جا رايج مي

تر هويت كساني  يان كارگزاران حكومت و بعضاً در خفا. از همه مخفيم
كنند. تقريباً هر سازماني از يك سازمان سايه  است كه تصميمات را اخذ مي

سپاه در كنار ارتش، » برخوردار است، و غالباً سايه از اصل مهمتر است.

ما كميته در كنار پليس (هرچند كه رسماً اولي در دومي ادغام شده، ا
كماكان استقالل خود را در بطن دستگاه رسمي حفظ كرده است)، ائمه 

ها (تحت تابعيت  جماعات (تحت رهبري ولي فقيه) به موازات استانداري
عضو مجلس رسماً  290وزارت كشور)، و قس عليهذا. به همين منوال، 

عضو شوراي نگهبان قرار دارند كه شش عضو روحاني آن  12تحت نظارت 
شود. در صورت اختالف فيمابين مجلس و  فقيه تعيين مي توسط ولي

دار  شوراي نگهبان، نهاد سومي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام عهده
گري و داوري است. اين نهاد نيز به مركز اقتدار جديدي كه اختيار  ميانجي

قانونگزاري دارد ارتقاء يافته است. نهادهاي موازي متعارض بنياد پيدايش 
  هنگي ويرانگرند.شيوة هما

  

      

  هماهنگي ويرانگر و مكانيزم تخصيص منابع -2   

در بخش پيش اشاره كرديم كه هماهنگي ويرانگر مبتني بر نهادهاي 
موازي است. بعالوه ما اين شيوه هماهنگي را چونان سازمان اجتماعي 

. نمايد تعريف كرديم كه ادغام اجتماعي را از طريق كاربست اجبار تأمين مي
يكي از مختصات اصلي هر نوع سازمان اجتماعي عبارتست از تخصيص 
منابع كمياب و هدايت فعاليتهاي انساني. مكانيزم تخصيص منابع مستلزم 

اي از معامالت اعم از پولي و غير پولي است و بدين اعتبار نقش  مجموعه
ست كليدي در  پول بعنوان تنظيم كننده معامالت و توزيع منابع موضوعي

عريف نظام اختصاص منابع. پرسيدني است كه اختصاص منابع در شيوه ت
هماهنگي ويرانگر چگونه است و اشكال مالكيت متناظر با اين نوع تخصيص 
منابع كدامند؟ سرانجام آن كه تا چه اندازه پول در چنين نوع هماهنگي 

) دارد؟ اين پرسشها به ترتيب Regulatorنقش تنظيم كننده (رگالتور ـ 
  بندهاي مختلف اين بخش بررسي خواهند شد. در

  . تخصيص منابع از طريق تصرف اموال2- 1

شيوة «در اقتصاد نئوكالسيك نزديكترين اصطالح مترادف با 
» مكانيزم تخصيص منابع«، (Coordination Mode)» هماهنگي

(Allocation Mechanism)  است كه ناظر بر توصيف اختصاص منابع
شيوه «اني است. اما مفهوم اخيرالذكر، برخالف كمياب و تالشهاي انس

فاقد هرگونه بعد نهادي است و كالً عوامل غيراقتصادي باالخص » هماهنگي
الوصف، نبايد از نظر دور داشت كه  انگارد. مع حاكميت سياسي را ناديده مي

يكي از پيشگامان برجسته مكتب  (Vilfredo Pareto)ويلفردو پارتو 
) 1يزم تخصيص منابع را از يكديگر باز شناخت: نئوكالسيك دو مكان

) مكانيزم تصاحبي 2؛ (Productive Mechanism)مكانيزم توليدي 
(Appropriative Mechanism)» : تالشهاي آدميان به دو طريق بكار

هاي اقتصادي  شود: اين تالشها يا در جهت توليد و تغيير فرآورده گرفته مي
تصاحب و به چنگ آوردن محصوالتي شوند، و يا در خدمت  هدايت مي

، ص 1971] 1927(پارتو [» اند. شوند كه توسط ديگران توليد شده مي
). عليرغم اين تذكر هوشمندانة پارتو، اقتصاددانان مكتب نئوكالسيك 341

فعاليت معطوف به تصاحب و يا به چنگ آوردن منابع از طريق غارت، 
با منطق عقالئي بازار و انتخاب  مصادره اموال، سرقت و غيره را از آنجا كه

آزاد و مبادله خوانائي ندارد، از حيطة تحليل اقتصادي بيرون نهادند، و آن 
شناسانه مربوط دانستند. بدين  شناسانه و يا روان را به حوزة مطالعات جامعه

اعتبار نيز در نزد مكتب نئوكالسيك، مكانيزم تخصيص منابع ناياب در 
ل يگانه تخصيص منابع از طريق بازار محدود طول تاريخ صرفاً به شك

  شود. مي
را به عاريه » تصاحبي«و » توليدي«اگر تمايز پارتو فيمابين تالشهاي 

بگيريم، در آن صورت بايد بگوئيم كه مكانيزم تخصيص منابع در يك شيوة 
است. ادغام و سازماندهي اجتماعي از طريق » تصاحبي«هماهنگي ويرانگر 
عيتي است كه در آن حفاظت از جان و مال براي هر اجبار مستلزم وض

شود. تخصيص منابع به منظور حفاظت  كسي مهمترين مسئله محسوب مي
از جان و مال خويش چه از طريق نزديك شدن به محافل قدرت چه از 
طريق خريداري مأموران دولتي به منظور اجتناب از تعديات خودسرانه 

تري به توليد اختصاص يابد. بالعكس شود كه منابع كم دولت موجب آن مي
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گذاري در عرصه ابزارهاي  اين نوع تخصيص منابع منجر به افزايش سرمايه
) كه 1961] 1776شود. اين انديشه آدام اسميت ([ قهريه و اعمال فشار مي

بطور اخص در مورد هماهنگي ويرانگر صادق » امنيت مهمتر از رفاه است«
به امر حاكميت سياسي مربوطست. به  باشد. حقوق مالكيت مستقيماً مي

محض آن كه حاكميت سياسي بيشتر به كاربست مستقيم اجبار فيزيكي يا 
جسماني متكي گردد و كمتر پايبند حقوق و ضوابط قانوني باشد، اموال هر 

تواند بنحوي خودسرانه توسط آنان كه ابزارهاي اعمال فشار را در  كسي مي
گرفته، تصاحب و مصادره گردند. در چنين  اختيار دارند مورد تعدي قرار

اش با محافل قدرت مشروط  وضعيتي حقوق و وظايف هر كس به رابطه
بيش  (Destructive power)گردد. به عبارت ديگر، قدرت ويرانگر  مي

  كند. از قدرت توليدي يا اقتصادي در تخصيص منابع نقش ايفا مي
قوق مالكيت تعريف مالكيت خصوصي يا دولتي مستلزم آن است كه ح

و نهادينه شده باشد تا بتوان قلمرو نهائي آن يا حق فروش اموال و يا نابود 
را نيز بلحاظ حقوقي تصريح كرد. اما نقش برتر  (abusus)كردن آنها 

قدرت ويرانگر در تخصيص منابع بدين معناست كه حقوق فراقانوني 
ناكافي نهادينه) باقي  مالكيت، مبهم، تعريف نشده و غيرنهادينه (يا به نحو

بماند. غنائم جنگي، اموال مصادره شده در يك انقالب، اموال غارت شده و 
مسروقه تا زماني كه به اشكال تعريف شده و نهادينه مالكيت تحول نيابند، 
خصلتي نامتعين دارند و بدين اعتبار من آنها را مالكيت نامتعين 

(Indeterminate Property) بق اين تعريف، حتي اگر اين نامم. مطا مي
اموال متعاقباً به مالكيت دولتي، شخصي، خصوصي، تركيبي يا ساير اشكال 
مالكيت تحول يابند، منشاء اوليه آنها نامتعين است. خود ويژگي مالكيت 

واسطه منوط به  نامتعين آن است كه اجازة تمتع از حقوق مالكيت بطور بي
اعمال فشار و اجبار است. تخصيص منابع تصميم و اراده صاحبين ابزارهاي 

انجامد.  از طريق تصاحبي (چنگ اندازي يا غصب) به مالكيت نامتعين مي
يكي از مصاديق بارز مالكيت نامتعين، بنيادهاي مذهبي در ايران پس از 

  باشد. انقالب مي
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» شبه حكومتي«ادهاي بنيادهاي مذهبي در ايران به عنوان نه
اند.  ) تعريف شده2000(مالوني، » شبه دولتي«)، يا 2004(سعيدي، 

بنيادها متعدد و متنوعند، و در ميان آنها بنياد مستضعفان و جانبازان، و 
شوند. بنياد مستضعفان و  ) از سايرين مهمتر محسوب مي9بنياد شهيد(

دار تبعيدي پس  سرمايه 53جانبازان متعاقب مصادره اموال بنياد پهلوي و 
از انقالب مطابق حكم خميني تأسيس گرديد. خميني در دستور خود اين 

بايد بطور مجزا از اموال دولتي  مي«ناميده بود كه » غنائم جنگي«اموال را 
هاي بنياد  ). ابعاد دارائي484، ص 2004(سعيدي، » نگهداري و اداره شوند

، نيويورك تايمزكند ( برابري ميمستضعفان و جانبازان با بودجه حكومتي 
ميليارد دالر،  12). بنياد با برخورداري از درآمدي بالغ بر 1995ژانويه  8

دهد و پس از شركت  بزرگترين بخش غيردولتي اقتصاد كشور را تشكيل مي
). 2000؛ مالوني، 1997) (اسميت، 10ملي نفت، دومين مقام را حائز است(
بارة فعاليتهاي بنياد بدليل خصلت كامالً عليرغم فقدان اطالعات دقيق در

ناروشن و مخفي اين اطالعات، بنا بر يك گزارش اقتصادي از جانب سفارت 
درصد توليد ناخالص ملي ايران  7-10فرانسه در ايران، شعب مختلف بنياد 

ژوئن  20دهند (سفارت فرانسه در ايران، شعبة اقتصاد،  را تشكيل مي
هاي متعدد تقريباً در همة  هولدينگ با بنگاه ). بنياد به مثابه يك2006
هاي اقتصاد از معدن گرفته تا ساختمان سازي، توليد، تجارت،  حوزه

كشتيراني، حمل و نقل، خطوط هوائي، توريسم، كشاورزي، صنايع غذائي، 
كند. بنياد اخيراً موقعيت خود را در  مشروبات غيرالكلي و غيره عمل مي

دروكربور) و مخابرات (از جمله اپراتور دوم بخشهاي انرژي (منجمله هي
هاي دستي) تقويت كرده است. معهذا اين هولدينگ عظيم از حيث  تلفن

تواند مطابق ميل خود  جايگاه نهادي خود خصلتي شترمرغي دارد. بنياد مي
المثل هرگاه اقتصاد كند به عنوان  جايگاه نهادي خود را تغيير دهد، في

هاي خصوصي را  شود تا بتواند بنگاه بخش خصوصي وارد صحنه مي
خريداري كند و بدين اعتبار نيز تاكنون بيشترين سود و نيز بيشترين سهام 
را از طرحهاي متعدد خصوصي سازي چه در دورة رياست جمهوري 

نژاد از آنِ خود كرده است. در عين  ) و چه در دورة احمدي11رفسنجاني(

كه هر وقت ايجاب كند خود را  حال، اين امر مانع از آن نبود و نيست
(ولو غيردولتي) معرفي كرده، خواهان كنترل » عمومي«بعنوان بخش 

اقتصاد كشور نظير خطوط ملي كشتيراني شود كه » استراتژيك«بخشهاي 
مطابق نص صريح قانون اساسي بعنوان شركتي با مالكيت دولتي معرفي 

بنياد  امتعينمالكيت نشده است. اين موقعيت شترمرغي با ساختار 
مرتبطست. اين مالكيت نامتعين نه دولتي است نه خصوصي. در اساسنامة 

تعريف  غيرحكومتي و عموميبنياد موقعيت حقوقي آن به مثابه سازماني 
كند.  شده است كه خصلت دوگانه و نامتعين بنياد را بخوبي منعكس مي
مدها يا بدون هرگونه نظارت دولتي بر چگونگي استحصال و مصرف درآ

خريد و فروش اموال، بدون هرگونه نظارت سهامداران، بدون هرگونه 
شفافيت و نظارت عمومي بر دفاتر و حسابها، بدون هرگونه موقعيت حقوقي 

كند. ناروشني  تعريف شده و روشن، بنياد بطور مستقل از حكومت عمل مي
شها، ها، خريد و فرو كامل اعمال اقتصادي بنياد از حيث ميزان دارائي

حسابهاي مالي، روابط مستقيم و غير مستقيم با محافل قدرت، حمايت 
المللي، اين  مالي از فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي در ايران و در سطح بين

  سازد. نهاد را به سازمانهاي مافيائي شبيه مي
بنيادها ظاهراً هدف خود را خدمت به خانوادة شهداي انقالب و جنگ 

كرده، بر خصلت غيرانتفاعي فعاليتهاي خود اصرار دارند. و محرومين اعالم 
ها و  در غرب كه توسط شركت» بنيادهاي غيرانتفاعي«الوصف برخالف  مع

شوند، بنيادها در ايران خود رأساً صاحب  يا اشخاص متمول ايجاد مي
شركتها هستند و چندصد (اگرنه چندهزار مطابق برخي گزارشات) بنگاه 

در همة بخشهاي اقتصاد تحت كنترل دارند. بنيادها نه  توليدي و تجاري را
هولدينگ خصوصي هستند، نه هولدينگ دولتي، براي آن كه نه تنها از 

كنند.  اي مافيائي عمل مي اند، بلكه در مقابل آن به شيوه دولت مستقل
هاي مافيائي در آن است كه رسماً از  معهذا تفاوت عمدة آنها با بنگاه

سازمانهاي «ر اقتصاد ايران برخوردارند و به عنوان موقعيت ممتازي د
از پرداخت ماليات معافند و يا در مواردي كه ماليات » غيرانتفاعي
اند، همان مبالغ مالياتي پرداخت شده تحت عنوان كمك بالعوض  پرداخته

المنفعه عيناً بدانها مسترد شده است (نگاه به  دولت به فعاليتهاي عام
). بنيادها همچنين از 26، ص 1998، لمللي پولا صندوق بينگزارش 

تجديد توزيع درآمد نفتي از طرق «ها و  اعتبارات بانكي ترجيحي، يارانه
) متمتع Coville ،2002(كويل » العاده اي يا بطور فوق شبه بودجه

  شوند. مي
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هاي  ادها به عنوان سازمان)، بني12عليرغم دفاع تاريخي علما از اوقاف(
به هيچوجه به سلسله مراتب سنتي شيعه وابسته » غيرانتفاعي«و » خيريه«

باشند. آنها تابع ولي فقيه و رهبران مذهبي محلي وابسته به بيت امام  نمي
بنياد «دارد:  طوري كه مالوني بدرستي اظهار مي باشند. همان مي

ج از ساختار سنتي قدرت اهداف و نيات، در خار حيسه مستضعفان، از
). اوقاف 157، ص 2000(مالوني، » كند مذهبي و حكومتي عمل مي

همچنان منابع عظيمي در اختيار دارد و بنياد توليت آستان قدس رضوي از 
ها برخوردار است كه سراسر ايران را  اي از دارائي آن چنان حيطة گسترده

مي استقالل اوقاف را ) برخالف رژيم شاه، جمهوري اسال13شود.( شامل مي
بنيادها، اما، نه تنها از حكومت از حكومت ضمانت كرده است. 

مستقلند، بلكه برخالف اوقاف، از سلسله مراتب مذهبي سنتي نيز 
. از اينرو پرسيدني است كه بنيادها چگونه نهادي هستند و استقالل دارند

  به چه كساني تعلق دارند؟ 
») غنائم«(يا بنا به گفته خميني » مصادره شده«بنيادها صاحب اموال 

توانست به مالكيت خصوصي يا دولتي تبديل شود، اما نشد.  هستند كه مي
برخالف نگرش رايج، بخش دولتي در ايران مابعد انقالبي به دولت همه 

ارد. مشابهت ايران فعلي با روسيه جاگستر اتحاد شوروي سابق شباهتي ند
يشتر است. در روسيه، سقوط نظام پس از سقوط اتحاد شوروي بمراتب ب

هاي مالي ـ  حاكم با ارتقاء همزمان اقطاب جديد سياسي و مالي (يا گروه
اي از روابط  ) توأم بود كه سرانجام به اقتدار كامل شبكه14صنعتي نيرومند(

مبتني بر زدوبند اين اقطاب، كرملين و گاس پروم (شركت نفت و گاز 
برخالف مشابهين روسي خود، بنيادها در فدراسيون روسيه) انجاميد. اما 
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ايران به انحصارات خصوصي تحول نيافتند. موقعيت مستمر آنها در اقتصاد 
تواند با مالكيت نامتعين تعريف شود كه حاصل تسرّي همان  ايران مي

منطق نهادهاي موازي در حوزة اقتصاد است. سعيدي دربارة بنيادها چنين 
ها ساختار قدرت دوگانه را در ايران نمايندگي اين سازمان«شود:  يادآور مي

كند بي آن كه براي  كنند كه اقتدار مالي رهبران مذهبي را تقويت مي مي
). بنيادها را 479، ص 2004(سعيدي، » آنان مسئوليت مالي ببار آورد.

هاي موازي  رهبران ئئوكرات تلقي كرد. آنها به گروه منابع اقتدارتوان  مي
دهند و  مي متعلق به نظام فقاهتي امكانات و امتياز مينظامي و شبه نظا

سازند و  همچنين متحدين سنتي روحانيت حاكم يعني بازاريان را فربه مي
كنند.  بدينسان اقتدار ولي فقيه و روحانيت وابسته بدان را بازتوليد مي

بنيادها از قدرت نامحدود مداخله در اقتصاد ايران و نيز در رقابتهاي 
توانند به عنوان  مابين دستجات گوناگون برخوردارند و ميسياسي في

  ) توصيف شوند.Scheuer ،1994(شوئر » دولتي در دولت«
جوهر اصلي جايگاه بنيادها را در  (Scheuer)اين مالحظه شوئر 
را تشكيل » دولتي در دولت«بنيادها كند.  اقتصاد ايران روشن مي

ي و هم بخش دهند و عامل اصلي اختالل هم بخش دولت مي
. برخالف شركت ملي نفت، بنيادها كانالهاي شوند خصوصي محسوب مي

تجديد توزيع درآمدها در سطح ملي نيستند. آنها » عمومي«اجراي سياست 
منابع بخش دولتي باالخص رانت نفتي را به نفع ابواب جمعي خود به 

  اي يهآورند، و اگرچه بخشي از اين منابع مالي را بين اقشار حاش چنگ مي
كنند، بخش عمدة آن درآمدها را در ميان  حامي خود توزيع مي

ها و  مشتمل بر محافل وابسته به سپاه، بيت امام، آقازاده» ها خودماني«
» ها نورچشمي«نمايند. به اين اعتبار، بنيادها نهاد  برخي بازاريها تقسيم مي

ه اين مطلب و تيول اصحاب قدرتند. با اين همه، عملكرد و نقش آنها را ب
توان خالصه كرد، چرا كه اين نهاد جديدالوالده موجوديت خود را  نمي

نفسه عامل انسداد حقوق  مديون الغاي حقوق مالكيت خصوصي است و في
» نابود كردن«باشد. به كالم ديگر، بنيادها بر حق  تعريف شده مالكيت مي

غصب يا عليه  هزينة محافظت استوارند و بر اهميت (abusus)مالكيت 
» هزينه محافظت«تصاحب اموال داللت دارند. در اينجا مراد من از 

(Protection Costs)هاي مربوط به محافظت و حراست از اموال  ، هزينه
هاي مربوط به حفظ امنيت جان و  عليه تصاحب و چنگ اندازي و نيز هزينه

آميز  ها بويژه وابسته به وضعيتهاي منازعه آزادي شخصي است. اين هزينه
زني كه  هاي مربوط به مبادله كاال و چانه باشند و بايد از هزينه مي

باشند، متمايز  مي (Transaction Costs)» هاي معاهداتي هزينه«
تواند تحت مقولة  گردند. بواقع اگر هزينة هماهنگي توسط بازارها مي

بندي شود، هزينة هماهنگي ويرانگر در مقولة  هاي معاهداتي طبقه هزينه
گنجد. از همين نقطه نظر بايد به  هاي محافظتي يا حراستي مي زينهه

چرائي عملكرد بنيادها به مثابه هولدينگ توجه كرد. نقطة اشتراك تمامي 
بخشهاي مختلف و متنوع اقتصادي زير پوشش بنيادها به مثابه يك 
هولدينگ اين است كه آنها جملگي تحت حفاظت مراجع قدرت هستند و 

  كنند! جوئي مي صرفه» هزينه محافظت«در بدين اعتبار 
ترين محصول تحت رژيم جمهوري اسالمي ايران امنيت و قانون  ناياب

است، امري كه موجب دشواري ـ اگر نگوئيم ناممكني ـ توسعه 
تواند از اين اختالل  باشد. سرمايه سوداگر البته مي داري صنعتي مي سرمايه

بر  والت مصرفي، صنعتي، سرمايهمزمن فعاليت صنعتي به نفع واردات محص
اي به يمن درآمد حاصل از رانت نفتي بهره گيرد. عدم يقين دربارة  و واسطه

اندازي هيرارشيك بر منابع اقتصادي،  حقوق مالكيت، اصل تصاحب و چنگ
داري صنعتي عواملي  و نيز انسداد ساختاري و نهادي در امر توسعه سرمايه

ن بنيادها را در محدودة شيوة هماهنگي توا هستند كه به موجب آنها مي
  ويرانگر قرار داد.
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هاي  روابط نزديك و تنگاتنگ بنياد مستضعفان و جانبازان با دستگاه
دوست به رياست عاليه  امنيتي و نظامي ايران بويژه با انتصاب محسن رفيق

يل فقدان مسئوليت پذيري رسميت يافت. معهذا به دل 1989بنياد در سال 
مالي و ناروشني و عدم شفافيت كامل حسابها و فعاليتهاي بنياد، گستردگي 

هاي وابسته به بنياد تا بدان پايه بود كه تمامي  فساد در همة شعب و بنگاه
دوست را كه به نحوي از انحاء درگير فعاليتهاي بنياد بودند و  برادران رفيق

هاي وابسته به بنياد را در مظان اتهامات جدي نيز بسياري از مديران شركت
؛ 1993سپتامبر  25 اكونوميست،ارتشاء و فساد قرار داد (نگ به 

؛ 1997ژوئيه  17فاينانشال تايمز، ؛ 1995ژانويه  8 نيويورك تايمز،
ساز  ). اين فساد گسترده سرانجام زمينه495-98، صص 2004سعيدي، 

ق دفاع محمد فروزنده در دورة دوست با وزير اسب جانشيني محسن رفيق
  )15شد.( 1999رياست جمهوري خاتمي در ژوئيه 

دوست، ارتباطات تشكيالتي فيمابين سپاه و بنياد  در دورة زعامت رفيق
بسيار تقويت گرديد و از آن به منظور دستيابي و توليد اسلحه فعاالنه 

اي معدني و برداريه حضور مهم بنياد در بهره«المثل  استفاده بعمل آمد. في
  هاي سپاه را در امر توليد سالحهاي  توليد محصوالت شيميائي، كارخانه

  

  
  

هاي اطالعاتي  كند. بعالوه مطابق اطالعات سرويس استتار ميشيميائي 
هاي پوششي ظاهري براي خريد مواد اوليه  اي از بنگاه آلمان، بنياد از شبكه

اي ضرور  ي و هستهصنايع دفاعي منجمله سالحهاي بيولوژيك، شيميائ
براي توسعة موشكي استفاده كرده است. مضافاً اين كه بنياد ظاهراً به 

هاي رايج تعريف تجارت  يازد كه از محدوده المللي دست مي اقدامات بين
كند. براي نمونه از بنياد عموماً بعنوان يكي از حاميان سخاوتمند  تجاوز مي

شده است... عالوه بر اين، كنترل  اهللا نام برده و پشتيبان سياسي فعال حزب
دولت بر بخش صنعتي به معناي آن است كه بورژوازي تجاري به فعالترين 

ترديد اين امر مبين رابطة نيرومند  قشر طبقه حاكم مبدل شده است. بي
تاريخ اقتصادي نه » يگانه برندگان«ديگري فيمابين بازار و بنيادهاست: آنها 

- 160، صص 2000(مالوني، » ي هستندچندان درخشان جمهوري اسالم
159.(  

همان طوري كه در بخش پيشين خاطرنشان شدم، افزايش قدرت 
سپاه مهمترين دادة سياسي و اقتصادي ايران در سالهاي اخير است. براي 

  فهم بهتر اين پديده الزم است برخي تغييرات مهم نظام را مرور كنيم.
اي  وفات خميني، خامنه در وهلة نخست بايد بخاطر آوريم كه پس از

بمثابه ولي فقيه جديد توسط مجلس خبرگان و بشكرانه حمايت رفسنجاني 
و نه بر پايه » سياسي«اي بر مباني  به اين مقام دست يافت. انتخاب خامنه

وي در سلسله مراتب شيعه صورت پذيرفت. حمايت » مذهبي«مشروعيت 
مبين مخالفت آنان با اي  رفسنجاني و رأي تأييد مجلس خبرگان به خامنه

بود. » تضعيف شده«اهللا منتظري و تمايلشان به برخورداري از رهبري  آيت
اي پس از دستيابي به مقام واليت  دهد كه چرا خامنه اين امر توضيح مي

فقيه هرچه بيشتر به سپاه متكي شد تا بتواند با اقتدار روحانيوني كه بر 
سپاه كه پس از انقالب در سال  افكندند مقابله كند. موقعيت او سايه مي

به موازات ارتش رسمي شاهنشاهي و به منظور مقابله با اپوزيسيون  1980
)، طي جنگ هشت ساله 2002دوست،  چپ بنيانگزاري شد (نگ به رفيق

) به يك ارتش واقعي مبدل گرديد. سپاه باالخص در 1980-1988با عراق (
ه زميني و دريائي تخصص هاي پرتاب موشكي و حمالت شهادت طلبان حوزه

يافت. پس از پايان جنگ و طي دو دوره رياست جمهوري علي اكبر 
)، سپاه در 1993-1997و سپس  1989-1933هاشمي رفسنجاني (
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مداخله كرد و نفوذ خود را در ميان بنيادها بنحو قابل » بازسازي اقتصادي«
  توجهي افزايش داد.

اكيد خميني سپاه به در تمام طول دوران خميني، بنا به توصيه 
در منازعات داخلي فراكسيونهاي سياسي گوناگون جمهوري » طرفي بي«

اسالمي متعهد شده بود، و خميني شخصاً با هر گونه اقدامي در جهت 
ورزيد. اما با سر كار آمدن ولي فقيه  سمتگيري جناحي سپاه مخالفت مي

سياسي اي، سپاه توانست به تدريج موضع و جهتگيري  جديد، خامنه
از جانب » طرفي بي«جناحي داشته باشد. بواقع بدعت گسست از سياست 

رهبران سپاه توسط مقام رهبري به منظور تقويت موقعيت شخصي وي در 
برابر اصالح طلبان حكومتي به رهبري محمد خاتمي تشويق شد. طي دو 

)، 2001-2005و سپس  1997-2001دوره رياست جمهوري خاتمي (
ت جمهوري، مجلس ششم و شوراهاي شهر و روستا تصرف مقام رياس

گرايان روبرو شد. اين  توسط اصالح طلبان حكومتي با واكنش شديد اصول
واكنش كه با خشونت و ترور عليه اصالح طلبان و اپوزيسيون داخل (ترور 

اي و غيره) توأم بود، در سطح علني با  حجاريان، قتلهاي سياسي زنجيره
شد. طي اين  يهاي جناحي آشكار مشخص ميگير هاي جدي و جهت تنش

اي خطاب  برهه تاريخي بود كه تعدادي از رهبران سپاه طي نامة سرگشاده
به خاتمي هشدار دادند كه در صورت هرگونه نافرماني احتمالي و سرپيچي 
از مقام معظم رهبري آماده مداخله خواهند بود. نهمين دورة انتخابات 

و » حزب پادگاني«تاي انتخاباتي از جانب رياست جمهوري كه درواقع كود
اي بر دورة اصالح طلبي حكومتي  با مشاركت فعال سپاه بود نقطة خاتمه

گري سياسي آشكار سپاه با انتخابات رياست جمهوري  نهاد. عصر مداخله
آغاز شد و با انتخابات اخير مجلس  2005نژاد در سال  محمود احمدي

سپاه » طرفي بي«اي يافت. پايان  زهابعاد تا 2008هشتم در ماه مارس 
روحانيت شيعه است. بدينسان » دمكراسي داخلي«تهديد مستقيمي براي 

اين ارتش جديد كه بايد پاسدار منافع روحانيت شيعه باشد، به مهمترين 
خطر براي ساختار چندمركزي هيرارشي سنتي شيعه مبدل شده است. 

ابزار صرف «هيچوجه يك برخالف مفهوم وبري پاتريمونياليسم، سپاه ب
  باشد. نمي» شخصي حاكم

گيري در سياست  سرانجام براي تأكيد بر قدرت اين مركز جديد تصميم
جنگ «اي از هنگام  ايران بايد يادآور شويم كه دستيابي به قدرت هسته

از مهمترين اهداف سپاه بوده  1987-1988با عراق در » موشكي شهرها
اي و تصميم  پيش از حمايت خامنه است. اين سياست امروزه بيش از

  باشد. گيرندگان سياست خارجي ايران برخوردار مي
به موازات افزايش وزن در حال تزايد سپاه در بطن ساختار حكومتي 
جمهوري اسالمي، نفوذ سپاه در بنيادها گسترش يافته است. بنيادها به 

واقعيت جديد مثابه منابع اقتدار ميزان الحرارة مناسبي براي انعكاس اين 
باشند. بدين سان فعاليت اقتصادي گروگان منافع سياسي  سياست ايران مي

سپاه و روحانيون است. اقدام در وراي قانون، ايجاد دولتي در دولت، دور 
زدن و ناديده گرفتن تمامي مقررات بخش دولتي، چنگ اندازي بر رانت 

ي، شانه خالي كردن نفتي، ايجاد انواع انحصارات و امتيازات سياسي ـ قضائ
كه قاعدتاً  (Budget Constraint)اي يا مالي  از هرگونه انضباط بودجه

ويژگي هرگونه فعاليت بخش خصوصي است، هنجارهاي رفتاري شيوة 
  شوند. هماهنگي ويرانگر محسوب مي

ترديد تأثير عمومي چنين شيوة هماهنگي يك فاجعة تمام عيار  بي
هنگامي به يك ارزيابي دقيقتر از ابعاد نتايج براي اقتصاد ايران بوده است. 

يابيم كه به اين  بار هماهنگي ويرانگر دست مي اجتماعي و اقتصادي زيان
حقيقت ساده عطف توجه نمائيم كه عليرغم سه برابر شدن درآمدهاي 

نژاد تاكنون به  ها از زمان رياست جمهوري احمدي نفتي، فرار سرمايه
ه است. از دوران سلطنت پهلوي تاكنون، باالترين سطح خود دست يافت

اقتصاددانان عموماً اقتصاد ايران را با تسلط يك دولت رانتي متكي بر 
). متناظر با اين 1981اند (نگاه به كاتوزيان،  درآمدهاي نفتي تعريف كرده

خصلتبندي، توسعه نيافتگي بخش صنعتي ايران بعنوان يكي از خصايص 
منتسب شده است.  (Dutch Disease)» يبيماري هلند«اين اقتصاد به 

ايم، ايران دورة مابعد انقالب  همان طوري كه طي اين مقاله نشان داده
بيماري «شاهد ابتال به بيماري كامالً نوظهوري بوده است كه ما آن را 

ايم و منظورمان از اين نوع بيماري همانا شيوة هماهنگي  لقب داده» ايراني

براي » بيماري هلندي«ر ما، اين بيماري بمراتب از باشد. به باو ويرانگر مي
  رشد اقتصادي و توسعه ايران و كل خاورميانه خطرناكتر است.

  . هماهنگي ويرانگر و جايگاه پول5-2

  در اين شيوة هماهنگي 

شيوه هماهنگي بازاري تنها شكل هماهنگي است كه مستلزم پولي 
معامله به «ي مبتني بر كردن معاهدات تجاريست. معاهدات در يك هماهنگ

باشد ولو آن كه  االصول غيرپولي مي يا تعاون علي (Reciprocity)» مثل
بعضاً هدايا به صورت پولي واگذار شوند. در شيوة هماهنگي بوروكراتيك، 
معاهدات لزوماً پولي نيستند. اما در مواردي كه پول نقش ميانجي و واسطه 

مالي تابع مقامات مافوق خواهند بود. كند، مقامات مادون بلحاظ  را ايفا مي
) پول نقشي 1980در هماهنگي بوروكراتيك، بنا به تحليل يانوش كورناي (

 Soft Budget)» اي شُل انضباط بودجه«نيمه منفعل دارد و پديدة 
Constraint) .رواج عمومي دارد  

در هماهنگي ويرانگر، بدليل اختصاص منابع از طريق تصاحب، چنگ 
اعمال خشونت جايگزين نقش تنظيم كننده  ارت،اندازي و غ

و ديو  (Clower). بواقع همان گونه كه كالئوئر گردد (رگالتور) پول مي
(Due) )1972 تابع » سرقت و نوعدوستي«اند  ) متذكر شده320، ص

باشند. عليرغم آن كه ارتش مهد پيدايش روابط  اي نمي انضباط بودجه
)، و غنائم جنگي McNeil ،1982كارمزدي بوده است (نگ به مك نيل 

اند (نگ به وهابي،  يكي از عوامل اصلي گسترش مبادلة كاالئي و بازارها بوده
)، اقتصاد جنگي نظير انقالبات از منطق سود/زيان 208-215، صص 2004

توانند بصورت  كنند. در هماهنگي ويرانگر، معاهدات البته مي تبعيت نمي
ما برخالف هماهنگي بازاري، پول نقش پولي يا غيرپولي انجام شوند، ا

  كند. مركزي را در تنظيم و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي ايفا نمي
هماهنگي ويرانگر در دورة معاصر آنجا كه پول نقش ميانجي را در 

شود. در ايران تقريباً  زا مشخص مي كند با گرايش ذاتي تورم اقتصاد ايفا مي
اهنگي ويرانگر سيكل افزايش مدام سي سال است كه مالزم با عملكرد هم

ترين ادوار تاريخ  يابد. از اينرو اين دوره يكي از طوالني قيمتها تداوم مي
گردد. عوامل  اقتصادي ايران است كه با حضور مستمر تورم تعريف مي

اند. نخستين عامل نقش مسلط رابطة  نهادي متفاوتي منشأ اين گرايش بوده
است كه در چگونگي عملكرد عمومي نظام  اقتدار نسبت به رابطة مالكيت

مالي جمهوري اسالمي موجب اولويت مالحظات استراتژيك غيراقتصادي 
شود. اگر بخواهيم  (سياسي يا ايدئولوژيك) بر مالحظات اقتصادي مي

) را به عاريه 1995( (Orlean)و اورلئان  (Aglietta)اصطالحات آگليتا 
ة ايران ما با نظام مالي روبرو هستيم كه توانيم بگوئيم كه در نمون گيريم، مي

در آن مشروعيت مالي تابعي از حاكميت سياسي است. درواقع، ما تحت 
اقتصاد خصلتي ابزاري يافته است، «شرايط افراطي قرار داريم كه در آن 

پروري دستگاه قدرت تبديل شده  بدين معني كه به تابعي از روابط نورچشم
). بخش عمومي اقتصاد و باالخص 31، ص 1995(آگليتا و اورلئان، » است

شوند و  ها و كمكهاي مالي دولت برخوردار مي بنيادها بطور منظم از يارانه
 Soft Budget)» اي و مالي شُل انضباط بودجه«هاي  يكي از بهترين نمونه

Constraint) باشند. اين واقعيت كه مشروعيت پولي تابعي از اقتدار  مي
ست كه بانك مركزي فاقد هرگونه قدرت كنترل ست بدين معنا سياسي

حقيقي بانكي بر نظام بانكي كشور است. همان طوري كه تيري كوويل 
)Coville ،2002 واضح است كه بانك «دارد:  ) اظهار مي172- 73، صص

تواند حقيقتاً فعاليت بانكهاي تجاري را كنترل كند، وقتي كه  مركزي نمي
ل بخش عمومي يا بنيادهاي مذهبي اين بانكها مستقيماً مجري عوام

باشند. اين اختالل كاركردي بنيادين سياست كنترل بانكي توسط بانك  مي
هاي بزرگ بانكي، فساد و ارتشاء عظيم توأم بوده  مركزي ايران كه با رسوائي

گر شد كه بانك مركزي  است، زماني در معرض انظار عمومي آشكارا جلوه
يعني بنياد مستضعفان را از ايجاد يك  نتوانست بزرگترين بنياد مذهبي

  »باز دارد. 2001سازمان مالي غيربانكي در سال 
عدم ثبات سياسي، دليل دوم گرايش ذاتي تورمي اين شيوه هماهنگي 

نمايد كه جنگ از  ) تأكيد مي1940است. براي نمونه جان مينارد كينز (
ي نظامي ها كند، و هزينه منطق محاسبه عقالني سود/زيان تبعيت نمي

باشند. هماهنگي ويرانگر عموماً با بحران  منشأ فشارهاي تورمي مي
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از  (Credible Commitment)حاكميت توأم است كه هرگونه تعهد معتبر 
سازد. دولت هرگز  جانب دولت را در خصوص ثبات پولي ناممكن مي

تواند در چنين شرايطي استقالل بانك مركزي را محترم بشمارد و  نمي
كند ولو آن كه اين امر بلحاظ قانوني تصريح شده  آن را نقض مي براحتي

باشد.دليل اين امر هم آن است كه اقتدار حاكم بر ابزارهاي اعمال فشار و 
فعاليتهاي غارتگرانه و چنگ اندازي از جانب همه نهادهاي موازي و سايه 

قابت انگارد. نهادهاي موازي و ر مالحظات پولي را به سخره گرفته، هيچ مي
شديد فيمابين آنها بر سر تصاحب منابع، ميزان منابع تخصيص يافته به 

دهد. حاصل اين  امور محافظت و حراست را بنحو قابل توجهي افزايش مي
اي انبساطي است كه به نوبة خود به شدت رقابت  امر يك سياست بودجه

ك ي» حدت يافته«افزايد. اين رقابت  بين جناحي بر سر تصاحب منابع مي
هاي جاري را به سود سازمانهاي رسمي و  روند افزايش تصاعدي هزينه

غيررسمي و به زيان فعاليتهاي توليدي به معناي اخص كلمه موجب 
شود. نهايتاً عدم شفافيت اطالعاتي و فقدان مسئوليت پذيري مالي  مي

انجامد  سازمانهاي موازي استراتژيك نه تنها به فساد و ارتشاء گسترده مي
هاي  همچنين سبب تخصيص هرچه بيشتر منابع به تأمين هزينه بلكه

التزايد، و نيز چنگ اندازي و تصاحب منابع دولتي توسط  جاري دائم
هاي مافوق  شود. هزينه كارگزاران دولتي و مقامات غيررسمي در سايه مي

اي انبساطي را تقويت كرده، با توجه به عدم  اي، سياست بودجه بودجه
  انجامد. عرضه، به تشديد تورم ميافزايش مقدار 

بطور خالصه، در يك اقتصاد پولي، هماهنگي ويرانگر با گرايش ذاتي 
شود كه در آن سياستهاي ناظر بر تجديد توزيع  به تورم مزمن مشخص مي

  گردند. اي جايگزين سياست پولي مي و شبه بودجه
  

  گيري نتيجه

اري، بوروكراتيك ما بروشني نشان داديم كه عالوه بر هماهنگي باز
و تعاون)، نوع » معامله به مثل«(تجديد توزيع)، و اخالقي (مبتني بر 

ديگري از هماهنگي وجود دارد كه از آن با عنوان هماهنگي ويرانگر نام 
كند كه در  برديم. هماهنگي ويرانگر به مثابة يك سازمان اجتماعي عمل مي

ر است. اين شيوه هماهنگي آن ادغام اجتماعي بر اجبار و اعمال فشار استوا
همواره در طول تاريخ وجود داشته است، اما ظهور مجدد آن در دورة 

هاي متناقض يا نهادهاي موازي متعارض  معاصر به نوع خاصي از نظام
نظمي مخدوش  وابسته است. اين شيوة هماهنگي نبايد با هرج و مرج و بي

آورد كه با همزيستي يا  شود، بلكه آن را بايد نوعي رژيم انتقالي به حساب
  گردد. تعادل ناپايدار بين نهادهاي موازي متناقض مشخص مي
نظمي اجتماعي قرار  اگرچه اين نوع هماهنگي در حد فاصل نظم و بي

اي در خصوص مكانيزم تخصيص منابع،  نفسه از مختصات ويژه دارد، في
ويرانگر  اشكال مالكيت و جايگاه پول در معامالت برخوردار است. هماهنگي

شود كه بر پرنسيب تصرف و  با تخصيص تصاحبي منابع مشخص مي
تصاحب اموال اقتصادي بر پايه سلسله مراتب قدرت استوار است. تقدم 

هاي معاهداتي و توليدي، تفوق  هاي محافظتي و حراستي بر هزينه هزينه
اشكال مالكيت نامتعين و سرانجام جايگزيني نقش پول با خشونت بعنوان 

  ظيم كننده معاهدات از ديگر مشخصات اين شيوه هماهنگي است.تن
پرسشهاي متعدد ديگري پيرامون هماهنگي ويرانگر وجود دارد كه 
پاسخ بدانها مستلزم تحقيقات و مطالعات بيشتري است. از ميان اين 

  توان به دو مورد زير اشاره كرد: پرسشها، الاقل مي
هاي متفاوت  كيبي از شيوهداگر هر نظام اجتماعي محصول تر -1   

هماهنگي است، در آن صورت پرسيدني است كه تعامل هماهنگي ويرانگر 
 با ديگر اشكال هماهنگي چگونه است؟

تواند به ساير اشكال هماهنگي تحول يابد؟  آيا هماهنگي ويرانگر مي -2   
اگر آري، به كدام نوع يا انواع؟ بدينسان، چگونگي تعامل هماهنگي ويرانگر 

ا ساير اشكال هماهنگي و نيز چگونگي تحول آن موضوعاتي هستند كه ب
  بايد در نوشتارهاي آتي مورد مطالعه قرار گيرند.

  ها پانويس
» بيماري هلندي«با الهام از اصطالح » بيماري ايراني«) در نوشتار حاضر اصطالح 1

(Dutch Disease) هاي متكي كه به عنوان عامل اصلي توسعه نيافتگي صنعتي در كشور
به رانت نفتي تعريف شده است، تدوين گرديده است. برخالف تحليلهاي رايج كه نقش فائقه 

كنند، در اين مقاله  دولت و رانت نفتي در اقتصاد ايران را عامل توسعه نيافتگي قلمداد مي
اي از شيوة هماهنگي مبتني بر اعمال اجبار ـ كه آن را  نشان خواهيم داد كه نوع ويژه

نگي ويرانگر خواهيم ناميد ـ عامل اصلي بحران ساختاري جامعة ايران در دورة هماه
همين » بيماري ايراني«جمهوري اسالمي بوده است. از ديدگاه نگارنده اين سطور، 

  باشد. مي (Destructive Coordination)هماهنگي ويرانگر 
نسوي در كنفرانس ايست با همين عنوان كه به زبان فرا ) مقالة حاضر، ترجمه مقاله2
ارائه  2006اكتبر  27- 26در تاريخ  (Amiens)المللي فرانكوفوني در شهر امين فرانسه  بين

نظران مورد مطالعه  شد. اين مقاله از جانب شركت كنندگان آن كنفرانس و برخي از صاحب
يماً و بحث قرار گرفت كه در اينجا صرفاً نام آن دسته از عزيزاني كه با مسائل ايران مستق

كنم. از  شان ياري دادند ياد مي هاي انتقادي آشنائي داشته، لطف كرده مرا با راهنمائي
محمدرضا شالگوني، ناصر مهاجر، محمود بهنام، و فرهاد نعماني بخاطر مالحظات انتقادي و 

دريغ برخي اسناد اقتصادي مورد  هايشان سپاسگزارم و از مهدي سامع كه بي بعضاً تشويق
هاي  ترديد تمامي نقصانها و كاستي مقاله را در اختيارم نهاد قدردان و ممنونم. بي استناد اين

  باقيمانده در نوشتار حاضر را بايد متوجه اين قلم دانست.
هاي متعدد اين مفاهيم در خصوص اهميت نهادها  ) عليرغم مشابهت3

(Institutions) ها را نبايد از نظر در هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي، تفاوتهاي عمده بين آن
) 96، ص 1992؛ 309، ص 1984دور داشت. برخي از اين تفاوتها از جانب يانوش كورناي (

  اند. مورد تأكيد قرار گرفته
]) سه شكل يا الگوي ادغام 1957[ 1968؛ Polanyi ،1944) كارل پوالني (4

يد توزيع ، تجد(Reciprocity)شناسد: معامله به مثل  اجتماعي را از يكديگر باز مي
(Redistribution)  و مبادله(Exchange)) بندي سه گانه زير  ) تقسيم1977. ليندبلوم

). اين Perceptoralكند: اتوريته، بازار، و نظام شاگرد و استادي (پرسپتورال  را پيشنهاد مي
بنديها كامل نيستند. اشكال ديگري از هماهنگي نيز در ادبيات مورد اشاره قرار  تقسيم
بعنوان شكل متمايزي از ادغام » خانوادگي«) از نظام 1944المثل، پوالني ( اند. في گرفته

) از دو شكل ديگر هماهنگي، يكي هماهنگي خانوادگي 1992برد. كورناي ( اجتماعي نام مي
هماهنگي «) و ديگري Householding(معادل اصطالح نظام خانوادگي پوالني ـ 

نمايد. معهذا تفاوت اين آخري با شيوه  يياد م (Self-management)» خودمدار
در آثار كورناي روشن نيست.  (Ethical Mode of Coordination)هماهنگي اخالقي 

اكهارت اشليخت، اقتصاددان آلماني، اين سه شكل ادغام اجتماعي كارل پوالني (معامله به 
هاي  ا و بنگاهمثل، تجديد توزيع، و مبادله) را در تحليل چگونگي سازمان دروني شركته

، Ekkehart Schlichtاي مورد استفاده قرار داده است (نگ به اشليخت  تجاري و حرفه
  ).217-41و  276- 78، صص 1998
  ).2004) در تعريف اشكال گوناگون ويرانگري رجوع كنيد به وهابي (5
) در اينجا مقصود من از حقوق مالكيت، حقوق سه گانه قانون رومي مالكيت يعني 6

» حق نابود كردن«و  (Fructus)» حق برخورداري از محصول«، (Usus)» استعمالحق «
و  (usus)تواند از خود درخت  المثل مالك يك درخت مي است. في (abusus)يا فروختن 

برخوردار شود و نيز حق دارد آن را به فروش رساند يا قطع ساخته  (Fructus)ميوة آن 
حق برخورداري از «يا » حق استعمال«تواند  . صاحب درخت مي(abusus)نابود كند 
را در ازاي اجاره بها موقتاً به ديگري واگذارد، اما حق فروش يا حق نابود كردن » محصول

يا حق نابود كردن را سرحد نهائي حقوق » حق فروش«قابل انفكاك نيست. بدين اعتبار نيز 
  نامم. مالكيت مي

يكي از مكاتب مطرح كنوني در اقتصاد  Neo-Institutionalism» نهادگرائي نو) «7
در تحليل  Douglas Northاست كه بويژه از جانب برندة جايزه نوبل دوگالس نورث 

در توضيح  Oliver Williamsonروندهاي تاريخي اقتصادي و نيز اُليور ويليامسون 
ها رواج داري متأخر باالخص بازارها، شركتها، و اشكال مختلط قرارداد نهادهاي نظام سرمايه

يافته است. نهادگرائي نو را بايد در ارتباط با نهادگرائي كهن مورد مطالعه قرار داد. 
در اوايل قرن بيستم توسط كامنز  (Old Institutionalism)نهادگرائي كهن 

(Commons) وبلن ،(Veblen) ميچل ،(Mitchell) كالرك ،(Clark)  و سايرين
هاي  و هزينه (Transactions)نان كه براي معاهدات گزاري شد. در نزد اين اقتصاددا پايه

شدند، مطالعه نهادها در فهم عمل جمعي كليدي  معاهداتي نقش درجة اول قائل مي
، برندة ديگر جايزة نوبل، Ronald Coase، رونالد كوس، 1937شد. در سال  محسوب مي

هاي  پاية هزينههاي تجاري بر  با احياي اين نگرش جهت شناخت تمايز بازار از بنگاه
معاهداتي اقدام بعمل آورد. نورث، و ويليامسون به نوعي خود را وارث كامنز و كوس به 

  آورند. حساب مي
هاي متعدد  ) تاريخچه جمهوري اسالمي از بدو پيدايش تاكنون مملو از تجربه8

 زاده كودتاهاي ريز و درشت است. كودتاي آيت عليه ابوالحسن بني صدر، تالش صادق قطب
كاران، كودتا  جهت كودتا عليه جماران، كودتا عليه رفسنجاني و دختر وي توسط محافظه

گرايان (ترور حجاريان، توقيف مطبوعات اصالح طلب، قتلهاي  عليه خاتمي از جانب اصول
اي و غيره)، كودتاي حزب پادگاني در نهمين دورة انتخابات رياست  سياسي زنجيره

هاي اين نوع كودتاها به  مجلس هشتم تنها برخي از نمونه جمهوري و به هنگام انتخابات
  آيند. حساب مي

به منظور رسيدگي و حمايت از خانوادة  1979) اين بنياد يك ماه پس از انقالب 9
هاي شهداي  شهدا بوجود آمد و پس از جنگ با عراق، وظيفة حمايت از معلولين و خانواده

توان به  ستيابي به يك گزارش تفصيلي ميجنگي را نيز در برابر خود نهاد. براي د
؛ سعيدي، 151- 2، صص 2000؛ مالوني، 360-61، صص 1987المعارف ايرانيكا،  دائره

هاي اخير پيرامون اين بيناد و بنيادهاي  رجوع كرد. در مورد داده 488-90، صص 2004
ريزي  همشابه آن نظير كميته امدادرساني امام خميني، نگ به سازمان مديريت و برنام

  .565-71، 551-2، صص 1383سالنامه آماري كشور كشور، 

http://dialogt.de/
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، كل 1980كند به اين كه در پايان سالهاي  ) اشاره مي493، ص 2004) سعيدي (10
بودجه بنيادها بالغ بر نيمي از بودجه سراسري كشور، يعني حدود شش هزار ميليارد ريال 

  بوده است.
هاي پنجسالة اول و دوم موسوم به  برنامه» خصوصي سازي«) در خصوص سياست 11

در دو دورة رياست جمهوري » برنامة تثبيت اقتصادي«و » برنامه تعديل اقتصادي«
)، الزم به يادآوريست كه مجلس چهارم 1993-1997و سپس  1989-1993رفسنجاني (

به تصويب رساند كه دولت را در فروش شركتهاي  1994) قانوني را در سال 96-1992(
، جانبازان، اسراي جنگي »ايثارگران«دارد كه  شناخت. اين قانون تصريح مي ز ميدولتي مجا
هاي دولتي تقدم دارند.  هاي شهداي جنگي براي خريد بنگاه هاي آنان و نيز خانواده و خانواده

در اصل به انتقال شركتهاي دولتي به بنيادهاي » خصوصي سازي«بدينسان سياست 
رساند و آن را نبايد به معناي مرسوم  ) ياري مي474-5، صص 2004مذهبي (عادلي، 

اي، در  در اقتصاد فهميد. به همين منوال، مداخله اخير رهبر نظام، خامنه» خصوصي سازي«
به واگذاري دو » خصوصي سازي«قانون اساسي و  44در دفاع از اصل  2006تاريخ ژوئيه 

و بنياد انجاميد كه به ارزشي قرارداد مهم تأسيس خطوط ششم و هفتم مترو تهران به سپاه 
بالغ بر دو ميليارد و نيم دالر است. همچنين نبايد از اين نكته غافل ماند كه بورس تهران 

» شبه دولتي«نيز نه مركز سرمايه خصوصي بلكه عمدتاً بازاري براي بخش دولتي و باالخص 
 ,Jbili)يا بهتر بگوئيم بنيادهاست. همان طوري كه جبيلي، كرامارنكو و بيلن 

Kramarenko, Bailen) 44، ص 2004المللي پول ( در گزارش خود به صندوق بين (
هاي شبه دولتي هستند كه  اكثريت شركتهاي حاضر در بورس تهران بنگاه«دارند:  اظهار مي

  ».شوند مستقيم يا غيرمستقيم و به درجات مختلف مالكيت دولتي محسوب مي
و رابطة آن با انسداد توسعه اقتصادي  ) براي شناخت عميقتر از نهاد وقف12
  .Kuran ،2001دارانه نگ به تيمور كوران  سرمايه

) براي يك گزارش تاريخي پيرامون آستان قدس رضوي، نگاه كنيد به موالوي، 13
، صص 1987، (Mawlawi, Mostafawi, Sakourzada)مصطفوي و سكورزاده 

837-826.  
مالي ـ صنعتي در دورة مابعد سوسياليستي در ) در مورد خصلت انتقالي اين اقطاب 14

  .2001، (Mathilde Mesnard)روسيه، نگ به متيلد منار 
دوست با محمد فروزنده، وي به عنوان مدير جديد بنياد  ) به هنگام جايگزيني رفيق15

شركت وابسته به بنياد با ضرر به كار خود ادامه  350اعالم داشت كه هشتاد درصد 
  دهند. مي
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  ت؟چه كنيم با نف

  (چگونگي مديريت درآمدهاي نفتي)

  هندوستان -ميكائيل عظيمي ، دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه پونا

  
  پيش درآمد:

اقتصاد دانان ايراني نگراني هاي خود از  57چندي پيش پس از آن كه 
سياست هاي دولت را در نامه اي سرگشاده ابراز كردند، جلسه اي ميان 

د. از طنزها و افسوس هاي آن جلسه كه بگذريم؛ آنها و دولتمردان برگزار ش
محمود احمدي نزاد در آن جلسه با تردستي پرسشي صعب و تاريخي را به 
ميان كشيد تا جامعه اقتصاد دانان را از ابراز نظر بيشتر باز دارد و آنها را در 
پي گشودن گره اي فرستد كه با صدها دندان و هزاران انگشت خرد باز 

مي رسد! پرسش چيزي نبود جز چگونگي استفاده از  نشدني به نظر
  "درامدهاي نفتي

اگر چه طرح اين پرسش اساسا دغدغه اصالح و گشايش امور را نداشت و 
مباحث بعد از آن هم به شوخي بيشتر مي مانست، اما مي توان بار ديگر 
اين پرسش را به ميان نهاد و فارغ از چنين پيشينه اي و از زاويه اقتصاد 

ران بدان نگريست. نگرشي كه به اين پرسش نه به عنوان يك پاتك اي
سياسي كه يك معضل تاريخي اقتصاد ايران مي نگرد. بنابراين اين نوشتار 
تالش مي كند تا طرحي كالن براي اين پرسش به ميان كشد تا نظر 
صاحبنظران را در مرحله نخست به اين پرسش و در مرحله بعد به پيشنهاد 

  آن جلب كند.نهفته در 
بايد اعتراف كرد كه چه كنيم با نفت يك پرسش طاليي است. اما بيش و 
پيش از آن، زاويه برخورد و نحوه مواجهه با اين ماده سياه كه بخش عمده 

را به خود اختصاص داده مهم است.  )اقتصاد ايران (و حتي اقتصاد دنيا
بياوريد. بال دانستن را به خاطر  ايرانشايد كتاب نفت، طالي سياه يا بالي 

تواند متكاي پيشرفت باشد، امري بديع و تازه نيست.  چيزي كه مي
روزگاري در چارچوب فهم رايج و متعارف زمانه، نفت بالي ايران دانسته 

كفايتي خود در استفاده  دانشي و اشتباهات تاريخي و بي شده و امروز نيز بي
كنيم. نفت به  ، پنهان ميهاي مختلف و گاه نظري ها را با پوشش از فرصت

خودي خود نه بالست و نه طال. رفتار و نحوه استفاده ما آن را بال يا طال 
توان تاسف خود را از بال دانستن نفت پنهان كرد. آنچه با  كند. اما نمي مي

وطنان و صاحبنظران  گاه از جانب برخي از هم پوشش نظري گاه و بي
اي را دارد كه چندين دهه  جملهشود، طنين همان  شنيده و خوانده مي

كردند. آنها در چارچوب فهم خود نفت را  پيش نياكان ما به زبان جاري مي
دانستند و امروز ما آن را بال! به  ارزش مي مزاحم و بي ، "بوگندو"اي  ماده

ها به تهديدها داريم.  انگيزي در تبديل فرصت راستي كه ما توانايي شگفت
يك قرن صنعت نفت ايران و امكانات و  مروري بر تاريخِ بيش از
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هاي فني، سازماني و نظري كه از قبال حضور نفت در ايران و  پيشرفت
ها و  آغشتگي ايرانيان به نفت، نصيب اين ديار شده؛ گوياي ظرفيت

شناختي  هاي اين بخش است. بديهي است نگاهي تاريخي و جامعه فرصت
اند و شناسايي بالهايي كه ايرانيان  به آنچه پيش از اين ايرانيان با نفت كرده

با پول نفت، اما با دست و تصميم و رفتار و انتخاب خود بر سر خود 
رود كه  اند، اهميت و جايگاه خود را دارد. اما و هزار اما كه بيم آن مي آورده

زدني، راه به افراط رفته و همان طور كه اشاره  چون مواردي مكرر و مثال
تبديل شود. زنهار كه نفت را بوگندو بدانيم، چه در  شد، فرصتي به تهديد

  باورهايي سنتي و چه در برون داد يك مباحثه نظري!
  

(به سبك و سياق انشاهاي تكراري زمان مدرسه، البته واضح و  :گفتار پيش
  مبرهن است كه)

توان و نبايد جغرافياي سخن را در بحث و گفتگو ناديده گرفت. غفلت  نمي
كننده، خطايي سهمگين در پي خواهد داشت. حتي  عييناز اين عنصر ت

شود  توان سخن را پيشتر راند و گفت، گاه سخن حقي به زبان جاري مي مي
كه به قول حضرت علي (ع) مراد باطل از آن برود. بنابراين توجه و مداقه 
در زمان و مكان تاريخي و اقتضائات برآمده از آنها الزمه تداوم گفتار و 

  الم است.استحكام ك
را در چارچوب تاريخي امروز ايران پرسش مورد نظر بر اين قياس بايد 

اي  ترين نكته ترين و ابتدايي گذارد و در آن قالب كلي، آن را فهم كرد. سريع
اي  شود، گزاره كه از عنايت به چارچوب تاريخي دوران به ذهن متبادر مي

شده است و آور  مكرر است كه از فرط تكرار، يادآوري آن تهوع
مشمئزكننده. اما گريز و گزيري از تكرار آن نيست. باشد كه از تكرار آن، 

  كورسوي اميدي براي رفع آن به دست آيد.
براي كسي  )1("ايم. ما در بديهيات مانده"حداقل از نظر راقم اين سياهه، 

كه چند صباحي كوتاه خود را آغشته اجتماعيات كند، انبوهي از 
رفتاري در سطحي كالن و اجتماعي را خواهد ديد كه  هاي فكري و تناقض

هاست از آنها گذر كرده  د. بديهياتي كه دنيا قرننده جامعه ايران را آزار مي
و ما هنور اندر خم يك كوچه آنيم. در جايي و مناسبتي راقم اين سياهه 

تر از بيدار  اشاره كرده است كه بيدار كردن كسي كه خواب است بسي آسان
سي است كه خود را به خواب زده است. اما ما با جماعتي طرف كردن ك

هستيم كه نه تنها خود را به خواب زده، بلكه از فرط طوالني شدن اين 
خواب، تمام رؤياها و خياالت پريشاني كه در اين تظاهر و دنياي خود 

  ساخته علم كرده را جايگزين واقعيت كه نه، جايگزين حقيقت كرده است.
كنيم كه چنين  براي آن كه بتوان سخن را ادامه داد فرض مي با اين همه

اي يا اصال وجود ندارد و يا آن كه به قوت و استحكامي كه با آن  پديده
  درگير هستيم وجود ندارد.

  
  ؟مقدمه نخست؛ كدام دولت مخاطب ماست

دي پيش به لطف و عنايت يكي از دوستان شانس حضور در گروهي چن
موضوع آن پژوهش كه بگذريم، يكي از نكات مورد  پژوهشي را داشتم. از

هاي اقتصادي  تقريبا در تمام پژوهش) 2(پيگيري در آن پژوهش آن بود كه:
شود. شايد نتوان پژوهشي را در  از مفهومي با عنوان دولت استفاده مي

نهادهاي پژوهشي وابسته به اركان مختلف اجرايي و غير اجرايي كشور 
هايي نداشته باشد. اتفاقا يكي  ها و توصيه ، سياستيافت كه خطاب به دولت

هاي اين گونه نهادها كه حتي قالبي اداري نيز به خود  از درخواست
شود كه پژوهش را به  گيرد، آن است كه از پژوهشگران خواسته مي مي

اي از اين  هاي سياستي ختم كنند. نا گفته پيداست كه بخش عمده توصيه
است. اما بايد پرسيد دولت يعني چه؟ دولت » دولت«ها خطاب به  توصيه

كيست و كدام سازمان است. و آنچه كه در آن پژوهش پيگيري شد آن بود 
ها از دولت چيست؟  كه تصور و پيش فرض اين دسته از پژوهش

هاي پژوهشگران از الگوي رفتاري دولتي كه آن را مخاطب قرار  دانسته پيش
اين عده از دولت و درباره دولت دهند، چيست؟ به بيان ديگر فرض  مي

  ها خطاب به چه دولتي است؟ چيست؟ و باز به بيان ديگر آن توصيه
نتيجه آنچه در پژوهش اشاره شده به دست آمد آن است كه در تمام 

ها  هايي كه بررسي شدند، دولت جعبه سياهي است مفروض. توصيه پژوهش
، دموكرات، خطاب به دولتي معقول، منطقي، عقل محور، علم مدار

يافته، منسجم، پاسخگو و خالصه شماري از اين صفات بوده است.  سازمان
ها را  تمام مطالعاتي كه آن پژوهش بررسي كرد دولتي با چنان ويژگي

مفروض دانسته بودند. اما به راستي دولت ايران (فارغ از اين يا آن دولت و 
  هاست؟ ژگيفالن فرد و بهمان شخص) تا چه ميزان منطبق با اين وي

توان و بايد گفت كه هر پاسخي به پرسش طاليي  با اتكا بر اين نتيجه مي
بايست متفتن اين نكته باشد. چرا كه بهترين پاسخ  چه كنيم با نفت، مي

ممكن در شرايط فعلي، در اختيار دولتي بدون حداقلي از عقالنيت و علم 
صفرا خواهد فزود. تبديل به ضد خود خواهد شد و از قضا سرانگبين  ،باوري

شود كه اين قصه پرغصه فارغ از افراد و اشخاص است و بر  و باز متذكر مي
  گويد. سر ساختارها و نهادها سخن مي

  
  مقدمه دوم؛ كدام نظريه دولت؟

اگر آنچه آمد و لزوم شناختن مخاطب پاسخ پرسش طاليي،  پذيرفته شود، 
ايت نظريه دولت اشاره توان براي ادامه بحث، به فلسفه دولت و در نه مي

كرد. (اين از نكات جالب علوم اجتماعي است كه براي پاسخ به پرسشي 
  كامال اقتصادي از سياست و آن هم از نوع فلسفي آن سر در آورديم!)

اين سياهه نه مجال آن است و نه راقم اين سطور صالحيت الزم را دارد كه 
است كه استحكام  در باب نظريه دولت سخن بگويد. اما آن قدر روشن

نظريه واقعا شايد نظري حاصل از شناسايي نظريه دولت واقعا موجود (يا 
موجود درباره دولت) در جامعه كنوني ايران، منجر به روشن شدن بسياري 

ها خواهد بود. در  ها و تسهيل در يافتن پاسخ كثيري از پرسش از پرسش
باور برخي از بزرگان ضرورت اين بحث و جايگاه ستبر آن همين بس كه به 

و صاحبنظران، بدون شناختي منطبق بر واقع از نظريه دولت در ايران 
تنها "توان كاري از پيش برد. چرا كه بنا بر تعريف ماكس وبر دولت  نمي

نهاد اجتماعي مدعي انحصار كاربرد مشروع زور در داخل يك سرزمين 
راي رشد {و وجود دولت ب"همچنين بنابر نظر نورث  )3("معين است.

رود. به  توسعه} ضروري است. ولي دولت عامل افول بشر نيز به شمار مي
) 4("دليل وجود اين معما، محور مطالعات تاريخي بايد بررسي دولت باشد.

دولت قدرت عمومي فائق بر حكام و اتباع است كه نظم و "در تعريفي ديگر 
مين پرسش كند. در پاسخ به ه استمرار زندگي سياسي را تضمين مي

هاي ديگري چون سرزمين و يا انحصار قدرت نيز اشاره  توان به ويژگي مي
كرد. ... انحصار زور طبعاً عامل مهمي است اما مبهم و نيازمند توضيح است. 

   )5("دولت قدرت عمومي مستمر است.
شماري در دسترس هستند اما بر خالف انتظار  اگر چه در اين باره منابع بي

اي ساده و شناخته شده بلكه مفهومي در  دولت نه تنها مقوله اوليه، مفهوم
سطح باالئي از پيچيدگي و ابهام بوده و متأسفانه شواهد و قرائن حاكي از 
آن است كه به علت توجه اندك پژوهشگران به شناخت اين مفهوم، ابعاد و 

. باشد تر مي تر و در نتيجه پيچيده نشده هاي دولت در ايران شناخته ويژگي
توان از ميزان و حدود قدرت، اختيار و وظيفه دولت سخن  ثانياً زماني مي

گفت كه مفهوم دولت و به بيان دقيق، فلسفه دولت شناسائي شود. چرا كه 
اي كه براي اين  ميزان و حدود اختيار و وظيفه دولت بر اساس فلسفه

ز آن شود، متفاوت خواهد بود. اين همه حكايت ا مفهوم اجتماعي مراد مي
هائي از اين دست الزم و مفيد است كه  به قدر توان به  دارد كه در نوشته

  اين مفهوم و شناسائي آن پرداخته شود.
به رغم مطالب زيادي كه درباره دولت "اي ديگر بايد متذكر شد كه  از زاويه

گيرد، اين  هاي شديدي كه درباره آن صورت مي وجود دارد و به رغم بحث
ه است كه شناخت ماهيت دولت تقريباً غير ممكن است. نكته فهميده شد

در واقع دولت همچون هدفي خيالي است كه درست زماني كه فكر 
ايم از چنگ ما  كنيم از نظر مفهومي و تعريفي به آن رسيده مي
اما پيچيدگي بررسي و مطالعه مفهوم دولت به اينجا ختم  )6("گريزد. مي
ند كه به دليل خصلت بسيار تجريدي شود. چرا كه صاحبنظران معتقد نمي

پردازي، خصلتي تجويزي داشته و بدين ترتيب  اين مفهوم، هر گونه مفهوم
تواند وجود داشته باشد. از طرف  هيچ گونه نظريه عيني درباره دولت نمي

ديگر به علت نقش و تأثير چند جانبه دولت در زندگي افراد و گروه هاي 
درباره دولت نارسا خواهد بود. لذا حداكثر پردازي  جامعه، هر گونه مفهوم

تواند انجام دهد تكيه بر آن وجهي از  پرداز سياسي مي كاري كه يك نظريه
  )7(شود اهميت محوري دارد. دولت است كه تصور مي
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پردازان  با وجود چنين معضالتي بالفاصله بايد گفت كه تقريباً تمام نظريه
ز نظر عملي مشكل بتوان زندگي را ا"اند. چرا كه  وجود دولت را پذيرفته

اي از  بدون دولت تصور كرد. وجود دولت نه تنها مبين وجود مجموعه
هاي اعمال و رفتاري است  ها و شيوه نهادهاست بلكه حاكي از وجود نگرش

كه به اختصار مدنيت خوانده شده و به حق جزئي از تمدن به شمار 
طرف است كه بتوان آن  فعل و بيآيند. ... دوم اين كه دولت نه نهادي من مي

را ناديده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. دولت داراي برخي 
خصوصيات قديمي و سنتي است كه به تدريج در طي زمان رشد كرده 

اي پيرامون انديشه  است. ... سوم اين كه پيچيدگي و ابهام قابل مالحظه
ر مانند جامعه، جماعت، ملت، دولت و به ويژه در ارتباط آن با مفاهيم ديگ

حكومت، سلطنت، حاكميت و جز آن وجود دارد. اغلب اين مفاهيم با 
شود. ... {سرانجام آن كه} تأمل درباره مفاهيمي  مفهوم دولت خلط مي

چون قانون، حقوق و تعهدات متضمن فرض وجود نوعي دولت است؛ اين 
   )8("مفاهيم بدين سان با مفهوم دولت درآميخته مي شوند.

سخن از چيستي  "توان مي"با وجود تمام نكات و مالحظات اشاره شده 
اي  تواند به گونه دولت گفت. از نظر چادويك دولت تبلور قدرت است و مي

تواند.  زندگي افراد را شكل داده و كنترل كند كه هيچ نهاد ديگري نمي
يابد. در  ياي در جامعه به وسيله دولت سامان م بنابراين تقريباً هر پديده

اي بدون توجه به دولت به عنوان قدرت  پردازي درباره هر پديده واقع نظريه
بندي اجتماعي، تقريباً غير ممكن است. از نظر اين  سامان يافتة شكل

شود كه به جامعه مدني  پرداز مفهوم كلي دولت شامل عناصري مي نظريه
اسي و جامعه توان دولت را حاصل جمع جامعه سي گردند. يعني مي برمي

  )9(مدني دانست.

  
  

  مقدمه سوم؛ يك شرطي شدگي باطل:

اي منطقي كه در بستري تاريخي رشد كرده است، خصلت يا  در زنجيره
ها  اي شرطي، تمام نگاه اي خاصي در ايرانيان شكل گرفته كه به گونه ويژگي

است. جالب آن كه مفهومي تا بدين حد ناشناخته باشد » دولت«به سوي 
هاي مختلف جامعه آن را مخاطب قرار داده و هر يك توصيه و  يهاما ال

كند  اي ديگر تكميل مي شدگي را قاعده اي از آن دارند. اين شرطي خواسته
توان جدا از مردم فهم كرد و از  كه در تحليل نهايي هيچ دولتي را نمي

  )10(رسد. داري مي اينجا بحث به حوزه وسيع و دامنه
  

ها، اهداف و ابزار بد ارزش ها، اهداف و ابزار خوب را  ؛ ارزشمقدمه چهارم
  كنند. از ميدان به در مي
اي آشنا و پذيرفته شده است كه نياز به تفسير آن نيست.  اين مطلب قاعده

دهد كه كثيري از آنها از  هاي مختلف نشان مي گذري كوتاه در ارگان
مور جاري مجال و اند. چرا كه ا پيگيري وظايف اصلي و بلندمدت باز مانده

  گذارد. فرصتي براي آنها باقي نمي
شوند.  چند سالي است كه وظايف دولت به حاكميتي و اجرايي تفكيك مي

شود كه به دستگاه متبوع خود در پيگيري  اما كمتر كارشناسي يافت مي
وظايف حاكميتي نمره قبولي بدهد. اما چرا مجموعه آنچه به نام دولت در 

ود در اين زمينه مردود (آن هم در خرداد و نه شهريور) ش ايران شناخته مي
شود؟ چرا دولت در پيگيري وظايف حاكميتي خود كه ماهيتي  شناخته مي

بلندمدت داشته و حصول نتيجه از عمر متعارف يك قوه مجريه بيشتر 
اي به پيگيري آنها نشان  است، ناكام مانده و اساسا در تحليل نهايي عالقه

از تمايل و عزم افراد و مديران و يا قضاوت درباره اين فرد دهد؟ جداي  نمي

دهد. در اين فضا وظايف  ن فرد، ساختار اجازه چنين كاري را نميآيا 
حاكميتي معطل خواهند ماند. و اين است هماني كه امروز آثار آن را در 

توان در گوشه گوشه جامعه مشاهده كرد. كجا، به چه روشي، با  ايران مي
  عي بايد اين وظايف پيگيري شوند؟چه مناب

نفت يكي از منابعي است كه ابتدا بايد تكليف آن از زاويه حاكميتي روشن 
  شود. اما چگونه؟ در ادامه پيشنهاد اين سياهه ارائه خواهد شد.

  
  ريزي: و اما آغاز بحث، برنامه

شود. چرا كه هر پاسخي به  ريزي دنبال مي ادامه بحث از منظر مفهوم برنامه
پرسش طاليي (اقتراح درباره چه كنيم با نفت) به لزوم تدوين برنامه 

هايي به دست خواهد داد كه  منتهي خواهد شد و يا حداقل توصيه
  لحاظ شوند.» ها برنامه«بايست در  مي

ترين و  اي، شناخت ابعاد و مقتضيات آن از ابتدايي در مواجهه با هر پديده
هاي  امر در مورد مسائل و پديدهترين مسائل است. رعايت اين  ضروري

هاي اجتماعي،  اي برخوردار است. چرا كه پديده اجتماعي از دشواري ويژه
هايي غير ملموس، چند وجهي و چند اليه هستند. عالوه بر  اساساً پديده

يابيم كه پويش و تجربه  اين با نگاهي اجمالي به تاريخ زندگاني بشر درمي
به مدرن، سبب شده تا تلقي و درك و  انسان در گذار از دنياي سنتي

دريافت انسان از خود و هستي دگرگونه شده و انسان خود را واجد توان و 
صالحيت براي تغيير روندهاي طبيعي بداند. به بيان ديگر امروزه انسان با 

گانة دنياي مدرن (عقل جديد، فناوري و  توسل به دستاوردهاي سه
روندهاي طبيعي را دستكاري كرده و  كند تا مهندسي اجتماعي) تالش مي

پسندد و دلخواه دارد، هدايت كند و اساساً  آنها را به سمت و جهتي كه مي
در بستر چنين نگرشي و درچارچوب چنين تفكري، علم (به معناي دقيق 

ها امكان در  آن) متولد شده است. چرا كه علم با شناسايي روابط بين پديده
  كند. امل به منظور هدايت رخدادها را مهيا مياختيار گرفتن و دستكاري عو

توان ريشه و مبناي آنچه به عنوان توسعه شناخته  در چنين چارچوبي مي
شود را جستجو كرد. بر اين اساس اگر توسعه را تغيير در  شده و معرفي مي

ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بدانيم به طوري كه اين تغييرات 
د هستند بلكه عامل استمرار و تداوم رشد نيز نه تنها متضمن رش

، بدانيم؛ الزم و ضروري است كه ساختارهاي مختلف جامعه از )11(هستند
زواياي مختلف بررسي و اصالح شوند. به بيان ديگر براي حركت در مسير 

نيافتگي الزم و ضروري است كه پيشينه،  توسعه و گذار از مدارهاي توسعه
كرد ساختارهاي مختلف جامعه مطالعه شده و آنها را ها و عمل ابعاد، خصلت

  در مسير رشد و توسعه تغيير داد.
ريزي مبتني بر  اگر چنين باشد الزم به يادآوري است كه مفهوم برنامه

ريزي نخواهد  ريزي ديگر برنامه است كه بدون آنها برنامه» ذاتي«مفاهيمي 
ايت واقعي و غيرنمايشي ريزي بدون رع بود. به بيان ديگر برنامه و برنامه

هاي ذاتي  ريزي، ناشدني است. حكم اين ويژگي هاي ذاتي برنامه ويژگي
حكم ستون مياني خيمه يا اسكت ساختمان است كه بدون آنها نه 

  اي برپا شدني است و نه ساختماني امكان ظهور و بروز دارد. خيمه
ست. عقالنيتي ريزي، عقالنيت مدرن ا هاي ذاتي برنامه حداقل يكي از ويژگي
تواند دنياي خويش را بسازد و در اين مسير دانش و  كه باور دارد آدمي مي
هاي  محوري يكي از خصلت مداري و دانش يابد و علم علم معنا و مفهوم مي

ريزي نگاه بلندمدت آن  شود. ويژگي ديگر برنامه ريزي شمرده مي برنامه
ا كه تغييراتي از نوع است. (حداقل به معنايي كه اينجا مراد ماست) چر

آنچه مراد پرسش طاليي ماست، ماهيتي بلندمدت دارند. در حالي كه با 
تناقض عجيب زودخواهي و زيادخواهي درگيريم. به قول مرحوم مهندس 

خواهيم. غافل از  خواهيم و ارزان هم مي خواهيم، زياد مي بازرگان زود مي
اني وجود ندارد و يا هيچ اين كه اين گرد ران با گردن است و هيچ نهار مج

اي و هر  امر مطلقي به جز خدا وجود ندارد و هر سياستي و هر برنامه
توان از  ها نمي هايي دارد كه بدون پرداخت هزينه طرحي، منافع و هزينه

منافع آن بهره برد. (لحن كالم به شدت آلوده بديهياتي شده كه در ابتدا 
  اشاره شد. اما گريزي نيست) 

 ،توان يافت كه دولتي اقتصاد ايران موارد قابل شمارشي مي در تاريخ 
اي تدوين كرده ولي فرصت اجرا نيافته است. ولي چون برنامه قانون  برنامه

كرد. در حالي كه دولت به  بايست آن را اجرا مي بوده است دولت بعدي مي
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م اين كرد كه به عنوان نماينده مرد آن برنامه اعتقاد و باور نداشت و ادعا مي
  پذيرد. برنامه را نمي

تمي در نظام سفارغ از منازعات سياسي بروز اين تناقض يك معضل سي
ريزي ايران است. به عنوان مثال هم خاتمي با اين معضل رو به رو  برنامه

شد و هم احمدي نژاد. در حالي كه تفاوت ديدگاه اين دو دولت و نگاه آنها 
رسد نظام  رد. بنابراين به نظر ميبه اقتصاد فاصله زيادي از يكديگر دا

ريزي ايران به طور سيستمي چنين نقصي دارد. در پي اين معضل  برنامه
ريزي تبديل به شوخي شده است. چرا كه يا مجلس  است كه برنامه و برنامه

  پذيرد و يا قوه مجريه. آن را نمي
  گام بعدي؛ اولويت روندها و فرايندها:

به خوبي تشريح شده كه  )12(ريزي برنامه در مقاله تقدم فرايندسازي بر
ريزي اولويت دارند. در  ها حتي بر مفهوم سترگ برنامه فرايندها و رويه

هاي  چارچوب اين اصل اين سياهه عزم داوري دارد كه اگر سازمان
توان ادعا  گيري در ايران را مرور كنيم مي هاي تصميم سازي و رويه تصميم

هاي متعارف و جاافتاده  يوب است. رويهكرد كه اين ماشين به شدت مع
براي انجام يك كار كارشناسي، تنظيم يك گزارش تحقيق در يك نهاد 
اجرايي، نحوه پيگيري و انجام كارها به هدف تدوين يك سياست، فرايند و 
سازوكار اجرا و نظارت بر آن، مناسبات حاكم بر روابط كارشناسان و مديران 

هاي مختلف، جايگاه و نقش هر يك از عناصر  مياني و مديران ارشد ارگان
گيري برنامه يا  هاي درون و برون سازماني براي شكل ياد شده، زنجيره

مانده،  اي، ناتوان، عقب سياستي مدون و منسجم، ... چنان ناقص، جزيره
پرهزينه و فارغ از اسلوب اوليه (همان بديهيات ابتداي بحث) هستند كه 

اهورائي مفروضِ پژوهشگران نيز بر سر كار  اگر حتي و اگر حتي دولت
باشد، اين ماشين توان توليد ندارد. به بيان ديگر نه تنها با دولتي كه داراي 

ها باشد مواجه نيستيم بلكه بدنه و سازمان كارشناسي نيز در مفهوم  حداقل
  هاي خود دور است. كالن آن، از بايسته

  گام سوم؛ مرور قوانين:

دهند كه بين فلسفه حق، عرف و  روشني نشان مي مطالعات تاريخي به
قانون ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. به بيان ديگر پس از صورتبندي فلسفه 
حق و رواج تلقي خاصي از حق، عرف جامعه پيرامون آن تلقي از حق 

شود. در ادامه اين مسير پس  سامان يافته و منجر به يك نظم اجتماعي مي
اي در جامعه به عنوان عرف رايج مطرح شد، در  هاز آن كه قاعده يا روي

زمان تهيه و تدوين قوانين رسمي، آن فلسفه حق و نظم حاصل شده از آن 
و در نهايت عرف، يكي از مباني اصلي و تأثيرگذار بر قوانين خواهد بود. به 
عبارت ديگر مطالعه تاريخ جوامع، حكايت از آن دارد كه قانون مكتوب و 

جامعه چند گام يا مرحله عقب بوده و يكي از بهترين رسمي، از عرف 
اقدامات، تدوين قوانين بر اساس عرف جاري جامعه است كه در واقع 
صورت قانوني دادن و به رسميت شناختن عرف موجود، مشروع و مقبول 

باشد. بر اين اساس مبناي قوانين رسمي و مكتوب، حق  يا حقوق است.  مي
شود، اساس و  امعه به عنوان حق تلقي ميبه عبارت ديگر آنچه در ج

آن حقوق  هزيربناي قانون قرار گرفته و قوانين، صورت رسمي و مدون شد
هستند. لذا شفافيت، صراحت و اجماع دربارة حقوق جهت تدوين قوانين، 

توان قانوني تدوين كرد.  اهميتي تام و تمام داشته و بدون توجه به حق نمي
هاي مذكور وجود نداشته  كه روابط و هماهنگيشايان ذكر است در صورتي 

توان انتظار داشتن قوانيني كارآ، كارآمد و راهگشا داشته و حتي  باشد، نمي
برنده و مخل تبديل  قوانين، به ضد هدف خود تبديل شده و به عاملي عقب

خواهند شد. در اين صورت است كه قانون بر روي كاغذ باقي مانده و در 
شوند و يا به سختي اجرا خواهند شد. در  ي يا اجرا نميصحنه واقعي و عمل

شود كه فرار از  هر صورت عدم هماهنگي بين حقوق و قانون منجر مي
  ضوابط، امري گسترده و فراگير شود.

در اين چارچوب اشاره به تفكيك ميان مفاهيم دولت و حاكميت ضروري 
نه) اطالق است. دولت در معناي خاص و محدود به هيأت اجرائي (كابي

گيرد و متولي امور  شده كه تنها بعد اجرائي مفهوم كالن دولت را در بر مي
اجرائي است. اما حاكميت به كليت و تمامت نظام سياسي اطالق شده كه 

باشد. در اين مفهوم گسترده،  متولي سه حوزه اصلي تقنين، اجرا و قضا مي
ي اعمال قدرتي دولت همان عقل كلي است كه داراي اختيار مشروع برا

باشد. اگر چه قوه مجرية حاكميت به علت برخورداري از اختيار  مشروع مي

و ابزارهاي اجرائي، نمود و عينيت خاصي نسبت به ساير قواي حاكميت 
دارد؛ اما بايد توجه داشت كه وقتي از دولت به معناي كالن و گسترده آن 

است. اين در شود، تمامت و كليت نظام سياسي حاكم مدنظر  بحث مي
توان يافت.  حالي است كه در بسياري از قوانين و مقررات واژه دولت را مي

اما اين واژه تنها يك اشتراك لفظي است. به بيان ديگر در قوانين يا حداقل 
برداشت جاري از قوانين و مقررات تفكيك الزم فوق، مورد نظر قرار 

كه كثيري از قوانين و دهد  گيرد. در حالي كه توجهي مختصر نشان مي نمي
المللي، حاكميت سياسي يك كشور را خطاب قرار داده و  اغلب قوانين بين

وظايفي را از آن طلب كرده است، فارغ از اين كه قوه اجرا در اختيار چه 
  گروهي باشد.

  نهاد: و باالخره پيش

توان از  توان گفت مي اگر مقدمات طوالني اشاره شده را بپذيريم به نظر مي
اي سهام دارند كه  هاي تجاري عده ثيل شركت استفاده كرد. در شركتتم

اي را به عنوان هيات  كنند و عده بنا بر سهم خود در انتخابات شركت مي
داران، مدير  كنند و اين عده نيز به نمايندگي از سهام مديره انتخاب مي
تنظيم ها در هيات مديره  كنند. پرواضح است كه برنامه عامل را انتخاب مي

شوند و مدير عامل، مجري مصوبات هيات مديره است. به بيان ديگر به  مي
كند و مدير عامل  داران، هيات مديره برنامه تنظيم مي نمايندگي از سهام

داران ثروت خود و دارايي خود را در يد اختيار هيات  كند. سهام اجرا مي
كالن و بلند مدت از  گذارند و بنا بر قاعده، هيات مديره با نگاهي مديره مي

كند. اگر مدير عامل نگاهي كوتاه مدت  اين ثروت و دارايي استفاده مي
تواند و بايد آن را تعديل كند.  داشته باشد بنا بر قاعده هيات مديره مي

ضمن آن كه حسابرسي از مديريت عامل امري جاري و فرايندي است و 
اص در بين نخواهد بود. هايي خ تخفيف ويژه يا امتياز تعريف شده و اغماض

داران در اختيار مدير  هيات مديره منابعي را از محل دارايي و ثروت سهام
هاي مصوب  گذارد تا تحت نظارت آن هيات، صرف اجراي برنامه عامل مي

  در همان هيات كند.
توان گفت كه  اگر فلسفه سياسي متناسب با اين ديدگاه پذيرفته شود، مي

مجري تصميماتي باشد كه نهادي به عنوان هيات  دولت بايد تنها و تنها
مديره تدوين كرده است. در اين ديدگاه مردم ثروت و دارايي مادي و 

هايي تجديدپذير و  معنوي خود (مانند نفت، خاك، آب، انواع ديگر انرژي
 دهند. تجديدناپذير، ...) را در اختيار هيات مديره كشور قرار مي

ت به معناي مرسوم در جامعه ما نيست. بدين توجه شود كه اين نهاد، دول
 شود. لحاظ از به كار بردن اين كلمه اجتناب مي

هايي چون نفت در اختيار هيات مديره كشور  در اين ديدگاه ثروت و دارايي
هاي جامعه  ها و ارزش گيرد تا اين هيات طبق منويات و خواسته قرار مي

آن است كه منويات و ريزي كند. نكته مهم  براي تخصيص آن برنامه
هاي جامعه، ابتدا و در مرحله نخست در نتيجه انتخابات  ها و ارزش خواسته

اند. به بيان ديگر مردم براي  اين هيات مديره و نه قوه مجريه، متجلي شده
هايي كه بايد هر روزه گرفت و احتياج به دانش و اطالعات  اخذ تصميم

گزينند. اين هيات در  ا بر ميبيشتر دارند، هياتي (و نه قوه مجريه) ر
هاي مردم و معيارهاي  ها و خواسته فرايندي رفت و برگشتي بين ارزش

كند.  هايي تدوين مي علمي كارشناسان و منابع محدود در اختيار، برنامه
بديهي است براي اجرا بايد دستگاهي اجرايي انتخاب شود تا زير نظر هيات 

  ها را پيش ببرد. مديره كشور برنامه
چنان چه از اين زاويه به مسائل نگريسته شود، آنچه به عنوان دولت در 

هيات مديره له عنوان كثيري از قوانين آمده هماني است كه در اينجا 
ياد شد. اين هيات همان نهادي است كه متولي وظايف از آن كشور 

ديگر اين نهاد از زاويه حاكميتي است و نه وظايف اجرايي. به بيان
شود و چون اساسا براي اين امور شكل گرفته  رو مي با مسائل روبه حاكميتي

تواند و بايد از اين زاويه به مسائل  است از مسائل روزمره فارغ است و مي
بپردازد. در اين چارچوب نهادي كه تكليف نوع مواجهه با نفت و سازوكار 

هاي اين  برداري از اين مزيت بزرگ و افزايش پتانسيل برخورد با آن و بهره
فرصت را بر عهده دارد، هيات مديره جامعه است و نه قوه مجريه. بديهي 
است كه هر آنچه در خصوص تعامل بين نظام كارشناسي و نهادهاي 

گيري گفته شده، در ميان اين نهاد و كارشناسان برقرار خواهد بود.  تصميم
 آن كه هر گونه پاسخي به پرسش طاليي مورد ولي آنچه مهم است،
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بحث بايد از اين نهاد پرورده و ساخته و متولد شود و براي اجراي تحت 
هاي برآمده از  نظارت، به قوه مجريه ابالغ شود. نفت و استفاده از فرصت
توان  طلبد. نمي اين بخش يا زير بخش، نگاهي بلندمدت و حاكميتي مي

تعيين تكليف آن را به دستگاهي سپرد كه ماهيتش كوتاه مدت است و 
  جرايي.ا

  پاسخي محتمل؛ هيات مديره داريم:

احتماال گفته شود كه آنچه در ايران با عنوان مجلس شوراي اسالمي بنا 
توان هيأت مديره جامعه دانست. اما و هزار اما كه چنين  شده است را مي
شود تا به اختصار بر اين ادعا چند گواه به شرح زير ارائه  نيست. تالش مي

  شود:
جامعه شناسي جمهوري "ابِ به تحقيق منحصر به فرد در كت -      

بزرگوار و دانشمند اخراج شده در سيستم اسالمي!!  نوشته استاد "اسالمي
ها، دكتر بشيريه، به نيكي و البته در چارچوب مقدورات زمانه،  دانشگاه

اشاره شده كه كانون و نهاد مركزي نظام جمهوري اسالمي شوراي نگهبان 
دي حاشيه بر آن است. در نمودار ترسيم شده در آن است و مجلس نها

شود كه مجلس در واقعيت امر و دنياي واقع، در  كتاب به خوبي مشاهده مي
  كجاي سيستم سياسي نظام جمهوري اسالمي قرار دارد.

عالوه بر اين، سازوكار و دوباره هماني كه پيش از اين به كار رفته  -      
ليت مجلس از همان نقص كالن در شده، فرايندهاي حاكم در فعا

برد. نكته محوري در  گيري كشور رنج مي هاي كارشناسي و تصميم سيستم
دهد و دولت بدون  اين امر آنجاست كه مجلسي كه به دولت رأي اعتماد مي

رأي آن امكان بروز و ظهور ندارد، در عمل هيچ نهاد اطالعاتي (به مفهوم 
ل از دولت ندارد و اساسا سازمان و آمار و اطالعات، كمي و كيفي) مستق

توان كارشناسي اعمال نظارت بر دولت را نيز ندارد. اين همه در حالي است 
كه عالوه بر اينها، مجلس فعلي ايران اسير تناقضي سيستمي و ماهوي نيز 
شده است. بسيار نوشته و گفته شده كه نمايندگان بايد به مسائل كالن 

اهي ملي و نه محلي بررسي كنند. اما چرا نماينده بپردازند و مباحث را با نگ
مجلس بايد مشكالت حوزه انتخابيه خود را فراموش كند و برعكس چه 

كننده نماينده، منافع  هاي تعيين تضمين سيستمي وجود دارد كه در بزنگاه
ملي را بر منافع حوزه انتخابيه خود ترجيح دهد؟ وكيل مجلس ابتدا و 

ه مردمي با مشكالت خاص است و موظف به پيش از هر چيز نمايند
پيگيري آنها. در اين چارچوب نهادي، تناقضي ميان ديد ملي و حاكميتي و 
نگاه محلي وجود خواهد داشت كه در نهايت تعريف نماينده موفق و مؤثر را 

 كند. دچار مشكل مي
، و باز عالوه بر اينها، مجلس فعلي با تمام نواقص سيستمي و فرايندي -      

برد. راقم اين سياهه به خوبي گاليه يكي از  از معضل ديگري نيز رنج مي
ها و لوايح در كارتابل  نمايندگان دوره ششم را به ياد دارد كه از انبوه طرح

شماري كه با عباراتي مشابه زير شروع  كرد. لوايح بي روزانه شكايت مي
. آئين نامه .... و در شدند كه: به استناد بند ... تبصره ... ذيل ماده .. مي

درصد از نيم  10اصالح مصوبه مورخ ... مبني بر كسر/ افزايش صدي دو از 
 "درصد آن به .... 46عشر بند ... از فصل ...، كاهش رقم فوق و افزايش 

شود،  شود كه وقتي بار مالي اين اليحه پرسيده مي حكايت زماني جالب مي
جلس بوده است. اما مشخص شايد يك دهم هزينه فرصت بررسي آن در م

هايي از اين قبيل بايد در مجلس مصوب  نبود كه در كجاي قانون جابجايي
شد. مجلسي كه با انبوهي از اين مسائل مواجه است فرصت تأمل و  مي

  تفكر درباره مسائل حاكميتي را دارد؟
  چاره كار و پرسش چه بايدكرد با نفت:     

اي جز تفويض  رسد كه چاره نظر مي در چارچوب نهادي و فرايندي فوق به
ريزي  اختيار وجود ندارد. چرا كه به استناد قانون اساسي امكان برنامه

و زدايي  توان از زاويه تراكم اي به معناي واقعي وجود ندارد. ولي مي منطقه
معناداري در مسير اصالح هاي بسيار  گامسياست گذاري منطقه اي 

تالش براي تشكيل شوراي اسالمي  هايي چون برداشت. گام فرايندها
ها، نظام  ريزي و توسعه استان ها، شوراي برنامه ها، خزانه معين استان استان

ها، ... كه در برنامه سوم تجارب چشمگيري از آنها به  هزينه استان –درآمد 
دست آمده بود كه با دولت نهم و مجموعه عملكرد آن، مسير رفته به عقب 

دستاوردهاي اميدواركننده جاي خود را به آه و  تر برگشت و و بل عقب
گشاي  ها باشد و گره توانست از فرصت افسوس دادند. چرا كه مسيري كه مي

برخي از مشكالت، ناكام و عقيم و ناتمام ماند و تمام تجارب به ورطه 
  فراموشي سپرده شدند.
ده، رسد با اتكا بر تجارب قابل اتكاي به دست آم با اين همه به نظر مي

توان مجلس شوراي اسالمي را در چارچوب امكانات و تا حد مقدور و نه  مي
بيش از آن، از شر مشكالت و مسائل ريز و اجرايي رها كرد و آن را به 
هيأت مديره كشور نزديك كرد. لذا تداوم آنچه كه در راستاي فرايندهاي 

و توسعه ريزي  ها و شوراي برنامه مورد انتظار از شوراي اسالمي استان
ها مدنظر بود نقطه عزيمت پاسخ چه  ها و نظام درآمد و هزينه استان استان

ها با  بايد كرد است. چرا كه منطق تمام فرايندهاي مذكور آن بود كه استان
ها  هاي جاري استان اتكا بر درآمدهاي خود اداره شوند. يعني در ابتدا هزينه

ني تأمين شوند و امور اي) از محل درآمدهاي استا (اعتبارات هزينه
اي) يا از درآمدهاي استاني و  هاي سرمايه اي (اعتبارات تملك دارايي سرمايه

ها لزوم  يا از محل درآمدهاي ملي تأمين شوند. اما تأملي اندك در اين گزاره
تعريف حدود اختيارات و وظايف اين دو شورا و در مرحله بعد تفكيك 

آورد. فرايندي كه  ي را به ميان ميهاي استاني از مل درآمدها و هزينه
ريزي را  توان تجربه ارزنده سازمان منحل شده مديريت و برنامه حداقل مي

رسد كه  هاي آتي قرار داد. بنابر آنچه آمد به نظر مي متكاي سياست
ها را به مجموعه درآمدها و  توان موضوع را فراتر از نفت ديد و نگاه مي

بارت ديگر چنانچه درآمد و هزينه به دو هاي ملي جلب كرد. به ع هزينه
توان نهادهاي نظارتي و اجرايي را در  سطح استاني و ملي تفكيك شود مي

ها طراحي كرد. به زبان ساده  دو سطح مذكور و متناسب با حجم فعاليت
هيأت مديره (مجلس) استاني و دولت استاني اختيار كار با درآمدهاي 

استاني را تأمين اعتبار كنند و هيأت مديره هاي  استاني را داشته تا هزينه
هاي ملي را تأمين اعتبار خواهند  (مجلس) ملي با درآمدهاي ملي هزينه

كرد. بديهي است تجارب كشورهايي چون هند و امريكا و ساير كشورهاي 
  فدرالي در اين زمينه بسيار مفيد و آموزنده خواهند بود.

هاي ملي شمرده شود، تكليف آن  به هر حال چنانچه نفت در زمره دارايي
بايد در سطحي ملي و با نگاهي بلندمدت و حاكميتي روشن شود و نه در 

تر تداوم مسير پيشنهاد شده  هاي اجرايي. به طور مشخص بستر سازمان
منجر به خروج درآمدهاي نفت از بودجه جاري قوه مجريه (و نه دولت به 

فتي در زمره درآمد (و يا به درآمدهاي ن )13(مفهوم كالن آن) خواهد شد.
تعبير برخي ثروت) ملي خواهند بود كه با نظارت مجلس (هيأت مديره) و 

هايي خاص و  به ميزان مصوب در مجلس، تنها و تنها براي اجراي برنامه
  مشخص اختصاص خواهند يافت.

  هاي اجرا و پيگيري پيشنهاد: الزامات و بايسته     

داشته باشد بايد حداقل به الزامات و  اگر زنجيره بحث قصد كامل شدن
ها در  سازي پيشنهاد نيز توجه داشته باشد. اين بايسته هاي پياده بايسته

  نگاهي اجمالي و كلي به شرح زير خواهند بود:
  :حوزه نظري -1
تمركز در حوزه فلسفه دولت و افزايش توليدات نظري به منظور  -

  بسترسازي نظري در اين حوزه
  هاي مفهومي مرتبط با دولت و حاكميت و چارچوب بسط مفاهيم -
  شناسايي ساختار دولت (به هر دو مفهوم قوه مجريه و حاكميت) در ايران -
بررسي و شناسايي ضوابط قانوني مرتبط با قوه مجريه و حاكميت سياسي  -

  در ايران كنوني با نگاهي به پيشينه آنها
  :تر حوزه عملياتيدر  -2

 ها به عنوان مجلس استاني ستانتشكيل شوراي عالي ا
ها به عنوان قوه مجريه  ريزي و توسعه استان بازتعريف مجدد شوراي برنامه

 ها استان
هاي مدنظر حداقل در  ها و تداوم برنامه هزينه استان –احياي نظام درآمد 

 چارچوب برنامه چهارم توسعه
رنمايشي زدايي واقعي به سمت هويت بخشي غي اجراي تمركززدايي و تراكم

 ها ريزي  و توسعه استان ها و شوراي برنامه به شوراي عالي استان
ها، صحن علني و هيأت رئيسه مجلس با مركز  بازتعريف رابطه كميسيون

 ها پژوهش
هاي مجلس به عنوان  تجهيز مرحله به مرحله (تدريجي) مركز پژوهش

  بازوي كارشناسي مجلس
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  ولتطراحي نظام گردآوري اطالعات مستقل از د
  ها: پانوشت

به اينجا كه رسيدم گفتاري از آقاي دكتر ميدري را به خاطر آوردم كه به نقل  -1
گفتند. به قول ايشان اگر شخصي چون دكتر  از مرحوم دكتر جهانبگلو مي

جهانبگلو در محيطي چون دانشگاه اين سخن را نگفته بود، حداقل در مجالي از 
ن را نداشت. مرحوم دكتر جهانبگلو اين دست كسي جسارت به زبان آوردن آ

ايم. آن هم درست زماني كه دنيا  ما درست در مقعد جهان به دنيا آمده"اند:  گفته
  "اسهال خوني گرفته است.

توان به مقاله آقاي سعيد غالمي نتاج در دومين همايش  براي اطالع بيشتر مي -2
كرد كه در سال  مراجعه "دستاوردهاي علمي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران"

  (؟؟) در دانشگاه تهران برگزار شد. 1383

نشر  -صدارتي، احمد  – 1368 –مفاهيم اساسي جامعه شناسي  -وبر، ماكس  -3
  144ص -مركز 

آزاد ارمكي، غالمرضا  1379 –ساختار و دگرگوني در تاريخ   - نورث، داگالس  -4
  1ص  -نشر ني  - 

ص  - نشر ني  -حسين بشيريه –دولت نظريه هاي  – 1376 –وينسنت، اندرو  -5
313  

  42ص  –فاطمي و بزرگي  –جامعه مدني و دولت  – 1377 –چادويك، نيرا  -6

  همان منبع -7

  17ص  –حسين بشيريه  –نظريه هاي دولت  – 1376 –وينسنت، اندرو  -8

  همان منبع –چادويك، نيرا  -9

كنند در اين جا  مباحثي مشابه آنچه آقاي رضا قلي پيگيري و ارائه مي -10
  راهگشا خواهد بود.

اقتداري،علي محمد ـ توسعه اقتصادي كشورهاي درحال توسعه ـ دانشگاه  -  11
  تهران

منتشر شده توسط موسسه عالي آموزش  –نوشته دكتر محسن رناني  -12
  مديريت و برنامه ريزي

(و نه كه درباره فساد دولتي ناشي از درآمدهاي نفتي گفته شده بيشتر  آنچه -13
همه) ناظر بر فساد قوه مجريه است. لذا با انتقال درآمدهاي نفتي به هيأت مديره 

  هاي محتمل آسوده شد. توان تا حدودي، از فسادهاي مذكور و آسيب مي

*  
  

  
  

  "جنگ صد ساله نفت"

  در خاورميانه! 
  رد پاي نفت و دالر در كشمكش ميان ايران و اياالت متحده!

  

  تهمورث كياني

  

، نويسنده و روزنامه نگار آمريكايي و سردبير نيوزويك بين ذكريا فريد
مي گويد  "جهان پس از آمريكا"المللي، در تازه ترين كتاب خود بنام 

اياالت متحده در حال از دست دادن نقش پيشين خود در اقتصاد و 
سياست جهان است. او مي گويد اياالت متحده براي دوران طوالني با بهره 

متيازات فراوان توانست كه قدرتمند ترين اقتصاد جهان را ايجاد وري از ا
كرده و نقش مسلط خود را حفظ كند،اما اين وضعيت در حال دگرگوني 
است. نميتوان همچنان بزرگترين ماند،اما حتي از ارائه يك نظام واحد بيمه 
بهداشتي همگاني براي مردم خود پرهيز كرد. همچنين،آقاي ديويد 

ي ديگر از نويسندگان و نظريه پردازان مطرح جامعه آمريكا، در راتكوف، يك
، با طرح نظري مشابه با نظر آقاي ذكريا، "سوپر طبقه"كتاب تازه اي بنام 

مي گويد اياالت متحده در حال از دست دادن جايگاه پيشين خود در 
جهان در رابطه با برخي از مهمترين موضوعات از جمله اقتصاد است. از 

و، بسياري از نظريه پردازان حوادث سالهاي اخير و جنگ كنوني ديگر س
عراق را نيز مرتبط با همين تحول در نقش و جايگاه اياالت متحده و 
چالشي كه در برابر آن قرار گرفته است ارزيابي مي كنند. از نظر اين گروه، 
تالش هاي اخير دولت بوش با راهبري و نظريه پردازي نئو كان و طراحان 

،نيز،در راستاي پيشگيري از تنزل جايگاه درجه  "روژه قرن آمريكاييپ"
  اولي و بي رقيبي  اياالت متحده  بوده است.

فوكوياما،كه در آن مدعي  "پايان تاريخ"چند سالي بيش از طرح نظريه 
شده بود كه با پايان گرفتن خطر كمونيسم،دموكراسي ليبرال ديگر چالشي 

د كه حادثه مرگبار و جنايتكارانه يازدم در پيش رو ندارد،نگذشته بو
سپتامبر فصل جديدي را در روابط بين المللي گشود. ديري نپاييد كه 
برخي از سياستمداران دست راستي در واشگتن و برخي رسانه ها از آغاز 

ديگري پس از چنگ سرد سخن راندند. جرج بوش رئيس  "جنگ خوب"
رح كرد و فيلمسازان هاليود را مط "محور شرارت"جمهور اياالت متحده 
افراطيون "خود را به فيلمهاي موضوع  "خطر سرخ"اين بار بجاي تصوير 
اختصاص دادند. همان مردمي كه تا چندي پيش از  "اسالمي و جهادگران

سخن مي راندند ناگهان بانگ برداشتند كه تاريخ تازه آغاز  "پايان تاريخ"
ره جديد است. در رسانه ها و شده است؛ يازدهم سپتامبر تاريخ آغاز دو

سخنان اينگونه سياستمداران سخني از نغش محتمل اياالت متحده در 
حوادثي كه به فاجعه يازدهم سپتامبر انجاميد نبود. هر كس تالش كرد تا 
سخني يا توضيحي درباره اين حوادث با كمك گرفتن از پس زمينه هاي 

از پايان جنگ سرد در  تاريخي بدهد با خشم خفه شد. نظامي گري كه پس
موضع ضعف قرار گرفته بود دوباره جان گرفت و همانطور كه سي رايت 

واقعيت آنطوري كه ارتش و نظاميگران ") زماني نوشت 1956:191ميلز (
. بر اساس "آن را تعريف مي كنند به تعريف مورد قبول همه تبديل گشت

گاميكه در خارج اين تعريف انسان طبيعتأ خوي تجاوزگري دارد. خاصه هن
از تمدن غربي زندگي ميكند و تنها كاربرد زور است كه مي تواند امنيت 
ايجاد كرده و مشكالت را حل و فصل كند. در پس اينهمه جنگ رسانه اي 
براي تحميل خطر جديد و بسيار بزرگ كردن آن،اما، تالش يك مجموعه 

كاهش  بود كه پس از پايان جنگ سرد و ي نهفته نظام- صنعتيعظيم 
چشمگير بودجه نظامي در تقال بود تا دوباره بتواند شرايطي را ايجاد كند 
كه در آن بخش عظيمي از ماليات شهروندان به مصرف افزايش بودجه 
نظامي برسد. به عالوه،اين بار اقتصاد بزرگترين و قدرتمند ترين كشور دنيا 

ن و چراي آن نيز با چالش هاي نويني روبرو بود كه تسلط و برتري بي چو
را با خطر مواجه كرده بود در ميان همه اين موضوعات،  ارتباط نفت و دالر 
و نقش حياتي اين ارتباط در تسلط اقتصاد اياالت متحده بر 
جهان،اما،نقشي ويژه و بسيار مهم داشت.با بررسي دقيق اين ارتباط به 
خوبي در مي يابيم كه در پس جنگ جاري در خليج فارس و كشمكش 

ين جمهوري اسالمي ايران و دولت اياالت متحده نيز همين ارتباط پنهان ب
است. بنابراين، شگفت نيست كه بسياري از مورخين اخير بجاي كاربرد 

را  "جنگ صد ساله نفت"اصطالح  "صد سالگي نفت در ايران و خاورميانه"
 به كار مي برند. مقاله پيش رو نيز به بررسي همين موضوع پرداخته است.

نگاهي دقيق به كشمكش وبحران دراز دامن و كهنه ميان جمهوري اسالمي 
ايران و اياالت متحده نشان مي دهد كه در پس بحران هايي نظير برنامه 
اتمي،كارشكني در فرايند صلح خاورميانه،پشتيباني از گروههاي 
تروريستي،و دخالت جمهوري اسالمي در عراق، مسئله استراتژيك و بسي 
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هفته است كه موجب شده است تا زمانيكه جمهوري اسالمي در مهمتري ن
برخي از مهمترين اصول تا كنوني سياست خارجي خود دگرگوني ايجاد 
نكند، كشمكش كنوني نيز پايدار باقي خواهد ماند. بنابراين، پيش از بررسي 
فراز و نشيب اخير در روابط ميان جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده و 

آنها درباره عراق و برنامه اتمي ايران، ضروري است تا به بررسي  اختالف
تاريخ در نفت خاورميانه و تبديل شدن نفت به مهمترين عامل در سياست 

  خارجي قدرت هاي غربي،ازجمله اياالت متحده،پرداخت.
بود و آقاي ديك چني،معاون رئيس جمهور اياالت  2001زمستان سال 

گروه توسعه و تهيه سياست و برنامه "مراه تيم متحده،در دفتر كارش به  ه
به بررسي نقشه هاي تهيه شده از برخي مناطق  "ملي انرژي كشور

خاورميانه،خاصه عراق،مشغول بود. وظيفه اين تيم بررسي و هماهنگ 
كردن نيازهاي اياالت متحده به انرژي در قرن ببيست و يكم با مسائل 

اري داشت تا با هماهنگي با شوراي امنيت ملي بود. گروه مزبور دستور ك
پرداخته و به  "رژيم هاي متمرد"امنيت ملي به بررسي چگونگي برخورد با 

تصرف و تسخير منابع و چاههاي نفتي  و گازي "طراحي برنامه اي براي 
. اين نقشه ها هيچگاه براي انتشار عمومي تهيه "جديد و موجود بيانديشد

،وپس از حمله به عراق،در پي شكايت 2003نشده بودند،اما در تابستان 
برخي از گروههاي مدني به دستور دادگاه فدرال علني شدند. نقشه ها در 
جزئي ترين نماد ممكن مناطق نفتي،شبكه لوله هاي نفتي،و پااليشگاههاي 
عراق را ترسيم كرده بودند. آنچه،اما،برجسته تر از هر چيز در اين نقشه ها 

شركت ها و مقاطه كاران مورد نظر براي " بود فهرستي پيشنهادي از
در پايان تحريم هاي سازمان ملل به  "قراردادهاي نفتي مربوط به عراق

جاي شركت هاي كنوني طرف قرارداد بود. ليندا مك كويگ، روزنامه نگار 
كاندايي در روزنامه تورنتو استار، نقشه تيم ديك چني را اين چنين تشريح 

ق به نه بلوك مجزا تقسيم شده است. اين نقشه جنوب غربي عرا"مي كند: 
عراق لخت و برهنه را نشان مي دهد كه تنها دارايي اصلي آن يعني منابع 
نفتي در آن نمايانده شده اند. شبيه بخش گوشت در يك سوپر ماركت 

شده اند؛ راسته،فيله،ران،و غيره.  چيدهاست كه در آن گوشت ها به ترتيب 
است كه مثأل چه شركتي بايد قسمت فيله يا در اين نقشه مشخص شده 

راسته را ببرد. تا پيش از اين مثال شركت فرانسوي توتال قرار بود منابع 
ميليارد بشكه نفت است به عنوان بهترين  25نفتي مجنون را كه داراي 

، بيش از شصت شركت خارجي از سي كشور 2001) تا سال 1.("تكه ببرد
يه،و چين و   برخي نيز از كشورهاي اغلب از كشورهاي فرانسه،روس

هند،ژاپن،اندونزي،كانادا،و آلمان داراي قراردادهايي با بغداد بودند كه يا 
تصويب و منعقد شده بودند يا در مرحله تصويب و انعقاد بودند. هيچ چيز 
ناخوشايند تر و ناگوار تر از اين موضوع براي لندن و واشنگتن نبود. قرار 

قبلي را كه دولت صدام حسين تهيه كرده بود از ميان  براين بود تا نقشه
برداشته و نقشه ي جديدي جايگزين  آن شود. آنچه،البته،گروه ديك چني 
در نقشه هاي خود، كه به دستور دادگاه منتشر گشت،بيان نكرده بود 
واقعيتي مهمتر بود كه آنها از آن به خوبي آگاهي داشتند؛ واقعيت اين بود 

ه كشورهاي نفتي خاورميانه عراق بيش از همه داراي منابع كه در ميان هم
دست نخورده نفتي مي باشد.همانطور كه لئوناردو ماگوري،نايب رئيس 

چاه نفت در عراق  2300تنها "شركت نفتي ايتاليايي اني،بعدأ بيان كرد، 
[تا آن زمان] حفر شده است در مقايسه با يك ميليون چاه در تكزاس. 

هنوز دست نخورده باقي مانده است. عراق هيچگاه بخش بزرگ كشور 
تكنولوژي جديد براي استخراج نفت به كار نبرده است. از هشتاد منطقه 

منطقه آنهم به طور نسبي توسعه يافته است.  21نفتي در عراق تنها 
بسياري از زمين شناسان براين باورهستند كه عراق بيش از عربستان 

ن سبب است كه فادل گيت يكي از تحليل ) به همي2( "سعودي نفت دارد
گران ممتاز نفتي در نيويورك با زبان صريح تر و بهتري وضعيت عراق 

عراق مثل باكره است. بسيار "پيش از جنگ را شرح مي دهد و مي گويد: 
بيشتر از آنچه شركت اكسان موبايل دارد، داراي نفت است. فوق ستاره 

ق به بهترين و قيمتي ترين تكه آينده است. به همين سبب است كه عرا
زمين روي كره خاكي تبديل شده است. به يك پايگاه بزرگ نظامي فكر 
كن كه سطح زيرين آن همه نفت است. چيزي بهتر ازاين نميتواني 

  ) 3( "بخواهي
   

  تاريخچه نفت در خاورميانه و جنگ صد ساله آن

ده است. در ايران، از زمان هاي باستان نفت در خاورميانه پديده اي آشنا بو
آذربايجان،و عراق حكومت ها ازسده هشتم ميالدي داراي والي يا وزير نفت 
بوده اند تا بر كار توليد و ماليات نفت نظارت كنند.بر طبق آثار بدست آمده 
از قرن دهم ميالدي حكومت فارس ساالنه نود متريك تن نفت براي 

ت. با اين همه،اما،قديمي روشنايي كاخ خليفه در بغداد خراج مي داده اس
ترين نقشه موجود از منابع نفتي عراق همان است كه نخستين بار در هفته 

با  1914ماه مي  23منتشره در لندن به تاريخ  "پتروليوم ريويو"نامه 
ذخيره هاي نفتي بين ا لنهرين: باكوي دوم در حال شكل گيري "عنوان 
ه آنتوني سامسون،مورخ نفتي منتشر شد. از آن تاريخ به بعد به گفت "است

دو نوع نقشه همواره درباره خاورميانه منتشر ميشده است. يك نقشه به "
سان همه نقشه ها نام كشورها و مكان ها را نشان مي دهد و ديگري با 
نشان دادن كل منطقه در حاليكه به تكه هاي مربع شكل تقسيم شده است 

  ). 4("مي پردازد به نمايش نماد هاي كمپاني هاي نفتي خارجي
نخست كمي به نظر غريب مي آيد و گفتمان  "جنگ صد ساله نفت"ايده  

رايج در ميان پژوهشگران غربي تنها جنگ ضد ساله را جنگ هاي غرب 
ميان فرانسه و انگليس در  1453تا  1337فرانسه مي دانند كه از سال 

رات و گرفت. جنگ صد ساله نفت،اما،با گذري بر حاشيه هاي دجله و ف
خليج فارس و بررسي تاريخ آن در صد سال اخير و ويراني هايي كه در دو 
كشور ايران و عراق بر جاي نهاده است،بدست مي آيد. اين عنوان را بيش از 
همه آقاي جيمز پاول،تحليلگر فوروم سياست جهاني سازمان ملل،روزنامه 

نويسندگان  نگار سويسي ويليام انگدال،و اخيرأ آقاي كوين قيليپس ،از
آمريكايي و از فعاالن پيشين حزب جمهور يخواه اين كشور و منتقد 
سرسخت سياست هاي كنوني اياالت متحده و دولت جرج بوش، در كتاب 

به كار برده اند. اگر چه آمريكائيان  "تئوكراسي آمريكايي"خود به نام 
ي آغاز سرانجام در جايگاه رهبري اين جنگ ها قرار گرفتند، جنگ،اما،زمان

يك شيخ محلي مرعوب در جايي به نام كويت از  1897شد كه در سال 
دولت بريتانيا درخواست كرد تا منطقه اش  را، كه در آن زمان محل يك 
پست نظامي و قرارگاه كوچكي متعلق به دولت عثماني بود، تحت قيموميت 
 و حفاظت قرار دهد. در همان زمان آلمان كار تاسيس خط آهني را براي

متصل كردن برلين به بغداد آغاز كرده بود و در صدد بود تا با مذاكره با 
عثماني ها از كويت براي ترمينال خود به خليج فارس استفاده 
كند.انگليسي ها زودتر دست به كار شدند و پس از آنكه جنگ جهاني در 
گرفت عراق عثماني به سرعت يه صحنه نبرد طرفين تبديل شده بود. جون 

كه در آن –ي ها پيش از آن قرادادهايي براي استخراج نفت در موصل آلمان
بدست آورده بودند،  -جنوب نفت دارد اززمان به نظر مي رسيد بيشتر 

بنابراين بريتانيا كوشيد تا هر چه زودتر موصل را از چنگ آنها بربايد. پيش 
- كساز پايان جنگ جهاني نخست،بريتانيا و فرانسه  بر اساس قرار داد سا

پيكو مناطق نفتي بين ا لنهرين را بين خود تقسيم كردند. بعدأ در حاليكه 
جنگ جهاني تمام شده بود بريتانيا با ادامه جنگ تا پس از نوامبر 

موصل را تصرف كرد و از دادن  آن به فرانسه بر طبق قرارداد 1918
مخالفت كرد. تالش هاي بعدي تركيه براي بازپس گيري موصل در سال 

از طريق جنگ ناكام ماند. پس از آن دولت بريتانيا با وجودي كه  1922
چندين بار به اعراب قول استقالل و خود مختاري داده بود با تالش هاي 

كرد. شورش ها و تالش اعراب  خوردآنان براي خودمختاري به شدت بر
براي خود مختاري از سالهاي بعد از دهه بيست ميالدي تنها منجر به 

يروي هوايي سلطنتي در منطقه براي نخستين بار در تاريخ شد. استقرار ن
اين "به گفته استفان پليتري،استاد كالج جنگ ارتش اياالت متحده، 

نخستين بار بود كه كشوري از نيروي هوايي براي مقاصد ضد شورش 
استفاده مي كرد. پس از آن انگليسي ها براي همه نوع مأموريت از آن 

مثال آنها به بمباران قبيله ها و روستاها مي پرداختند استفاده مي كردند، 
). يكي از 5( "تا آن را براي بازديد مأمور ماليات آماده و آسان سازند

مورد را از درگيري هاي خشونت بار عمده از سال  30مورخين عراق 
،كه بريتانيا سرانجام عراق را ترك كرد، ثبت كرده است ( 1958تا  1919

در دو جنگ جهاني، و نقش نفت در سياست هاي بريتانيا و  ). تاريخ عراق6
آلمان به خوبي و به طور مستند تهيه و تدوين شده است.براي همين بود 
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كه در هنگام جنگ اخير عراق، توني بلر ،نخست وزير پيشين 
بر آن بود تا به افكار عمومي بقبوالند كه اين بار نفت در  هموارهبريتانيا،

جنگ تأثيري نداشته است. كاري كه هيچگاه مورد سياست دولت و در 
پذيرش افكار عمومي قرار نگرفت و رسانه ها ي بريتانيا نيز، برخالف رسانه 
هاي اياالت متحده كه به نجات جرج بوش شتافتند، تالش او را ناكام 

  گذاردند.
بنابراين، نيمه نخست قرن گذشته چند مورد را به مثابه نماد هاي برجسته  

كرده است؛ نخست آنكه نفت همواره انگيزه مركزي تالش  معرفي
كشورهاي غربي اعم از روسيه،بريتانيا،آلمان،فرانسه و اياالت متحده براي 
دخالت نظامي در منطقه و يا سرنگوني دولت ها در ايران و عراق و مداخله 
در خاورميانه بوده داست. دوم،نفت سبب شده است كه خليج فارس و بين 

به يكي از شلوغ ترين گذرگاه هاي  سالح  و رفت وآمد ارتش ها النهرين 
تبديل شود. سوم،با سقوط بريتانيا به مثابه قدرت برتر جهان، اياالت متحده 
به تدريج،و از اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد ميالدي،رهبري 
مداخالت در منطقه را بر عهده گرفت. بنابراين، سي سال آخر جنگ صد 

مركزيت و رهبري اياالت متحده ادامه يافت. اگر چه پيش از آن، در ساله با 
دوران دولت ملي دكتر محمد مصدق در ايران اياالت متحده براي نخستين 
بار رهبري عملياتي رابراي سرنگوني آن دولت به دست گرفت،با اين 
همه،ابتكار نخستين هنوز در دست بريتانيا قرار داشت. آنچه،اما،براي 

بار موجب شد تا آمريكايي ها ابتكار جنگ هاي نفت را به نحو نخستين 
كشورهاي عربي بر ضد  1973تمام عيار بدست گيرند،تحريم  نفتي 

پشتيبانان اسرائيل،از جمله هلند و اياالت متحده، بود. در آن زمان،جيمز 
در تماسي با مقامات "شليزينگر،وزير دفاع در دولت ريچارد نيكسون،

نهاد كرد تا دو كشور مشتركأ در عملياتي هوايي مناطق بريتانيايي پيش
نفتي عربستان سعودي،كويت،و ابوظبي را اشغال كنند. با وجوديكه 
بريتانيايي ها بدشان نمي آمد،اما اين كار به سبب مخالفت برخي عملي 

با انتشار مقاله اي در  1975). كسينجر براي نخستين بار در سال 7("نشد
). به همين سبب 8نام مستعار از اين طرح پرده بر افكند(مجله هار پر،و با 

بود كه آقاي جيمز آكين،سفير آن دوران اياالت متحده در عربستان 
براي جنگ اخير عراق 2002سعودي،هنگاميكه دولت اين كشور در سال 

خود را آماده مي كرد، با يادآوري مقاله هارپر، كه در آن نويسنده براي حل 
متحده از تصرف مناطق نفتي سخن رانده بود،مدعي  مشكل نفت اياالت

اين جنگ اخير همان برنامه كسينجر است. من فكر مي كردم اين "شد كه 
  )9("برنامه از بين رفته است. اما دوباره بازگشته است

  گره خوردن نفت 

  با امنيت ملي در سياست اياالت متحده 

ممكن است كه عراق را از  در كورنو لوژي بريتانيايي ها و آمريكايي ها غير 
كويت و ايران جدا كرد. در دهه پنجاه ميالدي سازمان سيا كودتايي را با 
موفقيت در ايران بر ضد دكتر محمد مصدق سازماندهي كرد و دست به 

بر ضد عبدالكريم قاسم در عراق زد.  1959كودتايي نافرجام در سال 
ج فارس در دوران تمام بنابراين از آن زمان اهميت استراتژيك تمام خلي

روساي جمهور اياالت متحده از دوران روزولت به بعد جزو اركان اصلي 
سياست خارجي اين كشور شد.در تمام اين دوران نكته مركزي نگراني هاي 

با مسئله 1973كاخ سفيد نفت بوده است. ارتباط حوادث پس از سال 
ت. در آن سال نفت،اما،بسي بيشتر از حوادث پيشين روشن و برجسته اس

اعراب به پشتيباني از جنگ يوم كيپور (رمضان) از سوي مصر ،سوريه،و 
اردن با اسرائيل دست به تحريم نفتي برخي كشورها ي غربي از جمله 
اياالت متحده و هلند زدند. پس از اين تحريم بود كه اياالت متحده ساختار 

ن كرد و دست و نوع روابط خود با كشورهاي عربي خليج فارس را دگرگو
به تدابيري زد تا از تكرار چنين تحريم هايي در آينده جلوگيري كند. 

اميتي در اياالت - همانطور كه آقاي مايكل كالر نظريه پرداز اقتصادي
متحده، در كتاب خود اعالم كرد، تقريبأ از اواسط دهه هشتاد ميالدي نفت 

وط به امنيت ديگر يك كاالي معمولي نبوده است؛ بلكه به موضوعي مرب
ملي تبديل شده و تحت نظر وزارت دفاع اياالت متحده قرار گرفت تا 

). از آن به 10( "جريان آن به هروسيله و با هر هزينه اي تضمين گردد"
در ارتش اياالت متحده مĤمور شد تا از خط لوله  "ساوتكام"بعد،فرماندهي 

ل پترليوم در نفتي و تاسيسات مربوطه متعلق به شركت نفتي اوكسيدانتا
كلمبيا و برخي كشورهاي آمريكاي التين محافظت كند. فرماندهي 

مأمور شد تا  سرمايه گذاري هاي نفتي در قفقاز و خاصه خط  "اويوكام"
لوله نفتي باكو به بندري در تركيه را محافظت كند، با كشف منابع نفتي در 

فرماندهي مالي،سنگال،غنا و برخي ديگر از كشورهاي غرب آقريقا اين 
حوزه مأموريت خود را به آن مناطق نيز گسترش داد. اين كشورها به همراه 
آنگوال،گينه كوناكري،نيجريه، كنگو،كامرون،و گابن اخيرأ، به سبب آنكه 
ممكن است به سبب دارا بودن منابع نفتي فراوان و نزديكي كشورهاي آن 

اخير استراتژيك  به همديگر،به رقيبي براي اوپك تبديل شود، در مالحظات
ارتش اياالت متحده نقش ويژه اي يافته است. به همين سبب، فرماندهي 
پاسفيك،كه براي تضمين آبراهه هاي نفتي مهم ايجاد شده است، اخيرأ 
مأموريت خود را به آن مناطق نيز گسترش داده است.  سرانجام،فرماندهي 

ت. چنين آرايشي سنتكام مي باشد كه مأمور خاروميانه و آسياي ميانه اس
از نيروها آقاي مايكل كالر را برآن داشت تا چنين نتيجه گيري كند: 

ارتش اياالت متحده بيشتر و بيشتر از پيش براي محافظت از منابع نفتي "
و شبكه حمل و نقل آن به اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.اين 

نقاط دنيا گسترش بود،اكنون به همه  فارسآرايش كه زماني تنها در خليج 
يافته است. كم كم،اما، به طور پيوسته و قطعي ارتش اياالت متحده به يك 
سرويس محافظت از نفت در سطح جهاني تقليل مي يابد و بهتر است همه 

). هنگاميكه در 11( "(نفتكام) نام بگذاريم "اويل كام"اين فرماندهي ها را 
ايران جنگي هشت  دولت صدام حسين با بمباران شهرهاي 1980سال 

ساله و خونين را با ايران آغاز كرد،واشنگتن و لندن با فروش وسايل نظامي 
و همچنين تجهيزات با كارايي دوسويه به عراق زمينه دست يابي عراق را 

) اين 12به سالح هاي مرگبار شيميايي،ميكربي،و حتي اتمي فراهم كردند.(
ب خشم  برخي از عمليات چنان رسوا و غير انساني بود كه موج

جمهوريخواهان معروف شد. مثال آقاي ويليام سفير ستون نويس مشهور 
روزنامه نيويورك تايمز در دهه هشتاد و از دستياران كاخ سفيد در دوره 

عراق "رونالد ريگان رفتار دولت هاي بريتانيا،اياالت متحده،و ايتاليا را 
مهوري بعدي از نامزد نام گذارد و حاضر نشد در انتخابات رياست ج "گيت

جمهوريخواهان آقاي جرج بوش (پدر) ،كه در چنين عملياتي نقش فعالي 
داشت، پشتيباني كند.  پس از آن نيز هر دو جنگ خليج فارس نه براي 
كمك به كويتي ها و يا دفع شر صدام از سر مردم آن كشور و از بين بردن 

در جايگاه مسلط  سالح كشتار جمعي،بلكه به سبب كنترل نفت و نقش آن
دالر در اقتصاد جهاني بوده است. چنانكه آقاي ديويد فروم،نطق نويس 

جنگ با "پيشين كاخ سفيد در كتاب بيوگرافي سياسي بوش نوشت : 
تروريسم طراحي شد تا نظم و ثبات نويني براي مهمترين و خشن ترين 

رياي منطقه در روي زمين بيĤورد و[ متعاقبأ] با امن كردن بزرگترين د
). بنابراين، 13( "نفتي جهان، شكوه،عظمت، و رفاه براي ما به ارمغان آورد

اگر با دقت به همه تاريخ صد سال گذشته و كشف نفت در منطقه توجه 
كنيم درخواهيم يافت كه نفت  يكي از مهمترين عوامل نهفته در پشت 

قاله اي همه اين اقدامات بوده است. همانطور كه روزنامه آسيا تايمز در م
تمام كشورهايي كه "نوشت:  "جنگ براي خط لوله نفتستان"تحت عنوان 

در مسير خط لوله نفتي از مناطق خليج فارس و درياي خزر به سوي غرب 
هستند يا در معرض مداخله نظامي مستقيم بوده اند يا دچار جنگ داخلي 

است. ). تنها تغيير دگرگوني در تبليغات و شعار هاي سياسي 14( "هستند
در دوره اي بريتانيا با وعده آزاد كردن اعراب از سلطه عثماني ها و اعطاي 
خود مختاري به آنها، نخستين عمليات خود را براي نفوذ و تسلط بر منابع 
نفتي سازماندهي كرد. در دوره اي ديگر با شعار پشتيباني از اعراب و 

يافت.در دوره  حكومت هاي عربي در برابر خطر كمونيسم اين تسلط ادامه
اخير و در جنگ دوم خليج فارس، دولت جرج بوش با وعده دموكراسي در 

همه امپراطوري ها در "جستجوي نفت برآمده  است. به گفته ادوارد سعيد 
گفتمان و مواضع رسمي و علني خود مدعي شده اند كه آنان به سان 

آنها به قصد  امپراطوري قبلي نيستند. كه آنها مأموريت ويژه اي دارند. كه
آزاد كردن، تمدن سازي، و نظم و دموكراسي آمده اند، و اينكه آنها تنها به 

.  آنچه،اما،موجب "مثابه آخرين راه حل مجبور به استفاده از زور شده اند
تمايز سياست توسعه طلبانه نفتي اخير اياالت متحده از سياست بريتانيا 

كه اياالت متحده به درنيمه نخست قرن پيش شده است در اين است 
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عنوان برترين قدرت اقتصادي جهان كنوني پس از نيمه دوم قرن گذشته، 
برخالف بريتاينا در آن دوران، بسيار بيشتر بر مصرف نفت تكيه دارد و 
مهمتر از همه منابع نفتي اش در حال تمام شدن است.  مثآل در دوره بين 

دنيا تسلط داشت  و در  كه بريتانيا بر اغلب منابع نفتي 1953تا  1919
% بر 90همه جا در جستجوي نفت بر آمده بود،اقتصاد داخلي آن كشور تا 

ذغال سنگ متكي بود. بنابراين، همين مسئله موجب شده است كه در 
سياست كنوني اياالت متحده نفت بيش از پيش با امنيت ملي گره خورده 

  و به برجسته ترين عامل بدل گردد
  

  
  

  آن درنفت و نقش    

  پيچيدگي رابطه جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده 

هر گونه بررسي رابطه پر كشمكش و پر فراز و نشيب بين جمهوري 
اسالمي ايران و اياالت متحده نخست بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا 
اين رابطه اين همه داراي فراز و نشيب  است كه گاه اين دو كشور را در 

قرار داده و گاه توافق و سازشي قريب الوقوع را نويد داده آستانه جنگ 
است. به نظر نگارنده توضيح اين فراز و نشيب شديد با تكيه مطلق بر 
رويكرد برخي جناح هاي تندرو در درون حكومت جمهوري اسالمي يا با 
تكيه بر رويكرد نئو كان ها در اياالت متحده و گذاشتن بار همه مسئوليت 

ن دو گروه ،نمي تواند بيانگر اين پيچيدگي و فهم آن باشد. اين بر گرده اي
دو گروه،البته،هر يك در تشديد اين مناقشه نقش داشته و دارند،و گاه نقش 
آنها بسيار برجسته بوده است اما تمام نقاط تاريك اين رابطه را روشن نمي 

اران كند. مثأل، در پاييز گذشته در حاليكه گزارشي هايي حكايت از بمب
قريب الوقوع ايران بوسيله اياالت متحده در اغلب رسانه ها وجود 
داشت،ناگهان در دسامبر همان سال واشنگتن  با دادن برخي از امتيازات به 

برآرود اطالعاتي سازمان "تهران از در آشتي درآمد. نخست، انتشار 
ان از اياالت متحده  در اوايل دسامبربود كه اعالم كرد اير "اطالعات ملي

به دنبال سالح اتمي نبوده است. دوم، در همان زمان چين  2003سال 
قراردادي چندين بيليون دالري با ايران براي توسعه منابع نفتي و گازي 
امضاء كرد و درحاليكه برخالف برخي قرار دادهاي سازمان ملل بود و 

ا ايران خاصه بر خالف تحريم هاي اياالت متحده درباره قرار دادهاي نفتي ب
بود،ااياالت متحده هيچ اعتراضي نكرد. در حاليكه اياالت متحده در برابر 

به شدت اعتراض  2004قراردادي مشابه آن با حجم بسيار كمتري در سال 
كرده بود و دست به تهديد اقتصادي چين زده بود. سوم، روسيه در اواسط 

برخالف همه دسامبر نخستين محموله سوخت اتمي را به ايران فرستاد و 
توافقات پيشين روسيه با ايران،اين بار اياالت متحده هيچ واكنشي از خود 
نشان نداد. چهارم،در اواخر دسامبر آقاي رايان كراكر و برخي از فرماندهان 
برجسته نظامي اياالت متحده در عراق براي نخستين بار اعالم كردند كه 

كاهش خشونت در عراق  تالش رهبري حكومت ايران در باالترين سطوح به
و افزايش آرامش در اين كشور به طور اساسي مدد رسانده است. 
سرانجام،در دوم ژانويه همان سال، ايت اهللا خامنه اي،رهبر جمهوري 
اسالمي،در سخناني اعالم كرد كه نداشتن رابطه با اياالت متحده اگر چه 

نيست كه  يك سياست عمده جمهوري اسالمي بوده است اما به معناي آن
نبايد هيچگاه چنين رابطه اي وجود داشته باشد. چه چيزي در پس اين 
چرخش هاي ناگهاني در رابطه دو كشور در آن زمان و پس از آن بوده 
است پرسشي است كه اين بخش از مقاله حاضر در صدد است به آن پاسخ 

  دهد.
ختالفات پيش از هر چيز بايد بر اين نكته انگشت گذاشت كه عامل اصلي ا 

دو كشور ،برخالف ظاهر آن، برنامه اتمي ايران نيست، اين اختالفات درباره 

نفت ايران است. موضوع اساسي اين است كه اياالت متحده اعتمادي به 
حكومت جمهوري اسالمي ندارد تا اجازه دهد آنان منابع نفتي و گازي 

حكومت عظيم خود را توسعه دهند. به طور مثال، آنان نمي دانند كه 
كنوني ايران،در صورتي كه تحريم هاي كنوني بر سرمايه گذاري در ممنابع 
نفتي و گازي آن كشور برداشته شود، با افزايش توليد نفت خود و ثروت 
فراوان حاصل از آن چه خواهد كرد. نگراني از آين است كه ايران،از يك 

آورد و  سو،نقش بسيار برجسته تري در بازار جهاني نفت به دست خواهد
خواهد توانست از اهرم نفت به طور موثري استفاده برد. از سوي ديگر،ايران 
با ثروت هنگفت ناشي از افزايش صدارات نفتي،خواهد توانست به توسعه 
،تجهيز، و نوآوري در ارتش خود(چه اتمي و چه غير اتمي) دست زند. با 

 - ر نفتيتوجه به وضعيت ژئوپلتيك و جمعيت ايران، تركيب قدرت برت
گازي و ارتش مجهز و نوين، ايران را در چنان وضعيتي قرار خواهد داد تا 
برتري مطلق اياالت متحده در خليج فارس را به چالش بگيرد. خليج فارس 
جايي است كه بيش از شصت درصد نفت جهان از آن جا مي گذرد و در 

چون و همه سالهاي گذشته اياالت متحده نسبت به هر خطر كه  تسلط بي 
چراي آن كشور را بر اين منطقه تهديد كرده است به شدت حساس بوده 
است. اياالت متحده هژموني خود در اين منطقه را چنان حياتي مي داند 
كه به هيچكس ديگر،حتي اروپايي ها، اجازه نخواهد داد تا اين هژموني را 

ايي نوشت : . همانگونه كه تام او دانل،روزنامه نگار آمريكندبه چالش بگير
نكته اصلي اين است؛ همه دولت هاي اياالت متحده، نه تنها دولت كنوني "

با نئو كان هاي خود، هنوز به اين باور نرسيده است كه رهبري روحانيت در 
حكومت ايران [در صورت برداشته شدن تحريم ها و تبديل شدن به قدرت 

 "عاقل و سنجشگر"ي نفتي] آنطور كه  اياالت متحده مي خواهد به بازيگران
يعني، در بازار جهاني نفت  تبديل خواهند شد؛  "دوستدار تجارت آزاد"و 

).  15("بازيگراني نظير كويت،امارات عربي متحده، و عربستان سعودي
بنابراين، اياالت متحده بخش نفت و گاز ايران را در دو دهه گذشته هدف 

شور به قدرتي درجه اول تحريم خود قرار داده است تا از تبديل شدن آن ك
در بازار جهاني نفت پيشگيري كند. نتيجه اين تحريم تا كنون اين بوده 
است كه بخش نفت و گاز ايران هيچگاه پس از انقالب اسالمي  يا پس از 
جنگ هشت ساله با عراق بازسازي نشد. خاصه پس از تشديد اين تحريم 

ي خارجي و فن آوري ،اين بخش از هرگونه سرمايه گذار1995ها در سال 
هاي نوين نفتي بي بهره بوده است. چنانكه ايران با رشد جمعيت و مصرف 
بي رويه،بخش عمده توليدات خود را به مصرف داخلي مي رساندو 
،بنابراين، اكنون به رغم دارا بودن دومين منابع نفتي و گازي جهان،به 

شده است. قدرتي درجه چندم و كم نفوذ در بازار جهاني نفت تبديل 
ميليون بشكه در روز) در حدي است كه   2.4صادرات نفتي امروز ايران ( 

در صورت قطع آن،عربستان سعودي  ميتواند با افزايش توليد نفت خود آن 
را جبران كند و از شوك به بازار نفتي جهان پيشگيري كند. از ديگر سو 

مللي انرژي) قادر ،ذخاير استراتژيك اياالت متحده و اروپا ( آژانس بين ال
است به مدت دوسال ورزانه بيش از دو ميليون بشكه نفت(در حد توليد 
ايران) به بازار نفت وارد كند. بنابراين،اگرچه هنوز قطع توليد نفت ايران به 
لحاظ رواني در كوتاه مدت شوك به بازار جهاني نفت وارد خواهد كرد اما 

موجب كمبود اساسي نفت و اين تأثير بسيار كوتاه مدت خواهد بود و 
بحران جدي نفتي نخواهد شد. ايران نيز با درك اين موضع در همه 
مناقشات همواره از تهديد قطع صادارت نفت خودداري ميكند. تحريم فن 
آوري هاي نفتي نيز موجب شده است كه ايران كمتر از دو سوم نفت 

ر دهد. موجود در چاههاي نفتي خود را استحصال كند و بقيه را هد
همچنين، بخش پااليش و فرآروده هاي نفتي ايران چنان كاهش يافته 
است كه اين كشور به وارد كننده عمده محصوالت پااليشي نفت تبيدل 
شده است. بنابراين،اگرچه سوء مديريت و فساد گسترده ،نيز،يكي از عوامل 

ند درماندگي ايران در بخش نفت و گاز بوده است، تحريم هاي نفتي هدفم
اياالت متحده ،اما،تا كنون از تبديل شدن ايران به قدرتي نفتي متناسب با 

  ظرفيت خود چلوگيري كرده است.
تغيير "اين فرايند در سالهاي اخير با تهديد علني حكومت ايران با پروژه 

(رژيم چنج) بيش از پيش سياسي شد و سرانجام جمهوري اسالمي  "رژيم
تا دست به تغيير استراتژي خود زند.  ايران را در وضعيتي قرار داد

همچنانكه گفته آمد،با كاهش شديد توليد نفت ايران و در نتيجه تنزل 
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شديد نقش آن در بازار جهاني نفت،سالح نفت براي ايران كاراريي خود را 
از دست داد. از ديگز سو،بحران ممتد و مزمن اقتصادي نيز توانايي هر گونه 

دي را از ايران سلب كرده است. بنابراين، اقتصا-ريسك و مانور نفتي
جمهوري اسالمي ايران در سالهاي اخير دست به ايجاد اهرم ها ي ديگري 
زد. نخست،جمهوري اسالمي كوشيد تا برنامه اتمي خود را با قصد دستيابي 
به چرخه سوخت اتمي و فن آوري هاي آن توسعه دهد. با توسعه اين 

قرار خواهد گرفت كه در صورت تمايل و  برنامه،ايران در چنان موقعيتي
احساس خطر در زمان كوتاهي دست به توليد سالح هسته اي زند. خاصه 
اينكه جمهوري اسالمي ايران برنامه توسعه موشكي خود را به طور نيمه 
آشكار همچنان ادامه مي دهد تا بر دقت و كارايي آن افزوده گردد. دوم، 

در خارج از مرزهاي خود در صدد يافتن جمهوري اسالمي ايران كوشيد تا 
و تقويت اهرم هايي برآيد كه در صورت لزوم بتواند به اياالت متحده فشار 
وارد كند.  در اين دوره،همانطور كه آقاي اسكات پترسون در روزنامه 

محور ") گفته است ايران  به ايجاد 30/5/2008كريستين ساينس مانيتور (
، سوريه، حماس و برخي گروههاي شيعه متشكل از حزب اهللا "مقاومت

عراقي  دست زد. لبنان، فلسطين،و خاصه عراق مناطقي هستند كه ايران 
توانست به خوبي دست به تقويت و گسترش   پايگاههاي نفوذ خود زند، و 
آنطور كه معلوم است تا حد زيادي در كار خود موفق بوده است.  با اين 

اي دارد و رويارويي جمهوري اسالمي همه،عراق در اين ميان نقش ويژه 
ايران و اياالت متحده بيش از هرجا در آن كشور عملي مي شود. به عالوه، 
به سبب نقش بسيار مهم عراق در سياست هاي داخلي اياالت متحده،اهرم 
عراق بيش از هر اهرم ديگري در كشمكش بين دو كشور و هرگونه 

  گفتگوي محتمل سودمند خواهد افتاد.

  عراق در فرايند اختالف دو كشورنقش 

را به اياالت  "معامله بزرگ"ايران پيشنهاد موسوم به  2003در سال  
متحده داد كه در آن همه موضوعات مورد اختالف بين دو كشور،از جمله 
رابطه با اسرائيل،گنجانده شده بود. اياالت متحده، كه در آن زمان به چيزي 

راضي نبود،اين پيشنهاد را رد كرد. مدارك در ايران  "تغيير رژيم"كمتر از 
و شواهدي در دست نيست كه گفتگوهاي كنوني و گاه گاه بين ايران و 

استوار باشد.به نظر مي رسد اين  "معامله بزرگ"اياالت متحده بر محور 
گفتگوها اختالفات دو كشور درباره آينده عراق و سياست هاي دو كشور در 

اين گفتگوها كه بالنسبه به خوبي در جريان بود  آن منطقه را در بر ميگيرد.
برداشت نادرست آقاي احمدي نژاد از اختالف  و به نتايجي نيز رسيده بود

خواهان در كنكره اياالت متحده دچار وقفه  ها و جمهوري بين دموكرات
. در گفتگوهاي نخستين بين ديپلمات هاي درجه دوم  دوكشور در گشت

توافق كردند درحاليكه اياالت متحده با گفتگو با كميته ها ي فرعي، آنها 
رهبران قبايل سني در عراق كه مدتها بود آنها را مسلح و سازماندهي كرده 
بوده است خواستار منزوي كردن و از بين بردن سني هاي افراطي و 

همين رهيافت را در  نيزمتخاصم با دولت مركزي عراق خواهد شد،ايران 
كار گيرد. در اين دور گفتگوها، همانطور كه تحليل  مورد گروههاي شيعه به

گر مسائل امنيتي از موسسه استراتژيك استراتفور به طور آشكار گزارش 
ايجاد كنند.  "پاكسازي"دو كشور توافق كردند كه كميته اي براي "كرد: 

اياالت متحده سني هايي را كه همكاري نكنند خواهد كشت و ايران نيز 
. همچنين،دو كشور "يعه هاي شورشي انجام خواهد دادهمين كار را با ش

توافق كردند كه ارتش عراق در حدي توسعه نخواهد يافت تا بتواند در 
خارج از مرز خود كارايي داشته باشد. براي تضمين تماميت ارضي عراق 
قرار شد اياالت متحده و آن كشور پيمان امنيتي دراز مدتي ببندند. با 

تحت "ر واقع عراق به يكي از دولت هاي نفتي بستن چنين پيماني د
اياالت متحده تبديل خواهد شد، مانند عربستان سعودي و كويت  "الحمايه

و ديگر دولت هاي عربي حاشيه خليج فارس. اين همان پيماني است كه 
به شدت  به آن مخالفت مي كنند. اين پيمان در واقع مقامات ايراني اكنون 

هاي اياالت متحده درباره عراق پس از جنگ  هسته و هدف اصلي سياست
نخست خليج فارس،و خاصه جنگ اخير عراق، بوده  است.  اياالت متحده 
تنها در صورت بستن چنين پيماني دست به سرمايه گذاري هنگفت و 

  اساسي در صنعت نفت عراق خواهد زد.

در صورت به سرانجام رسيدن گفتگوهاي محتمل اياالت متحده و  
اسالمي ايران درباره عراق و بدون آنكه دو كشور دست به جمهوري 

و حل و فصل برخي ديگر از اختالفات اساسي زنند،مشكل  "معامله بزرگ"
اصلي جمهوري اسالمي همچنان باقي خواهد ماند در  حااليكه يكي از 
مهمترين اهرم هاي خود يعني عراق را از دست داده است. همچنانكه در 

مقاله بيان شد،نه آرامش در عراق و نه،حتي،دست بخش هاي پيشن اين 
شستن از فن آوري چرخه سوخت هسته اي هيچكدام هسته اصلي اختالف 
اياالت متحده و جمهوري اسالمي ايران را تشكيل نمي دهد. موضوع اصلي 
مسئله نفت و به تبع آن كنترل بر خليج فارس و هژموني كنوني اياالت 

ت هاي استراتژيك جمهوري اسالمي ايران متحده  و ارتباط آن با سياس
است. حتي در صورت توافق هاي موردي و تاكتيكي، به نظر نمي رسد كه 
درك دولت اياالت متحده از جمهوري اسالمي ايران دگرگون شود. از نظر 
اياالت متحده، جمهوري اسالمي ايران همچنان به مثابه يك دولت 

آن غير قابل پيشبيني است  كه  ديني،راديكال،غير قابل اعتماد،و رفتار
نبايد به قدرت مهمي دربازار جهاني نفت و از آن مهمتر به قدرت مسلط بر 
خليج فارس تبديل گردد. بنابراين، تا زمانيكه  جكومت ايران از چنين 
ويژگي هايي برخوردار است،اياالت متحده بر ادامه تحريم صنايع نفت،گاز، 

ان پافشاري خواهد كرد و توافق محتمل و برخي از صنايع استراتژيك اير
درباره عراق تنها ممكن است از درگيري نظامي بين دو كشور بكاهد. بنا بر 
تخمين هاي بين المللي،صادرات نفت ايران در صورت برطرف شدن تحريم 
ها و سرمايه گزاري وسيع و دست يابي به فن آوري نوين مي تواند، در 

ا سه برابر برسد. چنين افزايشي، با در نظر فاصله پنج تا هفت سال،به دو ت
گرفتن موقعيت ژئو پلتيك ايران و توانايي هاي ديگر آن كشور، به تحت 
الشعاع قرار دادن عربستان سعودي  در بازار جهاني نفت و دگرگوني 
وضعيت ژئو پلتيك خليج فارس و خاورميانه خواهد انجاميد در صورت  

و اياالت متحده، چهار كشور از پنج كشور انعقاد پيمان امنيتي بين عراق 
اياالت متحده  "تحت الحمايه"عمده توليد كننده نفت در خليج فارس، 

خواهند بود. اگر قرار باشد اياالت متحده با استفاده از چنين نظامي بازار 
در آن پيشگيري  "تالطم،بحران، و نا امني"جهاني نفت را كنترل كرده و از 

ر اين كشور خواهد بود؛ يا ايران نيز بايد (رسمأ يا بطور كند، دوراه در براب
باشد، يا از تبديل  "تحت الحمايگي"غير رسمي) عضو يا متحد اين نظام 

اقتصادي  -شدن اين كشور به قدرت مؤثر نفتي و قدرت مهم نظامي
امنيت "پيشگيري شود به نحوي كه نتواند در كاركرد بازار جهاني نفت و 

  اي جدي وارد كند.خدشه  "خليج فارس
و بالتبع نقش حياتي اين  - ارتباط نقش مسلط دالر در اقتصاد جهاني 

با بازار جهاني نفت از جمله مهمترين  - تسلط در اقتصاد اياالت متحده،
است كه برخي ابهامات سياست كنوني اياالت متحده در خليج  داليلي

ت متحده دولت فارس و جنگ اخير عراق را روشن مي كند. از نظرگاه اياال
صدام حسين يك دولت ياغي بود نه به خاطر داشتن سالح كشتار جمعي 
يا تالش براي دست يابي به سالح اتمي،بلكه به سبب آنكه صدام حسين از 

مي كوشيد تا اوپك را به تغيير دالر به عنوان پايه قيمت  2000سال 
قامات گذاري نفت ترغيب كند. كوين فيليپس،نويسنده آمريكايي و از م

جزب جمهوريخواه در دولت نيكسون، مي گويد ديك چني در آن زمان به 
شدت از اقدام صدام حسين ابراز خشم كرده و دست به تهيه طرحي براي 
مقابله با آن و كل طرح هاي اوپك زد. نگراني از آن بود كه در صورت عدم 

بي ممكن جلوگيري از تالش هاي او ،دولت هاي ايران،ونزوئال، اندونزي،و لي
است  با پيوستن به عراق موجب وادار كردن اوپك به  حذف دالر به عنوان 

). اقتصاد اياالت متحده ديرگاهي است از 16پايه قيمت گذاري خود،شوند(
اقتصاد متكي بر توليد صنعتي و صادارت به اقتصاد متكي بر توليد 
 خدمات،خاصه خدمات مالي و چرخش پول، كه بخش عمده منابع آن از

رهگذر استقراض و جذب پول خارجيان تأمين مي گردد، تبديل شده است. 
بريتانيا،نيز، در آستانه جنگ جهاني نخست نقش خود را به عنوان 
بزرگترين توليد كننده صنعتي از دست داده و تنها با مسلط بودن پوند 

خدماتي داشت. ويليام والمن   -استرلينگ بر بازار جهاني نقش مسلط مالي
به لحاظ تاريخي،هرگاه يك جامعه و اقتصاد فايننشاليزه شد "ويد: مي گ

نشانه آن است كه جايگاه اقتصاد ي آن كشور درحال از بين رفتن و تنزل 
). همچنين، اقتصاد اياالت متحده به طور عمده بر مصرف بسيار 17( "است
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باالي ناشي از استقراض آسان و در دسترس بودن مبالغ هنگفت دالر، 
است. بنابراين،هر گونه ضربه اي به جايگاه مسلط دالر در بازار متكي 

پولي مي تواند به يك مصيبت تمام عيار تبديل  - جهاني مبادالت مالي
گردد. هم اكنون بانك هاي مركزي كشورهايي نظير چين،تايوان،ژاپن،و 
كره جنوبي به ميزاني دالر،سهام بازار سهام اياالت متحده،و اوراق قرضه 

اين كشور را در اختيار دارند كه در صورت پيش بيني تزلزل و از دولتي 
ممكن است با  نيدست بين رفتن جايگاه كنوني دالر در مبادالت جها

فروش همه يا بخش عمده اي از مطالبات خود كل اقتصاد اياالت متحده را 
به سقوط آزاد تهديد كنند. از سوي ديگر، اقتصاد اياالت متحده،به مثابه 

بيش از هفتاد درصد توليد ناخالص داخلي  -تصاد به شدت مصرفييك اق
بر گسترش روزافزون كارت هاي اعتباري و  -ناشي از مصرف داخلي است

استقراض استوار است. به طور مثال،بنا به گزارش بانك مركزي اين كشور 
ميزان استقراض مردم از كارت هاي  2007تا  2003در فاطله بين سال 

 2.7شد داشته است و حجم اين قرض ها به رقم بي سابقه % ر39اعتباري 
تريليون دالر رسيد. كارت هاي اعتباري اكنون با تبديل شدن بخش عمده 
پول در گردش جهان،از جمله درآمد هاي هنگفت  اغلب كشورهاي صادر 
كننده نفت، و سرازير شدن آن به اقتصاد اياالت متحده، به آساني به سيلي 

در صد دسترسي دارند كه با گردش دوباره و  2تا 1ا نرخ بهره از پول ارزان ب
وام دادن آن موجب كاركرد چرخه حياتي مصرف بسيار باال را فراهم كرده 
اند.اين در حالي است كه ميزان قرض دولت اياالت متحده (قرض ملي و 
بدون احتساب كسري تجاري چند صد بليون دالري) نيز به رقم بي سابقه 

% كل توليد ناخالص 115رسيد،يعني  2005ون دالر در سال تريلي 13.5
). براي چنين اقتصادي از دست رفتن جايگاه  مسلط دالر 18داخلي كشور(

در اقتصاد جهاني كه خروج سرمايه ها از اياالت متحده و بي پول شدن 
كمپاني هاي كارت اعتباري و بالتبع كاهش بسيار شديد قدرت مصرف را 

اشت كامأل غير قابل تحمل خواهد بود.  كنترل،تنظيم،و به دنبال خواهد د
جريان مدام و بي خدشه نفت ،و قيمت گذاري آن بر پايه دالر، در حفظ 
نظام مالي كنوني نقش تقريبأ تعيين كننده اي دارد. ازديگر سو، هژموني 
كنوني اياالت متحده در منطقه خليج فارس و مقابله با هر خطري كه اين 

ديد مي كند، تضمين كننده كنترل بازار نفت و جريان مدام هژموني را ته
آن خواهد بود. در چنين متني است كه چالش اياالت متحده و جمهوري 
اسالمي ايران فراتر از برنامه اتمي جمهوري اسالمي يا سياست هاي كنوني 
اين كشور در عراق قرار مي گيرد. درك اين مطلب است كه به ما كمك 

كه بيش از هردولت  - بيم چرا دولت كنوني اياالت متحدهمي كند تا دريا
ديگر در تاريخ اين كشور رابطه تنگا تنگ با كمپاني هاي نفتي و بازار مالي 
دارد و برخي از مقامات اصلي آن از مقامات اصلي پيشين صنايع نفت و 

برخالف اروپائيان از هرگونه مذاكره مستقيم دائم و  -بخش مالي بوده اند
ا جمهوري اسالمي ايران خودداري ميكند با اين همه، اما، جمهوري جامع ب

اسالمي ايران، به رغم كشمكش ديرينه با اياالت متحده و به چالش گرفتن 
هژموني آن كشور در خليج فارس،به جز دوران كوتاه اصالحات تا كنون 
نتوانسته است به ارائه جايگزين موفق و عملي در برابر اين هژموني دست 

د. در سالهاي گذشته،جمهوري اسالمي نه تنها در كاهش نقش اياالت زن
در خليج فارس موفق نبو ده  -به رغم مخالفت و كشمكش با آن -متحده

است،بلكه گاه ناخواسته بر آن افزوده است. پافشاري بر ادامه جنگ با عراق 
پس از دفع تجاوز آن كشور و در زماني كه اعراب پيشنهاد هاي وسوسه 

گيز براي آتش بس داشتند،گروگان گيري ديپلمات هاي آمريكايي بران
-درسفارت اياالت متحده در تهران، با هدف تصفيه حساب با رقباي داخلي

در سياست "راست جديد"كه به برآمدن دولت رونالد ريگان و جريان 
،و افراط گري در باره فرايند - اياالت متحده و اروپا به طور جدي مدد رساند

رميانه و اختالف اعراب با اسرائيل بر خالف قطعنامه هاي سازمان صلح خاو
ملل از جمله برجسته ترين نماد هايي در سياست خارجي جمهوري 
اسالمي بوده اند كه به افزايش توسعه طلبي و هژموني آن كمك كرده 
است. اين سياست ها بيش از همه موجب تقويت تندورترين گروههاي نئو 

مذهبي و گروههاي سياسي مرتبط با كمپاني هاي  -كان، راست افراطي
تسليحاتي در سياست اياالت متحده در سالهاي اخير و انزواي  - نفتي

گروههاي دموكرات،ليبرال،و ميانه رو شده است. در عرصه  سياست 
داخلي،نيز، سركوب دموكراسي و اصالح طلبي،چلوگيري از تكوين و رشد 

اي،افزايش شديد نقش شوراي  مطبوعات و رسانه هاي مستقل و حرفه
نگهبان در سالهاي اخير و جلوگيري از انتخابات آزاد موجب شده است كه 
توسعه طلبلي هاي دولت كنوني اياالت متحده از چشم بخش هايي از 
جامعه ايراني و گروههاي فعال سياسي پنهان بماند. بررسي كامل اين 

  فرايند خود نيازمند مقاله اي مستقل است.
  شمسي1387خرداد  هفدهم

  tahmoures_kiani@yahoo.com   

  

  پانوشت:  
  2004، بيست و هفتم سپتامبر، "نفت عراق".  ليندا مك كويگ، 1 
  2004،جوالي "مناطق نفتي بكر عراق". نيوزويك، 2 
  2004، بيست و هفتم سپتامبر، "نفت عراق". ليندا مك كويگ، 3
  8- 7،  ص"هفت خواهران نفتي". آنتوني سامسون،4
  71، ص"عراق و نظام بين المللي نفت". استفان پليتري، 5
، انتشارات "طبقات اجتماعي قديم و جنبش هاي انقالبي در عراق". هانو باتاتو، 6

  468دانشگاه پرينستون،ص 
  73،ص"تئوكراسي آمريكايي". كوين فيليپس،7
  1975. ميلز ايگنوتوس[نام مستعار]،تصرف نفت اعراب، مجله هارپر فوريه 8
  41. دريفوس، ايتچ سي ساله، ص9

  14، ص"نفت و خو ن".  مايكل كالر، 10
  3، ص "دگرگوني و تغيير ارتش اياالت متحده...". مايكل كالر، 11
  1993، نيويورك "شبكه عنكبوت". آلن فريد من، 12
مارس  21،". سانفرانسيسكو كرونيكل،ديك چني، انرژي ،و حمله به عراق13

2004 .  
  2002ز،ششم ژانويه . آسيا تايم14
  2008. مجله زي،سوم آوريل 15
  93، ص "تئو كراسي آمريكايي ". كوين فيليپس،16
  214، ص "اقتصاد جوداس". ويليام والمن ، 17
    321،ص"تئوكراسي آمريكا يي". كوين فليپس،18

*  

      

  عشق در ادبيات داستاني ايران در تبعيد

  اسد سيفنويسنده : 

  آلمان -انتشارات فروغ: ناشر 

در فرهنگ ما عاشق مجنون مي شود، جدا مي افتد، بيگانه مي شود، سر به بيابان 
 مي گذارد، اما عشق حلقه ارتباط انسان است با جهان. ...

و  "غير"... انسان در رابطه است كه به زندگي خويش غنا مي بخشد. در رابطه با 
ي برد. درون و برون است كه خود را مي شناسد و به توان خويش پي م "ديگر"آن 

اي دايمي با هم قرار دارند، تا درون تغيير نكند، بيرون تغيير  انسان در رابطه
اي دگرسان برقرار مي كند.  نخواهد كرد. در تغيير درون است كه بيرون نيز رابطه

اي را مي توان در بعد وسيعتري كه جامعه باشد نيز ديد. بيرون ما كه  چنين رابطه
ماست و بخش آگاه زندگي ما، درون سركوفته و شيطاني ما را فرهنگ و تمدن 

  برگرفته هايي از متن كتاب                              نمايندگي مي كند.
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  اقتصاد امريكا

  رود؟ به كدام سو مي 
  

  مرتضي محيط
  

  
آدام با اقتصاد دانان كالسيك چون  ماركسيك از اختالفات بنياني    

در فرانسه اين بود كه سه  ژان بابتيستدر انگليس و  ريكاردوو  اسميت
؛ به آورد اي تقاضاي خود را بوجود مي هر عرضهآنان باور داشتند كه 

كند، خريداران خود را پيدا خواهد كرد.  عبارت ديگر آنچه جامعه توليد مي
آنها را به چالش گرفت و گفت به هيچ رو معلوم نيست در  ماركس

تقاضا، توازن و تعادل برقرار بماند چرا كه ميان  درازمدت ميان عرضه و
عرضه و تقاضا تضاد وجود دارد و در نتيجه توازن ميان آنها بهم خواهد 

اي و بحران اقتصادي در نظام  خورد و دليل اصلي ركودهاي دوره
داري همين است. ماركس ديدگاه خود را در اين زمينه در جاهاي  سرمايه

، تئوريهاي گروندريسهاش ـ  هاي اقتصادي مختلف و متعددي در نوشته
كند. يكي از گوياترين قطعات  ـ بيان مي» كاپيتال«ارزش اضافي و سه جلد 

  آمده است:» كاپيتال«در اين زمينه در جلد سوم 
هدف مستقيم فرايند توليد ايجاد ارزش اضافي است. به «

محضي كه مقدار ارزش اضافي قابل دسترسي در كاال تجسم و 
پيدا كرد، ارزش اضافي بوجود آمده است... حال بخش دوم  تحقق

تمامي انبوه كاالها... بايد فروخته شوند. اگر  رسد. اين فرايند فرا مي
اين كار صورت نگيرد يا بطور كامل انجام نشود و يا به بهائي كمتر 

فروخته شوند، با وجودي كه  (Price of Production)از بهاي توليد 
دار تحقق  شده است اما اين استثمار براي سرمايهكارگر استثمار 

پذيرد. در اين صورت نه تنها هيچگونه ارزش اضافي براي او  نمي
ايجاد نشده بلكه ممكن است يا تمام سرمايه يا بخشي از آن را از 

  )1.» (دست دهد
تا اينجا بحث كامالً آشكار است. به اين معنا كه در اقتصاد فقط با يك 

نيز  مصرفسروكار نداريم بلكه با حوزه  توليدو يعني حوزه حوزه يا قلمر
كند بلكه مصرف كننده اصلي آن  سروكار داريم. كارگر فقط توليد نمي

اش ناچار است دستمزد  كاالها هم هست و براي ادامه بقاي خود و خانواده
خود را خرج كند. اگر اختاللي در حوزه مصرف ايجاد شود كاالهاي توليد 

دار ميماند و در آن صورت نه تنها ارزش اضافي كه  ست سرمايهشده روي د
در اثر استثمار كارگر در حوزه توليد در كاال تجسم يافته تبديل به سود 

واند موجب ورشكستگي او هم بشود. اما ت ود بلكه ميش ار نميد براي سرمايه
كنيم به چه معناست؟ در  مي »اختالل در حوزه مصرف«وقتي صحبت از 

  خوانيم: مي ماركس ي نوشتهي  مهادا
شرايط وقوع استثمار مستقيم [در حوزه توليد] با شرايط «

تحقق ارزش اضافي [در حوزه مصرف] يكسان نيستند. اين دو هم 
از نظر منطقي و هم زماني و فضا از هم جدا هستند. شرايط دسته 
اول (استثمار مستقيم) تنها به قدرت توليدي جامعه بستگي دارد، 

حاليكه دسته دوم (تحقق ارزش اضافي) به روابط نسبي  در
هاي مختلف توليد و قدرت تقاضاي جامعه دارد. قدرت خريد  رشته

جامعه نه با قدرت توليدي مطلق و نه قدرت خريد مطلق جامعه 
، بلكه وابسته به قدرت خريدي است كه پايه در شود تعيين مي

دارد و [اين شرايط  شرايط انتاگونيستي (متضاد) توزيع در جامعه
اي عظيم مردم را به حداقل و ه آنتاگونيستي] قدرت مصرف توده

كند. قدرت مصرف از سوي ديگر توسط  درجاتي پائين محدود مي
گرايش به انباشت و آزمندي براي گسترش سرمايه و توليد ارزش 

  )2.» (گردد تر تعيين مي اضافي در مقياسي هر چه وسيع
كه  »ط آنتاگونيستي توزيع در جامعهشراي«حال بايد ديد آن 

  تعيين كننده قدرت خريد جامعه است كدامند؟
خود  هزينه توليددار كوشش دارد  داري رقابتي، هر سرمايه در سرمايه

تر تمام كرده  اش كاهش دهد تا بتواند كاالي خود را ارزان را نسبت به رقيب
كار، هم  و در نتيجه نرخ سود بيشتري نصيب خود كند. هدف از اين

افزايش سهم او در بازار فروش آن كاال و هم انباشت بيشتر و در نتيجه 
گسترش توليد خود و از ميدان به در كردن هرچه بيشتر رقباست. يكي از 

هاي رسيدن به اين هدف نوآوري، ابتكار، اختراع و سازماندهي  مؤثرترين راه
كار  (Productivity) وري يا بارآوري دقيق كار و در نتيجه باال بردن بهره

داري در همين  خواه و دوران ساز نظام توليدي سرمايه است. جنبه ترقي
از آن تجليل شده است. با باال رفتن  ماركساست ـ كه سخت توسط 

شود اما از سوي  بارآوري كار و توليد در مقياس وسيع، انبوه كاالها زياد مي
بيكاري مزمن و گسترش گيرد و موجب  ها جاي انسان را مي ديگر ماشين

داران براي پائين  نه تنها آن، بلكه سرمايهشود.  لشكر ذخيره بيكاران مي
كنند سطح مزد و مزاياي  نگهداشتن هزينه توليد به ناچار دائم كوشش مي

كارگران را به حداقل ممكن برسانند. به عبارت ديگر ميان نرخ سود سرمايه 
آيد. آنچه قدرت  دني بوجود ميو مزد و مزاياي كارگران تضادي حل ناش

كند همين شرايط آنتاگونيستي  هاي مردم را در نهايت تعيين مي خريد توده
دار از  يا متضاد ميان مزد و مزاياي كارگر از يك سو و نرخ سود سرمايه
ها و  سوي ديگر است. حال اگر از يك سو به دليل اختراعات و نوآوري

هاي مدرن قدرت توليد افزايش يابد  گذاري هر چه بيشتر در ماشين سرمايه
تر شود اما از سوي ديگر به دليل بيكاري مزمن و  و عرضه كاال هر چه انبوه

فشار روي مزد و مزاياي كارگران قدرت خريد مردم (تقاضاي مؤثر) به 
طرف سكون و كاهش رود ـ و يا دستكم پاسخگوي انبوه عرضه كاالها 

و يا  (Under consumption)د تقاضا نباشد ـ در آن صورت با پديده كمبو
شويم. به عبارت ديگر تضاد ميان  روبرو مي (Over production)مازاد توليد 

آيد. در آن  عرضه و تقاضا شدت گرفته و ميان آن دو عدم توازن بوجود مي
ها را  دار دو راه دارد: در شرايط رقابتي ناچار است قيمت صورت سرمايه

تحمل ضرر شده دچار ورشكستگي شود؛ در كاهش دهد، تا جائي كه م
شرايط انحصاري ناچار است بخشي از توليد را متوقف كند، كارگران 
بيشتري را اخراج كند و ظرفيت توليدي را كاهش دهد. با بيرون كردن 

كند و مؤسسات  كارگران قدرت خريد جامعه باز هم سقوط بيشتري مي
ظرفيت توليدي خود را توليدي بيشتري يا دچار ورشكستگي شده و يا 

دهند و در آن صورت اقتصاد وارد يك دور تسلسل رو به سقوط  كاهش مي
شود و جامعه دچار لطمات  شود كه هر شكست موجب سقوط بيشتر مي مي

هاي اجتماعي  شديد بيكاري، سقوط توليد ملّي، فقر گسترده و نابساماني
  شود. مي

ژان و  ريكاردو برخالف ماركسكنيم كه  بدين ترتيب مالحظه مي
تنها به يك سوي فرايند توليد اجتماعي  الفرد مارشالو  بابتيست سه
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كند بلكه مصرف و قدرت تقاضاي جامعه را نيز  يعني عرضه كاال توجه نمي
دار است؟  مد نظر دارد. آيا اين پديده در اثر بدخواهي اين يا آن سرمايه

  خوانيم: مي ماركسچنين نيست. در دنباله نوشته 
  وقفه داري است كه با انقالب بي اين يك قانون توليد سرمايه«

در روشهاي توليد... استهالك سرمايه (ابزار و وسائل) موجود، 
ها و گسترش  مبارزه عمومي رقابتي و ضرورت بهبود فراورده

مقياس توليد بخاطر حفظ خود و جلوگيري از ورشكستگي [به 
بازار بايد دائم گسترش يابد شود. بنابراين  داران] تحميل مي سرمايه

اران) و شرايط حاكم د و بدين سان روابط متقابل آنها (ميان سرمايه
بر تنظيم اين روابط هرچه بيشتر شكل قانون طبيعي و مستقل از 

يرد و هرچه بيشتر غيرقابل كنترل گ توليدكنندگان بخود مي
شود. اين تضاد دروني براي تعادل بخشيدن بخود در صدد  مي

فتد. اما به همان ا تر مي هاي توليد دوردست ش خود به حوزهگستر
اي تنگ و ه كند، خود را با پايه اندازه كه قدرت توليد پيشرفت مي

  )3.» (بيند محدودي كه شرايط مصرف بر آن قرار دارد در تضاد مي
كنيم كه ظهور تضاد ميان عرضه و تقاضا؛ ميان قدرت  مالحظه مي

جامعه؛ جزو قوانين سرشتي نظام توليد  توليد جامعه و قدرت خريد
داري است. و اين تنها يكي از تضادهاي موجود در اين شيوه  سرمايه

  :پال سوئيزيتوليدي است. به نظر 
در شرايط «[مفهوم ضمني قوانين ياد شده اينست كه: «  

داري] ركود در توليد به مفهوم استفاده از بخشي از ظرفيت  سرمايه
ي  ي ابزار و وسائل توليد و نه همه آن يعني نه همهي  توليد (و نه همه

داري  نيروي كار) بايد به عنوان حالت عادي و معمولي نظام سرمايه
توان گفت كه  در نظر گرفته شود، چون فقط از اين ديدگاه مي

» ي مازاد توليد دوره«تواند  استفاده از ظرفيت كامل منطقاً مي
  .»نامگذاري شود

العمل سكانداران نظام سرمايه در برابر  ديد عكساگر چنين است بايد 
تواند نظام را از ركود به سوي بحران  اين گرايش خطرناك ـ گرايشي كه مي
  و فروپاشي بكشاند ـ چه بوده است؟

توافقي كلي (و نه كامل) وجود دارد مبني بر  ها در ميان ماركسيست
دوره  - 1: داري تا به امروز از سه مرحله گذشته است اينكه سرمايه
ادامه پيدا  18كه از قرن شانزدهم آغاز شده تا اواخر قرن  مركانتيليسم

كرد. از نظر سازماندهي فرايند كار و توليد، اين دوره همزمان با توليد 
ساز او  و اثر دوران آدام اسميتپرداز اصلي اين دوره  كارگاهي است. نظريه

د (صنايع مادر) اقتصا Iاست. در اين دوره بخش » ثروت ملل«كتاب 
  كوچك و ناچيز است و انباشت سرمايه بيشتر در حوزه تجارت و كشاورزي است.

مرحله دوم با انقالب صنعتي در اواخر قرن هيجدهم در انگليس  - 2 
شود. اين انقالب از صنايع نساجي شروع شده و در قرن نوزدهم به  آغاز مي

مرحله را مرحله اين  ماركسهاي توليد گسترش پيدا كرد.  ديگر رشته
داري در قلمرو  خواند. در اين دوره، نظام سرمايه مي» صنايع نوين«

ند. ك استفاده مي» ليبراليسم«اقتصادي از رقابت آزاد و در قلمرو سياسي از 
در اين مرحله برخالف دوره قبل انباشت سرمايه در درجه اول در بخش 

  د. گير صنايع مادر (توليدكننده وسائل توليد) صورت مي
شود از  داري انحصاري خوانده مي سرمايه ي مرحله سوم كه مرحله -3

هاي بزرگ  اواخر قرن نوزدهم با تمركز و تراكم سرمايه و ايجاد شركت
داري  شود. ساخت اقتصادي سرمايه مشخص مي (Corporation)انحصاري 

انحصاري با بلوغ هر دو بخش (صنايع مادر و صنايع مصرفي) و آمادگي و 
آن به گسترش سريع، قابليت انعطاف آن در برابر تغييرات وضع بازار و  توان

  شود. هاي توليد مشخص مي نوآوري در روش
داري اهميت دارد اين است كه در مرحله  آنچه درباره تاريخ سرمايه

گيرد،  ) كه تقريباً تمامي قرن نوزدهم را در بر ميدوران رقابت آزاددوم (
سرمايه بسيار مساعد بود چرا كه در اين مرحله  شرايط براي فرايند انباشت

هاي  داري، بخش يكم تازه از بنياد آغاز شده و بيشتر فعاليت از رشد سرمايه
اقتصادي متوجه آن بخش بود. بخش دوم (كاالهاي مصرفي) نيز به دليل 
گسترش اشتغال، افزايش واقعي مزدها و باال رفتن درآمد سرانه كشاورزان و 

جامعه رشد فراوان پيدا كرد. اما در مجموع رشد بخش دوم  هاي ديگر بخش
هاي  تر از بخش اول بود. بخش بزرگي از تقاضاي مؤثر براي فراورده آهسته

آيد. به سخن ديگر بخش  بخش يكم از درون همان بخش بوجود مي
بايست پاسخگوي وسائل توليد  توليدكننده وسائل توليد نه تنها مي

بايست ظرفيت خود را براي گسترش فزاينده  مي مستهلك شده باشد بلكه
توليد وسائل توليد نيز افزايش دهد. چنين فرايندي وجه مشخصه 

داري بطور عام نيست بلكه تنها در مرحله معيني از رشد اين نظام  سرمايه
رسيم  داري سرانجام به جائي مي خورد. در جريان رشد سرمايه به چشم مي

رسد كه خواهد  اي از رشد و بلوغ مي ازهكه ساختمان بخش يكم به اند
توانست نه تنها پاسخگوي نيازهاي جايگزيني وسائل توليد فرسوده باشد 
بلكه افزون بر آن بتواند نيازهاي گسترش بخش دوم (كاالهاي مصرفي) را 

تر از بخش دوم  نيز برآورد. تا زماني كه بخش يكم از رشد دراز مدتي سريع
داري در قرن نوزدهم ـ  مانند دوران بلوغ سرمايهاقتصاد برخوردار است ـ 

آهنگ رشد اين بخش به اندازه دوران ترميم در سيكل اقتصادي است و 
آيد. در اين دوره حتي اگر ركود  ميان اين دو بخش ناهماهنگي بوجود نمي
گيرد و برقراري تناسب ميان دو  بوجود آيد بيشتر بخش يكم را در بر مي

  به سرعت برقرار شود. تواند دوباره بخش مي
داري بسر رسد، حفظ  اما هنگامي كه دوران بلوغ رشد سرمايه

رشد درازمدت بخش يكم وابستگي به رشد بخش دوم پيدا خواهد 
كرد و در اين صورت شرايط انباشت سرمايه با شرايط پيش به كّلي 

داران به افزايش سرمايه خود  . حال چنانچه سرمايهتفاوت خواهد داشت
ت توليدي جامعه) با سرعتي بيش از قدرت مصرف جامعه (با (قدر

محدوديتي كه در نوشته ماركس به آن اشاره شد) ادامه دهند، نتيجه آن 
بوجود آمدن مازاد ظرفيت و مازاد توليد خواهد بود. با افزايش مازاد توليد يا 

ها كاهش داده شود و در نتيجه نرخ سود سرمايه از حد قابل  بايد قيمت
تر رفته و موجب ورشكستگي برخي مؤسسات توليدي شود و يا  لي پائينقبو

ظرفيت توليدي كاهش داده شود، كارگران اخراج شوند يعني اقتصاد در 
گيري  تر از ظرفيت موجود به فعاليت ادامه دهد. نتيجه سطحي خيلي پائين

داري  تاريخي و بسيار پر اهميتي كه از اين روند تاريخي رشد سرمايه
اش قادر به حل مشكالت  داري در دوران بلوغ يريم اينست كه: سرمايهگ مي

باشد. اما هنگامي كه دوران بلوغ  اش مي هاي دروني خود از طريق مكانيسم
خود را پشت سر گذاشت، عوامل دروني، كارآئي خود را از دست داده و 

 شود. نخستين بحران از اين دست در نظام سرمايه وارد دوران بحراني مي
داري آن روز را در بر  روي داد كه تقريباً تمام جهان سرمايه 1870ي  دهه

  گرفت.
رونق دهنده اقتصاد، حالت سكون،  عوامل خارجيدر صورت نبود 

ركود و بحران ادامه خواهد يافت. به سخن ديگر هيچ دليل منطقي در 
ك فرايند بازتوليد، براي بيرون كشيدن اقتصاد از اين وضع راكد و آغاز ي

  دوره گسترش اقتصادي وجود دارد.
هاي پاياني قرن نوزدهم  داري از دهه محتواي اساسي تاريخ نظام سرمايه

به اين سو (پس از پايان گرفتن دوره بلوغ اين نظام) عبارت از كوشش 
نمايندگان اصلي و سكانداران نظام در پيدا كردن درماني براي بيماري 

يعني گرايش آن بسوي ركود و بحران داري  سرشتي و مزمن اقتصاد سرمايه
را در اساس به » ها درمان«يا » ها كوشش«اين  پال سوئيزيبوده است. 

  كند: سه گروه تقسيم مي
  اختراعات دوران ساز -1

 هاي جديد گشودن سرزمين -2
 جنگ -3

، تنها عامل اول از درون »درمان كننده«از ميان اين سه گروه عوامل 
گرچه درماني است ناپايدار و موقت اما مفيد و گيرد و  نظام سرچشمه مي

برد: كشف  منطقي است. پال سوئيزي از سه اختراع دوران ساز نام مي
، (كه انقالب صنعتي و بنيانگذاري كل زيرساخت صنايع ماشين بخار
بر پايه آن  19تا اواخر قرن  18داري پيشرفته از اواخر قرن  جهان سرمايه

و كشف موتور با احتراق دروني (اتومبيل). دو  قرار داشت)؛ كشف الكوموتيو
اختراع اخير هر يك موجب تغيير جغرافياي اقتصادي بخش عظيمي از 

  داري (بويژه امريكا) شد. جهان سرمايه
  نتيجه نهائي دو درمان ديگر (گشودن سرزمينهاي جديد و جنگ) يكي

م ماندگي و نابودي تدريجي بخش بزرگي از بشريت و ديگري انهدا عقب
  دهها ميليون انسان در اروپا و ساير جاهاي جهان بوده است.
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حال اگر در نظر بگيريم كه ديگر در جهان جائي براي تسخير و 
گسترش بازارها نمانده و اختراع دوران ساز ديگري ـ از نوع اختراعات 

يابيم چرا عامل  شود، در مي پرعظمتي كه نام برديم ـ در افق ديده نمي
آور بودجه نظامي و تسلط مجتمع نظامي ـ صنعتي  سرسام ، گسترشجنگ

نقش تعيين  بويژه امريكاداري،  بر سرنوشت كشورهاي اصلي سرمايه
اي براي جلوگيري از بحران و فروپاشي نظام پيدا كرده است. اين  كننده

پديده از جنگ دوم جهاني براي سكانداران نظام حاكم بر امريكا آشكار شد 
برنامه ، با وجود پياده كردن 1929-33بحران عميق  چرا كه در جريان

) براي مينارد كينز جان(با سفارش اقتصاددان بزرگ انگليسي  نيوديل
ايجاد اشتغال و باال بردن قدرت خريد مردم، نتوانستند اقتصاد را از بحران 
نجات دهند. آنچه اقتصاد امريكا را نجات داد، جنگ دوم جهاني، ورود 

آور بودجه نظامي دولت و در نتيجه  جنگ و باال رفتن سرسامامريكا به اين 
  تبديل بخش وسيعي از صنايع امريكا به صنايع نظامي بود.

تا  1940 ي سابقه اقتصاد امريكا از اواسط دهه آنچه موجب رونق بي
هاي جنگ در  ترميم خرابي -1شد، عبارت بود از:  1970ي  اواسط دهه

اندازهاي عظيم  د مردم امريكا در اثر پسباال رفتن قدرت خري -2اروپا؛ 
اتومبيل و دگرگوني بزرگ جغرافياي اقتصادي » انقالب« -3زمان جنگ؛ 

ها  هاي گسترده در حومه شهرهاي بزرگ، ساختن ده امريكا (خانه سازي
ميليون كيلومتر جاده و گسترش صنايع وابسته به صنعت اتومبيل سازي 

ازي، پالستيك سازي، چرم سازي و مانند نفت، فوالد؛ الستيك، شيشه س
جنگ كره، جنگ ويتنام و جنگ سرد كه در مجموع بيش از  -4غيره)؛ و 

  تريليون دالر براي ماليات دهندگان امريكائي خرج برداشت. 10
رسيم اثرات عوامل برشمرده در باال فروكش  كه مي 1970ي  به دهه

ود كه ش گري ميكند و اقتصاد امريكا وارد دوران ركود درازمدت دي مي
و  1970 ي گرچه چرخش به راست سياست اقتصادي چين از اواخر دهه

ظاهري » شكوفائي«توانستند به  1990 ي فروپاشي شوروي در اوائل دهه
اقتصاد امريكا كمك كنند اما به هيچ رو قادر به حل  1990و  1980ي  دهه

جنگ دوم جهت نيست كه امريكا بعد از  اند. بي معضل بنياني آن نبوده
جهاني برغم پيشنهاد صلح دولت شوروي با آن كشور از در صلح در نيامد و 
جنگ سرد را آغاز كرد و بعد از فروپاشي شوروي نيز جنگ درازمدت و 

آغاز كرد. در هر دو مورد » جنگ عليه تروريسم«ي  پايان ديگري به بهانه بي
صاد كشور، هيئت حاكمه امريكا با آگاهي از ضعف و بيماري سرشتي اقت

نگهدارنده اقتصاد » كف مستحكم«توان كم كردن بودجه نظامي به عنوان 
ي  براي جلوگيري از فروپاشي آن را نداشت. به سخن ديگر در چند دهه

تري به بودجه نظامي و  اخير اقتصاد امريكا وابستگي هر چه بيشتر و حياتي
  گسترش مجتمع نظامي ـ صنعتي پيدا كرده است.

ي  حتي در اوج شكوفائي اقتصادي دهه ري مگدافهطبق محاسبه 
اقتصاد امريكا وابستگي عميقي به بودجه نظامي و مجتمع نظامي ـ  1960

  صنعتي آن كشور داشته است:
دفاع «ميليارد در سال كه توسط ادارات دولتي [امريكا] به عنوان  55«
انگونه گذارد. هم ي بر اقتصاد ميا شود، تأثير زنجيره ندي ميب طبقه» ملي

بر  (Multiplier)كه ديگر اشكال سرمايه گذاري و هزينه، اثر تضاربي 
» دفاع ملي«اقتصاد دارند. محاسبه شده است كه هر يك دالر كه صرف 

دالر ديگر در اقتصاد  4/1تا  1شود، موجب تحرك بخشيدن به  مي
  )4» (شود. مي

اقتصاد پس از اين محاسبه، از نظر تأثير بودجه نظامي بر كل  مگداف
  نويسد: كشور، در مورد اثر بودجه نظامي بر ايجاد اشتغال چنين مي

 7/4دهد كه عالوه بر  كارانه نشان مي محاسبه سرانگشتي و محافظه«
» دفاع ملي«ميليون نفر كه به اشكال مختلف بطور مستقيم دست اندر كار 

غول ميليون نفر ديگر به دليل اثر محركه بودجه نظامي مش 9تا  6هستند، 
  )5» (به كارند.

ميليارد دالري  55ها را در مورد بودجه  اين محاسبه هري مگداف
ميليون نفري آن روز امريكا انجام داده  78و طبقه كارگر  1964سال 

تريليون دالري  1 ي نظامي توان تصور كرد كه اثر بودجه است. حال مي
ن نفري امروز ميليو 138امريكا بر اقتصاد امريكا و طبق كارگر  2008سال 

  )6امريكا چيست. (
آور و بيرون از تصور كه از يكسو موجب  اما آيا اين بودجه سرسام

تريليون  9ميليارد دالري دولت امريكا و وام دولتي  800كسري بودجه 
آور بودجه بهداشت و  دالري آن گرديده و در عوض موجب كاهش سرسام

  آموزش و 
دچار بحران عميق اجتماعي كرده،  ديگر مخارج اجتماعي شده و جامعه را

قادر بوده است اقتصاد امريكا را از بحران نجات دهد؟ پاسخ به اين سؤال را 
يكي از سخنگويان معتبر وال استريت  Stephen Roachبهتر است از زبان 

(اقتصاددان بلند پايه بانك استانلي مورگان) در صفحه سرمقاالت روزنامه 
 5بلندگوي نظام حاكم بر امريكا در شماره » معتبرترين«نيويورك تايمز 

  آن روزنامه بشنويم: 2008مارس 
دومين ركود اقتصادي در نتيجه  اياالت متحده اكنون گرفتار«

سال گذشته است (ركود قبلي  7پاره شدن حباب مالي در عرض 
بود). اما ميان اين ركود پس از پاره شدن  2001- 2000در سال 

  »تفاوت اساسي وجود دارد. سال قبل 7حباب و ركود 
  در ادامه مقاله دقت كنيم: استيفن روچبه استدالل پراهميت بعدي 

گذاري در وسائل  در ركود قبلي آنچه اتفاق افتاد فروپاشي سرمايه«
% توليد 13اي اقتصاد) كه فقط  يا بخش سرمايه Iتوليد بود (دپارتمان 

ني با فروپاشي حباب دهد. ركود كنو ناخالص داخلي و واقعي را تشكيل مي
تواند  آغاز شده است. پاره شدن اين دو حباب مي اعتباراتو  مستغالت

صدمات و ضايعات ماندگاري بر بخش خانه سازي و در نتيجه بر مصرف 
كنندگان امريكائي وارد سازد. اين دو بخش از اقتصاد (خانه سازي و 

لي را % توليد ناخالص داخ78مصرف كاالها توسط مردم) در مجموع 
دهند بنابرين حجم دو بخش اخير كه ركود كنوني را موجب  تشكيل مي

سال پيش را تشكيل  7اند، شش برابر حجم بخشي است كه ركود  گرديده
  »داد. مي

و  1990ي  اش در دهه هاي درست قبلي كه پيش بيني استيفن روچ
ه دهد پس از اين ارزيابي ب اي مي به او اعتبار ويژه 2000ي  اوائل دهه

رئيس بانك فدرال و آقاي پال  (Bernanke)برنانكي اقدامات درماني آقاي 
  نويسد: داري امريكا پرداخته و مي وزير خزانه Paulsonسون 
زا حتي  اي اقتصادهاي وابسته به سرمايه و حباب ترميم ركودهاي دوره«

  »پروا مطمئن نيست. اي بي هاي پولي و بودجه با كمك
زريق صدها ميليارد دالر پول با نرخ بهره به ت استيفن روچاشاره 

ها  پائين توسط بانك مركزي امريكا و بانكهاي مركزي اروپا براي نجات بانك
هاي ارزان تريليون دالري به  گذاري است كه با دادن وام و مؤسسات سرمايه

ميليونها خانواده امريكائي حباب اخير را بوجود آوردند و در نتيجه مسئول 
نيز هستند. براي درك ابعاد اين حباب چند رقم و عدد  پاره شدن آن

  سرانگشتي را يادآوري كنيم:
ميليون خانوار امريكائي در منازلي زندگي  20در حال حاضر  -
كنند كه قيمت آنها از مقدار وام دريافت شده از بانك كمتر است. به  مي

بالوقفه رو  هاشان ها به اميد آنكه قيمت خانه عبارت ديگر صاحبان اين خانه
به افزايش خواهد رفت دست به وام گرفتن بر آن پايه زدند. اما در اثر پاره 

ها اكنون وام منزل از  ها و پائين افتادن قيمت خانه شدن حباب اين وام
قيمت منزل باالتر است در عين حال كه نرخ بهره وام شديداً باال رفته 

ها نه توان پرداخت بهره اين  است. نتيجه آنكه بسياري از صاحبان اين خانه
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اي براي پرداخت اصل و فرع آن (چرا كه اگر خانه  ها را دارند و نه انگيزه وام
اي به همان  توانند خانه را رها كنند با پول كمتري از اقساط ماهانه وام مي

  اندازه اجاره كنند.
تريليون  6) بيش از 2008پائين افتادن قيمت منازل تاكنون (مارس  -
ها كه سر به دهها  ثروت را بر باد داده است در نتيجه وام اين خانه دالر

ها و  زند در بازار مالي خريداري ندارد و روي دست بانك تريليون دالر مي
گذاري مانده و آنها را در معرض ورشكستگي و فروپاشي  مؤسسات سرمايه

ارزش)  هاي كم ارزش (يا بي قرار داده است. بانك فدرال با خريدن اين وام
ها و مؤسسات وام دهنده را دارد غافل از آنكه تزريق  خيال نجات بانك

صدها ميليارد دالر پول اضافي به بازار مالي هم موجب تورم گرديده و هم 
 كند. تر مي تر و وخيم مشكالت اقتصاد را در آينده پيچيده

هاي ركود  اي از مكانيسم در دنباله مقاله خود گوشه استيفن روچ
  نويسد: دهد و مي و علل آنرا توضيح مي كنوني
به بعد] مصرف كنندگان  2001در شش سال گذشته [از سال «

امريكائي با درآمد ناكافي [به دليل سكون يا كاهش مزد، حقوق و مزاياي 
هاي  كارگران و زحمتكشان] براي جبران كمبود درآمد خود به گرفتن وام

آور  ها يكي باال رفتن سرسام نارزان قيمت دست زدند. اساس اين وام گرفت
آور نرخ بهره  ها و ديگري عبارت از پائين رفتن سرسام قيمت امالك و خانه

بانكي و آسان كردن شرايط وام گرفتن بود. اين دو عامل موجب ايجاد دو 
كه اكنون هر  ها حباب وامو ديگري  حباب خانه سازيحباب شد يكي 

واشنگتن معلوم نيست بتوانند اند. سياست گذاران  دو حباب پاره شده
جلوي اين سقوط اقتصادي را بگيرند. كاهش نرخ بهره بانكي ـ كه آقاي 

پروائي آغاز كرده است ـ معلوم نيست  برنانكي چند ماهي است به طور بي
ها جلوگيري كند. با در نظر گرفتن عدم تعادل  بتواند از سقوط قيمت خانه

ها  ساز، الزم است قيمت خانه اي تازهه عظيم ميان عرضه و تقاضا براي خانه
پرواي نرخ بهره بانكي نتوانسته  % ديگر كاهش يابد. كاهش بي20الاقل 

ها و اعتبارات نيز  است از گسترش واگيردار و كشنده سقوط در بازار سرمايه
  )7» (جلوگيري كند.

 ي نويسنده مقاله سپس وضع كنوني امريكا را با اقتصاد اوائل دهه
ها  كند كه در اثر تركيدن حباب مستغالت و وام مقايسه ميژاپن  1990

سال آن كشور هنوز نتوانسته  20بوجود آمد و اكنون پس از نزديك به 
است از زير بار آن به طور كامل كمر راست كند. او سپس وجوه تشابه ميان 
ركود اقتصادي عميق ژاپن در آن روز و شرايط اقتصادي امروز امريكا را يك 

  شمرد. مييك بر 
پردازان امريكائي ـ خواسته يا  و ديگر نظريه استيفن روچآنچه از ديد 

تريليون  3ماند اين است كه اقتصاد ژاپن اقتصادي  ناخواسته ـ پنهان مي
تريليون دالري امريكا بود و قدرت خريد  13دالري در مقايسه با اقتصاد 

دالر قدرت خريد  تريليون 9تريليون دالر در برابر  2ملت ژاپن كمتر از 
مردم امريكاست. به سخن ديگر بازار مصرف امريكا نقش اصلي در گرداندن 

تواند  چرخ اقتصاد جهان داشته و پائين رفتن قدرت خريد مردم امريكا، مي
  اقتصاد جهان را به ورطه ركود يا بحراني عميق فرو برد.

نگار ، يكي ديگر از كهنه سربازان وال استريت به خبرپيتر برنشتين
  گويد: نيويورك تايمز مي

و سپس ادامه ». وضع بازار مالي طوري است كه قبالً سابقه نداشته«
رود كه قيمت  معموالً بازار (بورس سهام) موقعي رو به افول مي«دهد:  مي

سهام بيش از اندازه و به طور كنترل ناپذيري باال رفته باشد (در اثر بورس 
چنين شده بود.  2000تا سال  1990ي  هبازي) ـ همانطور كه در اواخر ده

اين بار چنين نيست بلكه دليل تالطم بازار اين است كه خود اقتصاد در 
  )8« (مجموع دچار اختالل شده است.

و » فروپاشي اعتبارات محرك اصلي ركود كنوني است«به نظر او 
  رد.ب جاري شدن عادي اعتبارات زمان مي

در «گويد:  اري وست وود ميگذ مدير شركت سرمايه دانيل آلپرت
هائي كه ضربه  هاي بازار در گذشته، ثروت ها و ديگر بحران سقوط وام

خوردند چيزهائي مانند امالك تجاري، زمين كشاورزي و سهام  مي
هاي مسكوني  ها به خانه تكنولوژي و بانكها بود. امروزه عالوه بر سهام شركت
اي مستقيم به  نها ضربهمردم ضربه وارد شده و پائين افتادن قيمت آ

  )9» (هاست. خانواده

اقتصاددان بلند پايه شركت مريل لينچ و نويسنده  ديويد روزنبرگ
  گويد: كتابي جديد درباره وخامت اوضاع اقتصادي امريكا مي

هاي بخش خصوصي كه باالتر و بيشتر از آنچه  اگر به آن بخش از وام«
 5/6ها دستكم  كنيم، اين وام با توليد ناخالص داخلي خوانائي دارند توجه

تريليون دالر فراتر از ظرفيت اقتصادي است كه بتواند از عهده پرداخت آن 
بر آيد. اين وام اضافي (نسبت به اقتصاد واقعي) يا بايد بازپرداخت شود يا از 
قلم بيفتد (بر باد رود). مردم راهي ندارند جز آنكه جلو خرج كردن خود را 

  )10» (بگيرند.
تريليون دالري  5/6اضافه كرد كه ديويد روزنبرگ تنها از حباب  بايد

تري را كه  كند ولي خواسته يا ناخواسته حباب عظيم وام منازل صحبت مي
اندازد و آن هم حباب  از چشم بسياري پنهان مانده است از قلم مي

است كه به دليل پيچيده بودن  (Financial derivatives)مشتقات مالي 
معدودي دالل سطح باال كسي (حتي رئيس بانك فدرال به اذعان  آنها، بجز

آورد. اين مشتقات عبارت از اوراق بهادار،  خودش) از آنها سر در نمي
عجيب و غريبي است كه بر سر » ابزارهاي مالي«تعهدات، داد و ستدها و 

بيني انواع اتفاقات مانند باال و پائين رفتن نرخ بهره بانكي،  پيش
هاي  ها، ناتواني گروه ها، باال و پائين رفتن سهام شركت شركتورشكستگي 

بندي  ها و صدها امكان ديگر شرط اجتماعي و شركتها در بازپرداخت وام
كنند (اقتصاد كازينوئي). براي پي بردن به ابعاد نجومي اين بخش از  مي

و حباب بوجود آمده در اثر آن الزم است به چند عدد و رقم » بازار مالي«
  وجه كنيم:ت

 9/21اي عام امريكا): ه كل ارزش بورس سهام نيويورك (شركت -
  تريليون دالر

 1/7هاي منازل مسكوني:  كل ارزش كاغذي اوراق قرضه مربوط به وام -
 تريليون دالر

 تريليون دالر 4/4داري امريكا:   كل ارزش اوراق قرضه وزارت خزانه -
يمي از آن كاغذي و نه واقعي در مقايسه با اين ارقام (كه تازه بخش عظ

شود  خوانده مي Credit default swapاست)، مشتقات مربوط به آنچه 
بندي بر سر نكول  تريليون دالر شرط 5/45تريليون دالر است!! اين  5/45

(default) اي از تعهدات و  ها و مردم است كه خود مجموعه وامِ شركت
ش از اين رو به بدي رود اين ديون مالي است. چنانچه وضع بازار مالي بي

  حباب نيز ناچار است بتركد.
سال اول اين دهه وام  6فقط در : «دانيل آلپرتعالوه بر آن به نظر 

به نظر او حباب » منازل و كاالهاي مصرفي هر يك دو برابر شده است.
ديگري كه بعداً خواهد تركيد حباب وام كارتهاي اعتباري پالستيكي 

  »است.
هاشان از  ينكه مردم امريكا بر پايه باال رفتن قيمت خانهبا توجه به ا

يكسو، نرخ پائين بهره بانكي و آساني وام گرفتن از سوي ديگر تنها در سال 
ميليارد دالر وام از بانكها و مؤسسات مالي بگيرند و  800توانستند  2005

از ميان » درآمد«به زندگي مصرفي خود ادامه دهند، اكنون كه آن منبع 
ها و سالهاي آينده اقتصاد امريكا ـ و به  توان حدس زد كه در ماه فته مير

    دنبال آن اقتصاد جهان ـ به كدام سو خواهد رفت.
 2008مارس  16                                 
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آن براي چاپ آماده بود، توسط وزارت ارشاد توقيف شد. مطالب اين شماره را مي توانيد در وبالگي  9شماره و هنگامي كه مطالب شماره ي  8پس از انتشار   راه آيندهي  مجله
  .كنيده حظمال  raheaiande.blogfa.com   عنوان  با

از » ي طبقاتي روشنفكران و مبارزه« ي كند، اقدام به انتشار دو مقاله ايران دفاع مي كشانِ كه از حقوق كارگران و زحمت اين نشريه براي همراهي با  آرش،ي  مجله
  از فاطمه شاه نظري، كرده است.» حقوقي  يگداخته شده در تنور ب كارگر نانوا، «رضا ثقفي و  علي

 ان و مبارزه طبقاتيروشنفكر
  

  عليرضا ثقفي

  

  
  

از ادوارد سعيد در باره روشنفكران چاپ شد.  اي آينده مقاله راه 8در شماره 
امشي منطبق  تعريف ادوارد سعيد از روشنفكران كه با تعريف آنتونيو گر

تر به نظر  است، بيش از هر تعريف ديگري از اين بخش جامعه واقعي
ا در جامعه امروزي قشر وسيعي بدانيم كه اساساً رسد، اگر روشنفكران ر مي

گيري اين روشنفكران در  با فرهنگ و آموزش سروكار دارند، موضع
هاي اجتماعي چگونه بايد باشد؟ يعني روشنفكر در تضاد ميان  چالش
هاي مختلف جامعه و طبقات اجتماعي، چه موضعي بايد اتخاذ كند و  بخش
سبات اجتماعي براي روشنفكران از اهميت تواند اتخاذ كند؟ آيا منا يا مي

ي تخصصي خود در همان  برخوردار است يا روشنفكر بايد به همان حرفه
هايي  اي بپردازد كه برايش آموزش ديده است؟ آيا او بايد در چارچوب رشته

ي جديدي از فعاليت را براي خود  تواند حوزه تعيين شده حركت كند يا مي
  تعريف كند؟

كند كه در آن با انواع روابط  اي زندگي مي در جامعههر روشنفكري 
نويسد، سخن  شود. روشنفكر با زباني مي اجتماعي پيچيده محدود مي

پردازد كه زبان مادري اوست  يا  دهد و به تحليل مي گويد، نظريه مي مي
توانند به يك  لمللي ميا  ناي خاص است. هر چند روشنفكران بي زبان جامعه

ي  نويسند، صحبت كنند، اما اين مساله نيز آنان را از محدودهيا چند زبان ب
برد. روشنفكراني مانند  روابط اجتماعي موجود درآن جوامع فراتر نمي

كنند، در مورد  مللي را بررسي ميال  نراسل، سارتر، چامسكي و ... مسايل بي
ي آنان فراتر از روابط اجتماعي  كنند اما محدوده مسايل جهاني صحبت مي

خاصي كه در آن قرار دارند و از آن زاويه به مسايل اجتماعي در جهان 
توانند همان مسايل جهاني را جدا از تضادهاي  نگرند، نيست. يعني نمي مي

ي جهان بررسي كنند و به مسايلي  هاي بزرگ و بقيه موجود ميان قدرت
  طلبي بي توجه باشند. همانند جنگ و سلطه

روابط خاصي كه روشنفكران در آن قرار  ي اجتماعي و اين اين محدود
و اساساٌ پرورش روشنفكران در يك جامعه و شرايط كسب  دارند چيست؟

  ها تا چه ميزان در راهكار روشنفكرانه آنان تاثير  علم و دانش و آموزش آن
  

  
توانند از   مي ها در بيان مسايل آزادي دارند و تا چه ميزان آندارد و 

آيا  دهد، فراتر بروند. را دريك چارچوب قرار مي هايي كه آنان محدوديت
كنند يا روابط  كنند، خود انتخاب مي را كه مطرح مي روشنفكران مسايلي

كند.  اجتماعي آنان را وادار به انتخاب فالن موضوع يا بهمان مساله مي
آزادي عمل آنان در انتخاب جايگاه و موقعيت خاص روشنگري در جامعه 

  تا چه ميزان است؟
ي يك دستگاه تفكر هستند يا خود محصول  آيا آنان بوجود آورنده
  اند تا چه حد آنان توانايي دارند تا در دستگاه  دستگاه تفكر حاكم بر جامعه

گذاري  تفكر قديمي تغيير بوجود آورند يا دستگاه تفكر جديدي را پايه
يك تر شدن اين موضوع ابتدا به وضعيت دستگاه ايدئولوژ كنند براي روشن

بيند  پردازيم تا ببينيم آن فضايي كه روشنفكر در آن آموزش مي حاكم مي
دهد سپس به  و محصول آن شرايط است تا چه حد به او آزادي عمل مي

  توانايي روشنفكر براي انتخاب دستگاه ايدئولوژيك جديد بپردازيم
   

  دستگاه ايدئولوژيك جامعه يا دولت

افيايي معين و مشخص يا در ي جغر اي چه در يك محدوده هر جامعه
ي قوم و مليتي معين داراي يك مجموعه نهادهايي است كه اين  محدوده

  اند. نهادها براي تداوم وضعيت كلي جامعه طراحي شده
توان به دو دسته تقسيم كرد. بخشي از آن نهادهاي  اين نهادها را مي

ه سرانجام نظامي ،امنيتي، قضايي و اجرايي هستند كه كارهاي روزمره را ب
ي آنان حفظ نظم موجود است و كم و بيش با قهر  رسانده و اساس وظيفه

پردازند. آن دسته از اين نيروها  هاي حاكم مي عريان و پنهان به حفظ نظام
كه همانند نيروهاي نظامي و قضايي هستند با قهر آشكار به حفظ نظم 

رايي، هاي ديگر همانند ادارات اج كنند ودسته موجود مبادرت مي
پردازند  داري و.... با قهر پنهان به حفظ نظم موجود مي ها و شهر خانه وزارت

  آورند  و هر جا كه الزم باشد به قهر آشكار روي مي
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ي خاصي از  بخش ديگر دستگاه ايدئولوژيك دولت است كه نمونه
هاي نظام حاكم  دهد كه متناسب با خواسته فرهنگ را گسترش مي

ها، راديو و تلويزيون،  ولوژيك شامل، مدارس دانشگاهاست.اين دستگاه ايدئ
هاي مذهبي و... و كل نظام فرهنگي است كه در  ها و نهاد فيلم و نمايشنامه

  ابعاد مختلف مشغول به فعاليت هستند.
هر نظام حكومتي دستگاه ايدئولوژيك خاص خود را دارد تا از آن 

ام حاكم براي بازتوليد هاي خود را به پيش ببرد. نظ طريق بتواند خواسته
خود، يعني براي آنكه بتواند نيروهاي خود را جايگزين كرده و آينده خود را 
تامين كند بايد مطمئن باشد كه با جايگزيني نيروهاي جديد بتواند تداوم 

هاي ايدئولوژيكي و آموزشي خود  تسلط خود را تضمين كند. و در دستگاه
تي و قضائي خود را باز توليد كند و از هاي امني نيروهاي الزم براي دستگاه

هاي اجرايي فراهم آورد.  وقفه دستگاه اين طريق افراد الزم براي گردش بي
خواهد براي  اگر نظام حاكم به تداوم خود اطمينان نداشته باشد، چگونه مي

ريزي براي آينده نظام مستلزم آن  ريزي كند. هر گونه برنامه آينده برنامه
نساني كافي براي انجام امور جاري در اختيار داشته باشد. است كه نيروي ا

داري بايد بتواند نيروي كار مصرف شده را دوباره جايگزين  نظام سرمايه
گيرد. يكي با بازتوليد روزانه  كند. اين جايگزيني به دو طريق صورت مي

ي زندگي براي صرف نيروي كار در روز كاري و  يعني تامين نيازهاي اوليه
ي  ي توليد و بازتوليد، در پروسه ي جايگزيني نيروي كار در پروسهديگر

هاي مختلف  حركت كل روابط اجتماعي حاكم است. اين جايگزيني در رده
هاي مختلف نيروي كار از تامين  نيروي كار بايد صورت گيرد. اين رده

هاي نيروي كار همانند كودكان كار گرفته تا كارگر ساده،  ترين رده پائين
تخدم و دربان وكارگر ماهر، مهندس و مديران و متخصصان ديگر مس

اجتماعي نظير روزنامه نگاران، هنرمندان و وكالي دادگستري و قضات و 
داران  فروشان، مغازه وكالي مجلس و اعضاي هيات دولت و هم چنين دست

ريز ديگر نظير تعميركاران تا بازرگانان، صاحبان صنايع،  هاي خرده و اشتغال
  گيرد.  گذاران را در برمي الن سهام و سرمايهدال

ها ضرورتاً بايد بتوانند با جايگزيني نيروي كار  هر كدام از اين رشته
ي موجود تالش  جديد به جاي نيروي كار قديمي در تداوم جامعه به شيوه

كنند و اين امر ميسر نيست مگر آنكه اين باور عمومي در ميان همه اين 
جايگزين بوجود آيد كه جز به اين شيوه موجود زندگي نيروي كار جديد و 

پذير بود،   ن ي ديگري براي زندگي امكا ممكن نيست و هر آينه اگر شيوه
ها و نهادهاي اجتماعي هماهنگ با هم، آن شيوه را  بايد همه دستگاه

  پذيرفتند... مي
يعني آن كه بتوان نيروي كار جديد را كه توان هماهنگي با سيستم 

ه اجتماعي را دارد به كار گرفت. مثالٌ اگر مستخدمي را به كار پيچيد
بگيريم كه حرف شنوي ارباب و تكريم مهمانان را نياموخته باشد، آن 

ي اجتماعي  توان او را در سيستم پيچيده خورد و نمي مستخدم به درد نمي
به كار گرفت و يا اگر مديري را تربيت كرده باشيم كه به فكر باال بردن 

تواند به كار گرفته شود يا  د سهام نباشد، آن مدير در اين سيستم نميسو
كارمند بانك و يا حسابداري را تربيت كرده باشيم كه ربح مركب و سود 

  خورد.   ها را نتواند محاسبه كند. به درد سيستم نمي سهام و حساب
ي توليد  گيرد و برعكس شيوه اما اين آموزش در محل كار صورت نمي

گرفت. يعني حسابدار در همان  كه آموزش در محل كار صورت ميخٌرد 
گر و نجار در همان دكان استادكار،  ديد و ريخته دكه صرافي آموزش مي

تواند نيروي كار  داري، هر بنگاه نمي ديدند اما در سيستم سرمايه آموزش مي
الزم براي خود را آموزش دهد بلكه يك سيستم آموزشي سراسري الزم 

  آن كه نيازهاي هر بخش را تامين كند. دارد تا
بازتوليد نيروي كار نه فقط بازتوليد تخصصي نيروي كار است كه براي 

آميز از كل نظام حاكم  تداوم توليد ضروري است، بلكه بازتوليد رفتار اطاعت
در آن نهفته است. يعني متخصصي بايد بازتوليد شود كه روابط حاكم بر 

ازلي و ابدي و اليتغير قبول داشته باشد و مفهوم  جامعه را به عنوان روابط
ي آن بازتوليد نيروي كار و سربه راه و مطيع، همراه با انديشه و  ساده

ي  تفكري خاص است كه تمام توان خود را در جهت افزايش سود در جامعه
  داري به كار گيرد. سرمايه

كنيم  هنگامي كه از اطاعت از نظام حاكم و يا نيروي مطيع صحبت مي
شود، از  هاي مختلف سازمان اجتماعي توليد مي ي موارد و رده شامل همه

نگار گرفته كه همواره در طول آموزش او خطوط قرمز  نويسنده و روزنامه
براي او تشريح شده است و سانسور وخودسانسوري براي او امري عادي و 

فته تا طبيعي گشته است تا اطاعت از پليس در همه ابعاد از امنيتي گر
هاي نيروي كار جديد شامل  ي آموزش پليس راهنمايي و رانندگي. مجموعه

هاي مختلف براي آموزش تدوين شده  شود كه در رده تمام اين مراحل مي
كند،  شناسي كه در يك چنين سيستم آموزشي طلب علم مي است. جامعه

هاي  كند كه در آن مردم تود هايي را دريافت مي آن مجموعه آموزش
ها به صورت فرد و جامعه است. و البته فردي  شكل هستند و ارتباط آن بي

دارانه و  اي كه بر انسجام سرمايه شود و جامعه كه بر فرديت او تاكيد مي
ي طبقاتي را در محدودي كنش و  ايدئولوژيك او شكي نيست. مبارزه

بيند تا جايگزين  داني كه آموزش مي دهد. حقوق واكنش توضيح مي
داند  ن قديمي گردد، احترام به مالكيت را آموزش ماورأطبيعي ميدا حقوق

هاي او بر  كه از قوانين خاص و بدون تغيير طبيعت است و تمام آموزش
داري است. دستگاه نظامي و انتظامي  احترام به اين عصاي موسي سرمايه

هاي  داري به صورت آشكار و عريان هستند. اما دستگاه حافظ نظم سرمايه
ي حافظ همان نظم به صورتي ديگراند... به صورت تربيت نيروي آموزش

  متخصص براي حفظ همان نظم هستند.
د كه ان ي همين بخش از نظام حاكم روشنفكران نيز اساساٌ تربيت شده

نگار، استاد دانشگاه و يا هنرمند انجام  چه به صورت نويسنده، روزنامه
اند، زيرا  المي ديگر دريافت كردههاي خود را از ع كنند. آنان آموزه وظيفه مي

دستگاه ايدئولوژيكي غير از دستگاه حاكم وجود نداشته است و در هزارتوي 
ي همين دستگاه ايدئولوژيك حاكم، پيدا  مفاهيم ايجاد شده به وسيله
  اي نيست. كردن راهي به بيرون، امر ساده

زمره عدالتي نظام حاكم به صورت عريان در زندگي رو چه كه از بي آن
شدن حقوق انساني،    لقابل مشاهده است و آن عبارت است از پايما

گسترش روزافزون خط فقر، خشونت دولتي و ... است. براي روشنفكران به 
باشد. بلكه  سادگي قابل مشاهده نيست و به صورت عريان قابل درك نمي

هاي رسمي و درك علمي واقعيات  روشنفكران آن را در تضاد ميان آموزش
يافته در سيستم آموزشي حاكم بايد  توانند كشف كنند. روشنفكر تعليم يم

هاي حاكم و جريان عيني وقايع روزمره مكاشفه  اين تضاد را ميان آموزه
اي نيست كه با يك نگاه سطحي بتوان آن را  نمايد. اين كشف امر ساده

ليه فرموله كرد. به همين جهت در نگاه اول بسياري از روشنفكران تضاد او
كنند، اما از آن به يك درك  ها و واقعيات عيني را مشاهده مي ميان آموزه
رسند. هر روشنفكري كه در دستگاه ايدئولوژيك حاكم آموزش  علمي نمي

ديده است، متعلق به يك طبقه اجتماعي خاص است اگر اين روشنفكر در 
هاي رسمي و  هاي موجود ميان آموزه ي اجتماعي خاص تضاد اين طبقه

واقعيات زندگي اجتماعي خود را در نظر بگيرد به زودي متوجه شكاف 
عميق ميان آنچه آموخته است و آنچه در زندگي ديده است، خواهد شد. 

ها را در ذهن روشنفكر براي مخالفت با  تواند اولين جرقه اين توجه مي
دستگاه ايدئولوژيك حاكم روشن كند. وجود تضاد طبقاتي در زندگي واقعي 

تواند  مقابل تبليغات براي آشتي طبقات و همكاري طبقاتي ميدر 
هاي روشنفكر را در دستگاه ايدئولوژي رسمي به چالش بكشد از  آموخته

ي از ا اين نظر اولين گام در جهت حل اين چالش روي آوردن عده
اي  هاي خيريه هاي خيريه نظام حاكم است، بنگاه روشنفكران به جذب بنگاه

د تضاد اساسي ميان سيستم حاكم و واقعيات زندگي را كنن كه تالش مي
بپوشانند و وجود فقر و گرسنگي را نه محصول نظام حاكم كه محصول 

كند  هاي حاكم همواره چنين القا مي عوامل فوق طبيعي جلوه دهند. آموزه
كند و نيروي كار خود را  كه هر كس و هر انساني كه فعاليت اجتماعي مي

دهد  كند. هر كس كه كاري را انجام مي را دريافت مي فروشد، ارزش آن مي
دهد،  گيرد يا باالتر از آن، هركس كه تن به كار مي مزد آن كار را نيز مي

تواند سهمي از توليد اجتماعي داشته باشد و در زندگي اجتماعي داراي  مي
امتيازات الزم براي زندگي باشد. اما واقعيات موجود خالف آن را نشان 

رغم انجام  . واقعيات موجود بيانگر آن است كه كودكان بسياري بهدهد مي
ترين اميتازات زندگي  ترين كارها در زندگي اجتماعي از ابتدايي سخت
دهد كه شمار زيادي از كارگران و  اند. واقعيات اجتماعي نشان مي محروم

شان را به فروش  مردم پركار كه تمام نيروي حياتي خود و خانواده
اند كه از  چنان در پيچ وخم روابط سودطلبانه گرفتار آمده اند، آن گذرانده

http://dialogt.de/



    گو و مقاالت و گفت

١٥٦  101 ي آرش شماره

اند. وجود روابط پيچيده و هزارتوي  ترين امكانات زندگي محروم ابتدايي
روزي و نيروي  هاي شبانه داري آن چنان به يك ترفند، فعاليت نظام سرمايه

با آن را  ربايد كه نيروي فكري كارگر ياراي مقابله كار گروه عظيمي را مي
داري و نظام حاكم سودمحور آن چنان با يك طرح سودآور  ندارد. سرمايه

ي گرد آمده از  بخشي از نيروي كار را محروم از ذخيره چندين و چندساله
كند كه جز با دگرگوني روابط اجتماعي توليد  طريق فروش نيروي كار مي

ر سطح منطقه و ريزان نظام حاكم چه د امكان مقابله با آن نيست. برنامه
هايي را  هاي خرد و كالن طرح ريزي چه در سطح جهاني با برنامه

كنند تا به راحتي درآمد و ذخاير گردآمده از طرف بخش  ريزي مي برنامه
هاي كالن  وسيعي از نيروي كار اجتماعي در طي ساليان را به طرف سرمايه

. طرح يك ها وجود دارد ي زمينه ها در همه كند. اين طرح سرازير مي
كند كه عمدتاٌ از  خانمان مي ي زيادي را بي  بزرگراه در يك مسير خاص عده

ها نيروي كارشان است و در  ي آن كساني هستند كه تنها كاالي قابل عرضه
ريزي دست دارند،  اند و يا در آن طرح ها مطلع اي را كه از آن طرح برابر عده
يزان نظام حاكم با يك ترفند و ر رساند. برنامه اي مي  هاي افسان به ثروت

وارد كردن كاالهاي جديد به بازار و با تبليغات و به قول خودشان مهندسي 
افكار، سيستم مصرفي جامعه را تغيير داده و از آن طريق سودهاي كالن را 

كنند در مقابل فروشندگان نيروي كار  ي نيروي كار كسب مي به هزينه
ش نيروي كار خود ندارند و در برابر اين گونه مكانيزمي براي حفظ ارز هيچ

ريزان نظام حاكم با طرح  تهاجم سالح الزم را در اختيار ندارند. برنامه
ها انسان را يك شبه چوب حراج  ي ميليون سازي ثروت انباشته خصوصي

ريزند و با  زنند و با ترفندهاي مختلف هزاران نيروي كار را به خيابان مي مي
كنند تا به سودهاي  امي اعتراض آنان را سركوب مينيروي نظامي و انتظ

ي دست پيدا كنند و در اين ميان نيروي كار به خيابان ريخته شده ا افسانه
آورد  خوري روي مي در ميان هزاران آمال و آرزو يا به تفن فروشي و صدقه

ترين قيمت نيروي كار خود را جهت استثمار بيشتر در اختيار  و يا با ارزان
دهد و يا براي پرداخت آخرين رمق خود به  ساالر قرار مي ي سرمايه جامعه
ي ذخاير  آورد تا آخرين قطره عتياد روي ميداري به ا ي سرمايه جامعه

  زندگي خود را تقديم سرمايه كند.
ي طبقات است و مدعي است كه  فرهنگ حاكم همواره منكر مبارزه

شود.اما  مطرح مي ي طبقاتي از جانب نيروهاي ضد جامعه طرح مبارزه
كند بارها با واقعيات موجود  چه كه دستگاه فرهنگي نظام حاكم ادعا مي آن

گيرد. ايدئولوژي حاكم همواره سعي بر آن دارد تا دولت  در تعارض قرار مي
  آشتي ملي، دولت فراطبقاتي، دولت رفاه و... را وعده دهد.

ولت رفاه كه ادعاي دولت آشتي ملي و فراطبقاتي و د غافل از آن
ي طبقاتي وجود داشته  عمومي خود بيانگر آن است كه اوالً تضاد و مبارزه

كنيم. اين مساله را  كه اكنون از آشتي طبقات و يا فراطبقاتي صحبت مي
د ان  هايم كه دولت قبلي طبقاتي بوده و طبقات در جامعه وجود داشت پذيرفته

اند كه اكنون از  اه نبودهاي داراي رف و ميان آنان مبارزه بوده است و عده
كنيم. ثانيا با  دولت آشتي طبقاتي، فراطبقاتي، و رفاه عمومي صحبت مي

خواهيم هر چه بيشتر آن را بپوشانيم و براي مدتي ديگر به  اين شعارها مي
ماند آن است كه چگونه  چه مي راحتي به غارت نيروي كار ادامه دهيم. آن

از يك طبقه به فراطبقاتي و عدم رفاه  قهر طبقاتي به آشتي طبقاتي و دفاع
  شود. اي به رفاه همگاني  تبديل مي عده

چه چيز مورد ايراد است و اشكال كجاست؟ چرا با همه توليدات 
كند... چه مشكلي  ي كاالي انبوه، فقر و گرسنگي بيداد مي گسترده و عرضه

ها  قيمترغم درآمد فراوان در كشوري مثل ايران هر روز  وجود دارد كه علي
شود واقشار بيشتري به زير خط  تر مي يابد و خط فقر گسترده افزايش مي

هاي مدافع  كنند؟ چرا در سطح جهاني بر طبق آمار نهاد فقر سقوط مي
داري بيش از يك ميليارد نفر در زير خط فقر هستند؟ درك اين   سرمايه

اري تبديل د هاي ايدئولوژيك سرمايه ي نهاد مساله امروز به مشكل پيچيده
هاي تئوري ساز نظام حاكم سعي بر آن دارند تا از اين  شده است و نهاد

تضاد آشكار ميان اكثريت مزدبگيران و دارندگان نيروي كار و اقليت حاكم 
سازان دستگاه ايدئولوژيك حاكم تالش فراواني را  جلوگيري كنند. تئوري

اين تضاد موجود ميان اند تا بتوانند  هاي اجتماعي كرده براي ايجاد نظريه
هاي  كار اكثريت جامعه بشري و اقليت حاكم را بپوشانند و با ارائه راه

هاي رياكارانه آن بخش از  ها و مكتب كارانه و ساخت ايدئولوژي فريب

اند به  روشنفكران را كه در دستگاه ايدئولوژيك حاكم تعليم يافته
 ها NGO. تئوري گسترش هاي سازشكارانه و اصالح طلبانه قانع كنند حل راه

هاي نظام حاكم براي  هاي اصالح طلبانه از طرف تئورسين حل و راه
هاي جديد و خلق  پوشاندن اين تضاد اساسي است. ارائه تئوري

هاي ايدئولوژيك حاكم، عمدتاً در جهت تخفيف و كم  هاي دستگاه فيلسوف
كردن  رنگ كردن اين مبارزه طبقات است. تقويت رفرميسم براي ايزوله

ي  راديكاليسم طرح مسايل فرعي براي جامعه و به حاشيه راندن مبارزه
هاي  طبقاتي تالش دائمي دستگاه ايدئولوژيك حاكم است. تقويت جنبش

گرا نظير مبارزات جنسيتي، قومي و نوشتن هزاران كتاب و  صرفاً قشري
رنگ كردن مبارزات طبقاتي است. رفرميسم  ي آن براي كم مقاله درباره

ي آن  اختراع آموزش يافتگان سيستمي است كه آن را باور دارند و مجموعه
خواهند سيستمي را حفظ كنند  ها مي برايشان مورد قبول است. رفرميست

اند و مجموعه آن را همانند نظامي اليتغير  كه در آن آموزش ديده
  اند.  پذيرفته

روگذار داري در تالش براي گسترش فرهنگ خود از هيچ چيز ف سرمايه
ها  چه از فرهنگ فلسفي در دانشگاه ي گذشته آن كند. در سه دهه نمي

تدريس شده است عمدتاٌ مكتب فرانكفورت بوده است. اين مكتب در ابتدا 
جا كه هيچ ارتباطي با جنبش  با انتقاد از ماركسيسم شروع شد و از آن

نتها داري رسيد و در ا اجتماعي معين و مشخصي نداشت به تاييد سرمايه
داري  ي طبقاتي و اصالح نظام سرمايه حامالن اين مكتب به نفي مبارزه

رسيدند... علت گسترش مكتب فرانكفورت به خصوص از جانب 
ها و مراكز آموزشي وابسته به نظام حاكم را بايد درهمين مساله  تئوريسين

  جستجو كرد.
ئه ي كارگر براي نفي استثمار و ارا گسترش رفرميسم در حركت طبقه

هاي بزرگ و حفظ  نظريه هاي مياني حفظ احترام به مالكيت شركت
طلبي چه چيز را  سازوكارهاي نظام حاكم است. رفرميسم و اصالح

خواهد اصالح كند؟ در كدام يك از جوامع اصالح نظام حاكم توانسته  مي
هاي اجتماعي را بگيرد.  خانماني و آسيب است، جلوي فقر، بيكاري، بي

داري  ترين كشورهاي سرمايه اصالحات كجاست؟ آيا در بزرگ ي موفق نمونه
با وجود منابع فراوان و گردش پررونق سرمايه، فقر، گرسنگي و بيكاري از 

مشكالت  داري در حل ترين كشورهاي سرمايه ميان رفته است؟ چرا بزرگ
  اند. اقتصادي خود عاجز مانده

طلبانه را اعالم  حهاي اصال واقعيات موجود با صداي بلند شكست برنامه
پوشي  مي كنند و روشنفكران مستقل وظيفه دارند اين حقايق را بدون پرده

ي اصلي روشنفكراني  به مردم بگويند. بيان حقيقت در برابر قدرت وظيفه
اند. الپوشاني و حفظ موقعيت اجتماعي  است كه به درك اين مسايل رسيده

بيان حقيقت است بازدارد.  ي اصلي خود كه نبايد روشنفكران را از وظيفه
در بيان حقيقت، حفظ شغل و دريافت امتياز نبايد مانع تحليل صحيح 
مسايل باشد.هر چند كه بيان صحيح مسايل موجب انزوا يا طرد روشنفكر 

  از مراكز قدرت شود. 
اين مساله را نبايد فراموش كنيم كه همواره فضايي براي بيان حقيقت 

ي اصلي  ا كوچك باشد، روشنفكر را از وظيفهوجود دارد. هر چند اين فض
  دارد.  يباز نم

*  

   كارگر نانوا،

  حقوقي  يگداخته شده در تنور ب

  

  فاطمه شاه نظري
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كس آماري از تعداد كارگران نانوايي ندارد! و هيچ نهادي تا كنون اعالم  هيچ
 نكرده كه چه تعداد از كارگران اين صنف فقط به خاطر افتادن داخل تنورو

ــه   ــراي هم ــا ب ــد و ي ــاركردن  حــوادثي از دســت جــان باختن ــر از ك ي عم
  بازماندند.اگر 

هاي نان نپزند حدس بزنيـد چـه اتفـاقي     روز نانوايي روز ، فقط يك فقط يك
ي  ترين غذاي مردم، و براي همـه  ي كه نان، اصليا خواهد افتاد؟!. در جامعه

و بـه   راردارنـد قول دست اندركاران در فقر خشـن ق  كساني است كه به آن
  ت.يقين تنها غذايشان نيز هس

كنند ،   ها كار م داند كه چند هزار كارگر نانوا در نانوايي كار دقيقا نميت وزار
هـا نـدارد طبعـا آن     كار هيچ نظارتي بر نانوايي پرواضح است كه وقتي وزارت
گريخته  كش بايد از آمارها حذف شوند. جسته طيف وسيع كارگران زحمت

كنند. در  ها كار مي هزار كارگر دارد كه در نانوايي350000حكايت از آمارها 
نفر كاركنند تا بتوانند نان را بـه دسـت مـردم     3هر نانوايي حداقل بايستي 

نانوايي  در سراسـر كشـور وجـود    117000برسانند با اين رقم يعني حدود 
هسـتند  اين آمار هم براي كارگراني است كه در حال كاركردن  دارد  ظاهراٌ

ايـن آمـار نسـبت     شوند. مطمئنـاٌ  جا مي نه كارگراني كه در طول سال جابه
ي كارگران هيچ كـارگري بـيش    نانوايي به كارگران شاغل است.  طبق گفته

سـاعت كـار    16توانـد بـراي كـار در نـانوايي دوام بيـاورد،       از سه مـاه نمـي  
ي مناسـب،   ذيهفرسا و به طبع آن، دوري از خانه و خانواده، نداشتن تغ  طاق

نهايت غربت از جمله داليلي است كـه   در نداشتن تامين اجتماعي و بيمه و
شود. با احتساب اين موارد اغلب كارگران  مانع از كار مداوم اين كارگران مي

نانوا، سيال هستند. كـارگران نـانوا اغلـب از روسـتاها و شـهرهاي كوچـك       
وم و فقيـر بـه تهـران    هاي خراسـان، آذربايجـان و ديگـر نقـاط محـر      استان
مـاه بـه    مزدشان را جمع كرده و بعد از چند كه دست ميد آنا يند، بهآ مي

گزينـي بـراي    هنگام بازگشـت جـاي   روستاي خود برگردند. اين كارگران به
كـه باشـد    ي، هر  محله نند، برادر، پسرعمو، پسرخاله، همك خود انتخاب مي

اين چرخه در تمام طـول سـال    رود و كند و او مي جايش كار مي آيد، به  يم
سـالگي توسـط    12-10از كودكي يعنـي از   ادامه دارد. اغلب جوانند و گاهاٌ

آيند و خيلـي زود بعـد از يكـي دوسـال خبـره كـار        اقوام خود به تهران مي
شـان در   كه بداننـد كـودكي   اند يك نانوا بدون آن شوند و تا بجنبند شده مي

گونه گم شده است!. كارگري كه  وايي چهو يا دستگاه خميرگير نان پاي تنور
زند و  فهمد كي آفتاب سر مي مي كند آيا اصالٌ شب كار مي 10صبح تا  4از 

زمان بايد كاركنند، وقفـه   شان با يك آهنگ هم كند. هر كدام كي غروب مي
هـا در   يك نفرشان مترادف با خالي ماندن تنور است و اول همه داد مشتري

توليد يـك كارخانـه. منتهـا بـدون هـيچ مزايـاي        درست مثل خط آيد . مي
حداقلي كارگران ديگر. در بين اين كارگران، كارگراني هم هستند كه داراي 

كاري و نياز به كار و سير كردن شـكم   اما بي هاي ديگرند، مهارت و تخصص
كشـاند.   ها را به سوي اين شغل طاقت فرسا مـي  شان آن هاي خود و خانواده

در روزهاي تابسـتان درجـه حـرارت     كنند كه گاهاٌ كار ميها در جهنمي  آن
شـان   درجه است. قطره قطره، توش و توان جواني 70-60پاي تنور بيش از 

ها اغلب گوشت و پوستي بر جـاي   شود و ازآن در پاي اين تنورها تبخير مي
ها هم براي فرار از اين همه مشـقت بـه افيـون     ماند، وتعداد زيادي از آن مي

شـايد بـه    گيـرد و  برند. كارگر نانوا اغلب دسـتمزدش را روزانـه مـي    پناه مي
د .كارگر نانوا به روايتي بـي  كن همين خاطر است كه همه چيز را تحمل مي

يك از مزاياي يـك كارگرسـاده    ترين كارگر هم هست، او نه تنها از هيچ  اهپن
د برخوردار نيست، مكان مشخصي هم براي يافتن كار نـدارد، هنـوز هماننـ   

يابد. حتـا يـك نهـاد     ي خويشاوندي كار مي صدها سال قبل از طريق رابطه
هـا بتواننـد بـا مراجعـه بـه       دولتي جا و دفتري برايشان فراهم  نكرده تا آن

  جا حداقل، محيط دلخواه خودرا بيابند.  آن
هاي سال است محـل تجمـع     ل اي است  كه سا خانه در شرق تهران اما قهوه

شوند.  جا جمع مي است. كارگران از صبح خيلي زود آنكارگران نان سنگك 
تواني بيابي، از جواناني كه دنبال كار هسـتند   جا همه جور كارگري را مي آن

اند! .گـرد آرد   ها سفيد كرده شان را در نانوايي بار اما موهاي تا مرداني كه اين
  اشان نشسته است . و گرد زمان هر دو بر چهره

ي قهوه خانه نشسته و با استكان چايي بـازي   گوشه ساله، 27سعيد، جواني 
زند.  اش موج مي كه صبح است، خسته است، نگراني در چهره كند، با آن مي
سالم بود، تا كالس دوم راهنمايي درس  15گويد: وقتي از نيشابور آمدم  مي

مرا بـه سـوي كـار كشـاند. يـك       خواند ه بودم.  فقر و نداري خانواده اجباراٌ
ترين راهي  ساله چه تخصصي دارد، بنابراين كار در نانوايي آسان 15نوجوان 

 همه سـال حقـوق   بعد از اين تواند حداقل شكمش را سير كند. است كه به
كه نـان   است هزار تومان است، كارم اين15ساعت كار  14ام در ازاي  روزانه

  ز چندرا از تنور در آورم، در زادگاهم ازدواج كردم و يك فرزند دارم بعد ا

  

  
  

سـيم   متـري دربـي  9ام را به تهران بياورم، يك اتاق  توانستم زن و بچهسال 
هزار بابت كرايه بايد پرداخت كنم. او هم مثل 100آباد اجاره كردم كه  نجف
ها را در تهران خـود كـارگران ايـن     تر نانوايي گويد: بيش ي كارگران مي بقيه

كـردن چنـد كـارگر از    كننـد و بـا جمـع     صنف از صـاحبان آن اجـاره مـي   
تر كارفرماهاي اين صنف  چرخانند با اين حساب بيش را مي شان آن نزديكان

هـا   هم خودشان كار موقت دارند! بخش مرفـه ايـن صـنف صـاحبان مغـازه     
هاشـان زنـدگي    كه كاري انجـام دهنـد از اجـاره مغـازه     هستند كه بدون آن

آمـد نـانوايي را در   هـايي كـه در واقـع بـيش از نيمـي از در      ، اجاره كنند مي
عـدد نـان   1000طور مثال يك نـانوايي در طـول روز تقريبـا     گيرد.  به برمي
هزار  20شود صدهزارتومان. از اين صدهزارتومان  ها مي پزد كه قيمت آن مي

هـزار تومـان بـه    12درآر، هزار تومـان بـه نـان   15تومان بايد به شاطر بدهد، 
مـزد   هزار دست57فقط در روز هزار تومان به فروشنده. يعني 10خميرگير، 

كـار كشـيده    تر از زحمتي است كه بـراي ايـن   دهد كه در واقع بسيار كم مي
ميليـون تومـان بـه      ماهيانـه يـك   اي نـدارد.معموالٌ  شود ولي او هم چاره مي

شود چيزي حدود سي وسه هزار تومان، با  دهد، روزانه مي صاحب مغازه مي
بايد يـك چيـزي هـم دسـتي بدهـد تـا       هزينه آب و برق و گاز و تلفن تازه 

مانـد.   چاره چيزي براي خـودش نمـي   دارد  بي بتواند نانوايي را سر پا نگه
ماند و دلـش   ساعت كار مي 16فقط برايش زحمت وخستگي و رنج بيش از 

اي  ماه هم صاحب مغازه ليسـت بيمـه   خوش است كه كاري دارد.  در پايانِ
رده و هر چند ماهي هم اسم كسـي  كند كه خود و اقوامش را بيمه ك رد مي

گيـرد، ايـن    و چون نظارتي بر نانوايي صـورت نمـي   كه مغازه را اجاره كرده،
شود. مستاجر هم از ترس صاحب مغـازه اعتـراض    گيري نمي موضوع هم پي

كند فقط دلش خوش است كه كاري دارد. البته تمام اين مسايل را هم  نمي
. تا حال كه اقدامي در جهت بهبود ايـن  داند و هم مامور بيمه اداره بيمه مي

  شرايط انجام نگرفته است. 
فشاركار، ساعات طوالني كار و نااميـدي از آينـده، كـارگران ايـن صـنف را      

كنـد. كـارگر نـانوا بـا همـان چنـدماه كـار و درآمـد          خيلي زود فرسوده مي
ناچيزش بايد دستمزدش را جوري تقسيم كند كه عالوه بـر مسـايل پـيش    

ده مثل تصادف، بيماري ...   براي روزهاي بيكاريشـان هـم چيـزي    بيني نش
  براي خورد وخوراك بماند.

مغازه دارند و همـه   20در بين صاحبان نانوايي كساني هستند كه بيش از  
مغازه دارند بسيار زيـاد اسـت ولـي      15 -10دهند. كساني كه  را اجاره مي
انسـاني هـم برخـوردار     كننـد از حـداقل حقـوق    شان كار مـي   كساني كه برا

داننـد ولـي چـه     ها مـي  دانند حداقل وزارت كاري ها را همه مي . اين نيستند
اقدامي در جهت بهبود وضع اين كارگران انجام داده انـد. هـركس تـو ايـن     

ام بيمـار اسـت،    مملكت به فكر خودش است. به جهنم كه من بيمارم، بچـه 
دست آوردن يـك   ام را براي به زنم هزار و يك درد بي درمان دارد، خانواده
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    گو و مقاالت و گفت

١٥٨  101 ي آرش شماره

بـار     ام پدرش را چند ماه يك ام، بچه لقمه نان خالي در كوره ده جا گذاشته
  بيند!!!! نمي هم

امـان هسـتيم فقـط آه و نالـه داريـم، از عهـده        و بچه هر وقت كه پيش زن
تقاضايشان عاجزيم، بابا ما هم آدميم، چرا هيچ كس به فكر ما  ترين كوچك

م كه كارگراي نانوا در صد سال پيش با هـم متحـد بودنـد    ا نيست؟  شينده
انـدازي كـرده بودنـد، پـس چـي       هاي خـوبي را راه  تشكل داشتند و حركت

كه بـدون   شدند؟ كه امروز ما بايد جزو فراموش شدگان جامعه باشيم با آن
وجود ما و كارما، اين جامعه يك روز هم دوام نخواهد آورد. مگه شوخيه كه 

ي مـردم   وزهـا كـار كنـه، مرخصـي نداشـته باشـد، وقتـي همـه        آدم تمام ر
هـا را تـامين كنـيم ولـي      كننـد مـا بايـد نـان آن     و استراحت مي اند لتعطي

  خودمان چي؟!!
سـال   40نور به تهران آمـده،   شهر سال سن دارد. در جواني از 65 ،ابراهيم

هر ها فقط  تا بچه دارد و در تمام طول اين سال 6است كه خميرگير است، 
هـاي   اش بزند، روزها را كار كرده، شب سه يا چهارماه توانسته سري به خانه

صـبح بيـدار    2زمستان اما  در پستوي گرد گرفته نانوايي خوابيده تا بتواند 
شود و تابستان ها را غريبانه روي يك تخت شكسته جلوي نانوايي در هواي 

خـانواده بغـض    سر آورده و فقط با روياي داشـتن يـك   تفت كرده وگرم به
هـزار   10امروز بعد از چهـل سـال كـار فقـط      كند. ساز مي اش هم فروخفته

گيرد. چهل سال است كه توي پستو و يا انبار آرد خوابيده،  تومان حقوق مي
رفـتم،   گويد: اگر بيمه بودم اقال دكتر مـي  گاه بيمه نبوده است. مي ولي هيچ

كند و دو سه  ( دهانش را باز ميدردكمر و زانوهام، دمار از روزگارم درآورده 
راحتـي هـم    كـه ديگـر بـه    دهد يعني اين اش را نشان مي افتاده دندان تك

حموم نرفتن بي بي از بـي  " دهد تواند نان خالي را سق بزند ) ادامه مي نمي
داني مـا خميـر گيرهـا     هزار جور مرض داريم، بيمه كجا بود!. مي ،"چادريه

تـريم، بايـد پـيش از همـه بيـدار       ي هم بدبختي كارگران نانواي حتا از بقيه
نيمه شب. بايد خمير را آماده كنيم، اگـر نـون خـوب     2 شويم يعني ساعت

شب وقتي سرم را  زنند و شاطر هم سر ما. هر درنياد مردم سر شاطر غر مي
گذارم فقط فكر هفت دهان باز، كه بايد برايشـان نـان برسـانم،     بر زمين مي

شان  ر كنيد حتا به درس و تحصيل و لباس و سرو وضعكند، باو ام مي ديوانه
شان. باالخره بايد يه طوري سير شوند. از خودم  كنم. فقط به شكم فكر نمي
كه نكبـت و   ام، جز اين كار برايشان كرده چه عنوان پدر، آيد من به بدم مي

دانـم كـه مـن     بدبختي خودم را برايشان به ارث گذاشتم. و از طرفي هم مي
ي فقر و بـدبختي و نكبـتم. بـاور كنيـد گـاهي       نيستم خودم زاده هم مقصر

اي  بينم. هر موجودي روي زمـين خانـه   خودم را حتا در حد يك انسان نمي
ـ   دارد، سر پناهي دارد، من اما هـيچ  ام كـه حـس كـنم     ي نداشـته ا  هگـاه خان

  م!!.ا اي دارم و من پدر خانواده خانواده
له كـه آمـده تـو كـار نـانوايي و      سالشـه و دو سـا   21محمد اهـل مشـهده،   

گويد: روزي  با پوزخند مي كردي؟ پرسم: ازدواج خميرگير شده، ازش مي
ماه كاردارم، حسـاب كـن    6گيرم، در سال فقط  هزارتومان حقوق مي10

گويـد: مـن    د كه بتونم ازدواج كـنم. مـي  آ بببن پول توجيبي خودم درمي
ر نبـود، رفـتم مشـهد    اهل روستاي جعفرآباد هستم، تو روستا امكان كـا 

هايي كه كـار دارم   جا هم كار گيرم نيومد، اومدم تهران. حاال هم شب اون
رم  كارم براي خواب مـي  خوابم. وقتي هم كه كار ندارم و بي تو نانوايي مي

شه شايد يك دو بار هم بـرم   پيش دوستام. دلم براي روستامون تنگ مي
تـوانم كمكـي    لي اسـت نمـي  ام را ببينم. ولي جيـبم خـا   جا و خانواده اون

ها يعنـي،   چون ماندن من پيش آن گردم. بنابراين زود بر ميبهشان بكنم 
  سرباري

هـا از فـرط گرمـا بـه زيـر       آرام است، كسي در خيابان نيست. ساكنان خانه
رو ساعت يك بعد از ظهر يك  اند. اسفالت كف پياده هپناه برد خنكاي كولرها

شوم،  اني حول و حوش ميدان پاستور رد ميداغ مردادماه است. از خياب روز
آيد، از جلوي نانوايي سنگكي   ميراحتي كش  خيابان ساكت و زير پاهايم به

شوم، داخل نانوايي كسي نيست، سه كارگر نانوايي از فـرط گرمـا بـا     رد مي
شوم. هرم داغ هـواي داخـل    اختيار داخل مي كنند، بي حالي تمام كار مي بي
گيـرد. از خلـوتي نـانوايي اسـتفاده كـرده و       م را فرا مـي باره تمام وجود يك
توانيد اين گرما را تحمل كنيد؟ كولر نداريد؟ يكـي از   طور مي پرسم: چه مي
طور كه خميرهاي چسبيده بـه دسـتانش    ها كه خيلي جوان است، همان آن

كنـد. يـك    كند به باالي سرم اشـاره مـي   را با دست ديگر از پوست جدا مي

فايـده   گويـد: اصـالٌ   كند، مي هواي كولر را به داخل هدايت ميكانال بزرگ، 
ي  چيزي است كه كولر جواب دهد. بـا لهجـه   ندارد گرماي تنور بيش از آن

گويد: در  ش است با پوزخندي ميا رويي كه ناشي ازجواني خراساني و خوش
پسـتوي  طـرف   زند بـه  طور كه حرف مي ها خوب است!!همان عوض زمستان
چيـز شـبيه    اي كف آن پهن است. بـه همـه   د كه تشك كهنهرو تاريكي مي

است جز تشك، اتاقك ساليان درازي است كه رنـگ آب و آفتـاب نديـده و    
طور كه پاهايش را برروي  غبار آرد تمام درو ديوارش را پوشانده است. همان

كشـد و   وي تشك دراز مـي كه ديگر سخني بگويد ر كشد بدون آن زمين مي
  هاست خوابيده است!!. انگار كه سال خوابد، باره مي يك

آيـد و نـاني    گـاه كسـي مـي    گرماي داخل نانوايي غير قابل تحمل است. گه
هـم گپـي    شـود، در ايـن فاصـله بـا     جا خارج مي سرعت از آن گيرد و به مي
  زنيم.   مي

كند، سـي و چهـار    مردي كه خمير را با حركاتي موزون روي تخته پهن مي
گويد: كـار مـا بـه درد آدمـاي چـاق       د. با مزاح ميساله است. الغر و بلند ق

(با پوزخنـد) مـا بـراي الغـر      قدر عرق بريزند تا الغر شوند، خورد كه آن مي
گويـد: دوازده سـاله بـودم از بجسـتاِن      كنيم!!. مـي  مان پول خرج نمي شدن

خراسان به تهران آمدم همان جايي كه انارش را شايد در هـيچ جـاي دنيـا    
هـاي   كشور هم شـايد نديـده باشـند. دانـه     حتا مردم هميننتوان پيداكرد، 
مانند كه با اسـتادي كنـار هـم چيـده      قيمتي مي هاي گران انارش به ياقوت

توان مقايسـه كـرد.    جيز نمي رنگ كه با هيچ قدر شفاف و خوش ند، آنا شده
جـا كـاري نيسـت،     امـا آن  اغراق نزديك به يـك كيلوانـد.   برخي از انارها بي

ها مجبورند براي كار به شهرهاي ديگر بروند، البتـه   ت و جواندرآمدي نيس
سن بـه تهـران    گويم منظور فقط تهران است! .در آن شهرهاي ديگر كه مي

سال در يك نانوايي پادويي كردم واز سال بعد كارم درآوردن نان  آمدم. يك
ك روزها مردم يك پسر سيزده ساله را به چشم يـ   از تنوربود تا به امروز. آن

دانست كه يك نوجـوان سـيزده سـاله     كردند.  كسي نمي مرد كامل نگاه مي
ش جزو حقوق كودكان است. بسياري از ا يك كودك است، حقوق اجتماعي

ولي فقر و نداري باعـث   دانستند!!. را نمي ها هم اين كرده مردم حتا تحصيل
 هم چه كارهاي سخت و خطرناكي. شده كه هنوز هم كودكان كار كنند، آن

كند كـه   كه امروزه صاحب كارش سعي مي است فقط فرقش با گذشته اين
كه  كنند، بگذريم از اين ديگران متوجه كار او نشوند. خود مردم اعتراض مي

نشـنيده   "كودكان كار"ها كسي از  موقع آن رسد اصالٌ كسي به دادشان نمي
گيرد. يعنـي   از طريق فاميل و دوست انجام مي ها معموالٌ بود. كار در نانوايي

كند  آيد، كاري پيدا مي نفر از يك خانواده يا روستا به تهران ميك اين كه ي
چون كـار كـردن    آورد. هاي فاميل را براي كار به تهران مي وبعد بقيه جوان

توان دوام آورد و اگـر كـارگر    شود، يعني نمي ماه نمي در نانوايي بيش از دو
مـاه   آورد. بنـابراين مجبـوريم دو   نانوا به خودش استراحت ندهد دوام نمـي 

روزي كار كنيم و بعد به شهرمان برگرديم، با اندك پولي كه بـا   تقريبا شبانه
توانيم دوسه ماهي دوام آوريم. اما بـا ايـن پـول هـيچ      بريم، مي خودمان مي
مـان در   توانيم به خانوادهامان بكنيم .ما شش برادر بوديم، وضع كمكي نمي

مان تا كالس پنجم درس خوانديم بعد مجبور شديم  هبجستان بد نبود ، هم
كار كنيم. ابتدا برادر بزرگ به تهران آمد، وقتي كار پيدا كرد همه مـا يكـي   

 گشـت ديگـري جـاي    وقت يكي از ما به ده برمـي  يكي به تهران آمديم. هر
جـا ازدواج   گشـتيم. بعـدها در آن   شد. و گرنه بايد دنبال كار مي گزينش مي

هايم را بـه تهـران    دو بچه شدم ولي تازه توانستم زن و بچه كردم و صاحب
ها بـرايم مقـدور نبـود. در انتهـاي افسـريه يـك آپارتمـان         بياورم. دوري آن

اش دو ونـيم ميليـون پـول دادم و هـر مـاه       كوچك اجاره كردم. براي اجاره
شوم تا  از خانه خارج مي 3دهم. هر صبح ساعت  هم اجاره مي صدهزارتومان

جا را من اجاره كردم سـاعت   م ساعت چهار كار را شروع كنم چون اينبتوان
ميليـون و   خانه برسـم، شـب اسـت .... ماهانـه يـك      روم خانه ولي تا به مي3

دهم، با كرايه خانه و خرج زندگي و  سيصد هزار تومان به صاحب نانوايي مي
مانـد   يچيزي برايم نمـ  كنند. اصالٌ جا كار مي دستمزد اين دو جواني كه اين

 سال كار آن 22يعني  كه فكر پس انداز كردن باشم، بيمه هم كه نيستيم ،
ام. اداره بيمه فقط  فرساي نانوايي حتا يك روز هم بيمه نبوده هم كار طاقت

دهد.حاال اسـم   اي كه كارفرما مي ليست بيمه شناسد و صاحب نانوايي را مي
خواهنـد   را مـي فقط ليسـت   چه كساني در ليست هست كاري بهش ندارد.

م شايد دوبار نديـدم كـه   ا سالي كه كار كرده 22در تمام اين  وحق بيمه را .
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هـا   ها سرزده باشد. اصال هـيچ نظـارتي روي نـانوايي    نماينده بيمه به نانوايي
داند حال چرا اغمـاض   البته اين مسايل را بيمه بهتر از همه مي وجود ندارد.

ارگر نانوايي هـيچ پشـتياني نـدارد تـا     دانيم. ك هم نمي كند دليلش را ما مي
ي ما بگويد؟ در  مال شده ي ايد كه كسي از حقوق پا هبار شيند حاال حتا يك

آمار كارگران نـانوا را   .صورتي كه  نانواها هميشه جلوي چشم مردم هستند
كه ما چندين هزار و شايد ميليون باشيم ولي انگار كـه در   ندارند در صورتي

ملكت كارگري به اسم كارگر نـانوايي وجـود نـدارد. مـا     صفحه روزگار اين م
جا ببريم  هيچ تشكلي نداريم كه از ما حمايت كند و ما مشكالتمان را به آن

  رسد. گوش هيچ كس نمي بنابراين صدايمان هم به
كارگر نانوا بايد جاي ثابتي براي يافتن كار داشته باشد ، بايـد بيمـه باشـد،    

مكانات كارگري برخوردارباشد، البتـه بگـذريم از   بايد مثل همه كارگران از ا
كه كارگران ديگر هم فقط اسمش است كه از مزاياي انساني، كـارگري   اين

برخوردارند، با شرايطي كه االن ايجاد شده وضعشان زياد فرقي با ما نـدارد.  
ي روشـن و مطمـئن و بـه تبـع آن عـدم       فرسـا، نداشـتن آينـده    كار طاقت

مخـدر   نده، اغلـب كـارگران نـانوايي را بـه طـرف مـواد      ريزي براي آي برنامه
هـم در پـاي تنـور،     سـاعت كـار مـداوم شـوخي نيسـت آن      17كشاند.  مي

اك قـرون  نمتاسفانه خيلي از كارگران تنها راه تحمل ايـن وضـعيت وحشـت   
كـار را تحمـل    دانند كه بتوانند سـختي  وسطايي را استعمال مواد مخدر مي

ا براي نيم ساعت هواي بـاالي شصـت هفتـاد    تواند حت  يكس نم كنند. هيچ
در گرماي تابستان طاقت بياورد چه برسد به ايـن كـه    ها را ي نانوايي درجه

پاي تنور بايستد و مدام دستش را به داخل كوره ببرد. ما كه مجبور به اين 
كشـيم و   كس حتا به اين فكر نكرده كه ماها چه مـي  كار هستيم ولي هيچ

هاي ما عمال از همه چيـز   حقوقي هم نداريم. خانوادهدر ازاي آن هيچ حق و
مـان نمانـده اسـت،     رسـيم كـه رمقـي بـراي     اند. وقتي به خانـه مـي   محروم
نقـل   و هاي دور و دراز با ترافيك و عدم وجود وسايل كـافي حمـل   مسافت

اسـتراحت نكـرده    رساند و تا نرسيده و مان را به خانه مي عمومي فقط نعش
زنيم تا بتوانيم به موقـع نـان    ها از خانه بيرون مي ابانهاي خي زودتر از سگ

ها  م كه ساعتيبه مردم برسانيم. ما و كارگران شهرداري اولين كساني هست
هـاي تهـران و    نـد در خيابـان  ا قبل از ديگران، وقتي كه همه مردم در خواب

  ساير شهرها حاضر هستيم  
دي نگراييـده:  هـايش بـه زر   كارگرجواني كه هنـوز سـرخي روسـتايي گونـه    

جا كه هـيچ   ام، آن گويد: شانزده سال دارم تازه از خراسان به تهران آمده مي
شود كاري پيدا كرد كه شكمم را سير كنم!!  كاري نيست اقال در اين جا مي

اي بسـازم،   آيد كه بتوانم براي خـود آينـده   كار چيزي در نمي وگر نه از اين
 كنم.!!! حتا بهش فكر هم نمي

  
*  

  يداريب

  لياسرائي ها ينيفلسط 
  شارير بل شليم: سندهينو

   2008 مه 17 لوموند

  

  :مترجم ادداشتي

 نيشصتم نيفلسط مردم ل،ياسرائ دولتيي برپا سالگرد نيشصتم در
 سالگرد نيشصتم و ،)نيفلسط رفتن دست از ي فاجعه( "النكبة" سالگرد
 بشجن اساس. دارند يم برپا را خود ي عادالنه ي مبارزه و مقاومت

 در ديباي زيهودستي از اروپا انيهودي نجاتي برا كه بود نياي ستيونيصه
 بدون ستي نيسرزم"  نيفلسط رايز شود برپاي هودي يدولت نيفلسط
. شود داده "انيهودي يعني ن،يسرزم بدوني مردم" به ديبا و "مردم
 شهر در منعقد هودي يجهان ي كنگره در ميتصم نيا كه 1898 از لياسرائ
 همه و كاملي همكار و داتيتمه با ،1948 تا شد گرفته) سيسو( بال

 آغاز نه نيا. آمد وجود بهي ستياليامپر وي دار هيسرماي قدرتها ي جانبه
 ي همه در را ماجرا نيا تيواقع. بود آن از مرحله كي انيپا بلكه ماجرا،
 كل زين و لياسرائي درسي ها كتاب تا متحد ملل سازمان از ،يرسمي جاها
 و دادند نشان وارونه شرق، بلوك وي غربي كشورها در آموزش و هنگفر
 در ،ياسيسي ها ضرورت برحسب گاه. گذاردند رپايز را ها ينيفلسط حق

 آنان از نفر هزار 770ي آوارگ و ها ينيفلسط ي شده عيضا حق به حرف،
 لياسرائ. نشد برداشتهي گام متجاوز سود به جز درعملي ول كردندي ا اشاره

ي اساس قانون نه كشور نيا كه دانند يم همه نكهيا با خواندند كيدموكرات را
 نيقوان و ست يهودي يدولت لياسرائ كه نيا و مشخص؛ي مرزها نه دارد،
 ندارد، امكاني هوديريغ باي هودي ازدواج. دارد را باال دست آن دري مذهب
 غذا ميتقد ويي رايپذ دري حت ست ياجبار جا همه شنبه روزي مذهب مراسم

 ادگرايبن يِهودي آشكارا حزب نيچند امروز نيهم اگر. عال ل   اي مايهواپ در
  .كند يم سقوط لياسرائ دولت كنند،ي ريگ كناره دولت از ستيفاش و

  

  
  

ي دعا عكس اگر و است شيافزا به رو ارتش در ها خاخام قدرت
 در بس آتش كي فاصله در راي لياسرائ سربازان مناجات وي دستجمع
 ها يالله حزب مناجات د،ينيبب لبنان هيعل روزه 33 بمباران و تجاوز هنگام

 كيدموكرات از بزرگتري دروغ كمتر. ديآ يم زيناچ نظرتان به جنگ جبهه در
 و تيواقع خود رودنسون، ميماكس ي گفته به كه ست يكشور بودن
 و تيموجود ي رانهيو بر و) Un fait colonial( ست ياستعماري داديرو
  . است شده بنا گريدي ملت مستمر ركوبس

 مردم ي جانبه همه و مستمر ي مبارزه اعتبار به و بركت از ،يبار
 نيمورخ و اند درآمده سخن به لياسرائ در داريبي ها وجدان امروز ن،يفلسط
ي اهال اخراج از و زور، به نيفلسط نيسرزم غصب از آشكاراي لياسرائ ديجد
 اواخر نيهم تا و بوده شده نييتع شيپ اه سال از كهي ا نقشه طبق آن
  .نديگو يم سخن بوده، شده داشته نگاه يسرر سال 50 تاي عني

 وي اسيس عادالنه، ي هيقض نيا ي درباره مطالعه به مندان عالقه ما 
ي رو اگر. ميخوان يم فراي لياسرائ ديجد نيمورخ آثار ي مطالعه به را،ي انسان
 جمله ازي رسمي ها زبان ازي كي به را "ديجد نيمورخ" عبارت فقط گوگل

 ي دربارهي فراوان قيحقا به د،يكن جستجو) New historiansي (سيانگل به
 Ilan( پاپه النيا آثار خصوص به. افتي ديخواه دست لياسرائ خيتار

Pappe (ساند شلومو و )Shlom Sand (لياسرائ دانشگاه استاد هردو  .
 ي ساالنه شگاهينما در شركتي برا امسال مارس ماه در كه ساند شلومو
 20( فرانسه ونيزيتلو 3 كانال ي برنامه كي در بود، آمده سيپار به كتاب
 نيا در ها يلياسرائ ما كه دارم آرزو من: گفت داشت شركت) مارس
 دولت ليتشك كه مييبگو ها ينيفلسط به لياسرائيي برپا سال نيشصتم
 ميريگ يم عهده به را نيا ما.  آورد بار به شماي برا بزرگي ا فاجعه لياسرائ

 هم كنار در شما با و ميبشناس تيرسم به را شما حقوق كه ميحاضر و
  ).مضمون به نقل( ميكني زندگ

 با همراه زين نيفلسط مقاومت جانبداران ما كه دارد جاي بار
 جهان، سراسر و لياسرائ در دموكرات و چپ انيهودي و ها ينيفلسط
 مبارزه قرن كي به و ميكني ادآوري را نيفلسط ي هفاجع سالگرد نيشصتم

  .ميبفرست درود هاي نيفلسط مقاومت و
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 وضع  و لياسرائ تيواقع از ستي ا گوشه ديآ يم ريز در آنچه
 از كه اند كيدموكرات كشور آن شهروند اصطالح به كهيي ها ينيفلسط
  . است شده ترجمهي فارس به مه 17 لوموند

   شناس حق تراب 
   2008 مه 

 
 
 اي يلياسرائ اعراب آنها به كهي كسان مارس، 30 روز سال، هر
 تظاهرات به "نيزم روز" مناسبت به نديگو يم لياسرائي ها ينيفلسط

 ازي عني كنند، يم نيچن آنها كه است سال 32. زنندي م دستي ابانيخ
 توسط هاشان نيزم ي مصادره به اعتراض در آنان از نفر 6 كه 1976 سال
 در. شدند كشتهي لياسرائي روهايني راندازيت در) Etat juif( دهوي دولت
 افتهي يشتريب گسترش آن مطالبات و تظاهرات نيا ي دامنه رياخي ها سال
  .كند يم جلب خودي سو به راي تر فراوان تيجمع و

 كه را) Jaffa( افاي يعربي ميقد شهر گرفتند ميتصم ها آن امسال،
 پانصد. درآورند تظاهراتي ارتباط پل ورتص به دارد قرار وياو تل كينزد

 و اند شده ديتهد هاشان خانه از اخراج به) Ajamiي (عجم ي محله ار خانواده
. است شده اعالمي قانون ريغي ساز خانه و بهداشت تيرعا عدم آن، علت
) لياسرائ پارلمان ي ندهينما و( "بلد"ي عرب حزب رهبر زحالقه، جمال

. كردند اخراج افاي ازي جمع دسته را اعراب ش،يپ سال شصت": ديگو يم
  ."شد نخواهد تكرار هرگز گريدي زيچ نيچن

 سربلند امروز ،يحيمس چه و مسلمان چه ل،ياسرائي ها ينيفلسط
 را خود حقوق نگذارند، دستي رو دست اند گرفته ميتصم آنها. اند كرده

 شيخوي روين به آنان. دهند ادامه مبارزه به آن كسبي برا و كنند مطالبه
 ونيليم كي اكنون هم آنان شمار. شوند يم تر متشكل هرچه و دارندي آگاه
 دولت كه 1948 سال از. لياسرائ تيجمع درصد 20ي عني است، نفر مين و

 محسوب لياسرائ كامل شهروندي نظر لحاظ به  آنها شده، ليتشك لياسرائ
 در كه] گفت دياب اما. [بود نفر هزار 160 تعدادشان زمان آن در. شوند يم

 به شده، اخراج هاشان خانه از شان هنانيم هم از نفر هزار 770 سال، همان
 وي غرب ساحلي عني ،يبعد[ يِاشغالي ها نيسرزم به اي هيهمساي كشورها

 هاشان خانه ديكل روستاهاشان، و شهرها به بازگشت ديام به و ختهيگر] غزه
 و اشغال، ها خانه شده، صاف دوزربول با روستاها اما. بودند داشته نگه هم را

  .بود دهيگرد مصادره مزارع
 و قانوني عرب كانون مؤسس و فايح دانشگاه استاد ن،يجبار وسفي

 از درصد شصت": ديگو يم الفحم ام در ما خبرنگار با گفتگو در است،يس
ي طور به افته،ي ادامه حركت نيا. شد مصادره 1948 سال در ماي ها نيزم
 ما به لياسرائ نيسرزم از درصد 3/5 كه گفت توان يمي ختس به امروز كه

 مراتع كه است نيا. رنديبگ ما از كه نماندهي زيچ ماي برا گريد. دارد تعلق
 كينزد كه كنم اضافه ديبا. كنند يم مصادره را نقبي صحرا نانيچادرنش

 هستند،ي داخل پناهندگان] لياسرائي هاي نيفلسط[ ما از نفر هزار 300 به
 مجازي ول اند كرده كوچ آنجا از شده رانيو روستاهاشان نكهيا ليدل بهي عني
ي سيانگل به( "حاضر بانيغا" را نهايا. گردند باز هاشان خانه به ستندين

present absents (نامندي م.  
 با ايعل ليجل در واقع راميبي روستاي اهال ،1948 اكتبر در مثال،ي برا
. شدند اخراج هاشان خانه ازي حيمس اناندهق از نفر هزار درحدودي تيجمع
 هاشان خانه به توانند يم جنگ از پس كه دادند قول آنان به ها يلياسرائ

 هرچند. كردند فراواني ها تيشكا دادگاه به آنها. نشد نيچن. بازگردند
ي ريجلوگ آنان بازگشت از انينظامي ول داد، دهقانان به را حق دادگاه
 ممكن هم امروزي حت. شد بمباران روستا 1953 سپتامبر در و كردند

 ي محدوده در كه عربي اهال كل. كردي بازساز را ها رانهيو بتوان ستين
 قراري نظام حكومت فرمان ريز 1956 سال تا اند ماندهي باق لياسرائ دولت

 دنبال بهي اهالي برا تواند يم امر نيا كهيي ها تيمحدود ي همه با داشتند
ي ا دهكده از بتوان نداشت امكان": ديگو يم اعتراض با نيجبار وسف. يآورد
 هنوز و ميماند باطل و عاطل ما سال 18 مدت. رفت گريد ي دهكده به

  ."گردد جبران شده وارد ما به كه رايي ها خسارت ميكش يم انتظار
 لياسرائي عرب شهر نيمهمتر) Nazarette( ناصره دركنار الفحم ام
 برادران با را خودي همبستگ روابط شهر نياي اهال كهي زمان از. است

 نوك صورت به شهر نيا اند، كرده تيتقوي غرب درساحل شان ينيفلسط
 ابتدا. است درآمده لياسرائي ها ينيفلسط اعتراض وي تينارضا كانيپ

 واريد ،يتيامن واريد به موسوم[ واريد ساختن سپس و بود دوم ي انتفاضه
 ي ندهيآ دولت قلمرو به هيناح نيا در خصوص به كه)] 1ي (جداساز
 شدن كينزد كه 2003 مورخ قانون سپس و كرده تجاوز آشكارا نيفلسط

 ممنوعي غرب ساحلي ها ينيفلسط با را لياسرائي نيفلسط يها خانواده
 شيافزاي هودي دولت درون در عرب تيجمع كه منظور نيبد كند، يم
 شد قائل سيپل ازي دافراي برا دادگاه كه مجازات از مطلق تيمعاف. ابدين

 كي انيجر در 2000 سال در را لياسرائي ها ينيفلسط از تن 13 كه
ي زوريكاتال بودند كشته انتفاضه انيقربان از دفاع در زيآم مسالمت تظاهرات

  .لياسرائي ها ينيفلسطي داريبي برا بود
 سطح شده،ي تلق ضدعدالتي امر عنوان به كه دادگاه حكم نيا
 انيدانشجو ي هياتحاد سيرئ ه،ياغبار ممدوح. است برده باال را ها يآگاه
 آن از پس. اند دوم ي درجه شهروندان لياسرائ اعراب": ديگو يم عرب

 كشته لياسرائي ها ينيفلسط از گريد تن 29 ،)2000 سال( تظاهرات
. باشد شده محكوم سيپل كه ميندار سراغ مورد كي يحت هرگز و اند شده

  ."دارد ما بهي نگاه چه لياسرائ دولت كه دده يم نشاني خوب به نيا
ي ا زمانه": ديگو يم دارد اقامت الفحم ام در كه فايح اهلي دانشجو كي
 جرأت ما پدران. است دهيرس بسر باشند عيمط و فرودست اعراب درآن كه
 كيج اشغال برابر در ما سابق رهبران. كنند بلند را شانيصدا كردند ينم

 و ضيتبع به ميخواه يم ما. است شده تمام رگيد نهايا ي همه. نزدند
 حقوقي برابر خواستار ما. ميده انيپاي نژاد ضيتبع به سركوب، به ،يجدائ
 اعتماد خود به كه ميباشي نسل ميخواه يم ما. ميهست برابري ها فرصت و

ي هودي رايز م،يمخالفي هودي دولت كي عنوان به لياسرائ دولت با ما. دارد
ي براي عني يدموكراس. است تناقض در آن بودنِ كيوكراتدم با دولت بودنِ
 او دور دانشگاهي آفتاب ي محوطه در كهي انيدانشجو. "مردم ي همه

 را ها نيزم ي مصادره آنان ازي برخ. كنند يم دييتأ را سخنانش اند گردآمده
 در موجود ضيتبع از احمد. كنند يم فيتوص "خيتاري دزد نيبزرگتر"

  .است نيخشمگ شود يم داده اعراب  ريغ به كهي ازاتيمتا و دانشگاه درون
 به كه راي زيچ گريد انيدانشجو ،ياسيس علوم استاد غانم، اسد نظر از
. كنند ينم تحمل است) Ethnocratique( "ساالر قوم ميرژ كي" او ريتعب
 از برتر را خود رايز دارد دست در را امور كنترل قوم كي تنها ميرژ نيا در"
ي زندگ روش ازي بخش گرانيدي نابود و ريتحق. پندارد يم گرانيد

 ادامه تواند ينم گريدي تيوضع نيچن" استاد نيا نظر از. "ست يستيونيصه
. فالكتبارتر را خودشاني زندگ و كند يم فالكتبار را ماي زندگ رايز ابد،ي

 سر بر كه ست يوضع ي جهينت نيا. برند يم بسر درترس همواره ها آن
 ديبا. شيخو ي نابودكننده و اند خطرناك همه نهايا. اند درآورده اهي نيفلسط
. "است همگان سود به كه كرديي استعمارزدا ويي زدا سميونيصه را كشور
 دادي رأ بتوان كه نيهم رايز بود، رياخ انتخابات كوتيبا خواستار غانم اسد
 تخاباتان كهي درحال بزند، دمي دموكراس از كه دهد يم امكان لياسرائ به
  .ستين رنگين كي جزي زيچ

ي ها لياتومبي سو به[ سنگ پرتاب ازي موارد رياخي ها ماهي ط
 و داشته وجودي ساحل دشت در و] لهيگال[ ليجلي ها جاده دري] لياسرائ
 سازمان( بت نيش شيپ سال ك. ياست گرفته فرا راي تيامني روهايني نگران
 اعراب نيب در سميكاليراد" كه بود داده هشدار) لياسرائي داخل تيامن

 ي پرخواننده ي روزنامه ريتعب به و "است گسترش و ديتشد به رو لياسرائ
 ايآ. شود ليتبد "كياستراتژي ديتهد" به مدت انيم در تواند يم» ويمعار«
ي برا فايح انيدانشجو بندد؟ يم نطفه لياسرائ داخل در انتفاضه كي

 خودشان، كه خصوص به ند،ستين قائلي چندان برد سنگ، پرتاب اتيعمل
 نيبد ه،ياغبار ممدوح. پسندند يم را زيآم خشونت ريغ روش و راه ،يهمگ
 ما. ميستين ستيترور ما. ميدموكرات ما": كند يم دفاع خود نظر از نحو
 و ميكني زندگ هم با ميخواه يم ما. ميزيبر ايدر به را انيهودي ميخواه ينم

  ."ميريبگ ميتصم گريكدي باي برابر اساس بر و باهم مان ندهيآ ي درباره
 حقوق از كه گرفته پا رياخ سال ده دري متنوع و فراواني ها سازمان

. هستند ضيتبع انيپا خواستار و كنند يم دفاع لياسرائ در ها ينيفلسط
ي زيآم ضيتبع نيقوان لغو خواستار ها آن است روزافزون ها جنبش نيا نفوذ

 نيهم. كند يم ممنوع اعرابي برا انيهودي از را نيزم ديخر كه هستند
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 خواستار ها آن. است ممنوع عمالً كهي دولتي نهادها در اعراب طوراستخدام
 حاضر، درحال. هستند) ارانه(ي ديسوبس وي دولت ي خزانه ازي مساو سهم
ي م ليدل نيهم به تنها و باشند داده انجام را نظام خدمت كهي كسان
  .باشند اربرخورد فوق ازاتيامت از توانند
 برقرار اند بوده بهرهي ب كهي كسان سود به[ مثبت ضيتبع استيس كي
 هرچه اعراب و انيهودي نيب شكاف و ستين راه دري ا جهينتي ول] شده

ي برا": كه كند يم دييتأ اقتصاد در دكتر بندوالك، ژاك. شود يم شتريب
 چيه و يربنائيز طرح چيه ندارد، وجودي ا بودجه چيهي] لياسرائ[ اعراب
 قراري نظام حكومت تحت ها سال اعراب. ستين دركاري اتيمال ازيامت

ي ها ينيفلسط از درصد 54/8. "اند شده رها خود حال به هم حاال و داشتند
 درصد 48/3 رقم نيا 2003 سال در( برند يم بسر فقر خط ريز در لياسرائ
 20/3 دبرن يم بسري وضع نيچن در كهي انيهودي نسبت كهي درحال ،)بود

. است انيهودي از شتريب رقم چهار هم آناني كاريب نرخ. است درصد
 5 از شيب كه گذشته سال سهي اقتصاد رشد در لياسرائي ها ينيفلسط
  .اند شده رها خود حال به بوده درصد

ي اقتصاد[ ي توسعه ريمد كه لياسرائي نيفلسط كي ،يحجاز احمد
 آنان ازي مين كه است) نفر 250( خانوار 55 از متشكلي ا مجموعه...] و

 نشان خاطر دارد نام "صلح واحهء" و هستندي هودي گريدي مين و عرب
 برابر كشور افراد ي همه خواهد ينم لياسرائ كه است روشن كامالً": كند يم
 شود حفظ كشوري هودي خصلت آنكه منظور به. روند شمار به گريكدي با

 هرچه گفتگو و است شيزااف به رو زيآم ضيتبعي ها نامه نيآئ شمار
 كنند يم متهم را ما ميده يم ارائهيي شنهادهايپ كه هربار. شود يم دشوارتر

  ."ميبزن برهم را دولت اساس ميخواه يم و ميا دشمن پنجم ستون كه
 دو نيبي ستيهمز ي نمونه تنها شده واقع الترون كنار در كه روستا نيا
 نمونه، كي نيا"ي حجاز احمد نظر از. ستي هودي وي نيفلسط ي جامعه

 در و ميكني زندگ باهم ميتوان يم ما كند يم ثابت كه است سرمشق كي
 به. "دولت زيآم ضيتبع استيس هيعل اعتراض از ستي شكل حال، نيع

 تيهو هركدام كه ست يتيدومل دولت كي جاديا حل، راه تنها ،يو گمان
  .دارند نگه را خودشان خاص
 گريكدي دنيكش درآغوش مناسب اًقتيحق زمان ،يكنون اوضاع در

 نينش عرب بخش به پا هرگز لياسرائ انيهودي درصد 64. ستين
ي غرب ساحل به آنها دادن كوچ و اخراج موافق درصد 75 و گذارند ينم

 ندگانينما و عرب ندگانينما نيبي ريدرگ) پارلمان( كنست در. هستند
 و ستيوناليناس ي ندهينما اتام،ي ان. است شده شتريب هرچه راست جناح
 نيا از را شما ما كه ديرس خواهدي روز": است كرده اعالمي مذهب

 گدورياو. "كرد ميخواه رونيب هودي مردم نيسرزم از و] مجلس[ ساختمان
 احمد خود عربي همتا ست،يناسبونال و پارلمان گريد ي ندهينما برمن،يل
 تو" دده يم جواب او بهي بيط و كند يم خطاب "ستيترور" راي بيط

. "ندارد تعلق تو به كهي ا آمدهي نيسرزم به كهي هست ستيفاشي مهاجر
 استفاده سوءي دموكراس از اعراب" كه ستيني شك برمنيلي آقا نظر در
  ."كنند يم

*****  
 اعظم بخش كه است متر 9 تا 8 ارتفاع و لومتريك 730 واريد نيا طول ـ1

ي نيسرزم ازي تر عيوسي ها بخش واريد نيا. رديگ يم دربر راي لياسرائ مستعمرات
ي م مصادره لياسرائ سود به شود ليتشك نيفلسط دولت آن در بوده قرار كه را

 اختالل با را آنان ي روزانه اتيح و كند يم تر تنگ را ها  ينيفلسط ي محاصره. كند
ي رقانونيغ را واريد نيا دنيكش الههي الملل نيب دادگاه. سازد يم مواجهي جد

. نداردي توجه حكم نيا به لياسرائي ول شود رانيو ديبا آن اساس بر كه دانسته
  : به جمله از. رك شتريب اطالعي برا

http://www.peykarandeesh.org/old/felestin/fel.pdf/Divare-Nang.pdf  
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  ژرژ حبش:

  شاهين ترازوي مقاومت فلسطين
در ژانويه  26بنيانگذار جبههء خلق براي آزادي فلسطين در 

  .سالگي در اردن درگذشت 82سن 

  

  تراب حق شناس

 
شاهين ترازو. من اين ارزيابيِ منصفانه را از يكي از رقباي سياسي او 
شنيده ام نه از يكي از طرفدارانش. هاني الحسن، يكي از بنيانگذاران 
جنبش الفتح، زماني كه سفير سازمان آزاديبخش فلسطين در تهران بود 

دربارهء حبش به كار برد و افزود هر زمان كه مقاومت  ) اين تعبير را1359(
فلسطين از راه انقالبي و اصيل و خردمندانهء خود منحرف شود، اين ژرژ 

 حبش است كه هشدار مي دهد.
، زماني كه بين فلسطيني 1970نگارنده به ياد دارد كه در اواسط دههء 

، ژرژ حبش »كرد يانهآيا با اسرائيل بايد مذاكره «ها بحث بر سر اين بود كه 
طي نطقي در عدن (پايتخت يمن جنوبي آن زمان) بر ضرورت رد راههايي 
كه به نظرش سازشكارانه و تسليم طلبانه بود تأكيد ورزيد و افزود كه ما 
اين موضع را براي تاريخ مي گيريم. او مي دانست كه موضع گيري اش 

وش سپارد، از اين برخالف جريان است و احتمال نمي داد كه كسي بدان گ
وشنفكر متعهد و معرفي مي كرد. مي دانيم كه ر» براي تاريخ«رو آن را 

اي ندارد جز آن كه بر موضع اصولي خويش به عنوان  انقالبي گاه چاره
موضعي براي تاريخ پاي فشارد. آخرين موضع وي عليه قرارداد اسلو كه 

شد  1990دههء  منجر به كناره گيري اش از رهبري جبههء خلق در نيمهء
 نيز بر همين پايه شكل گرفت.

 ابتدا نگاهي كوتاه به زندگي پرتحرك، مؤثر و پربار او بيندازيم:
در شهر لد (يا ليدا) نزديك تل اويو امروز زاده  1926ژرژ حبش در سال 

شد. در خانواده اي مسيحي و مرفه بزرگ شد. هنگام تشكيل دولت 
هد نفي بلد يعني اخراج هميشگي سال داشت و شا 22) 1948اسرائيل (

خود و همشهريانش از زادگاهشان بود. او كه عميقاً تحت تأثير اين واقعه 
قرار گرفته بود و در حالي كه دانشجوي رشتهء پزشكي دانشگاه آمريكايي 
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بيروت بود به سازماندهي سلسله تظاهراتي ميپرداخت كه طي آنها چند تن 
همراه با شماري از همفكرانش از  1950از دوستانش كشته شدند. در دههء 

كشورهاي مختلف عربي جنبش ناسيوناليست هاي عرب (حركة القوميين 
العرب) را پايه گذاري كرد كه در مناطق مختلف جهان عرب شعبه داشت. 
حبش خود در شعبهء عمان (پايتخت اردن) كار ميكرد. آنها براي آوارگان 

پزشك  1958و خود حبش تا سال  فلسطيني درمانگاه و مدرسه ميساختند
اين درمانگاه بود. او يكبار حتي كانديداي نمايندگي مجلس اردن شد كه 
انتخاب نگرديد و پس از كودتاي معروف اردن عليه نخست وزير ملي آن 
كشور (يعني سليمان نابلسي كه او را با مصدق مقايسه مي كنند) و تشديد 

 ا كرد.سركوب، راه هاي مبارزهء قانوني را ره
) يكي از سه جريان مهم ملي و ميهن 1جنبش ناسيوناليستهاي عرب (

است، دوتاي ديگر، يكي حزب بعث  60و  1950پرستي عرب در دههء 
است و ديگري ناصريسم (يعني جنبشي كه در رأس آن عبدالناصر رئيس 
جمهور وقت مصر قرار داشت). شعبهء يمني همين جنبش ناسيوناليستهاي 

در بخش جنوبي يمن، مستعمرهء انگليس، به مقاومت و عرب است كه 
مبارزهء مسلحانه دست زد و باعث شد كه انگلستان از آن منطقه برود و 

پديد آيد. شعبهء آنها  1967در نوامبر جمهوري دموكراتيك يمن جنوبي 
در كويت هم در آن سالها خطي ملي، دموكراتيك و الئيك را دنبال ميكرد 

[به معني آوانگارد،  »الطليعه«بود و ارگاني داشت به نام  كه نسبتاً نيرومند
. جنبش مزبور در عراق و سوريه و مصر و برخي ديگر از كشورهاي پيشگام]

عرب هم فعال بود يا هواداراني داشت ولي رقيبان آن كه بعثي ها و 
ناصريستها بودند در عين برخي همكاري ها كه با هم داشتند مانع از 

البته مواردي هم بوده كه اين جنبش به ناصريسم يدند. پيشرفت آن گرد
 اميد زياد داشته است.

، جنبش ناسيوناليستهاي عرب علناً 1967پس از شكست اعراب در سال 
حركتي خرده بورژوايي و محكوم به «عليه ناصريسم موضع گرفت و آن را 

 ناميد و رابطهء خود را با آن قطع كرد.» شكست
به واحدهاي كشوري تقسيم  1967عرب پس از  جنبش ناسيوناليستهاي

تشكيالتي به وجود آورد كه بر  1967شد و بخش فلسطيني آن در دسامبر 
جبههء و لنينيسم به مثابهء ايدئولوژي خود تأكيد ميكرد  -ماركسيسم 

) نام گرفت. چيزي نگذشت كه دو PFLPخلق براي آزادي فلسطين (
جبههء خلق... (فرماندهي كل) به  انشعاب مهم در اين جبهه پديد آمد يكي

رهبري احمد جبريل، و ديگري جبههء دموكراتيك ... به رهبري نايف 
اول گرايش به وابستگي به انشعاب حواتمه. به گمان نگارنده مشخصهء 

سوريه بود و در دومي گرايش به وابستگي به شوروي. ژرژ حبش در برابر 
آنان متهم به راستروي شد، هردو جريان انشعابي مقاومت كرد و از طرف 

ولي جبههء وي در عين حفظ روابط دوستي با دو كشور مزبور، نمي 
خواست استقالل سازمان خود را از دست بدهد. گفتني ست كه سه سال 
قبل از تشكيل جبههء خلق، جنبش الفتح نخستين عمليات نظامي خود را 

سي منطقه را تا حد انجام داده و جو سيا 1965عليه اسرائيل در اول ژانويه 
زيادي تغيير داده بود. جبهه ابتدا كوشش خود را مصروف عمليات در داخل 
سرزمين هاي اشغالي نمود و آن را اساس كار اعالم ميكرد و در اين راه 

 كوشش هاي جدي داشت.
پس از آنكه عبدالناصر طرح راجرز (وزير خارجهء وقت آمريكا) مبني بر 

اسرائيل را پذيرفت، مخالفت حبش با رژيم جداسازي نيروهاي اعراب و 
هاي عربي شدت بيشتري يافت و گرايش فكري چپ در او تقويت گرديد. 
با اينكه روابط خوبي با شوروي و بلوك شرق داشت، از آنجا كه وجود دو 

اسرائيل) را نمي پذيرفت،  :دولت در فلسطين (يكي عربي و ديگر يهودي
انقالبي «ه وي به راه انداخت و او را تبليغاتي علي 1974شوروي در سال 

استراتژي جبههء خلق در مبارزهء مسلحانه با  69ناميد. در سال » نما
اسرائيل كه قبالً بر تاكتيك عمليات داخل فلسطين، و نه در مرزهاي آن، 
پافشاري مي كرد به تاكتيك تازه اي كشيده شد و به طراحي عمليات 

پرداخت. طراح و » شد تعقيب كنيمدشمن را هرجا با«خارجي زير شعار 
سازمان دهندهء اين نوع عمليات كه دست به چندين هواپيما ربايي زد 
يكي از دوستان و همكالسان قديمي حبش دكتر وديع حداد بود. بد نيست 
اشاره كنيم كه الفتح با اين نوع عمليات مخالف بود. استدالل جبههء خلق 

ود كه وقتي اسرائيل و حاميانش براي دست زدن به هواپيماربايي اين ب

دارند سرِ ما را مي برند و حقوقِ ملي و انساني ملتي را لگدمال مي كنند و 
دنيا بي خبر است يا با بي اعتنائي سكوت مي كند، از طريق تعقيب دشمن 

ما به دنيا اخطار مي كنيم كه آن ها نيز ممكن است  ،در هر جاي جهان
جبهه انجام داد عمدتاً هدف تبليغاتي يا  مزهء رنج را بچشند. عملياتي كه

فشار بر دشمن و تأثير بر افكار عمومي داشت، نه كشتن مسافراني كه به 
هيچ رو مستقيماً در اشغال و رنج هاي بيشمار فلسطيني ها دست نداشتند. 

اين بود كه اين عمليات خبر فاجعهء فلسطين را به گوش كل  جبههارزيابي 
نتيجهء مبارزهء همه جانبهء و مستقيم مردم  جهانيان مي رساند. در

فلسطين و از جمله اينگونه عمليات، وكالي مدافع و روشنفكران متعددي 
در اروپا (به رغم محكوم كردن تروريسم)  به اين نتيجه رسيدند كه براي 
پايان دادن به فاجعهء فلسطين بايد كاري كرد و از عامالن اينگونه عمليات 

طبوعات دفاع كردند. دستگيري ليال خالد، دختري در دادگاه ها و م
فلسطيني كه به هواپيماربائي دست زده بود و طرح قضيه و دفاع از او در 

 اروپا سروصداي فراوان به راه انداخت.
و خروج نيروهاي ساف از آن كشور و  1970حوادث سپتامبر سياه اردن 

 محسوب ميشود. زني انتقال به لبنان مرحله اي مهم در حيات جبههء خلق
، جبههء خارجي اما تنها دو سال بعد و پس از چند نمونه از اينگونه عمليات

خلق اين تاكتيك را پايان داد و دكتر وديع حداد، مسؤول طراحي اين 
 عمليات كه از اين تصميم راضي نبود از فعاليت سازماني كنار گذارده شد.

جرائي سازمان جبههء خلق براي آزادي فلسطين كه عضو كميتهء ا
در برابر سياست عرفات دائر  1974آزاديبخش فلسطين (ساف) بود در سال 

بر قبول احتمالي راه حل مبتني بر مذاكره موضعگيري كرد و از كميتهء 
اجرائي ساف بيرون آمد و با ديگر نيروهائي كه همين مخالفت را داشتند 

بعد طرح عرفات جبهه اي به نام رفض (امتناع) تشكيل داد اما پنج سال 
(يعني قبول هرقسمت از فلسطين كه بتواند آزاد » راه حل انتقالي«دائر بر 

 شود) را پذيرفت و به كميتهء اجرائي بازگشت.
تجاوز اسرائيل به لبنان و اشغال اين كشور تا بيروت و خروج نيروهاي 

محدودهء فعاليت حبش را تنگتر كرد.  1982ساف از اين كشور در سال 
وديت ساف را دستاورد مهم سياسي مبارزات مردم فلسطين مي حبش موج

دانست و هر زمان كه ساف نيز زير ضربه اي قرار مي گرفت، به رغم 
مخالفتي كه با رهبري ياسر عرفات داشت، به دفاع از ساف مي پرداخت. 

انتقاد را در رابطه با ساف رها نكرد. زماني  -حبش هيچگاه سياست وحدت 
هاي مخالف رهبري عرفات به رياست احمد جبريل با كه يكي از نيرو

همكاري دولت سوريه پايگاه عرفات در شمال لبنان را زير ضربهء توپخانه 
قرار داد، مجلهء الهدف ارگان جبهه حبش طرح روي جلد را با يك قطرهء 
درشت خون منتشر كرد و هشدار داد كه ديگر بس است! از خط سرخ 

 نبايد گذشت!
كه مجلس ملي فلسطين در تبعيد اصل وجود دو دولت،  1988در سال 

يكي اسرائيل و ديگري فلسطين مستقل را پذيرفت، جبههء حبش حضور 
 داشت و آن را تأييد كرد.

خط مشي ساف ميانه رو تر شد و وقتي ساف با  1980در سال هاي 
اياالت متحده مذاكرهء رسمي را آغاز كرد با اعتراض شديد حبش مواجه 

لي موجب نشد كه او از ساف جدا شود. همين وضع پس از تصميم گرديد و
ساف دائر بر شركت در كنفرانس مادريد هم پيش آمد ولي باز او ماندن در 
ساف را برگزيد. وي طبعاً با قرارداهاي اسلو مخالف بود و آن را ادامهء عقب 
نشيني هاي پيشين ميدانست. تحوالتي كه در عراق و جهان عرب و سپس 

فلسطين با برپايي تشكيالت خود مختار فلسطين پديد آمد نظر او در در 
رفت و گدرون خود جبهه در اقليت قرار گرفت و او از رهبري جبهه كناره 

به جاي او ابوعلي مصطفي به سمت دبير كل جبههء خلق براي آزادي 
فلسطين برگزيده شد. ابوعلي مصطفي در همكاري با تشكيالت خودمختار 

در واقع قبول قرارداد اسلو به داخل فلسطين رفت ولي پس از فلسطين و 
به چندي اسرائيلي ها او را ترور كردند. جانشين وي احمد سعدات هم 

مدتي فعاليت داشت ولي هم اكنون در زندان عنوان دبير كل جبهه 
در انتخابات فلسطين و ديگر نهادهاي سياسي  جبههاسرائيل بسر ميبرد. 

. هم اكنون شهردار رام اهللا، خانم ژانت ه استشتشركت داهمواره آن 
ميكائيل است كه خود از خانواده اي مسيحي برخاسته و با جبههء خلق 
فلسطين همكاري داشته و دارد. در انتخابات عمومي، ميزان آراء جبهه 
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درصد است. نفوذ جبهه در مبارزهء سياسي نظري در محافل  10تا  7حدود 
گان فلسطيني و عرب چشمگير است. مجلهء روشنفكران و تحصيل كرد

الهدف، ارگان غير رسمي جبهه كه نويسنده، ناقد و هنرمند بزرگ 
تأسيس كرد هنوز  1970فلسطيني غسان كنفاني آن را در آغاز سالهاي 

 شود. هم منتشر مي
ژرژ حبش از زماني كه از موقعيت سازماني خود كناره گرفت در دمشق و 

با مشكالت بيماري و كهولت سن روبرو بود. موضع  عمان بسر برد و غالباً
گيري هاي قاطع او عليه راه حل هاي تحميلي به جنبش فلسطين باعث 

ناميده مي شود » جامعهء بين المللي«شد كه اسرائيل و آنچه به اصطالح 
عليه او تبليغات منفي مبني بر تروريسم و غيره راه بيندازند. سفر وي در 

لجه به فرانسه كه ابتدا با درخواست صليب سرخ و براي معا 1992سال 
) با جنجال وسيع 1992ژانويه  29موافقت دولت فرانسه صورت گرفت (

محافل صهيونيستي همراه شد. آن ها دولت فرانسه را ناگزير كردند كه ژرژ 
 حبش را بدون معالجه به الجزاير برگرداند.

عرصهء بين المللي  جالب اين است كه حاكميت و نفوذ وسيع ارتجاع در
در اوضاع كنوني باعث شده كه درگذشت دكتر ژرژ حبش تقريباً با سكوت 
روبرو شود و روزنامهء لوموند كه معموالً در مناسبات مشابه صفحهء كاملي 
را به گزارش زندگي و فعاليت هاي شخصيتي در حد وي اختصاص مي داد، 

 29د (لوموند به يادداشت خبري كوچكي در صفحات داخلي بسنده كن
 ).2008ژانويه 

به نظر مي رسد كه او نقش خود را به عنوان يك روشنفكر متعهد و 
» مواضعي براي تاريخ«مستقل وفادار به اصول با مواضعي كه خود آن ها را 

مي ناميد ايفا كرد. همان طور كه گفتيم به رغم مخالفتش با برخي سياست 
قتي مرحله اي بسر مي رسيد هاي ساف، خشك و تر را با هم نسوزاند. و

مي دانست كه چگونه سياست خود را تغيير دهد. هرچند وضع عمومي 
عيني جنبش فلسطين همواره در ذهن او به مبارزه با اشغال و كسب 
استقالل ملي اولويت مي بخشيد ولي گرايش عمومي او به چپ بود و دفاع 

تالطم تناقض  از مصالح زحمتكشان جامعهء فلسطين و عرب. در درياي پر
هاي حاكم بر جامعهء عرب و جامعهء بين المللي او كوشيد درست ترين راه 

ي، با رژيم هاي عراق و ورا برگزيند. در همكاري و ائتالف با اتحاد شور
سوريه و الجزاير، و يا در خوش بيني به رژيم جمهوري اسالمي ابتدا گام 

گشت. در عرصهء هائي برداشت كه هميشه درست نبود و ناگزير برمي 
 فلسطين، او نقش منتقد مسؤول و با پرنسيپ را به خوبي ايفا كرد.

وي كه از آغاز جواني از برج عاج روشنفكري بيرون آمده و پا به ميدان 
فعاليت اجتماعي و سياسي انقالبي گذاشته بود، طبيعي بود كه گاه به 

توانست  اشتباهات و حتي خطاهائي آلوده شود اما مهم اين است كه مي
كارنامه اي از  ،مهار كند و در مجموعببيند و لغزش هاي خويش را 

آرمانخواهي، جسارت در مبارزه، دست زدن به آزمايش و خطا، درك 
 انحرافات و نقد و بازگشت از آن ها بپردازد.

حدود ده سال بود كه ديگر در عرصهء سياسي فلسطين فعال نبود. اما 
سالگي در  82در نتيجهء سكتهء قلبي در سن ژانويه كه  25فقدانش از روز 

عمان درگذشت بيش از پيش احساس مي شود. شك نيست كه تجربهء او 
درسي براي مبارزان انقالبي فلسطين و منطقه و حتي جهان خواهد ماند 

). سخن را دربارهء اين مرد بزرگ با جمله اي از يادداشت سمير امين در 3(
به پايان مي  2008مارس  Afrique Asieمجلهء فرانسوي آفريقا آسيا 

 ».ژرژ حبش مرد، اما پيكار او براي آزادي فلسطين نمرده است«بريم كه: 
*****  

مي توان به كتابي با همين » جنبش ناسيوناليست هاي عرب«ـ براي اطالع از 1
نام، نوشتهء دكتر باسل كُبيسي مراجعه كرد. يادآوري مي كنيم كه كبيسي در 

ميالدي به دست  70كنفاني در بيروت هر دو در اوايل دههء پاريس و غسان 
اسرائيلي ها ترور شدند. هردو نويسنده از كادرهاي برجستهء جبههء خلق براي 

  آزادي فلسطين بودند.
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peykarandeesh.org .مراجعه كنيد  

*  

  زنان ي حق طلبانه صدايِ

 ايران و برابري طلبِ مردان آزادي خواه و 
 

 
 

  متن سخنراني پروين اردالن

  هنگام دريافت جايزه اوالف پالمه
  1386 اسفند 17جمعه

  

جنبش هاي اجتماعي درايران از جمله جنبش هاي دانشجويي و 
معلمان با طرح خواسته هاي آزادي خواهانه وعدالت  كارگري و

جامعه ما هستند. اما در  صداهاي گوناگون مدني درطلبانه خود 
و  حال حاضر بسيار از فعاالن اين جنبش ها در زندان بسر مي برند

جلوگيري از ارتباط گسترده بين اين جنبش ها بايكديگر و سركوب 
 . است آنها رو به افزوني

 
 خانم ها و آقايان! سالم

 و مستقل بنياد اوالفبسيار خشنودم و سرافراز كه از سوي نهاد معتبر 
پالمه كانديداي دريافت اين جايزه شده ام. اين جايزه به اعتبار شخصيتي 

شده كه عدالت خواهي شيوه زندگي اش بود و هزينه اين  به من اهدا
جانش پرداخت .از اين رو به خوبي  عدالت خواهي وصلح و دوستي را با

دارم كه اهداي اين  آگاهم كه حال مسئوليت بزرگتري بر دوش دارم. باور
ايران  جايزه به من نه تنها به معناي ارج گذاشتن به تالش هاي فردي زنان

بل خاصه ارج گذاري به فعاليت هاي جمعي و حق طلبانه جنبش زنان و 
اجتماعي در ايران است. اين جايزه به خوبي نشان مي  ديگر جنبش هاي

اه و برابري طلب مردان آزادي خو دهد كه كوشش هاي حق طلبانه زنان و
هاي زن ستيزانه  ايران با همه فرازو فرودها و همه بن بست ها و سنگالخ

امروز  ! اي كه برابر آن قد بر افراخته و مي افرازد تاثيرگذار بوده . آري
صداي حق طلبي ما به گوش همه جهان رسيده است. در ضمن به خوبي 

اتهامات بيشتري قرار دريافت اين جايزه در معرض فشارها و  واقفم كه با
به همه زنان ايران ،مادرم، مادران فرزندان  خواهم گرفت. اين جايزه را

كنم كه چگونه رنج كشيدن و در  دربند، و ديگر مادران سرزمينم تقديم مي
چگونه اعتراض  عين حال مقاومت در برابر تبعيض را به ما آموختند، تا

 .ي مي آيند بياموزيمكردن را به فرزندانمان و نسل هايي كه در پ
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آرزو داشتم در اين روز بزرگ كه مصادف است با صدمين سالگرد روز 
زن و يادآور مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر دنيا، در ميان شما  جهاني

آخرين لحظات قبل از پرواز سوي دادستاني ايران ممنوع  باشم . اما در
ما چندان غريب نيست چرا شدم. اين اتفاق ا الخروج و از اين ديدار محروم

دادن يعني محروميت و  كه در ديار من، زن بودن و نداي حق طلبي سر
جنبشي  مبارزه اي مداوم. افتخار مي كنم كه زني سكوالر و متعلق به

سال مبارزه ومقاومت براي احقاق  100فمينيستي هستم كه پيشينه 
ن بسياري دارد. بيش از صد سال است كه ما نيز هم چو حقوق زنان را

دستيابي به بديهي ترين حقوق خود چون  خواهرانمان در سراسر دنيا براي
حق انتخاب پوشش  حق انتخاب در زندگي فردي و اجتماعي و از جمله

ايم.  تالش كرده ايم. اما هر بار قرباني سياست دولت هاي ايدئولوژيك شده
ردهاي زنان بسياري از دستاو "اسالمي"به ويژه طي سه دهه پس از انقالب 

ما قرباني اين سياست ها شد : قوانيني چون قانون حمايت  پيشكسوت
انتخاب پوشش به اجبار در نوع پوشش تبديل  خانواده لغو شد و آزادي در
 .شد و به قالب قانون در آمد

 اكنون بيش از سه دهه است كه براي كسب حق طالق و برابري در ازدواج
اين حق براي مرد كه بيش از يك زن تالش كرده ايم، گفته ايم داشتن 

مضاعف زن است، اما اين قانون مردانه همچنان به قوت  داشته باشد تحقير
مي گوييم چرا هنگام بروز يك حادثه  خود باقي مانده است. سال هاست كه

خسارت موثر است و  و يا تصادف زن بودن و مرد بودن در تعيين ميزان
 «مرد بودن«م چرا در قوانين ما ديه زن نصف ديه مرد است؟ مي پرسي

معيار واحد انساني به شمار مي آيد و سهم ما زنان نسبت به اين واحد، يك 
 .مواردي حتي كمتر نيز است دوم و در

 مي گوييم در جامعه ما درصد باالي تحصيل زنان و تالش روزمره آنان براي
نگ حضور در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي گواهي مي دهد فره

است و نشان مي دهد كه نمي توان همچنان در  بسي پيش تر از قانون
ايران به كنوانسيون بين  قانون عقب تر از فرهنگ ماند. مي پرسيم اگر

اجتماعي  المللي مدني و سياسي و كنوانسيون هاي بين المللي اقتصادي و
 پيوسته و پس مي بايد متعهد به اجراي آنها باشد، پس چرا متعهد نيست؟

پرسيم اگر طبق اين كنوانسيون ها هر نوع تبعيض از جمله تبعيض بر  مي
است چرا قوانين ما چنين تعهداتي را در بر ندارند ،  اساس جنسيت ممنوع

 دانشگاه سهميه جنسيتي قائل مي شوند؟ مثال چرا براي پذيرش زنان در
 سال هاست از باالبردن سن كيفري در قانون مي گوييم اما همچنان با

سال كه مرتكب جرم وخطا مي  15سال و  9كودكان دختر و پسرباالي 
رفتار مي شود و تنها تخفيف قائل شده اين است كه  شوند مانند بزرگسال

سالگي موكول مي شود . ما در  18اجراي حكم اعدام محكوم شدگاه به 
كودكان بزرگسال » عين ابراز مخالفت با اعدام مي پرسيم چرا به اعدام

 يان نمي دهيد؟پا» شده
 سال هاست بسياري زنان ايراني در جامعه ما به خاطر ازدواج با مردان

افغاني يا عراقي با دشواري فراوان رو به رو هستند چون بر اساس قانون 
 ايراني، فرزند او را تبعه ايران نمي كند و ما مي پرسيم چرا؟ ،تابعيت مادر

 ع از سنت هاي زن ستيز برسال هاست ، در جامعه اي كه قانون آن به دفا
مي آيد، از پايان دادن به خشونت هاي ناموسي و سنگسار مي گوييم اما 

ناموسي و سنگسار قرباني مي گيرد . حال ديگر اين  همچنان قتلهاي
نيست بلكه نمودار خشونتي است  جنايات جزو فرهنگ و سنت آن جامعه

 .شود ميكه زير سايه قانون هر روز پروارتر و قدرتمندترنيز 
 هم اكنون دختران و پسران بسياري در خيابان ها و ميادين شهر، به خاطر

نوع پوشش شان توسط ماموران پليس تحت عنوان طرح امنيت اجتماعي 
 . قرار مي گيرند مورد بازداشت و توبيخ

 جنبش هاي اجتماعي درايران از جمله جنبش هاي دانشجويي و كارگري و
آزادي خواهانه وعدالت طلبانه خود صداهاي  معلمان با طرح خواسته هاي

جامعه ما هستند. اما در حال حاضر بسيار از فعاالن اين  گوناگون مدني در
و جلوگيري از ارتباط گسترده بين اين  جنبش ها در زندان بسر مي برند

 . است جنبش ها بايكديگر و سركوب آنها رو به افزوني
 گون مدني، نقش و تاثير قوانينما فعاالن جنبش زنان به روش هاي گونا

تبعيض آميزرا در زندگي مان نشان مي دهيم . با نقد و اعتراض به قوانين 
خواهان تغيير آنها مي شويم. در برابر اين اعتراض از سوي  خشونت آميز،

امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مي شويم. اما  حاكميت محكوم به اقدام عليه
كه اگر ما فعاالن مدني و  داده نمي شودهيچ وقت به اين پرسش پاسخي 

ملي يا  فعاالن جنبش زنان يا شهروندان اين جامعه برهم زننده امنيت
 امنيت اجتماعي هستيم ، مدعيان حفظ امنيت مدني جامعه چه كساني هستند؟
 با همه فشارها، تالش كرده ايم براي تحقق خواسته هاي حقوق بشر ي

ايم با بررسي تجربه گذشتگان و تقويت وانساني خود عمل كنيم. كوشيده 
مان،با بهره گيري از تجربيات مبارزاتي فمينيست هاي  حافظه تاريخي

درجهان،با درس گيري از دستاوردها و شكست  پپشكسوت مان در ايران و
آگاهي بخش آنها در خارج از  هاي آنها، با آموختن از تالش هاي تئوريك و

غناي نظريمان  ي روزمره مان، نه تنها بركشور وتبعيد و به مدد تجربه عمل
 بيافزاييم كه ظرفيت مان را نيز در شنيدن صداها و دريافت ديدگاه هاي

متفاوت و متنوع افزون كنيم. بدين سان كوشيده ايم روش هاي مبتكرانه را 
براي مبارزات حق طلبانه زنان و تغيير موقعيت نابرابر  در گشايش عرصه

 .بنديم آنان در قانون به كار
 يكي از اين تمهيدات بهره گيري از تجربيات خواهرانمان در كشورهاي

منطقه و تبادل اطالعات و و انتقال اين تجربيات به يكديگر است. اين امر 
زنان در سطح منطقه و فراتر از آن در سطح جهاني افزون  قدرت جنبش

كه داخل كشورها را زير چتر حمايتي شب مي كند و جنبش هاي زنان در
مي رساند. كمپين يك  هاي جهاني زنان قرار مي دهد و به رشد آنان مدد

 ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز يكي از روش هاي خالق
جنبش زنان در ايران است كه با الهام از فعاليت خواهرانمان درمراكش پي 

است. حركتي را كه آنان با حمايت دولت شان براي تغيير  گرفته شده
پايين و از طريق جمع آوري امضا و با اتكا به  قوانين به ثمر رساندند ما از

مردان براي عمومي كردن مطالبات  با زنان و "چهره به چهره"گفت و گوي 
هاي قانونگذاري و  حقوقي مان پيش گرفته ايم تا با ارائه امضاها به نهاد

 عيض آميزطرح خواسته يك ميليون نفر مبارزه براي تغيير قوانين تب
 .جنسيتي را گسترش دهيم

 اكنون پس از يك سال و نيم، كه آغاز به كار اين جنبش مي گذرد گرچه
نتوانسته ايم به تغيير اين قوانين دست يابيم اما توانسته ايم با گسترش 

بحث و كاربست شيوه گفتگو هاي خالق و دمكراتيك ،  آگاهي، ايجاد
مختلف جامعه و حتي در سطح  گفتمان برابري حقوقي را در اليه هاي

وابداريم .  نهادهاي رسمي قدرت مطرح كنيم و آنها را به واكنش يا پاسخ
بر  در اين فرايند كوشيده ايم به دمكراتيزه كردن جامعه مدني بپردازيم زيرا

اين باوريم كه توجه به حقوق زنان پيش شرط دموكراسي است و نمي توان 
نان در مبارزه براي دمكراسي خواهي حاشيه اي بودن مسائل ز به بهانه

به اعتقاد ما مسير دموكراسي خواهي از احقاق  . حقوق آنان را قرباني كرد
 .حقوق زنان مي گذرد

اكنون در عرصه جهان، بسياري ، كمپين يك ميليون امضا را با خواسته 
مشخص و عيني اش، با روش مسالمت آميزش يعني جمع آوري امضا،  هاي

و وكالي مدافع اش كه به رايگان وكالت اين اين  زي كنشگرانبا هزينه پردا
نفر از فعاالن  50تا كنون بيش از  .فعاالن را برعهده مي گيرند مي شناسند

شهرستان ها كه غالبا  كمپين شامل زنان و مردان برابري خواه در تهران و
 متعلق به نسل جوان ما هستند حين جمع آوري امضا در فضاي عمومي

ترو و پارك و ديگر مكان هاي تجمعات زنان يا هنگام برگزاري نظير م
حقوق زن و يا فعاليت نوشتاري در وب سايت اين  كارگاه هاي آموزش

يا دادگاهي و يا تهديد به بازداشت  كمپين ( تغيير براي برابري )بازداشت ،
 .دهمچنان در زندان بسر مي برن شده اند . هم اكنون دو نفر از فعاالن حقوق زن

در دل همين حركت، مادران اعضاي كمپين نيز فعال شده اندتا با حمايت 
فرزندان بازداشت شده خود و پي گيري وضعيت و خواسته هاي آنها در  از

حامي و همراه شان باشند. ورود مادرها ، پدرها و ديگر  اين مقاومت مدني
اين  برابر ي خواهانه و صلح جويانه شعاع افرادخانواده به جنبش هاي

ها ي متفاوت را افزايش  حركات را گسترده تر كرده و ارتباط بين جنبش
كارگري  داده است. اكنون بسياري از فعاالن جنبش هاي دانشجويي و

همچنان در زندان هستند و خانواده هاي آنان اعضاي فعال اين جنبش ها 
 .شوند محسوب مي

در  ا كوشش كنشگران آننه تنها ب "تغيير براي برابري "امروز آوازه كمپين 
داخل كه به مدد حاميان اين كمپين و شبكه هاي جهاني فمينيست ها و 
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حقوق بشر و نيز فعاالن غير ايراني،مرز هاي جغرافيايي را  مدافعان ايراني
مجدانه افراد و سازمان ها ونها دهاي حقوق  پيموده است. فعاليت هاي

ي گيري وضعيت فعاالن پ بشري و فمينيستي و نيز رسانه هاي خبري در
بين  جنبش زنان در ايران و انعكاس خواسته ها و تالش آنها در محافل

المللي ستودني است . به راستي مي توان گفت كه اگر ما زنان ايران با 
واقعيت هاي عيني و ملموس سياسي و اجتماعي جامعه مان به در  تكيه به

مان قادر شده ايم ، اين اولويت ها و خواسته هاي افكندن طرحي براي بيان
نهادهاي حقوق بشري در سراسر  خواسته ها با تالش فعاالن جنبش هاو

تداوم جنبش ما در  دنيا دنبال شده و هر چه بيشتر بازتاب يافته . درواقع
 . گرو كوشش جمعي حق طلبان داخلي و بين المللي بوده و هست

مشاركت  ارتباط و اينجنبش برابري خواهانه در ايران ، امرو ز به يمن اين 
 فعاالنه تداوم دارد و هم اين هر روز به ما قدرتي افزون تر مي دهد. و البته

مخالفت نيروهاي زن ستيرو عدالت ستيز را نيز در تقابل با ما گسترده تر 
جه باك ! فعاليت مسالمت آميزي كه به آن ايمان داريم  مي كند. اما

. و اين واقعيت مداوما به ما نيرو است  مقاومت مدني مان را افزايش داده
ست ، زاياست و خالق  مي بخشد : نيروئي كه در زندگي روزمره ما جاري

 . است و شور آفرين است و قدرت بخش . و به جان پاسش مي داريم
  .متشكرم

  

  نماد هاى مقاومت: "

  "ميراث شيلى 
  Joanne Pottlitze جوآن پاتليتزر

  ي ناصر رحماني نژاد ترجمه

  

ن پاتليتزر، كارگردان و محقق تĤتر است كه كار خود را عمدتأ بر تĤتر جوآ
آمريكاى التين متمركز ساخته و يكى از كسانى است كه در معرفى و شناساندن 
تĤتر آمريكاى التين در اياالت متحده آمريكا، طى بيش از چهل سال گذشته، نقش 

با بيش از صد نفر از  1999تا   1974مهمى ايفا كرده است. او بين سال هاى  
هنرمندان شيلى كه در مبارزه با ديكتاتورى پينوشه و باز گرداندن شرايط 
دموكراتيك به ميهن خود شركت داشته اند، گفتگو كرده و حاصل آن كتابى است 

  كه در آينده منتشر خواهد شد. "نماد هاى مقاومت: ميراث شيلى "بنام 

است كه خانم جوآن پاتليتزر با گفتگوى زير از مجموعه همان گفتگوهائى 
يكى از كارگردان هاى تĤتر شيلى انجام داده كه مى تواند تصوير بالنسبه روشنى از 
شرايط كار در دوره هاى سخت حكومت هاى ضد آزادى را ارائه دهد. روايت اين 
كارگردان تĤتر از زمانه خود،  همان طور كه جوآن پاتليتزر معتقد است، اين 

در دوره هاى وحشت، نابرابرى اجتماعى و تقابل «ت مى كند كه حقيقت را ثاب
  ».سياسى، هنرمندان مى توانند بر روند سياسى و افكار عمومى تأثير بگذارند

  مترجم

يله يك ديكتاتورى نظامى اداره ، شيلى بوس1990تا  1973از سال 
 Salvador Allendeشد كه دولت انتخابى سالوادور آلنده گوسنس( مى

Gossens را، كه سه سال از دوره شش ساله اش گذشته بود، سر نگون (
كرد. در ميان انبوه فعاالن در جنبش تغيير كه براى باز گرداندن شيلى به 

شركت داشتند، دانش پژوهان علوم  1990يك دولت مدنى در سال 
رهبران اجتماعى محالت،  اجتماعى، حقوق دانان، رهبران اتحاديه ها،

رمندان نيز بودند. از روايت هاى كمتر شناخته شده سياستمداران و هن
براى دموكراتيزه كردن شيلى، روايت هنرمندان است كه تقريبأ بالفاصله 

شروع به فراهم آوردن زمينه اى كردندكه بعدأ منجر  1973پس از كودتاى 
  به استراتژى پايان دادن به حاكميت نظامى شد. 

  ،كه بزودى منتشر خواهد شد) 'اث شيلىمير نمادهاى مقاومت:'(از مقدمه كتاب 

  

 (Raul Osorio) رائول اوسوريو
يك روز صبح، دو نفر كه كاله بره بسر داشتند و يك كيف ارتشى 

سه مريم و يك "حمل مى كردند به تأتر آنگل [تأتر كوچكى كه نمايش 
در آن اجرا مى شد] آمدند تا  (Tres Marias yuna Rosa) "گل سرخ

صبح روز بعد، در وزارت  8ه من ابالغ كنند كه در ساعت احضاريه اى را ب
 Emergency) منطقه اضطراريدفاع حاضر شوم. من خودم را به رئيس 

Zone)  -  در آن موقع آنجا نبود، من يكى از معاون ها يا نمايندگان او را
 Rebeca Ghigliotto [ربه كا گيگليوتوداويدو  ربه كامعرفى كردم.  -ديدم 

 David داويد بناونتهوريو، بازيگر مشهور تلويزيون و ، همسر اوس
Benavente  كه نويسنده مشترك نمايشنامه است] و من قبأل همديگر را

ديده بوديم و توافق كرده بوديم كه چه بكنيم. بطور وحشتناكى خطرناك 
اين قطعأ  -بود. آدم مى توانست وارد اين ساختمان بشود و هرگز بر نگردد

. اما من بايد مى رفتم. آن ها مى دانستند من كجا زندگى يك احتمال بود
مى كنم، مى دانستند من كجا كار مى كنم ..... چاره اين بود كه مستقيماٌ 

كمك بخواهيم. من تصميم گرفتم كه بروم. كارى كه من كردم اين بود كه 
سه مريم و يك  'كراوات زدم، لباس بسيار شيكى پوشيدم، متن نمايشنامه 

 وزارت دفاعو من بطرف  داويدو  ربه كارا زير بغلم زدم و  'گل سرخ
  حركت كرديم.

پائين، در يك اتاق  داويدو  ربه كامرا به طبقه باالى وزارتخانه بردند. 
گفت در آنجا يك ماشين پر سر و صداى واكس  ربه كابزرگ ماندند. بعدأ 

د به اين زدن كف چوبى بيرون از اتاق بود و آن ها معتقد بودند كه شاي
دليل سر و صداى زيادى مى كرد كه صداى فريادها را بپوشاند. امروز 

  داستان خنده دار است ولى در آن لحظه  ..... 
وقتى به طبقه باال، يا يكى از طبقات باالى وزارت دفاع رسيدم، وارد 

در هر دو طرف راهرو چندين  -يك راهرو شدم و دو يا سه در را رد كردم
ظامى با كاله هاى بره مرا به داخل آخرين دفتر بردند و دفتر بود. دو ن

من پشت به در ايستادم و ديدم كه سه يا  "همين جا منتظر باش. "گفتند 
چهار اتاق در سمت راست من وجود دارد كه روى يكى از آن ها نوشته 

. محل تشكيل جلسات يا امورى كه مربوط به "گروه ضد چريكى"شده 
. من همان جا "خرابكارى"اتاق ديگر مربوط به عمليات چريكى است، و 

ايستاده بودم كه ناگهان يك نفر يكى از درها را باز كرد. او سر تا پا خون 
آلود بود، دامن پيراهن اش بيرون بود، دكمه هاى پيراهن اش باز بود. مى 
توانستى سينه او را ببينى، خون از آن جارى بود. او به ديوار تكيه داد و 

فتاد روى تنها صندلى هال. اولين واكنش من وحشت مطلق بود. تقريبأ ا
پاهايم شروع كردند به لرزيدن و من به در تكيه كردم تا خودم را كنترل 
كنم. احساس كردم كه دارم مى افتم. و بعد، شروع كردم به حدس و گمان 
زدن، شروع كردم به درك اين كه من كجا هستم. اين جا يك اداره دولتى 

  ك مركز شكنجه بود.نبود، ي
بعد دو نفر با لباس شخصى، با پيراهن آستين بلندآمدند، يقه او را 
گرفتند و جلوى روى من ، شروع كردند به كتك زدن او. با لگد او را 
كوبيدند، با مشت به دهانش زدند، به سرش زدند، او افتاد، ناله كرد؛ او را 

ط وقتى از ريه اش بيرون دوباره بلند كردند، طرف عمأل مرده بود. هوا فق
مى آمد كه آن دو نفر او را مى زدند. بعد آن ها دست كشيدند، نگاهى به او 
كردند، بعد به من نگاه كردند. براى چند ثانيه. بعد دوباره او را گرفتند زير 
كتك. در اين مرحله كامأل آشكار بود كه كارى كه آن ها مى كنند، يك 

بل از مصاحبه، مثل اين كه بخواهند جور شكنجه روانى روى من بود ق
رفتارشان طورى بود  "همين ماجرا مى تواند براى تو اتفاق بيفتد. "بگويند 

  براى ترساندن من. "بگذار همديگر را بفهميم."كه 
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مدتى گذشت. نمى دانم كوتاه بود يا طوالنى. براى من خيلى طوالنى 
داشت. آن دو نفر  بود. آن مرد هنوز روى زمين افتاده بود، و خونريزى

نظامى كه لباس هاى شخصى پوشيده بودند، رفتند. قبل از رفتن برگشتند 
و به من نگاهى انداختند. من هنوز كنار در ايستاده بودم و پاهايم مى 
لرزيد. نمى دانستم چه بكنم. تنها چيزى كه به ذهنم رسيد اين بود كه 

شدم، تا سر حد بروم بطرف آن مرد و نامش را بپرسم. بطرفش نزديك 
مرگ مى ترسيدم، براى اين كه هر لحظه ممكن بودكسى سر برسد. اما 
نيروى اخالقى نزديك شدن به او قوى تر بود، و من او را بلند كردم نشاندم 
روى صندلى. او مثل يك عروسك جلى، لخت، شل و خونين بود. و من از 

يزى بگو!  و اسمت چيه؟ اسمت چيه؟ يه چيزى بگو، يه چ 'او سؤال كردم 
چند ضربه آرام به گونه هايش زدم تا ببينم آيا جواب مى دهد. چشم 
هايش را باز كردم. اما بى فايده بود. كلمه اى حرف نزد. نمى توانست 

  چيزى به زبان بياورد. نيم مرده بود. من هرگز نفهميدم او كه بود.
 من در اين حالت بودم كه يك نظامى از يك اتاق ديگر وارد شد و

، بدون آن كه آن "منم"من بلند شدم و گفتم  "؟رائول اوسوريو "گفت
و من خودم را " با من بيا."مرد درب و داغان شده را رها كنم. و او گفت  

در وضعيتى ديدم كه اگر آن مرد را رها كنم، مى توانست به زمين بيفتد.  
. من هرگز براى چند ثانيه همان جا ايستادم، بى آن كه بدانم چه بايد بكنم

در زندگى ام در موقعيتى چنين درمانده نبودم. و داشتم فكر مى كردم كه 
دارم مى روم همان بالئى به سرم بيايد كه اين مرد به سرش آمده بود. اما 
جرأت كردم كه مرد را طورى نگه دارم كه بگذارم به آرامى از صندلى به 

به او كردم، برخاستم،  روى زمين بلغزد، و او را روى زمين رها كنم. نگاهى
و  - كه در اين مرحله احمق و ساده لوح مى نمودم  - نمايشنامه را برداشتم 

كه باز در اين حالت حتى  -آن را زير بغلم زدم، كرواتم را مرتب كردم
احمق تر بنظر مى رسيدم. وارد اطاق شدم، و در آن جا يك نفر در كت 

دو بازوى بزرگ پر مو،  -ديد نظامى بدون آستين بود. بازو هايش را مى شد
با دست هائى عظيم. اين تصوير مرا آزار مى داد. در ابتدا من هيچ چيز جز 
آن دو بازو و آن دو دست عظيم كه در برابر من روى ميز قرار گرفته بودند، 
نديدم. سرش برهنه بود، ، او كاله نظامى به سر نداشت، و بدون آن كه به 

  و او شروع كرد به بازجوئى از من.  ".بشين "باال نگاه كند، گفت 
بعد، اتفاق كامأل تعجب آورى رخ داد. من نمايشنامه را گذاشتم روى 
ميز، به نحوى كه او نمايشنامه را ببيند، و بدون آن كه او به من امر كند، 
نشستم. او نمايشنامه را برداشت، تقريبأ مثل آن كه از قبل با هم قرار 

ر را بكند. روش كار اين طور نبود. من نمايشنامه گذاشته باشيم كه اين كا
را فقط محض احتياط آورده بودم. او صفحه اول را باز كرد، جائى كه مى 

فلور سيتا  Florcita Motuda " فلور سيتا موتوداترانه اى توسط "گويد 
يك خوننده محبوب شيليائى است. و اين آدم ، اين آدم بشدت  موتودا

توى  فلور سيتا موتودا "رد و با لبخندى باز گفت عبوس، سرش را بلند ك
. رفتار او هيچ ارتباطى با آنچه كه من چند لحظه  "بله"گفتم   "نمايشه؟

بله. نه ، نه، ترانه اوست ....  "قبل در بيرون تجربه كرده بودم، نداشت. گفتم 
و شروع كردم به تعريف آغاز نمايش براى او. او با حركت  "ضبط شده ...

اش به من اشاره كرد كه خاموش باشم. من خاموش شدم، و او شروع دست 
كرد به خواندن نمايش. همان طور كه مى خواند، زير چيزهائى را با مداد 

جمالت، كلمات، نمى دانم زير چه چيزهائى خط مى  - خط مى كشيد 
كشيد. بعد، خط كشيدن را متوقف كرد، خواندن را هم متوقف كرد. و براى 

ى از من سؤاالت جزئى و بى اهميتى در باره نمايش كرد. مدتى طوالن
بله آن ها ". "فقط زن بازى مى كنه؟ "سؤاالت بى معنى از قبيل اين كه 

توسط  1974[ هنر چل تكه دوزى كه در اوايل  "چل تكه دوزى مى كنند؟
كميته هاى هوادار صلح ايجاد شده بود، به وسيله زنان انجام مى شد تا از 

طراب هاى خود آزاد شوند. اين زنان معموأل ساكنان محالت بحران و اض
طبقه كارگر بودند كه شوهران، ياران، پسران يا پدران شان بى كار شده يا 

  "بله. "دستگير و ناپديد شده بودند] 
   "همبستگى هستن؟ ٭ ويكاراتهاونا با  "
  بله -
  اونا كمونيستن؟    -
  نه -  
  ؟منظورت چيه اونا كمونيست نيستن -

[محله   Publacionنه. اونا چهار تا زن هستن كه در يك پوبالسيون  -
 كارگرى] زندگى مى كنند.

 پس اونا كمونيستن. -
 نه. -
 آيا كشيش ها با اونا كار مى كنن؟ -
  بله . -
 آيا شما با اونا كار مى كنين؟ -
 بله. -
 تو كمونيستى؟ -
 نه. -
 برا چى اينجور نمايشى رو كار مى كنين؟ -
ضيحات من كوشش مى كرد چيز توضيح ناپذيرى را توضيح دهد. تو

چطور مى شد به او توضيحى داد كه ، اوأل بتواند بفهمد، دومأ باور كند، و 
در پايان نسبت به خودم نيز درستكار بمانم. چگونه مى خواستم به او 
توضيح دهم كه اين نمايشى است با درون مايه ديكتاتورى و به او نگويم 

ن مايه آن در باره ديكتاتورى است؟ بنا براين، من درباره همبستگى كه درو
صحبت كردم، در باره زنانى كه چگونه با بيكارى شوهرانشان كنار مى آيند. 

اين مطالب در نمايشنامه هم  - من درباره قدرت زنان شيلى صحبت كردم
  هست. در يك گفتگوى بسيار بلند.

ه آخرين صفحه رسيد. او پس از سؤاالت زيادى كه از من كرد، ب
داويد و نويسنده نمايش "نمايشنامه را تمام كرد، آن را بست، و پرسيد: 

و توضيح دادم كه نمايشنامه بر پايه تحقيق بوده، " بله." "است؟ بناونته
نويسنده آن نبوده، كه اين كار جمعى توسط  داويد بناونتهكه نه تنها 

داويد نمايشنامه نويسى مثل توسط بازيگران و كارگردان بوده و بعدأ 
مى آيد و به مطالب يك ساخت نمايشى مى دهد. و او گفت  بناونته

ناگها ن چراغى در سر من خاموش شد؛ و يك   "؟داويد بناونته پينوشه"
 "بله، پينوشه! "شادمانى در من بيدار شد كه نمى دانم از كجا بود، گفتم 

من نام شهرى را كه فاميل   "او يكى از پينوشه هاى ...؟ "بعد او گفت 
از كدام ناحيه  داويدپينوشه ها از آن مى آيند ، نمى دانستم. من نمى دانم 

باشد،  پينوشهبله! او بايد از خويشان "است. من فقط تكرار مى كردم كه 
من "و بعد گفتم  "هاى آن منطقه فاميل هستند. پينوشهبراى اينكه تمام 

ره اى اطالع داشته باشم. در اينجا، بدون آنكه ذ "مطمئنم كه همينطوره
طرف شروع كرد به تغيير روش. اين مرد عبوس، بى آستين و پشمالو شروع 
كرد به ادا در آوردن ... بلند شد، كت بى آستين اش را در آورد (او حاال با 
زير پيراهن بود)، يك سيگار روشن كرد، و يك سيگار به من تعارف كرد 

 "گفتم  "سيگار مى كشى؟ "يدم)، و گفت(آن زمان من سيگار نمى كش
يك سيگار در آورد و براى من روشن كرد. سيگار را كشيدم و  "بله، مسلمه.

احساس كردم كه وضعيت يك جورى بيشتر دوستانه شد، يا حد اقل قابل 
اگر چه همچنان فكر مى كردم كه هر لحظه مى تواند ... و او  -معاشرت شد

ه تمام فاميل هاى ژنرال من از اون منطقه البته براى اين ك"ادامه داد 
  "هستند. بنابر اين، اين آقا هم بايد ... ولى، تو مى دونى ؟

نه، متأسفانه ما هيچوقت در اين باره با هم صحبت نكرديم. اما  -
او با زن من طبقه "به او گفتم   "طبقه پائين است. داويد بناونته پينوشه

طورى كه گوئى گفته شود اگر  "ها منتظر من هستند. پائين است، آن
  اتفاقى براى من بيافتد، كسانى در طبقه پائين منتظرمن هستند.

    "طبقه پائينه؟ داويد بناونته پينوشهپس "او گفت 
   "بله، او طبقه پائين است." -
و باصداى خيلى زمخت نظامى نگهبانى را صدا زد.  "عجب ... " -

برو پائين و بگو  "ند به او گفت نگهبان ظاهر شد، و او با صداى خيلى بل
  "فورأ بياد اينجا. اون طبقه پائينه. داويد بناونته

نگهبان رفت و فضاى قبلى بين ما دو نفر ادامه يافت. او  "بله آقا." -
سيگار مى كشد ، به من لبخند مى زند، ومن فكر مى كنم كه او در حال 

د كرد. ومن احساس نقشه كشيدن است. آنها هر دوى ما را بازداشت خواهن
طبقه پائين داويد بناونته كردم كه آدم بزدل احمقى هستم كه گفتم  مي

است. تقريبأ احساس مى كردم كه يك خبر چين هستم. افكار عجيبى در 
من شروع كردم به  "آن ها ما را تك تك زير اخيه مى برند."ذهن من بود: 
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اويد كه پينوشه ساختن يك داستان وحشت آور. هم چنين فكر كردم نام د
 براى آن كه اينجا نام فاميل همه چيز است.  -است، مى تواند مثبت باشد 

زمان مى گذشت، و همه آن افكار در سرم مى چرخيد كه در باز شد و 
داويد بناونته در آستانه در ظاهر شد، بالبخندى كه مطلقأ ساختگى و 

و  'وضاع چه جوريه؟ا 'زوركى بود. او با ابرويش به من اشاره كرد كه يعنى 
  "نمى دونم."من نگاهى به او انداختم مثل اينكه بگويم 
نشست.  داويد بناونته "بشين."مرد نظامى نگاهى به او كرد و گفت 

سيگار را گرفت (من فكر نمى  داويد بناونتهمرد به او سيگار تعارف كرد. 
ينطور، كه ا"كنم او هم سيگار مى كشيد)، مرد سيگار را روشن كرد و گفت 

   "هستى.پينوشه  داويد بناونتهتو 
 "بله." -
بعد نگاهى به من كرد گوئى از من عصبانى  "نويسنده نمايشنامه... " -

او يك نفر را صدا زد، يكى از دستيارهايش را، و  "تو، بيرون! "است و گفت 
با اشاره به من به عنوان سوم شخص. خيلى عجيب  "اون، بيرون! "گفت 

بيرون. من كنار همان درى ايستادم كه آن مرد كتك خورده بود. من رفتم 
بود .... او ديگر آنجا نبود. و من منتظر ماندم. براى يك مدت طوالنى. اگر 
يك ساعت گذشت، بنظر كوتاه مى رسيد. يك يا دو ساعت. نمى توان 

 ها آمد بيرون و مرا به داخل راهنمائى كرد.گفت. يكى از آن 
م ببينم آن ها در چه مرحله از نمايش هستند من وارد شدم، سعى كرد

را ديدم كه آنجاست. هر دو نفر آن ها سيگار مى كشيدند و داويد ،و 
، كه مى تواند بسيار دلچسب داويدپاهايشان را گذاشته بودند روى ميز، و 

و بسيار نازنين و بسيار هوشمند باشد، با مرد نظامى صحبت مى كرد و 
قتى وارد شدم، او نگاهى به من كرد مثل آنكه بسيار خوشنود مى نمود. و

بگويد همه چيز روبراه است، نگران نباش. وقتى صحبت هاى ما تمام شد، 
آن مرد در آستانه اين بود كه ما را به نهار دعوت كند. نمى دانم تخيل ما 

ما مى توانستيم صحبت  "بود يا واقعيت، اما مرد چيزى گفت شبيه اين كه 
و بعد گفت كه ما  "قاشى ادامه بديم، اما من قرار نهار دارم.مان را درباره ن
  Hermogenes Perez de Arceد آركه هرموگنس پرزبايد برويم با 

صحبت كنيم، بخاطر مطلبى كه در   La Segunda السگونداسر دبير  
 چاپ كرده.  "خيلى محرمانه"ستون 

)، El Mercurio( ال مركوريواز وزارت دفاع مستقيم به ساختمان 
را در فاصله دورى  ايتالوپاساالگوآرفتيم و آن جا من  'السگوندا'به دفتر 

ديدم. من به طرف او حركت كردم. او به طرف جائى كه من ايستاده بودم، 
مى آمد. اما متوجه شدم كه او به طرف من نمى آمد. او كاغذهائى در دست 

ا ،جائى كه او بايد داشت و به طرف يكى از اتاق ها مى رفت. من روى پله ه
 -از كنار من مى گذشت، ايستادم. او وقتى متوجه من شد كه تقريبأ سه

چهار متر از من فاصله داشت، مردى بلند قامت و بور؛ او براى يك لحظه 
ايستاد، خيره به من نگريست. ما به يكديگر نگاه كرديم، او از كنار من 

به راه خود ادامه داد.  او جواب من را نداد و "ولد زنا. "گذشت و گفتم
ايستاده بود. من به طرف آن ها  پرز د آركهدر كنار ميز منشى   داويد

مى گفت كه رئيس اش نيست و او نمى  داويدرفتم و منشى داشت به 
ما اين جا منتظر او  "به من گفت كه  داويدداند كه چه وقت بر مى گردد. 

در  "بيائيد تو. "ظاهر شد  پرز د آركهو در باز شد و  "مى مانيم. بنشينيم
، به او گفتيم اين مقاله به ما لطمه زده و ما را پرز د آركهآن مالقات با 

عمأل در وضعيت خطرناكى قرار داده است. ساعت دو يا سه بعد از ظهر بود. 
نمى توانم ، اوأل چون نمى  "به او گفتيم كه مقاله را متوقف كند.او گفت 

خيلى "به شما بگويم، چون هيچ كس در ستون توانم اسم روزنامه نگار را 
اما ما مى دانيم او چه كسى "من به او گفتم  "محرامانه امضاء نمى گذارد.

من نمى دانم. من نمى توانم بگويم. "او گفت   "است پاساالگوآاست. او 
نمى توانم آنرا تأييد كنم. و من نمى توانم مقاله را هم متوقف كنم. اما 

انم بكنم اينست كه سعى كنم به شما يك جورى كارى كه من مى تو
منتشر كنم ،   السگونداامكان تبليغاتى بدهم، مطلبى در باره نمايش در 

  "چيزهائى مثبت.
يك سازمان  (vicarate of solidarity) ويكاراته همبستگى ٭

تحت  1976وابسته به بخش دموكرات كليساى كاتوليك است كه در سال 
 )  (Raul Silva Enriquez)ول سيلوا انريكزاسقف رائنظر و رهبرى 

از زنانى كه  پينوشهبنياد گذارده شد. اين سازمان در دوران حكومت 

بستگان آن ها زندانى يا ناپديد شده بودند، دفاع مى كرد و كوشش داشت 
به هر طريقى كه مى تواند به اين سازمان و زندانى هاى آن ها يارى رساند. 

ن در دفاع از حقوق بشر در اين دوره، از افتخارات فعاليت هاى اين سازما
كليساى كاتوليك است و تا امروز بدان مى بالد. بسيارى را از زندان آزاد 

  ساخته و حتى برخى را از مرگ نجات دادند . م 
*  

    

  

  

  المپيك چين:

  يك جهان، يك رؤيا  
  

  صديق شهدايي

  

ي المپيـك در آن در   در شمال پكـن، محوطـه وسـيعي را كـه دهكـده     
هاي فلزي آبي رنگ پوشانده اسـت. هـر    است، حصاري از قدم دست احداث

جوينـد تـا    روزه هزاران چشم كنجكاو از پشت اين حصار راهي بـدرون مـي  
اي را در تابستان بازيها  بلكه دريابند، حزب كمونيست چين سرخ چه معجزه

در مقابل چشم جهانيان عرضه خواهد كرد. پشـت ايـن ديوارهـا اسـتاديوم     
ــه آســمان كشــيده كــه  جديــد پكــن ســر  ــده«ب ــام دارد و » آشــيان پرن ن

هـا خـم    هاي يك آشيانه بسمت تريبون تماشاچي هايش بشكل شاخه ستون
» پكـن جديـد  «ي  پن كايفو همكار مجلـه  (Pan Caifu)شده است. آقاي 

سبك معماري آن خشن «گويد:  ستايد و مي شكوه و زيبايي استاديوم را مي
ره و آنرا سمبل خوبي بـراي غيرسياسـي   نيست و روان است بسان يك گهوا

استاديوم جديد آنقدر رؤيايي است كه ديگر «داند. بقول او:  كردن بازيها مي
  »تواند سياسي باشد نمي

، كه تـا چنـدي پـيش    Wangبرعكس او همكار ديگر مجله آقاي وانگ 
المپيك «سردبير همين مجله بوده و از منتقدان بنام رژيم، معتقد است كه 

ي  بران حزب كمونيست چين فقط يك ابزار است كـه بايـد چهـره   براي ره
البته او هم زيبايي خـارج  ». ها را بپوشاند خوب چين را نشان بدهد و بدهي

ي خوب رهبـران حـزب تبريـك     ستايد و به سليقه از انتظار استاديوم را مي
  كند: حتي از آرناي مونيخ هم باشكوهتر است. گويد و اذعان مي مي

اش در  ت مشعل المپيك در پكن روشن خواهد شد و شعلهآگوس 8روز 
آسمان يك سرزمين مقتدر زبانه خواهد كشيد. ايـن روزي اسـت كـه يـك     

اند، تا در آشيان  ميليارد و سيصد هزار دختر و پسر چيني در انتظار آن بوده
هاي موزون آنطور كه از  هاي فوق تكنيك ـ بازيهاي سبز ـ بازي   پرنده، بازي
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    گو و مقاالت و گفت
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شود در برابر چشم جهانيـان   ه ملي المپيك چين وعده داده ميجانب كميت
  به نمايش گذاشته شود.

ايـن سـالي   «حزب كمونيست در ارگان مركزي خودش نوشـته اسـت:   
و چنـين نيـز خواهـد    » است كه در تاريخ جمهوري خلق ثبت خواهد شـد. 

ها بطـور   سال چين است و تمام جهان انتظار دارد كه بازي 2008بود. سال 
هـاي سـيدني،    بالي و انعطاف بـازي  شك نه به سبك ص برگزار بشوند، بيخا

. در بهتـرين  1980بلكه يك حادثه تمـام عيـار سياسـي! بسـان مسـكو در      
مقايسـه كـرد؛    1964شـود بـا توكيـوي     پكن را مـي  2008حالت، المپيك 

زمانيكه يك ژاپن قدرتمند، برخاسـته از خاكسـترهاي جنـگ، خـود را بـه      
  اد.جهانيان نشان د

ا به يـك پيـروزي شـكوهمند    ه ها براي چيني طبيعتاً بايستي اين بازي
ا فقـط سـه مـدال طـال، كمتـر از      هـ  ورزشي تبـديل شـود. در آتـن چينـي    

واهنـد  خ شك در سرزمين خودشان مي ها با خود بخانه بردند و بي آمريكايي
تا، گران مدال عقب بزنند و در اين راس ها را از رده اول تصاحب كه آمريكايي

  هاي استعمارگر را. چنين اروپايي ها و هم روس
ها حقيقي و بـدون دپينـگ بدسـت خواهنـد      اين سئوال كه آيا پيروزي
هـا   هاي چيني را تـا پايـان بـازي    رداران و دوندهب آمد، همواره شناگران، وزنه

اخيـر بارهـا جهـان را بـا      هـاي  ا در سـال هـ  همراهي خواهد كرد، چـون آن 
نـد.  ا غيرقابل توضيح خودشان مات و مبهـوت كـرده  » ريهاي انفجا توانايي«

گيرانـه كنتـرل    اگرچه مقامات چيني از همين االن اقدامات شديد و سـخت 
دهنـد،   اند و پيروزي از نوع خاص و ناب را وعـده مـي   دپينگ را اعالم كرده

  بايد ديد در عمل اين شعارها چقدر پياده خواهد شد.
رصـه ورزش نيسـت، بلكـه بعنـوان     اما چين فقط خواهان پيروزي در ع

رود كه رشد اقتصاديش دنيا را دچـار سـرگيجه    ملتي روي خط استارت مي
، جشن تولد ابرقدرت قرن بيست و يكم خواهد بود. 2008كرده است. پكن 

ها براي اين المپيك است و در اين ميـان   ، شعار آن»يك رؤيا -يك جهان«
سازد، و بعد از دوقـرن تحقيـر،    خواهد رؤياي يكانه خود را برآورده چين مي
هـاي   هاي سياسي، جايگاهش را بين ملت هاي مختلف و فراز و نشيب جنگ

بدست آورد و در كانون حـوادث قـرار بگيـرد.    » زير سقف آسمان«جهان و 
بـا  » صلح جهـاني «ي  از دروازه 1949تونگ اول اكتبر  همانطور كه مائوتسه

  را مورد خطاب قرار داد. ، تمام جهانيان»چين برخاسته است«شعار 
هـاي غربـي را از    هاي سرخ ژاپـن را شكسـت دادنـد؛ قـدرت     كمونيست

چـك ناسيوناليسـت را بـه جزيـره كوچـك       شان راندند و چيانكـاي  سرزمين
هـاي فـراوان، نفـرت و     هاي متمادي بعدي را با نـاآرامي  تايوان راندند و دهه

وار پشـت سـر    ، ديوانـه »جهش بسـوي جلـو  «ها در پي يك هدف،  پاكسازي
. در آغـاز  فرهنگي پرولتري به اوج خود رسـيد گذاشتند كه با جنون انقالب 

بايست بخاطر برتري  هاي آغازين رشد صنعتي اروپا، چين مي ، سال19قرن 
هـا در   هـا سـر تسـليم فـرود آورد. اروپـايي      تكنولژي و علمـي، در برابـر آن  

ا به خشونت آلوده معروفند، اين سرزمين ر» جنگ ترياك«هايي كه به  سال
كردند؛ حق امتياز شهرهاي ساحلي را بدست آوردند و سلطه خويش را بـه  

ها تحميل كردند. اين فصل تحقير در اصل با پس گرفتن هنگ كنگ  چيني
  به پايان رسيد. 1999و ماكائو در  1997در 

ترين حادثه قرن آغاز شده بيسـت و يكـم اسـت.     جهش چين، برجسته
كنـد،   ت و فرهنـگ عمـومي جهـان را دگرگـون مـي     چين، اقتصاد و سياسـ 

هـا را   شـود و همزمـان تحسـين آن    موجب هراس كشورهاي ثروتمنـد مـي  
آغاز شده، زماني كـه جانشـين مـائو     1928انگيزد. اين جهش از سال  برمي

برنامه رِفرم اقتصـادي خـود را اعـالم كـرد و چـين را در      » دن سيائوپنگ«
آن زمان به بعد بمدت سه دهه است كـه   شاهراه مدرنيزه شدن قرار داد. از

دهد. در  درصدي را نشان مي 10اقتصاد اين كشور هر ساله يك رشد تقريباً 
  تاريخ هرگز چنين تحول اقتصادي ديده نشده است. 

از نظر اقتصادي كشـورهاي فرانسـه و انگلـيس را     2005چين در سال 
د. در پشت سر گذاشت و به چهارمين نيـروي اقتصـادي جهـان مبـدل شـ     

» اكسـون «توانست در بازار بـورس  » پترو چين«كنسرو نفتي  2007نوامبر 
ترين مؤسسه مالي جهان پشت سر بگذارد. به تـازگي چـين    را بعنوان گران

هاي جديـد آلمـان را پشـت سـر گذاشـت. چـين        اختراع (Patent)در ثبت 
ا خواهد از نظر علمي مقام اول را در جهان اشغال كنـد و قـرار اسـت تـ     مي

ي چيني بر روي كره مـاه بنشـيند. از پـنج بانـك      ، يك ماهواره2015سال 

انـد.   ها امروز دفتر خود را به چـين منتقـل كـرده    بزرگ جهاني، سه تاي آن
تازگي بزرگترين فروش سـهام را در   چين، به (ICBC)بانك آي.سي.بي.سي 

ارد ميليـ  22هاي، حدود  كنگ و شانگ تاريخ مالي جهان انجام داد. در هنگ
دالر از سهام خود را براي فروش عرضه كرد. بدين ترتيب مركز ثقل اقتصاد 

  شود. جهاني هر روزه بيشتر در خاور دور متمركز مي
هـاي آمريكـايي    بحران بانكي اخير آمريكا اين روند را تسريع كرد. بانك

تنها از سنگاپور و يا كشورهاي خليج، كمـك مـالي دريافـت نكردنـد بلكـه      
ــار ك ــارد دالر در  5مــك چــين را هــم كــه  باالجب  Morgan Stanleyميلي

هـاي مـالي در    گذاري كرد، پذيرفتند! باور كردني اسـت كـه كنتـرل    سرمايه
داري براي نجات خـويش، دسـت بـه دامـان چـين       سرزمين مادري سرمايه

شك تكـرار   شوند! ولي اين تنها يك اتفاق منحصر بفرد نخواهد بود و بي مي
ميليارد دالري برخوردار  1400از يك ذخيره ارزي  خواهد شد. كشور چين

ترين پول جهـان را ديگـر نـه     است. اين بدين معني است كه سرنوشت مهم
چنين جمهوري كمونيستي خلق چـين   داري بلكه هم تنها آمريكاي سرمايه

آسـا بايسـتي در بـازار     تعيين خواهد كرد. عالوه بر اين، اين نقدينگي غـول 
اي نزديـك خيلـي از    د و بعيـد نيسـت كـه در آينـده    جهاني بكار گرفته شو

  ي ارزي چين سر در بياورند. هاي ذخيره هاي سهام آلماني از صندوق پاكت
» راكفلـر «و » روتشـيلد «اربابان پول در قرن بيست و يكم، ديگر آقايان 

» وانـگ «و » چن«و يا » ها«و » لي«ها را اسامي  نخواهند بود بلكه جاي آن
گويـد:   يـك كـالم، يـك چينـي شـناس آمريكـايي مـي       خواهند گرفت. در 

 تاكنون رفاهي تا اين اندازه، به دست چنين جمعيت انبوهي، در زماني بـه «
گونه چين و تبديل شدنش بـه   كوتاهي بوجود نيامده است. رشد جهش اين

براي كشورهاي غربي اين » آور است ابرقدرت اقتصادي، براي بسياري هراس
ــرس در از دســت دادن محــل  ــي  ت ــتغال خالصــه م ــاي اش ــراي  ه شــود. ب

مداران بمعناي تغيير تناسب نيـرو در جهـان و بـراي اقتصـاددانان      سياست
  بعنوان معمايي تازه.

در مقابل اين سئوال كه آيا حضور يك چـين قدرتمنـد در سياسـت و    
ها يـك تهديـد باشـد، بايـد مكـث كـرد. بنظـر         تواند براي غربي اقتصاد مي

چـراي مطبوعـات غربـي از اعتراضـات تبـت و       چـون و  رسد حمايت بي مي
دميدن در بوق و كرناي حقوق بشـر و ايجـاد يـك كـارزار تبليغـاتي عليـه       
المپيك پكن تا مرز تالش براي تحريم آن، ريشـه در همـين پديـده تـرس     

از رشــد چــين دارد. هلمــوت اشــميت صــدراعظم ســابق آلمــان و از  هــا آن
» هـاي آينـده جهـان    قـدرت « متفكرين معاصر سياست اروپا در كتاب خود

هركس با تاريخ چين آشنايي داشته باشد كمتـر مثـالي   «كند:  يادآوري مي
هـاي   يابد كه چين براي كشورگشايي و توسعه مرزهـايش بـه سـرزمين    مي

هـاي   سازيم تا خـود را از قـدرت   ما ديوار مي"ديگر حمله كرده باشد. اينكه 
هـا بـوده    كر و گفتار چينـي صدها سال نحوه تف "خارجي در امان نگه داريم

گران چين خواهان تسخير جهان نبودند، بلكه فقط خواسـتار   است. حكومت
  »آرامش در مرزهاي كشورشان بودند.

كار در آمريكا اصرار دارند، چين را بعنوان يـك تهديـد    محافل محافظه
استراتژيك قلمداد كنند كه اين فقط بخـاطر توجيـه اقـدامات و اسـتراتژي     

دانند از اين بابت چين خطـري   ي خودشان است وگرنه همه ميميليتاريست
تـر از ديگـر    ها ندارد و اگرچه بودجـه وزارت دفـاع چـين سـريع     براي غربي

كند ولي در صنايع تسليحاتي هنوز سي سال  مخارج دولت افزايش پيدا مي
  تر است. از امريكا عقب

جهـان را   البته واقعيت اين است كه در عرصه اقتصادي اين كشور تمام
طلبد و رشدش شاخصي شده است براي تمام آنچه كه پديـده   به مبارزه مي

ها هـر جـا كـه الزم باشـد در      جهاني شدن در اقتصاد بدنبالش است. چيني
كننـد. در   راستاي گسترش منافع اقتصاديشان بـا رويـي گشـاده عمـل مـي     

كننـد.   سازند و زمين فوتبال احداث مـي  زيمباوه و يا سودان بيمارستان مي
در همين راستا، در سال گذشته براي اولين بـار كنگـره آفريقـايي خـود را     

ها به حضور رابرت موگابه  برگزار كردند كه در آن كسي هم برخالف اروپايي
  معترض نشد.

آيد  از گره خوردن چين با بازار جهاني، يك وابستگي متقابل بوجود مي
د. از يـك نگـاه خـوش بينانـه     شود از دو زاويه متفاوت به آن نگاه كر كه مي

توان گفت، بخاطر منافع خودش به يك ثبات اقتصادي در بازار جهـاني،   مي
كاري نخواهد كرد كه موجب ناآرامي و هرج و مرج شود. روي ديگـر سـكه   
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هـا امكـان    ها اول ميليون چيني«گويد:  اي است كه در غرب مي نگاه بدبينانه
هـا و   انـد بـه خريـد شـركت     كـرده  اشتغال ما را اشغال كردند و حال شروع

اين شـرايط  » مؤسسات ما. بايد در مقابل اين غارتگر خاور دور كاري بكنيم!
توان تعريف كرد؟ يك سيستم رقابت جديد  جديد بازار جهاني را چگونه مي

داري و سوسياليسـم بـا    بوجود آمده است كه در دو طرف آن ديگر سـرمايه 
داري ليبــرال و يــك  ســرمايه ديگــر نيســتند بلكــه رقابــت بــين يــك  هــم

مدار اُتوريتر (غيرليبرال) جريان دارد. پديده جديدي كه  داري قدرت سرمايه
  ي امروز هم قابل رؤيت است. نه تنها در چين، بلكه در روسيه

 (CDU/CSU)فراكسيون احزاب دست راستي سوسيال مسيحي آلمان 
گيـري جـالبي    جـه در مورد چـين بـه نتي   2007در پارلمان، اخيراً در اكتبر 

در چين يك سلطه سياسي و اقتصادي جهاني غيردمكرات و «رسيده است: 
غيرليبرال در حال رشد است كه در رقابت با غرب، خود را بـه عنـوان يـك    

ايـن سـاختار   ». كنـد  مدل سياسي مدرن براي كشورهاي ديگر معرفـي مـي  
 عجيب و غريب اقتصادي در چين در هيچ كتـابي نامگـذاري نشـده اسـت.    

هـاي چينـي ناميـد.     گـي  شود آنرا اقتصاد بازاري سوسياليسـتي بـا ويـژه    مي
  داري لجام گسيخته. اختالطي از اقتصاد با برنامه و سرمايه

هـاي اقتـدارگرا در خـاور چيـز      هـاي دولـت   تالش«البته بحث در مورد 
نسبت به اين پديـده، بـه    90ي  در اواسط دهه» دارِندوف«جديدي نيست. 

گزار سنگاپور جديد، لي كوان  هشدار داد. قبل از همه بنيانهاي غربي  دولت
كـرد   هاي آسيايي اين نظريه را نماينـدگي مـي   يو در گذشته در مورد ارزش

رشد اقتصادي بدون آزادي سياسي هم ممكن است، فردگرايي غربـي  «كه: 
بعبـارت ديگـر آسـيا راه مخصـوص     » با اين تفكر آسيايي سر سازش نـدارد. 

ها هم مجازند قاره خودشـان را بـا دمكراسـي و     رفت و غربيخود را خواهد 
  قيل و قال در مورد حقوق بشر تزئين كنند.

اين اميد كه شوروي و چين بـه  «نويسد:  مي» فاينانشال تايمز«روزنامه 
آيـد.   سادگي مدل رشد غربي را بپذيرند ديگر كهنه شده و نحيف بنظر مـي 

نظم جهاني تطبيق بدهند كـه در آن   ها بايد خود را با يك آمريكا و اروپايي
  »هاي ديگر، بازي را با قواعد خاص خودشان پيش ببرند. قدرت

شـود و   متأسفانه اين درك هنوز در سياست كشورهاي غربي ديده مـي 
ساز يك جنگ سرد ديگر از جانب غرب نسبت به چين و ديگر  همين زمينه

اشد. برخورد جانبـداران  تواند ب هاي اُتوريترِ غيرليبرال مثل شوروي مي دولت
تبت و تـالش   ي ها نسبت به مسئله ي برخورد آن ها را بخوبي در نحوه غربي

توان ديد. تعمقي كوتاه  براي تحريم المپيك پكن بمنظور فشار به چين، مي
رغـم از هـم پاشـيدن بلـوك      دهد كه غرب علي روي هر دو مسئله نشان مي

  كند. ورد ميشرق هنوز به سياق سابق با مسائل جديد برخ

  ديروز مسكو، امروز پكن 

  ها عليه المپيك) (شليك توپ   

هـاي المپيـك    كه بعنوان خبرنگار ورزشي در بـازي  Klaus Huhnآقاي 
آوري كـرده اسـت.    حضور داشته، تجارب زيادي جمع 1980مسكو در سال 

تـا شـروع بازيهـاي پكـن روزي     «براساس همين تجربيات او معتقد اسـت:  
هاي غربي، خبري عليه پكن منتشر نكنند. آنها تالش  رسانه نخواهد بود كه

هـا يـك سرفصـل جديـد سياسـي بسـازند.        خواهند كرد تا از تحريم بـازي 
هـاي مسـكو را سـازمان دادنـد و عرصـه ورزش و       همانطور كه تحريم بازي

هاي المپيك را براي نيل به مقاصد سياسي خودشـان در چهـارچوب    آرمان
او ». اش بخوبي بكـار گرفتنـد   اقمار سوسياليستي جنگ سرد عليه شوروي و

كند: در جريان بازيهاي مسكو يك روزنامه تقلبـي در ميـدان سـرخ     نقل مي
پخش شد كه پراوداي چاپ ايتاليا بود توسط يك فرانسوي بطور قاچاق بـه  
مسكو حمل شده بود. در ديسكوي دهكده المپيك هم يك مشـت آشـوبگر   

باد افغانستان را   از اعتراض مأمورين شعار زندهكه فرانسوي زبان بودند بعد 
سر دادند. در هر دوتاي اين موارد خبرنگاران غربي بالفاصله در محل حادثه 

ها حتي از قول قايقران اطريشي كه در موقع دريافت مدال  حاضر بودند. آن
 Wolfgang)يـك روبـان ســياه بدسـتش بســته بـود ولفگانــگ مـايرهوفر      

Meyrhofr) ه او به عنوان اعتراض به اشغال نظامي افغانستان اين نوشتند ك
اي بيان كرده بود  كار را كرده است. در صورتي كه خود او بعدها در مصاحبه

  ي تأسف از تحريم المپيك انجام داده است.. كه اين كار را به نشانه

اي  چطور و با چـه انگيـزه  « اگر از من بپرسيد گويد: مي K. Huhnآقاي 
آيـد و آن   نظرم مـي  تبليغاتي بحركت در آمد؟ فقط يك جواب بهاين كارزار 

اي بودنـد در   اينها اقدامات ضـد كمونيسـتي سـازمان يافتـه     ي اين كه، همه
  »چهارچوب جنگ سرد.

كه در تاريخ ورزشـي ثبـت    1980او از ابتدا در جريان حوادث المپيك 
بـر  روز بيسـت و سـوم اكت  «كنـد:   شده است قرار داشته و چنين نقـل مـي  

، ساعت نُه و بيست و پنج دقيقه صبح بود كه در شـهرداري ويـن در   1974
را به مسكو  1980هاي  نشست كميته ملي المپيك تصميم گرفته شد بازي
ها به كشـوري   ي بازي اعطاء كنند و با اينكار براي اولين بار در تاريخ، اجازه

ر در آنـروز  داده شد كه به اسـتثمار انسـان از انسـان خاتمـه داده بـود. اگـ      
مخالفان نتوانستند از اين اقدام جلوگيري كنند بخاطر اين بود كـه در رأس  

 Lord)كميته ملي المپيك مردي ايرلندي قرار داشت بنـام لـرد كيالنيـان    
Killanian) اي آهنين. او در آن روزهـا بـه خبرنگـاران اعـالم كـرد:       با اراده

دو عضـو قـديمي كميتـه    ها و آقايان محترم، من شـمارش آرا را بـه    خانم«
ها را در  ها نتيجه را به من اعالم كردند. بعد از آن هم كاغذ پاره سپردم و آن

  ». ي دانوب ريختم رودخانه

  

  

  

  بايكوت مسكو

شـود همـه فكـر     هـاي مسـكو صـحبت مـي     وقتي امروز در مورد بـازي 
نظامي شوروي بـه افغانسـتان بـوده     ي كنند كه اين تحريم بخاطر حمله مي

آغاز شد. اما واقعيت اين است كـه از همـان    1979دسامبر  28است كه در 
هـا را مسـكو اعـالم كـرد، ايـن       اي كه كميته ملي المپيك محل بازي لحظه
كه آخـرين   76ها با تهديد به تحريم روبرو شد. در تاريخ دوم سپتامبر  بازي

ها به مسـكو   هاي مونترال بود شيلي اعالم كرد كه عليه دادن بازي روز بازي
را تـأمين  تواند امنيت كافي ورزشـكاران   كند چون شوروي نمي اعتراض مي

ها  چاپ آلمان نوشت كه تحريم بازي FAZروزنامه  77نوامبر  22كند. در 
 Libertyشود كه دو راديوي خبري اروپاي آزاد و  به اين علت درخواست مي

لنـدن از   Sunday Timesروزنامـه   1978اند. در ماه مي  اجازه پخش گرفته
هـاي   ر دولـت رژيم انگليس خواست كه عليه مسكو اعتراض كنند و بـا ديگـ  

، 78هـاي مسـكو تحـريم شـود و در مـاه اوت       اروپايي راهي بيابند تا بـازي 
همـه   78دسـامبر   31نوشت كه اگـر تـا    Daily Telegram» ديلي تلگرام«

ها را از دست خواهد داد. لرد كيالنيـان،   دگرانديشان آزاد نشوند مسكو بازي
نتشـار داد كـه:   اي ا در هارالـدتريبون مقالـه   79در بيست و هشـت نـوامبر   

كنند كه مـا بـراي    ي ملي المپيك درخواست مي اشخاص معيني از كميته«
ها به دولت شوروي فشار بياوريم. من هيچ  زندانيان سياسي در جريان بازي

بيـنم كـه خـودش را در     (كميتـه ملـي المپيـك) نمـي     IOCتعهدي بـراي  
ايم كه بازيها  دعواهاي كرملين و اياالت متحده قاطي بكند. ما تصميم گرفته

براي نخستين بار در يك كشور كمونيسـتي برگـزار شـود. متقاضـي ديگـر      
برگزيده شده است. مـا   84آنجلس بود كه اخيراً بعنوان ميزبان المپيك  لس

اعتقاد داريم كه ورزش يك امر جهاني است و سيستم سياسي يـك كشـور   
  »مورد براي ما تعيين كننده نيست. در اين

اتو در بروكسل، در پاسخ به حمله نظامي شوروي بـه  ن 1990در ژانويه 
هاي مسـكو   ي كشورهاي عضو پيمان ناتو بازي افغانستان اعالم كرد كه همه

هـاي   جيمـي كـارتر گفـت كـه بـازي      80ژانويه  21را تحريم خواهند كرد. 
مسكو بايستي لغو شده و در جايي ديگر برگزار شود و يا به تأخير بيفتـد و  

خواسـت كـه بـه     IOCمور خارجه آمريكا از دبير كلـه شـق   بالفاصله وزير ا
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چنان بـه   درخواست كارتر ترتيب اثر داده شود. باز هم او زير بار نرفت و هم
ي  تعهد اخالقي ورزشي خويش وفادار ماند و حاضـر نشـد ورزش را بازيچـه   

  دست سردمداران جنگ سرد كند.
حـريم كـرد.   هـا، المپيـك مسـكو را ت    آلمان غربي قبل از شـروع بـازي  

هلموت اشميت صدراعظم وقت آلمان دست اندركاران كميته ملي المپيـك  
آلمان را اخطار كرد و صراحتاً اعالم كرد كه او حاضر نيست بخاطر شـركت  
در المپيك دوستي با آمريكا را به خطـر بينـدازد و بـه درخواسـت تحـريم      

بطـور  اش  هاي آمريكا پاسـخ مثبـت خواهـد داد و در البـالي صـحبت      بازي
ي شخصي  توانند با هزينه اند مي اي گفت: البته ورزشكاراني كه مايل زيركانه

ها شركت كنند! (الزم به توضيح است كه در اواسـط مـاه مـي     در اين بازي
، چند روز پيش از نوشتن اين مقاله آقـاي اشـميت كـه از متفكـران     2008

ا در گذشـته  برجسته اروپاست در يك مصاحبه تلويزيوني اعالم كرد كه آنه
اند و نبايد اين مسئله را در مورد چين  با تحريم بازيهاي مسكو اشتباه كرده

  هم تكرار كرد.
رئيس كميته ملي المپيـك آقـاي لـرد كيالنيـان كـه بخـاطر دفـاع از        

اش در مقابل كارتر و شـركاء لياقـت دريافـت     پرنسيپ المپيك و ايستادگي
هـاي مسـكو اسـتعفا كـرد و از      مدال صلح نوبل را داشت بعد از پايان بـازي 

سال بعد در زادگاهش در ايرلند بخـاك سـپرده    19ورزش كناره گرفت. او 
  شد.

  آنجلس المپيك لُس

آنجلس برگزار شـد و باسـتثناي    هاي لس چهار سال بعد از مسكو، بازي
ها از جانب آمريكا پـاداش خـوبي    روماني كه به خاطر شركتش در اين بازي

وسياليســتي در آن شــركت نكردنــد. در افكــار گرفــت، بقيــه كشــورهاي س
عمومي هميشه اين مسئله پاسخي در مقابل تحريم مسكو قلمـداد شـده و   

يابيم كه آمريكا در  شود، اما اگر به مسائل پشت پرده واقف شويم در مي مي
ها بطور عمد از شركت ورزشكاران شوروي و آلمان شرقي در بازيها  آن سال

ن زمان رونالد ريگان رئيس جمهـور آمريكـا بـراي    ممانعت بعمل آورد. در آ
 1985پيروزي مجدد خـويش در انتخابـات رياسـت جمهـوري آمريكـا در      

ها در سـرزمين   خواست كه كشورهاي سوسياليستي با درو كردن مدال نمي
هـا در   آمريكا رؤياي پيروزي او را در انتخابات مخدوش كنند. در پايان بازي

  ها را تصاحب كرد. ي مدال م همهآنجلس، آمريكا يك چهار لس
در المپيك سئول در كره جنوبي امكان اين خطر وجود داشت كه سايه 
شوم جنگ سرد باز هم در آنجا از حضور ورزشكاران ملل جهان در كنار هم 
جلوگيري كند كه دبير كميته ملي المپيك وقت آقاي سـامارانچ اسـپانيايي   

ا در مياني مؤثر او توانست دوباره با ريختن طرح دوستي با اريش هونكو و پ
ي ورزشي در سئول با هم آشتي بدهد. البته  شرق و غرب را با هم در عرصه

  كوبا به نشانه همبستگي با كره شمالي در بازيها شركت نكرد.

  جنگ تبليغاتي عليه پكن

هـاي   براي تعيين كشور ميزبان بـازي  IOCيولي دو هزار و يك  13در 
سيدني فقط بـا داشـتن    2000هاي سال  براي بازيرأي گيري كرد.  2008

دو رأي بيشتر شانس برگزاري بازيها را بدست آورد و كشـور چـين دومـين    
رأي تورنتـو را   22رأي در مقابـل   56سال بعـد چـين بـا     8رأي را داشت. 

  انتخاب شد. 2008شكست داد و بعنوان برگزار كننده بازيهاي 
ها در يونان شاخه اروپايي  بازيسه سال بعد، يك هفته قبل از گشايش 

 ــكتسFalun-Gong الملــل يــك  دانــان بــين بــا همكــاري اتحاديــه حقــوق
كنفرانس مطبوعاتي بر عليه كشور چين برگزار كرد كـه در آن عليـه چنـد    
تن از رهبران حزب كمونيست به جرم كشتار دسته جمعي و شكنجه خلق 

دي قـرار نگرفـت ولـي    چين اعالم جرم كردند. اين كنفرانس مورد توجه ج
هـا   اقدام اين سكت مذهبي كه رهبري آن در آمريكاست، نشان داد كـه آن 

  اند. چه خوابي براي بازيهاي پكن ديده
 2007در آلمــان هــم مخالفــان پكــن فعــال شــدند و در مــاه مــارس  

اي از  فراكسيون حزب سبزها در استان باون ورتمبـرگ بـا تشـكيل جلسـه    
باشد خانم گايپل بعنوان  ه پرفسور ادبيات ميورزشكار سابق آلمان شرقي ك

سخنران دعوت كرده تا در مورد دپينگ و عامالن آن در آلمان شرقي سابق 
و احتماالً ردگيري اين مسئله و ارتباط آن با ورزشكاران چينـي سـر نخـي    
پيدا كند. خانم گايپـل مـدعي اسـت كـه شـناگران چينـي بـا اسـتفاده از         

كه توسط عامالن دپينـگ آلمـان شـرقي سـابق     هاي تمرين غيرمجاز  شيوه
دهنـد و در ايـن ارتبـاط مسـلماً      ابداع شده توانايي خويش را افـزايش مـي  

گيرد. او كه  شهروند اليپزيكي مورد سوء ظن قرار مي» هلگا پفايفر«پرفسور 
كنـد   االن بعنوان بازنشسته گاهگاهي براي يك شركت آمريكـايي كـار مـي   

ندان شـناي جهـان اسـت كـه مبتكـر و سـازنده       يكي از نامدارترين دانشـم 
هاي هم  ها در شانگ هاي فشار قوي تمرينات شنا است. اين نوع كانال كانال

ساخته شده و مورد استفاده شناگران چيني هم قرار گرفته اسـت و اگرچـه   
ها بارها از طرف خبرنگاران جدي بازديد شده و خانم پفـايفر هـم    اين كانال

توضيحات الزم را داده است و هيچ سند و مـدرك   هاي مختلف در مصاحبه
باشد، با وجود ايـن دسـت انـدركاران آلمـاني      خاصي بر عليه او موجود نمي

حتمـاً  » دپينگ«خواهند با آوردن اسم اين دانشمند سابق بعنوان عامل  مي
ها پيدا كنند. فرستنده تلويزيـوني دولتـي    دستاويزي براي اعتراض به چيني

مارس دو هزار و هشت خبـري را   26رنامه خبري خود در در ب ARDآلمان 
ي حقوق بشر آقاي گونتر نوكـه   بشرح زير نقل كرد: نماينده آلمان در زمينه

(Gunter Nooke)  از كميته ملي المپيك خواست كه به ورزشكاران شركت
كننده اجازه بدهند كه در خالل بازيها، اعتراضـات سياسـي خـود را انجـام     

 1980شود چون عين همين درخواست را در  دوباره تكرار ميدهند! (تاريخ 
  بر عليه مسكو مطرح كردند.)

هاي آلمـاني بـه هـيچ وجـه موافـق بـا        اما برخالف دولت آلمان شركت
ها و با تيره شدن مناسبات بـا چـين نيسـتند. رئـيس قسـمت       تحريم بازي

 ها سال گذشته بـراي تـداركات تكنيكـي    گويد كه آن مي» زيمنس«چيني 
اند و بغيـر از ايـن    ها يك قرارداد يك ميليارد يورويي بسته المپيك با چيني

  اند. قراردادهاي بزرگ ديگري هم در دست بررسي
خانم آنجال مركل صدراعظم آلمان در جـواب ايـن سـئوال كـه آيـا در      

ها شركت خواهند كرد پاسخي داده اسـت كـه بسـيار     مراسم افتتاحيه بازي
هـا در ايـن    اگر رهبران جهان در روز افتتاح بازي: «گويد جالب است؛ او مي

مراسم حضور يابند، بمنزله سر خم كردن در مقابل يك رژيم كمونيسـتي و  
اش در قبـال غـرب    هاي سياسـي  دادن فرصتي به آن براي رسيدن به هدف

هـاي سـفيد    شود، پرنده صلح، هارموني داده مي ي است. در آن مراسم وعده
آمد و يـك تصـوير سوررئاليسـتي روح عـالي، ورزش را     به پرواز در خواهند 

 ي مشايعت خواهد كرد و اعضاي دفتر سياسـي حـزب كمونيسـت بـه همـه     
آري، جنـگ تمـام عيـار    » اهدافي كه در نظرشان بوده است خواهند رسيد.

شود بيان كرد. جالب توجه اين كـه عـين    عليه كمونيسم را بهتر از اين نمي
  هور فرانسه نيكالس ساركوزي گرفته است.گيري را رئيس جم همين موضع

ها، متشكل از  بنابراين قضيه روشن است: كمپاني عظيم تبليغاتي غربي
هـاي خبـري و خبرنگـاران     هاي حقوق بشر، رسـانه  مداران، سازمان سياست
اي بكار افتاده است تا به نجات ملت تبت بشتابند. در جريـان مـارش    حرفه

غربي اين كنسرت با همـاهنگي تمـام   جمعي مشعل المپيك در كشورهاي 
ي تحريم بازيها را فراهم كرده  نواخته شد تا با استفاده از مسئله تبت زمينه

هـاي پكـن را دامـن     و آنتي سمپاتي عمومي نسبت به كشور چـين و بـازي  
  بزنند.

  تبت، رفتار هيستريك غرب 

، دانشـمند چينـي شناسـي    (Thomas Heberer)آقـاي تومـاس هبـرر    
رفسور سياست در شرق آسياست و در دانشگاه دويسبورك آلمـان  آلماني، پ

هـاي آن، و چگـونگي    كنـد. او در مـورد مسـئله تبـت، راه حـل      تدريس مي
معروف اسـت. او  » چهارده تز«اي نگاشته است كه به  ها رساله برخورد غربي

معتقد است كه در حال حاضر مطبوعات غربي سياست لعن و نفرين چـين  
و علت آن هم اين است كـه در غـرب، چـين بعنـوان يـك      برند  را پيش مي

شود و تغييـرات ايـن كشـور در پروسـه      تهديد سياسي و اقتصادي ديده مي
رشـد چـين يعنـي    «هـاي   رفُرم بدست فراموشي سپرده شده اسـت. عنـوان  

ــ » ســقوط آلمــان ــا آســيايي «ـ ــا ب ــاه جنــگ جهــاني م و » هــا بخــاطر رف
  ي نگرش است. نحوه اي از اين تنها نمونه» هاي زرد جاسوس«

در سند آسيايي تهيه شـده توسـط فراكسـيون احـزاب دسـت راسـتي       
هـاي آسـيايي آمـده اسـت:      سوسيال مسـيحي آلمـان در مـورد اسـتراتژي    

تواند با آن دسته از كشـورها در آسـيا صـورت گيـرد كـه       دوستي تنها مي«
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    گو و مقاالت و گفت

١٧١  101 ي آرش شماره

بي اي در مـورد ارزيـا   هاي ما را به رسميت بشناسند. اختالف نظر پايه ارزش
  »دهند. ي حل مشكالت را نمي ها اجازه اين ارزش
اعتراضات تبت، تأثير بيشتري روي تصوير شخصي چـين  «گويد:  او مي

در كشورهاي غربي گذاشتند ولي لعن و نفرينِ چين، تصادفي نيست و تنها 
هاي المپيـك زيـر عالمـت     شود. البته بازي به مسئله اخير تبت مربوط نمي

ها برگـزار شـوند و همـه كشـورها در آن      اگر اين بازياند، حتي  سئوال رفته
ي سمبليك خود را از دسـت داده و در آينـده همـواره     شركت كنند، چهره

  »شبح مسئله تبت آنرا همراهي خواهد كرد.
آقاي هبرد معتقد است كه در غرب عوامل واقعي و پشـت پـرده تبـت    

يچ وجه تبت يـك  اوالً معتقدم كه از نظر حقوق ملي به ه«شوند.  درك نمي
تبت همواره يك منطقه پيوسته  1912سرزمين اشغال شده نيست. تا سال 
شـده اسـت.    ي خاقـان چـين اداره مـي    به چين بوده اسـت و تحـت سـلطه   

ي امـور   سياست خارجي و امنيت داخلي در دست پادشاهان بوده و در بقيه
  از يك خودگرداني اداري برخوردار بوده است.

ي پادشـاهي در چـين،    برچيـده شـدن سلسـله    بعـد از  1913در سال 
دااليي الماي وقت، استقالل تبت را اعالم كرد. ولي اين امر نه از طرف پكن 

المللي (بين روسيه و بريتانياي كبيـر) هـيچ وقـت     و نه از طرف قرارداد بين
برسميت شناخته نشد. حتي در ايـن معاهـده بطـور روشـن و واضـح تبـت       

كـه بعـدها   » هـا  اتحاديه خلق«شود. حتي  ه ميبعنوان بخشي از چين ناميد
سازمان ملل جايگزين آن شد تبت را بعنوان يك كشور مسـتقل نشـناخته   

هيچ رد و اثري در حوادث منطقـه   1950تا  1913هاي  است. در تمام سال
شود. در سـال   المللي از تبت به عنوان يك كشور مستقل ديده نمي و يا بين

نوني خودش يعني الحـاق مجـدد تبـت بـه     چين براي احقاق حق قا 1950
آنجا لشكركشي كرد و قدر مسلم به خشونت متوسل شد. (الزم بـه توضـيح   
است كه آزاد كردن تبت توسط ارتش سرخ مائو در آن زمان نـه تنهـا يـك    
اقدام منطقي بلكـه يـك عمـل انقالبـي بـود بـراي حفـظ تبـت در مقابـل          

دادن بـه سيسـتم فئـودالي     هاي آمريكايي و انگليسـي و پايـان   امپرياليست
فرسوده كه اكثريت دهقانان وابسته به زمين از طرف اقليت كوچك اشرافي 

شـدند). در آن زمـان هـم هـيچ      استثمار مي» كاله زردها«و راهبان بودايي 
كشوري در جهان تبت را يك كشـور اشـغالي قلمـداد نكـرد و بـراي تمـام       

ت فقـط از زاويـه نقـض    كشورها هميشه قلمرو چين باقي ماند. مسـئله تبـ  
  حقوق بشر مورد سئوال قرار گرفته است.

شـود عوامـل بوجـود آورنـده تـاريخي ـ        آنچه كـه ناديـده گرفتـه مـي    
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعتراضات هستند. البته ايـن مشـكل خـاص    

هاي ملـي و قـومي چـين اسـت كـه       تبت نيست بلكه متعلق به همه اقليت
دهنـد. افـزايش    هـا را تشـكيل مـي    رصـد آن د 5اهالي تبت فقـط كمتـر از   

مهاجرت به مناطق ملي با افزايش بيكاري براي بوميان همـراه اسـت چـون    
كننـد، امكانـات محـدود آموزشـي بـراي       ها دستمزد كمتري دريافت مي آن

جوانان و قبل از همـه خودمختـاري نـاقص، نارضـايتي را در تبـت و ديگـر       
اه رهبـري چـين در بررسـي    كننـد. البتـه دسـتگ    مناطق ملـي تقويـت مـي   

هـا را   زند و آن اي را دور مي اعتراضات ماه مارس و آپريل تبت، عوامل ريشه
داند. عدم رضايت جوانان  اش مي ساخته و پرداخته دااليي الما و دار و دسته

تواند پاسخي باشد به اينكه چرا تظاهرات راهبان بودايي به خـاطر   تبتي مي
هـاي سـابق    كشيده شد كه در طي آن چپيدخالت اين جوانان به خشونت 

هـاي غربـي آنـرا     ترين وجه كشتار شدند (امري كه رسانه تبت هم به خشن
  مسكوت گذاشتند).

شود بايستي بـه   آنچه مربوط به شهروندان تبتي خارج از كشورشان مي
انـد و   دو گرايش اساسي توجه كرد: گروهي كه طرفدار جدايي تبت از چين

كننـد. دسـته    براي نيل به هدف خود استفاده مي آميز هاي خشونت از شيوه
اند كه مشكالت تبت را در چهارچوب كشـور چـين قابـل حـل      دوم كساني

  دانند. مي
دااليي الما و اكثريت طرفداران او در داخل تبت خواهـان راه حـل اول   

اند كه در متن واقعيات امروزه هيچ شانسـي ندارنـد؛ در حـالي     يعني جدايي
ختاري و يا خودگرداني در اتحاديـه كشـور چـين از شـانس     كه طرح خودم

آورد كـه بـين مخالفـان و     زيادي برخوردار است و اين امكان را فـراهم مـي  
اي  پكن، باب صحبت باز شود. البته در حال حاضر دورنمـاي اميدواركننـده  

  براي اين گفتمان قابل تصور نيست.

تشـنج را دامـن    فقـط  هـاي غربـي،   در رسـانه  يكجانبه انتشار گزارشات
د. مدت زمان طوالني است كه تبـت در اروپـا و آمريكـا بعنـوان يـك      زن مي

ي تبت بسيار رؤيايي و  پديده ويژه، اعتبار خاصي پيدا كرده است؛ و اسطوره
بـه هـيچ وجـه     1950شود. واقعيت اينست كه تبت قبل از  پاك تعريف مي

خشـن طبقـاتي    يك جامعه موزون و دمكرات نبوده بلكه يك جامعه بسـيار 
بوده است كه خود دااليي الما آنرا فئوداليسم نامگذاري كـرده اسـت؛ يـك    

  زمين.  جامعه موروثي اشرافي و اكثريت وسيع دهقانان فقير و يا بي
آنچه كـه بسـيار نـامطلوب اسـت ايـن كـه در غـرب تمـام تحـوالت و          

شـروع شـده    70ي  ي رفُـرم، كـه از اواخـر دهـه     هاي چين در دوره موفقيت
هـايي   شود؛ تحوالت و موفقيت ناديده گرفته و به دست فراموشي سپرده مي

نظير: استحاله از يك حكومت توتاليترِ دوران مائو به يك حكومـت اتـوريتر   
هاي مسـلط پلوراليسـتي و ليبراليسـتي؛     ليبرال) با ظرفيت غير (اقتدارگراي

وسـط  انتقال چين از يك سرزمين فقير به يك سرزمين با سطح درآمـد مت 
به » ريزي شده اقتصاد برنامه«كه توانسته است در مدت زماني كوتاه از يك 

گذر كند كه در آن برتري بخش دولتـي توسـط بخـش    » اقتصاد آزاد«يك 
خصوصي لغو شده است؛ بوجد آمدن شـرايطي كـه در آن زنـدگي اكثريـت     

ها نسبت به همه اعصار گذشته كشورشان، از  مردم بسيار بهتر شده و انسان
  حقوق بيشتري برخوردارند. 

هـاي اجتمـاعي    بدون شك مسئله حقوق بشر و اسـتراتژي حـل تـنش   
مطابق استانداردهاي اروپايي نيستند. تجارب تاريخي تلخ، و تصور ايـن كـه   

اي بزرگتـر شـده و كشـور را     عدم ثبات در مناطق كوچك، تبديل به شـعله 
هاي  عمال سياستدچار هرج و مرج و خطر از هم پاشي كند، اغلب موجب ا

خشن از جانب مسئوالن امر شـده اسـت. در ايـن كشـور ثبـات سياسـي و       
اجتماعي و حفظ تماميت ارضـي از بـاالترين ارجحيـت برخـوردار اسـت و      
اكثريت وسيع مردم چين بهمراه دولتشان مسئوليت ايـن ثبـات سياسـي و    

ست ها قابل فهم ا كشند. اين مطلب براي اغلب چيني اجتماعي را بدوش مي
كه اداره كردن يك كشور وسيع با اين همه چنـدگونگي و منـاطق گريـز از    

ها روشن است كـه دمكراسـي    اي نيست. هم چنين براي آن مركز، كار ساده
آل اسـت. منتهـي سـئوال ايـن اسـت كـه چطـور         يك سيستم سياسي ايده

شود به آن دست يافت. براي حصول به آن احتياج به شرايط اقتصادي و  مي
ها است، كه در اروپا بعد از گذشت  ي معين و خودآگاهي وسيع تودهاجتماع

  صدها سال پا گرفته و از آسمان نازل نشده است.
توانـد در   كند توسط فشار و اعتراضـات وسـيع مـي    آن كس كه فكر مي

خبر است. دولـت   چين چيزي را عوض كند از وضعيت واقعي اين جامعه بي
كشور به هيچ فشـار خـارجي تـن     چين در امر وحدت ملي و ثبات سياسي

نخواهد داد و شهروندان چيني، چه در داخل و چه در خارج از كشور بدون 
هيچ شكي و بدون چون و چرا پشت سر رهبري سياسي كشورشان هستند. 

دهد و نه دستاوردي براي تبت  اين اعتراضات نه وضعيت كنوني را تغيير مي
تغيير و دگرگوني در آن جا فقـط   و اهالي اين كشور به ارمغان خواهد آورد.

از طريق پكن و در تشريك مساعي با او ممكن اسـت و احتيـاج بـه صـبر و     
  تحمل دارد.

در دراز مدت يك تبادل نظـر در مـورد   «كند كه:  آقاي هبرر توصيه مي
اين مسئله مهم بـا دولـت چـين صـورت گيـرد كـه چـرا واگـذاري بيشـتر          

موجـب عـدم ثبـات و جـدايي طلبـي      هاي ملي الزاماً  خودمختاري به اقليت
هـا را   نخواهد شد، بلكه مناسبات بين اكثريـت شـهروندان جامعـه و اقليـت    

تر خواهد كرد. رهبري سياسـي چـين    تر و جايگاه دولت را مستحكم موزون
هاي اخير ثابت كرده است كه از استعداد يادگيري خوبي برخـوردار   در دهه

  است.
تحـريم بازيهـاي المپيـك اقـدام     گويـد:   اين دانشمند چيني شناس مي

اي نيست: اوالً در پي اين اقدام شرايط مثبت جديدي ايجاد نخواهـد   عاقالنه
تواند تأثيرات منفي جدي روي روند تحـوالت ايـن    شد. ثانياً اين تحريم مي

كشور داشته باشد، از جمله روي افكار عمومي، بويژه جوانان نسبت به غرب 
خواهد از توسعه و شكوفايي  د كه گويا غرب مياين شبهه را القاء خواهد كر

چين جلوگيري كند. همچنين در آينده ارتباط با چين را بعنوان يك عضـو  
دانـيم كـه    المللي زير ضرب خواهد برد و امـروز همـه مـي    وزين جامعه بين

تواننـد حـل    مشكالت عاجل جهاني فقط با حضور چين و مشـاركت او مـي  
  شوند و نه در تقابل با او.
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    گو و مقاالت و گفت

١٧٢  101 ي آرش شماره

  االيي الما، دولت در تبعيد و روند اعتراضاتد

هـا قبـل از طـرف     دااليي الما با تداركاتي كه مدت 1959در بهار سال 
CIA       آماده شده بود تبت را ترك كرده راهـي هنـد شـده و در آنجـا مقـر

دولت در تبعيد خود را برپا كرد؛ كه تا به امروز نهاد اعتراضي خود را نسبت 
است. تا پايان ايـن سـال سـي هـزار نفـر ديگـر        به دولت چين حفظ كرده

بدنبال او راهي شدند و تا به امروز تعداد اين مهاجرينِ در خارج از كشور به 
هزار نفر رسيده است. تعداد هواداران مذهب بودايي كـه دااليـي المـا     120

شـود.   ها نفر بـالغ مـي   ها به ميليون در اين سال» واجارابانا«كند  رهبري مي
در » تقـدس دينـي  «دليل اين مسئله حضور دائمي او بعنوان يك  ترين مهم

كنــد. او در  مطبوعــات غــرب اســت كــه معنويــت شــرق را نماينــدگي مــي
 1950شود. از اواسط سـال   تبت خوانده مي» شاه خداي«مطبوعات غربي، 

تشكيل  CIAيك تشكيالت زيرزميني توسط دو برادر دااليي الما با كمك 
  كرد. عليه دولت چين را از هند سازماندهي ميشد كه مبارزات چريكي 

ارتـش رهـايي    1960هـاي   هايي را كه در سال البته بايد گفت خشونت
بخش چين نسبت به اهالي تبت روا داشـتند بـه هـيچ وجـه قابـل توجيـه       
نيست ولي ادعاي دولت در تبعيد دااليي الما هم مبنـي بـر اينكـه زنـدگي     

شـان بـا شـكنجه، بـه زور روحـي،      ي مردم روي زمين مـادري خود  روزمره
تبعيض و نقص كامل حقوق بشر همراه است و يا نقل مكان اجباري اهـالي،  
نازا كردن زنان تبتي و نابود كردن سيستماتيك بقاياي فرهنگـي سـرزمين   

  تبت، منطبق بر 
واقعيت نيست و فقط ادعاهاي تبليغاتي هستند براي جلـب حمايـت افكـار    

  مالي. هاي آوري كمك عمومي و جمع
ي دااليي الما، يـك جبهـه مبـارزاتي در     در اواخر سال گذشته با اجازه

ي  مركب از مبارزان مسلح كنگره» جنبش رهايي مردم تبت«مهاجرت بنام 
جوانان تبت و چندين گروه نظامي ديگر تشكيل شده است كه هدف خـود  

ين انجام اقدامات مستقيم براي پايان دادن، حضور غيرقانوني دولـت چـ  «را 
  در 
ژانويـه دو هـزار و هشـت در     4اعالم كـرده اسـت. ايـن سـازمان در     » تبت

هاي پكن را لحظه موعود ناميـده اسـت و    اي بطور صريح زمان بازي اطالعيه
كند كه از اين لحظه تاريخي حداكثر استفاده را براي پايان دادن به  قيد مي

از » ق تبـت خلـ «ها خواهد كرد. اين جبهه هم چنـين از قيـام    سلطه چيني
  را كرده است. 2008هاي پكن  كميته ملي المپيك درخواست لغو بازي

المللـي   هاي بين گروه«كنفرانسي تحت عنوان  2007قبل از پايان سال 
در بروكسل تشكيل شد كه در آن نماينده حزب ليبرال آلمان » حامي تبت

FDP  نوي من«آقاي «(Neumann)    ،هم حضور داشت. موضـوع كنفـرانس
هاي پكن براي تحقق مسـئله خودمختـاري    هاي جديدي كه بازي عيتموق«

در پارلمان آلمـان   2007بوده است. همچنين در پائيز » كند تبت ايجاد مي
برگـزار شـده كـه در آن    » تبت و المپيك پكـن «يك ميز گرد تحت عنوان 

هاي المپيك مـوقعيتي   زده است كه آيا بازي بحث حول اين سئوال دور مي
ند كه بتوان از آن بعنوان ابـزاري مـؤثر روي سياسـت چـين در     ك ايجاد مي

  مورد مسئله تبت استفاده كرد.
دااليي الما تحت عنوان سالروز قيام خلـق   2008مارس،  11سخنراني 

اي بـود   ها در حقيقت جرقه بر عليه خشونت بيرحمانه چيني 1959تبت در 
تظـاهرات  «ات غربـي  اي را كه در مطبوع كه انبار باروت از قبل تدارك شده

معرفي شده است منفجر كرد. غـروب همـان روز   » آميز راهبان بودائي صلح
آميز بوقوع پيوست كـه   اولين درگيري خشونت» كاتماندو«در پايتخت نپال 

نفر راهب بودايي به سفارت چين حملـه كردنـد و متعاقـب آن     200در آن 
مـا در تبعيـد، يـك    مقر حكومت سياسي دااليي ال» دارام ساال«بالفاصله از 

مركـز تبـت راه افتـاد كـه     » الزا«پيمايي از قبل سازماندهي شده بسمت  راه
بعد از چند كيلومتر توسط پليس هند متوقف و بهم زده شـد. همزمـان بـا    

تظـاهرات متعـددي را در   » جنبش رهايي مردم تبـت «اين مسئله سازمان 
  زار كرد.نيودهلي، سانفرانسيسكو، نيويورك، فرانسه و اطريش برگ

غروب يازدهم مارس، بعد از سخنراني دااليـي المـا، راهبـان    » الزا«در 
هـا   بار خـود را شـروع كردنـد. آن    اعتراضات خشونت» درِيونگ«بودايي دير 

مسلح به چوب و چماق به سمت مركز شهر راه افتادند و با شـعارهاي ضـد   
يـه تظـاهر   ها و منازل را شكستند و وقتي پلـيس بـر عل   چيني پنجره مغازه

ها را دستگير كـرد راهبـان دو ديـرِ     كنندگان وارد عمل شد و تعدادي از آن
هـاي ديگـر شـهر     ديگر شهر هم به تظاهرات پيوستند و خشونت به قسمت

هـاي عمـومي و    هاي پلـيس و آتـش نشـاني و اتوبـوس     سرايت كرد. ماشين
هـاي چينـي    هـا و مغـازه   هاي خصوصي به آتش كشيده شدند. خانه ماشين

ها با كوكتل مولوتوف مـورد حملـه قـرار     ارت شده و مدارس و بيمارستانغ
هاي راهبان بودايي، گروهي از جوانـان تبتـي هـم بـه      گرفتند. بغير از دسته
آميز پيوستند كه در نهايت موجب زخمي شدن و كشته  اين كارزار خشونت
  ها شد. ها و هم تبتي شدن هم چيني

اسـاً اطالعـات مـوثقي بدسـت     جالب اينجاسـت كـه قبـل از اينكـه اس    
آميز ملـت   تظاهرات بحق و صلح«ها پيشاپيش از  هاي غربي برسد، آن رسانه
اسم بردند كه توسط ارتش چين به خـاك و خـون كشـيده شـد. در     » تبت

ها راهبانِ چوب بدست بودايي و جوانان مسلح تبتي را نشـان   حاليكه عكس
» آزاديخواهانه ملـت تبـت   مبارزات«دادند و بالفاصله موج همبستگي با  مي

هـا بـراه    هـا و راهنمـايي   ها، نشسـت  در كشورهاي زيادي در قالب سخنراني
شود ايـن اسـت كـه     افتاد. آنچه كه در مطبوعات غربي مسكوت گذاشته مي
هاي مجـاور بـه هـيچ     تعداد زيادي از كاهنان بزرگ بودايي در تبت و استان

  مراه نيستند.وجه با دااليي الما و اقدامات او موافق و ه
چنـين   ي هاليوود طرفدار تبت آقاي ريچارد گر هـم  در آمريكا هنرپيشه

» روالنــد كــوخ«تحــريم المپيــك را ســازمان داده اســت و در آلمــان هــم  
» شـاه خـداي  «هاي صـميمي   گراي آلماني كه از دوست مدار راست سياست

  كند. تبت است بايكوت المپيك پكن را توصيه مي
دهـيم و انعكـاس آنـرا در     ادث را كنار هم قرار ميوقتي زنجيره اين حو

كنيم صداي يـك كنسـرت بسـيار هماهنـگ و      مطبوعات غربي مشاهده مي
رسد كه سياست جنـگ سـرد عليـه چـين را بسـيار       منظم غربي بگوش مي

هاي المپيـك بنحـو احسـن     دقيق بكار گرفته است و از مسئله تبت و بازي
  كند. براي رسيدن به هدف استفاده مي

تلويزيون دولتي چين دااليـي المـا را بعنـوان گرگـي در قالـب راهـب       
ها معرفي كرده است. كـولين   ي اين خشونت بودايي و عامل پشت پرده همه

با انتشار سندي در اينترنت مسائل جديـدي را در   (Colin Goldner)گُلدنر 
كند كه از روابط بسيار نزديك و دوستانه  تبت مطرح مي» شاه خداي«مورد 

كند. اسامي ايـن دوسـتان عجيـب     هاي جديد و قديم حكايت مي او با نازي
از » هـاينريش هـارِر  «شود از افسـران بلندپايـه نـازي     ليست بلندبااليي مي

رانو «رهبران اس اس تا  رهبـر حـزب ناسـيونال سوسياليسـت     » ميخائل سـ
. شيلي، كه از طرفداران فناتيك هيتلر و هنوز معتقد به زنده مانـدن اوسـت  

  از همه مهمتر 
اسـت  » ساكو آساهارا«ارتباط دااليي الما با گروه خطرناك تروريستي ژاپني 

انـد. ايـن    كه بارها از طرف او در مقر حكومتش مورد اسـتقبال قـرار گرفتـه   
گروه هم از مريدان هيتلرند و مسئول عمليات تروريستي متـروي ژاپـن در   

ا گذاشـت. شـواهد   زخمي بج 5000كشته و  12است كه  1995مارس  20
شود دال بر افكـار ناسيوناليسـتي    هاي او نقل مي زيادي در اين سند از گفته

اش به كشور آلمان. در ديدار اخير دااليي الما با خانم مركل  او و عالقه ويژه
، مواضـع ناسيوناليسـتي دااليـي    NPDصدراعظم آلمان، حزب نازي آلمـان،  

كرده است كـه مواضـع سياسـي     الما را ستوده و به خانم صدراعظم توصيه
  را بهتر مطالعه كنند.  » قديس دااليي الما«

جامعه چين با تمام معجزات اقتصادي، راه پر پيچ و خم آينده را پـيش  
 150هــاي اجتمــاعي. يــك جمعيــت  رو دارد، سرشــار از تناقضــات و تــنش

ميليوني از كارگران مهاجر در جستجوي كار از دهـات بـه شـهرها سـرازير     
د كه خود يك پتانسيل عظيم اعتراضـي اسـت. شـكاف بـين فقيـر و      ان شده

شود و به همين خـاطر عـدالت اجتمـاعي و ايجـاد يـك       ثروتمند بيشتر مي
هـاي رهبـري حـزب قـرار      اخيراً در صدر برنامـه » موزون هماهنگ«جامعه 

  گرفته است.
، قدم بر سكوي نمايش بگـذارد و در  2008اين رهبري بايد در المپيك 

اي از  ومي چهره جديدي از خودش نشان بدهد، و در مقابل زنجيرهافكار عم
طرفداران حقوق بشر، راهبان بودايي، فعاالن محـيط زيسـت، بـا آرامـش و     

 450ميليـون ارتبـاط اينترنتـي و     150متانت برخورد كند. جامعه چين با 
ميليون تلفن همـراه هـر روزه بيشـتر بـا جامعـه ارتباطـات جهـاني پيونـد         

قشر متوسط تازه از وضعيت خودش مطلـع اسـت و ديگـر اجـازه     خورد.  مي
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بينـي خاصـي بـه آينـده      دهد بسادگي پا روي دمش بگذارند و با خوش نمي
اش از آزادي بيشتري نسـبت   داند كه در زندگي خصوصي كند و مي نگاه مي

  به هر نسل ديگري در تاريخ چين برخوردار است.
دانند. با وجـود   ها اينرا مي چينيبازيها آغاز يك آزادي جديد نيستند و 

چنـين برسـميت    اين پيروزي ورزشكارانشان را جشن خواهند گرفت .و هـم 
شان را در آستانه قرن بيست و يك. آنهـا از ايـن فصـل     شناخته شدن ملت
اي بدست خواهند آورد كه شايد در جهش آينده چين بـه   جديد، درك تازه

  د.سوي كسب مدال دمكراسي از آن استفاده شو
هـاي   هـا از روزنامـه   * كليه مطالب اين مقاله، آمارها، اسامي و نقل قول

چنـين   آلماني اشپيگل، دي سايت، تاتس و فاينانشل تايمز گرفته شد و هم
  از صفحات اينترنتي.   

*  

  چنان باقي ست حكايت هم

  چهل سال پس از مرگ تختي

  

  بهروز عارفي

  

وت گذاشته است. قهرماني زندگي غالمرضا تختي كمتر ايراني را بي تفا
او موجب شهرتش شد، ولي آن چه باعث محبوبيت بيش از اندازه او شد، 

اش بود. آوازه او از كوچه هاي خاني آباد تا  عشق او به مردم و آزادگي
سكوهاي افتخار ورزشگاه هاي چهار گوشه جهان را پر كرد، اما آن چه 

او، چه در صحنه هاي  موجب ماندگاري نام او شد، رفتار نيك و انساني
ورزشي و چه در صحنه مبارزات اجتماعي بود. همان گونه كه زندگي و 
رفتارش كمتر كسي را بي تفاوت گذاشت. هنوز ساعتي از خاموشي او 
نگذشته بود، كه مرگ او به حركتي اجتماعي دامن زد. آن چه مي خوانيد، 

  شخصي. گوشه اي از تاريخ جنبش دانشجويي است از البالي خاطرات
  : جالل آل احمد به همين مناسبت نوشته بود 
او پورياي ولي نبود. او هيچكس نبود. او خودش بود. بگذار ديگران را «

به نام او و با حضور او بسنجيم، او مبنا و معناي آزادگي است ... او به قدرت 
  »گفت ... و هرگز به طبقه خود پشت نكرد.» نه«مسلط زمانه 

  

  يران و تختيجنبش دانشجوئي ا

بود، با چهار نفر از دوستان به  1346عصر يكشنبه هفده دي ماه 
فرودگاه مهرآباد رفته بوديم. رفتن به مهرآباد، يكي از تفريحات ما بود. مي 
رفتيم و در كافه طبقه اول مي نشستيم و نوشابه اي مي خورديم و به پرواز 

از روياهاي جواني  هواپيما ها خيره مي شديم. سفرهاي دور و دراز بخشي
ما بود و تماشاي پروازها براي ما لذت بخش بود. چشم انداز پرواز به 

  دورها....
آن روز، در ابتداي ورود، طبق رسم هميشگي كيهان و اطالعات 
خريديم و در حالي كه از پله ها باال مي رفتيم، نگاهي  به صفحه اول 

مي شد باور كرد:  انداختيم. پاهايم سست شد و سرم دوران گرفت. مگر
  خودكشي تختي!

نه تنها آن روز عصر، بلكه روزهاي آينده نيز، مرگ تختي ، مشغله 
سياسي تختي داشتيم، - ذهني ما بود. با شناختي كه از زندگي اجتماعي

  حتي يك لحظه هم ترديد نكرديم كه تختي را كشته اند.
ب و مرگ تختي، دانشگاه را به غليان انداخت. در هر دانشكده، جن

جوش براه افتاد. اولين كاري كه كرديم، تهيه نشريه ديواري با عكس تختي 
زينت بخش » جهان پهلوانا صفاي تو باد«كه شعر معروف سياوش كسرائي، 

آن بود. براي حفظ آن از دستان ناپاك ساواكي هاي سرمه اي پوش، 
صب مراقبش بوديم و شب ها نيز خود آن را بر مي داشتيم و فردا دوباره ن

  كرديم. مي

به جنب و جوش دانشگاه بر خواهيم گشت. بد نيست كمي از خود 
  تختي بنويسم ...

در خاني آباد تهران بدنيا آمد. بد  1309غالمرضا تختي در شهريور 
نيست همراه با دوستي كه هم محله تختي بود، سري به خاني آباد آن 

ار دارد. در مسير روزها بزنيم. خاني آباد در جنوبي ترين نقطه تهران قر
به راه » ميدان مولوي«شروع مي شود. اگر از » ميدان شاه«خياباني كه از 

بيافتيم و به سمت غرب برويم، پس از طي مسافتي نه چندان كوتاه به 
مي رسيم. در آن زمان، ميدان وسيعي بود با حوض بزرگي » ميدان اعدام«

حركت به سوي غرب، در وسط. امروز از آن منظره، چيزي باقي نيست. در 
رد مي شويم  و سپس به » بانك كارگشائي«دست چپ از جلو ساختمان 

خيابان خاني آباد مي رسيم. از شمال خيابان  به جنوب مي رويم. سر پيچ، 
يك دكان سنگكي وجود داشت كه ديگر اثري از آن نيست و كمي دورتر 

پس از عبور از  قرار داشت كه امروز رونق چنداني ندارد.» زورخانه گردان«
چند كوچه به محلي بنام بازارچه مي رسيم كه در مدخل آن يك كبابي 
وجود داشت بنام برادران عالء هاشمي كه از دوستان غالم رضا تختي بود. 
او را غالبا در آن جا مي ديديم. روبروي كبابي يك خرازي وجود داشت  و 

ديوار همين مغازه منزل تختي درست در اوايل كوچه اي قرار داشت كه به 
مي گفتند.  در نزديكي بازارچه ، » بازارچه«چسبيده بود. البته اين محله را 

مسجد قندي  قرارداشت و گرمابه خاني آباد. در كنار آن  آقاي مهدي 
تختي كارگاهي داشت كه مواد شوينده توليد مي كرد ريشه نام تختي اين 

ازه تخت بلندي گذاشته بود كه پدر او در نزديكي  مسجد قندي جلوي مغ
و بر روي آن مي نشست و از همين جا او را تختي ناميدند. و سپس خود 
آن ها نيز همين نام را برگزيدند. در چنين محيطي بود كه تختي بزرگ 
شد و در همان جا به مدرسه رفت. اما، آن چه فراگرفت، بيشتر در مدرسه 

  زندگي آموخت.
و دبيرستان منوچهري كه در  نه سال در دبستان«خودش مي گويد: 

همان خاني آباد قرار داشت، درس خواندم... اما زندگي در ميان مردم و 
براي مردم درس هائي به من آموخت كه فكر مي كنم هرگز نمي توانستم 

  ».در معتبرترين دانشگاه ها كسب كنم.
اش از فروتني او مي گويد و سالم دادن هايش حتي به  هم محله
هرگز كسي او را در حال تمام قد حركت كردن نمي «ين كه كوچكترها و ا

و اين سرمايه اي  ي خاني آباد، نمادي از جوانمردي بود. او براي همه» ديد.
نيست كه آسان بدست آمده باشد. او با پوست و استخوان رنج مردم را 

مدتي در «حس كرده بود و به همين رو، مردم را هرگز فراموش نكرد. 
زاي روزي هفت يا هشت تومان كار كردم... دنيا در حال خوزستان در ا

 »جنگ بود، زندگي به سختي مي گذشت...
تختي شهرتش را از طريق قهرماني هايش بر روي تشك كشتي 
المپيك  بدست آورد ، مدال هاي طال و نقره در چهار گوشه جهان نام او را 

و پاكدامني او پرآوازه كرد. ولي آن چه باعث جاوداني نامش گرديد، منش 
اش نيز اگر سخني به ميان آيد بيشتر برخورد جوانمردانه  بود. از قهرماني

اش را در مسابقات كشتي جهاني با مدويد قهرمان شوروي بياد مي آورند 
كه چون از درد پاي حريف خبر داشت، در تمام طول مسابقه به آن پا 

وط شاه به ايران نزديك نشد. از زبان خود الكساندر مدويد كه پس از سق
  آمده بود، بشنويم:

من نمي دانم به چه شكلي عظمت او را بيان كنم، چرا كه او « 
مي  كشورمچيزهاي بسياري به ما آموخت و من هنوز هم به ورزشكاران 

گويم كه وقتي روي تشك كشتي مي رويد، اول اخالق را رعايت كنيد و 
ستي بهره اصداقت و راز اين ورزش در راستاي اخالق و  ،اگر توانستيد

در .. ببريد. چنين ورزشي است كه به درد انسان مي خورد، نه چيز ديگر.
در  در توليدوي آمريكا من و تختي ديدار نهائي را برگزار كرديم 1962سال 

و روحيه ام را خراب   جريان مسابقه ها، پاي راست من به شدت ضرب ديد
با او مبارزه  مصدومين پاي كرد. من فكرم متوجه تختي بود كه بايد با ا

كردم، به راستي من تا آن موقع از خصوصيات اخالقي، رفتار و كردار  مي
در آنجا به عظمت، انسانيت و  اما انساني و واالي تختي خبرنداشتم.

. او كه شنيده جوانمردي تختي پي بردم و تحت تاثيرآن قرار گرفتم
رفتار كرد و هر گز بود پاي راست من ضرب ديده با اين پا به خوبي 

از پاي آسيب ديده من استفاده .. اودهد. آزارنخواست با گرفتن اين پا مرا 
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. تختي با اين كار فوق العاده اعجاب و تحسين كرددر نكرد و مرا غرق 
. بعد از اين واقعه ، ما به اش نشان داد كه يك پهلوان واقعي است

اشت. او ملت او هميشه مرا دوست مي دم. صورت دو دوست درآمدي
خودش را هم دوست مي داشت و فكر مي كنم تختي اصال براي ملتش 

  »زندگي مي كرد.
مردم اورا با حبيبي و ديگران مقايسه مي كردند و تفاوت را مي ديدند.   

چهره ديگري از تختي را در دل  1341فاجعه زلزله بوئين زهرا در سال 
ا كه چون هيچ نداشت، مردم حك كرد. همه يادمان مي آيد آن پيرزني ر

تنها چادرش را براي كمك به زلزله زدگان به تختي سپرد.  اعتماد مردم به 
  تختي در اين دوران، بي نظير بود.
اش در كمك به مردم محدود است ولي  تختي مي دانست كه توانائي

هاي تبليغاتي شركت و  هرگز نپذيرفت كه براي كسب در آمد، در برنامه
  غ نمايد.براي كاالئي تبلي

زندگي همچنين به من آموخت كه مردم را دوست «تختي مي گويد: 
بدارم و تا آن جا كه در حد توانائي من است، به آنان كمك كنم، حال اين 
كمك از چه طريقي و از چه راهي باشد، مهم نيست. هر كس به قدر 

  »توانائي اش.
ان جبهه اين خصلت ها او را به كار سياسي سوق داد و تختي به رهرو

  ملي و راه دكتر مصدق پيوست.
و طبيعتا تاوان اين موضع سياسي را بجان و دل خريد. معروف است 

شنيده ام به «كه در يكي از مراسم رسمي، شاه از تختي مي پرسد كه 
خالف به عرض تان «و تختي پاسخ مي دهد: » جبهه ملي پيوسته ايد.

دادي بر محبوبيت او صد شركت تختي در مبارزات ضد استب». نرسانده اند
ورود تختي به سالن ورزشي كه  1340چندان افزود. در سال هاي دهه 

برادر شاه حضور داشت، چنان هياهوئي در ميان حضار ايجاد كرد كه 
شاهپورغالمرضا سالن را ترك كرد. رژيم حاكم ازمحبوبيت او هراس داشت، 

رزشي جلوگيري از شركت او در مسابقات و حتي ورود او به سالن هاي و
  مي كرد.

-  1343يك خاطره شخصي هم از تختي نقل بكنم. در سال هاي 
دانشجوي دانشگاه تهران بودم و به اتفاق دوستي، در راه خانه از  1348

مي گذشتيم. سرنبش ميدان و خيابان سي متري يك » ميدان مجسمه«
قنادي قرار داشت كه بعدها فهميديم كه صاحبش با تختي دوست است. 

غلب عصر ها تختي را مي ديديم كه جلو قنادي ايستاده است. بخاطر ا
رعايت ادب و با نگراني از مزاحمت براي او، بارها بدون هيچ كالمي از 
جلوش رد شده بوديم. تا اين كه يك بار تصميم گرفتيم سر حرف را باز 
كنيم. تا فهميد دانشجو هستيم بدرون مغازه دعوت كرد و طبيعتا با يك 

ني خامه اي كام مان را هم شيرين كرد.  ديدار هاي چند لحظه اي ما شيري
بارها تكرار شد. در فضاي آن روز ايران، به اين سادگي نميشد وارد بحث 
هاي سياسي شد. ولي از زمين و زمان حرف مي زديم. فروتني او ، ما را 

  بيشتر شيفته اخالق او كرده بود.
د گذرا، به جو دانشگاه در آن بد نيست كه نگاهي بياندازيم، هر چن

  زمان و وضع جنبش دانشجوئي در آن مقطع زماني.
وارد دانشگاه تهران شدم، بخاطر فرود  1343هنگامي كه در سال 

» آرامش گورستان «چترباز ها در دوسال پيش، و ادامه سركوب، دانشگاه 
 داشت.  يادم مي آيد كه در سالگرد شانزدهم آذر همان سال، گروه كوچكي

بوديم كه از حضور در كالس هاي درس خودداري كرديم. در سال تحصيلي 
، آرام آرام جنب و جوشي در اين سو و آن سو ديده مي شد. 1344 – 45

در هر دانشكده اي مي شد محافل كوچكي از دانشجويان را يافت كه عمدتا 
به مطالعه و بحث در ميان خود مشغول بودند. بيشتر آنان دانشجويان غير 
مذهبي بودند كه  بعدها به چپ مشهور شدند. تنها فعاليت غير درسي به 
وجود اطاقي محدود مي شد كه عده اي از دانشجويان مذهبي براي اداي 

، در 1344نماز از آن استفاده مي كردند. يادم مي آيد كه شانزده آذر سال 
  دانشكده ما با موفقيت نسبي برگزار شد.

وهي از دانشجويان به فكر افتادند كه ، گر1344-45در سال تحصيلي 
فعاليت صنفي علني براه بياندازند. با تماس با دانشجويان رشته هاي 
مختلف، اقدام به برگزاري انتخابات نماينده در هر كالسي كرديم. در اينجا 

» رسمي«نمونه دانشكده علوم نقل مي شود. مي خواستيم به كارمان جنبه 

منتشر كنيم. قصد مان فعاليت صنفي بود، ولي  بدهيم تا بتوانيم نشريه اي
در دوران شاه، هر فعاليت دانشجوئي رنگ سياسي به خود مي گرفت. 
فهرست منتخبين را به رئيس دانشكده ارائه داديم. افراد با انگيزه هاي 
مختلف در اين فعاليت شركت داشتند. در ميان نمايندگان رشته رياضي، 

البي اشاره كرد. نزهت السادات روحي آهنگران ميتوان به نام دو مبارز انق
هاي فدائي پيوست و در يك درگيري در نهم  كه بعد ها به سازمان چريك

به شهادت رسيد. و محمد تقي شهرام كه بعدها به مجاهدين  1354تير ماه 
پيوست و پس از فرار قهرمانانه از زندان ساري ، در تحول ايدئولوژيك 

بدست  1359ن شركت فعال داشت. او در سال بخش بزرگي از اين سازما
  مزدوران رژيم جمهوري اسالمي تيرباران شد. 

محور اصلي اين تجمعات كوچك و محافل دانشجوئي و روشنفكري 
مرزبندي با گذشته بود. ابتدا مرزبندي با خط و مشي رفرميستي جبهه 

اله ملي و نهضت آزادي و همراه با آن خط كشي با مشي سازشكارانه و دنب
روانه رهبري حزب توده. طبيعتا، بخاطر سركوب و اختناق، دسترسي به 
متون روشنگرانه و ايدئولوژيك آسان نبود. كتاب هاي سياسي بسيار نادر 
بودند و مي بايست در نهايت مخفي كاري مطالعه اش كرد. به همين دليل، 

گي روبرو آگاه كردن خود و سپس انتقال اين آگاهي به ديگران، با موانع بزر
بود. و نتيجه اش فقر فرهنگ سياسي بود كه بعد ها ديديم چقدر گران 

  تمام شد.
اين تالش براي فعاليت گروهي و دسته جمعي، نقطه عطفي در جنبش 
دانشجوئي آن دوران بود. دانشجويان آگاهانه قدم در راه مبارزه مي 

شجوئي گذاشتند. طبق پيش بيني، ساواك مانع از تشكيل انجمن هاي دان
شد و درخواست انتشار نشريه علني نيز با مخالفت روبرو شد، ولي 
دانشجويان با انتشار قطع نامه اي خواستار بهبود برنامه و وضع تحصيلي 

  شدند.
در سال بعد، عده زيادي از دانشجويان از پرداخت شهريه به هنگام  

دانشجويان  ثبت نام خودداري كردند و بدستور رژيم، دانشگاه از ثبت نام ان
و حتي ورود آنان به دانشگاه خودداري مي كرد، اما لجاجت رژيم موجب 
شروع اعتصابي شد كه نقطه اوج آن تظاهراتي در داخل دانشگاه تهران بود 

سابقه بود.  كه قريب به بيست هزار نفر در آن شركت كردند، و اين امر بي
شيني كرد، ولي حكومت شاه در مقابل اوجگيري مبارزه دانشجويان عقب ن

عطيه «هنگامي كه دولت خواست معافيت از پرداخت شهريه را با عنوان 
توجيه كند، بيشتر دانشجويان از ثبت نام خودداري كردند، تا » شهبانو

آيد كه آن سال، دانشگاه قصد داشت از  امتحانات نزديك شد. يادم مي
ه بودند در شركت آن گروه از دانشجويان  كه دست رد بر عطيه شهبانو زد

امتحانات پايان سال جلوگيري كند. امتحانات عمال به آغاز سال تحصيلي 
بعد موكول شد، سالي كه دانشجويان بدون پرداخت شهريه ثبت نام كردند. 
اشاره كنم كه مقامات دانشگاه براي به شكست كشاندن اعتصاب، امتحانات 

زار كردند. فكر برگ» ميدان مجسمه«را در سالن ورزش دانشگاه، واقع در 
مي كردند كه دانشجويان جرئت تجمع در خيابان را نخواهند داشت. اما، به 
رغم محاصره پليسي، دانشجويان در جنگ و گريز با پليس و ساواك، تا 
حدي توانستند مانع از شكسته شدن اعتصاب شوند و فقط جمع كوچكي 

  از دانشجويان در امتحانات شركت كردند.
ي دانشگاه تغيير كرد و مي شد در گوشه و كنار با اين جنبش، فضا

فعاليت پراكنده و يا محفلي دانشجويان چپ را احساس كرد. در زمستان 
، با درگذشت مصدق ، دانشجويان چه چپ و چه ملي گرا، قصد 1345

داشتند در مراسم تشييع و ختم او شركت كنند. روز تشييع جنازه، 
و مانع از حركت  افراد به طرف احمد مزدوران ساواك، جاده قزوين را بسته 

آباد شدند. با وجود اين، گروهي از دانشجويان توانستند از طريق مزارع به 
  خانه مصدق نزديك شوند.

من و دوستانم عالوه بر شركت در مجلس يادبود منزل دكتر متين 
دفتري (نوه مصدق)، با استفاده از پلي كپي دستي (روش معروف به وردنه) 

ميه بزرگداشت چاپ كرده و در محافل دانشجوئي پخش كرديم. ، يك اعال
از فعاليت هاي ما در همان سال، تهيه تراكتي بود در پشتيباني از مبارزات 
آزادي بخش خلق ويتنام كه اشاره اي هم به عملكرد رژيم شاه و همدستي 

  اش با امپرياليسم آمريكا كرده بوديم.
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    گو و مقاالت و گفت

١٧٥  101 ي آرش شماره

تختي ما را تكان » خودكشي«خبر رديم. دي ماه آن سال برگ 17باري، به روز 
  داد.

در آن لحظه، ما حتي يك لحظه ترديد نكرديم كه حكومت تختي را سر به 
نيست كرده است. از فردا صبح، دانشگاه به جوش و خروش آمد. كميته هاي 
بزرگداشت در هر دانشكده اي تشكيل شد، براي تامين هزينه بزرگداشت ها و نيز 

به جمع آوري كمك مالي پرداختيم و با تماس با فعاالن چاپ تصاوير تختي، 
جنبش دانشجوئي در دانشكده هاي ديگر تماس گرفتيم و برنامه چيديم. تصاوير 
تختي در ابعاد مختلف چاپ شد و در خيابان شاهرضا، آن ها را به شيشه ماشين 
د. ها چسبانديم.  دانشگاه تصميم گرفته بود كه شب هفت باشكوهي برگزار نماي

چنين بسيجي در دانشگاه بي سابقه بود. با كمك دانشجويان ديگر، حتي افراد غير 
سياسي، پوسترهاي دعوت به شب هفت را در سراسر شهر و بويژه دانشگاه هاي 

  ديگر، از جمله دانشگاه ملي، پخش كرديم.

خرداد  15همان طور كه اشاره كردم، دانشجويان براي نخستين بار پس از 
، به خيابان ها ريختند و با پخش عكس هاي تختي مردم را به 1342خونين 

شركت در مراسم شب هفتم دعوت كردند. دانشجويان دانشگاه تهران، تاج گل 
بسيار بزرگي تهيه كرده و در روز مراسم، بر روي يك كاميون تا شهر ري حمل 

ه و از كردند. دانشجويان هر دانشگاه با اتوبوس هاي جداگانه به ميدان شوش رفت
  آن جا با پاي پياده بسوي ابن بابويه براه افتادند.

  در طول مسير، شعارهاي زير بگوش مي رسيد:

  زحمتكشان بدانيد، تختي شهيد گرديد!

  خودكشي قهرمان، دروغ ننگين سال!

در طول مسير، مردم محله با عالقه  به صف طوالني دانشجويان  نگاه و به 
  شعارهايشان گوش مي دادند.

ن، چنين بزرگداشتي را هرگز بياد نداشت. پس از انجام مراسم، بدون اين تهرا
كه اتفاق خاصي رخ دهد، به خانه هايمان بر گشتيم. در ابن بابويه، مي ديديم كه 
از پشت بام ساختمان آرامگاه، عكس مي گيرند و طبيعتا نمي توانست كار ساواك 

  نباشد.

د. پس از شب هفت، فعاالن دانشگاه اين رخداد بي سابقه، دانشگاه را تكان دا
، بصورتي بسيار آشكار »شب چهل«در صدد تدارك شب چهل برآمدند. مراسم 

محتواي سياسي داشت. گرچه تعداد شركت كنندگان به نسبت شب هفت، كمتر 
بود، ولي جمعيت انبوهي در آرامگاه تختي حضور به هم رسانده بودند. در آن عصر، 

وي سياسي پيدا كرد. گوئي، همه مي دانستند وقت تنگ شعار ها سريعا  رنگ و ب
است، چرا كه شعارها به سرعت برق تغيير مي كرد. از درود به مصدق شروع شد و 
خيلي زود، به مرگ بر شاه هم رسيد. گرچه همه جرئت نمي كردند آن را بر زبان 

نيز ، و ما »مسير ما مجلس قانون شكن«آورند. در مسير بازگشت، شعار دادند: 
پياده به طرف تهران راه افتاديم كه خود را به بهارستان برسانيم.  فاصله زيادي با 
ميدان اعدام نداشتيم كه جواني جلو ما را گرفت و گفت كه معلوم است دانشجوئيد 
و بهتر است پيش تر نرويد، كه نيروي ويژه در ميدان منتظر دانشجويان است. او ما 

غار تا ميدان راه آهن هدايت كرد. در ميان راه ،  را از طريق كوچه هاي دروازه
، تير به آن اصابت كرده بود. وي گفت كه 1342شكمش را نشان داد كه در خرداد

مگر شما حكومت را نمي شناسيد كه اينطوري بدون برنامه ريزي به طرف مجلس 
مي رويد. و البته به ترس  هم اشاره اي كرد و از جسارت هم دوره اي هاي خود 

  تعريف كرد.

فرداي آنروز فهميديم كه چند دانشجو را در ميدان اعدام دستگير كرده اند. 
يكي از دوستان همكالسي تعريف مي كرد كه تا نيروي ضربتي را ديديم و ساواكي 
ها را، فورا وارد يك مغازه بقالي شديم، و پشت سرهم چند بطري شير گرفته و 

  .نوشيديم تا وقت بگذرد و بيرون بيائيم

در روزهاي آينده، دانشجويان چپ دانشگاه، با تظاهرات دور دانشگاه، و البته 
در درون دانشگاه و پشت نرده ها، بطوري كه عابران ببينند، خواستار آزادي 

بود. روي پالكارد اصلي  1346اسفند  12دستگير شدگان شدند. فكر مي كنم  روز
يكي از خواست ». ، از پا نمي نشينيمياران ما را، آزاد اگر نسازيد«نوشته شده بود: 

هاي دانشجويان، آزادي گروه جزني بود كه بتازگي دستگير شده بودند و در ميان 
  شان دانشجو نيز وجود داشت، از جمله فرخ نگهدار...

در نيمه شب همان شب، ساواك به خانه دانشجويان يورش برد و نزديك به 
ت نفر دستگير شده بودند. فرداي آن روز پنجاه نفر را دستگير كرد. از كالس ما هف

  ما را به قزل قلعه و گروهي ديگر را به زندان عشرت آباد منتقل كردند.

در ميان دستگير شدگان، فعاالن اصلي دانشگاه را ميشد ديد. از مبارزاني كه 
بعد ها گروه فلسطين را تشكيل دادند، محمد رضا شالگوني و چند تن از يارانش ، 

ني كه بعدها به چريك هاي فدائي پيوستند، نظير عباس جمشيدي تا رزمندگا
رودباري و عباس دانش بهزادي در بين دستگير شدگان، دو دانشجوي مذهبي هم 
وجود داشت. بيشتر آن افراد، در سال هاي بعد به مبارزات انقالبي پيوستند يا خود 

ان دانشجويان بخشي از سازمان دهندگان اين مبارزات و تشكالت بودند. در مي
  دربند از هر گرايشي وجود داشت. البته شرايط خفقان را هم نبايد از ياد برد.

اعزام شدند. مبارزيني » سربازي صفر«پس از دو ماه، عده اي آزاد و گروهي به 
كه بعد ها به گروه فلسطين معروف شدند، در ميان اين گروه بودند كه به پادگان 

زام شدند. چون در روزهاي زندان ما، دانشجويان مبارز امام قلي، از توابع قوچان اع
به مبارزه براي آزادي دانشجويان دربند ادامه داده بودند، ساواك موفق نشد به 
عمق سازماندهي ها پي ببرد. گرچه واژه سازماندهي كمي اغرغق است، ولي نوعي 

ويان سازماندهي محفلي وجود داشت. در پايان سال تحصيلي، عده اي از دانشج
ي دانشگاه تهران و پلي تكنيك نيز، از دانشگاه اخراج و به سربازي  دستگيرنشده

اعزام شدند. بخشي از آنان به زاهدان و گروهي از دانشجويان به پادگان ميانه اعزام 
  شده بودند. 

گرچه اين مبارزات ارتباط مستقيمي به  مبارزه و زندگي تختي نداشت، ولي 
شد تا نيروهاي چپ در دانشگاه ، از فعاليت هاي محفلي  مرگ او نيروي محركه اي

به مبارزه متشكل برسند و تقريبا عمده زندانيان آن زمان را ميشود در ميان فعاالن 
يا شهيدان سياسي يافت. نكته مهم اين حادثه اين بود كه دانشجويان موفق شدند 

هاي مردم روبرو شوند و  پا را به بيرون از دانشگاه گذاشته، و هر چند گذرا، با توده
نشان دهند كه جامعه در حال حركت است، هر چند كه اختناق مانع شتاب گيري 

  آن است.

اشاره اي بكنم كه در بازجوئي ها، از تختي، مراسم شب هفت و بويژه 
سازماندهي شب چهلم را مي پرسيدند و سوال مي كردندكه شما فكر مي كنيد 

را به قتل تختي بيشتر معتقد مي كرد. خود اين  شاه تختي را كشته؟ اين مطلب ما
امر، براي ما ابهامي باقي نمي گذاشت كه رژيم تختي را سر به نيست كرده است. 
رويدادهاي چهل سال گذشته نشان مي دهند كه آنچه از آن حادثه در ذهن 

سياسي  -جمعي ما مانده، نه صحت يا عدم صحت قتل تختي، بلكه اثر اجتماعي
اين واقعه در زندگي بخشي از دانشجويان و جوانان مبارز گذاشت. من اي ست كه 

وارد ابهامي كه در اين مورد بعدها پيش آمد نمي شوم. در اين مورد بابك تختي 
  مي گويد:

من پاسخ مشخص بله يا خير نمي توانم به اين سواالت بدهم. بدليل  اين كه «
بدهم كه تختي را كشتند و نه  براي هيچكدام شان سند ندارم. نه مي توانم سندي

  مي توانم سندي بدهم كه تختي خودكشي كرد....

واقعا براي من اهميت ندارد كه به چه شكلي اين اتفاق افتاده، مهم زندگي 
خود تختي بود كه آن خيلي آشكار است و در واقع در نسل خودش شناخته شد و 

  »بعد هم انتقال پيدا مي كند...

، جنبش دانشجوئي در بزرگداشت تختي بپا خاست و همان طور كه اشاره شد
  از درون اين جرقه هاي كوچك در گوشه و كنار ، بعدها شعله ها بر پا شد.

چند ماه بعد من دانشگاه را ترك كردم ولي در دو سه سالي كه هنوز در ايران 
  بودم، چشم اميد همه آزاديخواهان به دانشگاه دوخته بود.

مي ديديم كه در هر دانشكده اي محفلي يا  1350تا  1348در سال هاي 
گروهي به مبارزه پيوسته است و سركوب ساواك نيز نتوانست راه را بر مبارزان سد 

ها و مجاهدين گرفته تا كومله،  هاي انقالبي، از فدائي كند. بيشتر سازمانها و گروه
... در آن هاي ديگر نظير آرمان خلق وكمونارها  فلسطين و ستاره سرخ و حتي گروه

  دوران تشكيل شدند يا سامان يافتند.

بود كه محافل  1450-1345اين گوشه اي از مبارزات دانشجوئي سال هاي 
دانشجوئي پيرو انديشه هاي چپ و ماركسيستي در دانشگاه ها جوانه كرده و در 

  سال هاي بعدي با شتابي بيشتر به پيش رفتند.

يان مبارز ، ابعاد جديدتري به ا مرگ تختي، دانشجوچنان كه اشاره شد، ب
پيكار خود داده و از بطن اين رويدادها، گروه هاي رزمنده سياسي متولد شدند، يا 

اي كه آن زمان برافروخته  با توجه به شرايط، به سازماندهي پرداختند. هنوز شعله
شد، هر چند با بادهاي مخالف فراوان روبرو شده، و هرچند كه اوج و حضيض 

  هرگز خاموش نشده و خاموش نيز نخواهد شد. داشته، ولي

  2008مه  25پاريس، 
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  برگي از باغِ حضور، گَردي از خاك عبور

  شناسي؛ جان هفده كتابِ شاهرخ مسكوب در هفده تكهنوعي كتاب

  بهروز شيدا

  

 
  
  

  
  

هايي ديگر خواهيد خواند، بيش از دو سال پيش اي را كه لحظهنوشته
-به خواست دوست عزيزم، بهمن اميني، نوشته شد. انتشارات خاوران مي

حجم به ياد او ياد شاهرخ مسكوب كتابي كممرگ زنده روزخواست در سال
ي پژوهشگر ارجمند، اسحاق پرهام، رانيمنتشر كند؛ شامل دو نوشته: سخن

به روايت من. آن كتاب هنوز  شناسيدر رثاي شاهرخ مسكوب، نوعي كتاب
كُشِ كار نشر در هاي طاقتمنتشر نشده است؛ به يك دليل روشن: سختي

   خارج از كشور .
كنم ها آرزو ميكنم آن كتاب روزي منتشر شود. يعني كتابآرزو مي

  براي انتشارات خاوران.
  

  هاي گريز از مرگواژهراه

هاي شاهرخ مسكوب چون بايستيم، صداي ي كتابشانه به شانه
- شنويم؛ صداي جاني كه هراسِ مرگ ياران خواب ميي مرگ ميدغدغه

- يابد، راز پژمردهها ميي رنگ فصلي مرگ خويش در پنجرهبيند، سايه
ي هاي شاهرخ مسكوب صداي دغدغهخواند. در جان كتابي تن ميگي

دانيم كه مرگ تن را راه گريزي شنويم؛ تكرارِ اشتراك. ميخويش مي
ي ما افسانه باشد. مرگ تن پاييآيد به سماجت؛ حتا اگر چابكنيست؛ مي

ميرد. باغ ، باغِ جان است. تن ميرا راه گريزي نيست. پناهگاهي اگر هست
جان شايد بماند. به روايت شاهرخ مسكوب باغِ جان از سنگ سخن فراز 

سازد؛ از راه گي. سخن از هستي حماسه ميآيد؛ از سنگ ستيز با روزمرهمي
رويد. برگ حضور عبور، پلكان وصل. در باغِ سخن برگ حضور مكرر مي

خواند. باغِ جان گرد يان را به خويش ميجوبويد؛ باغمكرر در غيابِ ما مي
  گذر زمانه را شايد از نامِ ما براند. زمانه از جنس گذرِ روزها است؛ چروك و 

  

  
  

پيوندد؛ به ي مكرر هستي ميسازد. در باغِ جان زمانه به سمفونيفراق مي
  گي.سازِ سرود جاودانه

هاي واژهراه هاي شاهرخ مسكوب چون بايستيم،ي كتابشانه به شانه   
هاي شاهرخ شنويم: باغ، سخن، زمانه، زمان. جان كتابگريز از مرگ مي

-خوانيم تا صداي دغدغه، از گلوي او مييارانمسكوب را، در حضور شما باغ
  ي خويش بشنويم.

  

  اي بر رستم و اسفنديار، )، مقدمه1342مسكوب، شاهرخ. (

  تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي

  
شرحي است بر ستيزِ تراژيك رستم  بر رستم و اسفنديار ايمقدمه

ي گشتاسب آمده است كه رستم را به و اسفنديار. اسفنديار به وسوسه
دهد؛ كه سرشت پهلوان با اسارت بيگانه بگيرد. رستم اما، تن نمياسارت 

- ي آزادي، دستكنندهاست. رستم و اسفنديار، هردو، پهلوان اند؛ ستايش
  .ي تقديربسته
شرحي است بر هستي و جانِ دو اي بر رستم و اسفنديار مقدمه    

- هايش آميختهها و زشتيپهلوان؛ شرحي بر هستي و جانِ انسان كه زيبايي
-ي واكنشهاي بسيار؛ شرحي بر سرچشمهها و تفاوتاي است از شباهت

هاي انساني در جهان حماسي. شاهرخ مسكوب از ستايش فردوسي آغاز 
- صد ساله سر ميدر قامت رستم شش گيبه تبلور آرزوي جاودانهكند، مي

كند، بر ي انساني در حضورِ گشتاسب اشاره ميزند، به وجود تباهي
-اشاره مي شاهنامهو گشتاسب  اوستا هاي گشتاسبها و تفاوتشباهت

شرحي است بر آرزوهاي مشترك، اي بر رستم و اسفنديار مقدمهكند. 
حي بر آرزوهاي گشتاسب: ديدن جاي خود در بهشت، هاي متفاوت؛ شرراه
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ي مرگ و مرگي؛ شرحي بر رابطهها، بيبودنيتني، آگاهي از پيشرويين
تني چشم خود بسته است. مرگ ترس: اسفنديار هنگام غوطه در آبِ رويين

اي بر مقدمهآيد كه ترس آمده است؛ از چشمِ اسفنديار. جا مياز همان
حي است بر هستي و مرگ نيكاني چون رستم و شر رستم و اسفنديار
اي ي بداني چون گشتاسب؛ ستيزي تراژيك كه برندهاسفنديار، به وسوسه

درد كار رستم و اسفنديار در بزرگي و پاكي آنهاست. و «ندارد: 
بخالف آن انديشة كهن ايراني، در اين افسانه از جنگ اهورا و 

هر دو مرداني اهريمن نشاني نيست. اين جنگ نيكان است. 
  .»اهورائي اند

  
)، سوگ سياوش: در مرگ و رستاخيز، 1350مسكوب، شاهرخ. (

  تهران، انتشارات خوارزمي

  

، درآمدپيشدر چهار فصل سامان يافته است: سوگ سياوش 
اي از ماجراي تولد، هستي و مرگ درآمد تكه. در پيشطلوع، شب، غروب

ي قتل گيگونهي از چهخوانيم؛ در سه فصل بعد گزارشسياوش را مي
ي كيخسرو را. به روايت شاهرخ مسكوب، در جهان سياوش و پادشاهي

ي ايراني، انسان آفريده شده است تا به ستيز با اهريمن برخيزد؛ به اسطوره
  كاري پيماني است با جهان، خداوند، خويش.كاري؛ كه خويشخويش
ي او اما، كاريكاران است. مسير خويشاز خويش شاهنامهسياوشِ    

ي تقديرپذيران از تناقضي رنگ پذيرفته است: هم بايد با چون همههم
تقدير خويش بستيزد، هم بايد تقديرِ خويش بپذيرد؛ توأمان قهرمانِ 

ي وفا به پيمان بيرون حماسه و تراژدي كه در راه نجات خويش پا از دايره
  گذارد.نمي

جاي در اهريمن شاهنامهبه روايت شاهرخ مسكوب غروبِ سياوشِ    
ي قديسي است كه وجودش در جهانِ كاريافراسياب نشان خويش

اي ريشه دارد. غروب سياوش اما، طلوع كيخسرو را به دنبال دارد؛ اسطوره
رساند. پيش از طلوع كيخسرو قديسي ديگر كه رسالت پدر به فرجام مي

  بيند.مياما، شب تقديري هم هست. افراسياب پايان خويش را خواب 
 شاهنامهي شاهان چون همهكيخسرو شباني نوجوان است؛ اما هم   

شود، افراسياب زمين ميايزدي در او پيدا است؛ پس سرانجام شاه ايران فره
- گذارد، به سوي جهان مينوي ميكشد، جهان خاكي پشت سر ميرا مي

اوش آرام رود تا در كنار فروهرِ سيرود. كيخسرو به سوي جهان مينوي مي
گيرد. سياوش در كيخسرو ادامه يافته است، كيخسرو به سياوش پيوسته 

  است.
، سرگذشت سياوش، كيخسرو، سياوش سوگشاهرخ مسكوب، در    

كند تا از نيكي، پليدي، آرمان، كيكاوس، فرنگيس، سودابه را روايت مي
كان: سازِ پاهاي نقصانگي بپرسد؛ از كمالِ جان؛ معصوميتمرگ، جاودانه

پس آنهمه فضائل كه ماية كمال سياوش بود خود خميرماية نقصان «
و ناتواني اوست. اين پروردة بزرگترين پهلوان، اين انسان كامل، از 

  .»مانددور است و در ناتوانيهاي معصوم خود فرو مي كمال به
  

  )، در كوي دوست، 1357مسكوب، شاهرخ. ( 

  تهران، انتشارات خوارزمي

  

اي است در ستايشِ شعرِ حافظ؛ در شش فصل: رسالهت در كوي دوس
، تو كز سراي طبيعت، عالمي ديگر، پير گلرنگ من، زين آتش نهفته

ي شاعر به از نگاه عارفانه زين آتش نهفته. كس چو حافظ، بصدق كوش
آفريند چرا هاي تودرتو. خداوند انسان را ميگويد؛ از آينههستي سخن مي

پيچد؛ چرا كه ي آسمان نمييش او زيرِ آبيكه بي انسان صداي ستا
كند. انسان نيازمند ي وجود انسان تماشا ميي خود را در آينهزيبايي

جوي او نيازمند جمالِ معشوق است. جمالِ خداوند است؛ چرا كه ذات عشق
كند؛ نقشي ي تهي را ممكن ميگياي است كه درمان روزمرهمعشوق آينه
روي تو نقشي زندم راه خيال/ با كه گويم كه  هر دم از«از راه خيال: 

هاي حافظ ي غزلاز باغچه پير گلرنگ من.» درين پرده چها ميبينم
هاي او به مشام ي حافظ در بسياري از غزلگويد. بوي باغ انديشهسخن مي

رسد. انسان تا از خداوند جدا نشده است، انسان نيست؛ چون از خداوند مي

ي فصل و ميل به وصل بازگشت نيست. لحظهشود جز مشتاق جدا مي
اي است كوتاه از آتش ماندگار خداوند؛ اي يگانه است. انسان جرقهلحظه
گار شود. تواند ماندي خداوند مياي كوتاه كه به لطف ماندگاريجرقه

باغ بهشت و ساية طوبي «خداوند نور بهشت است در تن مرغِ سرگردان: 
از  عالمي ديگر.» ست برابر نميكنمو قصر و حور/ با خاك كوي دو

گويد. از باغ بيدار حقيقت انسان؛ از عالمي كه در دار سخن ميي دلخانه
آن عشق اسم رمز ورود است و عاقالن حقير را در آن جايي  نيست؛ عالمي 

ي شكند؛ دايرهگشايد؛ قفسِ تن ميله ميكه در آن وصلِ معبود آغوش مي
خيز و : «ي معشوق استشرح شيرينير عالمي ديگشود. مرگ بسته مي

فشان بنما اي بت شيرين حركات/ كز سر جان و جهان دست باال
گويد؛ از ي انسان سخن ميقفس خاكي ازتو كز سراي طبيعت  »برخيزم.

ي نور معشوق از تاريكي رود تا در سايهاسيري كه به سوي كوي دوست مي
گريزد اما، بر خالف مكان يبرهد. مكاني كه انسان شعر حافظ به سوي آن م

شعر حماسي، در پايان راهي افقي نايستاده است؛ زير آسمان و در پايان 
باري و عطش نايستاده است؛ در پايان راهي عمودي ايستاده است؛ خشك

اش را اما، بر طبيعت ي خداييباال است. انسان در طبيعت افتاده است؛ اراده
كند؛ ميلِ چراغِ باال جهان را روشن ميكند؛ به سوي جهان باال. جاري مي

چو گل هر دم ببويت جامه در تن/ كنم «خوش: وصلِ گل بلبل را دل
از خيزش در خويش سخن بصدق كوش .» چاك از گريبان تا بدامن

ي جان ممكن نيست. تنها انساني ي جهان جز با تعاليگويد. تعاليمي
مس مرده زنده كند، شود كه چون منصور پاك باشد؛ چون شنورگونه مي

چون حافظ پيام پير مغان را بذر بهار كند. انسان پوست ترس را كه بگذارد، 
غالم همت آنم كه «كند: تن به قدرت و زر كه ندهد، مغز عشق چهره مي

كس چون .» زير چرخ كبود/ ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
ي روي وهگويد. جهان جلاز تبلور جهان در كالم حافظ سخن ميحافظ 

ي خود را در كالم ي او. خداوند اما، انديشهي انديشهدوست است؛ جلوه
ي خداوند را از عالم غيب به عريان كرده است. حافظ به نيروي كالم انديشه

ي پنهان خداوند اما چون در كالم خداوند آورد، انديشهعالم شهود مي
اي در حرم دل: قطرهها؛ بنشيند، هنوز پنهان است؛ تبلورِ پنهانِ پنهان

ام شب همه شب/ تا در اين پرده جز انديشة پاسبان حرم دل شده«
  .»او نگذارم

شرح آرزومندي است؛ در كالمي كه حملِ  كوي دوست در   
قلم را آن زبان نبود كه سر عشق گويد «تواند: ي عشق نميسنگيني

  .»باز/ وراي حد تقريرست شرح آرزومندي
  

  سافرنامه، نيويورك، نشر مطالعات ايراني)، م1362البرزي، ش. (

  

 مسافرنامهشرح سفرهاي راوي است. سفر اما، بهانه است.  مسافرنامه
هايي همه از ها است؛ صحنهي راوي است. شرح صحنهگيي زندهشرح همه

شود كه راوي جا آغاز ميگي، عرياني، افشا. ماجرا از آنجنس مرگ، كهنه
پايان دوماه . يك ماه سفر به آمريكا و آفريقا رسد: پايانبه فرودگاه مي

-. ذهن اما، سر قرار ندارد؛ ميجوارسفر داخلي و سفر به كشورهاي هم
پرد ميانِ گذشته و اكنون؛ ميان ايران، فرانسه، انگلستان. از گورستان 

شود تو هايي كه از سرِ ايمان ميگذرد؛ پر از مردهكفرآباد در ايران مي
اش زيادي متمدن گذرد كه پليساز فرودگاه پاريس ميشان شاشيد. دهن

تواند توي سالن فرودگاه قدم تواند خوب باتوم بكشد، تنها مياست، نمي
گذرد اش سياه است. از خود ميگذرد كه سقفبزند. از فرودگاه لندن مي

گذرد كه مي» پوردكتر علي«، سرگردان. از محترمكه مردي است موقر، 
از شهرهاي شمال كشتند و خود فرزندش را در باغچه  پسرش را در يكي

گذرد؛ از مرگ كه ي پدر ميدفن كرد تا بر قبرش نشاشند. از جاي خالي
پدرم رفته و ايوان خانه را خلوت كرده. حاال مرگ به «كند: اشاره مي

جايش نشسته [...] مرگ خاموش است. به پدرم كه اشاره كرد او 
ي زد. ما دورش را گرفته بوديم كه چند روزي خودش را به ناخوش
توانست. آخرش خواست برود. اما نمينگهش داريم. خودش هم نمي

  .» رفت
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)، مليت و زبان: نقش ديوان، دين و 1368مسكوب، شاهرخ. (
  عرفان در نثر فارسي، پاريس، انتشارات خاوران

  

راني است؛ در مورد نثر فارسي. چند سخن يبازنويسي مليت و زبان
ايراني در  مليتدر چهار فصل نوشته شده است: فصل اول: يت و زبان مل

، فصل سوم: اهل ديوان و نثر فارسي، فصل دوم: رابطه با زبان و تاريخ
. فصل اهل عرفان و نثر فارسي، فصل چهارم: اهل دين و نثر فارسي

مدت اول گفتاري است در كليات: پس از هجوم اعراب به ايران، دست كم 
به سر برد. از آن پس اما، براي رهايي از  رخوتسان ايراني در اندو قرن 
به  هاي بسيار جست: دهقانان به عنوان كارگزاران اداري و ماليرخوت راه

ي آثار بازمانده از زبانِ پهلوي خدمت حكومت درآمدند. گروهي به ترجمه
-هاي مشترك اساطير ايراني و قصهپرداختند. گروهي تالش كردند ريشه

- نويسي آغاز كردند. زبان فارسي همهي قرآني را بيابند. گروهي شاهنامهها
  بناي هويت انسانِ ايراني بود. ي سنگ

-رساله، تاريخفصل دوم گفتاري است در دو شاخه از نثرِ ديوانيان:    
هايي نوشته شده گي. تاريخِ كهن بر مبناي ويژهآموزشي - هاي اجتماعي

مبناي تقديري الهي رقم خورده است، نه است: سرشتي ديني دارد، بر 
ها است، ي زماني جهان در همهتاريخ زمان و مكاني خاص كه تاريخ همه

قرآن را سرمشق دارد، حوادث در آن اهميتي بيش از داليل حوادث دارند. 
بر مبناي تاريخ مسعودي ، تاريخ بيهقي، تاريخ بلعميهايي چون كتاب

  - هاي اجتماعيرسالهد. موضوع انگي نوشته شدهالگويي هميشه

تر آيين حكومت، حكمت عملي، اخالق و رفتار اجتماعي بيشآموزشي 
-بدون فضل نامهسياستها فاضالنه است: گاه چون است. نثر اين رساله

با اظهارِ  گلستانفروشانه، گاه چون فضلكليله و دمنه فروشي، گاه چون 
  آيند. فضلي خوش

-ر آثارِ اهلِ دين. از اولين نثرهاي باقيفصل سوم گفتاري است د   
كفايه ي اي است در فقه حنفي از قرن چهارم؛ رسالهي فارسي رسالهمانده

اي در بيان اصول عقايد اهل سنت از محمد از امام البغوي الشافعي، رساله
- ي اسماعيليه توليد ميترين آثار ديني را اما، فرقهابن احمد نسفي. بيش

ي ناصرخسرو. نوشته زادالمسافرين،و  الحكمتينجامعن كند؛ از آن ميا
است. محمد باقر مجلسي نيز شصت  جامع عباسياولين كتاب فقه، كتاب 

  پيرايه است.نويسد. سبك نثر ديني ساده و بيكتاب مي
چهارم  -فصل چهارم گفتاري است در آثارِ اهلِ عرفان. از قرن سوم    

رو هستيم: اسالم شريعت، دوگانه روبههجري تا اوان مشروطيت با اسالمي 
هاي بسيار اسالم طريقت. اسالم طريقت اسالم عارفان است. عارفان كتاب

شرح نويسد، روزبهان را مي العبادمرصادالدين رازي نويسند: نجممي
را؛ به زباني كه در  الكاملاالنسانكتابرا، عزيزالدين نسفي شطحيات 

اي نفساني، متعالي و دگرگون ربهتجربة عرفاني تج«پرواز است: 
كننده است. زبان عرفان، بيان دشوار اين تجربه، بيان اين حال 

  » است [...] پس زبان محكوم به پرواز است [...]
  

وگو در باغ، تهران، نشر باغ )، گفت1370مسكوب، شاهرخ. (
  آينه

  

وگويي است ميان شاهرخ مسكوب و دايي گفتوگو در باغ گفت
كشد. يي فرهاد نقاش است. چند سال است كه تنها نقشِ باغ ميفرهاد. دا

هاي ذهني اند. هاي زميني را ندارند. باغهاي دايي فرهاد ساخت باغباغ
گويد: ها ميها و رنگايستد. از خطشاهرخ مسكوب در مقابل تابلوها مي

باغ در افق است؛ دور، در حد فاصل آسمان و زمين [...] باغي «
ام آسمان بود و آسمانگُدار، موجدار، با نشيب و فرازي ديدم كه تم

ي كشمكش طبيعت و فرم كمابيش همواره در پايين [...] باغ صحنه
خواهد شده و فرم سرخ است؛ آتش گرفته يا خود آتش است كه مي

- شود، شاهرخ مسكوب گفتتماشا كه تمام مي.» همه چيز را آتش بزند
سخن .» دايي فرهاد! باغت شاد نيست«كند: وگو را با پرسشي آغاز مي

ي شيرينِ شورآفرين، گي، جوانياندازد؛ سخن از باغ بهشت، جاودانهگل مي
عمق، سليمانِ عاشق و زبان هاي بيهاي ثابت، مكاني ايراني، زماننقاشي

مرغان، گرايش شاهرخ مسكوب به وحدت باغ جان و باغ تن، خيالِ نقاشِ 

هاي آفريند؛ در قامت مينياتورهايي كه از جامكهن كه نقشِ باغِ جهان مي
باغ جان است. عالم خيال نقاش، «سازند: شراب و پيربرناها بهشت مي

خواهد بهشت فارغ از خورشيد و ماه روشن است [...] نقاش مي
جا به كار عالم باال را بكشد و براي اين منظور، چشم سر را تا آن

  .»گيرد كه در خدمت چشم دل باشدمي
  

  )، چند گفتار در فرهنگ ايران،1371مسكوب، شاهرخ. (

  رودتهران، نشر زنده 

  

ايران اي است از پنج جستار: مجموعهچند گفتار در فرهنگ ايران 
، منشأ و معناي عقل در انديشة ناصرخسرو، فريدون فرخ، در آسيا

قصة ، نگاهي ناتمام به شعر متعهد فارسي در دهة سي و چهل
ي ايران بر موقعيت جغرافيايي ايران در آسيا. در نوشدارو سهراب و

ها به ايران از دو سو شود. مهاجرت آرياييتأثيرِ فرهنگ ايران تصوير مي
  گيرد: از شمال شرقي، از شمال غربي. مهاجريني كه از شمال صورت مي

  

  
  

-هاي شاهنشاهي آيين كشورداري، سازمانسلسلهآيند، در قالب غربي مي
ي شهري را رونق وري، بازرگاني و زندگيي، توليد كاال، پيشهي اداردهي
آيند، تاريخ و دينِ ملي ايران را؛ دهند؛ مهاجراني كه از شمال شرقي ميمي

هاي فريدون، كاريخويش فريدون فرخاساطير و آيين زرتشت را. در 
ي اساطير گانهشود: نخست ساخت سهپادشاه آرماني، تصوير مي

شوند: ايزدان ايزدان اين اساطير به سه گروه تقسيم ميهندواروپايي. 
گذار، نگهدار و مظهر سه آسماني، هوايي، زميني. سه گروه ايزدان بنيان

دامداران ، رزميان، دينياراني جامعه هستند: به ترتيب ي بنياديطبقه
اي اي ويژه، و بر اين مبنا، رابطهكاري. ايزدان هر گروه خويشكشاورزان -
ي فريدون در اسطوره كاريه با انسان و طبيعت دارند. سپس به خويشويژ
فريدون و ، و آب فريدون، به فريدون و آناهيتانگريم؛ از آن جمله: مي
. سپس به فريدون و مهر ،فريدون و ايزدان جنگ، فريدون و ماه، گاو

، فريدون و مهرنگريم؛ از آن جمله: ي فريدون در حماسه ميكاريخويش
فريدون و گاو طاووس ، فريدونِ آب آزموده، ون و فروغ مهرفريد
. سپس به فريدون در تاريخ كاوة دادخواه، ضحاك ماردوش، رنگ

- گي مينگريم. فريدون در دورانِ گذار اسطوره به حماسه زندهحماسي مي
كند. اين او است كه با تقسيم پادشاهي و سرزمين ميان فرزندان، سه 

منشأ و معناي عقل در  گذارد. درخ را بنيان ميكشور، سه قوم، سه تاري
ي ناصرخسرو، شاعر اسماعيلي مذهب، و عقل رابطهانديشة ناصرخسرو 

شود: نخست عقل در قرآن. در قرآن خدا هم آيات  آسماني تصوير مي
فرستاده است هم به انسان عقل داده است كه در اين آيات تأمل كند. 

ارد: توحيد، رسالت، كالم الهي، آخرت. بنابراين عقل اسالمي چهارچوبي د
هاي معتزله و تشيع ها و تفاوتخوانيي نوافالطوني، همسپس به انديشه

نگريم: به انسان ي ناصرخسرو مينگريم. سپس به معناي عقل در انديشهمي
يكي اند. » هست«ي ي عقل. عقل و واژهشناسيدر مراتب وجود، به هستي

؛ هم عاقل است هم معقول. سپس به جايگاه عقل هم علت است هم معلول
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ي عقل و شريعت. نگريم؛ به رابطهي ناصرخسرو ميشناسيعقل در كيهان
اي از عقل كلي است، اما عقلي كه به شريعت پيوسته انسان صاحب بهره

- ميي بالفعل فرشتهوجود آدمي را تبديل به ي ي بالقوهفرشتهباشد، 
 متعهد فارسي در دهة سي و چهلنگاهي ناتمام به شعر كند. در 

ي دوم شود. جنگ جهانيبخشي از شعر متعهد ايران در دو دهه تصوير مي
داري و سوسياليسم. از همين رو ها است؛ جنگ سرمايهجنگ ايدئولوژي

ي جنگ خير و شر است كه ادبيات نيز در بسياري از نقاط جهان به صحنه
ي ي پايانيگان ايران در بيانيههي نويسندتبديل شد؛ در ايران نيز. كنگره

گان ايراني مبلغ حق و كند كه نويسنده، آرزو مي1325خويش، در سال 
نگاهي ناتمام به شعر متعهد فارسي  عدالت باشند. شاهرخ مسكوب، در

گويد؛ از بشارت نيما يوشيج سخن ميمرغ آمينِ ، از در دهة سي و چهل
گان خود را بهرنگي كه خوانندهطلوع صبح روشن از دل شب تيره، از صمد 

 وشعري كه زندگي است كند، از نيز به دو گروه خير و شر تقسيم مي
ي خلق است؛ سالحي كه احمد شاملو؛ از شعري كه حربه افقِ روشن

است، قلب براي  رساند كه در آن قفل افسانهانسان را به سبزآبادي مي
رثاي شهيداني سروده  ي اخوان ثالث كه درنوحهگي بس است، از زنده

قصة سهراب و  از.» روز خوبتر فرداست«اند: شده است كه خوانده
  سخن خواهيم گفت.  خواب و خاموشيدر  نوشدارو

تقالي ديگري است براي تبديل  چند گفتار در فرهنگ ايران   
دلم «اي ماندگار؛ ثبت صداي خويش تا ديوار زندان بشكند: به واقعه حادثه

ن سكندر بگرفت/ رخت بربندم و تا ملك سليمان از وحشت زندا
  .»بروم

  

  )، در بارة جهاد و شهادت، 1371احمدي،كسري. (

  پاريس، انتشارات خاوران

  

نگاهي به در پنج فصل نوشته شده است:  در بارة جهاد و شهادت
جهاد و شهادت در گذشته و ، پيدايش اسالم و جهاد، دورة جاهليت

. فصل اول از بررسي سه رسالة جهاديه، نجهاد و انتقاد مخالفا ،حال
گويد: در دوران هاي قبايل عرب پيش از ظهور اسالم سخن ميجنگ

جا كه ، شتر ماجراي هر روز بود، تا آنجاهليت جنگ بر سر آب، چراگاه
ديگر بود؛ معناي هاي اعراب با يكبه معناي جنگ العرباياماصطالح 

گويد: جهاد مسلمانان سخن مي جنگ و روز در يك واژه. فصلِ دوم از
گزين قبايل گوناگون هاشم را جايي بنيي قبيلهپيغمبرِ اسالم سروري

گزينِ گزين قبايل، جنگ با كفار را جايعرب كرد، مفهوم امت را جاي
ديگر. احكام قرآن و سنت پيغمبر، هردو، بر اهميت جهاد جنگ قبايل با يك

سالمي دشمن خارجي كافر است و كنند. در جهاد ادر اسالم تأكيد مي
- كند، جان فاني فدا ميمي زيانسود بيدشمن داخلي منافق؛ مؤمن اما، 

خرد. فصلِ سوم از نظر علماي شيعه در مورد جهاد كند، بهشت هميشه مي
نظرانه؛ در آثارِ هاي نمايان فرهنگي تنگاز نشانه گويد:و شهادت سخن مي

خ طوسي، شيخ بهايي، آقا سيد كساني چون كليني، شيخ صدوق، شي
ي اسالمي نيز جهاد و جمهوري بران و پيروانِي رهمحمد. در انديشه

-گي و مرگ جا عوض ميشهادت مفهومي بنيادي است. در شهادت زنده
هاي گي مرگ. فصل چهارم از استداللگي است، زندهكنند؛ شهادت جاودانه

توجيه جهاد دو دليل دارند: گويد: مسلمانان در مخالفان با جهاد سخن مي
كه جهاد كه جنگ مذهبي مخصوص مسلمانان نيست، ديگر آننخست آن

جنگي دفاعي است، نه تهاجمي. شاهرخ مسكوب به اين دو استدالل چنين 
دهد: در آيين مسيحيت جنگ از اركاِن دين نيست؛ در قرآن و پاسخ مي

است. فصلِ پنجم از  اي به دفاعي بودنِ جهاد نشدهسنت پيغمبر هيچ اشاره
ي ميرزا بزرگ قائم مقام نوشتهجهاديه،  رسالةگويد: مي سخنسه رساله 

در اي از مرتضي مطهري. اي از سيدمحمود طالقاني، رسالهفراهاني، رساله
اهللا خميني هاي روحرانياي از يكي از سخن، با تكهبارة جهاد و شهادت

بكنيم كه جنگ بكنيم و  اگر همه دنيا را هم فرض«يابد: پايان مي
- پيروز بشويم باز در همة دنياي عصر خودمان پيروزي درست كرده

گويد جنگ تا رفع فتنه، بايد گويد. قرآن ميايم و قرآن اين را نمي
گويد جنگ جنگ تا رفع فتنه رفع فتنه از عالم بشود [...] قرآن مي

  .»از عالم

  

  )، خواب و خاموشي، 1994مسكوب، شاهرخ. (

  نشر دفتر خاك  ،لندن

  

قصة سه شرح است از سه مرگ؛ سه مرثيه:  خواب و خاموشي
قصة . غروب آفتاب، به ياد رفتگان و دوستداران، سهراب و نوشدارو
ي مرگ سهراب سپهري از شعر او نيز سخن به بهانه سهراب و نوشدارو

 ي اجتماعي. سهرابگيگويد؛ از نگاه او به هستي، از واكنش او به زندهمي
نگرد؛ از ي اجتماعي اما، از درون نميگيسپهري شاعر روزگار است؛ به زنده

نگرد؛ از سكويي در گذرگاه ي اجتماعي ميگيي جهان به زندهپنجره
ي پرنده، آب، گيگي است؛ زندهطبيعت. شعر سهراب شعرِ ستايش زنده

 ي بادهاي مسافر. سهراب سپهري مرغ حقي است كه برستاره؛ سرگرداني
ي به بهانهبه ياد رفتگان و دوستداران درختي نشسته است؛ هشيار. 

گويد. هوشنگ مرده رفته سخن ميمرگ يك دوست از روزگارانِ از دست
است. شاهرخ مسكوب خطاب به او از هوش، حساسيت، عصبانيت و غرور او 

الدين خوارزمشاه تا شورش لگويد؛ از تاريخ ايران، از شجاعت جالسخن مي
ي در راه؛ ي فرزند و پيريي بار هستي؛ از بيماريمحمدخان، از سنگينييار

غروب از اندوه جدايي از زيبايي؛ از آسمان آبي و گذر بر جهانِ خاك. 
روزشماري است از بيماري و مرگ يك دوست. با مرگ دوست آفتاب 

كنم خودم به امير كه نگاه مي«ريزد: ي هستي ميهاي همهي برگهمه
ميرم. چرا؟ براي اين كه در اين دوستي، در ينم كه دارم ميبرا مي

  »؟شودوجود او چيزي به امانت سپرده بودم كه دارد نابود مي
  

)، در باره سياست و فرهنگ: در 1373مسكوب، شاهرخ. (
  وگو با علي بنوعزيزي، پاريس، انتشارات خاورانگفت

  

كه طي  وگو استحاصل چند جلسه گفتدر باره سياست و فرهنگ 
، در شهر بوستن، 1366ي شاهرخ مسكوب، در تابستان ماههاقامت يك

گو با علي بنوعزيزي، شاهرخ مسكوب از همه وانجام گرفته است. در گفت
گويد: از عضويت در حزب توده، چيزِ يك دورانِ چهل ساله سخن مي

هايي كه بر خالف ، شغل1332مردادماه  28زنداني شدن پس از كودتاي 
ي اش پذيرفته است، ترك دنياي سياست، تعمق در فلسفهگير زندهمسي

از  در باره سياست و فرهنگغرب و ادب شرق. شاهرخ مسكوب در 
ي او اما، چيزي گيگويد؛ روزهاي زندهي خويش سخن ميگيروزهاي زنده

- فكر ايراني در يك دورانِ تاريخي نيست: دلهاي روشنمشغوليجز دل
شناسانه، جدالِ سنت و مدرنيته، زبان، سياست، اخالق، هاي هستيمشغولي

شكست سياسي و اجتماعي، شكست «آرزوي پيروزي و صيد شكست: 
قلم در برابر واقعيت [...] از كسروي و هدايت گرفته كه مظاهر 
شكست ما هستند تا بزرگ علوي و احسان طبري، تا آل احمد و 

..] موافق و مخالف شريعتي و ساعدي تا دشتي و دكتر خانلري [.

 .» ايمهمه شكست خورده
  

)، داستان ادبيات و سرگذشت 1373مسكوب، شاهرخ. (
  ، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز 1300 - 1315اجتماع: سالهاي 

كتابي است در پنج فصل و  داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع
گرايي، تمركز، و فرهنگ در غروب ملي فصل اول:سه پيوست. 

 فصل سوم: مريم ،فصل دوم: افسانة طبيعت، طلوع پهلوي ه وقاجاري

فصل چهارم: قصة ، و عشق كامرواي نظامي و خواجو عشقيناكام
خان ديوانساالر و فصل پنجم: ميرزا حسين، پرغصه يا رمان حقيقي

، قصه پرغصه يا رمان حقيقيها: ، پيوستعشق زيباي شهرآشوب
ت در مورد گرايش . فصل اول شرحي اسصبح و شب، كالشيرين
هاي آغازينِ ي دوران قاجار و سالهاي پايانيي ايرانيان در سالسياسي

دوست براي دوران پهلوي. در آن دوران يگانه راهي كه انديشمندانِ ايران
ي ي ناسيوناليسم بود؛ برپاييرهايي از پريشاني پيدا كردند، ايدئولوژي
جست. براي بسياري ر باليي ميدولت نيرومند مركزي. ناسيوناليسم اما، سپ

ي اعراب بود، از سوي سو حملهفكران ايراني اين سپر بال از يكاز روشن
گرايان ايراني از سردار ديگر استعمار روس و انگليس. به اين ترتيب ملي
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سواد گرفته تا داناياني چون مشيرالدوله و پورداود به تاريخ پيش از سپه كم
گرايانه تأثيرِ خويش ي زبان فارسي نيز نگاه مليزهاسالم روي آوردند. در حو

  را بر جاي گذاشت. در اين حوزه سه 

رو، گرايش كار، گرايش ميانهكردند: گرايش محافظهگرايش خودنمايي مي
توان به عباس اقبال اشاره كرد، از ميان تندرو. از ميان گرايش اول مي

وم، به احمد كسروي. گرايش دوم به محمدعلي فروغي، از ميان گرايش س
راه گشاي  افسانهي نيما يوشيج. افسانهفصل دوم شرحي است در مورد 

ستايش طبيعت است، بازگشت  افسانهدوراني تازه در شعر فارسي است. 
هاي تكه افسانه گي و مرگ انسان. دري زندهانسان به جهان خاك؛ صحنه

اند؛ ظرف  ندههايي خودبسطبيعت بخشي از عالم كبير نيستند؛ كه تكه
مريم ناكام حضور انسان كه از دردهاي فردي و اجتماعي در رنج است. 

شرحي است در مورد عشقي و عشق كامرواي نظامي و خواجو 
 ي آن باي ميرزاده عشقي و مقايسهآل پيرمرد دهگانيايدهي منظومه

خواجوي كرماني. در شعر دوران هما و همايونِ  نظامي و خسرو و شيرين
گيرد. رسالت توجه به حقوق زنان را ميرزاده عشقي بر عهده مي جديد

، انقالب مشروطه و آل پيرمرد دهگانيايدهي ميرزاده عشقي، در منظومه
خسرو و كند. در فساد اجتماع را به ياري سرنوشت مريم حكايت مي

چه رخ نه حقيقت زمانمند است نه عشق؛ كه آنهما و همايون و شيرين 
آل پيرمرد ايدهگان است. در باختهي دلت آسمانيدهد سرنوشمي

اما، همه چيز زميني است: زمان، عشق، طبيعت، تاريخ. فصل  دهگاني
؛ جست وجوي رمان و حقيقتي چهارم شرحي است در مورد رابطه
-خاطرات تاجي رمان؛ نگاهي به سرگذشت زنان دوران در نوع ادبي

ي عارف قزويني؛ ان حقيقيقصة پرغصه يا رماي به ، اشارهالسلطنه
مشفق كاظمي  تهران مخوف ي فارسي،شرحي بر نخستين رمان اجتماعي

ي حاجي آقاي حجازي و زيباگراي ديگري چون هاي واقعكه راه بر رمان
در سال زيبا ي حجازي. زيباگشايد. فصل پنجم شرحي است بر هدايت مي

انتقال حكومت ايلي  داستانزيبا منتشر شد؛ در اوج قدرت رضاشاه.  1312
-روستايي به حكومت مركزي است؛ داستان مردي كه در دام ديوان -

داستان شهرهاي زيبا هاي سياسي. شود؛ در دام فاحشهساالري اسير مي
هاي مفقود هاي دروغين، وجدانبختيهاي سودجويانه، خوشكثيف، عشق

  است. 
در آثار داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع شاهرخ مسكوب در    
ي ادبيات فرهنگيگردد در ي يك دوران به دنبالِ رد پاي تاريخ ميادبي

ادبيات فرهنگي اين دوره ارزش تاريخي و «[...] ساز: دوراني سرنوشت
اجتماعي بسيار دارد. زيرا از آنِ سالهايي است كه يكي از 
چرخشهاي دورانساز تاريخ معاصر ايران در آن رخ داد. دنيايي فرو 

  .»و دنيايي سر بركشيدريخت 
  

)، بررسي عقالني حق، قانون و عدالت در 1374كوهيار، م. (
  اسالم، پاريس، انتشارات خاوران

  

شش فصل  دربررسي عقالني حق، قانون و عدالت در اسالم 
فصل سوم: ، دوم: فقه فصل، فصل اول: عهد و حقنوشته شده است: 

فصل پنجم: ، زن فصل چهارم: حقوق و احكام مرتد، كافر و، قانون
ي انسان و خداوند . فصلِ اول شرح رابطهفصل ششم: قضاوت، عدالت

ي ميان انسان و خداوند مبتني بر عهدي هاي قرآن رابطهاست. برمبناي آيه
ي اسالم به انسان عهد خود را به است كه دو طرف دارد. خداوند با عرضه

م را بپذيرد؛ خداوند را انجام رسانده است. عهد انسان اما، اين است كه اسال
بپرستد. خداوند حق مطلق است، انسان بايد تكليف خويش ادا كند. انسان 
را حقي نيست؛ چه نه صاحب راستي است نه حق تصرف در چيزي دارد. 
فصل دوم شرح فقه اسالمي است: فقه به معناي عام يعني فهم و دانش و 

از چهار اصل  به طور خاص يعني فهم احكام قرآن و دانش دين. فقه
گيرد: قرآن، سنت پيغمبر، اجماع، قياس (يا به روايت سرچشمه مي

دهد. شيعيان، عقل). فقه، بر خالف فلسفه، پرسنده نيست، تنها پاسخ مي
عقل نيز اگرچه يكي از چهار اصل فقه شيعه است، اما به روايت متون 

يك بار ي احكامي است كه ي شرع نيست. فقه مجموعهاسالمي جز زاييده
اند، با هر نوع تحول تاريخي بيگانه اند، براي هميشه بنيان گذاشته شده

اي ميان حقوق عمومي و اسالمي مرزبندي تنها رو به گذشته دارند. در فقه
- الناس وجود دارد؛ فرماندهاهللا و حقحقوق خصوصي وجود ندارد، تنها حق

ر اسالم قانوني وجود گي. فصل سوم شرح قوانين اسالمي است. دهي و بنده
اند و هايي كه از سوي خداوند نازل شدهندارد، هرچه هست حكم است؛ آيه

ي مؤمنان است. قانون اسالمي بر خالف قانون ي همهها وظيفهاجراي آن
انساني نه تاريخي است نه تحول پذير؛ كه تنها احكامي است در جهت 

رح احكام اسالمي در ي اسالمي. فصل چهارم شابدي -تحقق آرمان ازلي 
مورد كافر، مرتد، زن است. به روايت قرآن انساني كه دين اسالم را نپذيرد 
عهد با خداوند را نپذيرفته است؛ كافر است. كافران دشمن خداوند هستند. 

هايشان مهر گذاشته است، در آخرت به عذابي ها و دلخداوند بر گوش
سالم بايد كشته شوند. سخت دچار خواهند شد، در صورت مخالفت با ا

دست تفاوت مسلمان و كافر تفاوتي ماهوي است. كافران در اسالم اما، يك
- شوند. اهل ذمه پيروان ديننيستند. گروهي از كافران اهل ذمه خوانده مي

هاي توحيدي هستند: مسيحيان، يهوديان، صائبين، زرتشتيان. به چشم 
ي ندارند. امام محمد غزالي اسالم، اهل ذمه چندان تفاوتي با كافران حرب

گي گرفت؛ اهل ذمه را تأكيد كرده است كفار حربي را بايد كشت يا به برده
  تري ندارد. مرتد مسلماني اما، بايد تحقير كرد. مرتد نيز سرنوشت روشن

  
  

واقعي را است كه از اسالم روي برگردانده است. مرتد را بايد كشت تا عذاب 
ي ي مرد و زن، در اسالم، درست مثل رابطهطهدر دوزخ تجربه كند. راب

دهنده است، انسان بنده و خداوند و انسان است. خداوند آفريننده و روزي
كند زن نيز بايد بخشي از كننده. در برابر مالي كه مرد خرج زن ميستايش

كند. زن بايد فرج و اندام خود را نگه مال مرد را كه نزد او است، محافظت 
- اين بخشي از كشتزاري است كه مرد هر موقع كه بخواهد ميدارد؛ چه 

ي تواند به آن وارد شود. فصل پنجم شرح عدالت اسالمي است. انديشه
عدالت در اسالم بر دادوستد استوار است؛ بر معامله، قسط و ميزان كه ابزار 

اي اخالقي نيز هست. خداوند عادل خريد و فروش اند. عدل، البته، مقوله
كند؛ انسان اما، عادل ن مجازات و پاداش را به انصاف قسمت مياست چو

كار است چون در حملِ بار امانتي كه كار است. انسان ستمنيست، ستم
خداوند بر روي دوش او گذاشته است، غفلت كرده است. انسان از عدل 

بهره است. عدالت عملي به معناي انجام احكام شريعت است. وجودي بي
براي مرد، زن، برده، كافر حربي، كافر ذمي حقوقِ نابرابر احكام شريعت 

ي حقوقي. فصل تعيين كرده است. عدالت در اسالم يعني رعايت نابرابري
ششم در مورد قضاوت اسالمي است. قبايل عرب پيش از ظهور اسالم 

كردند. حكميت در اسالم هاي خويش را بر مبناي حكميت حل مياختالف
نخستين بار حكميت و قضاوت در وجود پيغمبر  به قضاوت تبديل شد.

ي حاكميت اسالم گرد آمدند. حكم پيغمبر مطاع بود. پس از برپايي
رانند. قاضي فقيهي است كه هم هاي مسلمان حكم مياسالمي قاضي

هاي اختالف، هم داور؛ مأموري كه مدافعِ طرفدادستان است، هم وكيل
  كند.حكم خداوند صادر مي

عقالني حق، قانون و عدالت در اسالم  بررسيسكوب شاهرخ م   
-ي اسالمي تمام ميرا با نگاهي به حق، قانون، عدالت، قضاوت در جمهوري

...] بعد از سالم «[اله خميني: هاي حسينعلي منتظري به روحكند؛ با نامه
رساند: راجع به دستور حضرتعالي مبني بر و تحيت، به عرض مي
شدگان حادثة در زندانها، اعدام بازداشت اعدام منافقين موجود

اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا اثر سوئي ندارد ولي اعدام 
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-موجودين از سابق در زندانها: اوال در شرايط فعلي، حمل بر كينه
هاي بسياري را كه نوعا شود و ثانيا خانوادهتوزي و انتقامجوئي مي

كند [...] اگر فرضا بر دستور ر ميباشند، داغدامتدين و انقالبي مي
خودتان اصرار داريد، اقال دستور دهند مالك اتفاق نظر قاضي و 
دادستان و مسئول اطالعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثناء 

دار. و باالخره اعدام چند هزار نفر در شوند. مخصوصا زنان بچه
  »العمل خوب ندارد [...]ظرف چند روز هم عكس

  

  )، تن پهلوان و روان خردمند،1374، شاهرخ. (مسكوب

  تهران، انتشارت طرح نو

  

اي است از نه جستار كه در مجموعه تن پهلوان و روان خردمند
، در پاريس، 1370ماه سال فروردين 24و  25هايي در روزهاي رانيسخن

، اخالق پهلواني و اخالق رسمي در شاهنامة فردوسياند: ارائه شده
-، نوشتهنگاهي تازه به مقدمة شاهنامهرل هنري دوفوشكور، ي شانوشته

 ،بخت و كار پهلوان در آزمون هفت خاني عباس زرياب خويي، 
عناصر درام در برخي از داستانهاي شاهنامه  ي شاهرخ مسكوب،نوشته
نكاتي چند در بارة تعابير عرفاني ي جالل خالق مطلق، نوشته

بينش فلسفي و اخالقي عزي، ي محمد علي امير م، نوشتهشاهنامه
مباني و كاركردهاي شهرياري در ي هرمز ميالنيان، ، نوشتهفردوسي

ي ، نوشتهشاهنامه و اهميت آنها در سنجش خرد سياسي در ايران
ي جليل دوستخواه، ، نوشتهكاوة آهنگر به روايت نقاالنباقر پرهام، 

  لي.ي حسين اسماعي، نوشتهداستان زال از ديدگاه قوم شناسي
، تنها يك جستار را تن پهلوان و روان خردمنددر ميان نه جستارِ    

خود شاهرخ مسكوب نوشته است؛ پيش از آن اما، زير عنوانِ يادداشت 
ي فردوسي چنين نوشته است: شاهنامهويراستار از احساسِ خويش به 

به جبران سردي و سكوت پيشين و سود نكرده و زيانِ كرده گويي «
بخشِ شاهنامه بسياري از كسان را فرا ماني تبِ سالمتدر اندك ز

  اي نصيب شد.گرفت و بار ديگر سعادت آگاهيِ بازيافته

در اين كوشش سزاوار براي وصول به حقيقت خويش، ايرانيان    
دور از وطن نيز به فراخور حال و به قدر همت شركت جستند تا هم 

ه و گواراي آن كتاب را بهتر بشناسند و هم از سرچشمة زايند
  .»نشانند، باري لبي تر كنندتشنگي جان را اگر فرو نمي

 در ، در جستارِ»گان را تر كندلبِ تشنه«شاهرخ مسكوب خود تا    
-با روايت سهروردي آغاز مي بخت و كار پهلوان در آزمون هفت خان

ي سفر عارف به كند؛ با سرگذشت سالكان از زبان مرغان. در هفت مرحله
زلِ معشوق و در خطر پهلوانِ حماسه در هفت خان عنصري يگانه سوي من

گي از طريق رسيدن به ذات خداوند. تفاوت تنها اين هست: ميل به جاودانه
كند؛ پهلوان حماسه در مكان و است كه عارف در جانِ خويش سفر مي

هاي رستم و اسفنديار خان هاي زال و هفتزمان. شاهرخ مسكوب از آزمون
اند تا او گويد؛ از رازهايي كه بر سر راه پهلوان چهره پنهان كردهسخن مي

هفت خان هفت منزل و گذرگاه راه است، «باززاده شود؛ جاودانه شود: 
مثل هفت مرتبة آيين مهر و هفت مرحلة سير و سلوك عارفان، كه 
سلوك خود به معناي رفتن و سالك رونده است. اما اين راه در 

يد جهانِ ناشناخته و پرهالك را پشت سر كشورِ جان نيست، با
  .»انگيز را از سر گذراندگذاشت و ماجراهاي هول

  

  )، سفر در خواب، 1377مسكوب، شاهرخ. (

  پاريس، انتشارات خاوران 

  

ها. رفتهبراي از دست تنگيتنگي است؛ دلروايت دلسفر در خواب 
راوي چند مرد  شود. در خوابِبا خواب بلند راوي آغاز مي سفر در خواب

اند. در اتاق زني فروش به انتظار نوبت خويش ايستادهدر كنار اتاق زني تن
اي سه چهار ساله مشتريان را در وچند ساله در كنار ننوي پسربچهچهل

كند؛ تراكمي از هزار خاطره گي به گوشت تن خويش مهمان ميزدهاوج دل
ماند، به خواب چندان نمي چرخند. راوي اما، در جهانِكه در جان راوي مي
 سفرهاي جواني. هاي دور؛ سالگردد؛ به خاك سالخاك واقعيت باز مي

اند؛ روايت ياراني كه از دست روايت روزهايي است كه گذشتهدر خواب 
شده است. » آقا مهدي«ي جواني كه خراب ، فاحشه»مريم«اند؛ روايت رفته

- در خواب راوي حضور پيدا مي، جوانِ دبش، كه چون »آقا مهدي«روايت 
شده است؛ هاي گمياد مجلهسفر در خواب  ربايد.ي خواب را ميكند، همه
ها هايي كه از پردهبافتند، ياد فيلمهايي كه در آن سياست ميياد كافه

پايين كشيده شدند؛ ياد خوابي كه در آب جاري است تا ما و ياد و 
آيد بيني كه چه آسان ميرا ميآب «فراموشي را به خوابِ هميشه ببرد: 

  !»بردگذرد و تو را به خانه خواب ميو چه زود مي
  

  )، روزها در راه، 1379مسكوب، شاهرخ. (

  پاريس، انتشارات خاوران

  

ي شاهرخ مسكوب است، از نخستين هاي روزانهيادداشتروزها در راه 
-ويري از زنده؛ تص1997تا آخرين روزهاي دسامبر  1357روزهاي آذرماه 

كاو، سودايي، عاشق كه روزهاي پرابتذالِ دوران ي مردي كنجگي
-بسته، به بيمحمدرضاشاه پهلوي را تجربه كرده، به انقالبِ اسالمي دل

سرانجامي آرزوهاي خويش آگاه شده، از سرزمينِ خويش گريخته است؛ 
برده، طعم  تبعيد را بر شانه يكاو كه سنگينيي مردي كنجگيتصويرِ زنده

فقر را چشيده، به دنبال نان دويده، اما عشق به واژه و پرسش را هرگز 
تنها گزارشي سياسي نيست، كه روزها در راه زمين نگذاشته است. 

وجوي متن، ي مردي است كه فضاهاي تاريك را به جستگيروزشمارِ زنده
كند؛ موش ميريزانِ روح فراافكند، درد جسم را به عرقصدا، تصوير پرتو مي

ي كند هم در همهي مردي كه هم در خود ترديد ميگيروزشمار زنده
  هاي بزرگ سياسي.روايت

-ي يك روشنگيتالشي است براي ثبت معناي زندهروزها در راه    
ها، ها، اميدفكر ايراني در هفتصد صفحه؛ گزارشي به خويش از شكست

آفرينند؛ معناي اي خاطره را ميها كه معنها، گريزها و عشقها، حادثهمرگ
گذرند بي آنكه ديده روزهاي عمر در ما مي«هاي عمر را: گاهمنزل

شوند؛ از بس همزاد همديگرند: همه تكرار يك نت و يك تصوير 
مكرر، كه نه شنيدني است نه ديدني، عبور شبحي بي صورت و 

 اي عكس برگردان گذشته و زمان حالي خالي!صوت در مه، و آينده

در اين ميان روزهاي كمي گذراي ماندگار اند. زيرا طرحي و رنگي 
بندد و ما از بركت وجود آنها از خالل دارند كه در خاطرمان نقش مي

آوريم؛ صاحب هاي عمر را به ياد ميهاي خاطره، منزلگاهپوسته
معنا   - خوب يا بد - شويم و از اين راه به زمان حال خود گذشته مي

  .»دهيممي
  

  )، كتاب مرتضي كيوان، 1382كوب، شاهرخ. (مس

  تهران، نشر كتاب نادر

  

اي است در ستايش مرتضي كيوان، مجموعهكتاب مرتضي كيوان 
توسط  1337مهرماه سالِ  27يكي از فعاالنِ سرشناسِ حزب توده، كه در 

در ده فصل كتاب مرتضي كيوان رژيم محمدرضاشاه پهلوي اعدام شد. 
مردي كه ي شاهرخ مسكوب، ، نوشتهقام دوستيدر متنظيم شده است: 

ي پوراندخت سلطاني، ، نوشتهشب به سالمِ آفتاب رفت: از زبان همسر
، آيينة آثارش كيوان در ،هاياد كيوان: سروده، هاياد كيوان: نوشته

چند ، هانامه ،هايي به پوري: هشت نامة كيوان به همسرشنامه
واپسين ، شتة پراكندة كيوانچند نو، بررسي و تحليل ادبيِ كيوان

، در اهميت وجود مرتضي در مقام دوستي . شاهرخ مسكوبنامة كيوان
دانم صورت خاطرة كيوان تا آنجا كه من مي«نويسد: كيوان، چنين مي

در كنه ضمير دوستانش و در جان همسرش، پوري سلطاني چنان 
نگار بينيم همچنان تازه است و ارا مينقش بسته كه ما هر وقت آن

نشيند. روزي با دوستي جوان گرد فراموشي هرگز بر آن نمي
صحبت از كيوان بود. او از من پرسيد چه سري است كه در نسل 

-شناختند، هر وقت يادي از او ميشما، آنها كه مرتضي كيوان را مي
زنند. گفتم براي اينكه او طور ديگري كنند طور ديگري حرف مي

ها و كارهاي بزرگ و از اين چيزها ر يا حرفبود؛ نه از اهميت و اعتبا
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بلكه از فرط سادگي، سادگي در دوست داشتن و اين دوستي را 
  .»مثل هواي خوش در ديگران دميدن

ي ، در مقام دوستي همهكتاب مرتضي كيوانشاهرخ مسكوب، در    
ي عطري گيكند، تا به جاودانهها و ياران مرتضي كيوان را احضار ميمتن
اي مهربان شهادت دهد؛ دريغ، ستارهسودايي، عاشقي بي گراييانسان غايب،

به خاطر هرچيز كوچك و هر چيز «ي عموهايي را كه حضورِ هميشه
  .» پاك به خاك افتادند

  
)، ارمغان مور: جستاري در شاهنامه، 1384مسكوب، شاهرخ. (

  تهران، نشر ني

  

رد چند مفهومِ جستار بلندي است در پنج فصل؛ در موارمغان مور 
. فصلِ سخن، جهانداري، تاريخ، آفرينش، زمان: شاهنامهي بنيادي
ي تبديلِ زمان به زمانه. جمشيد به زمان گيگونهسخني است در چه زمان

ي تا مفهوم انساني داد. زمان انساني يعني حضورِ مرگ، يعني پيري، كاسه
بازگشت به زمان  وجود آمد، تالش انسان برايپرِ عمر. زمانه كه بهلب

مينوي نيز آغاز شد. جمشيد نوروز را بنيان گذاشت؛ آيين نوزايي را. 
فريدون مهرگان را بنيان گذاشت. كيخسرو راه بازگشت به زمان مينوي را 

سخني است آفرينش  ترسيم كرد؛ خود به سوي زمان مينوي رفت. فصل
نجز است؛ از ي آفرينشِ هستي. آفرينش هستي از مجرد به مگيگونهدر چه

چون گاه ايزداني شوند، آنمينو به گيتي. نخست امشاسپندان آفريده مي
گاه آب، گياه، انسان، گاه فروهر آب، آسمان، زمين؛ آنمهر و سروش، آن

 شاهنامهي ساكنان ي جهان گذرگاه تقدير است. اما هستيستور. همه
كاري؛ خويش اي است از تقدير وتنها برآمده از تقدير نيست؛ آميخته

-سخني است در چهتاريخ اي از آيين زرواني و آيين مزدايي. فصل آميخته
ي جهان مينوي و گيتي. تاريخ گيتي بازتاب تاريخ جهان ي رابطهگيگونه

ي زمان است بر زمانه. تقديرِ ي انسان غلبهمينوي نيست. تقديرِ مينوي
جهانداري . فصلِ ي اسكندري انسان ايراني شكست است؛ پيروزيزميني

ي حكمت حكومت در ايران. جغرافياي گيگونهسخني است در چه
ي زمين بازتابي است از آرايشِ انجمن امشاسپندان در جهان اساطيري
در مركز انجمن امشاسپندان نشسته است؛ ايران در » مزدااهوره«مينوي. 

روايي كنند مگونه بر زمين حكمركز زمين. فرمانروايان ايران پس بايد همان
سخني است در  سخنكند. فصلِ روايي ميبر هستي حكم» مزدااهوره«كه 

ي اساطيري؛ دربي بسته بر باد؛ سقفي ايستاده در برابر ارج سخن در انديشه
اي در امان از باد كه مانند سخن خانة وجود شاعر است؛ خانه«باران: 

بارد. رو ميگذرد و باران كه مانند سرنوشت از آسمان فزمان مي
گزند باد و باران ويراني و فراموشي است و اينك پس از هزار سال 
نه خانة شعر ويران شده است و نه خانة خدا فراموش! خانه در برابر 

  .»است زمان و سرنوشت ايستاده
  

  كتاب آخر

  ي آخر نبود. مرگ آخر راه نبود.مرگ واژه

*  

  

  *فارسيي ادبيات  هستي شناسي

  ايرانيجست و جوي خرد 

  

  منصور كوشان

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ستي كه خيرات مردمان را  بينم كه كارهاي زمانه ميل به ادبار دارد و چنان مي

وداع كردستي، و افعال ستوده و اخالق ِ پسنديده مدروس گشته، و راه راست 
بسته ، و طريق ِ ضاللت گشاده ، و عدل ناپيدا و جور ظاهر و علم متروك و 

ها  ، و لُؤم و دنائت مستولي و كرم و مروت منزوي، و دوستيجهل مطلوب 
مردان رنجور و مستَذلّ و شريران فارغ و  ها قوي، و نيك ضعيف و عداوت

ـّر و مثمر و  محترم و مكر و خديعت بيدار و وفا و حرّيت در خواب و دروغ مؤثـ
وا سنّت ِ راستي مردود و مهجور، و حق منهزم و باطل مظفّر، و متابعت ِ ه

متبوع و ضايع گردانيدن احكام ِ خرد طريق ِ مشروع، و مظلوم ِ محق ذليل و 
ظالم ِ مبطل عزيز و حرص غالب و قناعت مغلوب ، و عالَم ِ غدار بدين معاني 

1شادمان و به حصول ِ اين ابواب تازه و خندان
.

  

  نصراله منشي 
  

هاي  ترين شاخه ي از شاخصويژه شعر آن، كه يك ايران، بهي  گذشتهادبيات 
و  ها سنت، ها ييناز آ سرشاراي است  فرهنگ فارسي است، درياي گسترده

ي،  تنها در اثر چند شاعر ايران هاي طورهاسهاي اسالمي كه تاريخ و  حكايت
2اي قابل تعمق و نويسنده با انديشه

غير از اين  به. يابد حضور متبلوري مي 
تر  جا كه  بيش رسند، ديگران، از آن هم نمي ها تعداد انگشت چند نفر كه به

دين و دولت   چاپلوس و مقلد هاي گراني هستند ماهر يا مداح صنعت
اند چنان كه شايسته است فرهنگ و خرد ايراني را تعالي  ، نتوانستهوقت

   بخشند.
شود و  ي نظم و نثر فارسي، كه از خراسان بزرگ آغاز مي بستر گسترده

سلسله تهي از  رود، سلسه به هند و عراق هم ميي وسعت آن تا  دامنه
از ويژه بعد  مرور زمان و به بهچه  آنشود.  تبلور خرد و فرهنگ ايراني مي

و نو  ي انديشه يافتن به شود، دست آن بها داده مي بهاز همه تر  كمچند سده 
. است هاي زمانه طور كلي فراتر رفتن از عرف يا به ايراني در شعر و نثر

  ي تمام عيار حاكميت هر دوره ايران، آينهي  گذشتهن ديگر ادبيات زبا به
، نتوانسته استثنايي ي شاعر و نويسندهچند با آثار همان جز  است و به

ي  ي كارا براي تعالي نقشي فراتر از روزگار خود داشته باشد و اهرمي
  جامعه گردد.

  حكومت پادشاهيتوان از آغاز نخستين  ات ايران را ميروايت ديگر ادبي به
ديگر تقسيم كرد.  ي بسيار متفاوت از يك ده دوره ها به تا پايان آخرين آن

كمك ساختارهاي شكيلي كه  به ي مشخص چند دورهتنها در چرا كه 
هاي فرهنگ  هاي استوار و مستحكمي در برابر تهاجم يابد، چون هرم مي

هاي  پس از خاموشي ها نيز ماند. در هر كدام از اين دوره بيگانه پايدار مي
بار  خالفت تازيان، و آغاز اناسكندريحكومت دوران ويژه در  به  اجباري

ي سوم  رغم فرودهاي ناگزير تنها در سده يابد و به ي حضور مي ديگر عرصه
ماند و بعد در  از آن مي  گير و جاودانه چشم ي هشتم فرازهاي تا سده
  ي چهاردهم: سده
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هخامنشيان تا تهاجم اسكندر گجسته را  ، از پيش از عهدنخستين دوره
هاي زيادي از ادبيات در دست  گيرد. از اين دوره اگر چه نشانه دربرمي

ي آزاد از نظر دين و عقيده و نوشته  دليل وجود يك جامعه نيست، اما به
ي اشو زردتشت در نزديك  وسيله "گاهان"، "اوستا"شدن بخش يكم 

اشياي كشف شده  جه بهيان و با توي هخامنش هزار سال پيش از دوره به
هاي بازمانده، اين يقين وجود دارد كه  شناسان و كتيبه ي باستان وسيله

  در اين عصر دارد.اي  هاي پيش بستر زاينده بنياد فرهنگ و ادبيات دوران
ي ادبيات در عهد اسكندري تا پايان حكومت  اشكانيان را  خاموشي

ه فرهنگ و تمدن هخامنشيان در ناميد. زماني ك ي دوم دورهتوان  مي
ي  ويژگي بهرسد،  ساسانيان مي گذر از حكومت اسكندريان و اشكانيان، به

ي  رغم اين كه چندان حاصل عيني يابد. اين دوره، به نويني دست مي
 ي ميراث ماندگاري ندارد، اما از نظر برخورد و آشنايي با فرهنگ يوناني

  حايز اهميت است. ني ي اشكا هلني و چند فرهنگي بودن دوره
هاي تمدن هلني را با خود دارند،  جا كه اسكندر و همراهانش گرته از آن

حفظ  گيرد. چرا كه ناگزير به هاي فرهنگي قرار مي جامعه از سويي در تقابل
هاي حكومت غالب  ها و سنت هاي خويش در برابر آيين ها و سنت آيين

اش  علت خصلت ايلي است. از سوي ديگر، چون حكومت اشكانيان به
در  ناگزير جامعه  به ي طوالني مدت برسد، دستي وحدت و يك تواند به نمي

صورت و سيرت فرهنگ هخامنشي را صيقل  اش هاي فرهنگي چالش
  شود.  بستري نو مي ي رسيدن به دهد و در اين چالش آماده مي

در ويژه  حاصل چالش اين دوره در آثار نويسندگان ايراني دوران بعد، به
  شود.  هاي ساسانيان، سامانيان و آغاز غزنويان ديده مي دوره
ناميد.  ها توان از آغاز تمدن ساسانيان تا تهاجم تازي را مي ي سوم دوره

ي بسيار دين و دولت و تا حدودي  رغم نزديكي و هماهنگي دوراني كه به
تأسيس نخستين حكومت عقيدتي در ايران، فرهنگ و ادبيات و هنر بر 

كنند و آثار بسياري در  اي مي ي پربارش رشد ويژه پيشينه اساس
ي موبدان  هاي گوناگوني از اديان و عقايد در زير سلطه شاخه

جز مغان (زرتشتيان) و يهوديان كه  آورند. چنان كه به سربرمي
هايي از آيين  رسد، از يك سو شاخه عصر هخامنشيان مي اشان به پيشينه

چنان گسترش  هم ديسنايي، زرتشتي و بوداييميترايي، مهري، زرواني، مز
هاي نويني چون مانوي و مزدكي شكل  دارند و از سوي ديگر عقيده

  شود.  روز بر تعداد مسيحيان افزوده مي گيرند و  روز به مي
ها و  آن ي يل خوي ايليلد ي اشكانيان، هم به ي سلطه جا كه در دوره از آن
خرد و ادبيات  وم چندان توجهي بههاي مدا ها و ناامني دليل جنگ بههم 

ايراني نشده است، و اگر هم بوده است، چون در اواخر عهد ساسانيان 
شود و سرانجام موبدهاي زرتشتي تداوم  حاكميت دين و دولت يكي مي

تابند، ادبيات اين  حيات و فعاليت هر گونه دگرانديشي و نوگرايي را برنمي
چون آثار  همي هخامنشايان،  دوره ي دوره و ادبيات ناديني يا نازرتشتي

شود و بخش كوچكي  ها زيرزميني و نابود مي ها و مزدكي مانوي ،ها ميترايي
جز  يابد. به زرتشتي است تداوم ميموبدان ي قدرت  از آن كه دور از حيطه

و كتاب  "اوستا"ها يا كل  "يشت"و  "يسنا"، "گاهان"هاي كهن  بخش
ويس و "، "درخت آسوريك"اند،   و دينيهاي آييني  كه از متن "دينكرد"

و  "كفَاليه"ويژه  ، چند اثر ماني حيا به"نامه خداي"، "نامه داراب"، "رامين
  اند.  ... آثار باقي مانده از اين دوره
هاي نيم مستقل  و گذر از دوران حكومت ها از آغاز تهاجم و كشتار تازي

 ي چهارم دورهتوان  ميطاهريان و صفاريان تا آغاز عهد سامانيان را 
كه  اي شود. دوره آورد. دوراني كه بار ديگر ادبيات ايران خاموش مي بشمار 

ي اسكندري دارد. چرا كه در  اي با دوره از نظر خاموشي تفاوت ويژه
هاي نيم مستقل، جامعه با فرهنگ  ها و حكومت ي تازي ي خاموشي دوره
ا با شمشير بر جامعه ه گيرد. تازي ديگري در چالش قرار نميي  غني

حاكمند و تهي از هرگونه داد و ستد فرهنگي، سياسي و اجتماعي. از 
جا كه  از آنگان جامعه،  افتد: از يك سو نخبه رو دو اتفاق بزرگ مي اين

شود تمام نيروي  اي نيست و ناگزير نمي جامعه در تقابل با فرهنگ بيگانه
فرهنگ خود بگذارد، فرصت خود را براي مقابله با فرهنگ بيگانه و حفظ 

ها و بنيادهاي فرهنگ خود را بپااليند و از سوي  يابند كه ريشه آن را مي
زده، چنان نادانسته پذيراي اسالم و  ديگر مردم سرخورده و وحشت

ماند.  ها مي ميراثترين  وحشتناكها  از آنشوند كه  سرداران تازي مي

ريگ  داوند و مرده مي كه در جامعه ريشهبسياز زشت و ناپسند ميراثي 
پرستي و ستايش تجاوزگر. اين نسل  شود. ميراث دشمن هاي بعد مي نسل
ها، نه تنها فرهنگ و  ي تازي رحمانه پناه و وامانده در برابر كشتار بي بي

كه  يدشمن را ازي خود  كند، نه تنها حافظه خود را فراموش مي هاي آيين
ها  ها، گورهاي آن از آن، كه ندك تجاوز كرده است پاك ميجان و خردش  به

  :سازد ميگاه  هايشان قديس و  زيارت  و خانواده
از قدر  را كه] آن - قتيبه بن مسلم -ي ازل و ابد  [قبر اين شقي"

ها را از آسياب روان گردانيد  تمام معني خون آن ايرانيان كشت و به
لشكر عرب قسمت  ها به ها را در حضور آن ها و دخترهاي آن و زن
  3"گاه قراردادند. از كشته شدن[ش] زيارتپس  ...كرد، 

  محمد قزويني
  

اي  در دوران طاهريان و صفاريان  هاي پراكنده ادبيات اين دوره با نمونه
 ي دورهدست آوردن نخستين امكان و فضاي الزم،  گيرد و با به شكل مي

ي سامانيان در خراسان بزرگ آغاز  را در دولت مستقل و ملي پنجم
  كند.  مي

رغم اين كه نوشتار و گفتار از پيش و تا بعد از  تولد ادبيات در اين دوره، به
ها  است، و اگر چه تازيي ميانه  زبان و خط پهلوي به ها استقرار كامل تازي

كنند زبان عربي را  دهند و تالش مي ي رشد زبان ديگري را نمي اجازه
هاي عيني و  كند و توانايي حاكم بر جامعه كنند، اما باز زبان دري رشد مي

ي خود را در آثار نويسندگان و شاعراني چون بلعمي و رودكي  ذهني
هاي زباني، كه نزديك  ي چالش دهد. در اين دوره خوبي نشان مي به
و سغدي  هلويپهاي  زبان كشد، نوشتار و گفتار به دويست سال طول مي به

دهند و  را از دست ميي خود  در ميان مرزهاي ايران حيات و كاركرد ادبي
  كنند.  سرعت رشد مي هاي دري و عربي به زبان

چون شعر برخواندند، او عالم نبود، درنيافت، محمدبن وصيف "
ي پارسي نبود،  حاضر بود و ادب نيكو دانست و بدان روزگار نامه

پس يعقوب گفت: چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟ پس 
فت. و اول شعر پارسي اندر محمد وصيف شعر پارسي گفتن گر

عجم او گفت و پيش از او كسي نگفته بود كه تا پارسيان بودند 
سخن ايشان برود بازگفتندي بر طريق خسرواني و چون عجم 

تازي بود همگنان  براكنده شدند و عرب آمدند شعر ميان ايشان به
را علم و معرفت شعر تازي بود و اندر عجم كسي برنيامد كه او را 

  4"ي آن بود پيش از يعقوب كه اندرو شعر گفتندي.بزرگ

  تاريخ سيستان
توان از آغاز حاكميت سلجوقيان تا تا پايان عهد  را مي ي ششم دوره

تيموري ناميد. چرا كه ادبيات در اين دوره با فراز و فرودهايي مداوم 
فراز بسيار  گذارد و با حضور حافظ به ي ايلخانيان را پشت سر مي دوره

  رسد. عهد تيموري مي درخشان
تر شبيه  فرودي بيش سوي  بعد از اين دوره را، چون ادبيات ايران به

يابد و فعاليت آن بسيار كم است،  آفرينش انديشه سوق ميي  خاموشي  به
ي  ناميد. يعني از پايان عهد تيموري تا آغاز دوره ي هفتم دورهتوان  مي

  صفوي. 
آن چنان خاموشي  فشاريه و زنديه بههاي ا ي حكومت ادبيات ايران در دوره

ها  ها و دوران مغول ي تازي رسد كه در هيچ دوره، حتا در آغاز سلطه مي
ي تازي با  ي اسكندري و دوره چنين نبوده است. نوشتار و گفتار در دوره

رو است. با اين كه حاصل عيني و  روبه  هاي متفاوتي از خودسازي گونه
دهند  ا در دست نيست، شواهد نشان ميه مستقيم بسياري از اين دوره

ي ساسانيان و  هايي بوده است كه مولودهاي آن در دوره جهش  آبستن
ي خاموش افشاريه تهي از هر  شود. در صورتي كه دوره سامانيان ديده مي

ي زنديه يكي دو  گونه چالش و خودسازي يا آمادگي است و در دوره
  شوند.  خاموشي مي ي كوچك محكوم به جرقه
شود و تا انقالب مشروطيت  كه با عصر صفويان آغاز مي ي هشتم دوره

كلي مستقل و زير نفوذ فرهنگ  ي به يك دوره تر به يابد، بيش ادامه مي
بيگانه و تهي از خرد ايراني مانند است. در اين دوره، اگر چه امنيت 

ويژه  ، بهعويژه رشد و گسترش تشي رشد مكاتب اسالمي، به استبدادي به
رشد قابل ديگر هاي  كند و جامعه در زمينه كمك ميصفوي آن  ي شاخه
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رسد،  مي ي خود اسالمي اوج گسترش اشراقي بهايراني توجهي دارد و تفكر 
يا فلسفه هيچ نشاني رو ادبيات  ، در قلمخرد و فرهنگ كهن ايراناما از 

كنند تفكر  نيست. حتا با وجود اين كه كساني چون مالصدرا، تالش مي
باز آثارشان تهي از نمادها و الدين سهروردي را پويا گردانند،  هابش

ي سهروردي كه برآمده از  استعارهاي فرهنگ ايراني است. تفكر اشراقي
يوناني است، تنها در كهن ي  انديشه ايراني و كهن ي  تفاهم انديشه

   . شود نگ اسالمي معرفي ميي فره زمينه
ه و بعد از آن است كه ديگر حتا تالش شاعران و نويسندگان، در اين دور 

ماند كه خردي  درختي رنگارنگ مي تر به چه در ايران و چه در هند بيش
گذارد. شعر و نثر اين دوره چنان نابخردانه و تهي  پيش روي آيندگان نمي

ند نفري چرغم  ي قاجاريان، به كه در دوره شود هاي ايراني مي مايه  از بن
تالش كه براي احياي ادبيات  "پريشان"ون قاآني شرواني كه با نوشتن چ
يت، روطپيش از انقالب مشماند و تا  هيچ متن ماندگاري نميكنند،  مي
  .شبيه است ي سكون و سكوت يك دوره تر به بيش

يا  منهي  دورهتوان  از انقالب مشروطيت تا آغاز حكومت پهلوي را مي
ي  عصري كه با دگرگوني ارسي ناميد.ادبيات ف يعصر آزمون و خطا

غناي ادبيات  اميد بازگشت بهبنيادي در تفكر شاعران و نويسندگان 
دليل  اما به ،شود ي جامعه بارور مي بيداريفارسي، جان و خرد ايراني و 
 انجامد. مي آوردهاي نو به شكست ي دست شتاب و نابخردي در چگونگي

ها) در طي تاريخ  ها و سنت يينچرا كه دگرگون كردن فرهنگ ايراني (آ
كلي  شكل فرهنگ بيگانه در آوردن، نه توانسته است به گذشته و آن را به

خوي و منش ايراني را در جامعه محو و نابود كند و نه توانسته است آن را 
عينه ساماني مستقل بدهد. در طي اين دوران از سويي بنيادهاي  به

حفظ شده و چون آتش زير خاكستر نسل  چنان نسل به ايرانيت جامعه هم
ها و كردارهاي اسالمي نيز ادامه  باقي مانده است و از سوي ديگر جلوه

زبان ديگر انقالب مشروطيت كه فرصتي است براي بيداري  يافته است. به
هاي فرهنگ و خرد ايراني، در پوشش گفتار و پندار و  مايه و آگاهي بر بن

شود و بيش از آن كه عصر بيداري  مي رو كردارهاي اسالمي با شكست روبه
  : شود قول محمدتقي بهار عصر بازگشت مي و خرد نوين باشد، به

چنان زنده است. اين كشور بيست و پنج قرن است كه  ايران هم"
خوبي  انگيز است، هر چند به وجود دارد. سرزميني پهناور و دل

رفتارها و ايران آداب مردمان، قواعد،  دانيم كه آمدن اسالم به مي
بيني  ها را دگرگون كرده است، اما شاهدان ژرف اصول قوانين آن

ها اندك  چون كنت دوگبينو تو را خواهند گفت كه اين دگرگوني
ژرفايي ندارد و روح ايران باستان را كه هنوز در ايرانيان كنوني 

5"زنده است تغيير نداده است.
  

  كلمان هوار
  

گيرد. دوراني كه  ت اسالمي را در برمياز عصر پهلوي تا حكوم ي دهم دوره
هاي تمدن و فرهنگ  مايه هاي آفرينش آثاري با بن در آن اگر چه نشانه

احياي فرهنگ كهن براي  شود، اما هم توجه به ايراني بسيار كم ديده مي
گيرد و هم تنوع افكار گوناگون در  بار بعد از سامانيان شكل مي نخستين
اني كه فرهنگ ايران در برخورد و آشنايي با هاي گوناگون ادبي. دور شكل

شود و در  خويي جدا مي هاي بيگانه بيش از هر دوره از فرهنگ تك فرهنگ
هاي نوين  هاي ادبي با نگرش هاي نوين ساخت و پرداخت جست و جوي راه

هاي ادبيات و  گونه رغم فرصت بسيار و دست يافتن به به  اما اين دوره است.
سان با جهان متمدن معاصر و در اختيار داشتن  ي هم هنر آفرينشي

ساختن يك شانس بسياري براي  ،ي ايراني هاي تبلور خرد و انديشه مايه
  يابد. را نمي جهان گسترده جهش به وسكوي بلند و پهناور 

ها  ي رشته ايم. ... در همه ما در ايران هميشه در سطح حركت كرده"
ديگر دانشمندي چون  طور است. زمان درازي است كه وضع همين

ابوريحان بيروني، رازي يا بوعلي سينا نداريم. تمدن ما را مغول 
ايم، شعار  چنان نابود كرده است كه از آن پس فقط در سطح دويده

ايم. در عصر  ايم و در جهالت عقيدتي و فكري غوطه خورده داده
تصحيح متن  تر به ي بسياري نداريم و بيش حاضر هم كار تحقيقاتي

ايم. تحليل تاريخ و فرهنگ و آثار ادبي و  گيري مشغول بوده غلطو 

هاي غربي است و اين روش برخورد علمي  ...، در واقع، ملهم از روش
  6"هنوز در ايران جوان است.

  مهرداد بهار
***  

  پانوشت:
ي  شناسي وجوي خرد ايراني، هستي جست"آغاز كتاب خوانيد  چه مي * آن

ي هستي ها كتاباي است بر  صفحه 250ي  دمهاست كه مق "ادبيات فارسي
، فارسي ي داستان و رمان شناسي ، هشتيفارسي ي شعر شناسي
  .ي فارسي نامه ي نمايش شناسي هستي

  ي نصراله منشي. كليله و دمنه، ترجمه  -1
اي قابل تعمق، آن نگرشي است كه شاعر يا نويسنده  منظور از انديشه -2

دارد. اين  ي آن وامي چرايي خواننده را بهدهد و  در متن خود ارادئه مي
خو، بسته و  همراه ندارد. تك انديشه بديهي است كه تأييد و تكذيبي به

اي است  آن انديشهحزبي نيست.  ياسياسي ديني، هاي  همانند  ايدئولوژي
، انتخاب و استقالل  ي انساني است و سروري كه غايت آن تعالي جامعه

ي  دهد. مانند انديشه هاي بيرون از اختيار او نويد مي ي داده انسان را از همه
هر يك  "تأويل و شناخت"تأويل و شناخت اين انديشه در فصل  حافظ. به
پردازم و در  مي "ي ادبيات فارسي هستي شناسي"ي  گانه هاي سه از كتاب

هايي از آن  هاي گوناگون، نمونه هايي از شاعران و نويسندگان دوره متن
  .شود مشخص مي

جا حايز اهميت است تفكيك  چه در اين بايد توجه داشت كه آنچنين  هم
ي  هاي بررسي است. مهم است كه صورت موضوع براي خواننده گونه

ي كدام وجه از يك شخصيت يا  روشن باشد. مشخص باشد كه در باره
شود. چنان كه بحث محوري، بحث  كدام كيفيت از يك اثر سخن گفته مي

ي  بررسياخص بحث انديشه در شعر است و نه  ت يا بهادبيا درانديشه 
توان حافظ را  اين معنا كه مي  . بههاي او شاعر و تواناييسبك و سياق كار 

ي نو ناميد، فردوسي  نظر يا عامل انديشه ترين صاحب يگانهدليل خردش  به
زنده فرهنگ كهن تاريخ ايران و ي  كننده ثبتتنها دليل استقاللش  بهرا 
نخستين اش  دليل آزادگي بهرا گنجوي ر فارسي، نظامي طيي اسا رندهدا نگه

ي  گذارد و داعيه اش مي گويي كه خود را در اختيار تخيل و انديشه داستان
ي پيامبري يا فالن فرمان رهبري را ندارد. اگر چه هر  اثبات فالن آيه

، اما ردآو ناگزير محتوا و سبك و سياق نو را هم با خود مي ي نو به انديشه
است كه تمام استعداد  ي خود ي زمانه خويي گاه شاعري چنان گرفتار تك

ي ناسالم حاكم  اش در شگردهاي نو را در خدمت همان انديشه و توانايي
  گذارد.  برجامعه مي

هما ناطق،  ي نوشته  محمد قزويني. حافظ: خنياگري، مي، شادي، -3
ميالدي، شركت كتاب.  2004اكتبر  -خورشيدي  1383چاپ دوم، پاييز 

الخط من آمده  هاي نقل شده با ويرايش و رسم ديباچه. (بسياري از متن
است. بنابراين اگر خطايي در متن، اماليي يا دستوري وجود دارد، مسؤل 

روي  ام متني پيش داري، كوشيده آن من هستم. چرا كه ضمن حفظ امانت
هوم نباشد. چنان كه خواننده بگذارم كه چندان براي او ناآشنا يا نامف

ي بانو هما ناطق در  ي محمد قزويني، در كتاب بسيار خردمندانه جمله
از ايرانيان قدر  ... آننويسان در اصل چنين است:  ي حافظ و حافظ باره

ها  ها را از آسياب روان گردانيد و زن تمام معني خون آن كشت و به
قبر سمت كرد، لشكر عرب ق ها به ها را در حضور آن و دخترهاي آن

  د.گاه قراردادن از كشته شدن زيارتپس  اين شقي ازل و ابد
سيستان. هزار سال نثر پارسي، كريم كشاورز، انتشارات خاوران،  تاريخ -4

  پاريس.
5- 

 
ايران و تمدن ايراني، كلمان هوار، ترجمه حسن انوشه، مؤسسه 

  انتشارات اميركبير، تهران.
دكتر مهرداد بهار، انتشارات فكر روز،  جستاري چند در فرهنگ ايران، - 6

 تهران.
*  
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  توالي فاجعه

  نويسنده: رحمت بني اسدي

  شيراز - ناشر: راهگشا

  نظارت و اجرا: بامداد نوراني

  

  

  

  

  ي اجتماعيِ شعرِ احمد شاملو زمينه

  

  رحمت بني اسدي

  
  بود، دريغا كه اگر عشق به كار مي
  آمد... هرگز ستمي در وجود نمي

  »صله مدايح بي«                                     
  
  »خورد شعر به چه درد مي«

اين يك پرسشِ قديمي است كه ممكن است در هر لحظه و در هر 
كجا مطرح شود. از جمله، هنگامي كه به مناسبت هفتادمين سالِ تولد 

ي بزرگ مكزيكي، مراسمي در مكزيك  )، شاعر و نويسنده1»(اكتاويو پاز«
ها،  ار شد، اين پرسش بار ديگر به ميان آمد. در يكي از اين نشستبرگز

گوي حاضران قرار گرفت. از  و مورد بحث و گفت» شعر در آمريكاي التين«
شعر به «ميان انبوه حاضران در جلسه، ناگهان يك نفر برخاست و پرسيد: 

، خورد؟ در اين دنياي پر از نفرت، گرسنگي، فقر، بيماري، جنگ چه درد مي
عدالتي، ستم، شگنجه، تجاوز و مرگ، شعر به راستي به چه درد  بي
  »خورد؟ مي

كرد، در  ) شاعر كلمبيايي كه جلسه را اداره مي2»(آلوارو موتيس«
چه گفتيد، اجازه بدهيد تا بگويم كه من به  پاسخ گفت: در برابر تماميِ آن

عر يابم به جز آن كه هر روز ش شناسم و راهي نمي شخصه چيزي نمي
  اي بنويسم. تازه

احمد شاملو شاعر، نويسنده و هنرمند بزرگ ايراني نيز، آن چنان كه 
اش نشان داد شعر را براي زندگي و  زندگيِ فرهنگيِ پنجاه و چند ساله

عدالتي،  رويي و ستيز مداوم بافقر، بي تغيير جنسيت زمان برگزيد. او در رويا
اي بنويسد و هر  روز شعر تازه يي ندارد، به جز آن كه هر ستم و رنج چاره

يي  دم فرياد خويش را بلندتر كند. شعر براي شاملو يك سرگرمي ساده
  )4»(ها. ست. بزرگترين زندگي خود زندگي«نيست، 

روزگار ما ناميد، كه تنها يك جرم » Orpheeاورفه «توان  شاملو را مي 
يوناني، شاعر است. اورفه بر اساسِ يك اسطوره كهن » نافرماني«دارد و آن 
نواخت. هنگامي كه همسرش  داني بود كه چنگ نيز خوب مي و موسيقي

بر اثر نيش زهرآگين ماري جان سپرد، توانست با جادوي » اوري ديس«
شعر، آواز و موسيقي، خدايان مرگ را راضي كند و راهي به سوي همسرش 

ت بايس بيابد.... اما اين امر يك شرط داشت و آن اين كه: اورفه مي
  هاي دورخ سرش را برنگرداند. پيشاپيش همسرش راه برود و در داالن

پس اورفه چنگ برگرفت و آوازخوان به دوزخ فرو شد، اما در ميانه راه 
نافرماني كرد و سرش را برگرداند. پس به پاس اين نافرماني، اوري ديس را 

  از دست داد و خود نيز براي هميشه در دوزخ سرگردان ماند.
نيز شاعري نافرمان است كه براي يافتن چراغ زندگاني و جوهر شاملو، 

  خواهي و ز پنجاه سال فرياد عدالتحقيقت تا اعماق دوزخ فرو شد و بيش ا

مرگ «روزن به گوش رساند.  اش را از درون اين دوزخِ كور و بي آزادي
  »توانست... خواست، ورنه مي او خود نمي«زندگي خود شاعر است. » ناصري

شعر شاملو انسان و آزادي اوست: انسان به طور عام و انسان موضوع 
ايراني به طور خاص. شعر او تالش براي درك موقعيت انسان ايراني است و 
اين كه اين انسان در كجا ايستاده است و سهم او از آزادي، فرهنگ و 

ي اين تالش با انبوهي از  تمدن امروزِ جهان چقدر است؟ شاعر در عرصه
  ها روبروست:»چگونه«و ها »چرا«

  

  ايم و كجاييم؟ ... كه

  گوييم و در چه كاريم چه مي

  پاسخي كو؟

  به انتظار پاسخي

  كشيم عصب مي               

  ي پژواكي و به لطمه

  وار كوه

  شكنيم. درهم مي

  »هجراني -هاي كوچك غربت ترانه«             

  

  كجايي تو؟

  ام من؟ كه

  و جغرافياي ما

  كجاست؟

  »؟كجا بود آن جهان - صله مدايح بي«                  

  

  ام؟ زيسته ... چه هنگام مي

  ي روزها و شبان را ي پيوسته كدام مجموعه

  من....

  ام؟ زيسته چه هنگام مي

  كدام باليدن و كاستن را

  من....                            

  ام؟ زيسته چه هنگام مي

  كدام باليدن و كاستن را

  من                             

  كه آسمان خودم

  چتر سرم نيست...

  »هجراني -هاي كوچك غربت ترانه«                        

  

  گذرد) .... چه ساعتي است؟ (از ذهنت مي

  چه روزي؟

  چه ماهي؟ از چه سالِ كدام قرنِ كدام تاريخِ كدام سياره؟

  »لمات مطلق نابيناييظ -در آستانه«                                      

  
هاي ديگري از اين دست كه همگي ريشه در تاريخ، جامعه،  و پرسش

فرهنگ، زندگي و باورهاي ما دارد. چراهايي از اين دست كه هر انساني به 
پرسد. چون وچراهايي  هاي اجتماعي از خود مي روزگار پريشاني و آشفتگي

يگر را به خود مشغول ورزان د كه پيش از اين ذهن خيام، حافظ و انديشه
 داشته است. مي

ي هر دو را به ارث  نه خيام است و نه حافظ، اما زبان و انديشهشاملو 
ها از  دانند تلقي آن شناسند، مي برده است. كساني كه خيام و حافظ را مي

ي انسان، طبيعت، هستي و مرگ، چگونه است. زبانِ خيام تلخ و  مسئله
است. آنان كه با » هيچ«چيزي چون برنده است. زندگي در چشم او 
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دانند او نيز چگونه با اين مسايل و  ي حافظ آشنا هستند، مي انديشه
ي  هاي هستي كنار آمده است. هر چند كه حافظ، متأثر از انديشه پديده

ي  خيام است، اما زبانش به تلخي زبانِ خيام نيست. زندگي در انديشه
توان  نيست و مي» هيچ«ا به هر حال حافظ اگر چه گذرا و ناپايدار است، ام
هايش را ماندني و پايدار كرد. شاملو  به ياري مبارزه، تالش و اميد ناپايداري

اش، ميان اين دو در نوسان  نه خيام است و نه حافظ، اما زبان و انديشه
ي اميدوار به زندگي، گاه زبانِ شاعر چون  است. با وجود نگاه و انديشه

اش را زير زبان حس  شاعر نيز، تلخيشود كه خود  لخ ميقدر ت آن اش زمانه
  گويد: كند و در جايي مي مي

خواست فرصتي باشد تا بتوانم روي كلمه شادي  ... آه چقدر دلم مي
  )5ي وجود به مدح آن بپردازم...( تكيه كنم و با همه

شاعر شادي را باور دارد اما، خود همواره ناشاد است و پيوسته غمي در 
گ انداخته و نَمي در پسِ مردمكانش نشسته است. او شاد نيست دلش چن
نشيند. زبانِ او از تلخي  كمتر در شعرش مي» شادي«و » شاد«هاي  و واژه

ي زمانه،  گيرد. نمي تواند با رنگ و لعاب زدن به چهره روزگارش مايه مي
اي ه انسانِ هم عصرش را فريب دهد. در كارِ روشنگري دايم، كنار زدن پرده

هاي پي در پي در ذهن انسانِ در بند  ظلمت و تيرگي و طرح كردن پرسش
است تا براي رهايي خود و بيرون رفتن از اين ظلمت، راهي بيابد. او روزگار 

  كند. و زندگي اين انسانِ گرفتار را، تصوير مي
هاي تار و  شاملو جست و جوگرِ چراغ حقيقت است. پنج دهه داالن

يكي درنورديده تا روزنه و نقبي به سوي نور و حقيقت  تاريك دوزخ را يكي
پيدا كند. در تصوير كردن روزگار دوزخي، هنرمندي بي مانند است. اگر 
دوزخ جايي باشد كه در آن چيزي نتوان يافت مگر: خون و خونابه و كشتار، 
مرگ و مرده و جسد، گور و گورستان و كفن، هراس و كابوس و رنج، خفت 

يت، خاموشي و تنهايي و نوميدي، اشك و عزا و سوگواري، و شكست و جنا
شب و هول و فاجعه، ماتم و مرثيه و شيون، تحقير و تازيانه و دار و 

ها در شعر شاعر  ي اين سرانجام ويرانه و سراب و ظلمت و سياهي... همه
كند، اما در  لبالب است. شاعر، معاصر انساني است كه در شب زندگي مي

نه و نقبي به سوي روشنايي است. همراه انساني است كه جست و جوي روز
هاي تو در تو  كاود. از داالن هاي دوزخ را مي خسته و عرق ريزان داالن

افتد و  رود. مي گيرد و پيش مي گذرد. در تاريكي، دست بر ديوار مي مي
شناسد، اما  خيزد. شاعر در كنار انساني است كه دوزخ را مي دوباره بر مي

پرورد و  كارد و اميد مي برد. در دلِ خود عشق مي هم از ياد نميعشق را 
  دارد. نهال عشق و اميدش را از هجوم توفان و صاعقه پاس مي

شعر شاملو، شعر فاجعه است: تاريخ توالي فاجعه ها. فاجعه از پي 
ي ديگر. تكرار افتادن و برخاستن است. برخاستن و باز افتادنِ يك  فاجعه

ن است. شعر شاملو، شعر يك زندگيِ آرام در يك ملت و يك سرزمي
قراري، خروش و خشمِ انسانِ در  دغدغه نيست. شعر بي ي راحت و بي جامعه

هايي است كه ناگزيرند هر  بند جهل، خرافه، ستم و بيداد است. شعر انسان
  بار راه را از نو شروع كنند.

خاكستر  شعر شاملو، شعر غريبي است: شعر انسانِ برخاسته از ميانِ
خويش است و از سوي ديگر پر پر شدن و تاراج اميدهاست. شعر 
تضادهاست: شعر تاريكي و روشنايي، يأس و اميد، مرگ و زندگي، رنج و 
شادي، اسارت و آزادي، شب و روز و برآمدن و فرو ريختن است. شاملو، 

و به ماند و نه اميد ا اي از اين تضادهاست. نه يĤس او به يأس مي خود آميزه
گذرد.  ها مي اميد. هر بيت و هر بند از شعرش، از هزارتوي اميدها و نوميدي

گردد و  خورد. باز مي رود و به ديوار مي نشيند. دوباره مي رود و پس مي مي
  بار ديگر از راه ديگر و ديگر تا...

شعر شاملو، حكايت غريب انسانِ ايراني در پايانِ يك قرن و شروع 
گوييم؟ انسان ايراني در  استي از كدام قرن و هزاره ميهزاره جديد است. ر

كدام قرن و هزاره ايستاده است؟ مشكالت و دردهايش چيست؟ براي حل 
نگرد؟ سهم  ها چه كرده است؟ با كدام عينك به همسايه و به جهان مي آن

او از اين جهان چقدر است؟ شعر شاملو، حكايت اين دردها و اين 
ها و بيان فراز و فرود و افت و  گي و تبلور خواستهاست. انعكاس زند پرسش

خيزهاي مردم زمانه و سرزمين ماست. بازتاب آرزوهاي برنيامده، رؤياهاي 
هاي از  هاي از ميان رفته و دويدن فرو خفته، اميال سركوب شده، تالش

ي ملت ايران در نيم قرن اخير است. شرح كشمكش ميان آب و  نفس افتاده

گو از  و تاريكي و اميد و ياس در يك جامعه است. گفتعطش، روشنايي و 
اميدها و آرزوهاي كوچك و بزرگي است كه همواره مورد تعرض قرار گرفته 

شود، از مرگي كه در پس در  تر مي است، از شب كه هر دم سنگين و سياه
ها  به كمين نشسته است، از سركوب و ستم و ترس كه حتا به پستوي خانه

سخن از فضايي است كه در آن آزاد بودن و آزاد  سرك كشيده است.
  هاست.»مگر«ها و »اگر«زيستن مشروط به 

  كشد ... و مردي كه اكنون با ديوار اتاقش آوار آخرين را انتظار مي
  دوزد؛ ي كوتاه كلبه به سپيداري خشك نظر مي از پنجره

  به سپيدار خشكي كه مرغي سياه بر آن آشيان كرده است.
  اش نگران كوچه بود، هاي حماسه روز از پس دريچه و مردي كه همه
  گويد: اكنون با خود مي

  »اگر سپيدار من بشكفد، مرغ سيا پرواز خواهد كرد.«-
  »- اگر مرغ سيا بگذرد، سپيدار من خواهد شگفت«-

  »رود سرود مردي كه تنها به خانه مي -هواي تازه«                        
ي شاعر، ميان  ي ماست و انديشه ر زمانهترين شع شعر شاملو اجتماعي

هاي اجتماعي در نوسان است. هر جا كه شاعر  هاي بزرگ او و واقعيت آرمان
رودي شود روشن و زالل.  اي مي ريزد، شعر چشمه آرزوهايش را در شعر مي
هاي بلند و قلل سر بر  اي نشسته در شعر از كوه هميشه رونده. انديشه

گيرد.  ادي، غرور  و ستايش انسان سرچشمه ميي آزادي، عدالت، ش كشيده
نگرد، شعرش چون زمانه  اما دريغ! وقتي شاعر به گندآباد پيرامون خود مي

  شود. سياه و طاعوني مي
شاملو جست و جوگر آزادي است و شگفتا از تواني كه دارد. انديشه ي 

ا اش ر او فراملي و انسان شمول است. خويشاوندي با انسان، اساس انديشه
) 6ي هميشگي اوست.( مشغولي و دغدغه سازد و آزادي و عدالت، دل مي

داند: زامبيا باشد يا شيلي. بلغارستان باشد يا  ي خود مي دنيا را خانه
خواند  ) او خود را تنها يك ايراني يا لر، بلوچ، كُرد و فارس نمي7بنگالدش.(

مريكايي نيز هم وطن بلكه خود را با افريقايي، اروپايي، استراليايي و يا يك آ
اش فقط در ايران  گويد كه چراغ خانه ) هر چند اگر گاهي مي8داند.( مي
ها ضمير مشتركي دارد و انديشه و  ي انسان ) اما شاعر با همه9سوزد،( مي

آرمانش، چيزي به جز عروج و رهايي انسان نيست. او در ضمير خويش 
  انديشد: اش مي همواره به انسان و آزادي

  

  سكوت آب.... 

  تواند مي

  خشكي باشد و فرياد عطش.

  سكوت گندم

  تواند مي

  گرسنگي باشد و غريو پيروزمند قحط،

  هم چنان كه

  سكوت آفتاب

  طلمات است.

  اما سكوت آدمي فقدان جهان و خداست...

  »ابراهيم در آتش«                                  

  

  خواند ... آه اگر آزادي سرودي مي

  كوچك                                 

  يي، هم چون گلوگاه پرنده

  ماند. هيچ كجا، ديواري فرو ريخته بر جاي نمي

  بايست ساليان بسيار نمي

  دريافتن را                         

  كه هر ويرانه نشاني از غيابِ انساني است.

  كه حضور انسان

  آباداني است....                
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  دغياب بزرگ چنين بو

  سرگذشت ويرانه چنين بود.

  »ترين آرزو ي بزرگ ترانه -دشنه در ديس«           

  ... در غياب انسان

  جهان را هويتي نيست...

  »ترجمان فاجعه - صله مدايح بي«                      

  

  ...شاملو در جست و جوي اين غياب بزرگ است
  

  پانوشت:

، در 1914كزيكي، در سال ي بزرگ م اوكتاويو پاز، شاعر و نويسنده -1
هاي انقالب  سال ي نخستين سال شروع جنگ جهانگير اول و در بحبوحه

مكزيك به دنيا آمد. در دوران جواني، از فعاالن جنبش دانشجويي ئ نيز 
هاي داخلي اسپانيا شركت كرد و  فعاالنِ سياسي در مكزيك بود. در جنگ

شيست جنگيد. چند سالي را خواه، عليه نيروهاي فا در كنار نيروهاي آزادي
نيز به عنوان سفير مكزيك در هند به سر برد و در اين كشور با عقايد بودا 

، جايزه ادبي نوبل را به دست آورد و پس از  1990آشنا شد. پاز در سال 
 1998آوريل  20سال كار و كوشش در راه آزادي و عدالت، سرانجام در 

  ديده از جهان فرو بست.
2 - Alvaro Mutis   

3 - poesi et realite-r-javroz-p   

  32مقدمه، ص  -چاپ چهارم -انتشارات مرواريد -قطعنامه -4
ي سفر احمد شاملو  بولتن ويژه -ي سياه موسيقي سنتي اين حرفه -5

  1366تير ماه  - آمريكابه 
 -عشق شادي بخش و آزاده كننده است. گفت و گو با احمد شاملو - 6

  1376تان زمس -30نشريه آرش، شماره 
كشور من زامبيا، كشور من شيلي، كشور من بلغارستان، كشور من  -7

بنگالدش و حتا كشور من ايران است.... سخنراني احمد شاملو در اينترليت 
  1376دفترهاي هنر و ادبيات، زمستان  - آلمان
من خيشاوند نزديك هر انساني هستم. نه ايراني را به غير ايراني  -8

ه انيراني را به ايراني. من يك لر، كُرد، فارس، يك دهم و ن ترجيح مي
ام. يك  فارسي زبان، ترك، يك آفريقايي، اروپايي، استراليايي، آمريكايي
گفت  -سياه پوست، زرد پوست و سفيدم... من با همه ضمير مشتركي دارم

  يي شاعر كُرد با احمد شاملو. و گوي بهروز آكره
ها  ام، اما آن سال ارج كشور بودهدر مجموع شايد سه سالي را در خ -9

تر از  دانيد راستش بار غربت سنگين آورم و مي را جزو عمرم به حساب نمي
هاي من در اين باغچه است و اين  توان و تحمل من است. همه ريشه

توانم از  قدر عميق در خاك فرو رفته كه به جز به ضرب تبر نمي ها آن ريشه
كنم، اما فقط از روي  . به جهان نگاه ميجاست آن جدا شوم... وطن من اين

اند. من  دانند كه چرا جالي وطن كرده تخت پوست. ديگران خود بهتر مي
خورد و  سوزد. آبم در اين كوزه اياز مي ام و چراغم در اين خانه مي اين جايي

كنند و من  نانم در اين سفره است. اين جا به من به زبان خود سالم مي
بگويم... (من اين » گود مورنينگ«و » بن ژور«شان  وابناگزير نيستم در ج

گفت و گوي محمد » سوزد جايي هستم و چراغم در اين خانه مي
  87مرداد  -72محمدعلي با احمد شاملو، نشريه آدينه، شماره 

*  
  

  

  

  

  ي كامران جمالي نوشته»: وزارت نظارت«

  سوئد -ناشر: نشر باران

  )1385(2006چاپ اول، سال 

  

  اي موفق تجربه

  

  خسرو الوندي

  

، نگرشي هنريِ نوي است بر يك جامعه. تصاوير اين اثر »وزارت نظارت«
هنري زواياي پنهان و اشكار يك اجتماع طاعون زده را در قالب رمان، 

، »تأمين آتي«كنند. از همان فصل اول كتاب زير عنوان:  آميزي مي رنگ
رمان را پيش روي ) كل 1»(پيرنگ«انگيز  نويسنده با مهارتي تحسين

گذارد. زبانِ بسيار هموار اما كامالٌ متفاوت اين نوشته، هم زمان  خواننده مي
كه حكايت از پختگي و تسلط نويسنده بر ادبيات كالسيك ايران و جهان 

اي از زبانِ ويژه در يك اثر هنري  كند، هم چنين پرداخت و آرايش تازه مي
گيرد. كتاب در برگ اول نوشته  مياي موفق به كار  معاصر را هم در تجربه

ي پيش نيست.  صف امروز به طول و عرضِ صف هفته«شود:  چنين آغاز مي
، هفته پيش بسيار "سازمان امداد در جهت خودكُشي شهروندان خسته"

پركار، بلكه فعال مايشاء بود. البته گزارشگرانِ صاحبِ پدر و مادر به شدت 
به اين كه  - ظر من اغراق آميز استو اين اعتراض به ن -اعتراض كردند

سازمان ياد شده نه امدادگر، كه مشوق افراد صاحب پدر و مادر است 
ميليون است) براي خودكشي، با اين هدف  42(تعداد اين افراد در شهر ما 

در ائتالف با نفوس فاقد  -ميليون نفر است 5/3منظور  –كه سكنه فاقد پدر 
در طول زمان به اكثريت در ميان  - فريميليون ن 5/1جمع  - پدر و مادر

هزار نفر و در  240شهروندان دست يابند. شش روزِ پيش در اين محله 
فرد فاقد  41فرد فاقد پدر و  543و در ميانشان  - هزار نفر 251تمام شهر 
سازمان امداد در جهت خودكُشيِ "با به كارگيريِ رهنمودهاي  -پدر و مادر

ه به زندگيِ خود پايان دادند. شايد الزم به ذكر داوطلبان "شهروندان خسته
نباشد: گزارشگران گروه نخست بر اين باورند كه اين آمار چون رسمي است 

  دقيق نيست.
راست  -ام را اين هفته پر از آب كردند در حالي كه هفته پيش دبه
ها به اندازه دو ليوان سرخالي  ها را پر كنند؛ دبه مقدور نبود آن -گفتند مي
  هزار نفر كم شدند. 240ود. آخر شش روز پيش، از اين محله ب

ي دو ليوان سرخالي  مادرم هفته پيش گفت، باز خوب است كه به اندازه
ي پيش چهار ليوان كم داشت و من يك روز كامل تشنه بودم.  است هفته

در آن هفته به مادرم گفته بودم كه من در طول هفته بيش از دو ليوان آب 
ي پس از آن به او نگفتم كه روز آخر من هم بدم  ما هفتهخورم ا نمي
  آيد يك ليوان آب بخورم. نمي

مقداري از آب ما را  -كند وقتي هوا بيداد مي -مادرم دو فرزند دارد و گاهي
   8و7صص » اش دارد. بخشد كه از شوهرِ انسانيِ فوت شده به دخترش مي

م و نشان است. در عين ستاني بي نا شهر [جامعه] مورد نظر نويسنده هيچ
غارت و  ي هاي مصيبت زده زير سلطه تواند اما هر كجا از سرزمين حال مي

هاي كتاب، بخوبي آشكار  گيري فصل داريِ جهاني باشد. با پي ستم سرمايه
شود كه بيشتر از هر كجاي دنيا، ميهن غرق در خون، فساد، ستمگري و  مي

اف اين پوچستان نفرين شده جهالت خودمان ايران، منطبق بر شرح و اوص
  است.

ميليون نفري هستند؛  47كسان] مردم، ساكنان اين شهر  سه گروه [هيچ
سكنه « - 2، »ميليون نفر 5/3سكنه فاقد پدر و مادر،  « -1كه عبارتند از: 

 42اكثريت » افراد پدر و مادر دار« -3، »ميليون نفر 5/1فاقد [فقط] پدر 
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  نقد و بررسي

١٨٨  101 ي آرش شماره

دنبال كردن داستانِ اين سه گروه  ميليون جمعيت شهر. هم چنين با
شوند،  ها برگزيده مي اجتماعي كه تا آخر كتاب قهرمانان رمان از بين آن

پيوند با كاركردها و  هاي آماري هم شود كه شماره دريافت مي
ها و افراد برشماري  تاريخي و بينشي گروه -هاي اجتماعي كاري خويش

  شده، تصادفي يا از سر تفنن نيستند.
كامالٌ متفاوتي در هنرِ » بديع«ردازي داستانسرايي در اين رمان از پ نوع

ي رمان، خود  گانه هاي دوازده كند؛ هر يك از فصل ادبيات معاصر حكايت مي
كامالٌ ميتقل است. در عين حال اما، يك خط رابط » نول«به تنهايي يك 

داستانسرايي از درون و نمايه بيروني به كمك ساختمان يك دست، 
دهد. در اين مرحله ديده  هاي مختلف را به هم پيوند مي ي فصل تهنوش
كم با  شود كه ن.يسنده اگر نه مسلط به موسيقي كالسيك، دست مي

اشنايي كافي با اين نوع موسيقي، قطعات كنترايوان يك قطعه كالسيك را 
ها به هم پيوست  هايي در هر يك از فصل ) ترجيع2»(روندو«با كمك 

ن شعري به »در شانزده سالگي سروده بود«مثال ترجيع: كند. بطور  مي
[برادر شاعره] راوي فصل اول كتاب كه » سالگي شب تولد شانزده«مناسبت 

بهتر است آن را نوول اول در شمار آوريم، شخصيت نماي اين فرم از 
ترجيع سازي است كه در حفظ ارتباط دروني و ساختاري قطعات نوول تا 

ترجيع بند » روندو«دهند. در  ي خود را نشان ميا آخر كتاب نقش پايه
جوانان «ي نوظهور يك نسل از  ها اما پديده ي نوول اصلي كتاب در همه

جوانان فرهيخته «تري از قبيل  است كه گاه با مترادفات دوستانه» ناراحت
به بعد در شهر ناكجا آباد مورد نظر نويسنده پا به عرصه  69صص » شهر
كه در نظر [اكثريت] اهالي، » موج جوانان ناراحت«يده گذارند. اين پد مي

الخلقگي  آيند، همانند ناقص الخلقه به چشم مي نامتعارف و حتا ناقص
نما در داروينيسم هستند. به  هاي آدم در مقايسه با جامعه ميمون» انسان«

الخلقگيِ موجود بشري در روايت داروينيسم در  همان نسبت كه ناقص
ي پيشرو، گسسته از  نشان از پديداري يك حلقهها  جامعه ميمون

نيز » جوانان ناراحت«ي پيشين دارد، نامتعارف بودن  مانده بستگان عقب هم
اكثريت جمعيت «هاي عقب مانده  گران را در جامعه ميمون كه خواب سلطه

ي  هاي برجستگي اين موج نوظهور را در جامعه اند، نشانه آشفته كرده» شهر
دختر شانزده «گون اين پديده اما  كنند. نماد اسطوره ميياد شده آشكار 

برادرش شعري » شب تولد شانزده سالگي«اي است كه به مناسبت »ساله
اگر به زبان مردم شهر «كند:  سروده است. او در يك نقل مستقيم اظهار مي

نقل به » توانست خوانندگان بيشتري داشته باشد. كرد، اكنون مي تكلم مي
. اين زن شاعر كه در سني آرماني ظهور خود را به 10و  9معني از صص 

گر است. نسل او بار سنگين  جامعه اعالم كرده است، نماد يك نسل ستيزه
هاي پيشين را به تنهايي بر گرده گرفتند و در سيلي از  ي نسل  گناهان همه

ترحم پاي فشردند. اين پيشروان اما  امان و بي اي بي آتش و خون، بر مبارزه
  در بستر خون و آتشِ تدارك ديده شده در حكومت شاه، فرو رفتند.

ي آنان به همراهي رهروان، كه از پس آنان و در  گروه بسيار كوچك بازمانده
آسا،  پيگيريِ راه و آرمانِ پيشروانِ در خون غلطيده، اكنون در هيأتي غول

 باره درهم شكستند، در ميان سالگي) را يك 16مرزهاي سن آرماني (
ساله همچون زنان و مردان  16تر از  رهروان جان باختند، دليران خرد سال

تر از دختران نمادين، بسيار فراوانند. برگزيني شخصيت  دريا دلِ كهنسال
مركزي [دختر شانزده ساله شاعر] به عنوان شخصيت نمادين كتاب، خود 

ايران براي گير زنان در جنگ انقالبي دارد؛ زنان  نشان از پديده مشاركت پي
حضور در ميدان نبر د انقالبي، نخست بايد براي درهم شكستن مرزهاي 

آميز  هاي جنون جنس زن مبارزه كنند، سپس و از پي پيروزي بر سنت
توانند در راه مبارزه براي براندازي  ارتجاعِ مذهبيِ مردساالر است كه مي

كم در  حله دستارتجاع و بيداد طبقاتي قدم گذارند. زن ايراني در اين مر
نبارزه نخست با سربلندي به پيروزي دست يافته است و فرياد خود را در 

آساي ارتش انقالبي در گوش تاريخ طنين انداز كرده است. هنر  خروش رعد
وزارت «هاي زن انقالبيِ كتاب  شاعري به مثابه نماد آگاهي، از ويژگي

ر چند تالش او و كند ه است. اين نماد انقالبي خود اعتراف مي» نظارت
به گرده كشيدن «) و با 17اي است (ص»تالش مذبوحانه«همرزمانش 

 )١٠(نقل بھ معنی از ص » "اطلس" مشابھت داردي زمين همانند  كره
ي نمادين  پاي خواهد فشرد. اين گونه» تالش مذبوحانه«هم چنان بر اين 
ن آب طول هفته بيش از دو ليوا«اي رمان كه حتا در  قهرمانان اسطوره

) نقطه مركزي وحدت دروني بخش هاي كتاب هستند. 8ص»(خورند نمي
هاي شهر است. شهري كه  هر بخش كتاب بازگو كننده يكي از فاجعه

  ).10»(جا نيست و خدا فراموشش كرده است هيچ«
عبارتند از: آشفتگي، فساد، رشوه خواري، » هيچ كجا«هاي اين  زدگي فالكت

بازي، نابود شدن منابع طبيعي و انساني  رتياعتياد، فحشاء، زورگويي و پا
وزارت نظارت بر ترددهاي «جامعه. به طور مثال در فصل دوم زير عنوان: 

امنيتي يك حكومت  -به بعد. كنترل پليسي 21صص » مجاز در اماكن
ي يك دستگاه سركوب دولتي،  هاي درهم پيچيده گر از طريق شبكه سلطه

دانِ صاحب پدر و مادر، مگر  راد كماين اف«... شود:  چنين تصوير مي
هاي كليدي در دست هم جنسان خودشان است.  بينند كه تمام پست نمي

ي  خانه شهر و كليه ترين وزارت ، اين مهم"نظارت بر ايمني در شهر"وزير 
اين باالترين شخصيت  - اش پدر و مادر دارند؛ شهردار معاونان و مشاوران

اش پدر و مادر  هاي ين صاحب مقامتر و صد و چهل تن از نزديك -شهر
ي وزراي شهر و  اش، كليه هاي پليس و تمام معاون ي دارند، رئيس اداره
شان، اكثريت نزديك به تمامي نمايندگان پارلمان شهر،  اغلب مشاورهاي
  ي اسقفي..... هاي اداره باالترين شخصيت

مربوط به در امور » ها رفاه محله«چندي پيش فرزند فردي كه مشاورِ وزير 
جوانان نماراحت شهر است، دستگير شد. كسي كه او را دستگير كرد 

ي پليس بود كه فاقد پدر است. تا انتقال  ي اداره كارمند تازه استخدام شده
» اين جوان نُنر و پررو به ديوان قضا، پدرش از موضوع باخبر نشد...

  )21/22(صص
ي  به بعد) چهره 79 (صص» سالخوردگي«با عنوان  7مثال ديگر در فصل 

ي فسادهاي ناشي از  اي سترون و آشفته را با همه نيروي پيشرو در جامعه
  كند. يك دوران تاريخي، واژگونه پرداخت مي

به بعد) از ارزش هاي  99(صص» ي روز نامنتظر گره«فصل دهم زير نام 
هنوز هم قابل احترام در جامعه حكايت مي كند و به همبستگي نيروهاي 

شان براندازي عناصر ارتجاعي و بازدارنده  اجتماعي كه هدف مركزيپيشرو 
چون درخت، فرزانگي و  كند. اندام دادن به نمادهايي هم است اشاره مي

كه به زعم » جوانان فرهيخته«مهمتر از همه پيوندشان با نيروي خروشان 
شرور و ناراحت و ... ناميده  "اكثريت پدر و مادر دار"عناصر ارتجاعي 

  كند. گر نيروهاي پيشرو را بازگو مي شوند همپيوندي ستيزه مي
فصل دهم حكايت از آن دارد كه هنوز هم » واپسين كريسمس قرن«

نيروهاي پيشرو در جامعه هر چند پراكنده و ناهمزبان وجود دارند و بر رغم 
فشار از جانب جهاني سراپا: رشو، فساد فشار و سركوب، پارتي بازي و خود 

كن كردن ستمگري بار  گرند و هنوز هم براي ريشه نوز هم ستيزهفروشي، ه
  كشند.  تالشي همه جانبه را بر دوش مي

) 124و  121(صص » تاك«ي بدون »تيك«فصل يازدهم تحت عنوان: 
گاه است، تابلوي نقاشي كشتارگاه موجودات بشري،  تصوير يك شكنجه

آشام از  حكومت خونها به دست جالدانِ يك  جا انسان گاهي كه در آن قتل
شوند. اين فصل در  در خون غرق مي» حكومت جهنمي اسالمي ايران«نوع 

قالب يك شعر كوتاه پرداخت شده است، با وجود اين به حد كافي صورت 
را نمايش » حكومت جهنمي اسالمي ايران«هاي نوع  پتياره حكومت

» كره مريخ اي از ي فرا سياره گزارش پسا ماهواره«دهد. و آخرين فصل؛  مي
هاي چنين رويدادي  پانوراماي يك ثيام مسلحانه شهري و توصيف صحنه

  است:
  تصوير زن گوينده:«

رسد كه جلد اول تاريخ اين شهر خبرساز در  ... بينندگان عزيز! به نظر مي
ي زمين، مجلدي كه سطر سطر آن را با خون نوشتند، اكنون به  كره
ي  ي كيهاني ما در سراسر هفته بكهشود. ش ي پاياني خود نزديك مي نقطه

اخير شما را در جريان رويدادهاي اين شهر قرار داده بود. امروز وقايعي 
كامالٌ نامنتظر در اين شهر به وقوع پيوست، رويدادهاي ناگواري كه ما به 

  هاي دلخراشِ مربوط به آن ناگزيريم. دليل بي طرف بودن، از پخش گزارش
انگيزي  هاي غم بيني، جنگ داخلي بود كه صحنه اين رويداد غير قابل پيش

ها را پخش  طرفانه تمامي گزارش را به وجود آورد: ما تا آغاز اين جنگ بي
ي شمارِ كمي از بينندگانِ محترم ما، كه تا آغاز اين  كرديم؛ بنابراين گله مي

جنگ از طريق مخابره شگايت داشتند و بر اين باور بودند كه ايشان بنا بر 
القاعده نه در  بايست علي اي مي ي فراسياره هاي خبريِ اين فرستنده هداد
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رسد،  انتظار جنگ داخلي، بلكه منتظر انتخابات باشند. منصفانه به نظر نمي
  ايم پوزش ما را بپذيريد. در هر صورت اگر دچار سهوي هم شده

ي  جنگ در سي و شش محله درگرفت. نخستين زدوخوردها در محله
ي ديگر دو طرف، بي  داد و متعافب آن در سي و پنج محلهپرجمعيت رخ 

ي شهر  رحمانه به جان يك ديگر افتادند. گروه موسوم به جوانانِ فرهيخته
يا به قول شهرداريِ آن شهر: جوانانِ ناراحت، گروهي كه ما تا روشن شدن 

ناميم، رهبرانِ شورش  طرفي آن را جوانان شهري مي مسايل براي حفظ بي
ي اسقفي، گروهي كه  ه محله بودند. گروه مسيحي منشعب از ادارهدر نوزد

كدام از دوسوي  شود، چون هيچ در اين گزارش به همين نام خوانده مي
مخاصمه اعتراضي به آن ندارند، درفشِ عصيان را در يازده محله را به دسا 

  )124و  123(صص » داشتند....
) به 3رين آثار ادبيات معاصر(ت در مقايسه با برجسته» وزارت نظارت«كتاب 

سنگ صبورِ «، »مرداريد صادق هدايت توپ «ها:  ترتيب زمان آفرينش آن
مالط كافي براي نقد و مطابقه در » درازناي شبِ ميرصادقي«، »چوبك

گذارد. در اين رهگذر، جمالي با در اختيار داشتن يك  اختيار خواننده مي
گذارد كه  قدم در وادي آشنايي مينيانش،  جاده هموار شده به دست پيشي

در آن خطر گمراهي كمتر است؛ به همان نسبت هم اما اميد پيروزي 
تقليد از زبان و سازوكارِ توپ مرواريد ناممكن، حتا محال است.  -كمتر

تر از تقليد توپ  بازنگاري يا همانند سازي سنگ صبور، كاري بيهوده
ي درازناي شب ميرصادق كه مرواريد است. مشكل است كه كسي بتواند برا

اي  رود، نظيره سايد و از آن حتا برتر مي ) كافكا مي4»(قيصرِ«پهلو بر 
ي  كامران جمالي اما فرزند زمانه است. او تاريخ زندگي و مبارزه -بسازد
جوانان «با نام » دختر شانزده ساله شاعر«نسالنِ دليرش را در نماد  هم

ربه كرده است. برخالف هدايت كه از تج» فرهيخته، ناراحت و شرور و...
اش آرمانشهري ويران شده در  اي نسالنِ توده تجربه خيانت و سازش هم

  كند. ترسيم مي» آب زندگاني، شهري چون بهشت«كتاب: 
از اين «مهدي اخوان در يكي از فرازهاي شعر معاصر فارسي در كتاب 

را » شهر سنگستانشاهزاده «نوميدانه، ناكامي تك قهرمان برگزيده » اوستا
گيرد. در اين زمينه، جمالي اما در رخ  شكست نهايي يك ملت، در قلم مي

آيد و همگام  به رخ شدن هنري از نقطه مقابل هدايت و اخوان به پيش مي
هاي پر ابهت پيشگامان جنبش نوين ايران، خط و مرزهاي  با قدم
ي  ور بر حافظهچنين با مر كند. جمالي هم تر ترسيم مي اش را روشن بينشي

، فصل 57ي قيام بهمن ماه  تاريخي جنبش و به منظور تازه كردن خاطره
آخر كتابش را در بازخواني صفحات رويداد روزهاي قيام به اين 

هاي گوناگون  ها و عرصه دهد. صحنه هاي اميد بخش اختصاص مي يادآوري
ده، يك اي است كه از تاريخ زن تأمالت هنرمندانه» وزارت نظارت«كتابِ 

دار است. اين  كند. زبان نوشته، زباني پويا و پشتوانه تابلو رنگين پرداخت مي
زبان همواره سرخوش و با طراوت، آگاهانه از كج خلقي و ترشرويي تا آخر 

ي نامتداول بودنشان در بستري  ها همه جا بر كامه كند. واژه كتاب پرهيز مي
خواننده با باستاني شدگي و يابند و  روان، هموار و مهار شده جريان مي

شود.  زدگي تركيب واژگان يا اشكال نحوي جمالت، دچار كسالت نمي زنگ
داري زبان فرهنگي فارسي،  ) نيز در بازپرداخت وام5جمالي در آثار ديگرش(

موفق بو.ده است. او در بكار گرفتن ذخيره واژگان زبان فارسي و در نگارش 
بيعي كاركرد واژگان زبان فارسي را هاي اسمي از مصدرها، ريخت ط مشتق

گذارد. اين شيوه نويسندگي در زبان نوشتاري آلماني بسيار  به نمايش مي
رايج است، اما در زبان فارسي جز به دست اندكي از معاصرين مثل مسكوب 
و كدكني و از درگذشتگان همانند زنده يادان استاد محجوب و استاد زرين 

م.اميد (اخوان)، كسي از عهده كاربست اين  چنين هنرمند پر ارج كوب، هم
  روش برنيامده داست.

جمالي تالش براي دست يافتن به يك سبك هنري در ادبيات معاصر با 
هاي نوي را تدارك ديده است؛ از جمله او در آخر هر فصل  موفقيت مجال

[نوول[ قطعه شهري آورده است تا تأكيدي دروني بر مضمون نوشته نيز 
هاي  كاري در فرم باشد. اين روش: همراهي شعر و نثر در فرمپرداختي ابت

از » مقامات«ممكن به شكل يك روش متداول در آثار بسيار قديمي به نام 
و ... بسيار رايج و تا حد » مقامات حريري«، »مقامات حميدي«قبيل 

كسالت آوري تكراري بود. با نوآوري سعدي در كتاب بسيار مشهور 
از نويسندگي دگرگون شد، اما تقليد و تكرارهاي اين سبك » گلستان«

و... تا » ها بهارستان«و » ها نگارستان«خسته كننده ديگري از قبيل: 
، ايشان اين روش را هم از »پريشانِ«هاي قاآني در كتاب  گويي» پريشان«

تحولي در اين سبك پديد آورد » منشĤت قائم مقام«چشم انداخت. سپس 
از اين نوع نويسندگي، سرانجام موجبِ ناپديدي اين و به مثابه آخرين نسل 

» توپ مرواري«فرم ادبيِ بسيار ديرپاي شد. از هنرمندان معاصر، هدايت در 
اي ويژه، بلكه به منظور  اين فرم را بكار گرفت اما نه براي پرداختن شيوه

هاي  كجي تمسخر و طنز پيشينيانِ مقلد و هم براي تفنني كه همراه با دهن
ل هدايت بر اشكال مبتذلِ پيشينيان و معاصرين شناخته شده است. متئاو

هاي جديدي است در راستاي آفرينش.  كوشش جمالي، اما آزمون صورت
فشرد.  هم چنين بر نقد و بررسي و مطابقه پاي مي» وزارت نظارت«كتاب 

اي است به گردن كساني كه صاحب نظر و استاد در فن نقد و  اين وظيفه
  بضاعت است. كه صاحب اين قلم در اين مرحله سخت بياند  مطابقه

2008/1/10  
  
به بعد: پيرنگ  62جمال ميرصادقي، صص » عناصر داستان«نگاه كنيد به  – 1

  چيست؟
هاي موسيقي (هارمونيك) معيني در آخر هر قطعه از  تكرار جمالت يا ميزان -2

هر گوشه از  هاي آخر هاي يك سمفوني. مشابه اين كار را تكرار ميزان بخش
» شاهد«ي  بر روي نت پرده» ايست«يا » فرود«هاي موسيقي ايراني با نام  دستگاه
  هاي تخصصي رجوع كنيد.  توان ديد. براي اطالع بيشتر به كتاب نيز مي

هاي مورد  ترين آثار ادبيات معاصر كتاب براي برخي از خوانندگان شايد برجسته -3
  نظر من نباشد.

  ور فرانتس كافكايكي از آثار مشه -4
مرغ «اهواز.  - ، نگارين1357مجموعه شعر.» اي سرخ در صحاري زرد واحه« -5

  ، ژرف و....١٣٧١» در انجماد پس اززمھریر«، اسپرک. 1367، »نيما
  
  
  

 
  

» سرمايه«ي جديدي از جلد اول كتاب  انتشارات آگه، ترجمه

ي حسن مرتضوي منتشر كرده  ي كارك ماركس را، با ترجمه نوشته
است. اين كتاب قبالٌ توسط ايرج اسكندري به صورت پنج جزودر 

به صورت مجلدي واحد،  1351، و سپس در سال 1349تا  1345سال 
هاي اخير،  دوباره توسط انتشارات  ي سالدوباره منتشر شد. البته ط

  فردوسي، نشر يافته بود.

مرتضوي بر اساس ترجمه انگليسي بن فاوكس  ي حسن  ترجمه
گاه با نسخه آلماني، و دو  ) انجام شده و آن1976(انتشارات پنگوئن، 

) كه خود 1875ي فرانسوي آن: ژان پي ير لفور و  ژوزف روا ( نسخه
  ر كرده، مطابقت داده شده است.ماركس در آن اعمال نظ

حسن مرتضوي به نقل از كوين اندرسون، يكي از ويراستاران كنوني 
دوره آثار ماركس، شواهدي درباره اهميت نظري مالحظات ماركس 

  در ترجمه ژوزف روا در ابتداي كتاب آورده است.
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  آخرين سال ها 

  انقالب اسالمي به روايت دكتر هوشنگ نهاوندي 

  

  افرادي احمد

  
  
شنگ نهاوندي تازه ترين كتابي ، نوشته دكتر هو» آخرين سال ها« 
و جا به جايي قدرت در ايران مي  57) كه به جريانات انقالب 1(است

و   »)پايان سلطنت ودر گذشت شاه(« پردازد. گرچه نام ِ ديگر كتاب
موضوعات مطروحه در آن ـ آشكارا ـ مراحل تكوين انقالب، واكنش هاي 

پايان كار  اعتراضات مردم)  و ... ي ي شاه (در مقابل موج پيشروندهروح
دودمان پهلوي را در بر مي گيرد؛ اما، نويسنده  (درپيشگفتار كتاب) هدف 

  ديگري را پيش  روي آن قرارمي دهد:   

... نه اثري است در باره انقالب ايران ، و نه حتي زندگي  يكتاب كنون«
پژوهشي درباره "م اين كتاب، مي توانست  محمدرضا پهلوي. نا ي نامه

باشد. هدف از نگارش اين كتاب   "اختراع  اسالم گرايي راديكال  يا -زايش 
آن است كه حتي المقدور، زير و بم و آشكار و پنهان اين پديده را بررسي 
كند، به كند و كاو در رازها و شخصيت هايي كه در آن نقشي ايفا كرده اند 

در واقع، به » . له گريهاي پنهانش را باز رسديه ها و حبپردازد و دسيس
اسالم گرايي  -ا سرهم  بندي شدنِ ي -ماجراي تولد«تصريح نويسنده، 

  ».   راديكال در ربع آخر قرن گذشته، موضوع اين بررسي است
انقالب اسالمي،   ي آقاي نهاوندي بر اين باور است كه، روي ديگر سكه

واشينگتن، «است، كه  به ياري  » راديكالاسالم گرايي «قدرت گيري 
كمربند "ممكن شد؛  تا از اين طريق، با ايجاد » سپس لندن  و بعد پاريس

و در اين معني تأكيد دارد  ، كمونيسم در يكي از مرزهايش مهار شود."سبز
)، تروريست F.I.Sبنياد گرايان افغان، جبهه اسالمگرايي الجزاير(«كه : 

يوگوسالوي و ... مشهورترين نتايج اين سياست  در  U.C.K، هاي مصري
  سپتامبر منجر شود.  11،  كه مي بايست  به واقعه »هستند

زير و بم آشكار و «اما بحث ِ نويسنده، درمورد اسالم گرايي راديكال و  
نوشته  ي آن، عمدتأ به پيشگفتار كتاب محدود مي شود  و ادامه»  پنهان

  ست از انقالب اسالمي،  با استناد  به:(به گمان من)  روايت  ديگري ا
آقاي نهاوندي و رويدادهايي كه خود شاهدش  خاطرات شخصي -1

ي طوالني نويسنده با شاه (در ايران و در تبعيد)   مصاحبه - 2بوده است. 
آن ها  براي نخستين  ي هاي بسيار گواهاني كه، تقريبأ همه گواهي« -3

  . » بار [در اين كتاب] بازگويي مي شود
و بسياري از دولتمردان عصر محمدرضاشاه،  يهواداران نظام پادشاه

، بابت استقالل "پهلوي دوم"را  تاواني  مي دانند كه » انقالب اسالمي«
  گفتن به غرب پرداخته است.» نه« رأي سال هاي آخر ِ سلطنت ِ خود و 

ل آقاي نهاوندي ـ در عين پابندي به اين باورـ  يكي از عمده ترين دالي

نفرت ِ از محمد « را، » راديكال ياسالم گراي« حمايت غرب، از پا گرفتن 
  مي داند ....»  رضاشاه پهلوي و بيم و ترديد از بلند پردازيهاي او 

نويسنده، به جاي بررسي آسيب شناسانه ي عملكرد رژيم پيشين و 
نقش شاه و مجموعه ي حاكميت ، در كشاندن جامعه به وضعيت انقالبي 

از جمله در ،  عوامل فروپاشي سلطنت را (عمدتأ)  درجاي ديگر،  57سال 
ميان مجموعه ي اطرافيان شهبانو فرح  و دست هاي آشكار و 
پنهان دربار جستجو مي كند تا تئوري توطئه را (كه، به باور من، 

    چندان هم بي وجه نيست)  تكميل كند . 

كينه ورزي [غرب] محرك هاي « آقاي نهاوندي بر اين باور است كه ، 
در واقع، گر چه غرب ». به شاه  ... از سال هاي پيش بر هم انبار شده بود

تصميم قطعي به حذف شاه گرفت و ازهمان سال هم  همه  1977در سال 
فرايند متزلزل كردن « ي توانش  را در عملي كردن آن به كار گرفت، اما 

دولت جمهوري خواه  ، در1974شاه، از بسيار پيشتر طرح ريزي شده و در 
  » .آمريكا شكل نهايي يافته بود 

موضع گيري هاي شاه ... به « نويسنده بر اين پاي مي فشارد ، كه 
  :  مي گويد. »شدت مخالف طبع اياالت متحده بود

، در اثر اقداماتي كه شاه  و ملك فيصل (پادشاه عربستان  اوپك«  -1
د، به نخستين پيروزي خود سعودي) در آن نقش عمده اي ايفاء كرده بودن

دست يافته بود. اقداماتي كه هم  ملك فيصل و هم  شاه، به خاطر آن بهاي 
ملك فيصل به قتل رسيد و شاه از اريكه ي قدرت به ».  گزافي پرداختند

  زير كشيده شد . 
كيفيت نامرغوب و بهاي بسيارگران برخي از «اعتراضات شاه به   -2

، نه تنها » ه آمريكا به ايران فروخته مي شدتجهيزات نظامي، كه به وسيل
باعث نارضايتي كنگره ي آمريكا شد، بلكه  در پاره اي از رسانه هاي 

  گروهي امريكا هم ، عكس العمل هاي خصمانه اي را عليه شاه برانگيخت.
] مصري ها 1973پيروزي  [ سال  –ايران نقشي عمده  در نيم «  - 3 

ترابري  ياز حمله مصري ها ، شاه به هواپيماهااز آغ« بر اسرائيل داشت . » 
سنگين شوروي اجازه داد ، براي رساندن تجهيزات نظامي، از حريم هوايي 
ايران بگذرند و به قاهره بروند، و در اين امر اعتراضات واشينگتن و تل آويو 

ليارد يرا ناديده گرفت. [به عالوه ،]  دستور داد يك كمك مالي فوري يك م
مصر پرداخت شود ... اين موضع گيري را هرگز بر ايران و  دالري به

  » پادشاهش نبخشيدند
ايران ، با خريد اسلحه وتجهيزات نطامي از بلوك شرق ، بر آن بود  – 4

تا منابع دريافت اسلحه ي خود را متنوع كند و از وابستگي خود به غرب و 
  به خصوص اياالت متحده بكاهد و...

ي ، مخالفت با شاه ، درحوزه نفوذ دموكرات ها و در به باور آقاي نهاوند
 "جورج بال"، "فرانك چرچ"، "ادوارد كندي "ميان سناتورهايي مثل 

جيمز "،  "ويليام سايمون"محدود نماند.  جمهوري خواهاني جون 
، دوست  "هنري كيسينجر"و  حتي   "دانالد رامزفيلد"،   "شلزينگر

را تاب نياوردند و به فعاليت » ي ايرانبلندپروازي ها«خانوادگي شاه نيز 
به  1974در سال «هاي پر سرو صدا عليه او دست زدند. هنري كيسينجر ، 

برخي از ما عقيده داريم كه يا شاه بايد "امريكا گفت :  ياعضاي گنگره 
  »  "دست از سياست هاي خود بر دارد، و يا ما بايد او را عوض كنيم .

امبر همان سال، در سفر سه روزه اش به عجيب اين كه، كيسيجر در نو
  ». به نحو بي سابقه اي به حمايت از شاه سخن گفت«تهران ، 

احمد "دكتر نهاوندي، چاپ  مقاله ي جتجال آفرين (با امضاي  مستعار
نقطه آغاز فراگرد آنقالب و « )  در روزنامه اطالعات  را "رشيدي مطلق

  مي داند .  »چاشني انفجاري آن 
متعاقب توزيع نوارهايي از آيت اهللا خميني، در تهران و قم   مي گويد،

( كه در آن محمد رضا شاه ، به شديد ترين لحن مورد توهين و دشنام 
)  مقاله ي 1978ژانويه  8قرارگرفته بود)  در روزنامه ي اطالعات (تاريخ  

  "احمد رشيدي مطلق"موهني ، نسبت به آيت اهللا خميني ، با آمضاء  
  ، كه  خشم طرفداران آيت اهللا خميني   را بر انگيخت.چاپ شد

، كه انقالب اسالمي را ، عمدتĤ  » آخرين روزها«كتاب ِ  ي نويسنده
ناشي از توطئه خارجي، به عالوه تحريكات داخلي  مي داند، بر اين باور 

و به احتمال بيشتر به  تحريكچاپ آن مقاله در آن روزنامه ، با «است كه 
  » .گرفته استصورت  تحميل
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اپ مقاله ي مذكور دكتر نهاوندي ، بر اين پاي مي فشارد كه  چ 
، كه ديگران » [آيت اهللا] خميني به شخصيتي تبديل شود«موجب شد  تا 

اين رو ، وي استفاده كنند. از ل) از وجودش عليه موجوديت رژيم په(غرب
ت گوناگون ، پژوهشي دقيق ...و كنار گداشتن اطالعا«مي كوشد  تا از پس ِِ 

  » .سر منشاء اين ماجرا را [پيدا] كند
، امير عباس هويداانديشه ي تهيه ي آن مقاله ، از سوي «مي گويد، 

مي حدس وقت، با شاه درميان گذاشته شد . آقاي نهاوندي » وزير دربار ِ
نگارش مقاله « نهاد هويدا مثبت بود . آن گاه ،  زند كه پاسخ شاه به پيش

امه نگاري كه اكنون در خارج كشورزندگي مي كند نهاده به عهده ي روزن
شد. هيچ اطالع دقيقي در اختيار او گذاشته نشد. او تنها به چپزهايي كه 
شنيده بود و [همين طور] چند شايعه ي خصمانه در مورد [آيت اهللا] 

هويدا ،آن را به آقاي «پس از آماده شدن مقاله ، » . خميني استناد كرد
ن وزير اطالعات [و جهانگردي وقت ] سپرد و به اودستورداد داريوش همايو

. همايون اعتراف كرد تا به جاپ آن در يك نشريه ي معتبر اقدام كند 
آقاي » . ولي پيش از چاپ نخوانده است كه مقاله را گرفته، ديده

اين مسئله پيش آمد كه مقاله در كدام روزنامه  سپس«نهاوندي مي گويد،
امه ي صبح  [آيندگان و رستاخيز را به دليل  انتساب چاپ شود. دو روزن

كيهان راهم، به اين دليل  كه مديرش ، ». معاف كردندآن ها به رژبم] 
و با شاه و آموزگار( نخست  مصباح زاده) شخص با نفوذي بود(سناتور 

شاه را ازآن  دستوري و مي توانست «وزير وقت) ارتباط نزديك داشت 
، كنار گذاشتند.  قرعه به نام روزنامه »منصرف كند، كه در واقع نداده بود

كه نه تأثير و نفوذ « اطالعات، به مديريت  فرهاد مسعودي مي افتد، 
ساعت مقاومت مي  48. فرهاد مسعودي  »زيادي داشت و نه تجربه اي

به تيمسارنصيري ، رئيس ساواك «كند. كار به ساواك كشيده مي شود. 
است . نصيري كه مي  "دستور"له يك كه چاپ آن مقا مي فهمانند

بايست ، دست كم  جهت حصول ِ اطمينان، با مافوقش ـ كه ظاهرآ نخست 
به سادگي از كنار قضيه وزير بود ـ  و همين طور با شاه تماس بگيرد، 

  . مي گذرد
فردي « به باور نوسنده ، واكنش تيمسار نصيري دور از انتظار نبود . او 

به بدي . ولي تا حد نابينايي و بدون قيد و شرط  بود تُنُك مايه ، شهره
  ».وفادار بود... او را براي اين در آن مقام گذاشته بودند كه اطاعت كند

ـ مسئول امنيت داخلي رژيم ـ  مقاله  پرويز ثابتيدر اين ميان  تنها  
تشخيص مي دهد . اما حرفش » زيانبار و[چاپش را] ضد مناقع ملي«را 

د. در نهايت، فرهاد مسعودي، به دنبال تالش نا موفقش گوش شنوا نمي ياب
 "عمليات«براي تماس با شاه ، به چاپ مقاله تن مي دهد. و به اين ترتيب 

  مي شود ....» بر روي كار آوردن خميني آغاز 
پژوهشي «كه به تصريح او ماحصل  -روايت آقاي نهاوندي از ماوقع 

نه تنها روشنگر نيست،  –است » دقيق ... و كنار گداشتن اطالعات گوناگون
  افزايد.  بلكه عمآل بر ابهام ماجرا مي

 "امير عباس هويدا  "تصورش دشوار است كه «نويسنده  مي گويد، 
كه مسلمĤ از سازمان هاي جاسوسي  وسازمان هاي  آن مرد هوشمند

اطالعاتي غرب دستور نمي گرفت، منشاء مستقيم آن عمليات بوده باشد. 
او آلت دست كساني در ميان اطرافيان خود شده و يا از سر  بعيد نيست كه

اما بالفاصله، در سطر بعد، به صراحت، ». بي فكري اين كار را كرده باشد
» هوشمند«  يهويدا» بي فكري « شدن  و هم »  آلت ِ  دست«هم فرض 

او [هويدا] به اين گونه تحريكات عالقمند بود « را رد مي كند . مي گويد : 
ي اوقات مقاالت و شايعاتي عليه مخالفان سياسي يا رقباي بالقوه خود و گاه

     ».، در پاره اي نشريات به چاپ مي رساند
نويسنده ، از قول آقاي شجاع الدين شفا نقل مي كند كه ، چاپ آن 

بود كه زيرپاي رژيم انداخته شد؛ و ، به » گونه اي پوست خربزه«مقاله، 
بود. آقاي  نهاوندي، خود نيز » ك، عليه شاه خدعه اي براي تحري«عالوه  

  .بر داوري آقاي شجاع الدين شفا صحه مي گذارد 
پرسيدني است كه آيا آقاي شجاع الدين شفا، انگشت اتهامش را به  

هنگامي كه «آيا، درست به همين دليل،  كند؟ و سوي هويدا دراز نمي
به زندان اندازد...  نمي [شاه] چند ماه بعد اجازه داد دولت نظامي، هويدا را 

خواست هويدا را به خاطر آن ماجرا چند مورد ديگر، كه بعدآ به او نسبت 
       ؟»دادند، تنبيه كند

پيشتر گفتم كه روايت آقاي نهاوندي از ماجرا، با ابهامات بسياري 
  كنم: همراه است كه به مواردي از آن اشاره مي

ك يريوش همايون داد تا در ـ مي گويد ، هويدا مقاله را به آقاي دا1
آيندگان ، رستاخيز و كند، اما روزنامه هاي  روزنامه  معتبر چاپ

؛ اما  »معاف كردند«را ـ به داليلي كه در باال آورده شد ـ  كيهان 
  گيري بودند؟   گويد چه كساني منشاء اين تصميم نمي

چاپ  ساعت [در برابر 48فرهاد مسعودي « ـ آقاي نهاوندي مي گويد : 2  
  ».  آن مقاله در روزنامه ي اطالعات] مقاومت كرد

در مقابل چه كس، يا چه كساني » فرهاد مسعودي«اما نمي گويد كه ،
اش؟  توطئه گران، كه نمي دانيم چه  مقاومت كرد:  هويدا و ابوابجمعي

  كساني هستند ؟! ...
به روايت آقاي نهاوندي ، فرهاد مسعودي تالش كرد تا با شاه تماس 

گيرد ، اما موفق نشد .  آيا در مملكت غيراز شاه كسي نبود كه ـ با درك ب
حساسيت موضوع ـ از چاپ آن مقاله جلوگيري كند؟!  به قول اسداهللا علم  

  ؟  "الملك عقيم   "
ـ  »! تجربگي سياسي « مسئول روزنامه اطالعات كه ـ به رغم بي 

ـ در اولين واكنش  ـ  د،  منطقĤ مي بايستيچاپ آن مقاله را به مصلحت ند
را ، با  وزير اطالعات و جهانگردي  "مقاله"داليل مخالفتش ، با چاپ  آن 

در ميان مي گذاشت. تحقيقات آقاي نهاوندي، در اين مورد چيزي 
  گويد.  نمي

به تيمسار نصيري، رئيس ساواك مي «آقاي نهاوندي  مي گويد : 
  ».است "دستور"فهمانند كه چاپ مقاله يك 

چاپ مقاله يك  «سم: چه كس، يا چه كساني، با گفتن  اين كه مي پر
تيمسار  يدر كار ارعاب رئيس ساواك بودند؟  اصوآل، پا» دستور است

نصيري چگونه و از طريق چه كسي به ماجرا كشيده شد؟ مسعودي؟ 
  هويدا؟...

زيانبار و [چاپش «پرويز ثابتي ـ مسئول امنيت داخلي ـ  كه مقاله را  
تشخيص مي دهد، چرا نخست وزير (جمشيد آموزگار) » اقع مليرا] ضد من

چاپ «  و از اين طريق شاه را در جريان قرار نمي دهد؟ آيا اسم ِ رمز ِ 
كافي بود كه تا از مسئول امنيت داخلي كشور و » مقاله يك  دستور است

  شود.» سلب ا ختيار«رئيس ساواك 
نشاء همه ي د ـ  ميآيا ـ آن گونه كه آقاي نهاوندي مي گو

هويدا نبود ؟ تا، به قول معروف، پنبه ي جانشين خود » شيطنت ها«اين
  (جمشيد آموزگار) را بزند؟ با هم بخوانيم:

امير عباس هويدا... شيوه ي كاررا خوب مي دانست، وقتي وزير دربار «
شد، همه سر نخ هايي را كه در دست داشت  و شبكه اي را كه ايجاد كرده 

» .  دعه عليه جانشين خود [آموزگار] گرفت، تا او را فلج كند...بود، به خدمت خ

   و...
احمد « ي به روايت آقاي نهاوندي، فرداي روزي كه خبر چاپ مقاله

،  به قم  رسيد، تظاهرات كوچكي در آن شهر به وقوع »رشيدي مطلق 
ن  زخمي و يك كشته يچند پليس  ي پيوست، كه ـ در نتيجه ي مداخله

  .   برجاي گذاشت
اهللا شريعتمداري ، براي آرام كردن مردم و متوقف كردن  آيت

اغتشاشات، دولت را به عذرخواهي و يا ، دست كم پوزش از بابت چاپ 
، به وي  قطعĤ با موافقت شاهاما دولت با ناشي گري و «مقاله  فرا خواند . 

پاسخ داد كه مطبوعات آزادند ، دولت نقشي در چاپ آن نداشته و دليلي 
  ». راي عذر خواهي نيستب

ژانويه، دولت براي نشان دادن پايگاه مردمي   26متعاقب آن ،  روز 
(كه دبير كل آن جمشيد  حزب رستاخيزخود وقدرت نمايي ، از طريق 

آموزگار، نخست وزير وقت بود) تظاهرات بزرگي در تبريز (زادگاه آيت اهللا  
آن شركت كردند. در اين در » سيصد هزار نفر«شريعتمداري) برپا كرد، كه 

ميتينگ، كه اعضاي كميته مركزي حزب رستاخيز و چند تن از 
مملكتي در آن حضور داشتند، نخست وزير سخنان تند و   يها شخصيت

قهرآميزي ـ  عليه مخالفان ـ ايراد كرد. مردم، هر بار با شنيدن نام شاه، 
اوج خود  خروش و احساسات در«داند.  احساسات شديدي از خود نشان مي

بود كه ناگهان بخشي از جايگاه سخنرانان و شخصيت ها (كه با عجله 
خت .هيچ كس حتي زخمي هم برنداشت، يسرهم بندي شده بود) فرو ر
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  ».ديدند  "نشانه اي"ولي مردم خرافاتي ار اين حادثه 
آخوند ها تاكتيكي را در «در رويارويي با  قدرت نمايي رژيم در تبريز، 

آيت اهللا شريعتمداري، مردم را به » . بود "چله"نامش  پيش گرفتند كه
به دستور «  تظاهرات قم فراخواند. ي برگزاري مراسم چله، براي تنها كشته

» رئيس شهرباني، مسجدي را كه قراربود مراسم در آن برگزار شود، تعطيل
كردند. اقدامات تيمسار نصيري (رئيس ساواك)  براي بازكردن مسجد، به 

،  دير » ابت  دو نيروي انتظامي و... اين دست  و آن دست كردنرق«دليل 
  نتيجه داد .  

مأموران پليس، كه براي رويارويي با تظاهرات و ناآرامي هاي خياباني « 
آمادگي نداشتند، از اسلحه ي خود استفاده كردند. چند كشته و بسيار 

ب هاي رحم تظاهرات و سركو خشن و بي ي زحمي بر جاي ماند . زنجيره
  ».پياپي آغاز گرديد كه يك راست به انقالب انجاميد

*****  
گروه مطالعاتيِ  بررسي "سه سال پيش از اين، به دستور شاه ، 

هزارتني از چهره هاي دانشگاهي، «ايجاد شده بود، كه  "مسائل ايران
روشنفكران، قضات بلندپايه، بازرگانان و صاحبان صنايع و خالصه 

 "كان كشور در آن عصويت داشتند و اغلب به عنوان ترين برگزيد برجسته
رياست گروه با آقاي هوشنگ ».قلمداد مي شد  "اپوزيسيون اعليحضرت

  نهاوندي بود .
به شاه تقديم كرد ... بر «كه  گزارشيگروه مطالعاتي مذكور، در 

نمود. » وخامت  اوضاع مملكت و قدرت گرفتن مخالفان مذهبي تأكيد
» اشتباه بزرگ سياسي«قاله عليه آيت اهللا خميني را گزارش مذكور، چاپ م

مقامات روحاني ، به ويژه با آيت اهللا «ارزيابي كرد و برگفتگوي عاجل با 
  تأكيد داشت .         » شريعتمداري

متعاقب آن، به دستور شاه  يك كميسيون سري، متشكل از نصيري 
ي) يك وزير (به (رئيس ساواك)،  پرويز ثابتي دستيار او در امنيت داخل

نمايندگي از سوي نخست وزير)، كاظم وديعي  (نويسنده گزارش مذكور)، 
سيد حسن امامي (امام جمعه تهران ) و هوشنگ  نهاوندي، به رياست  

گروه  " گزارش  ِنصرت اهللا معينيان  ( رئيس دفتر شاه ) ، جهت بررسي 
گفتگو، به تشكيل شد.  پس از دو جلسه بحث و   "بررسي مسائل ايران 

، وديعي و موافقت  يرغم  مخالفت كساني مثل نهاوندي، حسن امام
جز چند «مشروط  ثابتي، نظر  كميسيون به اين شكل جمعبندي شد كه 

مزدور خارجي، روحانيون ايران همچنان به شاه وفادارند و اغتشاشات به 
 وسيله حزب  توده  يا  حزب كمونيست زيرزميني  راه افتاده است . نظر

باعث اغتشاش تبريز ، چند آشوبگري «دولت  آموزگار نيز بر اين بود كه 
  ».بودند كه از آن سوي مرزها، مخفيانه وارد كشور شده بودند

، به رغم آن كه تحريكات  "بررسي مسائل ايران"گزارش ِ  گروه ِ
تحريكات از فضاي گرفته و «خارجي را رد نمي كرد، اما بر اين باور بود كه 

  ».بهره مي بردناسالم 
ظاهرأ، با تحريك دولت، («نشريات حزب رستاخيز و راديوي دولتي 

گروه بررسي ») «وزير دربار [هويدا] و بي گمان رئيس ساواك [نصيري]
  را ، به شدت به باد حمله گرفتند . » مسائل ايران

  دراين ميان، اوضاع روز به روزبه وخيم تر مي شد .   
ا گروهي ـ به طور رسمي از چند كشور ، شاه ـ همراه ب57در بهار 

بلوك شرق (لهستان، چكسلواكي،مجارستان و بلغارستان )  ديدن مي كند. 
در جريان سفر، گفتگويي نسبتأ طوالني بين شاه و دكتر نهاوندي انجام مي 

با آن كه ايدئولوژي اين ها «گيرد . آغاز سخن با شاه است. مي گويد 
تضاد است و [جانب احتياط نگه داشتن (كشورهاي بلوك شرق) با ما در 

  ضروري است] نمي دانم چرا نبايد به كشورهاي بلوك شرق نزديك شويم ؟  
گروه بررسي مسائل  "دكتر نهاوندي، شاه را در جريان گزارش هاي 

  از جمله مي گويد :.قرار مي دهد  "ايران 
هاي مملكت  اعليحضرت، زمان بر كندن ريشه هاي نا بساماني«
يده و دگرگوني ها و اصالحات سياسي عميقي بايد صورت بگيرد. اگر فرارس

لند وليعهد شان به پادشاهي برسد، هم اكنون است يشاهنشاه به راستي ما
  ».كه بايد دست به كار شوند... 

خود، كه ( كه همواره در اين  ي باز به حالت دفاعي لجوجانه« شاه 
  مواقع مي گرفت) متوسل شد :

د در مورد فساد مالي سخن بگوييد! ينم .باز مي خواهمي دانم، مي دا
من از اين فساد منزجرم، اين براي ما تازگي ندارد كه در ميان اطرافيان من 
كساني يافت مي شوند كه بي عيب و پاك نيستند! اين را هم مي دانم. مي 
دانيد كه من در تشكيالت دولت هيچ قدرت مستقيمي ندارم ... اما در آن 

رت دارم، يعني در ارتش، فساد را كيفر مي دهم. مي دانيد كه از جا كه قد
اين به بعد،  كميسيون بازرسي شاهنشاهي آن چه را بايد، انجام خواهد 

  »داد.
  نهاوندي ، در پاسخ شاه مي گويد: يآقا
 اقدامات كلي عليه فساد، پخش برنامه هاي تلويزيوني ي ... همه«

ستقيمĤ از تلويزيون پخش مي (جلسات كميسيون بازرسي شاهنشاهي م
شد و مردم به آن مي خنديدند) و پخش اعالميه از راديو چيزي را عوض 
نمي كند. مردم آن ها را باور نداشته اند، و حاال هم باور نمي كنند كه به 
راستي اراده اي براي مبارزه با سوء استفاده كنندكان وجود دارد. بايد چند 

ي مملكت و پاره اي اشخاص را كه از تن از متصديان فاسد امور جار
اطرافيان تان هستند، از خود دور كنيد ... اگر به راستي در اين مورد كاري 
صورت نگيرد، بايد نگران بود كه حتي اصل سلطنت نيز مورد ترديد 
قرارگيرد و خود اعليحضرت نيز با موقعيت و رويدادهاي تأسف آوري رو به 

  ».رو شوند
طبيعتĤ اين گفته ي من نبايد بله، « گفت آور بود: پاسخ شاه ، بسيار ش

تا هنگامي كه آمريكايي ها از من پشتيباني مي  ولي تكرار شود،
كنند، مي توانيم هرچه مي خواهيم بكنيم  و انجام دهيم، و 
هيچكس نخواهد توانست مرا از كار بيندازد ... آمريكايي ها هرگز 

      ».مرا رها نخواهند كرد
تظاهراتي در شهرهاي تبريز، قم و تهران  57هاي بهارِ در طول ماه 

برپا مي شود. در دهم ماه مه، تظاهرات خونيني در قم صورت مي گيرد كه 
در آن چند نفر كشته مي شوند. مهمتر اين كه، ماموران انتظامي، در 
تعقيب گروهي از تظاهركنندكان وارد منزل  آيت اهللا شريعتمداري مي 

  ».ن يك اشتباه بود يا تحريك؟آيا باز اي«شوند. 
اين بار، جمشيد آموزگار (نخست وزير) با درسي كه از اشتباه گذشته 

خشونت  "ساعاتي پس از اين رويداد، تأسف خود را از «اش گرفته بود،  
ت اهللا هم يكه در خانه ي آيت اهللا رخ داده بود ابراز داشت. آ "غير عمدي

  » .خواستار آرامش مردم شد
به نظر مي رسد در آن ماه ها كه همه چيز « ندي مي گويد ، دكتر نهاو

مي توانست به مسير ديگري بيفتد، شاه از اطرافيان و نزديكان خود كناره 
گرفت. بي ترديد [به بيماري درمان ناپذيرخود پي برده و] آگاه شده بود  
كه عمرش به پايان خود نزديك مي شود... در آن هنگام مي بايست كسي 

ني در كنار او مي بودند كه..... امور كشوررا قاطعانه در دست مي يا كسا
گرفتند؛ در نظم و امنيت، اصالحات را پيش مي بردند و به ويژه گفتگويي 
راستين را با روحانيون و گروه هاي سياسي بر قرار مي كردند ... خالصه 
بايد دسيسه هاي بين المللي را كه داشت به سرعت به توطئه اي 

  ».  ل مي شد، خنثي مي كردنديبات كشور ... تبدعليه ث
دسيسه ها... بر اساس سوء استفاده از نقاط ضعف داخلي طراحي « 

در  "لوموند  "شده بود ... بخشي ازمطبوعات بين المللي ، و در رأس آنان 
فرانسه به مخالفت با شاه ادامه مي دادند. ديپلمات هاي آمريكايي در 

توطئه مي كردند. گزارش ها واسناد سفارت آمريكا  تهران، آشكارا عليه شاه
ون... ي(كه درجريان گروگانگيري ديپلمات هاي آمريكايي توسط انقالب

مصادره شد و به چاپ رسيد)  اين دسيسه ها را آشكار مي كند. از 
بود  "جورج المبراكيس "مهمترين اين فعاالن، دبير اول سفارت [امريكا] 

خاطراتش نام مي برد. انگليسي ها نيز به گونه اي كه شاه بعد ها از او در 
پنهان همين كار را مي كردند و بي.بي.سي ... رفته رفته به صداي مخالفان 
تند رو تبديل شد . حتي آلمان ها هم در ساختمان فرهنگي سفارت خانه 

  ».  شان[انستيتو گوته] شب هاي شعر بر پا كردند...
كه شايد تنها دوست راستين و و « ماه مه، امير اسداهللا علم 14در  

بسياري نوشته اند كه اگر «، از بيماري سرطان در گذشت. » امين شاه بود
، علم در كنارمحمد رضا شاه بود، از سقوط او جلوگيري 57در سال بحراني 

  ».مي شد
اين ضربه سياسي «با مرگ علم، شاه از رايزني هاي او محروم شد.  
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ي مردي كه هر روز تنها مي شد، اما وانمود مي رواني بسيار سختي بود، برا
  ».  كرد كه تنها نيست

، در روز زن ... در برابر ده ها زن پر شور و  57در بهار « شاه ،  
سخنان شاه  .ادان، ارتجاعي و عقب مانده خواندهيجان، مخالفان خويش را ن

ين ازا«و تهديد مخالفان تعبير شد. » سخت گيري بيشتر«، در پايتخت به 
  اما آب از آب تكان نخورد . ». سخنان بسياري بر خود لرزيدند

انتخاب ناصر مقدم (به عنوان رئيس ساواك)  به جاي تيمسار نصيري، 
  "معتضد"بي شك حادثه ي بزرگي بود . هنگامي كه شاه ، در انتخاب بين

، نظر هويدا، وزير دربار را خواست، هويدا  به رغم بي "تيمسارمقدم"و 
زيرا مي دانست سپهبد «، بر انتخاب او تأكيد كرد .  "معتضد"به  عالقگي

مقدم در مورد او و اقداماتش (در هنگام رياست دولت) داوري منفي و 
انتقادي دارد. عالوه بر آن مقدم  [به رغم آن كه نخست وزير پيشين را ـ به 
لحاظ حرص به مال و ثروت اندوزي ـ مردي مطلقĤ صادق و  درستكار 

بي مي كرد، اما او]  را يكي از مسئوالن اوضاع بحراني كشورمي دانست ارزيا
  ». و بي مهري اش را ازاو پنهان نمي كرد

كمي پس از درگيري هاي تبريز، تيمسار مقدم گزارشي را (كه به ياري 
برخي از همكارانش)  پيرامون رويدادهاي مملكت و وخامت اوضاع تهيه 

در اين زمان ، از طرف شاه به رياست كه كرده بود، به آقاي نهاوندي (
)  مي دهد و از او  مي خواهد آن را دفترشهبانو فرح گمارده شده بود

اين رويه از سوي «بخواند و سپس از طريق  شهبانو به دست شاه برساند . 
  » .ك نظامي سطح باال، عادي نبودي

  
از  گزارش تيمسار مقدم، با ذكر نام و جزئيات، به فساد مالي چند تر

ري اطاق اصناف ... فساد و بدكاري يباج گ«نزديكان شاه اشاره داشت. از 
تيمسار نصيري، داليل ِ اصلي [باالرفتن] قيمت ها ... و از نتايج فاجعه بار 

پاي برخي از دوستان و «... مي گفت: » اختالف ِ [فزاينده] با روحانيون
 ».ه بودنزديكان شهبانو [فرح نيز دراين  گزارش] به ميان آمد

آن نوشته ي دقيق وخشن، «اقاي نهاوندي بر اين گمان است كه 
آشكارا اخطاري از سوي آمريكاييان يا پاره اي از نظاميان آمريكايي 

)  به شاه بود كه نگران دسيسه اي بودند كه در 1978(در سال 

  ». واشينگتن عليه ايران نطفه بسته بود و در حال كامل شدن بود

تواند ناظر بر اين فرض باشد  يقاي نهاوندي ، ماين گمانه زني آ
، با جناح ها ، يا جناحي » تيمسار مقدم و برخي از همكارانش«كه، 

  از رجال سياسي و نظامي آمريكا در تماس بودند ؟! 

كه پيشتر، سفير ايران «شاه ، چند ماه پيش، امير اصالن افشار را 
، »ست و رك گويي شهره بودبود .. .و به را "وين"و  "بن"،  "واشينگتن"در

 هويدابا آن كه «جهت پاكسازي، به رياست كل تشريفات درباربرگزيد. 
مدام به افشار فشار مي آورد كه با حذف مزاياي خانواده سلطنتي، خود را با 

  ». آن ها در نيندازد، او اين كار را انجام داد
ازمان شاه بر اين گمان بود، كه از طريق تيمسار مقدم  مي تواند س

امنيت را باز سازي كند. آز ان جا كه زمان كوتاه بود ، هيچ يك از 
  راهكارهاي  مندرج  در گزارش مقدم ، به عمل در نيامد .

سازي فضاي سياسي ادامه داد و ارتباط هايي هم با دولت به آزاد «
اما روحانيون برقرار شد . شاه گمان مي كرد بحران را خنثي كرده است . 

  ».عاد و سرچشمه ي خارجي [توطئه] پي نبرده بودهنوز به اب
را به حضور پذيرفت  "بررسي مسائل ايران"ژوئن ، شاه اعضاي  14در 

« و پس از شنيدن گزارش گروه (كه توسط آقاي نهاوندي قرائت شده بود)  
قول  داد هرچه مي تواند بكند تا كشور به سوي آزادي رود و گفتگو با 

 كساني"گفتگو با « اما، » . تن دارند، برقرار شودافرادي كه چيزي براي گف
عني چه؟  با چه كساني ؟ بر چه پايه ي"كه چيزي براي گفتن دارند 

  »  ؟يهاي
  را به چند گروه تقسيم مي كند :» كسان«دكتر نهاوندي، اين 

گروهي كارمند بلند پايه، «كه به  ،مخالفان موسوم به الئيكـ  1
محدود مي شد كه عملكرد » پايتخت نشينچند بازاري و چند تن مذهبي 

و تحرك قابل مالحظه اي نداشتند. چهره برجسته اين جريان، علي اميني 
كان به حزب دموكرات امريكا بود [كه] به هر ياز نزد«نخست وزير پيشين و 

كوششي دست مي زد تا اين شهرت [نزديكي به محافل آمريكايي] را از 
به تنهايي بسنده بود كه شاه به وي خود دور نكند. اما همين شهرت، 

  » .اعتماد نكند
، كه  شامل  زيرمجموعه  ملي گرايان ، يا طرفداران مصدق ـ 2

  هاي زير بودند : 
، »وارث معنوي مصدق«استاد دانشگاه و غالمحسين صديقي،الف ـ 

كه شاه، براي غلبه بر بحراني كه مملكت را فراگرفته بود، بعد ها ازاو ياري 
، كه جريان ِ مذهبي ِ ملهم از مهندس مهدي بازرگانب ـ خواست . 

كريم  را برپا داشته بود.  ج ـ گروه متشكل از  "نهضت آزادي "اسالم ِ  
خود را جبهه ملي نوين «كه سنجابي ، شاپور بختيار و داريوش فروهر 

  ». معرفي مي كردند
كه خواستار دگرگوني هاي سياسي «، روحانيون بلندپايه شيعهـ  3
  ».بودند

كه در برابر اين پراكندگي مخالفان  بايد «دكتر نهاوندي مي گويد 
انجام مي گرفت، پاره اي از كينه ها به دست فراموشي  ياقدامات قاطع

شاه ، در آن هنگام ، از سر غرور و همچنين سپرده مي شد ... اما 
عنايت  ي انزجاري كه از آنان داشت، نخواست يا نگذاشت نشانه

هي نسبت به آنان آشكار شود و آنان را به دامن تند روها قابل توج
  ».  انداخت

ضعف و پراكندگي مخالفان الئيك موجب شد كه روحانيون برجسته 
شيعه بر موج فزاينده اعتراضات مردم سوارشوند. پيرامونيان شاه ،  ي

« ها را در نيافته بودند . آموزگار، نخست وزير، » آخوند« هنوزاهميت نقش 
با برخي از »  كما بيش« هويدا ، كه ».  آ به اين مسائل توجه نداشتظاهر

روحانيون  در تماس بود ، به روال معمول مي كوشيد از حربه پول استفاده 
  » .   اما ديگر زمان اين گونه حرف ها گذشته بود« كند . 
، شهر قم،  نه فقط به علت تظاهرات سياسي ـ 1978از بهار سال  

دليل حضور مراجع تقليد شيعه، محل تردد  فرستادگان  مذهبي، بلكه به
  شد.» خود ـ خوانده«رسمي و 

آن زمان، آيت اهللا شريعتمداري، در رأس مراجع تقليدي قرار داشت 
كه بر حوزه هاي علميه قم حكم مي راندند. موقعيت خاص او موجب شده 
بود كه، به عنوان كليد حل بحران  سياسي كشور مورد توجه رژيم 

رارگيرد. نخست وزير، نماينده اي نزد آيت اهللا مي فرستد، كه تنها موفق ق
شخصي را [هم  وزير دربار «جمعي دفتر اومي شود.  به ديداربا داماد و ابواب

روانه مي كند گويا ، پس  فرستاده مي شود . سپس تيمسار مقدم، رئيس 
اه ـ ساواك و مهدي  بهبهانيان ـ مسئول اداره حسابداري اختصاصي ش

مخفيانه به قم مي روند. اولي با مثلث بلند پايگان مذهبي ديدار مي كند و 
  به گفتگو مي نشيند.  "شريعنمداري"دومي ، تنها  با 

از نهاوندي مي خواهد كه محرمانه با  1978شاه ، در ماه مه 
  مالقات كند  :» شريعتمداري«

د مي خواهيد يگويبه او بگوييد از سوي من آمده ايد. و دقيقĤ به او ب«  
با دقت سخنان او را ( و نه كلياتي كه مي گويد و شما مدام براي ما تكرار 

  » .مي كنيد) بشنويد .همين و بس
آقاي نهاوندي، از مدتي پيش از طريق استادان دانشگاه الهيات و بخش 
فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (كه با قم در تماس 

باطات خوبي با آيت اهللا شريعتمداري و برخي ديگر از سران بودند)، ارت
برقرار كرده بود كه از اين طريق شاه را درجريان آخرين نقطه » شيعه

  قم قرار مي داد. ي نطرات روحانيون بلند پايه
در نخستين مالقات هايي كه بين آقاي نهاوندي و آيت اهللا 

مات از نقش روحانيون در ت اهللا، به عنوان مقديشريعتمداري انجام شد، آ
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پشتياني از مردم  و هواداري از قانون اساسي، در قضاياي مشروطيت گفت  
سپس گفتگو را به بي توجهي دولت نسبت به مشكالت رفاهي و تسهيالتي 

  و نوسازي شهر قم ـ در مقايسه با مشهدـ  كشاند.            
از خاندان ». ت سخنان ديگر [آيت اهللا] به راستي نشانه ي خطر داش« 

ر قابل سرزنش يرفتاري غ«سلطنت و بلندپايگان مملكت گفت: كه بايد 
داشته باشند ... بايد كاري كنيم كه طبقه ي حاكم، بر ملت تكيه كند و در 

وگرنه مملكت در هم مي ريزد! بايد از بدترين وضعي آن ريشه بگيرد، 
  »كه بعيد نيست پيش آيد، بيم داشته باشيم !

باز  فضاي آشوب كمي فروكش كرد و به جايش فضاي  78ر اواخر بها
حاكم شد. زندانيان سياسي ، »  گفت و شنود آزاد«سياسي مبتني بر 

ازجمله اعضاي  جريانات سياسي  كه با رژيم مبارزه مسلحانه مي كردند 
دسيسه هاي [رسانه هاي گروهي و سفارت خانه «آزاد شدند. در اين ميان
سوء استفاده از نقاط ضعف داخلي طراحي شده  هاي غربي] كه بر اساس

مسئوالن سياست در همه ي اين اوضاع، «، كماكان ادامه داشت. »بود
. به رغم آن خارجي ايران، به دستور شاه سكوت اختيار كرده بودند

فعاالن و رزمندگان فلسطيني، «كه گزارش مأموران امنيتي رژيم ، از حضور
، در گردهمايي هاي مخالفان رژيم  »كه فقط به عربي صحبت مي كردند

حكايت مي كرد، از هر اقدامي  عليه اين وضع، كه مي توانست چهره ي 
رژيم را مخدوش كند، ممانعت به عمل مي آمد. آن گونه كه آقاي نهاوندي 

حتي اقداماتي كه مورد "بعدها شاه در تبعيد به [او] گفت: «مي گويد، 
ست به عنوان نشانه هايي از ضعف من تأييد همگان قرار مي گرفت، مي توان

 ».      "محسوب شود
ـ شاه، براي آن كه حدود فضاي  1978ژوئن  26به رغم اين ـ در روز 

باز سياسي را مشخص كند، در گفتگويي با هفته نامه ي  آمريكايي 
هيچكس نمي تواند مرا سرنگون كند. من از «نيويورك تايمز اعالم كرد: 

ش ملت، از جمله كارگران و هفتصدهزار سرباز پشتيباني بزرگترين بخ
  ». برخوردارم

چندي بعد، نهاوندي در ديداري با شاه، نقطه نظرات آيت اهللا 
به جاي هر اظهار «شريعتمداري را، بي كم و كاست گزارش كرد. شاه 

در پايان شرفيابي «سپس  » . نظري گفت: امان از دست اين پير مرد ... 
  ».ديدار او ادامه  دهيد افزود: طبيعتĤ بايد به

شاه، هنوز عنان كامل قدرت «به روايت آقاي نهاوندي، در اين روز ها 
را در دست داشت. محبوبيتش هم هيچ كاهش نيافته بود . افكار عمومي در 
انتظار بود كه او كاري كند ...شاه ... ظاهرأ آرام بود و به مشورت با اين و آن 

ن طرح دگرگوني هاي خشن بودند ، مي مي پرداخت. آنان كه سرگرم ريخت
خواستند ضربه هايي بزنند كه همه چيز را دگرگون كنند. ولي انگار شاه با 
تمام گزارش هاي هشدار آميزو اخطارهايي كه به او مي دادند ، از اوضاع 

دگرگوني ناگهاني آگاه نبود .او همچنان به خود اطمينان داشت و به ويژه 
» تفقينش، حتي در تصورش نمي گنجيدم سياست آمريكا و خيانت

.  
نهاوندي، در ديدار بعدي با شاه، نتيجه گفتگوي اخيرش با آيت اهللا 

  شريعتمداري را، به اطالعش مي رساند :
آخر در تهران چه خبر است؟ اعليحضرت چكار مي كند؟ «اين كه ، 

ك بهايي ي«اين كه ، ايادي ، پزشك شاه ». چرا دست به اقدامي نمي زند؟
در حرم امام رضا، پشت شاه [مي ايستد] ... و وانمود «، اما » هور استمش

و اين موضوع  موجب ناراحتي مسلمانان ...» مي كند كه دعا مي خواند 
اي دارد ؛  بسياري شده است. اين كه، يكي ازخواهران شاه رفتار بسيار زننده

در  سودجو است ؛ در امور سياسي دخالت مي كند؛ به رغم وجود وزرا ،
  مراكز و سازمان هاي بين المللي حضور مي يابد و...
اين ها پرت و پال است. «شاه، در مورد ايادي به اين بسنده كرد كه ، 

پرسيد،  «درمورد خوهرش، از نهاوندي ». ايادي به خدا هم عقيده ندارد
  » .شما چيزهايي را  كه ... [آيت اهللا شريعتمداري] مي گويد باور داريد ؟

، آنگونه كه خود مي گويد، در موقعيت ناگواري قرارمي گيرد. نهاوندي
پاسخ مثبت، توهين بزرگي نسبت به خواهر شاه بود و پاسخ منفي، به علت 

مي توانست، » شاه از همه نكات ذكرشده ، تقريبĤ [آگاه  بود]«آن كه 
  از او، در ذهن شاه تصوير كند . » دو رو و  ابله«اي  چهره

با صدور فرماني، پروفسور عباس صفويان را به سمت «به رغم اين، شاه، 

طبيب مخصوص [خود]  منصوب كرد ...البته، دكتر ايادي پزشك عمومي 
سالخورده، از كار بر كنار نشد. اما از او خواستند كه بي سر و صدا رفتار 

  ».كند
مداواي چند تن از بزرگان مذهبي را به «صفويان، مسلماني خوشنام بود؛ 

بود و چهره اي  "گروه بررسي مسايل ايران"... قائم مقام  عهده داشت
در ميان گروه پزشكاني 1976اصالح طلب به حساب مي آمد ...او از سال 

  » .كرد شاه] را درمان مي يبود كه بيماري [پنهان نگاه داشته شده 
اهللا شريعتمداري، بر آن است تا به  اش با آيت نهاوندي، در مالقات بعدي

اي به صورت توافق ميان شاه و  معامله«ان نيامده شاه، مبني بر خواست برزب
عمل بپوشاند. نتيجه رايزني با ديگر  ي ، جامه»بلند پايگان مذهبي

شريعتمداري بايد نطر دهد. زيرا بخش بزرگي «روحانيون مهم اين بود كه 
از افكار عمومي، او را سخنگوي خود مي داند. [به عالوه] مردي [است]  كه 

  ». او [مي شود] گره مسائل داخلي مملكت را گشودبا 
در اين مالقات ، حرف هاي شريعتمداري ازحد مسائل فرعي فراتر رفت و 

  مستقيمĤ به شاه پرداخت :
كند. سر مشق بايد از باال  سركوبي، همه چيز را براي هميشه حل نمي« 

بلكه بايد در بيايد ... ما يك قانون اساسي داريم، كه نبايد روي كاغذ بماند، 
متن و روحش اجرا شود. شاه بايد داور باشد و برفراز اختالفات افراد و گروه 

اندازند  و جلوه گر  ها قرارگيرد. در صورتي كه ايشان خودشان را جلو مي
   ...» .اش را از بين مي برد  شوند. قدرتي كه به اين ترتيب به كار رود، صاحب مي

آموزگار مرد :«ضرورت تغيير دولت گفت آيت اهللا، در ادامه سخنانش از 
سپس، در پاسخ ِ » .  اي نيست مدارِ برجسته درستكاري است، ولي سياست

، از چند نقر نام مي برد »رئيس دولت كه باشد«سئوال ِ آقاي نهاوندي كه، 
  كه در رأس آن ها نام علي اميني به چشم مي خورد .

در حاكميت  دموكرات ها  شاه از اميني دل خوشي نداشت. امريكايي ها ـ 
ـ  اميني را به او تحميل كرده بودند. و حال، اميني مي كوشيد تا با 
وساطت آيت اهللا شريعتمداري مجددآ مصدر كار شود . حتي از شاه 

  » . اما شاه پاسخ نداد« تقاضاي شرفيابي كرد ، 
 بي آن كه نظام پادشاهي«ن كننده داشت . مخالفان، ييتع يرويداد ها شتاب

يا شخص پادشاه را آماج خود قرار دهند، به انتقاد از اوضاع مي پرداختند و 
گر را به  سفارت خانه هاي غربي ، به ويژه آمريكا علنĤ اين جنبش مطالبه

  ».كردند تندروي تشويق مي
اوت ( اول ماه رمضان ) تظاهرات خشونت آميزي در اصفهان به  11روز 

شمارشان از چند  صد نفر فراتر نمي وقوع پيوست . تظاهر كنندگان ـ كه 
رفت  ـ براي اولين بار، با شعارهايشان شاه را مورد حمله قراردادند. اين 

مخالفين بود. رژيم كه كامآل غافلگير  ي تظاهرات، آغاز حركات سازمان يافته
به  -شده بود، در اصفهان حكومت نظامي اعالم كرد. مجالس شورا و سنا

  وق العاده برگزارگردند.  رغم تعطيالت ـ جلسات ف
مرداد) در يك آتش سوزي وحشتناك، در  2( اوت 19در روز پنجشنبه   

نفرـ  كه بيشترشان زنان و كودكان بودند ـ   477آبادان  » ركس«سينما 
چند روز بعد، تحقيقات پليس ويژه، ارتكاب اين جنايات را از «سوختند. 

اران به عراق... رفته بودند و سوي اطرافيان روح اهللا خميني يافت. جنايتك
در همانجا دستگير شدند. ايران تقاضاي استرداد آنان را كرد. اما مقامات 
دولتي و رسمي [ايران]، براي آرام ساختن اوضاع، حقايق مربوط به اين 
پرونده هشدار دهنده را به اطالع مردم نرساندند. نمي خواستند روحانيون 

  » . ناراحت شوند
، »چاپ پاريس ي هيدر صدر آنان چند نشر«ت بين المللي و از طرف نشريا

  اين جنايت هولناك  به ساواك نسبت داده شد.
خواند.  اما در  "تهمتي شرم آور  "ن نوشته ها  و گفته ها را يشاه بعد ها ا«

آن زمان دليري فاش كردن حقيقتي را كه خوب مي دانست نكرد. زيرا 
  ».مطمئن بود كسي باورش نخواهد كرد 

سه سال بعد، مقامات رسمي جمهوري اسالمي پذيرفتند كه اين عمل، «
بوده است ... بعدها  "ماهيت اسالمي"و داراي  "اساسĤ انقالبي "كار آنان و 

همين گونه اقدامات تروريستي در الجزاير، مصر و همين اواخر در امريكا و 
  ».جاهاي ديگر به دست اسالم گرايان انجام گرفت

)، شاه در حضور چند نفر، از 78مرداد  28اقعه سينما ركس (فرداي روز و
سينما ركس اشاره كرد  ي جمله  نخست وزير (آموزگار) و هويدا ، به حادثه
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وحشتناك است. شمار زيادي كودك در ميان شان بوده. طبيعي : « ... 
است كه پنجشنبه بعد از ظهر كودكان را به سينما ببرند. نمي دانيم عملي 

رانه بوده يا حادثه. اما چه كسي در ها را توانسته است قفل كند؟ جنايتكا
. «...  
اوت، آيت اهللا  خميني ـ كه تدريجĤ در حال مطرح شدن بود ـ   23روز 

رژيم را به باد حمله گرفت و براي نخستين بار از جمهوري اسالمي سخن 
وچك  به ميان آورد. در همين روز، بازار تره بار تهران توسط يك گروه ك

افراطي به آتش كشيده شد . مقامات رسمي رژي ، تقريبĤ واكنشي نشان 
  ندادند .

شتاب ِ پيش رونده ي رويدادها، شاه را ناگزير از تغيير دولت كرد. در اين 
نخست وزيري   يزمان، دكتر نهاوندي  هم به عنوان يكي از حايگزين ها

 مطرح بود. 
ي، او را به دربار فرا خواند. در آغاز، نهاوند يشاه، براي آشنايي با برنامه ها

نقطه نظراتش را پيرامون اوضاع كلي مملكت توضيح داد. به نظر او، « خود 
وضع بحراني بود، اما نااميد كننده نبود. شاه هنوهمان اعتماد به نفس غرور 

ش را دارا بود .اعتماد و تواني كه، چند هفته بعد ازدست داد. سپس، »آميز
  ا در مورد راه برون رفت ِ ازبحران  جويا شد .   نظر نهاوندي ر

داليل نارضايتي مردم، كه مورد سوء استفاده بيگانگان قرار «نهاوندي، از 
از گردانندگان » فساد مالي گروه كوچكي«سخن آغاز كرد. از » مي گيرد

نبود گفتگو با سرآمدان روحانيون، شايعات پي در پي در «مملكت، تورم، 
و وضعيت حاكم بر بنياد پهلوي، گفت. آنگاه به راه هاي »  مورد ساواك

يك دولت چديد ... هرچه زودتر بايد سر كار «برون رفت از بحران رسيد: 
» .  بيايد  ... و در آغاز از مجلسين اختياراتي كامل براي شش ماه بگيرند 

برخي از اعضاء خانواده سلطنتي، بايد به دستور شاه مملكت را ترك كنند. 
از افراد كار آزموده و درستكار «هاي باالي مملكت بايد  اندركاران رده دست
فشارهاي تورمي، با اتخاذ برنامه اي دراز مدت از روي مردم ». باشند

« برداشته شود. در زمينه اقتصاد، با لغو انحصارات اقتصادي و بازرگاني ، 
ه هويدا به اتاق هاي اصناف، ك».  « به خود بگيرد يرقابت آزاد صورت واقع

وجود آورده بود...[ به دليل ايجاد نارضايتي شديد، در ميان بازاريان و 
شود . تقويم سنتي بايد ـ مجددآ ـ » منحلورژوازي كوچك ، ] بايد فورآ ب

  جايگزين تقويم شاهنشاهي گردد و...
آقاي نهاوندي بر اين باور است كه  او، براي انتخاب شدن، بخت كمي 

گر [شاه] مرا مأمور تشكيل كابينه مي كرد، مي بايست ا«داشت. مي گويد ،
دست هايم باز [مي بود]، نه آن كه مدام با شاه برخورد و چانه زدن داشته 
». باشم  و به ويژه با نخستين اقدامات ناچار شوم با اطرافيان او در گير شوم

آقاي نهاوندي مي گويد: شاه، بعدها (در تبعيد)  در حضور ملكه و خانم 
اگر پارسال شما را انتخاب كرده بودم، شما را به قتل «رنيا به او گفت، پي

كه مي خواستم  يمخالفان، سودجويان. «ياما نگقت چه كس». مي رساندند
  »دست شان را كوتاه كنم ، مأموران خارجي؟... 

  

  
ساله سنا، بنياد  70جعفر شريف امامي، رئيس «اوت ،  27روز شنبه ،

نعتي و بازرگاني و استاد اعظم لژ بزرگ فراماسونري پهلوي، بانك توسعه ص
  ».     ايران، مأمور تشكيل دولت تازه شد

خطرناك ترين انتخاب براي «تيمسار مقدم، كه  انتخاب شريف امامي را 
مي دانست، از نهاوندي (رئيس دفتر شهبانو فرح)  مي » آينده مملكت 

م كند. تيمسارمقدم، در اين خواهد كه امكان مالقات  با ملكه را برايش فراه
مالقات، كه آقاي نهاوندي هم حضور داشت، از فرح مي خواهد كه شاه را از 

اين مرد كشور را يك راست به پرتگاه «اين تصميم منصرف كند. زيرا، 
  ».خواهد برد

ملكه فرح، دو باركوشيد، تا شاه را از انتخاب شريف امامي منصرف كند. اما، 
تيجه ماند. در نتيجه، آموزگار مستعفي و شريف هر دوبار تالشش بي ن

  امامي مأمور تشكيل كابينه شد .
بهت زده خشمش را بروز داد: به «تيمسار مقدم، پس از ترك دفتر فرح، 

راستي باورم نمي شود! ...آيا ممكن است اطالعات اعليحضرت اينقدر غلط 
ه ديگر شورش ف امامي ! ... دو ماياطالع ... شر باشد ... يا اين قدر بي

همگاني مي شود ! ... دست كم من، آن چه از دستم بر مي آمد براي 
  ...». جلوگيري از گرفتار شدن مان به بدترين وضع كردم 

مي توانست آموزگار (نخست وزير خود) را، كه «به باور آقاي نهاوندي، شاه 
واهد البته سياستمداري ميان مايه، اما درستكار بود، حفظ كند، و از او بخ

اي را بر  كه دگرگوني هايي در دولت خود انجام دهد و مردان كار آزموده
اين « ، كه بتوانند بر بحران غلبه كنند. شاه، بعدها در غربت گفت: » گزيند

تأسف انگيز ترين اشتباه من بود. اشتباه كردم كه گذاشتم مردي كه چنان 
كنار برود ه هاي خوبي مي كرد و هيچ در فكر سودجويي نبود، يتوص

...هويداي بد بخت مرا مجبور كرد. اين هويداي بيچاره ... به من اطمينان 
... و از اين  شريف امامي روابطي استثنايي با روس ها داردداد كه 

كنند. در  ش گوش مييگذشته چند تن از روحانيون مهم به حرف ها
صورتي كه به محض رسيدن او به نخست وزيري، كارگران نفت، كه 

نيست ها آنان را تحريك مي كردند ، اعتصاب خود را آغاز كردند، و من كمو
  » .خيلي زود دريافتم كه روابط او با قم هم خيالي بود
ـ امير خسرو افشار، به 1شاه، سه وزير را به شريف امامي تحميل كرد: 

عنوان وزير امور خارجه، كه در وزارت خارجه به عنوان يكي از برجسته 
اخته مي شد.  به تصريح اسداهللا علم (در يادداشت هاي ترين شخصيت شن

تكبر و غرور و اعتماد به نفس خسرو افشار، شاه را ناراحت « روزانه اش)  
از "مي كرد. اما وخامت اوضاع باعث شد [كه شاه] از كسي كه به او انگ 

دكتر محمد باهري، ـ  2». زده بود، در خواست همكاري كند "خود راضي
اصالحات « و معاون نخست وزير، در دولت اسداهللا علم   كه  استاد حقوق 

جند هفته بعد ، در «  باهري ، » . دليرانه اي در دادگستري انجام داده بود 
ـ  3».  مخالفت با نخست وزير، هيأت دولت را ترك گفت و استعفاء داد
ه خواست دكتر هوشنگ نهاوندي ( به رغم عدم تمايل) به اصرارملكه  ـ ك

شركت در كابينه را پذيرفت و به  وزارت علوم و  را نمايندگي مي كرد شاه
  آموزش عالي  رفت. 

» اتحاد مقدس « شريف امامي ، در بيانه اي كه از راديو پخش شد ، از 
« در مورد انتخابات آينده ، ». زمان را زمان  اتحاد ملي خواند« گفت و 

در هنگام تصدي رياست تاريخ شاهنشاهي را (كه خود، » . قول هايي داد
 ي  همه«سنا، سرسختانه از تصويب آن جانبداري مي كرد)  لغو كرد. 

كازينوها و قمارخانه ها را (كه متعلق به بنياد پهلوي و  در تحت رياست 
جشن هنر شيراز هم (كه به گفته نهاوندي، شاه، » . خود او بود)   بست

سرش آن را تحمل و تنها به خاطر هم» چندان از آن خوشش نمي آمد«
ترها (هنگامي كه نهاوندي  مي كرد )   به تصميم شهبانو فرح لغو شد. پيش

نمي فهمم اين «رئيس دانشكاه شيراز بود )  روزي شاه به او گفت: 
اش گزاف است و گمان نمي كنم  خورد هزينه جشنواره چه به درد ما مي

ا نمي شناسد سودي داشته باشد. از هنرمندان كم ارزشي كه كسي آن ها ر
كنند، تا حلق ِ چند روزنامه نويس ِ خارجي ِ مهمان، خاويار  دعوت مي

هاي گوناگون مي دهند. آن ها هم وقتي به  تپانند و به آن ها هديه مي
كشورشان بر مي گردند، به روي ما تف مي اندازند و انتقاد مي كنند... ولي 

يري در مورد پيش از تصميم گ» . خوب ، شهبانو خيلي اصرار دارد 
جشن هنر شيراز، آيت اهللا شريعتمداري، در تماسي تلفني با  ي لغوبرنامه

اش را، در مورد روي داد سال قبل  آقاي نهاوندي (به رغم آن كه نارضايتي
جشن هنرشيراز، پنهان نمي كرد) لغو برنامه را اشتباه بزرگي خواند. به باور 

ا امتياز دادني، نشاني از ي تحول اوضاع چنان است كه هر عقب نشيني«او، 
ضعف تلقي خواهد شد. بنا بر اين از اين به بعد، حكومت بايد استحكامش 

  ». را نشان دهد و قدرت نمايي كند
سپتامبر، هواكوفنگ رئيس جمهوري چين كمونيست، براي ديداري  5روز 

رسمي وارد تهران مي شود. سفر هواكو فنگ و امضاي موافقت نامه ي 
به منظور مقابله با توسعه طلبي شوروي در (« ران و چين سري، بين اي

افغانستان  و ياري رساني به نيروهاي مقاومت ضد شوروي، كه هنور در 
نارضايتي آمريكا را از سياست مستقل شاه افزايش »)  حال شكل گيري بود

در ديداري طوالني، رئيس جمهور چين پشتيباني خود را از شاه «داد. 
او در مورد دخالت امريكا و شوروي، براي بر هم زدن ثبات  اعالم كرد و به

  » در ايران ، هشدار داد.
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سپتامبر، پس از نماز جماعت عيد فطر، راهپيمايي  7روز پنجشنبه 
از سوي محالفان مذهبي، به رهبري آيت اهللا  مسالمت آميز بزرگي،

ي شريعتمداري و نيروهاي جبهه ملي، در خيابان كوروش كبير برگزار م
كنند. شعارها، تنها  شود كه بيش از صدهزار نفر درآن شركت مي

را مورد حمله قرارمي داد. اما، در صفوف آخر » فساد«و» مفسدين«
براي نخستين بارـ چند تصوير [از آيت اهللا] خميني در «تظاهركنندگان ـ 

اين سو و آن سو ... و چند فلسطيني  ديده مي شد ...  شعارها تند و عليه 
در همان روز و تقريبĤ در همان ساعت، به مناسبت ». «ه ي پهلوي بودسلسل
بيمارستان ها، شهبانو بدون اطالع قبلي از بيمارستان دكتر اقبال  يروز مل

، » ... ديدار كرد ...به زودي جمعيتي  پنج ـ شش هزار نفري گرد آمدند
هاي راديوو تلويزيون خبر«برايش كف زدند و به نفع شاه شعار دادند . 

كوتاهي [از اين رويداد را پخش كردند] ؛  ولي به سرعت  به آنان دستور 
اكيد داده شد تا آن گزارش را سانسور كنند ... تا مبادا چيزي در مورد 
». استقبال مردم وشعارهايي كه به هواداري شاه داده شده بود، پخش شود

چگونه . «پخش كوتاه اين مراسم، نخست وزير را به اعتراض واداشته بود
زيون تبديل به ابزار يمي شد رفتار نخست وزير را درك كرد؟ راديو و تلو

تبليغاتي مخالفان شده بودند، آن ها را از نمايش تظاهرات ِ مردمي ِ 
  ». خودجوش و بسيار دلگرم كننده براي شاه ، ممنوع كردند

سه تا پنج هزار هوادار آيت اهللا حميني ، در «عصر همان روز ، حدود 
اعالم كردند « سر دادند  و» مرگ بر شاه « تهران،  فرياد » ييدان ژاله م

متعاقب آن، شوراي امنيت ملي، به رياست ». كه فردا، باز گرد خواهند آمد
شريف امامي تشكيل جلسه مي دهد . تصميم بر اين گرفته مي شود كه  از 

  صبح  فرداي آن روز حكومت نظامي اعالم شود . 6ساعت 
آزمون ـ وزير مشاورـ  از سوي نخست وزير مأمور ابالغ اين دستور منوچهر  

به راديوـ تلويزيون مي شود، كه فورآ برنامه هاي عادي شان را قظع كنند و 
اما نه تنها «هر نيم ساعت خبر اعالم حكومت نظامي را پخش نمايند . 

ت عادي راديو ـ تلويزيون قطع نشد، بلكه خبر [برقراري حكوم يبرنامه ها
عني درست ي .نظامي]  نخستين، بار در ساعت شش صبح فردا  پخش شد

زماني كه حكومت نظامي آغاز شده  و در بسياري  از محالت، جمعيت 
  ».مشغول راهپيمايي بود

عمدآ دستور « آيا، منوچهرآزمون (آن گونه كه بسياري مي پندارند،)  
نقش « پس از آن، » ود؟خبررساني را دير به راديو ـ تلويزيون ابالغ نكرد ه ب

اين وزير، كه چندماه بعد به دستور[آيت اهللا] خميني اعدام شد ... در 
آزمون، چندي بعد به دكتر ». جلسه هيأت دولت، پر ضد و نقيض بود

به مسئوالن راديو ـ تلويزيون تلفن كرده و دستورات «نهاوندي گفت كه 
  نخست وزير را ابالغ كرده است. 

كه او، از[رضا قطبي] رئيس راديو ـ تلويزيون متنفر بود و البته اين هم بود 
بعيد نيست كه، ». شايد مي خواست بار مسئوليت را بر دوش وي بگذارد

عوامل ايجاد تأخير، در پخش خبر مربوط به حكومت نظامي، دست 
اندركاران راديو ـ تلويزيون باشند. به رغم اين، آقاي نهاوندي مي گويد،  با 

به هيج نتيجه اي «كه در اين مورد انجام داده است ،  همه تحقيقاتي
  » . نرسيد 

شهريور را، دست باال  17نويسنده، شمار شركت كنندگان در تظاهرات روز 
توسط مالها  ... تحريك شده بودند  و «هزار نفر برآورد مي كند، كه   30

 »گروه هاي آموزش ديده شورش گر، اداره شان مي كردند
 
  :  هرگز مرا رها نخواهند كرد آمريكايي ها  

شهريور)  به بازنگري  17گرچه فرماندهي ارتش (با تجزيه وتحليل رويداد 
خود را با شرايط تازه ، يعني «خود پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه 

» اش مي كنند ، تطبيق دهد طغياني كه يك گروه كوچك حرفه اي رهبري
اي كه به بار آمده بود،  ابعاد لطمه « اي ديگر بود:  .اما، واكنش شاه بگونه

شمارقربانيان  و اظهار نفرتي كه برخي از[شاه] آشكار ساخته بودند ... انك 
آنگار رويدادها «اندك ، [او] را به حالتي تسليم گونه فرو[برد]. آن سان كه، 

  » .  ديگر به او مربوط نبود
ي دستور داد به تشكيالت حكومت نظام«سپتامبر، شريف امامي  9از صبح  

دستورِ جديد  ». كه، ديگر در برابر تظاهركنندگان واكنشي نشان ندهند

ر، بدون شك تأييد ِ ضمني شاه را با خود داشت. زيرا، شاه او را ينخست وز
آزاد گذاشته  بود كه هرچه مي خواهد بكند. دستور اخير نخست وزير، (به 

ِ مخالفان ِ  گانسركرد«منظور نشان دادن حسن نيت دولت)  به اطالع 
مي گويند، سفيران آمريكا و انگليس، [از اين بابت] «رسيد . » تندرو

  » .  صميمانه به [شريف امامي]  تبريك گفته بودند
بيانيه اي ، با انتشار "رانبررسي مسايل اي"... گروه  سپتامبر 10روز «

ل ون افراطي، چنان كه خود گفته اند، خياي، اعالم كرد كه انقالبطوالني
دارند همه ي آزادي هايي را كه زنان ايران... در طول ده ها سال به دست 
آورده بودند (از جمله  برابري با مردان، در جامعه و سياست)  پس بگيرند؛ 
[همين طور، مي خواهند] قوانين اجتماعي و اصالحات ارضي را، كه در 

امه ي بزرگ تضاد با اسالم مي دانستند، مورد ترديد قراردهند... دو روزن
. عصر همان روز، ديدار »عصر پايتخت، متن كامل آن بيانيه را چاپ كردند

و گفتگويي، بين شاه و دكتر نهاوندي صورت مي گيرد. ماوقع  را، از زبان 
  آقاي نهاوندي بخوانيم: 

چگونه "عجيب گفت:  يشاه پيش از آن كه با من دست بدهد، با لحن« 
در "ش چيست. سپس بالفاصله افزود : درك نكردم منظور "جرأت كرديد؟ 

موقعيت كنوني، به راستي شجاعت مي خواهد ... هم اكنون [بيانيه تان را 
  . "در] روزنامه ها خواندم ... از راديو تلويزيون خواستم [آن را] پخش كند 

ناگهان دريافتم كه [شاه] چه اندازه گمان مي كند كه همگان رهايش  
شعار هايشان "ين نبود. [شاه] سپس ادامه داد: اند ـ در حالي كه چن كرده

مگر من با آن ها "را شنيده ايد؟ و بي آن كه در انتظار پاسخ بماند افزود: 
  » ." چه كرده ام؟ بگوييد، با آن ها چه كار كرده ام

سودجويان (از جمله در خانواده ي «اطراف شاه تدريجأ خالي مي شد.  
سودجويي هايشان را در جاهاي  ي هكوشيدند اطمينان به ادام خودش) مي
.ادامه ي اين روند موجب شد، تا شاه  خود را روز به روز »  ديگر بجويند

(رئيس كل تشريفات » "اصالن افشار "به گفته ي «تنهاتر احساس كند. 
  شاهنشاهي)  كاخ شاه هر روز خالي تر مي شد. 

الق ، بلكه سود نه فقط وفاداري و اخ« آقاي نهاوندي ، براين باور است كه 
مملكت نيز ايجاد مي كرد كه در آن روز هاي دشوار از شاه  پشتيباني [مي 
شد و]  انتقاد از سياست شاه، مي بايست با پشتيباني او همراه مي بود. زيرا 

به باور آقاي نهاوندي، » . [شاه] تنها اهرم هر پيشرفتي در ايران بود
  » .   ي آمد]، يا به دست نمي امددموكراسي در ايران يا با شاه به دست [م«

(كه چندي بعد) با شاه داشت، صحبت را به  ينويسنده ، در مالقات ديگر
كه  ناكارآ و «اش ، تحت مسئوليت ي بركناري يكي از معاونان وزارتخانه

ناگهان از جا پريد و گفت: « مي كشانَد. مي گويد: شاه » همواره  غايب بود
ترين  ا شگفتي بسيار شنيدم كه يكي از بي ادبانه. ب "نه ، اين ... را [نه]"

ناسزاهاي زبان فارسي را به كار برد  [و آن گاه گفت] كه اگر خدا بخواهد و 
گر  ما بتوانيم دوباره اوضاع را مرتب كنيم، مي دانم با اين مفسد ِ دسسيه

  .  "ما  ي هايش را مي دانم . حتي در خانه كثيف چه كنم، تمام خدعه
ناسزا، از زبان شاه ... شگفت انگيز بود. [شاه ،آن گاه] افزود:  شنيدن آن 
فعأل نبايد به او هيچ بهانه اي داد كه خود را قرباني وانمود كند .چون او از "

. با اين  "هر آبخوري آب مي آشامد . اگر ممكن است، چشم از او بر نداريد
ص را، به حال، چند هفته ي بعد، شاه (گويا به خواهش شهبانو) آن شخ

در پايان اين مالقات كوتاه، شاه به ». مدت پانزده دقيقه مالقات كرد 
  نظر خواهي مي كند.» شريف امامي « ناگهان از [نهاوندي]، درمورد 

اين پرسشي غير عادي بود. زيرا شاه هرگز از «آقاي نهاوندي مي گويد : 
مي كرد. وزيران، درمورد نخست وزير ـ كه رئيس شان بود ـ نظر خواهي ن

زيرا نمي خواست او را تضعيف كند .... آيا او از انتخاب خود پشيمان شده 
  » . بود؟ احتماأل

بررسي مسايل "در روز يازدهم سپتامبر، پس از پخش بيانيه ي گروه 
سروده ي ملك الشعراي بهار، كه » ( مرغ سحر«از راديو، تصنيف    "ايران

بود و از استبداد شاه سخن مي از ترانه هاي مربوط به انقالب مشروطيت 
نشانه ها و اشاره «گفت) پخش شد. شاه كه پخش آن  تصنيف را حامل 

اي ملتهب،  ماوقع  تلفني) با خشم و به گونه يييي مي ديد (در گفتگو» ها
  را با نهاوندي درميان مي گذارد :

  شاه:  شنيديد ؟ -
  نهاوندي: در چه مورد ؟ اعليحضرت . -
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  شما را پخش كردند .شاه : بيانيه ي  -
  نهاوندي: گمان مي كنم خود اعليحضرت امر فرمودند. -
شاه: البته. ولي تصنيفي كه پس از آن پخش كردند ... اين بيانيه را  -

  درآخر اخبارگذاشته بودند كه تصنيف را بعدش بگذارند.
  نهاوندي: اعليحضرت ! از من چه بر مي آيد؟ راديو در اختيار من نيست. -
  » يك كاري كنيد. اين فاجعه است. خرابكاري است. شاه: -

شاه، كه هميشه همه از او اطاعت مي «آقاي نهاوندي بر اين باور است كه، 
كردند [در آن روزها] حتي در يك مورد پيش پا افتاده نمي دانست چه 

  » بايد بكند.
رئيس راديو ـ تلويزيون ملي (پسردايي «معموأل، بدون اجازه ي رضا قطبي، 

نخست وزير، دو روز ». هبانو و همانند برادر او)  هيچ كاري انجام نمي شدش
شاه گفته بود «پيش از آن، از شاه تقاضاي بركناري رضا قطبي را كرده بود. 

كه بركناري او همسرش را ناراحت خواهد كرد و سپس افزود: آخرين 
فته اند و اخطار را به قطبي بدهيد. بايد كمونيست هاي را كه اطرف او را گر

نخست وزير پاسخ داد ه » . مهار همه چيز را در دست دارند، بيرون كند
  » . "او حتي تلفن هاي مرا پاسخ نمي دهد"بود: 

آقاي نهاوندي ، به دنبال گفتگوي تلفني  اش  با شاه ، به وزير اطالعات كه 
رئيس قطبي بود، تلفن مي كند و مالحظات شاه را با او در ميان مي گذارد 

خواهد كوشيد [قطبي] را بيابد و افزود: «پاسخ وزير اطالعات آن بود كه .
  » . "اما اين كار آساني نيست"

در طول هفته هاي بعد ، نخست وزير، با ابن گمان كه بركناري امير عباس 
 هويدا ، آرام شدن افكار عمومي را به دنبال خواهد داشت، موافقت شاه را،

گيرد. شاه، پس از خلع اميرعباس هويدا  بار ميبراي بركناري او از وزارت در
هويدا » . به او پيشنهاد كرد سفير ايران در بلژيك شود«وزارت دربار،  از
در آن ايام دشوار، نمي خواهد كشور را ترك «نهاد شاه را رد و گفت  پيش،

  » .كند ، و مردي نيست كه از انجام وظيفه بگريزد 
  پيشنهاد سفارت پاريس، واشنگتن، «ويدا به باور آقاي نهاوندي، اگر به ه 

  

  
  

  عني مقامي كه معموأل به نخست وزيران پيشنهاديلندن، مسكو يا واتيكان (
  » . مي كردند) مي شد ، مي پذيرفت

ري از اختياراتي كه حكومت نظامي به او مي داد ، ينخست وزير، با بهره گ
شين را صادر كرد . يدستور بازداشت چند وزير سابق و چند تن از مقامات پ

اما اختياراتي كه به اين ترتيب به  نخست وزير داده مي شد فقط در مورد «
افرادي بود كه امنيت كشور را به خطر اندازند... [طرفه آن كه] آنان كه 

  » . نظم را برهم مي زدند، تنبيه نشده در كوچه مي گشتند
بي را به دست گرچه شريف امامي ـ در طول همان هفته ـ استعفاي رضاقط

اش واگذار شد، اما روال كار  يآورد و در آغاز، مسئوليت او به معاون اصل
  هيچ تغيير نكرد .» در راديو و به ويژه در تلويزيون«
جمعه «سپتامبر را، روز عزاداري، براي قربانيان  11آيت اهللا شريعتمداري،  

خوني بريزد و  شاه آن بود كه مبادا ي اعالم كرد. اگر تنها دغدغه» ي سياه
در اين مورد دستورات الزم را (به رغم حكومت نظامي) داده بود، تنها 
دغدغه نخست وزير، نگراني از رنجيدن احتمالي مخالفين ، حتي 

  تندروهاشان بود. 
به زودي اعتصابات پراكنده در همه جاي كشور، به ويژه در صنعت نفت 

بري مي كردند) آغاز (كه كميته اي  از كمونيست هاي قديمي آن را ره
شد. با آن كه دستمرد كاركنان نفت، از بقيه كاركنان دولت باالتر بود، اما، 

درصدي  25واكنش نخست وزير (براي شكستن اعتصاب) قول  افزايش  
او در هيئت دولت گفت كه اين افزايش حقوق براي  «حقوق آن ها بود. 

خود عمل نخواهد  و به وعده ي "آرامش افكار و بازگرداندن نظم است"

به رغم اين، نتيجه چيزي نبود جز فرو رفتن تدريجي  كشور، در ». كرد
  هرج و مرج مطلق .

به وقوع پيوست، كه هفتاد  "طبس"سپتامبر، زلزله اي در شهر كويري  16
درصد شهر را از ميان برد. در نخستين ساعات وقوع زلزله ، شمار قربانيان 

  سه هزار نفر برآورد شد . 
ه (طبق معمول در اين گونه موارد) تصميم گرفت به ديدار مناطق شا«

سينما ركس  ي بي تفاوتي رسمي، در رويارويي با فاجعه». زلزله زده برود
آبادان، برايش درسي شده بود. به گفته ي  سرنشينان هواپيمايي كه شاه 

آيا از آن » .  او عصبي بود« همراهي مي كردند ،  "طبس"را، در رفتن به 
شاه [گرچه]  با « بيم داشت كه با واكنش خصمانه ي مردم رو به رو شود؟ 

بيم آمد. اما التيام يافته باز گشت. استقبال  مردم زلزله زده، مهربانانه ... 
بود. شاه، سه ساعت تمام، همه ي خيابان هاي ويران شده ي شهر را 

ف عادتش گشت، به تقاضاها گوش داد، هموطنانش را دلداري داد و بر خال
  » .اجازه داد مردم او را ببوسند

با «شاه، دربازگشت به تهران (براي زيارت)  توقفي كوتاه در مشهد داشت.  
آن كه مردم آن جا، در آخرين لحظه، از آمدنش آگاه شده بودند، استقبال 
گرمي از او كردند. در حرم امام رضا، با شمارزيادي از ماليان ديدار كرد و 

اش به اسالم سخن گفت ... همه دستش را بوسيدند و  يبستگبا آنان از وا
اعتبار ، محبوبيت ،شكوه و قدرت شاه «.گرچه، » ابراز وفاداري به او كردند 

اما، او از اين دست ِ بااليي كه داشت، » . همچنان دست نخورده مانده بود
  بهره اي  نبرد و طرفي نبست.

رو به رو نشد .  يال چندانسفر چند روز بعد شهبانو، به طبس با استقب
رفتار ِ اندكي نامناسب تني چند از همراهانش، مردم را آزرده كرده بود ... «

شهبانو خشمگين شد . راديو، بي گمان براي كدر كردن تصوير او، واكنش 
  » . خشم آگين او را پخش كرد 

دولت، يك سرلشگر مهندس بازنشسته را كه ... به كارداني و دين داري « 
اما، ناگهان سزو » . ران شده كرد يه بود ، مأمور بازسازي منطقه ي وشهر

كله گروه كوچكي از ماليان (كه معلوم نبود از كجا آمده اند) در منطقه 
پخش مي كردند و به زلزله  زدگان، لباس  يكه شيرين«زلزله زده پيدا شد، 

در  در همان زمان، چند تن از رهبران مخالف،» . و كمي پول مي دادند
ديدار با نخست وزير (با اشاره به  حضور ماليان در مناطق آسيب ديده) از 
او خواستند تا به آن ها نيز، براي امداد رساني  به زلزله زدگان  اجازه داده 

  شود .      
دست به اقدامي «شريف امامي، به دنبال موافقت با درخواست آن ها ، 

ستور داد بار و بنه اش را جمع جنون آميز زد: به مأمور باز سازي خود د
كند و به تهران بازگردد. مأموران دولتي نيز تقريبأ همگي، منطقه را ترك 
گفتند. مخالفان بالفاصله حكومت را به بي مسئوليتي متهم كردند و 
اعمالش را خيانتكارانه خواندند. شواهد هم به آن ها حق مي داد. افكار 

ها، بي آن كه شاه بداند صورت گرفته  اين ي عمومي بر خود لرزيد. و همه
  » .بود

اواخر تابستان و اوائل پاييز ، شاه با آن كه فرصت داشت تا با حضور در 
گشايش دوره تقنينيه ، آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها و ... « مراسم 

عقايدش را در مورد اوضاع كشور ابراز دارد و جهت گيري اش را مشخص 
  » .هيچ نكرد « انتظار مردم  اما ، به رغم ...» . كند 

گرچه اقدامات سطحي دولت  نمي توانست گشايشي در كارها ايجاد كند و  
افكار «  داليل نارضايتي مردم ، كماكان وجود داشت . اما بخش عمده ي 

مردم ، نظاره » . عمومي ، به رغم آسيب ديدگي ، هنوز درهم نشكسته بود 
خيال و سست عنصر و مخالفيني  گر مبارزه اي بودند ميان دولتي خوش

كه ، روز به روز بر خشونت شان مي افزودند . دسيسه ي قدرت هاي غربي 
، عليه شاه هم  ديگر راز سر به مهري نبود . از اين رو ، در اين جنگ 

و مي خواستند بدانند، » مردم روزبه روز محتاط تر مي شدند « مغلوبه ، 
  يني خواهد كرد. كفه ي ترازوي قدرت به كدام طرف سنگ

زوج سلطنتي، «قانون گذاري بود.  ي تازه ي سپتامبر، روز گشايش دوره 20 
با كالسكه ي با شكوهي به مجلس سنا آمدند .در مسير عبور آنان ، مردم 
ابراز احساسات گرمي  كردند . هنگامي كه شاه وارد تاالر شد ، همه متوجه 

است . شگفت انگيز بود .  شدند كه فقط خانم ديبا در كنار زوج سلطتني
حاضران برخاستند و دست زدند . براساس مقررات تشريفات ، شاه آنان را 
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به نشستن دعوت كرد .آن گاه در ميان شگفتي همگان ، خود نيز نشست و 
متن سخنراني اش را خواند... سخنراني اي بود به كلي بي ارتباط با 

راني را همراهي [مي] واقعيات [روز] . كف زدن هايي كه بخش آخر سخن
  » .    كرد شدت كمتري داشت . همه يكه خورده بودند

مراسم سنتي اعطاي آخرين درجات فارغ التحصيالن «سپتامبر،  21روز 
دانشكده افسري برگزارشد ... سرلشگر منوچهر بيگلري ... فرمانده ي 
و، دانشكده ...گزارش ساالنه را به استحظار رساند. [بخش پاياني] گزارش ا

افسران جواني كه "كه شگفتي حضار را برانگيخت ، لحني سياسي داشت : 
امروز به وفاداري به اعليحضرت سوگند خوردند (در هر شرايطي كه باشد و 
در برابر هر د شمني ، چه داخلي و چه  خارجي)  آماده دفاع از ميهن و 

  » . شاه هستند
سه ساعته از دانشكده ،  ، در پايان بازديد»شاه كه ظاهرأ خشنود شده بود«
با وقار و بسيار جدي به تيمسار فرماندهي و چند تن غير نظامي كه در «

با ارتشي به اين عظمت، چگونه مي توان حتي "پيرامونش بودند گفت: 
اي گمان كرد كه  اين افراد [مخالفان] بتوانند  ثبات كشور را خدشه  لحظه

  » .و هم نادرست هم درست بود«اين داوري شاه » . "دار كنند
اوضاع روز به روز وخيم تر مي شد. روز اول اكتبر، تظاهرات بسيارگسترده 
اي در تهران و چند شهرستان برپا شد، كه  در آن شاه را آشكارا مورد 

« توهين قراردادند.  نيروي انتظامي واكنش مناسبي نشان نداد. در واقع ، 
  » . در همه جا فلج شده بود

ين هفته ها دريافت ، آن چه در كشور اتفاق مي افتد ، شاه ، در خالل ا
اقدامي گسترده از سوي  بيگانگان است ، كه با  سوء استفاده از موج 

در كار »)  كه پذيرفت آن را دست كم گرفته است(«گسترده ي نارضايتي 
تازه داشت به «ايجاد بي ثباتي در كشور و سرنگوني او هستند. شاه 

دادها پي مي برد. با اين حال ، هنوز نمي توانست گستردگي دامنه ي روي
خيانت دوستان و هپيمانان خارجي اش ( آمريكا ، انگلستان، اسرائيل و 

  » . حتي فرانسه ) را باور كند
از ميانه هاي دهه ي هفتاد ، انديشه ي « آقاي نهاوندي بر آن است كه  

د مي دانست براندازي شاه ، ازسوي هنري كسينجر( كه شاه  را دوست خو
و در سال هاي اخير نيز بسيار از او پشتيباني كرده بود ) در قلب شوراي 

بلندپروازي « به باور نويسنده، » . امنيت ملي واشنگتن مطرح شده بود 
هاي ايران، افزايش توان او در زمينه هاي اقتصادي، فن آوري، پولي و 

د ها و تغيير جهت انديشه ي دگرگون شدن اتحا». «نظامي، آنان را ترساند
رابري كند، توانست با اسرائيل ب ن ايران ، يعني تنها كشوريكه ميداد

به ». ، به ويژه دست راستي هاشان را نگران مي كرددولتمردان اسرائيلي
را هرگز ») كيپور«، كمك نظامي شاه به مصر (در جنگ عالوه،  اسرائيل

  فراموش نكرد.
سفيرايران و مدير كل اداره اي  ،» حسين منتظم«نويسنده ، به نقل از 

ايران سياست متعادلي در پيش « افريقا ، دروزارت امور خارجه مي نويسد : 
گرفته بود كه اساس آن ، دلمشغول رفتار نا عادالنه با ملت فلسطين بود 

امكان نداشت كه سياست جديد شاه در مورد اعراب ، از ديد  اسرائيلي ...». 
ماند و واكنش آن ها را بر نيانگيزد . آيا شاه ، به ها و آمريكاييان پنهان ب

  تبعات سياست خارجي جديدش واقف بود؟ 
... زماني كه هنوز جمهوري خواهان ، در واشنگتن در قدرت 1975از سال «

بودند ، جهت گيري هاي بسيارخصمانه اي عليه ايران و شاهش بر هم 
 31ناتش در شد . با آمدن جيمي كارتر و به رغم بيا يانباشته م
[كه به شكل اغراق آميزي شاه را ستوده و از اوحمايت كرده  1977دسامبر

بود ] اين دشمني به باالترين ميزان رسيد و واشنگتن وارد عمل [ بر 
  » .   اندازي ] شد. [ اما ] شاه هيچ توجهي به آن ها نداشت 

كار  ران، كه بيشترِ دوره ييجمشيد قريب ، سفير ا«  دكتر نهاوندي، از
ديپلماتيك خود را درتركيه گذرانده ، و تا هنگام بازنشستگي ، فرستاده ي 

... دو  1978در تابستان سال « ،  نقل مي كند كه »ايران در آن كشور بود 
تن از مقامات تركيه به وي گفتند ( بر اساس اطالعاتي كه دارند) واشنگتن 

د تن از مراجع ديني سرگرم [ تدارك توطئه اي عليه ] ايران است ، كه چن
جمشيد قريب ، به هر زحمتي كه بود ، با شاه » . در آن دخالت دارند 

شاه « مالقات مي كند تا ، بي واسطه پيام مقامات تركيه را به او برساند . 
 چه كسي را ، در آنكارا در جريان اين حرف ها "عصبي از او پرسيد : 

تر شيرواني، وندي و دامادم دك[ جز دكتر نهاقريب پاسخ داد :"گذاشته ايد؟ 
. شاه با لحني بازدارنده گفت : اين سخنان را براي كسي در جريان نيست]

  » . هميشه فراموش كنيد . اين حرف ها گفتگوهاي قهوه خانه اي است 
جورج بال، كه از سرمشق نگاران سياست « به روايت آقاي نهاوندي ، 

پژوهشي و سياست پردازي و خارجي آمريكا و از نخبگان برخي از محافل 
، در مدت اقامت طوالني اش درتهران ، » فشار آن كشور به حساب مي آمد

مشهورترين مخالفان [شاه]  را مي پذيرفت و آنان را به ادامه ي كارهاي « 
طرفه اينكه ، دفتر كار جورج بال (در مدت » . شان تشويق مي كرد 

آماده شده بود. » تلويزيون ملياز سوي سازمان راديو ـ « اقامتش در تهران)
حتي بيانات خصمانه و پر از ناسزاهاي وي، « مورد حيرت آورتر آن كه، 

، در شاه واكنشي برنيانگيخت. هشدار » پس از بازگشت به واشنگتن نيز
كنت الكساندر دو مرانش ، رئيس « ديگري كه به شاه داده شد، از سوي 

د] كه شاه به اواحترام بسيار مي سازمان هاي اطالعاتي ويژه ي فرانسه [بو
  » . گذاشت و همانند دوست صميمي خود مي انگاشت 

روزي، نام همه ي كساني را «  دومرانش ، بعدها  در خاطرات خود نوشت : 
كه در آمريكا ، مأمور فراهم كردن مقدمات رفتن [ شاه ] و برگزيدن 

در يكي از همين و به اوگفتم ، » . جانشين او كرده بودند ، به او دادم 
« گردهمايي ها ، كه خود در آن شركت داشتم ، بحث بر سر آن بود كه ، 

  ».چه كنيم كه عذر شاه را بخواهيم و چه كسي را جانشينش كنيم ؟
هرچه بگوييد باور مي كنم ، جز اين ... زيرا « اما ، پاسخ شاه ان بود كه  

بهترين مدافع غرب احمقانه است كه مرا با ديگري جايگزين كنند . من ، 
در منطقه هستم .  من ، بهترين ارتش را دارم .من ، نيرومند هستم ...اين 

  » .  سخن آنقدر نابخردانه است كه نمي توانم باور كنم 
  هشدار ديگر ، از سوي اقاي نهاوندي بود .   

،  در مورد توطئه » احساسي مبهم « آقاي نهاوندي ( كه به تأكيد خود ،   
خواندن مطبوعات «  ي ها ، عليه شاه آزارش مي داد ) پس از ي آمريكاي

بين المللي و اگاهي از بازتاب  مالقات ها و گفتگوهاي جورج بال در 
پاسخ شاه  قاطع و « ، موضوع را با شاه در ميان مي گذارد . » تهران... 

 » .آمريكايي ها هرگز مرا رها نمي كنند « صريح بود : 
 "بلند پروازي « ، گناه شاه ( ازديد آمريكايي ها ) در به باور آقا نهاوندي 

  معني مي يافت : »اش   "جنون آميز 
ِ شتاب ِ توانايي هاي ايران ؛ پيشنهاد شاه ، مبني ، بر زدودن  افزايش«

سالح هاي اتمي از منطقه ( كه اسرائيل آن را بر نمي تابيد ) ؛ همين طور 
 "خليج فارس  "ورهاي حاشيه ي طرح انعقاد يك قرارداد امنيتي ميان كش

  » .  ، به وسيله ي  همان كشورها  "اقيانوس هند  "و 
شركت هاي نفتي چند مليتي ، نقش شاه را در اوپك ، كه « ديگر آن كه ، 

پادشاه عربستان سعودي ايفا شده بود ، بر او » ملك فيصل  "با پشتيباني 
  » : نمي بخشيدند 

كه سرگرم نوسازي كشورش « صل ، شاه از سلطنت خلع شد و  ملك في
  » . كشته شد  1975بود ، در شرايطي كه هرگز معلوم نشد، در سال 

به دنبال تقاضاي سفارت ايران در بغداد ، دولت عراق با لحني تند ، 
موقعيت آيت اهللا خميني را به عنوان پناهنده ي سياسي ، به او ياد آوري 

تصميم ميگرد عراق را ترك كند.  مي كند . آيت اهللا ، به نشانه ي اعتراض
اما ، اعتبار گذرنامه اش ده سال پيش به سر آمده بود . از اين رو ، از 
كنسولگري ايران در كربال ، تقاضاي گذرنامه ي جديد كرد . كنسولگري ، 

در سطح نخست وزير [ ؟] « از وزارت امور خارجه كسب تكليف مي كند . 
ه اي برايش صادر شود . آيا با شاه در تصميم گرفته شد كه گذرنامه ي تاز

اين مورد مشورت شده بود ؟ البته اين امكان هست كه خود نخست وزير 
اين دستور را داده باشد ، زيرا شاه در آن زمان به نخست وزير خود دستور 

  » .داده بود كه خود همه ي تصميمات سياسي را بگيرد 
يت از ورودش به خاك خود اميرنشين كو« آيت اهللا خميني، پس از آن كه 

، به علت داشتن گذرنامه ي معتبر ايراني ، بدون آن كه » جلوگيري كرد 
نياز به گرفتن رواديد داشته باشد ، به فرانسه مي رود و  ( درپاريس ) در 

  اقامت مي كند .»  نوفل لوشاتو « خانه اي در 
ادعا ژيسكاردستن ،  بيست سال بعد ( برخالف گفته هاي پيشين اش ) 

آيت اهللا خميني هنگام ورودش به فرانسه پناهنده به شمار مي  "كرد كه  
هرگز از آن كشور تقاضاي پناهندگي «  . در حالي كه آيت اهللا ،  "آمد 
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ادعاي اخير يكي از مشاوران وزارت خارجه ي فرانسه ، مبني » . نگرده بود 
غ است .  آيت اهللا ، درو» تهران خواستار استرداد او شده بود « بر اين كه 

بسيار ويژه بود كه از لحظه ي ورود ، با او مانند  "مسافري  "«  خميني 
  » .    مهمان پر ارزش فرانسه رفتار شده بود

آقاي نهاوندي نقل مي كند كه چند روز پس از ورود آيت اهللا خميني ( به 
ي فرانسه ) براي ديداري كوتاه به حضور شاه پذيرفته مي شود و از او م

آيا دولت [ايران] قصد دارد از فرانسه بخواهد به [ آيت اهللا ] « پرسد 
خميني گوشزد كنند كه بايد اصول اقامت بيگانگان را رعايت و براساس آن 

ال انداخت ؟ شاه شانه هايش را بالت در امور ايران خود داري نمايد، از دخا
تم برايم مهم من پرسيد. گف ن را تلفني ازي] هم اژيسكار[دستن"و گفت: 
خوند با من چه مي تواند يك آ"پس از لختي سكوت افزود:  ."نيست
  » .؟بكند

رائول دوله « وزارت خارجه ي فرانسه  اما ـ جانب احتياط را نگه داشت .   
، سفير فرانسه از نخست وزير ايران  خواست ،  تأييد كند كه  هيچ » 

  مخالفتي با ماندن آيت اهللا خميني ندارد. 
، دردامن زدن به تظاهرات نقشي چشمگيرو مؤثر  يانه هاي همگانرس  

، كه برنامه فارسي اش در ايران  "بي . بي. سي  "راديو « داشتند . 
شنوندگان بسيارداشت ، به صداي انقالب تبديل شده بود و ساعت و محل 

 "و  "صداي آمريكا  "» . « تظاهرات مهم را ، از پيش اعالم مي كرد 
...  كه ايرانيان بسياري به آن گوش مي دادند ، [ با كمي  "يل صداي اسرائ

از سه شبكه ي تلويزيوني دولتي .« اعتدال ] همين گونه عمل مي كردند 
فرانسه مي گذريم  [ كه ]  حتي يكبار پخش اخبار ساعت هشت يكي از 
شبك هاي  خود را به تأخير انداختند ...تا مصاحبه ي آيت اهللا را ، كه پس 

  » .نماز شب انجام مي شد ، پخش كنند از 
ازرسانه هاي همگاني « پس از پيروزي انقالب ، مهندس مهدي بازرگان 

، به خاطر نقش شان در  "لوموند  "و    "بي.بي.سي   "غرب ، به ويژه 
  انقالب  ، تشكر كرد .

» چندين كميته ي پشتيباني از آيت اهللا به وجود آمد « در فرانسه ، 

،  "ميشل فوكو  "،  "سيمون دو بوار  "ژان پل سارتر  "، كه توسط 
آندره « سازماندهي و هدايت  مي شد .  "سن ژرمن دپره  "و گروه  
تشبيه كرد و سر  "ژان پاپ پل دوم   "، آيت اهللا را ، به » فونتن 

، در لوموند درج كرد ، كه  "بازگشت ايزدي  "مقاله اي با عنوان 
  وانندگان قرارگرفت .  مورد استقبال بسياري از خ

«  فيلسوف فرانسوي  ، نوشت : آيا آيت اهللا خميني » ژاك مادل ِ « 

  » . درهاي آينده را به سوي بشريت نمي گشايد 

، در » فرانسوا ميتران « حزب سوسياليست فرانسه ، به رهبري 
بعدها « ، تظاهرات خياباني به راه انداخت . » جنبش « حمايت از 

ي براي پشتيباني از گروگان گيري ديپلومات هاي اين حزب ، حت
هيئت نيمه رسمي به تهران  آمريكا ( توسط انقالبيون ) يك

  » .فرستاد

در تمام آن دوران ، پادشاه ، تنها يك بار براي آن كه واكنشي نشان دهد « 
سر آنتوني پارسونز [ سفير  "را مأمور گفتگو با  "اصالن افشار  "،  » 

سفير كه پي برد ، غرض از آن ديدار، ابراز ناراحتي از لحن  انگليس]  كرد .
بي . بي .  "به صراحت پاسخ داد كه « است ،   "بي . بي. سي  "و نقش  

مؤسسه اي آزاد و مستقل است و دولت انگليس و علياحضرت ملكه  "سي . 
  »   .انگليس حق هيچ دخالت در كارش ندارند 

، در داخل انگليس  "بي . بي . سي  "هاي اين ادعا در مورد برنامه « گرچه 
برنامه هاي مربوط به « ، اما ... اين واقعيت كه »  ، تا حدي راست بود 

خارج ـ  تقريبأ ـ هميشه به وسيله ي غير انگليسي ها ، و زير نظارت دولت 
راز سر به مهري نبود . واكنش » تهيه مي شود   يو سازمان هاي امنيت

كه آن مالحظات « عارفين بود . به رغم اين ، گفت سفير ، نوعي تجاهل ال
  را به اطالع لندن خواهد رساند .

سوء نيت پارسونز به اندازه اي آشكار بود كه شاه ـ پس از با خبر شدن از  
  آن  ـ خواست كه آن موضوع رها شود  .   

براي رويارويي با حمالت در تهران ... چند تن از وزيران پيشنهاد كردند كه 
اما ، « رسانه هاي همگاني غربي ،  واكنش نشان داده شود.  »ليغاتيتب

اوضاع را خراب تر «أييد شاه مخالفت كرد و بارها گفت: نخست وزير با ت

  ».  نكنيم
شاه ، كه از طريق ساواك و ركن دوم ستاد ارتش ، در جريان كوچكترين 

كار، نسبت به  اقدامات ِ اطرافيان آيت اله خميني قرارمي گرفت ، و در آغاز
ت نشان مي داد و از اين طريق ،  دامنه ي اطالعاتش را يآن ها حساس

ديگر اصأل به آن ها توجه هم نمي كرد . به « وسيع تر مي كرد ؛  بعدها 
  » . كلي خود را باخته بود 

ت اهللا شريعتمداري كه تا آن زمان رهبر بي چون و چراي يك جنبش يآ« 
در سايه ي آيت اهللا » اندك رنگ باخت  نه چندان تندرو بود ، اندك

  خميني قرارگرفت . 
گستاخ و زياده  امتيازاتي كه دولت به مخالفين رژيم داده بود ، آنان را«

، گرچه هنوز رويدادها را دنبال مي كرد و درمورد شاه». خواه تر كرده بود
ش با سر درگمي و ترديد يآن ها حساسيت نشان مي داد. اما ، واكنش ها

اه بود . موج نا آرامي ها ، نخست وزير را هم ( به رغم  همه ي همر
ارتش ، » . با خود برده بود « اختياراتي كه از سوي شاه ، در دست داشت)  

طرح هايي را « گرچه ، به تدريج  روحيه اش را مي باخت ؛ با اين وصف ، 
  » . مي ريخت ... كه نمي شد شاه از آن آگاه نباشد 

سالروز بازگشايي دانشگاه ... شاه و « به مناسبت مراسم  اكتبر ، 7روز  
شهبانو ... وارد پرديس مركزي دانشگاه تهران شدند... جمعيت به گونه اي 
خودجوش براي شاه دست مي زدند . عبداهللا شيباني ، رئيس دانشگاه ، 
گزارش سنتي خود را داد ... به خاطر ناآرامي اوضاع ... برنامه ي هميشگي 

[ حذف شد ] ... يك استاد جوان ، شعر ميهن پرستانه اي خواند  موسيقي
كه در بخشي از آن ، بر رابطه ي عرفاني شاه و ملتش تأكيد شده بود . 
ناگهان غرش ُپراز احساسات حاضران ، چون رعدي به عرش رسيد . محمد 
رضاشاه آشكارا دستخوش احساسات شده بود و تقريبأ اشك در چشم 

يا بخشي از مردم ، نشانه هاي وفاداري به او ابراز مي  داشت ... مردم ،
داشتند . آيا شاه مي خواست يا مي توانست مفهوم اين تشانه ها را دريابد ؟ 

. «  
تقريبأ يك ساعت به درازا « مراسم ، مربوط به روز بازگشايي دانشگاه ، 

كشيده شد . [ شاه ] جسمش بسيارخسته، اما روحش شادمان بود . براي 
» ياري ،  او هنوز چاره ي دردها بود و اين واقعيت او را دلداري مي داد بس
  .  
نخست وزير ،  « پس از آن ، جلسه اي در كاخ سعدآباد برگزارشد ، كه   

محمدباهري  ( وزير دادگستري) ،  كاظم وديعي  ( وزير كار و امور 
و  اجتماعي) ، منوچهر آزمون ( وزير مشاور) ، گنجي  ( وزير آموزش

پرورش) ،    تيمسار ازهاري  ( رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح)  ،  قره 
باغي ( وزير كشور) ،  اويسي ( فرمانده ي نيروي زميني و حاكم نظامي 
تهران)  ، تيمسارمقدم ( رئيس ساواك)  و   صمديان پور  ( رئيس 

  شركت داشتند  . » شهرباني)   
أ بر آن [ جلسه ] با شاه مشترك «مورد شگفت انگيز ،حضور شهبانو بود كه 

 به معناي ورود رسميبه گونه اي، «  حضور شهبانو،» نظارت مي كردند
  » .ملكه به صحنه ي سياست ايران بود

اوضاع هر روز پيچيده تر و نگران كننده تر « شاه در سخناني كوتاه گفت : 
[ مي شود . به همين دليل خواستم چند وزير كه مسئوليت سياسي دارند و

همينطور ] فرماندهان اصلي ارتش ، اين جا گرد هم آيند . مقصود من اين 
است كه بدانيم ، چه گونه بايد اقدام كنيم ؟ من چه بايد بكنم ؟ از تك تك 
شما مي خواهم رك و راست و صريح ، حتي با شدت و بي آن كه هيچ 

  » . انديشه ي پنهاني در پشت حرف هايتان باشد ، سخن بگوييد 
از همه چيز و همه كس ، حتي از چند وزير كه البته « ست وزير، نخ  

مهار اوضاع از دست شان بيرون شده "حضور نداشتند ، شكايت كرد كه 
  است . »

سياست « را ، به عنوان » برقراري نظم و اصالحات « ، يتيمسار ازهار
يك « ، حالل مشكالت مي دانست . منوچهر آزمون ، »اولويت مطلق 

« را پيشنهاد مي كرد ، كه اخاللگران »  قالبي ، به رهبري شاه شوراي ان
نظم و امنيت و همين طور كساني را كه منفور مردم هستند ، در دادگاه 
هاي نظاميِ مقررات ِ زمان جنگ ـ فورأ و بي فرجام  خواهي ، محاكمه و 

  » .در جا اعدام نمايد ... 
اعليحضرتا ، از اين ": كاظم وديعي جمله اي گفت كه همه را تكان داد 

http://dialogt.de/



  نقد و بررسي

٢٠٠  101 ي آرش شماره

  » ...رويدادها به ويژه بوي نفت مي آيد 
  به راستي خردمندانه بود :« زني هاي بعدي ، به راهكارهايي رسيد  كه يرا 

مهاركردن رسانه هاي گروهي ، به ويژه راديو و تلويزيون ؛ به كارگرفتن 
 روش هاي قاطعانه تري براي اعاده ي نظم در شهرهاي بزرگ ، دستگيري

اخاللگران، جداكردن محله ها از نظر انتظامي براي پيش گيري از برخورد 
ها ، به حريان انداختن پرونده ي پاره اي از مسئوالن كه مرتكب خطاهاي 

  ...» . مهم شده بودند ، در دادگاه هاي عادي 
، اما نه در » قرار شد اين اقدامات ازفرداي آن روز به اجرا در آيد « گرچه 

نه روزهاي ديگر هيچ نشانه اي از اجراي آن تصميمات ديده نشد  اكتبر و 8
 .  

به علت مخالفت شهبانو بود كه در آن «  آيا كان لكم ماندن آن تصميمات ،
جلسه  [ لب به كالم نگشود ] ، يا به سبب مخالف سفارتخانه هاي غربي ... 

  ؟ 
با « و    اكتبر با نخست وزير ديدار مي كند 10آقاي نهاوندي ،  در روز 

  ، علت مسكوت ماندن آن تصميمات را ، از او مي پرسد . » تندي 
از من خواست صبور « بود . » بي ربط « مي گويد :  پاسخ نخست وزير 

  » .باشم و گفت : همه چيز آرام خواهد گرفت . اوضاع را در مهار دارم 
براي او  نهاوندي ، پس از اين ديدار با نخست وزير،  استعفا نامه ي بلندي 

مي بيند » محكوم به ناكامي «  مي نويسد  و در آن سياست هاي دولت را  
  ارزيابي مي كند . » را براي مملكت فاجعه بار  ينتايج چنين  شكست« و 

در همان شب ،آقاي نهاوندي ( در كاخ نياوران) با شاه ديدار مي كند و 
  ابراز مي دارد.   نارضايتي اش را ، از مسكوت ماندن  تصميمات آن جلسه ،

  » .آن ها ديگر از پس هيچ كاري بر نمي آيند «  پاسخ شاه آن است كه  : 
  نهاوندي : شايد بايد به سوي راه حل ديگري رفت . 

  شاه : كدام ها ؟
نهاوندي : دولتي كه برخي عناصر ناراضي را در خود داشته، و از پشتيباني 

  ارتش نيز برخوردارباشد .
  ز از پس كاري بر نيامد ؟ شاه : و اگرآن ني

  نهاوندي : دولت نظامي .      
در پايان آن گفت و گو ، شاه به نهاوندي مأموريت مي دهد كه ، با جمع  

ائتالفي را ، به دقت بررسي  كند. در  يآوري اطالعات ، امكان تشكيل دولت
ما ، تنها محول شده به ش» مأموريت ِ« ضمن با تأكيد به او مي گويد كه 

نه مأموريتي براي تشكيل «است ، » اطالعات«زمينه ي جمع آوري  در
  » . دولت

كه برخي («امكان تشكيل دولتي اعتالفي  ي، جهت بررسآقاي نهاوندي
رهبران رسمي  « باشد ) مي كوشد ، تا با » عناصرناراضي را در خود داشته 

نس كريم سنجابي ، براي شركت در كنفرا« تماس بگيرد . »  جبهه ي ملي 
گفتگو ، فقط » . سوسياليست ها ، در خارج بود . بختيار ... تكروي مي كرد 

با داريوش فروهرممكن شد . منطق آقاي نهاوندي ، در گفتگو با داريوش 
پادشاه صادقانه خواهان تحول «فروهر ( و بعد ها ، ديگران ) آن بود كه : 

... اجتناب  سياسي است . اگر شما به توافق گردن ننهيد ، دخالت ارتش
  » .   ناپذير خواهد بود 

همه ، و بيش از همه ، فروهر نگران اين فرجام بود ... آنان هنوز راه حلي «  
بر اساس قانون اساسي را پسنديده تر مي انگاشتند ،كه مورد تأييد و 

  »  .  تضمين شاه و رهبران مذهبي باشد
 "«  ز جمله ، ا» گروهك هاي مخالف « رايزني گسترده اي ، با ديگر

جامعه ي دفاع از حقوق  "، به رهبري مهندس بازرگان ...   "نهضت آزادي 
  انجام شد . » ، كه همه جا گفتگو از او بود  "علي اميني  "...  "بشر 

اما سرانجام ،  برنامه اي كه همه « گرچه كنار آمدن با آن ها آسان نبود ،  
  » .شان را راضي كند ، ريخته شد 

برنامه « ، با» تالش ها « ريعتمداري  هم ، پس از آگاهي از اين آيت اهللا ش
  ي مورد نظر موافقت كرد .           » 

موافق بودند . » اولويت « ، به عنوان »بازگرداندن نظم و ارامش « همه با 
پس از رسيدن به نظم و آرامش ... «  بناي كار بر اين گذاشته شد كه
احزاب «  شود . آن گاه » . سبك تر مقررات حكومت نظامي ِ مجازي..

، اصالحاتي » در ساواك « ؛ » سياسي مخالف ، به رسميت شناخته شوند
يك شوراي نظارت بر انتخابات « انجام پذيرد ... و درمرحله ي بعدي 

و روحانيون  تشكيل شود ،   "مخالفان  "، با حضور نمايندگان  » مجلسين 
  باشد . » رتبه ي ديوان عالي كشور يكي از قضات عالي « كه رياستش با 

چند تن از رهبران جبهه ي ملي و برخي رجال سالخورده ي برخوردار از « 
  ،  با حضور خود در دولت موافقت كردند .» اعتبار عمومي 

  توافق هاي ديگر از اين دست بود :
، به » وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بازرگاني و دادگستري «  الف ـ 

  ي مخالف ( اپوزيسيون ) واگذار شود.چهره ها
بر سر وزارت كشور ، با  انتخاب » فراوان و تلخ « ب ـ از پس گفتگوهاي  

جواد صدر ( وزير كشور و سفير پيشين ، كه  سال ها پيش ، همين سمت 
را داشت و هويدا ، به دليل استقالل رأي و رك گويي ، بركنارش كرده بود 

  ) موافقت شد  .  
ورخارجه و جنگ به  شاه واگذار ميم گيري در مورد وزارت امتص«ج ـ 
  .  »شد

يك دريا ساالر ، يك دريادار و يك سپهبد نيروي زميني ، مسئوليت «د ـ 
پست و  "، و  "آباداني و مسكن  "،  "صنايع و معادن  "وزارتخانه هاي 

  » .را برعهده گيرند  "تلگراف 
  آقاي نهاوندي مي گويد : 

وز ، برنامه و فهرست وزيران احتمالي را به پادشاه دادم ... [ پس از ده ر« 
پس از يك ساعت و نيم گفتگو ]  هنگامي كه شاه از همهي جنبه ها آگاه 
شد، به جاي نتيجه گري ، زماني دراز به من نگريست . نفهميدم آيا اصأل 
فكرش جاي ديگري است ؟ ، از درون خالي شده است ؟ يا عميقأ در 

ت . انتظار داشتم از من بپرسد ، آيا زمان همه اين ها نگذشته انديشه اس
شايد  "است . خودم هم دور از اين انديشه ها نبودم . اما  شاه گفت : 

هستم كه پشت همه  سرگرم گفتگو با آمريكايي هااوضاع بهتر شود ... 
... درخواست مرخصي كردم ، اما در آستانه   "ي اين تحريكات هستند 

بسيار خوب با هم كار كرديم !  "ان شنيدم كه به فرانسه گفت : دفتر ناگه
  » . در باره ي پيشنهاد شما خواهم انديشيد. شب دراز است و قلندر ... 

بر خالف « در اين ميان ، اردشير زاهدي مجددأ به تهران فراخوانده شد . 
، اين بار ، در تاالر تشريفات » هميشه كه به طور خصوصي مي آمد 

وزير امورخارجه ، رئيس ستاد مشترك ارتش ، فرمانده « اه مهر آباد ، فرودگ
ي نيروي زميني ، فرماندار نظامي تهران ، چند تن از امراي ارتش ، 
شخصيت هاي سياسي و مطبوعاتي، در انتظار او بودند. به اين اميد كه 

  » . شايد  بتواند براي نجات كشور كاري بكند 
ر زاهدي ، مالقاتي بين او و نهاوندي صورت مي دو روز بعد از ورود اردشي

نزديك به پنجاه نفر از « ر زاهدي ، با يگيرد . نهاوندي ، در اقامتگاه اردش
» شك معروف شخصيت هاي نظامي و سياسي و دانشگاهي و حتي چند پز

»  رهمه در جستجوي علمداري، براي سياستي ديگ«رو به رو مي شود كه 
  بودند. 

مي كرد . تالش او در » ت اعمال قدرت و اصالحات دفاع از سياس«زاهدي 
تالش او براي تقويت « امريكا ، در جهت بهبود روابط شاه و واشنگتن بود. 

روحيه ي شاه بي اثر نبود . اما ، از نظر سياسي كار ازكار گذشته بود . شايد 
نخست وزيري او مي توانست راه حلي باشد. ولي ظاهرأ اعليحضرتين ، به 

  » .         ن راه حل تن ندادنداي
صورتك پنهان كننده ي درون او بارها مي افتاد و « شاه تمام شده بود .  

گرچه تا آن زمان ، » . اودگر نمي توانست پريشاني خويش را پنهان كند 
اعتقاد به دست تقدير ، حضور دوستان و پشتيباني ملت ، او را سرپا نگه 

مي كرد كه در پيرامونش ، همه چيز فرو  اما ديگر احساس« داشته بود ،
مي ريزد . بيماري مهلكش ( كه كسي از آن خبر نداشت ) و رويدادهاي 

در » شهبانو«  .از همين هنگام بود كه، » ناگوار ، از پايش افكنده بود 
  صحنه سياسي كشور فعال شد . 

در اين ميان ، شريف امامي ـ  كه وجودش تقريبأ فراموش شده بود ـ 
مهار مهمترين روزنامه هاي « ، كه فكر» كميته روزنامه نگاران« گهان با نا

را در سر داشتند ، به گفتگو مي نشيند. به گفته ي آقاي » پايتخت 
همگي به سرسپردگي و هواداري كامل از « نهاوندي ،  اعضاي اين كميته ، 

رژيم سلطنتي شهرت داشتند : بسياري شان حتي مشكوك به خبرچيني 
ساواك بودند . اما رنگ عوض كردند ...  تني چند از آنان [ البته ]  براي

نخست وزير ، كه به چيزي جز جلب رضايت » .  بسيار زود پشيمان شدند 
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در پايان مذاكرات ... بيانيه ي « كامل اعضاي كميته نمي انديشيد ، 
هان مشتركي با آن ها امضاء كرد كه ...اختيار و مديريت دو روزنامه ي ...كي

  به آن ها داد . » و اطالعات را عمأل 
فرماندهي ارتش )« شاه ( به موازت تالش براي يافتن راه حل هاي سياسي 

.«  نديشد يرا مأمور كرد كه به راه حل نظامي ، منطبق بر قانون اساسي ب
و   "امين افشار "،  "خسروداد "گروه كوچكي از افسران ، از جمله تيمسار 

« ، طرحي را ، با نام رمز » ايمن ساختن كشور « منظور  ، به   "رحيمي  "
  تدارك ديدند .    » طرح خاش 

شاه ، از تيمسار اويسي (  فرمانده ي نيروي زميني وفرماندار نظامي تهران 
آماده ي بر عهده گرفتن رياست يك « )   خواست كه ، بر اساس اين طرح 

   » .دولت نظامي بر اساس قانون اساسي ... باشد 
اين طرح ، مي بايست  ( در طي چندساعت ) حكومت را (در برابر   

مخالفان ) در موضع قدرت قراردهد  ، تا بتواند با آنان به گفتگو بپردازد و از 
در جهت » . نظر رواني و سياسي اراده ي خرابكاري را درهم شكند 

 كمابيش چهارصد تن از رهبران و« دستيابي به اين هدف ، قراربود كه 
در » خاش  "عامالن فتنه را دستگير كنند ... و آن را به شهر كوچك 

  منتقل كنند . » استان بلوچستان 
بيست و چهار تن از مسئولين اعتصابات [ درصنعت نفت و توزيع برق] « 

نيز شناسايي شده بودند... راديو ـ تلويزيون ملي نيز قراربود اشغال و مهار 
ان مخالف ( اپوزيسيون)  ... كه مي بايست رهبر« كساني از » . شود ...  

» . بعدأ طرف مذاكره يا معامله قرارگيرند، [ گرچه] دستگير نمي شدند 
  ولي ،  به صورتي محترمانه تحت نظر  و كنترل قرارگرفتند .

شهرباني و  "،   "شبكه هاي اطالعاتي ارتش  "نيروهاي امنيتي ، اعم از 
  » . زداشت مي شدند ، زير نظر داشتند كساني را كه بايد با« ،  "ساواك 

« همه ي جوانب امنيتي و احتياطي كار، سنجيده شده بود . اويسي ، حتي 
آن گاه  ـ  اوخر » . با چند آيت اهللا مهم گفتگو كرد و تأييد آنان را گرفت 

  اكتبرـ آمادگي اش را ، براي انجام عمليات به اطالع شاه رساند.
نوامبر ، شهبانو ، طي يك گفتگوي تلفني با   2ساعت هفت و نيم روز    

د )  از او مي خواهد كه در يدكتر نهاوندي  ( كه شاه هم آن را مي شن
شتاب كند . مي گويد ، » دولتي كه مورد اعتماد مخالفان باشد « تشكيل 

] خيال دارند روز بر آخرين گزارش ها ، هوا داران [آيت اهللا خمينيبنا « 
ر ، در تهران شورش بزرگي برپا كنند  .. و با اين كار سه شنبه هفتم نوامب

و سپس مي » . مي خواهند موقعيتي به كلي انقالبي به وجود بياورند 
برخي از اعضاي سازمان امنيت ، كه سر نخ شان به دست كساني « افزايد : 

غير ايراني است ، ديگر قابل اعتماد نيستند . بنا بر اين  تا سه شنبه آينده ، 
  » .  د  دولت اعتالفي تشكيل شودباي

آن چه ده روز پيش امكان پذير بود ، « ... نهاوندي ، در پاسخ مي گويد  
اعليحضرت ، شخصي « ... در پاسخ از ملكه مي شنود كه » . امروز نيست ... 

  » . را كه آنان براي نخست وزيري در نظر دارند ، پذيرفته است 
  شاپور«ه كه به او محول شده بود ، با چآقاي نهاوندي ، در جهت تحقق آن 

  
مسئوليتي كه به او واگذارشده » اهميت«. به دليل تماس مي گيرد» بختيار

ي از رهبران اپوزيسيون) و بود ، پيشتر،از دكتر عبدالكريم الهيجي ( يك
) ي و از نزديكان آيت اهللا طالقانياز دوستان نهاونددكتر ضياء امامي اهري (

  او با بختيار، حضور داشته باشند .  يگفتگو  مي خواهد كه، در
  دكترنهاوندي مي گويد :

چهل و پنج دقيقه به درازا   ، كه دقيقأبا [بختيار] گفتگوي تندي داشتم« 
] اندكي شگفت زده بود ، كه داليل آن را بعدأ يافتم . در كشيد. [بختيار

اين كه : » .  پاسخ من ، آغاز به برشمردن همه ي انتقاداتش از شاه ... كرد
شاه بيست و پنج سال وقت ما را تلف كرد و مانع از شركت ما در زندگي «  

سياسي شد . حاال از ما مي خواهد كه فورأ تصميم بگيريم . ممكن نيست 

آقاي  سنجابي در پاريس مشغول  گفتگو با « آن گاه ، با اين بهانه كه » . 
،  به تقاضايم » م بگيرم خميني است و من نمي توانم فقط با فروهر تصمي

  پاسخ رد داد .
شده ، از دكتر نهاوندي بر اين گمان است كه ، گرچه مأموريت محول  

[شهبانو] خود  « ر شاه بود ، اما نهاوندي]  به دستوسوي خانم فرح ، به او [
در واقع،  از دو سو » . ] تصميماتي گرفته و كارهايي كرده بود نيز[پيشت

از « ت امر( به باور آقاي نهاوندي ) آن بود كه  بختيار  عمل مي كرد . واقعي
  » . سپتامبر با شهبانو در گفتگو بود ماه

، با دكتر نهاوندي ، دوستانه و  همراه » داريوش فروهر « گفتگوي  تلفني 
وضعيت كنوني [ را] نتيجه ي « با حسن نيت بود . گرچه  فروهر ، 

اضر به همكاري بود . ولي آن را مي دانست ، اما ح» اشتباهات اعليحضرت 
آقاي بختيار هر «  مشروط به پذيرش بختيار كرده بود  و تأكيد داشت كه 

پيشنهادي را نخواهد پذيرفت . او اكنون از جبهه ي ملي فاصله گرفته 
و آن گاه ، به نهاوندي » . است.  او چيزي در سر دارد كه كسي نمي داند 

  بايد با بختيار تماس بگيرد .گفت كه ، براي پيش برد كارها ، 
» تقريبأ عصبي  "نه  "يك « ار( براي مالقات و گفتگو ) ياما ، پاسخ بخت

  بود . 
نوامبر ـ  كه شاه از آن بيم داشت ـ در حال نطفه  7رويدادهاي روز « 

روز سوم و چهارم نوامبر ،  تظاهراتي ، كه كاخ سلطنتي آن را » . بستن بود 
خبرش را از پيش داده بود » بي . بي و سي«زار شد . وذ ، برگهشدار داده ب

دعوت شده و در آن جا  ي خبرنگاران خارجي حاضر در تهران ، ... همه
  » . حاضر بودند

شاه ، صريحأ از نيروهاي انتظامي خواسته بود كه از سالح هاي خود « 
اي استفاده نكنند ... نيروهاي انتظامي و سربازان [ نيز ] به هيچ اقدامي بر

... مهار جمعيت دست نزدند ... [ تظاهركنندگان ]  شيشه هاي هتل ها ، 
رستوران ها ، فروشگاه ها ، بانك ها ، مؤسسات بازرگاني ، سينماها ، 

از سفارت  ».لتي را  به آتش كشيده شدند گر بناهاي دويوزارتخانه ها و د
 انوزارت اطالعات و جهانگردي و ساختم«آمريكا محافظت شد، ولي 

  شده بود .» كنسولگري انگلستان ، زير و رو
در بخش اصلي اخبار شب ، فيلم سرهم بندي شده اي ... از رويدادهاي « 

آن روز ... [ نمايشگر ] صحنه ي سركوب مردم [ بود ] ... چندي بعد ثابت 
شد ، فيلمي كه به نمايش درآمد ، از به هم چسباندن تكه هايي از فيلم 

  بود .»  ه شده هاي خبري خارجي ساخت
شاه ،  از طريق تلفن در جريان  [ آشوب و تخريب ، در ]  پايتخت 

دستورهايش صريح بود : به روي مردم شليك نكنيد . « قرارداشت .اما ، 
سربازان فقط هنگامي اجازه ي تيراندازي دارند كه مستقيمأ مورد حمله 

  » . قرارگيرند 
كه با شاه داشت ، به او  ات كوتاهيدر پايان آن روز ، شريف امامي ، در مالق

تقديم «و همان جا استعفايش را » من برهيچ چيز مسلط نيستم«گفت: 
  »كرد

چندين افسر بلندپايه ... خشمگين و به هم ريخته « بعد از ظهر آن روز، 
آن ها ، با التماس از اصالن » . ...در تاالرهاي نزديك دفتر شاه گردآمدند 

به پادشاه بگويد ، كه از او « ت) خواستند ، افشار ( رئيس كل تشريفا
  مي خواهند . » تصميمي قاطع و نهايي 

شاه ، كه از پيام افسران به هيجان آمده بود ، از طريق  اصالن افشار ، به 
آماده باشد .  در دفترش بماند و در انتظار تلفن « اويسي پيغام مي دهد كه 

بسيار « ا شنيدن  دستور شاه ، ب» افسران بلند پايه« آن » . كاخ باشد 
شادمان شدند . بسياري از آنان فورآ با واحدهاي خود تماس گرفتند و به 

با » .  را دادند   "خاش  "معاونان شان ، دستور مهياكردن تداركات طرح 
آن كه همه ي چيز ،  براي اجراي عمليات خاش آماده شده بود ، شاه 

« ، » دراز با شهبانو « پس از گفتگوي  ناگهان تغيير عقيده داد . در واقع ، 
و با آن ها  به طور جداگانه به » سفيران آمريكا و انگليس را احضار كرد 

مي خواهد  « زني پرداخت . سپس ، به رئيس كل تشريفات گفت كه يرا
، رئيس كل ارتش  را  مسئول تشكيل دولت  "  يغالمرضا ازهار "تيمسار 

پس اويسي چه مي « سئوال اصالن افشار كه ، شاه ، در پاسخ » . تازه كند 
  » . به او بگوييد كه مرخص است « ، گفت : » شود ؟

اصالن «  افسران و امراي ارشد ارتش ، با شنيدن اين خبر شوكه شدند . 
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ز شاه خواسته بودند ، افشار مي نويسد : ظاهرأ سفيران آمريكا و انگليس ... ا
  » . ار ها پيش مي برد)  كنار بگذاردكه با قدرت و استواري كاويسي را (

سفيران آمريكا و « شاه ، در هنگام تبعيد در مراكش ، به نهاوندي مي گويد 
انگليس گمان مي كردند كه اويسي [ شدت عمل نشان خواهد داد ] و [ از 

به همين دليل ، پيشنهاد كردند كه ، » . اين رو ] وضع را بدتر خواهد كرد  
شاه آن گاه » . ردم ، بايد شخصي ميانه رو را برگزيد براي آرام كردن م« 

ستار رفتن من ) خوااطمينان دارم كه آن ها (آمريكا و انگليس« داد : ادامه 
  .  »بودند

شواهد نشان مي داد كه ملكه نيز ، با انتخاب اويسي ( به دليل مشي  
كمتر « تندروانه اش )  مخالف بود . به گمان آقاي نهاوندي ،  اين مورد  

  » . قابل توضيح است 
در دربارهم ، اين نگراني وجود داشت كه حل مشكل نا آرامي هاي ايران ، 
توسط نظامي ها ، موجب يك كودتاي نظامي شود .درست شبيه پاكستان 

ژنرال ايوب خان ، و بعدها ضياء الحق ، از موقعيت هرج و مرج براي « كه 
،  قياس بين ارتش ايران و  جستند . البته» در دست گرفتن قدرت بهره 

وفاداري [ ارتش  ، به شاه ] در تمام « پاكستان  وجهي نداشت . زيرا ، 
  » . دوران بحران ... حفظ شده بود

شهبانو در زندگي نامه ي مجازي اش ... بر اين پاي مي فشارد « گرچه   
ز اما ، بسياري  ـ ا» .  "همواره جانبدار راه حل هاي محتاطانه بود  "كه 

» گفته و نوشته اند « پس  تعمق در رويدادهاي آن سال ها  ـ  به درستي ،
«  ي اتخاذ مي شد ، » موضع استوارو نيرومند « ، كه اگر در آن روزها  

مي توانست كشور را از فاجعه نجات دهد و از قرباني شده هزاران نفر و 
  » . تبعيد گزيدن انبوه نخبگان كشور پيش گيري كند 

رايزني  شاه ، با سفراي سفراي آمريكا و انگليس ، به انتخاب نتيجه ي 
ساله  ( كه از بيماري قلبي نيز  رنج مي شد ) منجر شد  65تيمسار ازهاري 

به شاه گفت كه تمايلي به قبول پست نخست وزيري ندارد . « . تيمسار 
» من از شما نمي خواهم ، به شما دستور مي دهم « پاسخ شاه آن بود كه 

 .  
» خاش « فرداي آن روز ، با علني شدن ِ نخست وزيري  ازهاري ، طرح 

مسكوت ماند . آن گاه ، قراربر آن شد كه شاه با مردم سخن گويد . متن 
سخن راني  شاه ، كه معموأل توسط شجاع الدين شفا ( مشاور فرهنگي او)  

در مسافرت به سر مي برد ) »  شفا « نوشته مي شد ( به علت آن كه 
خشمگين ، در دفتر « سط شخص يا اشخاص ديگري آماده شد . شاه كه تو

رضا قطبي ، كه  قرار است نوشته را  "كار پهناورش گام مي زد ... پرسيد 
(  "ن نصر يحس "... [پاسخ آن بود كه ] او به همراه  "بياورد ، كجاست ؟ 

  » رئيس دفتر شهبانو ) در حضور شهبانو هستند . 
  » . نزد شهبانو چه مي كنند ؟ اين پيام من است : «  شاه ، برآشفته گفت

متن سخنراني « و حسين نصر ، با  يپس از چند دقيقه ، ملكه ، رضا قطب 
اصالن افشار ، كه در آن « ، وارد شدند .  بر اساس نوشته هاي هاي » شاه 

، شاه ، پس از مرور متن » همه چيزرا يادداشت مي كرد « روزها ، 
  » . نه مطلقأ نبايد چنين چيزهايي بگويم «  سخنراني گفت :

نه ، اعليحضرت ، ديگر هنگام آن است كه « رضاقطبي ، در پاسخ گفت : 
شما هم در كنار مردم قرارگيريد و سخن هايي بگوييد كه آن ها بپسندند 

نظر ملكه و حسين نصر هم همين بود . آن گاه ، شاه بدون آن كه  ، بر » . 
، تا پس از در مقابل دوربين تلويزيون خواند ، آن راآن نوشته درنگ كند 

  ضبط ، در موعد مقرر پخش شود .
  » .شاه، بعدها ازآن كار پشيمان شد«امده است كه » اصالن افشار«يادداشت در 

بعدها در مكزيك به من گفت ... در حال « دكتر نهاوندي مي گويد ، شاه ، 
و احساسات آن را پر كرده  خستگي مفرط ، با گلويي كه  بغضي از اندوه 

بود ...حتي يك واژه ي آن [ نوشته ] را تغيير ندادم ، زيرا در بن بست 
  » . قرارگرفته بودم 

زيبا ولي محنت انگيز « به باور آقاي نهاوندي ، متن پيام شاه ، نوشته اي 
پيام  "بود كه پي آمد هاي بدي به بار آورد . مردم از آن ،  تنها بخش ِ 

  ». را به ياد سپردند  "ما را شنيدم انقالب ش
ي] نيامده كسي انقالب به زبان [ هر گز واژه ،تا آن هنگام«طرفه آن كه، 

  . »بود
در آن  پيام ، شاه ـ دست كم  پنج بار ـ به نقض قانون اساسي اعتراف كرد 

  » . از آن پس رعايتش كند و ضامنش باشد « و متعهد شد كه ، 
، سفير وقت انگليس ، در يادداشت هاي روزانه   "سر آنتوني ايدن  "«  

اش نوشت :  آيا شاه به راستي به مفهوم آن چه  كه مي گفت واقف بود ؟ 
 «  

در « به باور آقاي نهاوندي ، گرچه آن نوشته بر شاه تحميل شده بود ، آما 
  » .  نهايت ، تنها خودش  مسئول آن بود 

اع را به نحو مطلوبي ، دگرگون به شاه اميد داده بودند كه آن پيام ، اوض
براي رسيدن به آن « خواهد كرد . اما ، چنين نشد . واقعيت آن است كه ، 

آن نوشته ي زيبا ، » . « مقصود ، به لحني ديگر و واژه هايي ديگر نياز بود 
ر ايران [ ] ناقوس مرگ سلطنت دقت انگيز و محنت بار، [چيزي جزاما ر

ر زود و [البته] با تلخكامي، اين [واقعيت] را نبود] . محمد رضا شاه، بسيا
 » . دريافت

( زماني كه در مكزيك به سر مي برد )  ازپسِ ِ  1979شاه ، در سپتامبر 
اشتباه كردم كه در بست « مرورِ رويدادهاي آن دوره ( به نهاوندي ) گفت : 

ن ِ به آدم هايي اعتماد كردم كه لياقتش را نداشتند ... بيشتر اوقات [ بدو
متن ِ از پيش نوشته شده ، سخنراني مي كردم . در موارد نادري  هم  كه  
] كه از يادداشت استفاده مي كردم ، ... از پيشِ، يادداشت را به دقت مرور 
مي كردم و بيشتر اوقات در آن [ دست مي بردم ] . در آن روز ... چنان 

ن نوشته ، از من دستپاچه ام كردند كه [ حتي ، فرصت نگاهي گذرا ، به آ
گرفته شده بود ] . به همين دليل ، چندين بار تپق زدم و [ برخي ]  واژه 
ها را نادرست خواندم ... بدبختانه بايد بگويم ، كه در آن موقعيت ، به من 
خيانت شد. زيرا ( به گونه اي ) مرا واداشتند كه... چيزهاي بگويم كه ... 

  » .  نمي خواستم و نبايد مي گفتم 
بزرگترين « شاه (  به درستي ) به اين نتيجه رسيده بود كه آن سخنراني   

  » . اشتباه سياسي اش بود 
ـ   1980به گفته دكتر نهاوندي ( در ديدارهاي طوالني كه  او ـ  در بهار 

از احساس پشيماني رنج مي برد ، كه چرا « در مصر با شاه داشت ) شاه ، 
اصالحات دست نزده بود  ، تا  انتقاداتي را  در زمان مناسب ، به پاره اي از

كه در درون كشورش مي شد ، بي اثر كند و مردم را بيشتر متوجه ي  
دسيسه ي خارجي ها سازد . نادم بود كه به آمريكايي ها اعتمادكرده و 

بر اين ». گمان كرده كه در جهت گيري سياسي آنان منطقي وجود دارد 
قطبي و [ حسين]  نصر ، چند تن ديگر ، كه سواي [ رضا]  « باور بود كه 

از مدت ها پيش ، يا در آن اواخر دور و بر ملكه مي  پلكيدند ، متن [ 
يكي از دوستان شهبانو و دو تن از « شاه » . سخنراني را ] نوشته اند 

رهبران پيشين كنفدراسيون ... را متهم به طرح ريزي و اجراي آن توطئه 
ينه ي ژرفي از رضا قطبي ( كه سال هاي دراز، و به ويژه ك» . مي كرد 

  آشكارا او را تحسين مي كرد ) در دل داشت . 
انتخاب ارتشبد ازهاري كه ( افسري فرهيخته بود و هيج نقطه  ضعفي در 

را ،  براي  يزندگي خصوصي و حرفه اي اش وجود نداشت ) عكس العمل
  انتقاد  موجب نشد . 

اني شاه به جا گذاشت ، تشكيل  دولت به رغم تأثير ناگواري كه سخنر
نظامي موجب شد ، تا آرامش به كشور بازگردد و روال عادي زندگي از سر 

اعتصاب  در صنعت نفت ، ذوب آهن و ادارات دولتي ، پايان « گرفته شود . 
  گرفت . 

در تلويزيون چند افسر جوان ، با لباس نظامي ، جاي گويندگان هميشگي 
  . » اخبار را گرفتند 

ـ » برجستگان ِ مخا لفان « برخي از  پس از برقراري حكومت نظامي ، 
نگران از واكنش دولت نظامي ـ دست به دامن آقاي نهاوندي مي شوند . 

« ، ضمن ابراز » كه از سركردگان آشوب دانشگاهي بود « يكي از آنان ، 
ر ، از دكتر نهاوندي مي خواهد ، كه د» مراتب احترامش  به اعليحضرت 

يكي « صورت دستگيري در رهاييش بكوشد . ديگري ، توسط شخصي كه 
آقاي نهاوندي بود ،از او مي » از بستگانش ، دوست نزديك خانوادگي 

  خواهد كه چند روز در خانه اش مخفي شود . 
در ظرف چهل و هشت ساعت [ پس از اعالم حكومت نظامي ]  مخالفان « 

  » .جايگاهي ناتوان يافتند  خود را از نظر سياسي ، بازنده و در
، سپهبد نيروي زميني (كه  فرمانده ي نظامي استان » جعفريان « 

اعضاي كميته ي صنعت نفت ديدار « خوزستان بود )  روز هفت نوامبر با 
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بسياري از آنان كه خود را براي زندان طويل المدت آماده كرده » .  كرد 
كند و » نواده هاي انان سرپرستي خا« بودند ، از تيمسار قول گرفتند كه از 

تيمسار به » . « آن ها را از خانه هاي دولتي بيرون كنند « مانع شود كه 
؛ » آنان صبحانه و قول سربازي داد كه امنيت خانواده هايشان را حفظ كند 

اعضاي كميته را ، در دو اطاق ساختمان فرماندهي [ به عنوان « آن گاه ، 
  تا از تهران كسب تكليف كند . » .  گاه داشت مهمان ، تحت الحفظ ]  ن

« سه روز بعد (در حالي كه اعتصاب ها پايان يافته بود  )  دستور آزادي 
  از تهران رسيد .  » كميته ي اعتصاب شركت نفت 

  »  كشته شد  1979فوريه ي  11تيمسارجعفريان ، در روز « 

 

  
  

پزشكي دانشگاه تهران ، ، معاون دانشكده » ابوالقاسم بني هاشمي « دكتر 
« نقل مي كند كه ، در هواپيمايي كه ،از وين به تهران پرواز مي كرد، 

كه خود « در كنار خود ديد ،» ماليي بسيار مرتب ، خوش پوش و مؤدب را 
بهشتي در هواپيما ، مدتي دراز به « معرفي مي كرد . » را دكتر بهشتي  

دگرگوني هايي در راه است و ما  "انتقاد و بدگويي از شاه پرداخت و گفت 
؛  » م و جامعه نويني خواهيم ساخت يبه زودي قدرت را به دست مي گير

« آن گاه ، در پاسخ دكتر ابوالقاسمي ( كه با اشاره به رويارويي ارتش با 
مي خواند  ) گفت : » بي معني« ، گفته هاي او را » خشونت و بي نظمي 

  » .به ما قول هايي داده اند...ترتيب همه چيز داده شده است ، « 
به علت اشكاالت فني  ) قراربراين شد كه هواپيماي » ( آتن«در فرودگاه 

نقل مي » بني هاشمي « ديگري مسافران را به تهران منتقل كند . آقاي 
، او را ترك  » كسب خبر« كند كه ، در اين ميان ، دكتر بهشتي كه براي 

با رنگ پريده و لب لرزان باز گشت  « يقه كرده بود  ، پس از پنج يا ده دق
و گفت : به ما خيانت شده . ارتش قدرت را در تهران به دست گرفته ، 
تلفني به من خبر دادند . شاه باز ما را بازي داده است . همه چيز تا بيست 
سال ديگر از دست رفت . من اين سفر را ادامه نمي دهم . به پاريس مي 

  روم كه اين و آن 
ببينم و با آنان رايزني كنم . مي روم آقاي خميني را ببينم و بپرسم كه را 

 ».  مي خواهد چه كند 
روز چهارشنبه (هشت نوامبر ) در پايانِ ِ جلسه ي ويژه اي كه جهت اتخاذ 

ثروت اعضاي خاندان « تصميمات جديد ، در مورد بنياد پهلوي و بررسي 
اردالن ( وزير دربار )  تشكيل  ، با حضور شهبانوفرح و علي قلي» سلطنتي 

شاه، « شدند . ه ) احضار يشد ، حضار به دفتر شاه ( در كاخ صاحبقران
رد ]  به نظر مي رسيد... از همه دعوت كبسيار خسته [و از درون آشفته

  » .بنشينند
نصراهللا معينيان ( رئيس دفتر شاه ) كه مي دانست  چه تصميماتي در  

اجازه خواست مرخص « له هاي اداري اش ، پيش است ، به بهانه ي مشغ
  » . شود . شاه با لحني بي تفاوت به او گفت : بمانيد . نظرتان مهم است 

گذشته از كساني كه نام برده شد ، تيمسار پاكروان ( معاون وزير دربار) 
،جواد شهرستاني ( شهردارتهران ) ، رضا قطبي ( رئيس پيشين راديو 

ته ( سفيرپيشين  ايران ، در بغداد و بروكسل و تلويزيون ) ، مهدي پيراس
  وزير پيشين كشور و آقاي نهاوندي نيز ، در ان جلسه حضور داشتند . 

از هر سو به ما فشار مي آورند كه « شاه ،آغاز به سخن كرد و گفت : « 
اجازه دهيم ، هويدا را براساس قوانين حكومت نظامي دستگير و بدين 

م . از شما مي خواهم كه نظرتان را در اين مورد وسيله مردم را آرام كني
  » .بگوييد 

نمي توانم درك « وزير دربار ، آزرده و بر آشفته ( از سخن شاه ) گفت : 
زده سال نخست وزير ايران بوده يكنم ، چه طور مي توان كسي را كه س

  بسنده كرد .  » ممنونم « شاه ، در پاسخ، تنها به گفتن ِ» . دستگير كرد ؟ 
جبر زمان چنين « رضا قطبي و تيمسار پاكروان ، با اين استدالل كه 

خصومت مهدي « ، تصميم شاه را تأييد كردند . گرچه ، » ايجاب مي كند 
پيراسته با هويدا [ به دليل محروميت طوالني اش ، از كارهاي سياسي  ] 

دشمني شهردار تهران ، كه همه ي پيشرفت « ؛ اما ، » طبيعي مي نمود 
  ،  شگفتي مي آفريد .» اي سياسي و اجتماعي اش را ، مديون هويدا بوده

پاسخ آقاي نهاوندي ( كه شاه را غافلگير و شگفت زده كرد  ) آن بود كه ، 
واكنش شاه ، به » . به دليل سابقه ي مخالفت با هويدا ، از پاسخ معذورم « 

   خشك و ساده بود.»  متشكرم «  او نيز ، همچون ديگران ، يك
ـ  به گفته ي  دكتر نهاوندي ، شهبانو ـ در تمام طول اين بخش از گفتگو

حتي كالمي بر زبان نياورد. شاه پس از شنيدن نظر حاضرين، گفت  : 
  » . تأسفانه اين كار بايد انجام گيردبسيار خوب ، م«

حتي دستگيري يك شخص مي تواند « آقاي نهاوندي  به شاه مي گويد ، 
خودش « . از اين رو از او خواهش  مي كند كه  »گيرد  آبرومندانه انجام

شاه ، به علت » .. نخست وزير و وزير دربار پيشن را از ماجرا آگاه كند 
دشواري كار ، از همسرش مي خواهد كه ماوقع را به اطالع هويدا برساند . 

» . برآشفته  پاسخ داد : چرا من . اونخست وزيرمن نبود  يشهبانو، كم« 
شاه برخاست و فقط گفت :  اين مسئله را « بگوـ مگويي نامطبوع ، پس از 

  » . حل خواهم كرد 
آقاي نهاوندي مي گويد ، بعدها، شاه خودش  هويدا را در جريان ماوقع 

را در خانه اي تحت نظر قرارمي دهند تا افكار «  قرارداد و به او گفت ،شما 
  » . عمومي آرام گيرد

، معاون فرماندار تهران( كه مأمور » الريجانيرحيمي «هويدا ، با سهپد 
جلب او بود ) در اقامتگاه مادرش قرارمالقات مي گذارد . آن گاه  ،از 
ناصريگانه ( رئيس ديوان عالي كشور ) ، دكتر جواد سعيد ( رئيس مجلس ) 
،عبدالمجيد مجيدي ( وزير پيشين ، كه هويدا ، گاه او را به عنوان جانشين 

  رد ) دعوت مي كند كه  شاهد دستگيري اش باشند . مي ك ياش معرف
) مي يرايي از مهمانان رسمي ساواك بودكه ويژه ي پذ(هويدا رابه وياليي «

  برند . 
تصميم به دستگيري هويدا ... تنها مي توانست از سوي شاه  گرفته شود « 

ظاهرأ، دستگيري هويدا ، با توافق شهبانو (  كه در آن زمان نقش » . 
  در سياست بازي مي كرد )  همراه بود.   مهمي

راستين ، سوفسطايي و  يكه روشنفكر« دكتر نهاوندي مي گويد : هويدا 
راي گفتگو و مباحثه ، فرهيخته اي شكيبا، و يليبرال ، همواره پذ

سياستمداري فطرتأ صادق بود . .. به مرور به فردي بي مالحظه و آشكارا 
تبديل شده بود . همواره شبكه ي نفوذ  بي توجه به اصول ِ رفتار سياسي

فردي ِشخصي خود را ، حتي در شهرباني و سازمان هاي امنيتي گسترش 
مي داد ...به شخصيتي هراس انگيز تبديل شده بود و گمان مي كنم كه 

(  ابتدا ، به گونه اي نامحسوس ، و  1970پادشاه نيز ،از سال هاي ميانه ي 
ان شدن [ به او ] و بيمناك شدن از او كرد سپس آشكارا )   آغاز به بدگم

   . «  
ارتش ،ميانه ي چندان خوبي با هويدا نداشت . در اواسط دهه ي هفتاد ، 
تيمسار ازهاري ( كه در آن زمان رئيس ستاد كل ارتش بود ) در گزارشي 

معرفي كرده بود . » مسئول افزايش نارضايتي مردم «  مستند ، هويدا را
  م  او را ، هدف [ انتقاد ] قرارداد. ،سپس تيمسار مقد

اين امكان وجود دارد كه شاه را... زير فشار قراردادند تا هويدا را مسئول « 
  » .بحران كشور معرفي كنند 

، اردشير زاهدي را محرك دستگيري او مي » برخي از پيرامونيان هويدا « 
، هويدا را ( با دانند . در حاليكه ، ارديشر زاهدي به شاه پيشنهادكرده بود 

  مهياكردن همه ي اسباب آسايش ) به تبعيدي دلخواه بفرستد . 
، تبعيد و توقيف » شريف امامي « و » آموزگار « بر اساس برخي شايعات، 

  ِهويدا را ، به شاه پيشنهاد كرده بودند .   
» پنهان داشتن بسياري از چيزها « هرچه كه بود ، شاه هويدا را ، به خاطر 

، براي نخست وزيري نمي » شريف امامي « خصوص توصيه ي  ، و به
با وجود همه ي كينه اي كه از [ او ] داشت ، تا پايان « د . اما ، يبخش

  » . زندگي اش از اين كه تصميم به دستگيري اش گرفته بود ، پشيمان بود 
چند روزي كشور آرامش يافت و زندگي « با روي كار آمدن دولت ازهاري ، 
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؛ اما  ، به شدت » رفته شد . شاه ، گرچه آرام تر به نظر مي رسيد از سرگ
تحت فشار بود ، تا ( دست كم ، به طورموقت) مانع از شدت عمل دولت ( 

  در اجراي مقررات حكومت نظامي ) شود .   
با « علي اميني، نخست وزير اسبق ( كه  به داشتن روابط دوستانه 

علي اكبر « شهره بود ) همراه با » ت ها آمريكايي ها ، به ويژه با دموكرا
سياسي ( ريس پيشين دانشگاه ) و محمدعلي وارسته (وزير سال هاي 

به نيروي معنوي تبديل شده بودند ،  ... « ) كه به دليل كبر سن  1940
« مبادا كاري كند كه ناراحتي » شاه و شهبانو را به ستوه آوردند كه 

  شود .  را موجب» مخالفان و واشنگتن را 
سفيران انگليس و آمريكا ( همسو با اميني ) ، و ( همينطور)  اطرافيان «

  شهبانو نيز همين گونه عمل مي كردند . 
بخشي از ارتش و اكثريت « از اين دست  بود كه  يدر نتيجه ي  اقدامات

  منفعل شدند .» آشوب ها « ، در رويارويي با » بزرگي از افسران عاليرتبه 
يعتمداري ( كه قضايا را به گونه اي ديگر مي ديد ) در پيامي آيت اهللا شر

  به دكتر نهاوندي گفت : 
از سوي من به اعليحضرت التماس كنيد كه نظم را برقراركند و مملكت « 

را نجات دهد . حمام خون در انتظارمان است.بگوييد ، اگرالزم شود مرا 
    » .    دستگير و زنداني كند . ولي زود اقدام كند 

به او بگوييد هركار بتوانم خواهم كرد « شاه ـ پس از سكوتي چند ـ گفت 
 . «  

تيمسارازهاري ، باالخره در مجلس حاضر شد . در آغاز، ناشيانه ، به ذكر 
» را... با مردم ساالري  يمقوله اي دين« مصيبت هاي مذهبي پرداخت و 

) فرماندهان  آميخت ؛  آن گاه ( با  معرفي چند وزير جديد غير نظامي
اَبر وزيراني در دولت به شمار مي « نيروي زميني ،هوايي و دريايي را ، كه 

  ،از كابينه بيرون راند . » آمدند 
***  

محمد رضاشاه ( جز در حوزه سياست هاي مهم اقتصادي  ) عادت به 
كارهاي داخلي و امور كوتاه مدت اقتصادي ، كه به « رايزني نداشت .  در 

، دخالت شاه ، كم و يا هيچ » ست وزير و دولت انجام مي شد وسيله ي نخ
فقط مي خواست از همه چيز آگاه باشد و دراين مورد پافشاري مي .« بود 
  » . كرد 

شاه ، در حوزه ي سياست هاي نفتي ، دفاع ملي يا تعيين سمت گيري 
سياست هاي خارجي ، به رايزني مي پرداخت (  به گفته ي منتقدانش ، 

  د به اين كار مي كرد ) و ان گاه تصميمش را آشكار مي ساخت .  وانمو
شاه ، در برابر موج فزاينده ي تظاهرات واعتصابات نيز ، همين شيوه را 

بود كه ، شاه و شهبانو » هويدا  "دستگيري « پيش گرفت . تنها استثناء ، 
كه از  ... به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است با چند نفر ( در مورد تصميمي

  » . پيش گرفته شده بود ) رايزني كنند 
كشور(  ناتوان از درك موقعيت و آگاه از  يشاه ، در برابر بحران فزاينده 

اين واقعيت كه  متحدان خارجي اش ، به براندازي او كمر بسته اند ) نه 
تنها اعتماد به نفس خود را از دست داد ، بلكه به ديگران نيز با ترديد نظر 

  » . به نظر مي رسيد كه نمي داند چه كند « واين گونه   مي كرد
شهبانو ، حفظ ظاهر مي كرد و مي كوشيد ( در ديدار با سياستمداران و 

  گردهمايي ) راهي براي برون رفت ازبحران  بيابد .    ييروحانيون و برپا
از آغاز دسامبر،كه شهبانو بر ديدارهاي سياسي و گردهمايي هاي خود 

كه در رويارويي با نا آرامي ها ،  ياه دريافت كه دولت نظامافزود ، ش
، عدمش به ز وجود است . ازاين » نيروي ارتش را به كارگيرد « نخواهد  

دو شخصيت « ، به سراغ  » دولت وحدت « رو ، در انديشه ي تشكيل 
سالخورده ي محترم ، عبداهللا انتظام ( هشتاد و سه ساله )  و محمد 

أ نودساله ) رفت كه با امتناع هر دو رو به رو شد . پاسخ سروري ( تقريب
س پيشين دانشكده ي يدكتر محمد نصيري ( حقوقدان مشهور، استاد و رئ

ر مشاور) نيز ، يحقوق ،رئيس پيشين بانك ملي  در زمان مصدق و سپس وز
  به  پيشنهاد شاه ، منفي بود . 

خستگي بيش ازاندازه ، « ت از اواخر نوامبر بود كه شاه  (احتماأل ) به عل  
افتن راه در ياش، شكست هاي پي درپي [ اثرات بيماري بر شرايط روحي

، تدريجأ تصميم به » ] و فشار انگليس و آمريكا حلي براي غلبه بر بحران
  ترك كشور گرفت . 

دسامبر ( تاسوعا و عاشورا ) صدها هزارتن ، در  12و  11در روزهاي «
تيمسار » . سود آيت اهللا خميني  راه پيمايي كردند خيابان هاي تهران ، به 

اويسي و خسروداد ( پيش تر)  با سازمان دهندگان تظاهرات تماس گرفتند 
اين تظاهرات خط زردي است كه اجازه ي فرارفتن « و به آن ها گفتند كه 

گردانندگان » . از آن را نداريد . وگرنه حمام خون راه خواهد افتاد 
رابر موضع محكم فرماندهان ارتش ، عقب نشستند و متعهد تظاهرات ، در ب

  » . فقط به مخالفت كالمي بسنده كنند « شدند كه 
واحدهاي زرهي و يكان هاي «،از سوي ارتش فراهم شده بود .  مقدمات كار

ضد شورش ، آماده ي كار شدند . يك واحد تانك هاي سنگين ( كه در 
ت ) دستور گرفت كه به سوي صد و چهل كيلومتري تهران پايگاه داش

) دسامبر(به دستور صريح دربار 10شامگاه «اما، در».  پايتخت حركت كند
كرد؛ كه البته ممنوعيت تظاهرات لغوشد و راديوي دولتي آن را اعالم 

م كرد كه تظاهرات انجام پيشتر اعال "بي .بي . سي"نيازي به آن نبود. زيرا 
  .    »خواهد شد

  شد .   "مات  "ش با اين فرمان ، ارت
و  "سياسي "، "جمله اميني"واقعيت آن بود كه دخالت تني چند ( از 

) ، فشار بسيار شديد سفارتخانه هاي انگليس و آمريكا و دسيسه  "وارسطه"
  » . ي پيرامونيان شهبانو ( بار ديگر ) موجب عقب نشيني شاه شد 

ائتالفي را ،  به شاه ( در آن روزها ) بر اين گمان بود كه  رياست دولت 
در تحريكات آن روزها شركت « چهره ي شناخته شده وموجهي بسپارد كه 

به دستور شاه ، قرار شد با غالمحسين  صديقي ، استاد » . نكرده باشد 
پيشين دانشگاه ، هم رزم ديرينه ي مصدق و ميرات دار معنوي او تماس 

  » .د بگيرند و دريابند كه آيا مي پذيرد به ديدار شاه برو
هنگامي كه دو نماينده ي شاه ، پيشنهاد او را ، در مورد پذيرش مسئولين 

  نخست وزيري، با غالمحسين صديقي 
پاسخ او  سرشار از وقار بود : از اين كه اعليحضرت مرا « درميان گذاشتند ، 

بيست و پنج ساالز كار بركناركردند هيچ گله اي در دل ندارم . و مي دانم 
مروز ، تشكيل دولت مي تواند براي پيشينه ي من گران كه در شرايط ا

تمام شود . اما هنگامي كه وطن در خطر است ، نيك نامي كه نتوان در راه 
  » .نجات آن به كارش برد ،چه سودي دارد؟ 

  گفتگوي  شاه وصديقي ،در محيطي سرشار از تفاهم واعتماد پيش رفت .
عد، آن [ ديدار ] را با جزئياتش قي ، روز بيصد«  دكتر نهاوندي مي گويد ، 

شاه همه ي قابليتش را   در جذب اين دانشگاهي .« برايم شرح داد 
[ امكانات الزم  يبه او قول داده بود ، كه همه » . گرانقدر به كارگرفته بود 

] را در اختيارش قرارخواهد داد و نيروهاي انتظامي و ارتش از او پشتيباني 
  » . خواهد كرد 
بسيار تحت تأثير صداقت [ شاه ] قرارگرفتم . يقين دارم :« فت صديقي گ

  كه شاه در گفتارش صادق بود .
صديقي ، براي آماده سازي فهرست وزيران و برنامه ي دولتش ، يك هفته 

، پذيراي همراهي با او شدند  وقت خواست . چند تن از اعضاء جبهه ي ملي
ت يآحتي تني چند از نزديكان [... و  پيرامونيان آيت اهللا شريعتمداري. «

  اهللا]  خميني پشتيباني خود را از او ابراز كردند . 
يك شرط  قائل «ابل پذيرش مسئوليت دولت، تنها صديقي ـ اما ـ در مق

  » . دور شود . ولي كشور را ترك نكند : شاه از تهرانشد
كه   اين با خواست انگليسي ها و آمريكايي ها« شاه اين شرط را نپذيرفت . 

  » .نمي خواند  ،شور را ترك كندمي خواستند [ شاه ] ك
) كشور را براي هميشهغالمحسين صديقي ، چهار روز پيش از آن كه شاه (

خاطر منافع تا به او التماس كند كه ، به « ترك كند ، به ديدار او رفت ، 
  » .ملي كشور را رها نكند

ر ازترك كاخ ، دكمي پس «به گفته ي آقاي  نهاوندي، دكتر صديقي 
] به او گفت : مي دانستم بيهوده است ، ولي دست كم وظيفه ماس تلفنيت[

  » . ي خود را انجام دادم
يكي از چهره هاي «،  "يمظفر بقاي"شاه، پس از صديقي،  به سراغ  

  مخالفين رفت . »  تاريخي
ي دانشسراي عالي فرانسه ...  دانش آموخته«مضفر بقايي هفتادساله ، 

؛ كه سپس از او بريد و به  شاه بسيار نزديك مصدق بودا همرزم ه سال
  نزديك شد . 
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  نقد و بررسي

٢٠٥  101 ي آرش شماره

نشگاهي  و زندگي منزوي و ، فرهيختگي داگرچه شخصيت صادق«
؛  اما ،  بقايي ، حرمت » [مظفر بقايي ] به او احترام مي بخشيد  ي راهبانه

  را نداشت .  "صديقي "و اهميت 
وهاي مخالف گذاشته بودند ( و شاه و در آن روزها كه همه سر در پي نير« 

شهبانو دوستان خود ،حتي پاكدامن ترين و به لحاظ سياسي كاردان ترين 
شان را به گونه اي رها كرده بودند) بقايي مي توانست برگي نه چندان بي 

اردشير زاهدي و چند تن از فرماندهان ارتش نيز ، ». اهميت در بازي باشد 
  ني مي كردند . از انتخاب بقايي  پشتيبا

شاه با بقايي ، دو بار گفتگو كرد؛ در مالقات دوم ، شهبانو نيز حضور داشت 
از بقايي ، اين مخالف ابدي خواسته بودند ، برنامه ي « . شاه و شهبانو، 

  » .  پيشنهادي و فهرستي از وزيرانش آماده كند 
ي داشت .  م يكه آماده كرده بود ، شرايط يبقايي ،  بر اساس طرح

  خواست :
پايگاه وحدتي   در همدان ، كه « ـ  شاه  تهران را ترك كند و  در1

  » . پايگاهي بسيار مجهز بود ، بماند 
ـ با دريافت اختيارات كامل از مجلس ، آن را منحل كند . آن گاه ، 2

حداكثر شش ماه ( پس از بازگشت آرامش ، به كشور) انتخاباتي آزاد 
  برگزاركند.

چهار هزار « تي كه حكومت نظامي در اختيار او مي گذاشت ، ـ با اختيارا3
  » . تن را بازداشت كند 

بقايي اين طرح را، اواخر دسامبر ( در نشستي  بسيار پنهاني  ) با اردشير 
زاهدي ، سپهبد ربيعي و داريوش شيرواني ( نماينده ي مجلس ) در ميان 

كه بايد دستگير  نخستين كسي« گذاشت . از جمله ، به حاضران گفت ، 
شود ... دكتر بهشتي است ، كه چند روز است وارد تهران شده و از مهم 

بخشي از طرح « طرح  ِ بقايي ، درواقع » . ترين رهبران اين بلواهاست 
اين كه ،  ارتش و بخشي از ساواك ، از آن طرح حمايت مي » . خاش بود 

پرسيده شد كه ، آيا شاه كردند ، بسار مهم بود . در همان جلسه ، از بقايي 
آن گاه » . ايشان به من نه نگفت « با اين طرح موافق است ؟  پاسخ داد : 

افزود : به اعليحضرت گفتم ، شانس مهار نا آرامي ها و بازگرداندن آرامش 
  به  مملكت را  

پانزده روز فرصت مي خواهم . اگر شكست خوردم « نود در صد مي بينم . 
 يد به پايتخت بازگردد، مرا از كاربركناركند و همه ، اعليحضرت مي توان

  » . گناهان را به گردن من بيندازد
فرداي آن روز ، شاپور بختيار به نخست وزيري برگزيده « طرفه آن كه ، 

  » .  شد 
دسامبر ، در حالي كه تظاهرات و خشونت ـ گرچند به صورت  21در « 

» . ر سكته ي شديد قلبي شد محدود ـ ادامه داشت ... تيمساز ازهاري دچا
  با اين وجود ، خود را از مسئوليت كنار نكشيد .

، براي خروج از » شاه ، در هم شكسته ، با درد و بيماري دست به گريبان« 
همه جا ، به خصوص پايتخت در بي نظمي « كشور روز شماري مي كرد . 

مملكت  بسياري مي كوشيدند ( به هر طريق ممكن ) از» . فرورفته بود 
مردم ، كمتر از آن چه نشريات غربي مي نوشتند « بگريزند . با اين وصف ، 

كارمندان ادارات ، حقوق بگيران « گرچه » . [ با انقالب ] همراه بودند
كارگران كارخانه هاي  دولت و بازاري ها به خيابان ها ريخته بودند . اما

يان پيرامون شهرها ، ، شمار بزرگي از دانشگاهيان ، و روستايغرب پايتخت
براي فروپاشي ارتش ( از درون ) » .  خود را مخالف انقالب نشان مي دادند 

،  كوشش هايي شده بود ، كه با شكست رو به رو شد . نيروهاي انتظامي  ( 
  اعم از شهرباني و ژاندارمري ) همچنان به شاه وفادار مانده بودند . 

ياز به ترفند هاي بسيار و يك ارتش آخرين سنگر دفاعي نظام بود . ن«
[ به ويژه از سوي آمريكايي ها ] بود ، تا كار به جايي  "سم پاشي  "رشته 

  » .   برسد كه پس از رفتن شاه ، ارتش خود را بي طرف اعالم كند 
مردي كه تقريبأ هيچ كس در « در هنگامه اي كه بر پا شده بود ، بختيار( 

  بينه شد . مأمور تشكيل كا»)  انتظارش نبود 
» ... رسمأ او را مأمور تشكيل دولت كرد  1978دسامبر  31روز « شاه ، در 

.  
، همسر دايي شهبانو بود...  "لوئيز قطبي  "خواهرزاده ي  خانم  « بختيار، 

با آن كه از رهبران مهم جبهه ي ملي نبود ، دو بار، و هر بار براي مدتي 

ره ي چند شركت ( كه يت هيأت مدكوتاه به زندان افتاد . آن گاه به عضوي
  » .  بود )  انتخاب شد  "بنياد پهلوي  "بيشتر سهام شان از آن ِ دولت يا 

نخستين ديدار [ شهبانوفرح ، با شاپوربختيار ]   « به گفته دكتر نهاوندي ، 
دست كم  « نهاوندي براين باور است كه » . انجام گرفت  1978در دسامبر 

آقاي نهاوندي تقريبأ يقين » . صورت گرفت   يديگر چند روز بعد ،  ديدار
بدون آگاهي شاه « دارد  كه ، ديدارهاي  ملكه  با شاپور بختيار ،مخفيانه و 

  صورت گرفته بود .  » 
در واپسين روزهاي سلطنت محمد « چند هفته پس از آن مالقات ها و 

ردشير ا"، در حضور » رضاشاه ، بيست و چند تن از روحانيون سرشناس  
،  با بختيار ديدار كردند . هدف از آن جلسه ،  "اصالن افشار "و  "زاهدي 

  » .كه تا امروز محرمانه مانده است  ... انصراف شاه از ترك ايران بود « 
بختيار از آن پس همواره مدعي « آن گونه كه آقاي نهاوندي مي گويد ، 

  است .   » بود ه شاه را بيرون رانده 
شبكه ي روابط خانوادگي را « راي احراز مقام نخست وزيري ، بختيار، كه ب

ار كرد كه مستقيمأ توجه شاه را جلب يتالش بس« نمي دانست ، » بسنده 
از جمشيد آموزگار ( كه شاه به او اعتماد داشت و «  از يك سو ،  » . كند 

ه او را مردي آگاه ... براي رايزني مي دانست ) خواست ، او را به شاه توصي
... كه شخصيتي با نفوذ در ميان  "قباد ظفر "« ؛ از سوي ديگر » كند 

، ملكه پيشين بود  ... شاپور  "ثريا  "بختياري ها و خويشاوند نزديك 
بختيار را به شاه معرفي كرد ؛  ضامن وفاداري او به تاج و تخت شد و 

  » .  پيشنهاد كرد كه شاه ، زمام كشور را در اختيار او قراردهد 
با ] شاه  يبختيار، رسمأ [ براي گفتگو« با تالش  گروه پيرامون شهبانو ، 

  » .ل دولت شد يپذيرفته ، و مأمورپژوهش به منظور تشك
به همان نسبت كه بحران سياسي كشور فزوني مي گرفت ، فشار آمريكايي  

  ها  به شاه ، براي خروج هرچه سريع تر از كشورافزايش مي يافت . 
، در گفتگوي تلفني با  "مظفربقايي  "دكتر بختيار به شاه ، پس از معرفي 

« ( نماينده ي مخالف در مجلس ) از او خواست ،  "داريوش شيرواني  "
شخصأ نزد شهبانو برود و به ايشان عرض  كند كه ، روي كار آمدن بختيار ، 

« مي بايست به  "بقايي  "اين كه ، پيام ِ » . يعني سقوط سلطنت پهلوي 
تعجب آورد بود .  "شيرواني  "، براي » شاه « رسانده شود و نه » انو شهب

مي گويم برويد نزد « بقايي ( به جاي توضيح بيشتر) به شيرواني گفت : 
  » . شهبانو و فقط همين جمله را بگوييد، و نه چيز ديگر 

ديگران چيز ديگري مي گويند . هركس « آن بود كه  : » شهبانو « پاسخ  
  ».زند حرفي مي 

  
  

دسامبر، شاپور بختيار رسمأ به نخست وزيري  31در تاريخ « سرانجام ، 
  »  .  برگزيده شد و فرمان خود را از شاه  دريافت كرد 

هيچ هوادار سياسي ديگري نداشت « بختيار ، جز شهبانو و پيرامونيانش ، 
د . فرماندهان نظامي ، او را نمي شناختند و از انتخابش خشنود نبودن» . 

دوستان سياسي اش ، ديگر او را از خود نمي دانستند . روحانيون ( به 
  دليل شايعه ي ملحد بودنش) از او بدشان مي آمد . 

دكتر نهاوندي براين باور است كه ، در انتخاب بختيار به نخست وزيري ، 
  چهار عامل دخيل بودند :  

با احترام و « ، ـ مهمترين عامل ، خود شاه بود كه مي خواست كشور را 1
  ترك كند . بختيار تنها كسي بود كه با رفتن شاه مخالفت نكرد.  » وقار 

حفظ تاج و تخت « ـ عامل بعدي ، شهبانو بود كه ، در تالش به خاطر  2
  ، بختيار را به صحنه آورد . » براي پسرش 

اگر مردي قدرتمند و فداكار در كنارشهبانو بود ، با پشتيباني بي چون و « 
در اين « ، احتمال موفقيت  » چراي ارتش و دست كم بخشي از روحانيت 

  وجود داشت .  » بازي 
ـ   آمريكا ، انگليس و فرانسه ( كه بر سر اخراج شاه توافق كرده بودند و  3
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همه كوشش هاي شان ، بر رفتن او متمركز شده يود ) از بختيار( به عنوان وسيله 
هره مي بردند .پشتيباني آن ها از بختيار [ به ويژه ي انتقال قدرت  به مخالفين) ب

انگليس  كه او را مردي قابل اعتماد مي ديد ]  در احراز پست نخست وزيري ، 
  درست به همين دليل بود .

انبوهي از اسناد به دست آمده از سفارت « ـ عامل چهارم ، خود بختيار بود .  4
يار ، در تهران با آمريكايي ها ، تماس آمريكا در تهران ... نشان مي دهد ] كه بخت
  » .    داشت ، تا پشتيباني آن ها را به دست آورد 

در روز معرفي دولت تازه به شاه ) در اطاق انتظار ، با صداي بلند ( به «  ( بختيار 
گونه اي كه مي خواست خدمتكاران و كارمندان شاه بشنوند ) از وزيران خواست 

)  در برابر شاه خم نشوند . حتي بامداد آن روز ، كه ( برخالف سنت هميشگي
عكس بزرگ مصدق را جايگزين آن عكس شاه را از ديوار دفتر خود برداشت و 

  » . كرد

تدريجĤ بر شمار آن هايي مي كوشيدند ، شاه را ازتصميم به  ترك كشور منصرف 
و خواهد زيرا احساس مي كردند ، با رفتن شاه كشور فر« كنند ، افزوده مي شد . 

برخي ( ازجمله دكتر محمد باهري  ، استاد دانشگاه و وزير پيشين » . پاشيد 
« دادگستري  )  براي ممانعت از رفتن شاه ، به  فكر تحصن در دربار  افتادند . 

احمد خوانساري  "محمد باهري  ، در همين زمينه ، با آيت اهللا  العظمي حاج آقا 
پايتخت ... ديدار كرد ... و از او پرسيد كه آيا ، پر نفوذ ترين پيشواي مذهبي  "

او حاضر است  [ به تقاضاي بازاريان و ديگر اقشار اجتماعي ] نزد شاه برود و از 
  » . بخواهد كه كشور را ترك نكند ؟

تحريكات  من در سياست دخالت نمي كنم و از اين« آيت اهللا ، با اين استدالل كه 
ولي شما «خواسته تن زد. باهري پرسيد:  پذيرش آن، از »تأسف انگيز نيز بركنارم

  ؟ »ي خود را به روي مسلمانان ببنديدنمي توانيد در خانه 

البته كه نه . و اگر الزم باشد ، خواست آنان را به اطالع « آيت اهللا پاسخ داد : 
  » . شخص مربوطه  [ شاه ] خواهم رساند 

» تحصن « و  "احمد خوانساري  "قراربود كه حركت  به سوي خانه ي  آيت اهللا  

اين رويداد به كلي « ژانويه ( همزمان ) آغاز شود .  7در كاخ سلطنتي ، از بامداد 
وضعيت را دگرگون مي كرد . در آن صورت ارتش نيز در شرايطي قرارمي گرفت 

  » كه با نيرو و اراده ي بيشتر عمل كند 

گروهي متشكل از دوازده « ، ژانويه 6به منظورعملي كردن اين طرح ، درشامگاه  
از جمله » دانشگاهي ... و نويسندگان و روشنفكران سرشناس ... به كاخ شاه رفتند

باهري و قاسم معتمدي رئيس سابق دانشگاه نيز ، درآن جا بودند . همه ي آنان( 
پس از ان كه  « براي اقامت دركاخ ) وسايل الزم را با خود  همراه داشتند . 

ليت شاه وفاداري ارتش ...] هر كس چيزي گفت و شاه سپاسگزاري [پيرامون مسئو
 "كرد ، هنگامش رسيده بود كه از هدف ِ گرد همأيي سخن به ميان آيد . 

با ماليمت بسيار در صدايش گفت : اعليحضرت : اگر شما به ما  "معتمدي 
تا از  ماطمينان ندهيد كه ايران را ترك نخواهيد كرد ، ما آن قدر اين جا مي ماني

  » . شما اين تضمين را بگيريم

شاه ( كه خود  در ميان جمع و ذهنش در جاي ديگري بود ) ناگهان به خود آمد و 
با لحني خشك گفت : بنا براين شما مي خواهيد به من ياد بدهيد كه چه گونه « 
» شرفيابي « فه ي خودر را انجام دهم ؟ .سپس  برخاست ، تا نشان دهد كه يوظ

  » . فته استيا پايان

فراي آن روز ، بختيار به مجلس رفت تا  وفاداري بي چون و چراي  خود را به 
  قانون اساسي ، و در نتيجه به نظام پادشاهي اعالم دارد .

بختيار ، در همان زمان،  سرگرم بده ـ بستان و « به گفته ي دكتر نهاوندي ، 
» . قام خود در نظام آينده بود رايزني با پيرامونيان [ آيت اهللا ] خميني ، بر سر م

مي گويد : در همان هنگام  كه بختيار،  دولتش را به مجلس معرفي مي كرد ، از 
سندي بسيار رسواكننده عليه او ... انتشار يافت كه در آن ، « سوي مظفر بقايي ، 

  » .دير پيشينه ي انگليس معرفي مي شدبختيار مأمور 

گاو « نفت ايران و اسناد به دست آمده از  موضوع به سال هاي ملي كردن صنعت 
مي گشت. اين كه ، در آن  بر» صندوق رئيس محلي شركت نفت ايران و انگليس 

و » بختيار مرتب از بودجه ي شركت انگليسي پول دريافت مي كرده است «هنگام 
فشار هايي به دولت ايران وارد مي شد ، تا بختيار را، همراه با هيأت « اين كه ، 

ايندگي ايران( به منظور جلوگيري از بروز واكنش هاي ضد انگليسي )  به نم
  بفرستند .  "سازمان بين المللي كار  "گردهمايي ساالنه ي 

به آگاهي «، از تريبون مجلس »داريوش شيرواني« ن سند ، از سوي مضمون آ
ئيات جز« رسيد . بختيار هيچ واكنشي نشان نداد . بي ترديد، شاه از پيش » مردم 

  » . آن رسوايي را مي دانست .  با اين حال او را به نخست وزيري برگزيد 

تنها دو دليل مي توانست « به باور دكتر نهاوندي ، انتخاب بختيار از سوي شاه ، 
داشته باشد : نخست آن كه بختيار تنها سياستمداري بود كه نمي خواست شاه در 

د غير نظامي بود اه از سر جاه طلبي آماده بود ايران بماند . و دبگر آن كه او تنها فر
  » .به هر بهايي نخست وزير شود . 

شاه كامآل از پا افتاده و نسبت به رويدادها بي تفاوت شده بود . اين واقعيت را ، در 
به وضوح مي توان ديد :  » سر آنتوني پارسونز «  1879ژاويه ي  8ادداشت روز ي

از امور كشور به گونه اي سخن مي گفت كه گويي آرام و بي خيال بود، و « شاه 
  » . ارتباطي به او ندارد 

كاظم « ، گروهي كه نزد شاه رفته بودند ، همراه با  1979ژانويه  8روز دوشنبه 
، گرد هم مي آيند و با اصرار از دكتر  يقاسم معتمد« ، در خانه ي دكتر » وديعي 

منصرف كند . » ترك كشور « او را از  نهاوندي مي خواهند كه به ديدار شاه برود و
شايد اميدوار بودند كه شاه [ به نهاوندي ] چيزهايي بگويد كه در جمع « آن ها 

  » . نخواسته بگويد 

با آن ها هم عقيده نبود ، اما نخواست » اخالق شاه « دكتر نهاوندي  با توجه به 
ن رو ، از دفتر شاه ، كند . از اي» پيشنهاد آخرين كوشش در اين راه را رد « كه 

  وقت مالقات گرفت .  

مقرر [  1979ژانويه  9براي ساعت سه و نيم بعد از ظهر روز « ، كه » شرفيابي « 
علت تعويق قرار مالقات آن بود » . شده بود ] به پنج و نيم بعد از ظهر موكول شد 

. آقاي كه ( در ساعت معهود )  سفيران آمريكا و انگليس با شاه ديدار داشتند 
در برابر پله هايي كه به سوي دفتركار شاه مي رفت ، كاديالك ضد « نهاوندي ، 

  مي بيند .» سفير انگليس را "بنتلي  "... و  كلوله ي سفير آمريكا

به دليل اهميت موضوعات مطروحه ، در ديدار و گفتگوي دكترنهاوندي  با شاه ، 
اي )  اهم آن گفتگو را ،  مي كوشم ( با حذف برخي مطالب و  توضيحات حاشيه

  نقل كنم . آقاي نهاوندي مي گويد : 

] پشت ميز كارش... به سوي من آمد ، دست داد و مثل هميشه در چشم شاه  [از«
هايم نگريست . نگاهش كردم و از حالت او به لرزه افتادم . بسيار تكيده شده بود ... 

.. منتظر شد كه من چشمانش در چشم خانه فرورفته ،گويي خاموش شده بود .
سخن بگويم . اين برخالف روش هميشگي او و حتي خالف آداب درباري بود ... 
ولي ديگر هنگام رعايت تشريفات گذشته بود .  از همان جا گفتگوي غمباري آغاز 

  » .شد كه به گفتگوي دو ناشنوا مي ماند 

مي پردازد و مي  او  "رفتن "آقاي نهاوندي ، در آغاز گفتگو با شاه به به عواقب  
اگر اعليحضرت كشور را ترك كنند ، ارتش بي فرمانده مي ماند و قدرت ، « گويد : 

به آساني به دست ماجرا جويان و متعصبان  ... خواهد افتاد ... اين فاجعه چنان 
  » .   سال در مملكت از ميان خواهد رفت خواهد بود كه همه ي  دستĤوردهاي ده ها

برخاست؛ دستي به موهايش « ن جمله ي دكتر نهاوندي يشاه ، با شنيدن آخر
» . كشيد ، كه نشانه ي خشم بسيارش بود  و در تاالر بزرگ به راه رفتن پرداخت 

و با لحني آرام و اندوهگين گفت : بيشتر كساني كه به « پس از  لختي نشست 
رند . ديدن من مي آيند ... عكس چيزي كه شما پيش بيني مي كنيد ، ابراز مي دا

... مي گويد كه رفتن من  "بختيار "از همه سو ، به من اندرز مي دهند كه بروم . 
ي كارها را آسان مي كند و موجب برقراري آرامش مي شود . گويا من به مانعي برا

  » .   سامان دادن كارها تبديل شده ام

ايد الزم مرا عفو بفرماييد ، اعليحضرت ... ش:« دكتر نهاوندي، در پاسخ مي گويد 
لت در خطر است ، و هنوز باشد موقتأ از پايتخت دور شويد . ولي ... اين م

.  آن گاه ، به گزارشي كه چند سال »سرنوشت [اين مردم]  در دست شماست ... 
اگر به آن توصيه ها توجه شده بود،  «كرده بود  اشاره كرد  و گفت :  پيش تدوين

ها همه گذشته است ... امروزتنها كاري كه  امروز به اين جا نمي رسيديم .اما اين
تصور، و حفظ  بايد كرد ، پيش گيري از فروافتادن كشور در بدترين اوضاع قابل

] : شما نيز تكان داد [و گفت يبا بي اعتنايي سر«شاه » . اساسي ترين چيزهاست

مانند همه ي مخالفان سخن مي گوييد : من دست به هيچ اصالحي نزده ام و 
  » ده ام به آن ها گوش فرادهم!ر نشحاض

در ي شود گفت ، هنگامي كه مخالفين (امروز نم«... نهاوندي در پاسخ مي گويد : 
ي دادند ، اشتباه سياست ها ) به اعليحضرت هشدار م يمورد پيش گرفتن پاره ا

]  شاهنشاه بايد ...در ايران بمانند تا تنها نهاد هنوز مي كردند ... [به هرحال

شور ، يعني نيروهاي مسلح را حفظ كنند ... شايد بتوانبد يك شوراي پابرجاي ك
نيابت سلطنت را منصوب كنيد ، و هنگامي كه آرامش [ به كشور] بازگشت ، راه 

  » . حلي ممكن و براساس قانون اساسي بينديشيد 
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رعباس را ، پايگاه نيروي بند» كجا بروم ؟ « دكتر نهاوندي ، در پاسخ شاه ، كه 
وجه شاه به توضيحاتش جلب شده با اين تصور كه تد مي كند . سپس (پيشنها
ره ي خارك و پايگاه هوا ـ دريا و پايانه ي نفتي آن كه بسيار ياز جز) « است

  مي گويد . » حفاظت شده و امن بود ، سخن 

در اين صورت مراسم تشريفات نظامي به چه «شاه ، در پاسخ مي گويد : 
  ».  شكلي بايد انجام شود

گمان كردم گوشم هايم اشتباه شنيده است .باورم « دكتر نهاوندي مي نويسد ، 
نمي شد . در چند ثانيه ي بعدي ، كه به نظرم پايان ناپذير رسيد ، نتوانستم 
پاسخي بدهم . باالخره گفتم : اين يكي از جزئيات است كه تشريفات آن را حل 

، صديقي نيز همين شرط را  بود . و اين كه» نه « پاسخ شاه ،» . خواهد كرد
مقابل فشارهايي كه جز تسليم ( در « ، كه رد شد . آن گاه افزود » گذاشته بود 

  » . ) نمي توانم كار ديگري انجام دهم  به من وارد مي شود

  دكتر نهاوندي از شاه مي پرسد :  

  ؟ كه شرفياب شده بودند ، سخن مي گوييد  دو سفيريـ اعليحضرتا ، آيا از آن «  

  ـ شما آن ها را ديديد ؟ 

 "شان را ديدم .كاديالكي با پرچم آمريكا و يك يـ نه اعليحضرت . ولي اتومبيل ها
  با پرچم انگليس . "بنتلي 

   پس خودشان را به نمايش گذاشتند؟ـ 

...  

تجربه دارد و مردم او را كمتر » صديقي« ـ اعليحضرتا ،  شاپور بختيار ... كمتر از 
   دوست دارند . 

  ـ اين ها همه گذشته است ...

  ـ اعليحضرتا ، دست كم به او اطمينان داريد ؟

  ـ نه 

  ـ پس چرا او را برگزيديد ؟ 

ـ زيرا اوتنها غير نظامي بود ، كه مأموريتي را كه مي توان خودكشي خواند ، 
ه آخرين نخست وزير شاهنشاهي پذيرفت...اما ، به هر حال اهميت ندارد ك

  .» يا كسي ديگر ؛ همه چيز تمام شده و اهميتي ندارد   باشد  "بختيار "ايران 

فرماندار نظامي تهران بود « دكتر نهاوندي مي گويد ، در اين ميان تلفن زنگ زد . 
. گزارش چند عمليات براي برقراركردن نظم را مي داد. شاه ، به مخاطب تلفني 

ي ريخته شود . به تأكيد مي كنم . به هيچ بهايي نمي خواهم خون:« اش گفت 
  ...»هيچ قيمت 

صورتش رنگ پريده بود ،زمزمه مي كرد، به گونه اي كه « آن گاه ، در حالي كه 
  گويي با خودش سخن مي گويد : 

  »زد، وارد تاريخ نخواهم شد ...من به عنوان كسي كه دست به كشتار ملت «

***  

فرمان شاه ) خود را  ناآرامي  در كشور همچنان ادامه داشت . نيروهاي نظامي ( به
  از معركه دور نگه مي داشتند .

( به دعوت ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه )  1979ژانويه ي  5در تاريخ  
يت ، جيمز كاالهان و سران چهار كشور بزرگ  جهان ( جيمي كارتر ، هلموت اشم

گو ) در گوادالوپ گرد آمدند و  در مورد بحران سياسي ايران به گفتژيسكاردستن 
اگر «پيش از همه، با شاه دشمني مي كرد) گفت : پرداختند . ژيسكاردستن ( كه 

شاه بماند ، ايران به سوي جنگ داخلي و يك حمام خون بزرگ خواهد رفت . 
] پاي افسران آمريكايي و نيرومند ترخواهند شد. [آن گاهكمونيست ها ، نيرومند 

و اين ، به روس ها امكان دخالت  كه در ايران هستند ، به ميان كشيده خواهد شد،
البته ، بعد ها  ، ژيسكاردستن نقشه ي حذف شاه را ، به جيمي » . خواهد داد 

كارتر نسبت داد و منكر سخنان خود ( در كنفرانس گوادالوپ ) شد . پس از وقوع 
،گناه را به گردن  كوشيد« انقالب ، هر يك از شركت كنندگان در كنفرانس ، 

  » . ديگري بيندازد

؛ گرچه هم » ملت ، با قدر ناشناسي... خواستار رفتن [شاه] شده بود« گرچه 
» ) كه از بلندپروازي هايش ، در مورد ايران نگران بودند (« پيمانان خارجي شاه 

آشكارا زير پاي او را خالي  مي كردند . وباز ، گرچه ( پس از معرفي دولت بختيار) 
با اين حال « دادهاي كشور بي تفاوت شده بود ؛شاه ، بيش از پيش ، نسبت به روي

ش از آن كه همه چيز را رها كند ، آخرين كوشش خود را ( گرچه ي، [ شاه ] ، پ
كوشش هاي او را « اما ، آمريكا ، با انتخاب جديد خود » . )  انجام مي داد يپنهان

  » .بي اثركرد 

، به صورت غير » ناتو « ي در همين روزها ، ژنرال هويزر، معاون فرمانده ي نيروها

مأموريت اضطراري داده « قانوني  ( بدون دعوت و اجازه ) وارد ايران شد . به او 
ارتش را از دخالت در « و ثاينأ ـ » رفتن شاه را شتاب بخشد« شده بود كه اوأل ـ 

شاه ،هنگامي از حضور هويزر در ايران آگاه  شد ، كه از او وقت » . بحران بازدارد 
  ات خواسته بود. مالق

بلكه » در ديدارهاي طوالني ، به گفتگو با رهبران انقالب پرداخت « هويزر، نه تنها 
« اي هم با شاه داشت . » ديداركوتاه و نسبتأ مؤدبانه «ر آمريكا ، ي، به اتفاق سف

شاه ، بعدها گفت : تنها دلمشغولي آن دو اين بود كه بدانند ، من چه روزي و 
  » . هم رفت درچه ساعتي خوا

فرمانده نيروهاي ناتو)  به منظور اعتراض به » ( الكساندرهيگ « در اين ميان 
مأموريت محول شده به معاونش  ( ژنرال هويزر)  استعفاء مي دهد ، كه انعكاس 
چنداني نمي يابد . الكساندرهيگ ، كه  ( در دولت بعدي آمريكا ) وزير خارجه ي 

باني دولت هاي غربي و آمريكا ، از انقالب مخالف با هر گونه پشتي« ريگان شد ، 
  » .  بود 

ژانويه ،  16شاه ، ساعت ده صبح روز «  همه چيز براي رفتن شاه آماده شده بود . 
به دفتر خود رفت . بسيار آرام [ بود ] ... چند سند و نامه را امضاء كرد و آخرين 

از ساعت يازده به حضور ديدارهايش را انجام داد. آخرين كسي كه ، اندكي پس 
پذيرفته شد ، دكتر محمد باهري وزير پيشين بود. آمده بود دوباره به التماس از 

كاخ ، تقريبأ تهي شده « شاه بخواهد كه ميهن ، ملت و ارتشش را ترك نكند .  
بود . بسياري از درباريان ديگر آن جا نمي آمدند .خدمتگزاران ... قضيه را فهميده 

  » .يچكس تا اخرين لحظه باور نمي كرد بودند. اما ه

هنگامي، شاه و شهبانو (  با فشردن دست حاضران ) از آن ها خداحافظي مي 
شاه ، در حالي كه خسته به » . هنوز به شاه التماس مي شد ، كه نرود« كردند ، 

  » .    بر مي گردم « نظر مي رسيد ،مي گفت 

چند « لي كوپتر جداگانه پرواز كزدند و به لحاظ امنيتي ، شاه و شهبانو ، با دو ه
دقيقه بعد ،  در كنارآشيانه ي سلطنتي محقر فرودگاه مهر آباد برزمين نشستند . 

  شاه ، بهت زده بود و هرلحظه ممكن بود بغضش بتركد.  

با آن كه ( به منظور ممانعت از تظاهرات ِهواداران شاه ) كوشش شده بود كه 
گروه كوچكي از مقامات رسمي در «  ي بماند ، خروج خانواده ي سلطنتي مخف

  انتظارزوج سلطنتي بودند  : 

جواد سعيد ، رئيس مجلس شورا ملي ، كه به دليل حضورش در آن جا اعدام شد 
  .علي قلي اردالن ، وزير دربار. و فرماندهان بلندپايه ي ارتش . 

  اما ، هيچ ديپلمات خارجي ، درآن جا حضور نداشت .

نيم ساعت تأخير آمد . شاه ، بعدها به آقاي نهاوندي گفت : به بختيار  بختيار، با 
مراقب كساني كه به او [ شاه] خدمت كردند و در كشور ماندند «سفارش كردم كه 

  ».، باشد 

سلطنتي به صف ايستاده بودند )  يفرماندهان نظامي ( كه برپله هاي آشيانه «
ار بدره اي (  به شكلي كه در ميان تيمس» ش آمدند تا  دست شاه را ببوسند. يپ

ايالت نشانه ي وفاداري است) زانو زد ،  تا زانوي شاه را ببوسد . در همان حال  به 
شاه به او نگريست . دست او را چند » . اعليحضرت ، ما را رها نكنيد « شاه گفت : 

لحظه در دست خود نگه داشت و بي آن كه چيزي بگويد ، به سوي نفر بعدي 
  . رفت 

  به عمل نيامد . » مراسم احترام نظامي « از آن جا كه موقعيت مناسب نبود ، 

در ميان گريه ي حضار، زوج سلطنتي ( پس از رد شدن از زير قرآن ) وارد هواپيما 
شاه، بختيار را يك بار ديگر به درون هواپيما احضار كرد و مجددأ برايش « شدند . 

داي بلند گفت : ايران را به شما و شما را به آرزوي موفقيت نمود .آن گاه ، به ص
  » . خدا مي سپارم  

بختيار، كه تا چند لحظه پيش ( در مقابل دوربين ها) خود را سرد و بي تفاوت 
  ».تحت تأثير قرارگرفت ، تعظيم كرد و دست شاه را بوسيد « نشان مي داد ، 

ايتش را خود به عهده هد  ( كه شاه ـ به داليل امنيتي ـ  707هواپيماي بوئينگ  
گرفته بود ) در مقابل بهت حاضران ، به حركت در آمد؛  از زمين كنده شد ؛ اوج 

  گرفت و لحظاتي بعد ، در آسمان تهران ناپديده شد  

ـ  نوشته ي پيش رو، بخشي از مطلب بلندي است ، كه ( چهار سال قبل ) 1
  . قلمي شد » آخرين روزهاي شاه « همزمان با انتشاركتاب 

*  
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  گفتگو با

  جمشيد گُلمكاني 
  

  

  

  

با تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما  آرش:
ــز    ــل از هــر چي ــاني، قب ــاي گلمك ــد. آق ــرار دادي ق

خواستم در مورد چگونگي خارج شدن خودتـان   مي
از ايران، داليل خروج و چگونگيِ شروع زنـدگي در  

كنم براي خوانندگان مـا   تبعيد سؤال كنم؟ فكر مي
اي از شـما   خواهـد بـود كـه شـناخت اوليـه     جالب 

داشته باشند؛ ضمن اينكه حتمـا دوسـتاني كـه بـا     
  شناسند. فيلم سروكار دارند، شما را مي

  

اساس سئوال شما ارتباط مسـتقيم   گُلمكاني:
ي كه امروز دارم. بـا  ا با ادامه كارم دارد، يعني حرفه

گردم. مـن از سـن    اجازه شما، كمي به عقب بر مي
چهارده سالگي همواره به كارهاي -سيزده نوجواني،

جمعي و كارهائي كه بتوانم با مردم رابطـه داشـته   
باشم عالقمند بودم. آنجـا بـود كـه خـودم را تـوي      

هاي زياد كـار تئـاتر آمـاتور و     تئاتر پيدا كردم. سال
اي كـردم. بعـد از خـدمت     اي و بعد حرفه غيرحرفه
ــربازي ــال  س ــدگا  56ام در س ــه آين ن، وارد روزنام

هـاي مختلـف    صفحه گزارشش شدم. آنجا گـزارش 
وشتم و براساس آنها، عكس را هم ن اجتماعي را مي

گرفتم. بعد از انقالب در همـين روزنامـه    خودم مي
آيندگان وارد سرويس سياسـي هـم شـدم و كـارم     

ر شد. روزنامه آيندگان هشت ماه پـس از  ت گسترده
 به زور سـالح حاكمـان   1358مرداد  16انقالب در 

روز، تعطيل شد. سيزده نفر از همكاران ما به زندان 
تا از دوسـتان  -افتادند. بعد از آزادي آنها با يكي دو

و همكاران آن موقع، يكي دو تا نشـريه در آورديـم   
  كه آنها هم عمرهاي كوتاهي داشتند.

تا اينكه رويداد سي خرداد شصت پيش   
آمد. آن روزي كه سازمان مجاهدين خلق تظاهرات 

اي شـد   لي وسيعي داشت، براي حاكميت زمينهخي
داد مظنـون اسـت يـا     كه هر كسي را تشخيص مي

ــا حاكميــت   ــا انقــالب نيســت و موافــق ب همــراه ب
جمهوري اسالمي نيست، دستگير كند. از آنجـا بـه   
بعد من ديدم كه ديگر همه چيز برايم تنگ شـده.  

هاي خودم را هم كرده بودم. اينسـت   ي تالش همه
اي  تعطيلــي آينــدگان ماشــين قراضــهكــه بعــد از 

بــود ـ و بــا آن    1964خريــدم ـ آن موقــع مــدل   
آوردم. حتـي   كردم و پـولي در مـي   مسافركشي مي

آورديـم پـول    اي كـه خودمـان در مـي    براي مجلـه 
نداشتيم كه به چاپخانه بدهيم كه آنهـا را برايمـان   
ــدار    ــه بي ــد. شــبانه همــان اعضــاي تحريري ــا كن ت

كـرديم. از ايـن    دسـت تـا مـي    مانديم و آن را با مي
وقتـي ديـدم كـه    × كارهاي گل هم فراوان كـردم.  

واهند ترا به پاي محاكمـه بكشـند و يـا    خ ديگر مي
اينكه به يك جـائي بياندازنـد كـه هـيچ حسـاب و      
كتابي ندارد و آنهم براي هيچ، براي اينكـه چـرا در   

همــان شــعار × كــرديم  اي كــه زنــدگي مــي محلــه
ــزب ــي  ح ــرار م ــ اهللا تك ــه  «د: ش ــدگان روزنام آين
كردند كه بـراي اسـرائيل    ما را متهم مي». بيگانگان
دانسـت مـا بـراي     كنيم. اولين كسي كه مي كار مي

كنيم، مادربزرگمان بـود. او الاقـل    اسرائيل كار نمي
دانسـت كـه مـا اينكـاره      ما را بزرگ كرده بود و مي

نيســتيم. بعــد، از مــادربزرگ خــداحافظي كــردم و 
م هستي و ديگران نيز عزيزم هسـتند  گفتم تو عزيز

توانم اينجا بمانم، بخـاطر اينكـه    ولي من ديگر نمي
  توانم نفس بكشم. نمي

خوب! آدم براي چيزي كه بدان اعتقـاد    
هائي را ممكن است بپردازد. اعتقاد  دارد يك قيمت

داشتن آن موقع سه حالت بيشـتر نبـود: يـا بـروي     
ينكـه تـوي   كردستان و اسلحه دستت بگيري. و يا ا

ات هستند.  بانت اهل خانواده زندان بماني كه زندان
يا اينكه از كشور فرار كني. اينست كه مـن بـه راه   
سوم رفتم و آنهم راه سومي كه توانستم بـه شـكل   
غيرقانوني و با مشكالت خيلي خيلي زياد در بهمن 

از طريق پاكسـتان از ايـران فـرار كـنم. آن      1360
ها تعيين كرده  براي ايرانيموقع تنها كشوري را كه 

بودند كه ويزا از آنان نخواهد اسپانيا بود. بعد از دو 
هفته اقامت در پاكستان به اسپانيا رفـتم. مادريـد!   

  تولد دوم.

  چه مدت در مادريد بودي؟ آرش:

من در مجموع نُـه مـاه در اسـپانيا     گلمكاني:
  زندگي كردم.

  آيا از مادريد به پاريس آمدي؟ آرش:

   

ماه اقامت در اسپانيا و ياد  9بعد از  ني:گلمكا
ــان بســيار شــيرين و دوســت داشــتني   گــرفتن زب

ي كمـك بـه    اسپانيائي و كـار فـراوان تـوي زمينـه    
هاي ايراني  آنجا به فرانسه رسيدم. مـن در   پناهنده

كميته كمـك  «اي درست كردم به اسم  آنجا كميته
ما مرتـب هفتگـي   ». به متقاضيان پناهندگي ايراني

ش را  شديم و هر كس مشكالت جائي جمع مييك 
كـرديم و هـر    كرد و به يكديگر كمك مي مطرح مي

آمـد بـراي همـديگر انجـام      كاري از دستمان بر مي
ــود، دوره داديــم. آن دوره، دوره مــي  ي ي مــوفقي ب

ش ا خيلي خوبي بـود، دوسـت داشـتني، از نتيجـه    
  ام. همواره راضي

دي ـ بــه تــاريخ مــيال  1982از  نــوامبر ســال 
هاي خورشيدي ديگر از دسـتم   گويم چون سال مي

در رفته بود ـ آمدم بـه فرانسـه و تـا امـروز اينجـا       
  هستم.

چطور شد كه توي فرانسـه آنطـور كـه     آرش:
قبالً در كار نشريه و تئاتر بـودي، بـه فـيلم سـازي     

  روي آوردي و به اين راه كشيده شدي؟

  

به هر حال توي سني كه من بودم،  گلمكاني:
گاري و كـار خبـري   ن سالگي، ديگر روزنامه 26 توي

كردن بخشي از وجودم شده بـود. يـا شـايد بشـود     
گفت: روزنامه نگاري و ارتباط برقرار كردن با مردم، 

رين بخش وجودم بـود. نشـريه فارسـي كـه     ت عمده
د براي فارسي زبانان منتشر كنـي و آن هـم   ش نمي

عنـي  اي كه من از آن تعريـف دارم؛ ي  روزنامه نگاري
مستقل بودن. آن هم در شـرايطي كـه سـوءظن و    
ترديد خيلي شديدتر از امروز بود. اتفاقاً يكي دو تـا  
ــران را هــم در   از همكــاران قــديمي مطبوعــاتي اي
پاريس ديدم ولي با وجود تمام تالشي كـه كـرديم   

  اي راه اندازي كنيم. موفق نشديم نشريه

من بالفاصله بعد از رسيدن به فرانسه و   
گرفتن كمي زبان فرانسه، وارد دانشگاه شدم. و ياد 

ــه بيشــتر بخــش    در رشــته هنرهــاي تجســمي ك
كردم، مشغول تحصيل  ارتباطات و عكس را كار مي

شدم. آنجا خيلي واحدهاي آزاد تئـاتر را گذرانـدم.   
بيشتر در زمينه نرمش، صداسـازي، بـدن سـازي و    

هـا   ساختن ماسك و اينطور كارها بود كه اين دوره
ذراندم. بعد متوجه شـدم كـه در زمينـه تئـاتر     را گ
وانم وارد شوم. چون اوالً مشكل زبان خـواهم  ت نمي

شـروع ركـود    83هـاي   داشت و دوم اينكه در سال
ــن راه     ــي از اي ــي كس ــود، يعن ــه ب ــاتر در فرانس تئ

اش را تأمين كنـد. اينسـت كـه     توانست زندگي نمي
من از همان روز اول خط بطالن را كشيدم كه بلـه  

نگاري: روزنامه نگـاري هـم،    تئاتر هيچ. حاال روزنامه
توانستم بنويسم و اين هـم مشـكل بـود. از     بايد مي

ي فرانسوي و  طرف ديگر، براي كساني كه با جامعه
ها آشنائي چنداني ندارنـد   روحيه اكثريت فرانسوي

ها ديد مثبتـي نسـبت بـه غيـر      بگويم كه فرانسوي
به خصوص اينكه از ها ندارند،  ها و خارجي فرانسوي

كشورهائي مثل ايران آمده باشند. براي اينها ايراني 
بودن برابر با جهان سوم اسـت و جهـان سـوم هـم     
برابر با فقر است و مهمتـر از همـه فقـر فرهنگـي.     

هـائي مثـل مـرا تـوي      اينست كه هـيچ كـس، آدم  
مطبوعات اينجا قبول ندارد، در حاليكه وقتـي مـن   

فرانسـه را نگـاه    83و  82هـاي   هـاي سـال   روزنامه
كـردم، بـه راحتـي كـاري كـه مـن و دوسـتان         مي

خـواهم   كرديم، نمي همكارم در مطبوعات ايران مي
كـرد. ولـي    بگويم باالتر بود ولي با اينها برابري مـي 
  خوب به هرحال اين واقعيت وجود دارد.

كرد. تا آدم جـا   زبان هم نقش بازي مي آرش:
داند، وقت زيـادي  بيافتد و زبان آن كشور را خوب ب

  الزم است.

  

بله زبان را گفتم ولـي ايـن مسـأله     گلمكاني:
ي  كـرد. چـون مـن از يـك تجربـه      ديدگاه فرق مي

آمدم و براي همين به خودم اجـازه دادم   اسپانيا مي
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كه اين كار را بكنم. من آن موقع كه اسـپانيا بـودم   
ــه   ــا روزنام ــائيس«ب ــه  »ال پ ــرين روزنام ، معتبرت
همكاري كـردم. بـراي آنهـا مرتـب      اسپانيائي زبان

دادند. آنجا  التحرير مي نوشتم. به من حق مطلب مي
ــان داشــتم، آنجــا هــم اســپانيائي   هــم مشــكل زب

توانسـتم بـا كمـك     توانستم بنويسم. ولـي مـي   نمي
ترجمه كردن، مطلب را برسانم. چرا چنين اتفـاقي  

افتد و حاال حاالهـا هـم    توي فرانسه نيفتاد؟! و نمي
فتاد. اينجاست كه تفاوت دو كشور را مـن  نخواهد ا

  زندگي و تجربه كردم.

چطور شد كه بـه طـرف فـيلم كشـيده      آرش:
نگـاري،   شدي؟ آيا عالقه گزارش نويسي و روزنامـه 

هـاي   اي بود كه به سمت ساختن فـيلم  خود انگيزه
  مستند بروي؟

  

اين ها درواقع تـداوم گذشـته مـن     گلمكاني:
سال آخر ليسـانس   بود. به اين معني كه وقتي من

هـاي مدرسـه را تحويـل اسـتادان      بودم وقتي مشق
گفتنــد كــه تــو اينجــا چكــار  دادم، همــه مــي مــي
اي هستي و كارت دانشجوئي  كني؟ تو كه حرفه مي

بـه مـن   × آيي؟ چنـد تـا اسـتاد     نيست. از كجا مي
كني؟  گفتند برو دنبال كار خودت و اينجا چكار مي

م. بعـد مـن بـا    تـوانم كـار پيـدا كـن     گفتم كه نمـي 
دوســتان قــديمي عكــاس فرانســوي كــه از ايــران  

شناختم، در تماس بـودم. يـك مقـداري رفـتم      مي
طرف عكس و ديدم كه در مورد عكس هـم ركـود   
شروع شده و عكس خبري هم در ركود است. ولـي  
فيلم ويدئويي در آن موقع يواش يـواش داشـت پـا    

 85و  84هـاي   گرفت. مـن دارم در مـورد سـال    مي

زنم. يعني آن موقع فقـط دو آژانـس بـود     ميحرف 
سـاختند   هاي گزارشي براي تلويزيـون مـي   كه فيلم

ي كارشان كار عكاسـي بـود    واين دو آژانس، عمده
كه از بيست سال پيش شروع كـرده بودنـد. يعنـي    
من فيلمسازيِ گزارشي و خبري را توي فرانسـه بـا   

ن آنها شروع كردم. اتفاقاً دو نفر آنها از دوسـتان مـ  
هاي خيلـي   ها و مقام بودند و هستند كه االن پست

  باالئي دارند.

يواش يواش رفتم به طرف فيلم و متوجه شدم 
توانم مستقل  كه من اگر فيلمسازي را ياد بگيرم مي

تـوانم   بـرداري كـنم. مـي    توانم خودم فيلم باشم. مي
توانم خودم مونتاژ كنم، ولي بـه شـرط    بنويسم. مي

ــ  ــا را ب ــن ه ــه اي ــان  اينك ــت چن ــن هيچوق دانم. م
هـائي را نگذرانــده بـودم. فقــط آن خميرمايــه    دوره
تواند جالـب   اش را داشتم كه چه چيزهائي مي اوليه

  باشد و براي چه مخاطبي.

  براي يادگيري اين كارها، چكار كردي؟ آرش:

  

مـن، خيلـي زيـاد دونـدگي كـردم.       گلمكاني:
ه تر از االن بـود. تـاز   ام آن موقع سخت شرايط مالي

گذشت كـه موفـق    پنج سال از آمدنم به فرانسه مي
ي عملـي دانشـگاهي در    ي يك ساله شدم يك دوره

ــ  » ژوسـيو «ي كارگرداني فيلم در دانشـگاه   زمينه
دانشگاه پاريس هفـت ـ بگـذرانم. آنجـا مـن كليـد       
ــد شــروع   ــازه باي فيلمســازي دســتم رســيد كــه ت

كردم. به هرحال يك مـدركي هـم بـود و يـك      مي
ليسانس از آن بابت گـرفتم. آنجـا بـود     مدرك فوق

اي كه از اين طرف و  كه يواش يواش و با پول و پله

ي فيلمبرداري و  آن طرف قرض كردم، وسائل اوليه
  اي براي خودم خريدم.  مونتاژ نيمه حرفه

  اولين كاري كه شروع كردي چي بود؟ آرش:

   

بايد اشاره كنم كـه: قبـل از اينكـه     گلمكاني:
م، يك فـيلم ديگـري سـاخته بـودم.     وسائل را بخر

رؤياهـاي يـك شـاعر    «فيلم مستندي با عنوان 
كه من آن را براساس و از براي  »ايراني در تبعيد

زندگي نعمت آزرم ساخته بودم. از عنوان فيلم هـم  
  كند. مشخص است كه چه چيزهائي را مطرح مي

اين همان مـوقعي اسـت كـه بـراي آن      آرش:
عي كـه دانشـكده   كـردي يـا مـوق    مؤسسه كار مـي 

  بودي؟

  

نه، دانشكده را تمـام كـرده بـودم و     گلمكاني:
ي كارگرداني را گذرانده بودم. بعد  ي يك ساله دوره

يك شركت خصوصـي كـوچكي بـود كـه بـه مـن       
اي را  امكانات فني داد و من اين فيلم سيزده دقيقه

ديدم كه  ساختم. آنجا ديگر متوجه شده بودم و مي
ايران را چطور  ها، ويزيونمطبوعات و به خصوص تل

كنند؛ تـوي ايـران فقـط مالهـا و زنـان       معرفي مي
هـا، نمـاز جمعـه     دادند. بسيجي چادري را نشان مي

ديـديم.   هـا مـي   تهران و بهشت زهرا را در تلويزيون
من رفتم به طرف اينكه نشان بـدهم آن چيزهـائي   

دهيد و تبـديل بـه كليشـه     كه شما مدام نشان مي
ايـران نيسـت؛ ايـران چيزهـاي     ي  كنيـد، همـه   مي

رؤياهـاي يـك   «ديگري هم دارد. اينست كه فـيلم  
يــك مقــداري بــه آنهــا » شــاعر ايرانــي در تبعيــد
گفـت: شـاه    داد. اين فيلم مي غيرمستقيم پاسخ مي

آنقدرها كه شما به عنـوان يـك ديكتـاتور مهربـان     
كنيد، مهربان نبوده. در اين انقالب فقط  معرفي مي

شركت كردند و كسان ديگري هم مالها نبودند كه 
بودند. توي اين فـيلم از نقـش روشـنفكر، شـاعر و     
ادبيــات در روشــن شــدن افكــار عمــومي صــحبت 

هـا از   شود. و بعد اينكه چطور شد كه اين گـروه  مي
رسـد بـه    سطح جامعه عقب رانده شدند. و بعد مـي 

آيـد   تبعيد و در اينجا شعر تبعيدي نعمت آزرم مي
هــا و  آن چيــزي كــه غربــيكــه متفــاوت اســت بــا 

كننـد   ها تلقي مي ها و بطور خاص فرانسوي اروپائي
كه هر كس اينجا آمده گرسنه بوده. بعد هم اينجـا  

ر   كند و حساب بانكي شكمش را پر مي اش را هم پـ
ــول مــي ــراي خــودش در  كنــد و بعــد مــي پ رود ب

ي ما  سازد. چون براي اينها همه روستايش قصر مي
بودنمـــان در پـــاريس اولـــين ايـــم و  از ده آمـــده

  ي شهري است. برخوردمان با يك جامعه

دهد كه هر چه  كارهاي شما نشان مي آرش:
مسائل ايران تيزتر شده و افشاي  روي  جلوتر رفته

 -هاي اجتماعي جمهوري اسالمي در زمينه
فرهنگي، بيشتر. آيا اين كار دليل خاصي داشته 

  است؟

  

م واقعيت اينست كه من فيل گلمكاني:
سازم براي اينكه خودم نگاه كنم يا چهار تا  نمي

به و  دوست و آشناي دور و برم نگاه كنند و به
سازم كه در سطح هر  چه كنند. من فيلم مي چه

تري نشان داده شود. مخصوصاً اينكه من  چه وسيع
هاي مختلف  ها و كانال تمام كارهايم براي تلويزيون

ي اروپائي تلويزيون چه در فرانسه و چه كشورها

گوئيد  ام كه آنها نشان بدهند. اينكه شما مي ساخته
افشاي رزيم، در واقع اين من نبودم كه به طرف 

ها بودند كه مرا احاطه  ها رفتم، بلكه موضوع موضوع
ها بودند كه خودشان را به من  كردند. اين موضوع

  تحميل كردند.

مثال: در همان شروع فيلمسازي ام، در رشته 
ويزيون دانشگاه سوربن، براي دكترا اسم تل-- سينما

تصوير ايران از نگاه «نوشتم. موضوع تحقيقم 
بود. در اين كار آكادميك  »تلويزيون فرانسه

سعي كردم تا بفهمم به چه دليل هايي تلويزيون 
فرانسه، به عنوان يك ابزار مهم كه افكار عمومي را 
 مي سازد، ايراني را به شكل عام در قالب نوع تفكر

دهد. وارد جزئيات  حاكميت امروز كشور نشان مي
اين تحقيق نمي شوم، ولي بگويم كه يك ناشر 

  فرانسوي در تدارك جاپ آن است. 

درواقع بايد گفت: شرايطي كه روز بروز  آرش:
در ايران بوجود آمده و تأثيرات اين اتفاقات در 

المللي، بر روي شما هم به عنوان يك  سطح بين
ذاشته و توليدات شما سمت سوي هنرمند تأثير گ

افشاي رژيم جمهوري اسالمي ايران را به خود 
  گرفته است ؟

  

ببينيد! ضمن تشكر، خيلي پوزش  گلمكاني:
خواهم از اين كه بگويم من خودم را هنرمند  مي
دانم كه  هائي مي دانم؛ من خودم را شاهد اتفاق نمي

كنم. رنگ و لعاب خاصي  فقط ثبت و ضبطشان مي
هاي  گويم موضوع دهم. وقتي كه مي ها نميبه آن

ها بسته به  پيراموني من، اينست كه اين موضوع
شود. من بعد از  مسائل روز يكي يكي عوض مي

يك » رؤياهاي يك شاعر ايراني در تبعيد«فيلم 
اي ساختم به نام  فيلم بيست و شش دقيقه

كه پخش آن هم  »جشن نوروز در پاريس«
ن فيلم هم يك بخش خيلي وسيع بود. خوب! اي

ديگري از ايران را نشان داد. براي من باز هم همان 
بود. نشان دادم » در جهت مخالف آب شنا كردن«

كه بله اين طوري نيست كه ايران قلب اسالم باشد، 
ايران سرتاسرش ده نيست و ايران سرتاسرش كوير 
نيست. آمدم يك قسمت ديگر را نشان دادم كه بله 

اند و نوروز را اين  اين ها ايراني بدانيد توي پاريس
ها خيلي تعجب  گيرند. تماشاچي طور جشن مي

كردند و خوشحال بودند كه يك چيزهاي  مي
بينند. چرا نه؟ رقص  جديدي در مورد ايران مي

دخترهاي خوشگل ايراني را هم توي اين فيلم 
هاي نماز  گذاشتم. چرا تماشاچي فقط بايد فيلم

بيند؟ آن هم واقعيت است جمعه و بهشت زهرا را ب
ولي اين هم واقعيت است. هر دو را بايد ديد اما 
مهم اينست كه توي دام ناسيوناليسم نيفتيم. اگر 
توي آن دام بيافتي كه زيادي از خودت تعريف 

  كند. ات بيننده پيدا نمي كني، فيلم

بود كه اتفاقات ديگري » نوروز«بعد از فيلم 
م را به خودم پس دادم و افتاد. در اين فاصله امتحان

چهار فيلم كوتاه ديگر ساختم. تا هفده -سه
، ترور صادق شرفكندي رهبر حزب 1992سپتامبر 

دموكرات كردستان ايران و سه نفر از دوستان 
برلين. از » ميكونوس«همراهش توي رستوران 

اينجا بود كه رفتم دنبال اين فيلم، چون 
داشت كه  انستم اين قضيه يك انتهائي خواهدد مي

شود و اين ارزش را  اين انتها ماندني و تاريخي مي
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دارد كه من از االن خودم را توي يك كار تحقيقي 
بياندازم. شروع كردم دنبال كردن اين دادگاه و 

رداري كردن. حاال دوربين مستقل داشتم و بفيلم
ديگر الزم نبود كرايه كنم. رفتم برلين و برگشتم و 

نجا رسيد كه من توانستم خالصه كل ماجرا به اي
ي  ا من با كلمهه دو تا فيلم بسازم. براي عنوان فيلم

كه اسم آن رستوران بود بازي نكردم » ميكونوس«
و با برلين به عنوان تيتر كار كردم. تيتر اولي 

برلين، اولين محاكمه تروريسم دولتي «هست: 
كه اين فيلم با تاريخچه تمام ترورهاي  »ايران

. اين شود ارج از كشور شروع ميمخالفان در خ

هاي اروپائي وقت  دهد كه دولت تاريخچه نشان مي
به دليل حفظ منافع اقتصاديشان، اگر هم كسي را 

، زير فشار دولت اند به اتهام ترورها دستگير كرده
كند كه  اند. فيلم مطرح مي ايران  آن ها راآزاد كرده

ند ا براي اولين بار يك عده، نه تنها دستگير شده
ند كه محاكمه شوند. در اين رو بلكه دارند مي

دادرسي، حاكميت ايران نيز متهم به دستوردهنده 
قتل ها بود. به نظر من اين اتفاق مهمي بود و راز 
 موفقيت فيلم هم همين بود. اين قسمت تا زماني

شود.  شد تمام مي اش مي كه دادگاه وارد سه سالگي
يد. بعد، اين محاكمه سه سال و نيم طول كش

دهد كه ما دوباره به برلين  قسمت دوم توضيح مي
گرديم و قرار است رأي دادگاه اعالم شود.  برمي

قسمت دوم تمام روز قبل از دادگاه و تداركاتي كه 
ند و بعد روز صدور ا مخالفان جمهوري اسالمي ديده

رأي دادگاه و آن جمعيت عظيمي كه آنجا جمع 
گيرند، فيلم  مي اند و جشني را كه بعداً شده
پوشاند. ولي فيلم در همين جا خاتمه پيدا  مي
ود حتي هفت ماه بحران ر ند و فيلم ميك نمي

سياسي بين حكومت ايران و اتحاديه اروپا را هم 
كند كه آن ماجراي ديگري دارد و بايد  دنبال مي

  اش شد. در فرصت مناسبي وارد جزئيات

نشان آقاي گلمكاني، روند كارهاي شما  آرش:
ايد مستقيم  دهد موضوعاتي كه شما دنبال كرده مي

در افشاي حكومت توتاليتر ايران است. شما بيشتر 
هاي  خصوصاٌ تبعيدي -ها به موضوعاتي كه تبعيدي

اي. آيا شما تفاوتي بين  دارند پرداخته -سياسي
  بينيد يا نه؟ تبعيد و مهاجرت مي

  

 ام و اين كه هر فيلمي را من ساخته :گلمكاني

ام، چه از نظر موضوعي و چه از نظر  دنبالش رفته
پرداخت و ساختارش، مسلم است كه خود من 
هستم در آن روز و آن دوره. ولي اين ها را طوري 

دهم كه همه آن را به عنوان يك كار  نشان مي
اي مختلف اين فيلم ها را ه اي بپذيرند. كانال حرفه

 كنند و بر سرش مناظره پخش كردند و پخش مي

كند و خودم  ها شركت مي گذارند. توي جشنواره مي
شوم و به اين كشور و آن كشور  هم دعوت مي

دهد كارهائي كه من  م. يعني نشان ميرو مي
  ند.ك م با مردم رابطه برقرار ميا كرده

كار من به عنوان يك ايراني واقعاً كار مشكلي 
رود.  ها كسي نمي است. چون دنبال اين موضوع

اخت اينها هم نوع تبعيدي است. اصالً اصالً نوع س
موضوع بايد واقعاً ترا اذيت كرده باشد كه بخواهي 
پيگيري كني و نشان بدهي چه اتفاقي افتاده. اين 
كه من پنج سال براي فيلم دادگاه برلين زحمت 

اي كمك مالي داشته  كشيدم، بدون اينكه ذره

كردم،  باشم؛ با اتوبوس از پاريس تا برلين سفر مي
همه اينها در جوهره خود من هست؛ توي 

هائي كه يك كمي  ي فيلم است. آدم جوهره
بينند. از  ي اينها را در فيلم مي اند، همه اي حرفه

طرف ديگر بايد فيلم من از تلويزيون پخش بشود و 
ي فيلمش  آن بيننده نبايد بين اينكه سازنده

جمشيد گُلمكاني است يا ميشل دوپون، تفاوتي 
او بايد ساختاري از فيلم ببيند كه برايش بگذارد. 

اي كه  قابل قبول باشد و در طول پنجاه و دو دقيقه
شود به ديدن ادامه بدهد و كانال  فيلم پخش مي

  تلويزيونش را هم عوض نكند.

هاي قوت  به هرحال فيلم بايد نقطه  
خواهم قضيه را  خيلي زيادي داشته باشد. نمي
نبود، هيچكدام از بزرگ بكنم ولي اگر سماجت من 

توانستم بسازم. بخاطر چي؟ اين  ها را نمي اين فيلم
سماجت از چيست؟ بخاطر اينكه به آن اعتقاد 
داشتم و اين اعتقاد و اين صميميت در فيلم هايم 
ديده مي شود. ضمن اينكه اعتقاد داشتم و 
نخواستم  چيزي را به كسي تحميل بكنم. من در 

اي بعدي كه بعداً به ه ها و فيلم ساختن اين فيلم
اي از ايراني هائي كه توي  رسيم، با عده آن ها مي

كنند  اروپا و بطور مشخص توي فرانسه زندگي مي
هاي مرا از ديد  مشكل داشتم. چون همگي، فيلم

يك بعدي يك گروه سازمان يا طرز تفكر خاصي 
وانستند مثل يك فرانسوي ت ديدند. آنها نمي مي

توي فيلم  yيا خانم  xآقاي فيلم را ببينند. اگر 
بود و با او مصاحبه كرده بودم كه به عنوان اطالع و 

كرد. براي اين ها  به عنوان خبر موضوعي را باز مي
اش اين بود كه تو با اين گروه هستي يا با آن  معني

گروه. در حاليكه من با هيچ كس نيستم، من با 
نم دليل ك خودم هستم. اگر با كسي مصاحبه مي

ايست  تأييد يا تكذيب او نيست. اين اولين نكتهبر 
فهمد.  يند و ميب كه هر مسئول تلويزيوني مي

گرايش داشتن و عالقه داشتن به كسي را هم 
مد، او انسان است و من هم انسانم كه اين فه مي

سازم، من با زندگي  كنم. من شيئي نمي كار را مي
ي  ا طرف هستم. اگر نسبت به كسي عالقهه آدم
ستي نشان بدهم و مهربان باشم، اين را دو

مند. ولي اگر بخواهي زيرزيركي و فه ها مي خارجي
موذيانه تبليغ يك طرز فكر خاصي را بكني، اين 

آيد و توي  چيزيست كه خيلي زود به چشم مي
  خورد و فيلمت هرگز پخش نمي شود. ذوق مي

اي، اين بهترين راه بود  توي كار حرفه آرش:
د. اما يك نكته بنظر من مهم كه انتخاب كردي

  كنيد مخاطبين است و آن اينست كه شما فكر مي

شما بين ايرانيها چه كساني هستند؟ توضيحي كه 
دهيد روشن است. مسأله  مي ها در مورد خارجي

حضور حاد مربوط به مسائل ايران است. هم از نظر 
هنري و هم ار لحاظ مضموني بايد براي تلويزيون 

بول باشد و احساس بكند كه براي خارجي قابل ق
توانند بنشينند و نگاه  ها كاريست كه مي خارجي

كنيد مخاطبين ايراني شما بيشتر  كنند. اما فكر مي
  چه دسته از ايرانيها هستند؟

  

  

  
  

  

  

واقعيتش را بخواهيد، وقتي فيلم را  گلمكاني:
روم، تا آخرين لحظـه مخـاطبم    سازم و جلو مي مي

چوقت مخاطبم ايراني نبوده. چون ايراني نيست. هي
اگر قرار باشد مخاطبم فقط ايراني باشد، بايـد يـك   
فيلم ديگر بسازم، بايد يك داسـتان ديگـر تعريـف    
كنم و بايد دنبال يك چيز ديگر بروم. يك جاهـائي  

  وح نيستم.ل چرا، من هم آنقدرها آدم ساده

و   بينـي  البته كه شـما هـم يـك جهـان     آرش:
ريد. طرز تفكـري بـا احساسـاتي    نگاهي به جهان دا

  معين. كه تأثير مشخصي هم روي كار شما دارد.

  

ام و هنوز هم  اين را من تجربه كرده گلمكاني:
كــنم، چــون اعتقــاد دارم بــه عنــوان يكــي از   مــي
اي از  اي كـه بخـش عمـده    هاي اساسـي حرفـه   پايه

دهم. مـن بـا    زندگي ام است، اين قضيه را ادامه مي
القمند به مسائل سياسي هسـتند،  هائي كه ع ايراني

خيلي مشكل داشتم. اينها اوالً بدون تعارف كساني 
. تعـارف   اند اند كه فيلم را به عنوان فيلم نديده بوده

شناسـند، همـانطور كـه مـن تـوي       كه نداريم! نمي
هــائي كــه  كــامپيوتر كــم مــي دانــم. اكثــر ايرانــي 

 هاي مـرا در فرانسـه، اروپـا و آمريكـا و كانـادا      فيلم

هـا   انـد. ده  اند، كمتر از نگاه فيلم بررسي كرده ديده
گويند: آن آقائي كه آنجـا بـود    تجربه دارم؛ مثالً مي

اسمش چه بـود؟ وابسـته بـه كـدام گـروه بـود؟ و       
خودت كي بودي و چـي بـودي؟  بـه مـن انـواع و      

را چسـباندند. ايرانـي نتوانسـته    » هـا  ايسـم «اقسام 
فـيلم سـازي    نگاري يعني چـي،  بپذيرد كه روزنامه

طـرف   گـويم بـي   يعني چي؟ يك كار مستقل ـ نمي 
طرفي صرف وجود ندارد ـ كـه مخـاطبش     چون بي

ي  دانند. مـن بـا همـه    اش را نمي همه باشند، معني
  اين ها مشكل داشتم.

كار شما ساختن فيلم مستند است. بـه   آرش:
اي كـه   عنوان مستندساز و يا يك گزارشـگر حرفـه  

د خـودش را نشـان   هـاي مسـتن   توي عرصـه فـيلم  
اي كـه داريـد دنبـال     بيني دهد، به خاطر جهان مي

ها،  ايد كه در بين ايراني اي رفته موضوعات اجتماعي
يك تيپ معـين از مخـاطبين را دارد و علـت ايـن     

هائي هم كه از شما بـه كشـورهاي مختلـف     دعوت
نـد كـه   ا هـا و مؤسسـاتي بـوده    شده، اغلـب انجمـن  
سبت به جمهوري گيري معين ن بهرحال يك موضع

اند و برايشـان   ند. يعني خنثي نبودها اسالمي داشته
مســائل ايــران كــه از زبــان فــيلم مســتند مطــرح  
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢١١  101 ي آرش شماره

ــ  » ميكونـوس «شوند ـ مثالً كشتار، يا دادگـاه    مي
ند. اينها درواقـع بـدون توجـه بـه     ك معني پيدا مي

همان زاويه نگاه شما نيست. بـراي همـين سـئوال    
ائي كه شده بيشترين ه كنم كه در همين دعوت مي

هـا چـه    هاي شما در بـين ايرانـي   ندان فيلمم عالقه
  اند؟ دسته از ايرانيان بوده

  

هـائي از مـن دعـوت     افـراد و گـروه   گلمكاني:
 هاي ام. گرايش اند و به كشورهاي مختلف رفته كرده

اي هـ  چپ دارند، بيشـتر فعـالين چـپ تـوي گـروه     
انــد و االن   مختلــف سياســي در گذشــته بــوده   

هـاي دموكراتيـك و    اي اجتماعي و انجمنه ليتفعا
هـاي   كنند. اين ها به فـيلم  اي سياسي ميه حركت

من موضوعي نگاه كردند. چون فيلم مرا كه نديـده  
گفتند كه راجع بـه ايـن موضـوع فـيلم      بودند و مي

ساخته، پس مسأله ما هم هست و فيلمش را نشان 
  دهيم. مي

ختن آن ي شما از سا درواقع اول انگيزه آرش:
دادنــد؟! شـما فــيلم   فـيلم مــورد تحليـل قــرار مـي   

ــرور  1367مســتندي روي كشــتارهاي  ــا  روي ت ي
ها باعـث شـده اسـت     ايد و اين ساخته» ميكونوس«

ي اول خودشـان را   كه دعـوت كننـدگان در وهلـه   
هاي هنـري   همسو با شما ببينند، سپس روي جنبه

  فيلم و كم و كيف آن قضاوت كنند.

  

قسـمت اول ايـن بـود كـه بـه      بله،  گلمكاني:
كردنـد ولـي    عنوان موضوع فيلم از من دعـوت مـي  

رفتم آنجا ـ به جز يـك مـورد كـه در      وقتي كه مي
هاي من چيز زيادي از فـيلم   آمريكا بود ـ تماشاچي 

  نگرفتند.

شود گفت كه متخصص يا نقاد فيلم  مي آرش:
توانستند روي كـم   نبودند  يا كساني بودند كه نمي

  ري فيلم، قضاوت كنند!و كيف هن

  

هاي من حتي به  بله. اين ها از فيلم گلمكاني:
عنوان يـك وسـيله افشـاگري اسـتفاده نكردنـد. از      

هاي من، آن انتظار صـد در صـدي كـه تـوي      فيلم
ذهنشان داشتند، برايشان بـرآورده نشـد و بـا آنهـا     
برخورد نكردند. اين مشكل فرهنگ ايراني است كه 

صد در صد همان را بگوئي تو با كسي همراهي كه 
  كه او دوست دارد.

من يك جمله معترضه بگـويم: از آنجـا    آرش:
هـاي مختلفـي از    با تيـپ  ي آرش كه بخاطر نشريه

ايرانيان سـرو كـار دارم، بايـد بگـويم كـه تغييـر و       
ها صورت گرفته  تحوالت كيفيِ بسيار زيادي در آن

ي ي زيـاد  هاي قبلي فاصـله  ها از آن نگاه است. نگاه
انـد.   گرفته و از سياه و سفيد ديدن دست برداشـته 

اي  هاي ديگر توجه دارند؛ در مـورد مسـئله   به رنگ
كنند. هر چند  كه آشنايي ندارند، اظهار عقيده نمي

هنوز هم آدمهائي وجود دارند كه به شيوه گذشـته  
كنند، ولي تجربه توي اين شانزده سالي كه  نگاه مي

نم بگــويم كــه تــوا شــود، مــي منتشــر مــي» آرش«
ست؛ حتي كساني كـه عضـو    تغييرات بسيار اساسي

سازمانهاي سياسي هستند. بي انصافي است اگر به 
  اين تغييرات توجه نكنيم.

  

هـاي شـما را قبـول دارم     من تجربه گلمكاني:
هـاي خـودم در مـورد     ولي من هـم دارم از تجربـه  

هايم در آمريكا و  بازتاب نشان دادن تماشاچي فيلم
هـا   گويم. يكي از مسائلي كه من بـا ايرانـي   ياروپا م

داشتم همين است و هنـوز هـم رويـش پافشـاري     
كنم و پافشاري خواهم كرد. و آن اين است كـه   مي

اي كه ديدم و بـا   جماعت ايراني از هر گروه و دسته
هر طرز تفكري كه ديدم، هنوز متأسـفانه تـوي آن   
ديدگاه نجس و پـاكي اسـت. ايـن هـا هنـوز فكـر       

نند؛ من اگر توي يك فيلم براي بازگو كـردن  ك مي
ـ » ميكونوس«اتفاقات ـ مثالً در دادگاه   ي مجموعه

اگر به مورد مجاهـدين اشـاره كـردم يـا بـه مـورد       
ا اشاره كردم، هـر كـدام از   ه گراها يا مورد چپ ملي

اي ديگر مرا بـه نجـس   ه ها نسبت به گروه اين گروه
محكـوم  كنند. نه متهم كه حتـي   بودن محكوم مي

كنند. بله، متأسفانه نـه تنهـا مـتهم و بـا دقـت       مي
نند. ولي ك گويم كه محكوم كردند و محكوم مي مي

كنم اعتقاد دارم و  از آنجائي كه من به كاري كه مي
ام، مسـئولين   ش را هم همكاران فرانسـوي ا درستي

ند، مـن  ا ند و منعكس كردها تلويزيون به دقت گفته
م. من با بعضـي از آنهـا   ينم پا پس بكشب دليلي نمي

حتي درگيري هم پيدا كـردم. درگيريهـاي زشـتي    
ود. چـون  شـ  افتد چندشم مـي  كه هر وقت يادم مي

ردنـد كـه   ك آنها كه يك گروهي بودنـد و فكـر مـي   
تعدادشان از من بيشتر اسـت و درواقـع مـن يـك     
نفرم و آنها سيزده نفر، پس حق بـا آنهاسـت. مـن    

ما كـار مـرا   گفتم كه نه، حـق بـا شـما نيسـت. شـ     
دوست نداريد خوب نداشته باشيد و اشكالي نـدارد  
ولي فيلم مرا ،چهار صد، پانصد هزار نفر مردم ديگر 

هـا و   هـاي مـن تـوي همـه كتابخانـه      اند. فيلم ديده
هــا  بيننــد. آن دانشــگاههاي فرانســه هســت و مــي

مخاطبم هستند. من تسليم اين مرزهاي پوسيده و 
وم. بـد نيسـت   شـ  پـاكي ـ نجسـي نمـي    ي  فرسوده
  اي را تعريف كنم: : خاطره

به يكي از كشورهاي اروپائي، دعوت شده بودم. 
پول بليط هواپيما را هم داده بودند و فرودگاه هـم  

آيـم،   دنبالم آمدند. از آنجائي كه من از عكاسي مـي 
هــاي فيلمــي كــه كــار كــردم،  روي تمــام موضــوع

آيد كه براي آنجا  مجموعه عكس هم دارم. يادم مي
را بـرده بـودم و آن   » ميكونوس«قسمت دوم فيلم 

موقع رأي دادگاه صادر شده بود. از اين فـيلم مـن   
ــك نســخه ــا    ي ــا ب ــودم.  آنج ــاخته ب ي فارســي س

آمدگويي زياد مواجه شدم. براي اينكه نوار را  خوش
هـا را تنظـيم كنـيم وقـت بسـيار       بگذارم و دستگاه

اين  -كوتاه بود. در ضمن من خيلي عالقمند بودم 
كـه يـك نمايشـگاه      -كنم كاريست كه هميشه مي

هـا   گذارم. عكس عكس كوچك هم براساس فيلم ب
در قطع بزرگ چاپ شده بود و دو سه نفر آمدند و 

كننـد و مـن    گفتند كه در چسباندن آنها كمك مي
ها را كه ترتيبش  هم پذيرفتم و گفتم كه اين عكس

ز هم مهم نيست شما از آن طرف بچسبانيد و من ا
هائي كه  چسبانم. توي عكس اين طرف به ديوار مي

به آنها دادم ـ كه در رابطه با موضوع فيلم هم بـود   
ـ دو يا سه تا عكس بـود كـه در آنهـا آرم سـازمان     
ــوي و    ــعود رجـ ــود و عكـــس مسـ ــدين بـ مجاهـ

كـردم كـه ببيـنم     تظاهراتشان. زيرچشمي نگاه مي
العملـي نشـان    ها چه عكس آنها در مورد اين عكس

از   دهند. با هم كمي پچ و پچ كردند و بعد يكي مي
آقـاي گُلمكـاني   «ها آمد طـرف مـن و پرسـيد:     آن
گفتم بلـه،  » ها را بايد بچسبانيم؟ ي اين عكس همه

محبت كنيد. برگشت و با دو نفر ديگر باز هم كمي 
ــد و گفــت:    ــاره آم ــرد و دوب ــچ ك ــچ و پ ــي «پ يعن

هـاي مجاهـدين را هـم     گوئيد همه، اين عكـس  مي
ــبانيم؟ب ــه در   » چس ــائي ك ــر، اينه ــه ديگ ــتم بل گف

بينيد، توي فـيلم هـم هسـتند. گفـت      ها مي عكس
باشد و دوباره برگشـت و دوبـاره آمـد و گفـت كـه      

چسـبانيم. مـن    اند كه اينها را نمي دوستان ما گفته
چسبانم. گفت ممكن  گفتم اشكالي ندارد خودم مي

ها اعتراض كننـد. گفـتم اگـر اعتـراض      است بعضي
دهـم. مجاهـدين تـوي     من فيلم را نشان نمي كنند
هـاي   هاي من هسـتند، همـانطور كـه جريـان     فيلم

اند.  ي اين اتفاق را ساخته ديگر هستند كه مجموعه
آيد دليل نيسـتي   اين كه شما از يكي خوشتان نمي

اش كه نيست! چون اين آقايان وارد بحث  و نابودي
و ادامه دادم » نجسي«نجسي و پاكي شدند، من به 

خواهم به شما ايـن را   ها را چسباندم. مي آن عكس
هـا چنـين مشـكالتي دارنـد.      بگويم كه هنوز ايراني

هائي كه من ديدم. اينهـا همـه نگاهشـان     تماشاچي
ترين شمشـير و بـا حركـت هرچـه      بود كه با برنده

سريعتر گردن آن كس را كه با آنها موافـق نيسـت   
  بزنند.

اسـت كـه    اين از بد شانسي شما بـوده  آرش:
هـا برخـورد    درست به تني از همـان تغييـر نكـرده   

هـا جـزو ايـن دسـته نيسـتند.       ايد. اكثر ايراني  كرده
ها شـركت   چنان كه تا به امروز كه در بيشتر برنامه

ام. اميدوارم كـه   ام با چنين چيري روبرو نشده كرده
هاي آتـي برخوردهـاي ديگـري را شـاهد      در تجربه

  باشيد. 

ــ  ــداد كمــي از  ســئوالي داشــتم! خ ــن تع ود م
ام. مجموعـاً چنـد فـيلم مسـتند      هايت را ديده فيلم

ــاخته ــق س ــودت   اي؟ و موف ــر خ ــا از نظ ــرين آنه ت
هايشان  كدامند؟ يا حداقل كدام يك از آنها يا كدام

ــرف     ــه و از ط ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــتر م بيش
ــاً ايرانــي خــارجي هــا بيننــده بيشــتري  هــا و احيان
  داشتند؟

  

ــراي  گلمكــاني: جــواب ســئوال شــما مــن  ب
ي  گردم بـه اصـطالح رايـج بـين مـا خـانواده       برمي

ــيلم هــاي مــن عــين  مستندســازهاي فرانســوي: ف
ي آنها را به يـك انـدازه    هايم هستند. من همه بچه

دوست دارم. ولي جواب به بخـش دوم سـئوال كـه    
كداميك بيشتر مورد استقبال قرار گرفته يـا هنـوز   

 92يـا   91كـنم: سـال    من با آنها ارتباط برقرار مي

نگاري ـ تحقيقي را كـردم    اولين كار تجربي روزنامه
ــي   ــي م ــه در انگليس ــود  ك  investigativeش

journalistام بـود، فيلمـي كـه     . اين اولين تجربه
اي  العاده دوستش دارم. متقاضـيان پناهنـدگي   فوق

كه در خط اخراج بودند، در پاريس و سي و هشـت  
ده بودنـد. مـن ايـن    شهر فرانسه اعتصاب غـذا كـر  
ي شـروع گـرفتم و    اعتصاب غذا را به عنوان نقطـه 

هـا و   يك سال و نيم فيلمبرداري كردم. تمام اتفـاق 
عوض شدن سياست دولت فرانسه و اين كـه اصـالً   

اي  دقيقه 52اش فيلم  پناهندگي يعني چي. حاصل
 Des papiers pourبود كه سـاختم و اسـمش   

les refugies  رت پناهنـدگي  ما كا«بود. يعني
كه شعار متقاضيان اعتصـاب كننـده    »خواهيم مي

ام  تحقيقي -نگاري بود. اين فيلم اولين فيلم روزنامه
بود كه هنوز كه هنوز است و بعد از پانزده شـانزده  
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢١٢  101 ي آرش شماره

هـاي تلويزيـوني مختلـف نشـان داده      سال از كانال
خرند  ها آنرا مي هاي دانشگاه شود. هنوز كتابخانه مي

شود و اين براي من خيلي مهم  ل ميو هنوز استقبا
ام كاري بكـنم كـه بعـد از پـانزده      است كه توانسته

سال هنوز ماندني است. يك اشاره هم بكنم كه در 
شـود و موضـوعِ    اين فيلم اصالً حرف ايران زده نمي

ايراني نيست و مسأله حقوق پناهندگي است. ولـي  
بينـد و   اي خودش را توي اين فيلم مـي  هر پناهنده

رف از مليت خاصي در فـيلم نيسـت. البتـه ايـن     ح
شود گفت كه دومين  ي حقوق پناهندگي مي زمينه

 52تخصص من است. بعد از اين فـيلم يـك فـيلم    

ساختم كه  ARTEاي ديگر هم براي كانال  دقيقه
بود. در اين فيلم  »متقاضيان پناهندگي«اسمش 

  شود. هم هيچ حرفي از ايران و ايراني زده نمي

ــيلم يع آرش: ــوي ف ــع ت ــي درواق ــه  ن ــائي ك ه
ايـد موضـوعش تبعيـدي اسـت و نگاهتـان       ساخته

  كند؟ نسبت به تبعيدي نقش خودش را بازي مي

  

هـا   بله! مسلم است. همه ايـن فـيلم   گلمكاني:
زندگي آن روز من است. طـرز تفكـر و ديـدگاه آن    

تواند غير از ايـن باشـد. وگرنـه     روز من است و نمي
دجه صفر، يك سال و نـيم  معني ندارد كه با يك بو

بـرداري و مونتـاژ كـنم،     اين فيلم پناهندگي را فيلم
  خوب اين كار يك چيزي شبيه ديوانگي است.

عالوه بر اين دو فيلمي كه من راجع به حقـوق  
هائي افتاد و مـن براسـاس    پناهندگي ساختم، اتفاق

هاي مختلفي ساختم كه آنهـا را در ادامـه    آنها فيلم
ز دادگاه برلين دو فـيلم سـاختم   خواهم گفت. بعد ا

كه براساس حضور تيم ملي فوتبال ايـران در جـام   
در فرانسه بود. بعد كـاري بـود    1998جهاني سال 

كه روي آن چهار سال وقـت گذاشـتم و راجـع بـه     
ست. فـيلم مـوفقي بـود كـه     »اي هاي زنجيره قتل«

خيلي كار كرد. سه تا فيلم مـن خيلـي خـوب كـار     
و » ميكونـوس «ي، دادگـاه  كردند: حقوق پناهنـدگ 

  ».اي هاي زنجيره قتل«سومي 

كار بعدي كه كردم حاصل يك كار شش ساله 
ي  تحقيقي است براساس رويدادهاي مهم كـه دوره 

ايران «رياست جمهوري خاتمي است. عنوان فيلم 
است. اين فـيلم  بـه آن    »رؤياي يك دموكراسي

شرايطي كه ايران همچنـان در خـواب دموكراسـي    
  پردازد. است مي

  ام اين ها هستند: هاي ديگري كه ساخته فيلم

  دقيقه 33، نقل زال

  دقيقه 10، زنده باد كردستان

 52، برلين، محكوميت تروريسم دولتي ايـران 

  دقيقه

  دقيقه 52، ايران، فوتبال و معامالت

  دقيقه 52، ايران، فوتبال، فرصتي براي همه

  دقيقه 26، من گريه نمي كنم، نقاشي مي كنم

ــر ــات   اگ كســي دوســت داشــته باشــد اطالع
  www.horizondoc.comبيشتري را روي سـايت:  

   ببينند.

  آيا شما كار جديدي در دستتان داريد؟ آرش:

  

هميشــه اينطــور اســت كــه مــن   گلمكــاني:
همزمان چند تا كار در دست دارم. يكـي در حـال   

مونتـاژ اسـت، يكـي در     فروش است، يكي در حال
ي فيلمبرداريست و يكي هم در حال نوشتن  مرحله

و مذاكره كردن و تماس گرفتن است. ولي من فعالً 
كـــــنم. آن  دارم نيمچـــــه اســـــتراحتي مـــــي

ام، آنهــا را دارم  هــائي كــه قــبالً كــرده فيلمبــرداري
كنم كه به فيلم برسانم. ولي چـون نگـاه    مونتاژ مي

زم كـه مـدت زمـان    سـا  من نگاهيست كه فيلم مي
تواند براي هر كس و هـر زمـان    مصرف ندارد و مي

كند تازگي داشـته باشـد، اينسـت كـه      كه نگاه مي
  ها را تمام كنم: خواهم اين فيلم مي

اولي مربوط به دستگيري مريم رجـوي اسـت.   
، زمـان  2003ي تمام، از هفـده ژوئـن    من دو هفته

ــه محــل ســكونت اعضــاي مجاهــدين در   حملــه ب
اين قضيه را دنبال كردم و همراه آن بـودم  پاريس، 

تا آخرين روزي كه مريم رجوي از زندان آزاد شـد.  
خواهد بـه   اين فيلم از وراي اين اتفاقي كه افتاد مي

كند؛ مجاهدين چه  اي كه هميشه سئوال مي بيننده
تفكري دارند، از زبان خـود آنهـا جـواب بدهـد. در     

ـ    ضمن تصويرهائي دارم كه هيچ دارد. كـس ديگـر ن
مدند يك كار خبـري  آ هاي تلويزيون مي چون كانال

فتند ولـي مـن   ر ردند و ميك اي مي يك يا دو دقيقه
  دو هفته تمام همانجا و با آنها زندگي كردم. 

دومين كاري كه در دست مونتاژ دارم، عنـوان  
بـاز هـم   ». مرگ پدرها در تبعيـد «موقتش هست: 
رم نـد، آزا ك هـاي قـديمي اذيـتم مـي     همان قلقلك

دهد. اينست كه از مراسم تدفين عباس فضيلت  مي
گـذاران سـازمان    كالم است. او پدر سه تن از بنيان

چريكهاي فدائي خلق بود كه در زمان شـاه كشـته   
شدند. مجموعه فيلم كاملي دارم از ايـن مراسـم؛ و   

هللا رضائي پدر ا همچنين از مراسم خاكسپاري خليل
مجاهـدين   رضائي هائي، از اعضاي مطـرح سـازمان  

خلق. كه باز هم چه در زمان شـاه و چـه در زمـان    
خـواهم از راوي ايـن    خميني كشته شدند.. من مي

ــا يــك راوي ــا او   دو ب كــه االن در حــال مــذاكره ب
ــدهم: يــك:   هســتم، دو چيــز را همزمــان نشــان ب

سياسي مخـالف شـاه كـه در آن زمـان      هاي جريان
ي كردند. دوم: دنبال مفهـوم فرهنگـ   مخفي كار مي

چون هر دو جريان فكـري بـه ايـن دو آقـا     ». پدر«
اي تـوي   چـه معنـي  » پـدر «گفتند. اين  مي» پدر«

فرهنگ ايران براي يك مبارز سياسي ايرانـي دارد؟  
اين برايم خيلي جالب است كه بتوانم اين تفاوت را 

دانم بيننده غربـي   منتقل بكنم. مخصوصاً اينكه مي
اسـت،   خيلي روي اين نوع مسائل عاطفي حسـاس 

اش كه االن توي غرب كمتـر رد   آنهم از نوع شرقي
 و آثاري از آن هست.

خيلـي ممنـون و متشـكرم از وقتـي كــه      آرش:    
  گذاشتيد.

  

* 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ي كانون نويسندگان ايرانبيانيه
  ي رخدادهاي اخيردرباره

بيست و هفت سال از شكنجه و اعـدام سـعيد   
ون نويسندگان پور، عضو برجسته و فعال كانسلطان

-ي شصـت مـي  ايران، و از نخستين قربانيان دهـه 
ي چنان نقطهي شصت همگذرد. گرچه كشتار دهه

ي اخيــر اســت، امــواج اوج ســركوب در ســه دهــه
سـركوب، دسـتگيري، صــدور احكـام زنـدان بــراي     

هاي مختلف اجتماعي، از نويسـندگان  فعاالن عرصه
الن جويان تـا كـارگران، زنـان و ديگـر فعـا     و دانش

اجتماعي فروكش نكرده است. بيش از يـك مـاه از   
گذرد. در ايـن  تپه مياعتصاب كارگران نيشكر هفت

مدت، كارگران اين كارخانه در معرض انواع ضـرب  
-اند. صـدها نفـر از دانـش   و شتم و دستگيري بوده

جويانِ دانشگاه تربيت معلـم كـرج در اعتـراض بـه     
ه اين اقـدامِ  انواع فشار و ستم اعتصاب غذا كردند ك

رو شـد  جويانِ ديگر روبهطلبانه با حمايت دانشحق
-هـاي دانـش  و روز گذشته با تحقق تمام خواسـته 

جويان پايان يافت. براي چند تن از فعاالن جنبش 
زنان و نيز فعاالن اجتمـاعي در آذربايجـان احكـام    

  سنگين زندان صادر شده است.

ما بـا پابنـدي بـه منشـور كـانون نويسـندگان       
يران، مبني بـر آزاديِ بيـان، انديشـه و مبـارزه بـا      ا

هـا،  سانسور، ضـمن محكـوم كـردن ايـن سـركوب     
ها و احكام زنـدان از مبـارزات كـارگران،    دستگيري

جويان، زنان و فعاالن اجتماعي ديگر پيگيرانه دانش
هاي به دسـت آمـده در   كنيم و پيروزيحمايت مي

  گوييم. ميها را به آنان شادباش برخي از اين عرصه

  كانون نويسندگان ايران
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢١٣  101 ي آرش شماره

  ي دنباله

  شناخت فيلم 
  در تبعيد و مهاجرت سينماي ايران

  

  آران جاويداني

  

  

  

  1991سال 

 گسترش
 كارگردان: بهروز به نژاد

 1991سال تهيه: 
  بهروز به نژاد فيلم نامه نويس:

  تدوين گر: بابك

  فيلم بردار: ا. هاكوپيان

  : ؟راصدا برد

موسيقي متن: با استفاده از بخشي از كار 
و تكنوازي  "فيليپ گالس- راوي شانكار"مشترك
  "رضا قاسمي"سه تار 

  نوع فيلم: مستند 

  تهيه كننده: كتابخانه مطالعات ايراني لندن

  محصول: انگلستان 

  دقيقه 33مدت زمان نمايش فيلم: 

  "فرزانه تاييدي"بازيگران:  راوي 

همت چند ايراني و كمك هاي  خالصه داستان: به
مالي از سوي ايرانيان مقيم لندن ، و اهداي كتاب ، 
كتابخانه اي به وسعت دو اتاق افتتاح مي شود. با 
اهداي كتاب هاي بيشتر به اين كتابخانه ، اين 
مكان كوچك نياز به محل بزرگتري پيدا مي كند 
.دو اتاق جانبي به اجاره گرفته مي شود و خط 

مستند ، برداشتن ديوار مياني و اضافه اصلي اين 
كردن قفسه ها براي چند هزار نسخه كتاب و 
گسترش اين مكان كوچك به مركزي بزرگتر است 
. پشتيباني مردم از اين حركت و اينكه اقليت 

ايراني مقيم انگلستان نياز واجب به مركزي 
فرهنگي دارند كه ادبيات و فرهنگشان رازنده نگه 

 صلي فيلم ساز است.دارند ، پيام ا

در  1328:  متولد سال بيوگرافي كارگردان
،همزمان با ورود به دانشكده  1346تهران. سال 

هنرهاي زيبا(دانشگاه تهران) ،براي تحصيل در 
كارگرداني)كارِ حرفه ايِ  –رشته تئاتر(هنرپيشگي 

خود را در تئاتر،سينما و تلويزيون آغازكرد.در 
نقالب،درده فيلم دوران فعاليتش تا قبل از ا

سينمائي،بيش از سي نمايش وكارهاي تلويزيوني و 
چند كار صحنه بازي داشت.با آغاز انقالب ، با 

تهران شروع به همكاري  "الله زار"تئاترهاي 
كرد،كه در كمتر از دو سال، به عنوان 
بازيگر،نويسنده و كارگردان در هشت كار صحنه 

 1365ئيز (پا 1986همكاري داشته. در اواخر سال 

)پس از چند سال ممنوع الكار بودن،به دليل عدم 
همكاري با رژيم!!مجبور به ترك ايران شد،و به 
انگلستان رفت كه هنوز هم آنجا زندگي 

را در آنجا تاسيس "گروه تئاتر گاالن"ميكند.
كرد،كه حاصل آن چند كار به نويسندگي و 
كارگرداني خودش بوده ،و  دو كارترجمه را نيز 

رداني كرد.موفق ترين كار او نمايشنامه تكنفره كارگ
است كه نوشته و كارگرداني كرده،و  "ديوار چهارم"

 1988فرزانه تاييدي در آن بازي داشته. در سال 

در  "سنديكاي هنرپيشگان بريتانيا "به عضويت 
آمد و در يك فيلم سينمايي ، يك سريال 
تلويزيوني و دو كار تاتري ، عهده دار نقش هاي 
اصلي بود. او در ايران و انگلستان چندين فيلم 

  تبليغاتي ساخته است.

  

   1993سال 

  ما پناهندگي مي خواهيم

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 1993 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  تن: موسيقي م

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 48 مدت زمان نمايش فيلم: 

، دولت فرانسه 1990در سال خالصه داستان:  
براي هماهنگ كردن خود با ديگر كشورهاي 
اروپايي در پذيرش تقاضاي پناهندگي به سرعت 

عقب افتاده را بررسي تعداد زيادي از پروندهاي 
كرد. به دنبال آن بيش از صدهزار متقاضي 

سال هاي  پناهندگي در خطر اخراج قرار گرفتند.
شهر ديگر فرانسه شاهد  38پاريس و  92و  1991

حركت هاي اعتراضي متقاضيان پناهندگي، از 
اين فيلم با  جمله اعتصاب غذاهاي طوالني بود.

چگونگي و  دنبال كردن اين حركت هاي اعتراضي
پيچدگي بررسي پرونده متقاضي پناهندگي را 
نشان مي دهد. در طول فيلم، تماشاچي به دليل 
هاي تقاضاي پناهندگي آشنا شده كه در آن بر 
رابطه حسنه قدرت هاي غربي با كشورهايي كه 

  پناهندگان از آن ها مي آيند نيز تاكيد مي شود.

د : جمشيد گلمكاني ، متولبيوگرافي كارگردان
) در مشهد، ايران. از سال 1957( 1336سال 

) براي 1981( 1360) تا سال 1997(1356

به  "جهانگرد  "و ماهنامه  "آيندگان "روزنامه 
عنوان خبرنگار عكاس كار مي كرد . در خرداد 

) ايران را به مقصد اسپانيا ترك 1381(1360سال 
به عنوان  " ”El Paisكرد و براي روزنامه  

ول به كار شد. چند ماه بعد به فرانسه خبرنگار مشغ
رفت و به تحصيلش ادامه داد و در سال 

) با مدرك دكترا در رشته سينما و 1998(1377
تلويزيون از دانشگاه سوربن فارغ التحصيل شد. 
پس از فارغ التحصيلي چند پروژه فيلم مستند را 
براي تلويزيون فرانسه ساخته. او هم اكنون مقيم 

  د.پاريس مي باش

  

   1995سال 

  برلين ، اولين محاكمه تروريسم دولتي ايران

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 1995 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationه: تهيه كنند

   محصول: فرانسه

  دقيقه 46 مدت زمان نمايش فيلم: 

فيلم با ماجراي ترور دبيركل و خالصه داستان:  
 17سه عضو حزب دمكرات كردستان ايران، در روز 

دررستوران ميكونوس برلين شروع  1992سپتامبر 
ترورهاي  مي شود. اين ترور ما را به تاريخچه اي از

ايراني كه اكثر آنها در اروپا روي داده اند   مخالفان
مي برد. تروريست هاي دستگير شده در اروپا، زير 
فشار حكومت ايران، به دليل هاي محرمانه و حفظ 

  منافع ملي آزاد شده اند.

، دادگستري برلين، دادرسي  يك 1993در اكتبر 
ايراني و چهار لبناني متهم به ترورهاي رستوران 

غاز مي كند. در اين دادگاه، براي ميكونوس را آ
اولين بار، حكومت ايران به عنوان دستوردهندگان 
ترورها محاكمه مي شود.  فيلم با دقت ماجراي 
ترورها و روند دادگاه را نشان مي دهد. همزمان با 

به پاريس مي رويم.  1994دادگاه برلين، در نوامبر 
دادگستري پاريس به مدت يك ماه، محاكمه سه 

اني متهم به ترور شاپور بختيار (آخرين نخست اير
وزير شاه) و منشي اش سروش كتيبه را شروع مي 

العابدين  -كند. دو نفر محكوم مي شوند، ولي زين
سرحدي، كارمند وزارت امور خارجه ايران تبرئه 
مي شود. اين تبرئه رضايت دولت ايران را در پي 
 .داشت، اما نزديكان قربانيان را خشمگين كرد

  دادگاه  برلين وارد سومين سالش مي شود .

ما پناهندگي مي  "بيوگرافي كارگردان: به فيلم 
  مراجعه شود. "خواهيم 
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢١٤  101 ي آرش شماره

   1997سال 

  موج و آرامش

 كارگردان: رضا عالمه زاده
 1997سال تهيه: 

  رضا عالمه زاده فيلم نامه نويس:

  تدوين گر: رضا عالمه زاده

  فيلم بردار: يله هيدما

  : تناسيس پلياكيسرصدا بردا

  موسيقي متن: اسفنديار منفردزاده

  نوع فيلم: مستند

  تهيه كننده: سيندي كرسبورن

  محصول: برداشت هفت (هلند)

  دقيقه 50مدت زمان نمايش فيلم: 

خالصه داستان: ما زنده بر آنيم كه آرام نگيريم، 
  موجيم كه آسودگي ما عدم ماست.

هاي موج وآرامش ، دستي به دوستي بر شانه 
  خسته مبارزان در بند جمهوري اسالمي ايران.

  تلخ يادي از گل واژه هاي پرپر.

 جمله چند " فيلم به: كارگردان بيوگرافي

 .شود مراجعه 100 شماره در  " ساده
  

  برلين ، 

  وقايع محكوميت تروريسم دولتي ايران

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 1997 سال تهيه: 

  لمكانيجمشيد گ  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 52 مدت زمان نمايش فيلم: 

فيلم بيننده را به  ،1997خالصه داستان: آوريل 
ن مي برد تا شاهد صدور راي دادگاه ميكونوس برلي

باشد. فيلم با يك  فالش بك  به  ترور رهبران 
حزب دمكرات كردستان ايران، در رستوران 

برمي گردد.    1992ميكونوس برلين در سپتامبر 
 247دادگاه برلين، سه سال و نيم، پس از تشكيل 

جلسه، اتهام پنج متهم و نيز حكومت ايران را 
  كرده است. دادرسي

فيلم به سراغ ايراني هايي مي رود كه رويدادهاي 
دادگاه را از نزديك دنبال كرده اند. آنها از تالش 
وكيل هاي نزديكان  قربانيان حرف مي زنند تا 
موفق شوند تا در حكم دادگاه از دستوردهندگان 

  ترورها نيز نام برده شود.

آوريل، گروههاي مخالف حكومت ايران مقابل  10
دادگستري برلين  شعار مي دهند. خواندن 
جزئيات دادرسي سه ساعت طول مي كشد. پنج 
متهم به حبس محكوم مي شوند. و در پايان، 
قاضي از مسئوالن بلندپايه جمهوري اسالمي به 
عنوان دستور دهندگان قتل ها نام مي برد. 

  جمعيت جلوي دادگاه شادي مي كند.

ر اول اخبار همان شب، حكم دادگاه ميكونوس خب
تلويزيون هاي آلمان است. در اخبار مي آيد كه بر 
اساس حكم دادگاه برلين، كشورهاي اروپايي 
سفيرهايشان در تهران را  احظار كرد ه اند. فيلم 
هفت ماه بحران سياسي بين اتحاديه اروپا و دولت 
ايران را دنبال مي كند. حكومت ايران اصرار دارد 

يري باشد كه به ايران كه سفير آلمان آخرين سف
برمي گردد. باالخره، اتحاديه اروپا با قبول اين 

  شرط روابط  خود را با ايران ازسر مي گيرد.

ما پناهندگي مي  "بيوگرافي كارگردان:  به فيلم 
  مراجعه شود. "خواهيم 

  

  1998سال 

  ايران ، فوتبال و معامالت

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 1998 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  امه نويس:فيلم ن

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 52 مدت زمان نمايش فيلم: 

تيم ملي فوتبال  اين فيلم مستند، : داستان خالصه
در فرانسه همراهي  1998ايران را در ماه مارس 

مي كند. بازيكنان به فرانسه آمده اند تا قبل از 
با سه تيم شهرهاي  1998شركت در جام جهاني 

 گنگان، نانت و مونپليه بازي آمادگي داشته باشند.

روز بازي با تيم شهر گنگان (شهركوچكي در 
ضا آصفي، سفير شمال غربي فرانسه)، حميد ر

ايران در فرانسه به اين شهر آمده است. مقامهاي 
سياسي و اقتصادي استان برايش پذيرايي خاصي 
تدارك ديده اند. سفير به بازديد يك كشتارگاه گاو 
و سپس به يك توليدي مرغ راهنمايي مي شود. در 
بازديدها، مديران اين واحدهاي توليدي، با خواهش 

كنند توافق آصفي را در و دادن تحفه، سعي مي 
بستن قراردادهاي مهم با دولت ايران به دست 

بازيكنان به تمرين هايشان ادامه مي دهند.  بياورند.
روز مسابقه، بازيكنان به جاي نام ايران اسم شركت 

 با مسابقه روز توليد مرغ را روي لباسشان دارند.

. دارد حضور آصفي رضا حميد نيز نانت شهر تيم

 كارخانه از ايران، سفير اقتصادي ممه بازديد

 پالر، نام با كارخانه، اين. است شهر سازي آبگرمكن

 .كند مي توليد ايران براي آبگرمكن صدهزار ساالنه

 ايران تيم. است همزمان نو سال تحويل با مسابقه

 با مردم. شود مي پيروز نانت شهر تيم بر

  .كنند مي شروع را جديد سال خوشحالي

ما پناهندگي مي  ": به فيلم رگردان بيوگرافي كا
  مراجعه شود. "خواهيم 

  

  1999سال 
  )نهراسيد از مرگ (اسامي قرمز

 ، امين ضرغامي كارگردان: شهرزاد ارشدي
  1999سال تهيه: 

   شهرزاد ارشدي  فيلم نامه نويس:

  ---------  تدوين گر: 

  --------  فيلم بردار: 

   --------: رصدا بردا

   --------موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  شهرزاد ارشدي تهيه كننده: 

   محصول: كانادا

  دقيقه  12 مدت زمان نمايش فيلم: 

بزرگداشتي  از هزاران زني كه در  خالصه داستان: 
جان خود را  1999تا  1979ايران ، بين سال هاي 

  از دست دادند.

شهرزاد ارشدي ، هنرمند  :كارگردان بيوگرافي
) 1983( 1362حقوق بشر ، در سال ايراني مدافع 

به عنوان پناهنده سياسي در كانادا مقيم مي شود. 
حرفه اصلي او عكاسي و نقاشي است ،براي فيلم 
سازي در پي آموزش حرفه اي نبوده ولي اهل 

  سينماست و مدتي هم نقد فيلم مي نوشته . 

  

  ايران:  فوتبال ، فرصتي براي همه

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 1999 ل تهيه: سا

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 52 مدت زمان نمايش فيلم: 

تيم ملي فوتبال ايران در جام  : انداست خالصه
شركت مي كند.   - فرانسه - 1998جهاني فوتبال 

فيلم رويدادها به مناسبت حضور تيم ايران را مي 
پوشاند كه در آن هر كس سعي دارد منافع خود را 

  تامين كند.

تيم ايران در گروه تيم آمريكا  بازي مي كند. اين 
شدن  مناسبت خوبي ست كه هر دو كشور نزديك

سال قطع رابطه به   20رسمي شان را پس از 
كه ميزبان تيم » ايسن زو«شهر  نمايش بگذارند.

ايران است سعي مي كند  تا  روابط اقتصادي  
حكومت ايران  استان را با  دولت ايران برقرار كند.

مامورانش را به جام  جهاني  فرستاده تا ايرانيان 
  نند.خارج از كشور را به بازگشت تشويق ك

مهاجران در سطح وسيعي در كنار  بازيكنان تيم 
ايران حضور دارند. آنها مي گويند،  به اين ترتيب 
حس مي كنند  با تشويق تيم ايران قدري در حال 

مخالفان حكومت  و هواي وطن  نفس مي كشند.
ايران نيز از اين فرصت استفاده مي كنند و شعار 

برنده  .سرنگوني رزيم  تهران را سر مي دهند
واقعي اين مسابقه ها كيست ؟  شايد روزي  

  بخشي از آن را  تاريخ  بگويد.

 مي پناهندگي ما" فيلم به:  كارگردان بيوگرافي

  شود. مراجعه "خواهيم
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢١٥  101 ي آرش شماره

  2002سال 

  پنجره

  هومن اسماعيلي  كارگردان: 

 2002 سال تهيه: 
  هومن اسماعيلي   فيلم نامه نويس:

  ي هومن اسماعيل تدوين گر: 

  فيلم بردار: هومن اسماعيلي 

  : هومن اسماعيلي رصدا بردا

  -----------  موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  هومن اسماعيلي  تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  --------بازيگران: 

  مدت زمان نمايش فيلم: يك و نيم  دقيقه

يك پنجره ، يك چشم انداز و  خالصه داستان: 
پي در پي مي آيند . پشت پنجره شما اتفاقاتي كه 

  خبري نيست؟

 متولد ، اسماعيلي هومن : كارگردان بيوگرافي

. انزلي بندر در) 1969(1348 سال خرداد 29

 از سالگي هفت در اش عكاسي تجربه اولين

 به 1367 سال در.  هايش بازي اسباب چيدمان

 به كشاورزي مهندسي رشته در و رود مي دانشگاه

 ايران) 1993( 1372 سال در.دازدپر مي تحصيل

 هاي سال بين. كند مي ترك ايران مقصد به را

 مي روي نقاشي به) 1998-200(1377-1374

  " ريتفلد آكادمي "به) 2000(1374 سال ودر اورد

 با را تاتر صحنه طراحي رشته و شود مي وارد

 شهر حومه در اكنون هم او. گذراند مي موفقيت

  .كند مي زندگي هلند در رتردام

  

  صحرا  كيست؟

  كارگردان: حسين مارتين فاضلي
 2002 سال تهيه: 

  حسين مارتين فاضلي  فيلم نامه نويس:

  تدوين گر: مارتين بنچ

  سيمون كليمان فيلم بردار: 

   -----------: رصدا بردا

   موسيقي متن: مارتين توركان

  مستند نوع فيلم: 

  حسين مارتين فاضلي تهيه كننده: 

  اسلواكي محصول: 

  بازيگران: صحرا كريمي

  دقيقه 39 مدت زمان نمايش فيلم: 

مستندي درباره صحرا كريمي ،  خالصه داستان: 
- فيلم ساز ، نويسنده ، موزيسين  متولد كابل 

  افغانستان

 ، فاضلي مارتين حسين : كارگردان بيوگرافي
 فارغ. شيراز، ايران) 1964( 1343 سال متولد

  .كانادا_ونكوور اييسينم مدرسه از التحصيل

در مونترال ، كارش را در زمينه  1995از سال   
فيلم سازي شروع مي كند  و اولين فيلم مستندش 

بين المللي فيلم  فستيوال در  "صحرا كيست  "
به نمايش در  مي آيد. او  2002براتيسالوا در سال 

در زمينه تهيه و ساخت فيلم هاي تبليغاتي هم 
 فعال است.

  

  2003سال 

  ايران:  قتل هاي سياسي زنجيره اي

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 2003 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: ناتالي شارل

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  عمو نواز موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 55 مدت زمان نمايش فيلم: 

فيلم با قتل هاي سياسي زنجيره  : داستان خالصه
شروع مي شود. داريوش و پروانه  1377اي پائيز 

فروهر، فعال هاي سياسي و نويسندگان؛ محمد 
مختاري و محمد جعفر پوينده، وحشيانه به قتل 

نبال رسيدند. فيلم رويدادهاي پس از قتل ها را د
مي كند. مردم دست به اعتراض وسيع مي زنند. 
براي اولين بار وزارت اطالعات و امنيت جمهوري 
اسالمي به دست داشتن مامورانش در قتل ها 

دوربين همراه پرستو، دختر  اعتراف مي كند. 
فرورها به چند كشور اروپايي مي رود. پرستو سعي 

نده قتل دارد تا افكار عمومي را از روند پيگيري پرو
دو سال بعد، سازمان قضايي  ها مطلع كند. 

نيروهاي مسلح چند مامور وزارت اطالعات و 
امنيت را پشت درهاي بسته محاكمه مي كند. 
خانوادهاي قربانيان دادگاه را تحريم مي كنند. 
امروز آنها به مبارزه خود ادامه مي دهند تا 
فتوادهندگان قتل ها در دادگاهي علني و با 

  ت محاكمه شوند.صالحي

 مي پناهندگي ما"فيلم  به: كارگردان بيوگرافي

  .شود مراجعه "خواهيم

  

  تولد

 هومن اسماعيلي كارگردان: 
 2003 سال تهيه: 

  هومن اسماعيلي  فيلم نامه نويس:

  هومن اسماعيلي تدوين گر: 

   فيلم بردار: هومن اسماعيلي

   : هومن اسماعيليرصدا بردا

  --- -------- موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  هومن اسماعيلي تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  بازيگران: رضا قشقايي پور

  دو ونيم ذقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

تولد رضاست ، او نمي داند كه  خالصه داستان: 
  دوربين به او هجوم خواهد برد.

مراجعه  "پنجره  "به فيلم  : كارگردان بيوگرافي
  شود.

  گي كوتاه استزند

 عليرضا درويش كارگردان: 
 2003 سال تهيه: 

   عليرضا درويش فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: عليرضا درويش

   فيلم بردار: عليرضا درويش

  : عليرضا درويشرصدا بردا

   موسيقي متن:  عليرضا درويش

  انيميشن  نوع فيلم: 

  عليرضا درويش تهيه كننده: 

  آلمان محصول: 

  سه دقيقه يش فيلم: مدت زمان نما

  روايتي ديگر از آفرينش. خالصه داستان: 

 متولد ، درويش عليرضا: كارگردان بيوگرافي

 التحصيل فارغ.رشت شهر در) 1968( 1347 سال

 هنرهاي هنرستان از نقاشي و هنر تاريخ رشته

 سال تا) 1988( 1367 سال در تهران تجسمي

 سخن دنياي مجالت گر تصوير عنوان به 1373

 هنرستان در زمان هم و ميكند كار  قلم نقشو

 گري تصوير و نقاشي تدريس به تجسمي هنرهاي

  .پردازد مي

) به آلمان مي رود و تا سال 1995(1374سال 

) در شهرهاي مختلف آلمان زندگي 2002( 1381
مي كند و سپس به بارسلونا، اسپانيا مي رود  و سه 

ن نقاش سال را در آن جا مي گذراند و به به عنوا
وتصويرگر در مجالت مختلف آن جا مشغول به كار 

) به پراگ مي رود و 2005(1384مي شود.در سال 
) به آلمان باز مي گردد و 2006(1385در سال 

  آلمان مي باشد. -هم اكنون مقيم شهر كلن

  

  ذهن روياپرداز

 هومن اسماعيلي ،اليس فن در هوفن كارگردان: 
 2003 سال تهيه: 
هومن اسماعيلي ،اليس فن در   يس:فيلم نامه نو

  هوفن

  هومن اسماعيلي ،اليس فن در هوفن تدوين گر: 

  فيلم بردار: هومن اسماعيلي ،اليس فن در هوفن

  : هومن اسماعيلي ،اليس فن در هوفن رصدا بردا

  -----------  موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  نهومن اسماعيلي ،اليس فن در هوف تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  --------بازيگران: 

  دو دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

دو كارگردان تصميم مي گيرند  خالصه داستان: 
روياهايشان را به تصوير بكشند و با درهم آميزي 

  روياهايشان با يكديگر به يك هارموني برسند.

 هومن" بيوگرافي براي : كارگردان بيوگرافي

 .شود مراجعه "رهپنج" فيلم به "اسماعيلي
  

  همسايه

  هومن اسماعيلي  كارگردان: 

 2003 سال تهيه: 
  هومن اسماعيلي   فيلم نامه نويس:

  هومن اسماعيلي  تدوين گر: 

  فيلم بردار: هومن اسماعيلي 

  : هومن اسماعيلي رصدا بردا

  -----------  موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  هومن اسماعيلي  تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  --------بازيگران: 
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  مدت زمان نمايش فيلم: چهار  دقيقه

نگاهي به همسايه بغلي با اديتي  خالصه داستان: 
  بي صدا.

 مراجعه "پنجره" فيلم به : كارگردان بيوگرافي

 .شود
  

  2004سال 

  بهاي بقا

  هومن اسماعيلي  كارگردان: 

 2004 سال تهيه: 
  لي هومن اسماعي  فيلم نامه نويس:

  هومن اسماعيلي  تدوين گر: 

  فيلم بردار: هومن اسماعيلي 

  : هومن اسماعيلي رصدا بردا

  -----------  موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  هومن اسماعيلي  تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  --------بازيگران: 

  مدت زمان نمايش فيلم: دو و نيم  دقيقه

دن؟ آيا اين كافي فقط زنده بو خالصه داستان: 
  است.

  .شود مراجعه "تولد" فيلم به : كارگردان بيوگرافي

  

  

  

  

  ريشه هايم را درياب

  كارگردان: ياسمين خلج اسماعيلي
 2004 سال تهيه: 

ياسمين خلج اسماعيلي بر اساس داستان  فيلم نامه نويس:
 كوتاه

   "آران جاويداني"از  "موضوع جدي نيست" 

  يبهناز صدوق تدوين گر: 

   فيلم بردار: كيان ميرفندرسكي

  بابك ابراهيمي : رصدا بردا

  علي خديوي موسيقي متن: 

   نوع فيلم: داستاني ، كمدي سياه

خرارد دامين ، يورگن فن در ليندن، ياسمين  تهيه كننده: 
  خلج اسماعيلي

  محصول: آمريكا ، هلند

بازيگران :منوچهر آبي ، كيهان شعاعي ، يوهان پيترز ، آرابل 
  الرن بيك ، زويا پرستويي ،شهره ابتهاجك

  دقيقه 37 مدت زمان نمايش فيلم: 

  

مردي در توالت به اشتباه خود را  خالصه داستان: 
با آب حاوي كود شيميايي مخصوص گياهان 
آپارتماني مي شويد . پس از چند روز متوجه  مي 
شود كه از مقعدش ريشه هايي بيرون زده كه هر 

فه مي شود . به توصيه روز به تعدادشان اضا
دخترش ، سفارش مي دهد كه كمي از خاك وطن 
برايش بفرستند . هم اكنون او مي تواند كه 
همچون بنفشه ها ، هرجا كه خواست برود ، ريشه 
هايش را هم ببرد ولي موضوع به اين جا ختم نمي 

شود . مرد به تدريج تبديل به گياهي بسيار زيبا 
زمان ، كسي حتي نيم مي شود ....مرد كه تا آن 

نگاهي هم به او نمي انداخت ، اكنون پس از تبديل 
به گياه خاطر خواهان فراواني پيدا كرده و اين تازه 

  آغاز گرفتاري است... 

ياسمين خلج اسماعيلي  : بيوگرافي كارگردان
)  درتهران به دنيا آمد ، 1956(1335متولد سال 

 در رشته معماري داخلي فارغ 1978در سال 

التحصيل مي شود و بال فاصله به همراه پدر و 
مادرش به امريكا مهاجرت مي كند . در سه سال 
ونيم اوليه اقامتش در آمريكا ، شش بار رشته 
تحصيلي اش را عوض مي كند . تجارت، ژورناليسم 
، ارتباطات ، دندانپزشكي و... كه هر كدام را بيش 

سينما و از يك ترم ادامه نمي دهد و باالخره رشته 
فارغ التحصيل مي  1987تلويزيون را انتخاب و در 

شود .  پس از فارغ التحصيلي به عنوان تهيه 
سال به  15كننده تلويزيوني استخدام مي شود و 

اين كار ادامه مي دهد ، بي آن كه خود فيلمي 
موضوع "داستان كوتاه   2003بسازد . در سال 

لب توجهش را براي ساخت فيلم ج "جدي نيست 
  مي كند و تصميم مي گيرد كه خود آن را بسازد. 

اولين فيلم او در مقام  "ريشه هايم را درياب"
  كارگردان است.

  2005سال 

  آن هايي كه چوب ها را خوردند

  كارگردان: رضا سركانيان
 2005 سال تهيه: 

  رضا سركانيان  فيلم نامه نويس:

  رضا سركانيان تدوين گر: 

  انيانرضا سرك فيلم بردار: 

  رضا سركانيان : رصدا بردا

  "گابون"محلي  موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  اوورلپ فيلمز تهيه كننده: 

  فرانسه محصول: 

  دقيقه 50 مدت زمان نمايش فيلم: 

مستندي از كشور گابون و نابودي  خالصه داستان: 
  جنگل هايش توسط آدميان به بهانه هاي مختلف.

 سال متولد ، سركانيان رضا  :كارگردان بيوگرافي

 شروع سالگي هفده از.  همدان در) 1966( 1345

 چشنواره از هم جوايزي و كند مي فيلم ساخت به

 سال در. كند مي دريافت ايران داخل مختلف هاي

 شود مي تاتر و سينما دانشگاه وارد) 1989( 1368

 فارغ سينما كارگرداني و فيلمبرداري رشته در و

 تصميم) 1997(1376 سال رد. شود مي التحصيل

 به تحصيل ادامه براي و گيرد مي ايران از خروج به

 مي را " بازگشت " فيلم هلند در و رود مي هلند

 و رود مي فرانسه به هلند از سال دو از بعد. سازد
 فيلم  به اي حرفه طور به ها سال همين در

 مي مشغول ديگران براي فيلم تدوين و برداري

  .باشد مي " پاريس" مقيم ناكنو هم او. شود

  

  دروغ هاي سپيد

  كارگردان: تاييس فرزان
 2005 سال تهيه: 

  تاييس فرزان  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: تاييس فرزان 

  فيلم بردار: لياه استرايكر

  تام دوكوپيل : رصدا بردا

   موسيقي متن: ويوان باهاتي

  داستاني  نوع فيلم: 

  تاييس فرزان تهيه كننده: 

  آلمان صول: مح

  بازيگران: ژانت ، نيكو معين زاده ، قربان معين زاده

  پانزده دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

  مريم با مادر و برادرش زندگي مي كند .  خالصه داستان: 

مادرش نويسنده است ولي از اين كار در آمد چنداني 
  عايدشان 

  لي نمي شود . روزي مريم مادرش را درگير شديد گرفتاري ما

مي بيند و تصميم مي گيرد كه كاري بكند ولي آن چه كه 
  مريم 

  مي خواهد انجام بدهد براي او مجاز نيست . 

  سوال اين است : كدام مقصرند ؟ مريم يا موقعيت ؟

 هاي حرفه در فرزان تاييس : كارگردان بيوگرافي

 باشد مي كار به مشغول سينما حوزه در مختلف

 تهيه و تدوين ، ريبازيگ ، كارگرداني ازجمله

 مي فعال هم تاتر زمينه در چنين هم او.  كنندگي

 .باشد مي آلمان مقيم اكنون هم او. باشد
  

  روح

  كارگردان: شهرزاد ارشدي
 2005سال تهيه: 

 شهرزاد ارشدي بر اساس اجراي صحنه اي فيلم نامه نويس:
   به كارگرداني راشل گورمن.  "روح"تاتر   رقص 

  د ارشدي ، استفان كاظميشهرزا تدوين گر: 

  فيلم بردار: شهرزاد ارشدي

   --------: رصدا بردا

   --------موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  شهرزاد ارشدي تهيه كننده: 

   محصول: كانادا

  دقيقه  -- مدت زمان نمايش فيلم: 

خاطره اي از كوهستان هاي  خالصه داستان: 
  كردستان.

 مرگ از نهراسيد " فيلم به: كارگردان بيوگرافي

 . شود مراجعه  "
  

  ما ، آن ها

  هومن اسماعيلي  كارگردان: 

 2005 سال تهيه: 
  هومن اسماعيلي   فيلم نامه نويس:

  هومن اسماعيلي  تدوين گر: 

  فيلم بردار: هومن اسماعيلي 

  : هومن اسماعيلي رصدا بردا

  -----------  موسيقي متن: 

   نوع فيلم: كوتاه ، تجربي

  هومن اسماعيلي  نده: تهيه كن

  هلند محصول: 

  --------بازيگران: 

  مدت زمان نمايش فيلم: سه دقيقه

 "تئو ون گوك"به دنبال قتل  خالصه داستان: 
 "ما"يك دو گانگي در جامعه هلند به وجود آمد، 

  قرار گرفتيم . "آن ها"در مقابل 
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مسئول به وجود امدن  "ما"كساني كه مي گويند 
آن ها "و كساني كه مي گويند  هستيم "آن ها  "
  هستند... "ما"از خود  "

 مراجعه " پنجره " فيلم به:  كارگردان بيوگرافي

  .شود

  

  مقدس ، پوچ

 قاسم ابراهيميان كارگردان: 
 2005 سال تهيه: 

  قاسم ابراهيميان :   فيلم نامه نويس:

  تدوين گر: سباستيان سارايله

   قاسم ابراهيميان فيلم بردار: : 

  ------ : ربرداصدا 

   موسيقي متن: مالر ، بنان

  داستاني ، كوتاه نوع فيلم: 

   قاسم ابراهيميان تهيه كننده: : 

  آمريكا محصول: 

 دقيقه 15 مدت زمان نمايش فيلم: 
  بازيگران : محمد مربوح، حميد فرجاد، فرانسوا آتالن

خالصه داستان: آخرين روز زندگي صادق هدايت ، 
در پاريس   1951ر سال نويسنده ايراني كه د

خودكشي كرد. اين فيلم بر روي سه پرده كه 
ديوارهاي يك اتاق را مسازد نمايش داده مي شود 
و به طور موازي گفتارذهني هدايت شنيده مي 

  شود 

فيلم نامه نويس و كارگردان : كارگردان بيوگرافي
تا به امروز ، فارغ  1974مقيم امريكا  از سال 
.فيلم پايان  1974در سال  التحصيل رشته سينما

جايزه آكادمي  "ويلي"نامه تحصيلي اش ، 
دانشجويان را براي او به ارمغان آورد.در سال 

را  "ابرافيلم"به همراه كالن هيگينز كمپاني  1985
تاسيس كرد. اين كمپاني بيش از چهل فيلم 
مستند براي تلويزيون ايتاليا و فرانسه توليد كرده. 

نامزد  1988در سال  "ستگارانخوا"فيلم داستاني 
از  جشنواره كن  "دوربين طاليي"دريافت جايزه 

همكاريش را با شيرين نشاط  1997بود.از سال 
نامزد دريافت  "مقدس ،پوچ"شروع كرد . فيلم 

ي  "تريبكا "جايزه بهترين فيلم كوتاه از چشنواره 
 بود. 2005نيويورك در سال  

  

   2006سال 

  انتظار

 امي رمضانه كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 

   هامي رمضان، ادوارد هابسون فيلم نامه نويس:

  ادوارد هابسون تدوين گر: 

  ماتيو كينگ فيلم بردار: 

   : برايس دونرصدا بردا

   ------موسيقي متن: 

  داستاني نوع فيلم: 

  اورفه رينكه تهيه كننده: 

  فنالند محصول: 

  دقيقه 10.5 مدت زمان نمايش فيلم: 

، پسربچه 1990صه داستان: يوگسالوي سال خال
پناهنده اي و پدرش را به كمپ مجرمين و 
مهاجران منتقل مي كنند. كشف دنياي سياه كمپ 

پناهجويان توسط پسر بچه ، محور اصلي فيلم 
  است.

 در 1357 سال متولد : كارگردان بيوگرافي

 جنگ آغاز دليل به سالگيش هفت در ، تهران

 ترك به مجبور اش خانواده راههم به عراق و ايران

 انتها در كه بسيار مشكالت با سفري.شود مي ايران

. شود مي ختم پناهنده عنوان به  يوگوسالوي  به

 كمپ در دشوار زندگي سال دو از بعد باالخره

.  پذيرد مي را ها آن فنالند كشور ، پناهندگان

 در و ميگيرد ياد را فنالندي زبان سرعت به هامي

.  شود مي التحصيل فارغ دبيرستان از 1995 سال

 مي ويدئو و سينما رشته در تحصيل به سپس و

  .پردازد

  

  ايران:  روياي دمكراسي

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: ناتالي شارل

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  عمو نواز موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

   محصول: فرانسه

  دقيقه 52 مدت زمان نمايش فيلم: 

رويداهاي مهم سياسي دو دوره  : داستان خالصه
رياست جمهوري محمد خاتمي اساس تحقيقي 
هستند تا  با پيچدگي فضاي سياسي ايران آشنا 

نا، فيلم اين سئوال را مطرح مي شويم. بر اين مب
كند : آيا يك حكومت مذهبي مي تواند دمكراسي 

فيلم ايراني هايي را  در جامعه را تضمين كند؟
نشان مي دهد كه با حمايت از محمد خاتمي 
تالش مي كنند تا اندكي فضاي  آزاد در جامعه 
ايجاد كنند. چند نفر از مدافعان سياست خاتمي با 

ت سال عكس العمل هاي مرور و تحليل هش
خاتمي در مقابل جناح مخالف سياسي اش به 
شكست دوره خاتمي اشاره مي كنند. فيلم بر 

  جدايي دين از سياست تاكيد دارد.

 مي پناهندگي ما " فيلم به:  كارگردان بيوگرافي

  .شود مراجعه " خواهيم

  

  پنج احساس

 مصطفي هروي كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 
  مصطفي هروي  يس:فيلم نامه نو

  مصطفي هروي تدوين گر: 

  بن خيراردز ، مصطفي هروي فيلم بردار: 

  يوري النس : رصدا بردا

  كيت جارت موسيقي متن: 

  ميليمتري 16داستاني ،  نوع فيلم: 

  آكادمي ريتفلد ، مصطفي هروي تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  بازيگران: مادس لودويگسن

  قيقههشت د مدت زمان نمايش فيلم: 

  درگيري انسان با پنج حس اش. خالصه داستان: 

 19مصطفي هروي ، متولد  : كارگردان بيوگرافي

) ،در مشهد. تحصيالت تا 1974(1353آذر سال 

مقطع ديپلم را در مشهد به پايان رساند و بعد 
راهي تهران شد و در دانشكده هنرهاي زيبا به 
تحصيلش ادامه داد  ولي بعد از يكسال و نيم 

حصيلش را نيمه تمام گذاشت و به مشهد برگشت ت
و در جهاد دانشگاهي در رشته نقاشي مشغول به 

از ايران خارج شد و  1999تحصيل شد. در سال 
به هلند  2000بعد از يكسال سرگرداني ، در سال 

فيلم آكادمي "از سه دانشكده  2002آمد . در سال 
 آكادمي"و  "آكادمي هنر ريتفلد "،  "آمستردام 

درخواست تحصيل كرد و در نهايت  "هنر اوترخت
 2007را انتخاب و در سال  "اكادمي هنر ريتفلد"

از آن جا فارغ التحصيل شد. او هم اكنون در 
آمستردام ، هلند زندگي مي كند و مشغول 

  تداركات اولين فيلم بلندش مي باشد.  

  

  داروي منتخب

  كارگردان: سامان كشاورز
 2006 سال تهيه: 

  سامان كشاورز  م نامه نويس:فيل

  شون رايورز –سامان كشاورز  تدوين گر: 

  سامان كشاورز فيلم بردار: 

   --------: رصدا بردا

   موسيقي متن: پروين شرما

  داستاني نوع فيلم: 

  سامان كشاورز تهيه كننده: 

   RGB Productionsمحصول: آمريكا،  

  شلي كانوبازيگران: ماتيو لنگريش ، مگان هارينگتون ، ا

  دقيقه 12مدت زمان نمايش فيلم: 

خالصه داستان: مردي به نام جاناتان بعد از به هم 
خوردن رابطه اش با دوست دخترش ، زندگيش را 
رو به سقوط مي بيند....از نظر او هيچكس او را 
نمي خواهد و دوستش ندارد... او چه بايد بكند و 

  چگونه ادامه بدهد.

 در ايران – تهران لدمتو: كارگردان بيوگرافي

 اياالت به و ترك را ايران 1367 سال تابستان

      .كند مي مهاجرت آمريكا متحده

  

  راهيابي به نيمه شب

 نيلوفر طالبي كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 

  نيلوفر طالبي بر اساس شعرهايي از :  فيلم نامه نويس:

صفاري ، مجيد نفيسي ، ساقي قهرمان ، پرتو  ناصر
  عالء ،نوري 

  رضا فرمند و زيبا كرباسي 

  ------ تدوين گر: 

   فيلم بردار: جرج روزنفلد ، بري شين برا 

   -------: رصدا بردا

حافظ مدير زاده ، محمد ني آد ، رويال  موسيقي متن: 
  هارتيگان

  مجوعه كليپ ويديوئي  نوع فيلم: 

  انجمن فرهنگ و هنر افسانه تهيه كننده: 

  آمريكا محصول: 

  گران: علي دادگر ، نيلوفر طالبيبازي

  چهل دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 
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ترجمه و به تصوير در آوردن  خالصه داستان: 
  .اشعاري از شاعران معاصر ايران 

 در متولد ، طالبي نيلوفر:  كارگردان بيوگرافي

 و دبستاني تحصيالت ايراني والدين از لندن
 مي ريكاآم و اروپا و ايران در را اش دبيرستاني

 كاليفرنيا دانشگاه طرف از 1992 سال در و گذراند

 اموزشي هاي داستان سري يك نوشتن مسئول

 نيو و مكزيك در سياحتي و سير اساس بر كودكان

 مجله براي 1995 سال در.  شود مي مكزيكو

  . نويسد مي ادبي نقد و مقاله ، " جونز مادر"

وژه قسمتي از پر  "راهيابي  به شب"مجموعه فيلم 
است از ترجمه شعر  اي ترجمه است كه مجموعه

هايي از شاعران معاصر ايران.نيلوفر طالبي هم 
  اكنون مقيم سانفرانسسيكو مي باشد.

  

  

  

  ركاب زدن دور دنيا براي صلح

 كارگردان: بهروز افراخوان
 2006 سال تهيه: 

  بهروز افراخوان فيلم نامه نويس:

  امير همايوني تدوين گر: 

حسام موسويان، محسن علي پور، علي مداحي،  ر: فيلم بردا
  بهروز افراخوان

  امير همايوني : رصدا بردا

  احمد پژمان موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  تهيه كننده: بهروز افراخوان ، امير همايوني ، علي منصوري

  آمريكا محصول: 

  دقيقه 27 مدت زمان نمايش فيلم: 

دو  2000در سپتامبر سال   خالصه داستان: 
دانشجوي ايراني سفري به دور دنيا را آغاز مي 
كنند با دوچرخه هاي شخصي شان وبا يك پيام: 

  پيام صلح و دوستي براي تمام مردم دنيا.

 فارق ، افراخوان بهروز: كارگردان بيوگرافي

 ي كلمبيا كالج از تلويزيون و فيلم التحصيل
   .هاليوود

  

  زير خاك خانه پدري

 ر زراعتيناص كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 

   ناصر زراعتي فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: ناصر زراعتي ، نظام الدين شمس

   فيلم بردار: نظام الدين شمس ، ناصر زراعتي، منصور زراعتي

  نظام الدين شمس ، ناصر زراعتي : رصدا بردا

   موسيقي متن: فريدون شهبازيان ، محمد رضا شجريان

  مستند نوع فيلم: 

  بوكاروس هيه كننده: ت

  سوئد محصول: 

  بازيگران: ناصر زراعتي

   مدت زمان نمايش فيلم: پانزده دقيقه

خالصه داستان: در سال هاي پر ا لتهاب اوليه 
انقالب و درگيري ها و بگير وببندها .فيلم ساز ، 
مجالت ، كتاب ها و روزنامه ها و ياد داشت هايش 

بعد از  را در حياط خانه پدري چال مي كند .

گذشت بيست سال ، دوباره به آن جا مي رود تا 
   ببيند چه بر سر چال شده هايش آمده.

 سال متولد ، زراعتي ناصر : كارگردان بيوگرافي

 و ساز فيلم ، نويس رمان. تهران در) 1951(1330
 هنرهاي دانشكده التحصيل فارغ فيلم منتقد

 هم او. تلويزيون و سينما رشته در تهران دراماتيك

 . است سوئد مقيم اكنون
  

سليمان ميناسيان : مردي با دوربين 
  فيلمبرداري

 پرويز جاهد كارگردان: 
  2006سال تهيه: 

  پرويز جاهد  فيلم نامه نويس:

  علي رضا رسولي نژاد تدوين گر: 

   فيلم بردار: پرويز جاهد

  حسن ظهوري : رصدا بردا

  انتخابي موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

   كننده: پرويز جاهدتهيه 

  انگلستان ، ايران محصول: 

  سي و چهار دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

مستندي درباره سليمان  خالصه داستان: 
 "خانه سياه است  "ميناسيان فيلم بردار فيلم 

،  "موج ، مرجان ، خارا"ساخته فروغ فرخزاد و 
از ساخته هاي ابراهيم گلستان   "تپه هاي مارليك"

  ."خشت و آينه"ارش و شاهك

 سال متولد ، جاهد پرويز : كارگردان بيوگرافي

 ايران ،) شهر قائم( شاهي شهر در) 1960(1339

 دانشگاه از نمايشي ادبيات ليسانس مدرك داراي.

 و هنر دانشگاه از سينما ليسانس فوق و تهران
. لندن "مينستر وست" دانشگاه از سينما دكتراي

 كه بود ايران نو موج يسينما ، دكترايش پروژه تم

 ابراهيم" با اي طوالني مصاحبه آن خاطر به

 " عنوان با مجزا صورت به كه كرد "گلستان
 شد سپرده چاپ به "برداري فيلم دوربين با نوشتن

 خود دنبال به بسياري منفي و مثبت بازتاب و

 براي) 1988(1367 سال از جاهد پرويز. داشت

 مي فيلم نقد و مقاله ، سينمايي مختلف مجالت

 تلويزيوني اي برنامه جديدش كارهاي از. نويسد

 هر در كه " تصوير تا واژه از " عنوان تحت است

 به ايران سينماي كارگردانان از يكي با قسمت

  .نشيند مي گفتگو

) ، 1988فيلم ها در مقام كارگردان: چكاوك(

) 1998) ، دايره معيوب ، فال قهوه (1990علفزار (

) ، تعزيه: روايتي ديگر 1999آيد (، روز بر مي 

)2000  ( 
  

  صداي پاي آب

 عليرضا درويش كارگردان: 
 2006 سال تهيه: 

   عليرضا درويش فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: عليرضا درويش

   فيلم بردار: عليرضا درويش

  : عليرضا درويشرصدا بردا

   موسيقي متن:  عليرضا درويش

  انيميشن  نوع فيلم: 

  كارمن پرز  تهيه كننده:

  آلمان محصول: 

  شش دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

زندگي آدمي كتاب است و كتاب  خالصه داستان: 
  شرح زندگي آدمي .

 " است كوتاه زندگي " فيلم به: كارگردان بيوگرافي
  .شود مراجعه

  

  صد سال گذشته : چهره ما

  كارگردان: شهرزاد ارشدي
 2006سال تهيه: 

  رزاد ارشدي شه فيلم نامه نويس:

  شهرزاد ارشدي  تدوين گر: 

  فيلم بردار: شهرزاد ارشدي

   --------: رصدا بردا

   --------موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  شهرزاد ارشدي تهيه كننده: 

   محصول: كانادا

  دقيقه  12 مدت زمان نمايش فيلم: 

مجموعه اي از عكس هاي زنان  خالصه داستان: 
  تا به امروز. ايراني از صد سال پيش

  " مرگ از نهراسيد " فيلم به: كارگردان بيوگرافي
  . شود مراجعه

  

  مرد كور

 حسين مارتين فاضلي كارگردان: 
 2006سال تهيه: 

  حسين مارتين فاضلي  فيلم نامه نويس:

  روبرت كاروويچ تدوين گر: 

   فيلم بردار: يوراج چلپيك

  ------ : رصدا بردا

   ريموسيقي متن: رادووان آل ظف

  داستاني نوع فيلم: 

   تهيه كننده: حسين مارتين فاضلي

  اسلوواكي محصول: 

  --- بازيگران: 

  يك ونيم دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

خالصه داستان: بر صفحه تلويزيون  بزرگي كه در 
يكي از خيابان هاي شهر به ديوار ساختماني نصب 
شده ، تصاويري از يك مسابقه ورزشي پخش مي 

عدادي زن و مرد به تماشا ايستاده اند. مرد شود و ت
كوري به اين جمعيت مي پيوندد وبه تماشا مي 
ايستد. مسابقه تمام مي شود و تصاويري از جنگ و 
بمباران هاي مختلف پخش مي شود. جمعيت 
متفرق مي شوند و تنها مرد كور به نظاره ايستاده 

   است و قطره اشكي مي ريزد.

 " ؟ كيست صحرا" فيلم هب : كارگردان بيوگرافي
  .مراجعه شود

  

  

   2007سال 

  اما اگر بهار نيايد

 عليرضا درويش كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 
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   عليرضا درويش فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: عليرضا درويش

   فيلم بردار: عليرضا درويش

  : استوديوي فري تونرصدا بردا

  موسيقي متن:  ناصر مهر آور ، كالي

  انيميشن   نوع فيلم:

  عليرضا درويش ، مينا زيگل  تهيه كننده: 

  آلمان محصول: 

  هشت دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

سفر يك زن براي اكتشاف خود و  خالصه داستان: 
  روياهايش.

 " است كوتاه زندگي " فيلم به: كارگردان بيوگرافي
  .شود مراجعه

  

  بيستون و رازش

  كارگردان: كتايون افروز
 2007 : سال تهيه

  كتايون افروز  فيلم نامه نويس:

  كتايون افروز ، نيما كافي دواني تدوين گر: 

  كتايون افروز فيلم بردار: 

   --------: رصدا بردا

   موسيقي متن: پيمان يزدانيان ، محمد رضا شجريان

  مستند نوع فيلم: 

  كتايون افروز تهيه كننده: 

  آمريكا محصول: 

  قيقهد 6 مدت زمان نمايش فيلم: 

در غرب ايران كوهي است  با نام   خالصه داستان: 
بيستون كه بر روي آن كتيبه اي از زمان داريوش 
نقش بسته است.اين كتيبه يكي از مهم ترين 

  مستندات تاريخي است.

 ايران،– تهران متولد: كارگردان بيوگرافي

 پايان به آمريكا در را سينماييش تحصيالت

 سينماگر و هنرمند نوانع به اكنون هم او. رسانده

 فيم اولين. باشد مي كار به مشغول اي  حرفه

 2007 سال در "سرخ روستاي ابيانه، " مستندش

 لس كوتاه هاي فيلم المللي بين فستيوال در

   .     آمد در نمايش به آنجلس

  

  )T-SHIRT( تي شرت 

 حسين مارتين فاضلي كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

   ن مارتين فاضليحسي فيلم نامه نويس:

  ماتيج بنس تدوين گر: 

   فيلم بردار: توماپ سابو

   : پيتر مانك رصدا بردا

  دانيل والتر موسيقي متن: 

   نوع فيلم: داستاني، كوتاه

   تهيه كننده: حسين مارتين فاضلي

   محصول: اسلواكي

  مدت زمان نمايش فيلم: يازده دقيقه

   بازيگران: آندره كوواك ، ماريان ميتاس

صه داستان: مارك مردي است نيمه آمريكايي خال
و نيمه اسلواكي و به شدت مذهبي . در سفري به 
اسلواكي در پمپ بنزيني در ميان راه توقف مي 
كند و براي پرداخت پول بنزين به داخل فروشگاه 
مستقر در پمپ بنزين مي رود. فروشنده كاپشن و 

روي تي  "خدا "تي شرتي به تن دارد كه نوشته 
ش به چشم مي خورد. مارك ، فروشنده را هم شرت

مسلك با خودش مي داند و از در دوستي در مي 
فقط  "خدا"آيد تا زماني كه در مي يابد كلمه 

بخشي از نوشته روي تي شرت است و در حقيقت 
(نيچه).  "خدا مرده است "، جمله كامل اين است: 

مارك خشمگين ميشود و به جر وبحث با فروشنده 
زد و دست آخر با فروشنده دست به يقه و مي پردا

مضروب ميشود. فروشنده به پليس زنگ مي زند و 
به هنگام خروج از فروشگاه كاپشن اش را در مي 
آورد ، نوشته پشت تي شرت روي ديگر اين در 

   گيري است. 

 "  كيست؟ صحرا "  فيلم به :  كارگردان بيوگرافي
  مراجعه شود.

 
  خر در الهور

 فرامرز رهبر  كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

   فرامرز رهبر فيلم نامه نويس:

  آكسل گريگور تدوين گر: 

  فرامرز رهبر فيلم بردار: 

  آلكس والر –فرامرز رهبر  : رصدا بردا

  كولين وبر موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  فرامرز رهبر ، مارك چاپمن تهيه كننده: 

  استراليا محصول: 

  ايان) ، آمبربازيگران: امير (بر

  دقيقه 117 مدت زمان نمايش فيلم: 

برايان يك عروسك گردان  خالصه داستان: 
براي نمايش در  2000استراليايي در سال 

فستيوال تاتر عروسكي الهور به پاكستان مي رود و 
زندگيش با آشنايي با آمبر دچار تحولي عظيم مي 
گردد. برايان عاشق آمبر مي شود و براي ازدواج با 
او مسلمان مي شود . فيلم پنج سال زندگي برايان 

  وآمبر را دنبال مي كند.  

  در "فهيمه داستان" فيلم به: كارگردان بيوگرافي
 .شود مراجعه 100 شماره

  

  رضا گمشده در زمان

  كارگردان: نادر داوودي
 2007 سال تهيه: 

  نادر داوودي  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: عباس احمدي

  نادر داوودي ار: فيلم برد

  -------  : رصدا بردا

   -------موسيقي متن: 

  مستند نوع فيلم: 

  نادر داوودي ، سوره كبيري تهيه كننده: 

  آمريكا محصول: 

  دقيقه 30 مدت زمان نمايش فيلم: 

مانند بقيه جوان ها ، رضا هم از   خالصه داستان: 
بعضي از قوانين و فشارهاي بعد از انقالب اسالمي 

ضي است و تصميم به ترك ايران مي گيرد و نارا
پناهندگي از كشور كانادا را مي گيرد.  زمان ترك 
ايران ، او به خانواده اش قول مي دهد كه درآن جا 

آدم موفقي بشود و خانواده اش را هم پيش 
  خودش بياورد . ولي....

 ، 1341 ماه دي متولد  :كارگردان بيوگرافي
 داراي داوودي تادر ، آمريكا فيلسازمقيم و عكاس

 باستان ليسانس و ارتباطات ليسانس فوق مدرك

  . هنر تاريخ و شناسي

  فيلم ها:

):  يك سري ده 1995(تاريخ سرزمين باستاني
تا پانزده دقيقه اي در مورد مكان هاي تاريخي 

  ايران. 

  ): درباره نيويوركي ها  2001( سولو

  : پشت صحنه يك تاتر ايراني  سيزده و نيم

مراسم عزاداري عاشورا : )2004(يه گلوبندك تعز
  توسط شيعه هاي عراقي

 )2007( 2عارف آ
 

    سخن گفتن ماهي

 حسن صلح جو كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

  حسن صلح جو  فيلم نامه نويس:

  حسن صلح جو تدوين گر: 

   فيلم بردار: حسن صلح جو

  سينا جعفريه : رصدا بردا

راپسودي مجار اثر فرانس  موسيقي متن: جورج وينستون ، 
   ليست

   نوع فيلم: داستاني

  حسن صلح جو تهيه كننده: 

  انگلستان محصول: 

  دقيقه 14.5 مدت زمان نمايش فيلم: 

  بازيگران: امي برانگواين ، محمد بيدگلي

فيلمي درباره دوران معصوميت  خالصه داستان: 
ساله اي كه به دليل  9كودكي . سيمون پسر بچه 

دينش ، ساعات تنهاييش را در خانه با اشتغال وال
دختر جواني كه براي مراقبتش استخدام شده، مي 

  گذراند. 

  

آن ها  زمان زيادي را با هم مي گذرانند و سعي 
مي كنند كه رابطه اي پايدار و جذاب داشته باشند 

  ولي ....

 سال ارديبهشت متولد: كارگردان بيوگرافي

 خبرنگار و ساز مفيل عنوان به اكنون هم او ، 1349

  .كند مي زندگي انگلستان در

قبل از مهاجرتش به انگلستان تحصيالت 
سينماييش را در انجمن سينماي جوان ايران 
گذراند و در انگلستان تحصيالتش را در رشته فيلم 

  و ويديو در لندن ادامه داد . 

  (smoqing)سيكار كشيدن 

 داريوش شكوف كارگردان: 
  2007 سال تهيه: 

   داريوش شكوف م نامه نويس:فيل

   تدوين گر: داريوش زندي

  داريوش زندي فيلم بردار: 

  تام دوكوپيل : رصدا بردا

  تام دوكوپيل موسيقي متن: 

   نوع فيلم: داستاني ، كوتاه

  داريوش شكوف ، بهمن مقصودلو تهيه كننده: 

  آلمان، آمريكا محصول: 

http://dialogt.de/



    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٢٠  101 ي آرش شماره

   دقيقه 10مدت زمان نمايش فيلم: 

  نا كوهنبازيگران: ملي

تالش زن جواني براي رهايي از   خالصه داستان: 
  اعتياد به سيگار .

 در "خدمتكار هفت" فيلم به: كارگردان بيوگرافي

   .شود مراجعه 100 شماره

توضيح : فيلم ساز در نام اصلي فيلم به عمد به 
استفاده  "Q"از حرف  "K"جاي استفاده از حرف 
  كرده كه در ترجمه به

سيكار "از عبارت  " يدنسيگار كش "جاي
  استفاده شده و غلط چاپي نيست . " كشيدن

  

  شفق

 مصطفي هروي كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

  مصطفي هروي  فيلم نامه نويس:

  مصطفي هروي ، سيته سيندام تدوين گر: 

  فيلم بردار: آندره ييگر 

  كاميال ليندبرگ : رصدا بردا

  يان كليري موسيقي متن: 

  ميليمتري 16ني كوتاه ، نوع فيلم: داستا

  زيگريد فن در وال تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

بازيگران: هادي تهراني ، ران كوهن ، كيارش عليپور ، سارا 
  محمدي

  مدت زمان نمايش فيلم: بيست  دقيقه

مردي خسته به كافه دنجي در  خالصه داستان: 
يكي از محله هاي آمستردام مي رود كه صبحانه 

فه چي كه مشغول پختن نيمرو براي اي بخورد . كا
مرد است توسط پليس اداره مهاجرت دستگير مي 
شود . مرد كه مي بيند صبحانه اش در شرف 
سوختن است ، به پشت پيشخوان مي رود كه 
صبحانه اش را از روي اجاق بردارد، در همين 
هنگام چند نفر به داخل كافه مي آيند و به مرد 

ناخواسته در گير سفارش قهوه مي دهند، مرد 
  كاري مي شود كه فكرش را هم نمي كرد.

 "احساس   پنج " فيلم به:  كارگردان بيوگرافي
  مراجعه شود.

  

  كتيبه

 مصطفي هروي كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

  مصطفي هروي  فيلم نامه نويس:

  مصطفي هروي تدوين گر: 

  بن خيراردز  فيلم بردار: 

  يوري النس : رصدا بردا

  فرهاد مهراد متن: موسيقي 

  نوع فيلم: موزيكال كوتاه

  آكادمي ريتفلد ، مصطفي هروي تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  بازيگران: لينا تولونن

  مدت زمان نمايش فيلم: شش  دقيقه

گرم و زنده بر شن هاي تابستان ،  خالصه داستان: 
زندگي را بدرود خواهم گفت ، تا قاصد ميليون ها 

  لبخند گردم.

و  "فريدون رهنما"بر اساس شعر كتيبه از  فيلمي
  ."فرهاد مهراد"با صداي 

 "احساس   پنج " فيلم به: كارگردان بيوگرافي
  مراجعه شود.

  

  گمگشته در ميان

  كارگردان: فرشاد آريا
 2007 سال تهيه: 

  نفيس نيا  فيلم نامه نويس:

  رضا تهامي تدوين گر: 

  بابك انديشمند فيلم بردار: 

  هومن اسمعيلي : رصدا بردا

  پاشا كرمي موسيقي متن: 

  كوتاه، داستاني نوع فيلم: 

  فرشاد آريا تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

بازيگران: آلن يادگاري ، سوسن رضايي ، حسين مرداني ، دنيا 
  فراهاني، هومن اسمعيلي

  هفت دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

مردي در البي هتلي نشسته است  خالصه داستان: 
وجي براي گذراندن تعطيالت به هتل وارد مي ، ز

شوند.زماني كه زن و شوهر به اتق شان در هتل 
وارد مي شوند ، شماره تلفني روي ميز به چشم 
مي خورد. شب ، هنگامي كه زن به خواب مي رود 
، شوهر اتاق را ترك مي كند و به اتاق مردي كه 
در البي هتل نشسته بود، مي رود. شيوه برخورد 

دو مرد از وجود رابطه هم جنس گرايانه خبر  اين
  مي دهد.

  بيوگرافي كارگردان...........

  

  

: در شماره قبل در مشخصات فيلم  يك توضيح
نام كارگردان اشتباها  به جاي ،  "سگ خندان "
، نام شيرين مشايخ نوشته شده  "شهره جندقيان "

بود به همين دليل مشخصات فيلم دوباره در ذيل 
  مي آيد:

  

  )The smiling dog(  سگ خندان

 شهره جندقيانكارگردان: 
 2007سال تهيه: 

  شهره جندقياننامه نويس: فيلم

   اوله هللر تدوينگر:

  : توماس برگمنبردارفيلم

  : كريستف گالدصدابردار

  ماريوس النگهموسيقي متن: 

  نوع فيلم: كوتاه، داستاني

  دانيل مان ، ماركو گيلستهيه كننده: 

  آلمانمحصولِ 

  دقيقه 9مدت زمان نمايش فيلم: 

  لورا هوفشالگبازيگران: 

در دنيايي كه بزرگان مي جنگند و خالصه: 
همديگر را نابود مي كنند.دختر بچه كوچكي به 

  فكر صلح مي باشد.

شهره جندقيان نويسندگي : كارگردان بيوگرافي
داستان هاي كوتاه  را با يك دوره آموزش داستان 

فكري كودكان و نوجوانان در در كانون پرورش 
تهران شروع كرد. سپس در مدرسه راديو و 

تلويزيون به تحصيل در رشته تاتر عروسكي 
پرداخت و بعد از دو سال وارد دانشكده سنما و 
تاتر دانشگاه هنر مي شود و گرايش فيلم برداري را 

مقيم اروپا مي  1996انتخاب مي كند و از سال 
كلن در آلمان مي  شود و هم اكنون ساكن شهر

  باشد.

  

  2008سال 

  در انتظار آزادي

 آرش رياحي  كارگردان: 
 2008 سال تهيه: 

  سوزان نووتني  فيلم نامه نويس:

  كارينا رسلر تدوين گر: 

  ميشي رايپل فيلم بردار: 

  محسن نصيري  : رصدا بردا

  كارووان موسيقي متن: 

  داستاني بلند نوع فيلم: 

  شكاويت هايدو تهيه كننده: 

  اتريش محصول: 

بازيگران: سعيد اويسي ، نويد اخوان ، اليكا بزرگي ، بهي 
  جنتي عطايي 

  نود دقيقه مدت زمان نمايش فيلم: 

داستان گروهي ايراني كه از ايران  خالصه داستان: 
گريخته اند و در تركيه به انتظار رفتن به نقطه اي 

  امن نشسته اند. 

 " تبعيد در خانواده " فيلم به : كارگردان بيوگرافي
  .شود مراجعه 100 شماره در

  

  شام

 مصطفي هروي كارگردان: 
 2008 سال تهيه: 

  مصطفي هروي  فيلم نامه نويس:

  مصطفي هروي  تدوين گر: 

  فيلم بردار: آندره ييگر 

  -------  : رصدا بردا

  گئورگي اليگتي موسيقي متن: 

  نوع فيلم: داستاني كوتاه 

  مديسارا مح تهيه كننده: 

  هلند محصول: 

  بازيگران: زيگريد فن در وال ، جان بول ، ليدا حسيني نژاد

  ------ مدت زمان نمايش فيلم: 

شام "  تابلوي  برداشتي مدرن از خالصه داستان: 
ديويد  "و عكسي از "لئوناردو داوينچي"اثر  "آخر 

  ."الشاپل

 "احساس   پنج " فيلم به:  كارگردان بيوگرافي
  مراجعه شود.

  ن گريه نمي كنم ، نقاشي مي كنمم

 جمشيد گلمكاني كارگردان: 
 2007 سال تهيه: 

  جمشيد گلمكاني  فيلم نامه نويس:

   تدوين گر: جمشيد گلمكاني

  جمشيد گلمكاني فيلم بردار: 

   : جمشيد گلمكاني رصدا بردا

  ---------  موسيقي متن: 

  مستند  نوع فيلم: 

   Horizon Communicationتهيه كننده: 

http://dialogt.de/



    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٢١  101 ي آرش شماره

   محصول: فرانسه

  دقيقه 26 مدت زمان نمايش فيلم: 

ساله، از  48، مريم حسين زاده :داستان خالصه
كودكي نقاشي مي كند. او از عالقه آن دوره اش و 

نگاه نه چندان مثبت خانواده  و جامعه به نقاشي  
با محمد مختاري، شاعر و محقق ازدواج  مي گويد.

د همراه مي مي كند. به اين ترتيب هر دو هنرمن
  شوند.

اندك اندك، متاثر از شرايط جامعه ايران، زن 
موضوع اكثر تابلوهايش مي شود.  تصويرهاي سياه 
و سفيد استفاده شده در فيلم و تابلوهايش به گفته 
هاي مريم بيشتر جان مي دهد؛  يك زن هنرمند 
در ايران چه مسيرهاي دشواري را بايد بگذراند تا 

  هنرش رشد كند.

مختاري، همسر مريم، به دست ماموران محمد 
دولتي به قتل مي رسد. پس ازاين اتفاق؛ مريم در 
مدت كوتاهي مجموعه ي بسياري تابلو مي كشد. 
ايستاده كنار تابلوهايش، با جمله اي پاياني مي 

  » !من گريه نمي كنم، نقاشي مي كنم«گويد: 

 مي پناهندگي ما " فيلم به:  كارگردان بيوگرافي

  .شود مراجعه " خواهيم

  

  هفت شهر

 رضا همتي راد كارگردان: 
 2008 سال تهيه: 

  رضا همتي راد  فيلم نامه نويس:

  -------  تدوين گر: 

  سعيد نصيري فيلم بردار: 

   -------: رصدا بردا

    ---------- موسيقي متن: 

  انيميشن نوع فيلم: 

   تهيه كننده: 

  تركيه محصول: 

   يقهدق 15مدت زمان نمايش فيلم: 

رابطه مريد و مراد،  مولوي و  خالصه داستان: 
  شمس تبريزي به روايت نقاشي متحرك .

 سال متولد ، راد همتي رضا: كارگردان بيوگرافي

 از گرافيك ليسانس فوق.  ايران -اروميه در 1974

 كار به اشتغال.  1997 سال در تهران آزاد دانشگاه

   ... و دكور طراح ، نورپرداز عنوان به ايران تلويزيون در

بيش از صد كتاب  در طول اقامتش در تركيه 
مخصوص كودكان را تصوير گري كرده است هفت 

  شهر اولين فيلم مستقل اوست.

*  

  
  

  

  
وضعيت و موقعيت 

  جنبش كارگري در ايران
  

  مهدي كوهستاني

  

  

براي بررسي ابژكتيو (غير ايدئولوژيك) و نه 
 ،ي ايرانسوبژكتيو (ايدئولوژيك) جنبش كارگر

مانند بررسي هر پديده ديگري نبايد فقط به ظواهر 
بايست  امر و مشاهدات روزمره بسنده كرد، بلكه مي

چون روش علمي، همه داده ها و همه جوانب  هم
پوشيده و نا پوشيده را در نظر گرفت و سپس از 
نظر تئوريك وجه اشتراك پديده مورد بررسي را 

ن بندي عام آن استخراج و انتزاع كرده تا قانو
پديده بدست آيد. آنگاه بر اساس اين وجه اشتراك 

توان مبدا را با صحت و دقت مورد بررسي قرار  مي
 ها و تفاوت اجزا متفاوت را برشمرد. داد و ويژگي

اگر چنانچه بخواهيم و بتوانيم اين روش و منطق 
مثبت ابژكتيو را در جنبش كارگري بكار ببريم، 

ها آغازكنيم بلكه بايد به  اوتنبايد از تف قاعدتاٌ
جوهر وجوه مشترك بپردازيم و در اين راستا است 

توان در جهت صحيحي قدم بگذاريم. در  كه مي
كنم وضعيت و موقعيت  اين ياداشت سعي مي

جنبش كارگري در ايران را با توجه به مشكالت و 
معضالتي كه با آن روبروست بپردازم تا شايد از اين 

هاي گسترده تر و عميقتر و همه طريق بتوان بحث
جانبه تري را دامن زد و به ارزيابي درستي از اين 

  جنبش دست يافت. 

در برخورد با روندي كه جنبش كارگري تا 
در  ،كنون طي كرده عده اي كه كم هم نيستند

بررسي اين جنبش آنرا فراتر ازآنچه بوده و بسيار 
ن در ايدآل به تصوير كشيده اند ، عده ايي هم بدو

نظر گرفتن شرايط دشواري كه اين جنبش در 
بستر آن به جلو رفته با نقد هاي غير سازنده و 

موجب دلسردي بسياري از فعالين اين عرصه  ،تند
شده و آنها را به حاشيه رانده اند. اما آنچه كه 

جنبش  مشخص است اين واقعيت است كه
كه در اين  يهاي كارگري در داخل ايران با حركت

از خود بروز داده، نشان از بلوغي بسيار باال  دوره
داشته ولي همين جنبش كارگري و جنبش عدالت 
خواهي اگر نخواهيم اغراق كنيم و كليشه ايي 

و به دليل  ،صحبت كنيم، عليرغم موانع جدي
قابليت هاي آن هر لحظه و به شكلي جهش وار 
درحال  تغيير بوده و اكنون  نسبت به سال گذشته 

رسد هنوز هم  و به نظر مي ،زير فشار بيشتري است
ظرفيت تحمل فشار اقتصادي و سركوب بيشتري 
را در آينده نزديك دارد. اين به اين معني نيست 

در زمينه  ولي كه بايد اين شرايط را پذيرفت
انعكاس اين واقعيت دوگانه بوده است كه نمود آن 
براي انعكاس در داخل و خارج كشور با مشكالت 

  بسياري روبرو بوده است.

هاست در  متاسفانه يك نظريه عامي كه سال
فقدان پراكتيك در بخش عمده چپ ايراني جا 

گونه انعطافي هم از خودش  افتاده است و هيچ
جنبش  ،دارد مبني بر اينكهدهد وجود  نشان نمي

كارگري ايران را علي العلوم با كشورهاي اروپا و  
كنند، در حاليكه اگر  امريكايي شمالي مقايسه مي

 ،به وضعيت اقتصادي بطور عمومي تر كمي دقيق
چه از لحاظ تايخي و سازمانيابي اين كشورها 

خواهيم ديد كه اين مقايسه واقعي  ،بپردازيم
نه طرفداران اين نظر در فرضيات نيست. اما متاسفا

خود را باز  مرتباند و  هاي خود مانده و پيشداوري
كه آنهم منجر به يك نوع بي ؛ كند توليد مي

اعتمادي و بدبيني شده است. در واقع اين 
آنهم درباره جامعه اي كه بسياري از  ،فرضيات
قابل بحث  ،هاي خاص خودش را  دارد پيچيدگي

پرداخت. بايد از واقعيت  است و بايد هم به آن
جهاني و ساختار خود ايران نقطه عزيمتمان را آغاز 
كنيم  و جنبش كارگري را آنگونه كه هست 

خطايي بسيار  ،ببينيم، ولي مقايسه  جغرافيايي
جبران ناپذير در اين شرايط است كه در فرصت 

پردازم كه  ديگري به بحث تشكل يابي در غرب مي
ينه تشكل يابي كارگري رسد حتي در زم بنظر مي

منصفانه و واقع بينانه  ،در غرب هم متاسفانه
شود. موضوع ديگر هم بحث رفرميسم  برخورد نمي

و راديكال است كه زماني در جنبش كارگري 
ضرورتي است  ،شود كه نياز به همگرايي مطرح مي

اجتناب ناپذير براي مبارزات جنبش كارگري، آنهم 
رد انقالبيگري و در جامعه ايكه داوري در مو

رفرميسم  همانند مرز اندازه گيري درك 
  پروتستانيزم و ارتدكس در اعمال مسيحيان است.  

طبقه كارگر درايران هم به لحاظ پيدايش و 
رشد مناسبات توليدي و هم به لحاظ فرهنگي و 
تاريخي تفاوت هاي جدي  و مشخصي از طبقه 

ارگر كارگر ديگر كشورها دارد. سازمانيابي طبقه ك
بنوعي متمايز است.  ،در ايران با ساير كشورها هم

اين موضوع كه كارگران در همه جهان از ستم 
سرمايه در رنجند و از لحاظ سرمايه خشن يكجور 
است نبايد باعث شود به اين بحث كشيده شويم 
كه از لحاظ سازمانيابي هم يك راه را خواهند رفت 

سازمانيابي  و يا همزمان شرايط كارگري را از لحاظ
و سنديكاليسم با دهه چهل و پنجاه مقايسه شود و 

در " يا به اين نتيجه برسند چرا كه بقول معروف:
  "شود شنا كرد. يك رودخانه دو بار نمي
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از طرف ديگر و صرف نظر از تفاوت شرايط 
تاريخي ايران با ساير نقاط دنيا بايد اضافه كرد كه 

سال پيش  20حتي شرايط امروز ايران با شرايط 
اين كشور نيز متفاوت است و نسل كارگران امروز 
در تمامي زواياي زندگي اجتماعي خود و كل 
شرايط اقتصادي و تكنولوژيكي حاكم بر جامعه، در 
شرايط بسيار متفاوت تري نسبت به بيست سال 

هاي در حال  پيش قرار دارند. به همين دليل تشكل
ط زنده شكل گيري در انتهاي خود محصول شراي

 زمان خود خواهند بود و نه چهارچوبهايي كه بعضاٌ

شود به صورت ايدئولوژيك  و با سماجت تالش مي
هاي كارگري شود. در اين رابطه بايد  ناظر بر تشكل

هاي متعارف  خاطر نشان كرد كه حتي تشكل
موجود در سطح دنيا  نيز خود محصول شرايط 

  ند.در آن پا گرفت زنده اي بودند كه تاريخاٌ

امروز نه جنبش كارگري، جنبش كارگري  
صد سال پيش است و نه ايران به لحاظ تاريخي 
اروپاست و نه  كل شرايط اقتصادي، اجتماعي اين 

سال پيش خود  30كشور ذره اي هم خواني با 
هاي در حال شكل  دارد. به همين دليل تشكل

گيري در ايران چه بسا كه خود سر آغاز  ايجاد 
  ني در جنبش كارگري نيز باشند.هاي نوي سنت

از اينرو به پروسه در حال تكوين ايجاد 
هاي موجود و  هاي كارگري در ايران، سنت تشكل
هاي در حال شكل گيري، فقط بايد از زاويه  سنت

توانمندي آنها در دفاع از منافع كارگران نگاه كرد 
و از اين زاويه آنها را مورد قضاوت و نقد و حمايت 

نظرم يك تحولي است در ه و الغير كه ب قرار داد 
ارتباط با تشكل يابي در كشورهايي كه سركوب 

  دائم وجود دارد و كل منطقه را تكان خواهد داد.

در يك كليت رشد، قوت و ضعف جنبش 
كارگري را بايد با جنبش چپ ارزيابي كرد و بايد 
بپذيريم كه امروز چپ چه در ايران و چه در سطح 

اساسي دارد كه جنبش كارگري  جهاني يك بحران
را هم با خود همراه كرده است و آن مطلب اين 
است كه چرا جنبش هاي كارگري نميتوانند از اين 
شرايط فراتر روند؟ چرا طبقه كارگر فاقد تئوريي 
است كه اين شرايط را تبيين كند و راه حلي 
روبرويش بگذارد؟ و چرا از حزب سياسي اش كه 

كند، محروم است؟ در پاسخ به آنها را نمايندگي 
اين معضالت، صرف رجوع دادن به ماركس تنها به 
معني تنبلي روشنفكري است، چرا كه پيچيدگي 

طوري يكجا به آن  توان همين اين شرايط را نمي
نوشتجاتي كه اكثر آنها را حتي بازگو كنندگانش 
هم در دفاع از آنها دچار مشكل هستند و در 

هاي اسكوالستيك  ي بحثبهترين حالت به يكسر
مانهاي  دانشگاهي تبديل شده است كه از ديپارت

سياست و اقتصاد دورتر نمي رود. در اين دو دهه 
اخير به اين مسئله زياد پرداخته شده كه چكار 
بايد كرد كه يكي از بهترين حركاتش هم  در اواخر 
دهه نود در مبارزه با سازمان جهاني كار در سياتل 

هاي  آنهم در شكل گرفتن فروم بود و بعد از
كه در برزيل شكل گرفت  Social Forumاجتماعي

و به ديگر نقاط دنيا هم كشيده شد كه متاسفانه 
آنهم امروز تبديل شده به يكسري محافلي كه به 

معروف  Political Torisimگشت و گذار سياسي 
  شده است. 

كارگران ايران هم به همان معضالت 
گرفتار هستند كه ديگر  ادينئوليبراليزم اقتص

كشورهاي آسيايي، افريقايي، خاورميانه و امريكايي 
التين گرفتار آن هستند. ايران در مبارزه و سركوب 

ها را دارد. از لحاظ  خصوصيات هر كدام از آن قاره
شود آنرا با  روحيه تحركات اعتراضي ـ اجتماعي مي

كشورهايي امريكايي التين در يك سطح دانست و 
لحاظ فرهنگي با كشورهايي آسيايي و خاورميانه  از

مقايسه كرد و  حمايت چين از لحاظ اقتصادي با 
رژيم سركوبگر ايران هم در سطح كشورهايي 
افريقايي است. شايد نزديكترين كشوري كه بتوان 
تا حدودي ايران را با آن مقايسه كرد لبنان باشد 

دي چرا كه اين دو جامعه از لحاظ سياسي و اقتصا
بسيار نزديك هستند و در هر دو دولت، فساد به 
يك نرم تبديل شده است و هر دوشان از لحاظ 

  فرهنگي بسيار متناقض و متضاداند. 

در ارتباط با مشكالت و موانع و برخوردهاي 
ش الزم است كه كمي از ا جنبش كارگري و فعالين

بررسي تر آنرا بررسي كنيم كه در اينجا با  نزديك
از برخوردهاي فعالين كارگري در داخل   يك نمونه

و خارج كشور در رابطه با  كارهاي آنها ميپردازم. 
برخورد با سنديكاي شركت واحد امروز شبيه شده 
به آزمايشگاهي كه بسياري  ميخواهند نتيجه 

يكي تحقيقات خودشان را در آن نشان بدهند. 
ازنمونه برخوردهاي كه در اين دوره بايد به آن  

ه كرد  در رابطه با نظرات متفاوت در برخورد اشار
با انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته از طرف 

  برخي فعالين سنديكاي شركت واحد بود.

سايت نوروز مصاحبه اي با منصور اسانلو 
داشت مبني بر ضرورت شركت در انتخابات 
مجلس. در همان روز رضا شهابي در مطلبي به آن 

اينكه در سنديكاي شركت موضع پرداخت. نظر به 
واحد نظرات بسيار افراطي تري از هر دو اين 
اعضاي هيئت مديره وجود دارد ولي نگاه اين دو 
فرد و برخورد فعالين اجتماعي با آن بسيار جالب 
بود و يك ضرورت را برجسته كرد كه اين اعضا 
حق دارند در عرصه سياسي هر ديدگاه و عالئقي 

راي بدهند و ما هم بايد كه داشته باشند، نظر و 
بدور از اينكه بخواهيم آنرا توجيه كنيم و يا محكوم 
كنيم نظراتشان را همانطوري كه اعالم كردند 
نظرات شخصي اشان بوده است، بفهميم و يا 
برخود به پيك سنديكا و مصاحبه ها و نظرات 

  اعضاي سنديكا.

چرا كه در اصل منطق مبارزات كارگري اين 
بخاطر فروش  رد كه افراد ضرورتاٌمسئله وجود دا

نيروي كارشان در كمپ راست يا چپ قرار 
ايدئولوژيك  هايشان لزوماٌ گيرند و در تاكتيك نمي

نيستند. در اصل وجود احزاب حقيقي جايگاه آنها 
كند چه بسا وجود يك حزب كارگري  را روشن مي
 اسانلو را به سمت خودش احتماالٌ ،قوي در ايران

فكر  ي در اين شرايط طور ديگركشيد ولي  مي
كند. ولي همين افراد زمانيكه منافع كل طبفه  مي

كارگر در ميان باشد تمامشان يك نظر دارند آنهم 
دفاع از منافع پايه ايشان است كه نمود آنرا در 

ارديبهشت يك بار ديگر ديديم. هم منصور  8تاريخ 
اسانلو و هم رضا شهابي و هم ديگراني كه در اين 

سال در كنار هم بودند  از زندگي شايسته و  چند
حق تشكل دفاع كردند و در نوشته هايشان هم 

كنند و عمل روزمره اشان هم  متفاوت برخورد مي
طور. بقول معروف در استراتژي بسيار اصولي  همين

  و در تاكتيك بسيار منعطف. 

چه بسياراز فعالين كارگري كه در داخل كشور 
كنند ، نه  ي با هم اجتناب مياز هرگونه برخورد علن

به منظور تاييد و يا تكذيب آن نظرات بلكه مسائل 
تري را در نظر دارند و چه بسيارند  بسيار مهم

كه خودشان از بازماندگان سه دهه كشتار و  كساني
سركوب در جامعه ايران هستند و در هرصورت 

دوره جامعه كارگري  پشتوانه اصلي مبارزات اين
انواده هاي كشتار سه دهه ايران ايران و يا خ

كدام از  باشند كه به اين راحتي با هيچ مي
بخشند  هاي دعواي رژيم كنار نمي آيند. مي طرف

كنند ولي خوشحال هم  ولي فراموش نمي
شوند از اين برخوردها. و نبايد از ياد برد كه  نمي

ها و فداكاري براي ادامه اين  بسياري از گذشت
صندوق اعتصاب، گرفتن  مبارزه سخت در نبود

وكيل، پيدا كردن كار و ادامه زندگي فعالين 
كارگري توسط همين بخش حمايت شده است. و 
نياز صندوق بيكاري و اعتصاب از ضروريات امروز 
جنبش كارگري است. كه بايد منتظر آنهم باشيم 

هاي فعالين و نهادهاي  كه بزودي تمام حساب
  كارگري را رژيم ببندد.

خواهم عكس العمل  راستا ميدر همين 
جنبش كارگري داخل را عنوان كنم كه چگونه 
نظرات و گرايشات متفاوت مكانيزم خاص خودش 
را دارد. فعالين كارگري، با وجود تفاوت و انتقاد از 
هم، در همكاري با هم از هيچ كوششي كوتاهي 

كنند. در زمانيكه هيئت اتحاديه اروپا  نمي
ت داشته باشد آنها خواست با آنها مالقا مي

خودشان ليست دادند و در كارهايشان مشورت و 
كردند و هميشه خانواده  راي گيري را رعايت مي
كه هيئت  شان بود. وقتي زندانيان در صدر ليست

رفت سعي  اتحاديه هاي كارگري به داخل مي
كردند به تمام فعالين خبر دهند. يكي از  مي

ه كارگاه جالبترين كارهاي آنها در برخورد ب
بود. فعالين كارگري با  ILOآموزشي خانه كارگر و 

هماهنگي مشترك راه را براي هرگونه مخدوش 
شدن اعتبارشان به كار بردند و بسيار آگاهانه اعالم 

گيريم و  كردند كه ما در كنار خانه كارگر قرار نمي
حتي از عدم امنيت خودشان در هر جا كه خانه 

و هر نهاد  ILOد. پس كارگر باشد را اعالم كردن
خواست و يا بخواهد با جنبش  ديگري كه مي

كارگري ايران كاري داشته باشد، پذيرفته است كه 
توان دور زد وامروزه  جنبش مستقل كارگري را نمي

توانيم شاهد شركت بيشتر فعالين كارگري  ما مي
   هاي جهاني باشيم.  مستقل در نشست

ارگري يكي از دستاوردهاي ايندوره جنبش ك
حاشيه ساختن حزب خانه كارگر است. حزبي كه 

مدن  احمدي نژاد و شكست آبعد از روي كار 
چنان  1385هاشمي رفسنجاني در انتخابات

اي شده است كه در عمل با يك نوع بن  حاشيه
بست روبرو شده است و پذيرفته است كه ديگر 

واند نقش خودش را ايفا كند. اكثر موضع ت نمي
بام و دو هوا دارد و نياز خودش هايش يك  گيري

ديده كه حداقل در ايندوره به حالت اپوزيسيوني 
در آيد كه شايد قافيه را نبازد در عين اينكه عافيت 

داند هيچ شرايطي  طلبي هم دارد چرا كه مي
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ماند و بقول معروف چنان نماند و  جاوداني نمي
چنين نيز نخواهد ماند. اين موضوع در واقع يك 

يعي است كه نياز به زمان دگرديسي پروسه طب
رنج گواهي از اين واقعيت است  دارد. سايت دست

كه حتي گزارشات آن بسيار متفاوت است با دوره 
تواند نشاني از اين باشد كه  كه مي ،سايت ايلنا

امكان تغيير تاكتيك  رژيم در جهت ايجاد 
همكاري بين خانه كارگر و تشكالت مستقل 

شود  تفاده از فشار از باال را نميكارگري البته با اس
ناديده گرفت، و كم هم نيستند كساني كه اين 

بينند و حتي فراتر از  شرايط را بنفع خودشان مي
روند كه ضرورت همكاري تشكالت مستقل  آن مي

كنند. از  و و خانه كارگر را توصيه مي ILOبا 
هاي محجوب در  همين نظر است كه صحبت

سال خانه كارگر در پونك ارديبهشت ام 11مراسم 
بابا آمديم اينجا "كه به فعالين كارگري گفته بود 

تشكر كنيم از كسانيكه در انتخابات مجلس به ما 
راي دادند و شماها پارسال كار ما را خراب 

  ، قابل تامل است."كرديد

اين موضوعي كه در سي سال گذشته نه تنها 
 با جديت براي حق تشكل مستقل مبارزه و دنبال

شده و بهاي آن را هزاران فعال كارگري با زندان، 
شكنجه، بيكاري و آوارگي پرداخت كرده اند و 
هنوز هم از دنبال كردن اين مهم كوتاهي نكرد ه 
اند ولي اين را نبايد از ياد برد كه اقتصاد نئوليبرالي 
در بسياري از كشورها، كارگران مزد بگيري را 

بومي معروف شده بوجود آورده كه به اقتصاد غير 
است و بسياري از فعالين كارگري در كشورهايي 

كنند و  آفريقايي و آسيايي در اين بخش فعاليت مي
هاي  ها كارگر را متشكل كرده اند و از كمك ميليون

پوشش  ،پزشكي تا نمايندگي كردن اين بخش را
دهند. بوجود آمدن كميته هاي هماهنگي،  مي

اي سراسري آزاد  پيگيري، كانون دفاع، اتحاديه
كارگري و بسياري از نهادهاي ديگر خودجوش 

توانند اين نقصان  بيرون از محيط كار در اصل مي
تواند اگر درست  را پوشش دهند. پوششي كه مي

عمل كند و نه بصورت رقيب بلكه تكميل كننده 
مشكالت جنبش كارگري ايران در مدت بسيار 

د را در كوتاهي  نهادهايي با اعضايي بسيار زيا
  سطح كل جنبش كارگري نمايندگي كند. 

ادامه مبارزه با همه فشارهايي كه رژيم برروي 
كشت و صنعت  فعالين سنديكاي شركت واحد و

هاي كارگري  هاي جنبش هفت تپه و ديگر بخش
گذارد تنها در صورتي امكان پذير است كه  مي

فعالين اين تشكالت بتوانند رابطه بدنه و توده 
فعالين كارگري و سنديكايي را بيشتر كارگر با 

كنند و گسترش دهند. در اين رايطه باز هم تجربه 
سنديكاي شركت واحد در برخورد به اين تاكتيك 
سركوب رژيم در قطع رابطه فعالين سنديكا با توده 
كارگران قابل ذكر است كه فعالين سنديكا هنوز با 
اعضاي خود ارتباط سيستماتك را در سطوحي 

رده اند. هنوز هم به ديدار اعضاي خود در حفظ ك
روند، دنبال بازگشت به كار خود  ها مي ترمينال

هستد و تا به امروز نياز شخصي خود را به 
ايشان ترجيح نداده اند. جا دارد كه بعنوان  فعاليت

نمونه بگوئيم كه زماني كه مسئول دفتر رئيس 
جمهور بعد از اعتراض  آقاي سليمي بر بيكار 

  شان در جلسه اي كه بمنظور آشنايي با بودن

  

  
  

مشكالت آنها بوده است، از اين فعالين سوال 
كند كه وضعيت مالي شما چطوراست و انها هم  مي

گويند خوب مشكل مالي كه داريم شما  صادقانه مي
هم اگر چند روز در اين جامعه بيكار باشيد مشكل 

 گويد ميخواهيد يك نامه نداريد. او در جواب مي

بدهم كه به هر كدام شما فردا صبح يك اتوبوس 
گويند  بدهند؟ اعضايي هيئت مديره يكصدا مي

خواهيم ، بذاريد برگرديم سر  ماشين نمي
  ."كارهايمان

تجربه موفق سنديكاي واحد هنوز در كليت 
جنبش كارگري حالت استثناء دارد! با اينكه به 
نسبت قبل تعداد تشكالت كارگري زياد شده، ولي 

خواهد جلوگيري  بينيم كه رژيم چگونه مي ا ميم
كند از تكرار آن و عدم انتقال تجربه ساخته شدن 
 سنديكاي واحد و مبارزاتش به ديگران. در صورتي

هاي سراسري و نهادهاي  كه بوجود آمدن اتحاديه
توانند مانند بسياري از  مدافعين كارگران ايران مي

ير بومي كشورهاي افريقايي و آسيايي در بخش غ
نهادهاي  ،عمل كند. در چند سال گذشته در هند

زنان «كارگري شكل گرفته است كه يكي از آنها 
نام دارد و اين زنان با پرداخت مبلغي  »خودشاغل

هم در  ،توانند از خدمات نهادشان بسيار ناچيز مي
زمينه هاي بهداشتي تا دوره هايي آموزشي و 

كنند. يكي  استفاده ،نمايندگي شدن در دادگاهها
گيران جنوب  ديگراز اين نهادها، كشاورزان و ماهي

هند هستند كه در اين نهاد براي گرفتن زمين و از 
كنند  هاي واسطه ماهيگيري كار مي بين بردن دالل

كه در عرض كمتر از چند سال چند ميليون كارگر 
را عضو خودشان كرده اند. اتحاديه سراسري 

تواند بسيار تاثير  ميكارگران در چنين عرصه هايي 
  گذار باشد. 

يكي از نتايج خوب ايندوره شفاف شدن خط و 
هاي  خطوط در جنبش كارگري، تعميق بحث

كارگري و روند رو آمدن فعالين راديكال تر و كنار 
رفتن و از دور خارج شدن فعالين محافظه كارتر در 

توان فعال  داخل كشور است. امروز ديگر نمي
ها  يك تلفن وزارت اطالعات تا ماهكارگري بود و با 

از خانه بيرون نيامد. بسياري از فعالين كه در اوايل 
دهه هشتاد خيلي باصطالح نامي بودند به حاشيه 
رفته اند. امروز نگه داشتن دفتر و دستك براي 

  رود.    فعالين كارگري فضيلت بشمار نمي

تجربه مبارزات كارگران هفت تپه بعد از 
واحد نياز به تعمق دارد و آنهم سنديكاي شركت 

روحيه اعتراضات مداومشان است كه توانست 
هايي ديگري از كارگران را با خودش همراه  بخش

كند و پرچم مبارزه با خصوصي سازي را بردارد و 

هاي  دولت را در رابطه با واردات بي رويه و دروغ
آنها براي اين واردات كه مبني بود براي روز مبادا، 

ش بكشد. كارگران در جريان مبارزه به چال
متحدانه شان افشا كردند كه علت اين واردات 

هاي كشاورزي  بيرويه، نه جنگ بلكه فروش زمين
به بخش خصوصي و ميلياردها سودشان است. آنها 

كرند  بسياري از كارخانجاتي را كه اصال كار نمي
  گرفتند را افشا كردند.  ولي وام دولتي مي

راسم گلگشت در پارك جهان اول ماه مه و م
يكي از جدي ترين برخوردها با سيستم  ،نما

امنيتي رژيم بود. از چند روز قبل وزارت اطالعات 
با تماس گرفتن با فعالين كارگري، نويسندگان و 

هاي جنبش كاركري آنها را تهديد به  تمامي بخش
دستگيري و زندان كرده بود كه اين فعالين وقعي 

گذاشتند. وزارت اطالعات در آن به اين تهديدات ن
روز براي اينكه ثابت كند كه قوي است حتي روي 

كه آنها  خط تلفن فعالين كارگري در زماني
زدند ميرفت و با تشر اسم بغل  داشتند حرف مي
خواست كه گوشي را  گفت و مي دستي آنها را مي

به آن شخص بدهند. اما جواب فعالين جنبش 
خواهيد،  كه اگر ميكارگري به آنها اين بود 

ما ديگر اين  .ولي تهديد نكنيد ؛بازداشت كنيد
  گيريم. ها را جدي نمي حرف

انتشار نشريات جديد كارگري و افزايش تعداد 
نهادهاي مستقل كارگري و گرايش جوانان و زنان 

تواند  به اين جنبش بحثي است كه ديگر كسي نمي
ناديده بگيرد. امروز كمتر دولتي، مجلسي، 

كارگري و مطبوعاتي است كه از جنبش نهاد
ها اين  كارگري ايران حرف نزند. حاال سوال خيلي

است كه جنيش كارگري ايران در آيند راه حل 
است يا مشكل. براي اينكه ديد بهتري بدست 

قدر در مقام مقايسه در نظر بگيريم كه  آوريم همين
ايران و مصر در يك مسير ولي متفاوت در  ظاهراٌ

ند. امروز در مصر جنبش كارگري را حركت هست
كنند ولي در ايران  جريانات مذهبي نمايندگي مي

  جريانات عدالتخواه و برابري طلب. 

در چند سال گذشته مقاالت زيادي نوشته 
بر اساس تحليل درستي نبوده  شده است كه بعضاٌ

، ادعاي اينكه راست و چپ بودن جنبش كارگري 
توهم كرده است كه با عيان بوده آنها را دچار اين 

كنند كه  ديدگاه بسيار افراطي با آن برخورد مي
مبادا فردا دير باشد و كار از دست آنها بدر رود، در 
صورتي كه بسياري از اين مقاالت دردي را دوا 
نكرده و در بهترين حالت، انعكاس روحيات 
نويسندگان آن است تا واقعيات جنبش كارگري 

كنيم كه هنوز هم با رژيمي  ايران. ما نبايد فراموش
طرف هستيم كه زماني كه به حفظ بقايش مربوط 
باشد، دست به هر اقدامي ميزند و برايش فرقي 

كند كه فرزندان خودشان باشد يا كساني كه  نمي
در معماري اين نظام نقش داشته اند. متاسفانه 
بسياري فراموش كرده اند كه برخورد بايد در عين 

در داخل كشور باشد. بسياري از حفظ امنيت افراد 
هاي اين دوره همراه بوده است با اين  بازجويي

نوشتجاتي كه به اصطالح در نقد رفرميسم يا 
هاي زيادي  راديكاليسم بوده است و هنوز هم انسان

در راهروهاي دادگستري و شايد هم در زندان 
هستند براي جواب دادن ان نوشتجات. جنبش 

ين حالت و   محافظه كارگري ايران در بدتر

http://dialogt.de/



    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٢٤  101 ي آرش شماره

 ،هنوز در دوره خودش ،ها كارترين نظرات و عمل
در برخورد با اين رژيم بسيار مترقي است و بمثابه 

  دشمني است در مقابل اين نظام.

درك درست از شرايط و دادن تحليل درست 
چون هر پديده اجتماعي و نقد  از اين جنبش هم

رشد  هموار كردن راه براي ،درست و سازنده از آن
جنبش كارگري خواهد بود و اين  وظيفه هر 

آنان كه  خيرخواه جنبش كارگري است مخصوصاٌ
دستي از دور بر آتش دارند و حداقل انتظار اين 

چرا كه امروز هنور  ؛است كه سنگ اندازي نكنند
آن تئوري راديكال و تشكيالتي كه آنرا به اجرا 

براي درآورد، موجود نيست كه بتواند اين شرايط را 
تغيير به جلو ببرد و خودش را در جامعه نشان 
بدهد. از طرف ديگر نيروهاي مترقي و چپ در 

شان را بر روي  كشورهاي غربي هم عمده فعاليت
جنبش ضد جنگ متمركز كرده اند و در بهترين 

گراني تبديل شده اند كه ترجيح  حالت به انقالب
دهند چشم خودشان را بر فجايعي كه در اين  مي
وره از بشريت در كشورهاي عقب نگه داشته شده د

دهد ببندند و مبارزه با سرمايه داري و  رخ مي
جنگ طلبي امريكا كه بسيار مهم هم هست را 
فداي سركوب و تبعيض، عدم تشكل، فقرو زنداني 

ها انسان درنقاط مختلف دنيا از جمله  شدن ميليون
كشورهايي كه در ظاهر ادعاي مبارزه ضد 

ستي دارند اما در واقع خود محصول و امپريالي
كمك كننده آن براي تجاوزگري به سرزمين و 
حقوق مردم و نابودي اقتصادي از نوع نئو ليبرالي 

  مردم جهان هستند، ميكنند.   

و  "بحران تئوري"فعالين كارگري در داخل با 
از زاويه ديگري برخورد  "بحران چشم انداز"

دو موضوع را مد  كنند و در عين حالي كه اين مي
كنند و  نظر دارند با معيار آزمون و خطا حركت مي

بر مقابل دو گفتمان پذيرفتن شرايط موجود و راه 
حلهاي تغييرات سريع، شرايطي بوجود آورده اند 
كه هر دو دسته را در مقابل اين سئواالت  اساسي 
كه چرا و چگونه و در جهت چه تغييري روبرو 

  كرده اند.

طبقاتي در ايران بالطبع مراحلي  عرصه مبارزه
ها را با خودش  از شكست و پيروزي، ضعف و قوت

داشته و در اين دوران ما شاهديم كه به ميمنت 
فداكاري و گذشت بسياري از فعالين در سه دهه 
گذشته و بطور مشخص در اين چند سال، 

ها كارگر به پيروي از منافع مادي و  ميليون
زه طبقاتي كشانده شده نيازهايشان به عرصه مبار

اند و بيش از پيش نياز به حمايت و همبستگي 
نتوانند  دارند.  مادامي كه خود كارگران نخواهند و

با شناخت الزم از منافعشان وارد عرصه مبارزه 
اي به طور جدي تغيير نخواهد  شوند، هيچ معادله

كرد و اين وظيفه نيروهاي چپ است كه در اين 
هاي ذهني  ها وتوانايي ييزمان در كسب دانا

بايد اين فرهنگ  ضروري، كارگران را ياري دهند.
سياسي كينه و نفرت را تبديل به همكاري كنيم. 

  همكاريي كه منطبق با نياز آنها باشد نه ياركشي.

May 2008 
mehdi.kouhestani@gmail.com  
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ايران   كارگرانِ روزِ
  و جهان

  
  بهرام رحماني

 
  

بيش از يك قرن است كه اول ماه مه روز جهاني 
، 1889ژوييه  14كارگر گرامي داشته مي شود. در 

كارگران و مرد آزادي در صدمين سال روز حمله 
به زندان باستيل، واقعه اي كه سرآغاز  خواه فرانسه

انقالب فرانسه شد، كنگره جهاني كارگران در 
پاريس گشايش يافت. اعضاي اين كنگره تصميم 
گرفتند كه روزي را تعيين كنند تا جنبش جهاني 
كارگري در آن روز به خيابان ها بريزند و با نمايش 
قدرت طبقاتي خواست هاي خود را بيان كنند. 

مريكا اعالم آپيش از آن تاريخ تشكل هاي كارگري 
رگران ، كا1890كه در روز اول ماه مه  ندكرده بود

   دست به تظاهرات خواهند زد.

بود.  يقرن نوزده آغازي براي حركت هاي كارگر
اعتصاب هاي زيادي در كشورهاي  1880در دهه 

آمريكا، بلژيك،  صنعتي هم چون انگلستان، فرانسه،
ترين  انگلستان و روسيه صورت گرفت. يكي از مهم 

 8هاي كارگران كاهش ساعات كار به   خواست

بود. در پي اين مبارزات در برخي  ساعت در روز
كشورها مانند آلمان، دانمارك و اتريش برخي 
قوانين به نفع كارگران بر سرمايه داري و دولت 

ن ها تحميل شد و مورد تصويب قرار گرفت. آهاي 
اما در آمريكا با وجود مبارزه پيگير سازمان هاي 

ساعت در  8كارگري و محدود شدن ساعت كار به 

ياالت به صورت رسمي، كارفرمايان عمال بعضي از ا
به ميزان همان ساعات قبلي از كارگران كار مي 

كشيدند. در اعتراض به اين اقدام كارفرمايان،  
فدراسيون سنديكاهاي صنعتي و تجاري آمريكا در 

خود، آغاز يك كمپين اعتراضي با  1884كنگره 
ساعت كار روزانه را مورد  8هدف دست يابي به 

  رار داد. تصويب ق

، در روز اول ماه مه 1886كارگران آمريكا در سال 
دست به اعتصاب زدند و خواستار كار هشت ساعته 
شدند. در اين سال، دو ميليون نفر از كارگران 
آمريكايي در اعتصابات شركت داشتند. اما آن ها 
در شهرهاي شيكاگو و نيويورك توسط نيروهاي 

ان خود را از نظامي سركوب گرديدند و عده اي ج
  دست دادند. 

در سرتاسر ايالت متحده  1886در روز اول ماه مه 
اعتصاب با شركت صدها هزار كارگر  5000آمريكا 

 »ميلواكي«شروع شد. در روز اول ماه مه پليس در 

نفر از  9 به سوي اعتصاب كنندگان اّتش گشود و
كارگران را به قتل رساند. در روز سوم ماه مه در 

ا تيراندازي پليس به روي اعتصاب شيكاگو، ب
نفر ديگر جان باختند. در تظاهرات  6كنندگان 

آرام فرداي اّن روز، هنگامي كه در پايان تظاهرات 
پليس به تظاهركنندگان يورش برد بمبي منفجر 

پليس كشته شدند. اين واقعه  8شد و بر اثر آن 
بهانه اي براي سركوب حركت بر حق كارگران شد. 

ي گسترده اي با هدف دستگيري يورش پليس
فعالين و رهبران كارگري در سرتاسر آمريكا آغاز 
شد. كارفرمايان نيز فرصت را مغتنم شمردند و با 
اخراج جمعي كارگران و استخدام كارگران جديد 

كاري شديد، ضربه ديگري به جنبش  به دليل بي 
  كارگري آمريكا وارد كردند.

را يك توطئه ناميد  دولت آمريكا، واقعه انفجار بمب
نفر را دستگير كرد و  18واقعه،  آن و شب بعد از

كه جرم آنان  طي دادگاهي عجوالنه بدون آن 
كارگران دستگيرشده را به  هفت نفر ازاثبات شود، 

در ماه مه  آمريكا، دولت اعدام محكوم كردند.
» اتهام«را آغاز كرد.  ه كارگرانمحاكم 1886

» متهمان«پليس بود. كارگران دستگير شده قتل 

اعضاي رهبري آي.دبليو.پي.آ (اتحاديه انترناسيونال 
كارگران) به نام هاي اوت، اسپايز، مايكل شوآب، 
ساموئل فيلدن، آلبرت پارسون، آدولف فيشر، جرج 

متهمين را  بودند. انجل، لوئي كنيگ و اسكار نيب
با وجود آن كه از بخش هاي مختلف جنبش 

هم شان را هم زمان با هم  كارگري آمريكا بودند
محاكمه كردند. در طول محاكمه هيچ كس 
نتوانست حتي يك دليل بياورد كه كارگران 
دستگير شده در پرتاب بمب شركت داشته اند. از 
اين ها فقط دو نفرشان در تظاهرات هي ماركت 

  شركت داشتند. 

در سراسر دادگاه، قضات تالش كردند محاكمه را 
اسپايز، در دفاعيه خود گفت: جنائي نشان دهند. 

خب، اين ها عقايد من است. اگر شما فكر مي «
كنيد مي توانيد اين عقايد را كه هر روز بيش تر 
ريشه مي دواند در هم شكنيد، اگر فكر مي كنيد 
كه با زنداني كردن ما مي توانيد به عقايد ما ضربه 
بزنيد، اگر فكر مي كنيد كه مرگ جزاي گفتن 

س من با سربلندي و جسارت حقيقت است، پ
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بهاي گزاف آن را مي پردازم! جالدتان را صدا 
 »كنيد!

لينك، بيست و يك ساله اعتراض خود را چنين 
من تكرار مي كنم كه دشمن نظم «بيان كرد: 

موجودم و تكرار مي كنم كه با تمام قدرت تا زماني 
كه نفس در سينه دارم با اين نظم نبرد مي كنم. 

فرم! از نظم تان بيزارم، از قوانين من از شما متن
شما، از اقتدار مستبدانه شما، متنفرم. مرا بدين 

 »خاطر بدار بياويزيد!
دادگاه هفت نفر را محكوم به اعدام كرد. اما 
جنبش اعتراضي وسيعي در دفاع از آنان راه افتاد: 
در فرانسه، هلند، روسيه، ايتاليا، اسپانيا، و در تمام 

وقتي زمان اعدام نزديك شد اياالت آمريكا. 
محكوميت دو نفر به حبس ابد تخفيف يافت. جسد 
لوئي كينگ در زندان پيدا شد. گفتند كه وي 

 كه 1886نوامبر  11خودكشي كرده است. روز 

روزي كه براي  ؛معروف شد» جمعه سياه«بعدا به 
اعدام رهبران جنبش انقالبي كارگران در نظر 

  با اعتراض سازمان بدين ترتيب، گرفته شده بود.

هاي بين المللي كارگري به اين حكم، حكم اعدام 
سپتامبر  11سه نفر آنان لغو و چهار نفر ديگر در 

در زندان شيكاگو اعدام شدند. يك نفر نيز  1887
 خودكشي كرد. 

سرانجام در روز اعدام هنگام ظهر، اسپايز، انجل، 
پارسون و فيشر با پيراهن سفيد در محوطه زندان 
ظاهر شدند. اسپايز در حالي كه جالدان چشم بند 

روزي «سفيد را بر سرش مي كشيدند چنين گفت: 
خواهد آمد كه سكوت ما از زوزه هاي امروز شما 

بعد از او پارسون فرياد زد: » قدرتمندتر شود.
در » كالنتر باتون! بگذار صداي خلق شنيده شود.«

مراسم تشييع جنازه رهبران جان باخته جنبش 
  كارگري، حدود نيم ميليون نفر شركت داشتند. 

شش سال بعد، با تغيير فرماندار، اسناد و مدارك 
سي مجدد رتوطئه عليه رهبران كارگري مورد بر

قرار گرفت. بعد از اين كه وقايع پشت پرده اين 
توطئه آشكار گرديد سه نفر باقي مانده از زندان 

ايع آزاد شدند. به اين ترتيب، با روشن شدن وق
پشت پرده دستگيري و اعدام رهبران كارگري، 

  قضات و شاهدان دروغين آن نيز رسوا شدند.

كه » فدراسيون آمريكايي كار« 1888در سال 
فدراسيون سنديكاهاي صنعتي و «جايگزين 

شده بود پيشنهاد كرد كه با برپايي » تجاري
ها،  اعتصاب در هر سال از سوي يكي از فدراسيون 

ساعت كار پيگيري  8ست يابي به مبارزه براي د
براي نخستين بار  1890شود و براي اول ماه مه 

 .قرار شد كه فدراسيون درودگران اعتصاب كنند

اول ماه مه مطالبه هشت ساعت كار روزانه را 
مطرح كرد، اما پس از آن كه اين هدف تحقق 

  يافت، اول ماه مه به دست فراموشي سپرده نشد. 

در  كارگران  المللي گره بينكن،1889سال درژوئيه
نماينده كارگران   ، »بوش«نهاد  پيش  پاريس، به 

سوسياليست آمريكا، روز اول ماه مه را به عنوان 
در پي آن در بسياري  روز جهاني كارگر برگزيد و

دنيا، كارگران، با برپايي اعتصاب و  از كشورهاي
اهرات گسترده، اين روز را گرامي مي دارند. و ظت

اطره كارگران به خاك و خون كشيده شده ياد و خ
  آن روز تاريخي را ارج مي نهند.

، در 1990اولين روز جهاني اول ماه مه در سال 
كشورهاي آلمان، اتريش، انگلستان، بلژيك، 
فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، سويس، كشورهاي 
اسكانديناوي، لهستان، روماني، اياالت متحده 

تين، آفريقا و...، برگزار گرديد آمريكا، آمريكاي ال
كه در آن روز ميليون ها كارگر با خانواده هايشان 

و روز همبستگي  .روز جهاني خود را گرامي داشتند
  بين المللي خود را به نمايش گذاشتند.

اما بزرگ ترين اعتصاب اول ماه كارگران ايران، در 
در نفت جنوب ايران سازمان دهي و  1308سال 

يد. اعتصاب كارگران نفت جنوب كه در برگزار گرد
آغاز  1308ارديبهشت  11 - 1929روز اول ماه مه 

شد بنا به گزارش ماموران شركت سابق نفت، به 
قبول  -1خاطر خواست هاي زير سازمان داده شد: 

نمايندگان كارگران در اداره محل كار و هيات 
 -3ريال؛  45افزايش دستمزد به  - 2بهداشتي؛ 

تامين  -4مزد به هنگام بيماري؛ پرداخت دست
روز كار شش  - 5مسكن از طرف شركت نفت؛ 

جلوگيري از  -6ساعته (با توجه به گرماي هوا)؛ 
همطرازي كارگران  -7ويراني خانه هاي كارگران؛ 

مقامات ايراني مرجه  -8ماهر ايراني با هندي ها؛ 
كارمندان دفتري  -9رسيدگي شكايت باشند؛ 

اختالف بين  -10ها باشند؛  ايراني همطراز هندي
ايرانيان و اروپائيان و نيز شركت نفت، در دادگاه 

حقوق  - 11هاي ايراني مورد رسيدگي قرار گيرد؛ 
بازنشستگي پرداخت شود و در صورت فوت به 

  فرزندان كارگران تعلق گيرد.

اعتصاب بر حق كارگران نفت جنوب با خشم و 
ه بر سركوب حكومت رضاخان و دولت بريتانيا ك

نه تنها  روبرو شد.صنايع نفت ايران تسلط داشت 
پليس محلي، بلكه ارتش قزاق هم فراخوانده شد 
تا اعتصاب را سركوب كنند. ناو جنگي بريتانيا، به 

وارد آب هاي آبادان شد و موضع » سيكالمن«نام 
تهديدآميز عليه كارگران اعتصابي گرفت. در اين 

و سازمان تن از فعالين كارگري  45 ،اعتصاب
دهندگان اعتصاب دستگير و زنداني شدند. آن ها 
با پرونده سازي شهرباني، ركن دوم ارتش و 
كارآگاهي رضاخاني متهم به شركت در يك 

شدند. از رهبران كارگري آن » توطنه بلشويكي«
دوره مي توان از سيدمحمد اسماعيلي معروف به 

ه ام لنام برد كه در اعتصاب او »سيدمحمد تنها«
اصفهان دستگير شد و پس از هفت سال  1310ه م

در زندان قصر اعدام شد. يا از علي شرقي، محمد 
انزابي و پوررحمتي كه همگي در جواني به جنبش 

پيوسته بودند طي سال ها  كمونيستي كارگري
مبارزه به رهبري اين جنبش رسيده بودند هر سه 
در زندان هاي رضاخان به قتل رسيدند. از ديگر 

ان جنبش كارگري جوان ايران در اين سال رهبر
بايد از سيدتقي حجازي، كارگر جوان چاپخانه  ،ها

در كنگره بين الملل  1928ياد كرد كه در سال 
كارگري سرخ شركت كرد و در بازگشت به ايران 
در بندر انزلي دستگير و در زير شكنجه جان 

  باخت.

در دوران حكومت پهلوي پدر و پسر، برگزاري اول 
اه مه و يا هشت مارس اكيدا ممنوع بود و هر م

كس كه به فكر اين روزهاي بين المللي كارگران و 
تحت تعقيب پليس مخفي  شديدا زنان مي افتاد

  مخوف شاه (ساواك) قرار مي گرفت. 

خدا هم «در حكومت اسالمي نيز با گفتن اين كه 
، تالش كردند حتي نام كارگر را نيز »كارگر است؟!
توسط گروه » مرتضي مطهري«د. ترور تغيير دهن

، را دستاويزي كردند تا يازدهم ارديبهشت »فرقان«
  بنامند. » روز معلم«برابر با اول ماه مه را 

 1357به دنبال سرنگوني حكومت پهلوي در بهمن 

، كارگران تشكل هاي خود اعم از 1979فوريه  -
شورا، سنديكا و ... را به وجود آوردند و در 

، اولين 1358ارديبهشت  11سترده تظاهرات گ
بهار آزادي، صدها هزار كارگر شركت كردند. پس 

خدا «  از اين تظاهرات بود كه خميني اعالم كرد:
بعد از آن حكومت » هم كارگر است!

همانند حكومت پهلوي، سركوب مداوم  اسالمي،
كارگران، زنان، دانشجويان و مردم آزادي خواه را 

گذشت سي سال ادامه  آغاز كرد كه هنوز هم با
  دارد.

حكومت اسالمي، همراه با كشتار زندانيان سياسي 
، صدها تن از فعالين 67و  62و  60در سال هاي 

  كارگري را نيز به جوخه هاي اعدام سپرد. 

جمال چراغ ويسي كارگر كمونيست، سخنران اول 
 11سنندج بود. پس از  1368ماه مه سال 

كومت ، ماموران ح1368ارديبهشت سال 
دارى سالمى به اتحاديه صنعتگر كارگران  سرمايه

ها تن از كارگران و  سنندج حمله كردند و ده
فعالين اين اتحاديه را دستگير نمودند. جمال چراغ 

يكي از اين دستگيرشدگان سنندج بود  ويسى نيز
   شد.ماه شكنجه اعدام  8بعد از  كه

  

  اول ماه مه در برخي از كشورهاي جهان
ركيه، به مراسم روز جهاني كارگر در پليس ت -

استانبول تركيه يورش برد كه با مقاومت 
يورش وحشيانه تظاهركنندگان روبرو گرديد. 

هنگامي آغاز شد كه تشكل  انپليس به صف كارگر
هاي كارگري به رغم اعالم قبلي دولت مبني بر 
ممنوعيت تظاهرات و تجمع در ميدان تقسيم، 

مختلف شهر به سمت  تظاهرات خود را از مناطق
  اين ميدان آغاز كردند.

پليس استانبول، براي مقابله با تظاهركنندگان همه 
راه هاي منتهي به ميدان تقسيم را مسدود كرد و 
با گاز اشك آور و ماشين هاي آب پاش، به 

. در اين يورش و نمود تظاهركنندگان حمله

مقاومت تظاهركنندگان بسياري از مدارس 
ل و اداره ها هم به صورت نيمه استانبول تعطي

تعطيل درآمدند و خطوط اتوبوس و كشتيراني در 
مسيرهاي منتهي به مناطق درگيري متوقف 

بخش بزرگي از شهر از حركت باز ايستاد.  .گرديد
در جريان بروز درگيري شماري از تظاهركنندگان 

دولت بالفاصله  و ماموران پليس زخمي شدند.
تشكيل داد و حتا  ستاد بحران در استانبول

  نيروهاي كمكي ژاندارمري را نيز وارد شهر كرد. 

به ميدان اول مهم مه  ،ميدان تقسيم استانبول
معروف است و به همين دليل، تشكل هاي 
كارگري و سازمان ها و احزاب چپ تركيه، به 
برگزاري تجمع اول ماه مه در ميدان تقسيم 

اقعه پافشاري مي كنند تا خاطره جان باختگان و
در اين ميدان، به فراموشي  1977روز كارگر سال 

ميدان  1977سپرده نشود. در واقعه اول ماه مه 
تقسيم استانبول، گروه هاي مسلح دولتي بر روي 
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را به قتل نفر  34جمعيت كارگران آتش گشودند و 
، برگزاري جشن اول ماه مه 1980از سال  رساندند.

   اين ميدان رسما ممنوع شده است. در

مراسم هاي اول ماه مه در كوبا با شكوه تر بود.  -
هزار تن از كارگران و مردم كوبا در  500بيش از 

شركت كردند. » هاوانا«مراسمي در مركز شهر 
، رئيس جمهور كوبا، در جريان »رائول كاسترو«

سخنراني در اين مراسم بر تالش دولت براي بهبود 
ر وضعيت شغلي و معيشتي كارگران اين كشو

  تاكيد كرد.

 مختلفي آلمان اجتماعات در مه ماه اول روز در -
  شد.  برگزار كارگري سنديكاهاي دعوت به

 اتحاديه« تظاهرات در كه هاييخواست 
  (DGB)در شهر ماينتس» آلمان سنديكاهاي

 و 7 تعيين پرداخت اضافه دستمزد، شدند، مطرح
 حداقل به عنوان كار ساعت هر ازاي به يورو نيم
 بود. هارشته  همه در تمزددس

جمع كثيري از كارگران شهر سليمانيه، روز پنج  -
ارديبهشت ماه در سطح اين شهر دست  12شنبه 

به راهپيمايي زدند و روز جهاني كارگر را گرامي 
داشتند. كارگران شهر سليمانيه كه شمار زيادي از 
مردم و فعالين سياسي و اجتماعي نيز آنان را 

ردند به سوي دفتر نمايندگي همراهي مي ك
پارلمان حكومت محلي كردستان راهپيمايي 

 كردند.
روز پنج شنبه اول ماه مه روز جهاني كارگر،  -

صدها نفر از كارگران و مردم شهر اربيل در 
كردستان عراق، در خيابان هاي اين شهر 

در  راهپيمايي كردند و اين روز را گرامي داشتند.
 36بند بود،  12كه شامل  قعطنامه كارگران اربيل

ساعت كار در هفته، بهبود وضعيت معيشت 
كارگران كردستان و قانون جديد كار درخواست 

    شده بود.

روز پنج شنبه اول ماه مه، در بلگراد ده ها هزار  -
نفر از كارگران و مردم اين كشور راهپيمايي كردند. 
در اين تظاهرات، كارگران دولت را به ناديده 

وعده هاي انتخاباتي متهم كردند و سياست گرفتن 
  دولت در زمينه خصوصي سازي را محكوم نمودند.

هزار تن از اعضاي اتحاديه هاي  40بيش از  -
كارگري ژاپن روز پنج شنبه اول ماه مه، در پارك 

در مركز توكيو دست به تظاهرات زدند.  »يويوگي«
افزايش دستمزد، بهبود شرايط شغلي، تامين 

غلي و ايجاد اشتغال و هم چنين رفع امنيت ش
كامل فقر از جمله خواست هاي كارگران شركت 
كننده در اين تظاهرات بود. از سوي ديگر مراسم 
هاي روز جهاني كارگر در بسياري از شهرهاي ژاپن 
از جمله هوكايدو، هيروشيما و ناگويا نيز برگزار 

 گرديد.
ماه هزاران كارگر فلسطيني، روز پنج شنبه اول  -

مه، تظاهرات روز جهاني كارگر را در مناطق 
مختلف نوار غزه و كرانه باختري رود اردن برگزار 

» فلسطين«كردند. در جريان تظاهرات در ميدان 

و هم چنين نزديكي گذرگاه » غزه«در مركز شهر 
در شمال باريكه غزه، كارگران فلسطيني » اريز«

غزه را  تالش جامعه جهاني براي پايان محاصره نوار
خواستار شدند. تظاهرات روز جهاني كارگر در شهر 

در كرانه باختري رود اردن نيز برگزار » رام اهللا«
گرديد كه طي آن صدها كارگر خواستار تالش 

براي پايان دادن به درد و رنج مردم فلسطين 
 شدند.

در جريان مراسم روز جهاني كارگر در ورزشگاه  -
پايتخت اندونزي » تاجاكار«در شهر » بانگ كارنو«

هزار كارگر برگزار شد،  40كه با حضور بيش از 
رهبران اتحاديه هاي كارگري در سخنراني هاي 
خود، افزايش دستمزد، بهبود وضعيت زندگي و 
شرايط كاري و هم چنين كاهش قيمت مواد 

  غذايي را خواستار شدند.

، پايتخت و ديگر شهرهاي فيليپين، »مانيل«در  -
دست به    گر به مناسبت اول ماه مههزاران كار

رئيس » گلوريا آرويو«تظاهرات زدند و عليه دولت 
جمهور فيليپين شعار دادند. كارگران تظاهركننده 
در فيليپين سياست هاي اقتصادي دولت را محكوم 
كردند و خواستار افزايش حقوق و بهبود وضعيت 

  زندگي خود شدند.

صف در استكهلم پايتخت سوئد، فقط در  -
تظاهرات نيروهاي چپ و كمونيست بيش از بيست 
هزار نفر شركت داشتند كه نسبت به سال گذشته 

   از كميت چشم گيري برخوردار بود.

ده ها هزار نفر از كارگران و مردم آمريكا به  -
مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر در شهرهاي 
مختلف اين كشور دست به تظاهرات و اعتصاب 

ن فوري جنگ در عراق و افغانستان را زده و پايا
خواستار شدند. هزاران نفر از كارگران و مردم در 
مقابل كاخ سفيد دست به تظاهرات زده و از دولت 
اين كشور خواستند نيروهاي نظامي آمريكا را از 

  عراق و افغانستان خارج كند.

نيز بيش از » ديترويت«و » شيكاگو«در شهرهاي 
ه تظاهرات زده و ضمن هزار كارگر دست ب 50

درخواست افزايش دستمزدها و بهبود شرايط 
زندگي، رسيدگي به وضعيت مهاجران و پايان 
جنگ در عراق و افغانستان را خواستار شدند. بيش 

هزار تن از كارگران شاغل در بنادر آمريكا در  10از 
نيز » واشنگتن«و ايالت » كاليفرنيا«جنوب ايالت 

ضمن خودداري از تخليه و دست به اعتصاب زده و 
بارگيري كشتي ها، خواستار پايان جنگ در عراق 

   شدند.

هزار نفر از كارگران و مهاجران  200حدود  -
ساكن فرانسه روز پنج شنبه اول ماه مه به 
مناسبت روز جهاني كارگر در پاريس پايتخت و 

  ديگر شهرهاي اين كشور دست به تظاهرات زدند.

پاريس كه در ميدان در جريان تظاهرات در 
 ،برگزار شد كارگران و مهاجران» جمهوري«

سياست هاي اقتصادي دولت فرانسه را محكوم 
و خواستار زندگي مناسب و اشتغال براي  ندكرد

مهاجران شدند. تظاهرات اول ماه مه در شهرهاي 
مختلف فرانسه در روز جهاني كارگر هم چنين به 
صحنه اعتراض عليه كاهش قدرت خريد 

نيكوال «زدبگيران و سياست هاي اقتصادي دولت م
  تبديل شد.» ساركوزي

در رم پايتخت ايتاليا و چندين شهر ديگر اين  -
در روز جهاني » جنوا«و » ميالن«كشور از جمله 

كارگر شاهد تظاهرات ده ها هزار نفري كارگران 
  اين كشور بود. كارگران شركت كننده در تظاهرات 

يتاليا نسبت به شرايط نا امن روز جهاني كارگر در ا
محل هاي كار در اين كشور اعتراض كرده و 
خواستار بهبود شرايط و ايمني محل هاي كار 

در » جنوا«شدند. در جريان تظاهرات در شهر 
جنوب ايتاليا، كارگران عدم تامين ايمني محل كار 

كارگر در سال گذشته عنوان  301را عامل مرگ 
مني در محل هاي كار را كرده و تامين امكانات اي

  خواستار شدند.

اسپانيا به » تنه ريف«مادريد، بارسلونا و شهر  -
مناسبت روز جهاني كارگر شاهد تظاهرات ده ها 
هزار نفر از كارگر و مردم اين كشور بود. شركت 
كنندگان در مراسم روز جهاني كارگر در اسپانيا 

هزار يورو و  1تعيين حداقل دستمزد ماهانه تا 
  هبود شرايط شغلي خود را خواستار شدند.ب

هزاران نفر از كارگران و مردم پرتغال در شهر  -
و ديگر شهرهاي اين كشور به مناسبت » ليسبون«

و خواستار  نداول ماه مه دست به تظاهرات زد
برخورداري تمامي مزدبگيران از مزاياي تامين 
اجتماعي شدند. اتحاديه هاي كارگري كه 

هرات روز جهاني كارگر در پرتغال سازماندهي تظا
ميليون  1را به عهده داشتند، ضمن اشاره به وجود 

كارگر قراردادي در مشاغل مختلف، خواستار 
  استخدام رسمي كارگران قراردادي شدند.

روز پنج شنبه اول ماه مه روز جهاني كارگر، ده  -
ها هزار نفر از كارگران و اعضاي حزب كمونيست 

» مسكو«سم جداگانه را در روسيه چندين مرا

پايتخت و ديگر شهرهاي اين كشور برگزار كردند. 
نقطه اين  3در جريان تظاهرات در مسكو كه در 

شهر برگزار شد، كارگران نسبت به وضعيت 
معيشتي خود اعتراض كرده و خواستار بهبود 
شرايط كار و زندگي خود شدند. از سوي ديگر 

به » لنين« هزاران كارگر خود از كنار مجسمه
در آن » كارل ماركس«سوي محلي كه مجسمه 

قرار دارد دست به راهپيمايي زدند. كارگران 
شركت كننده در اين راهپيمايي با سردادن شعار 
خواستار افزايش دستمزد و مقابله دولت با گراني 
شدند. تظاهرات روز جهاني كارگر در ديگر 

با » سنت پترزبورگ«شهرهاي روسيه از جمله 
  ور ده ها هزار كارگر برگزار گرديد.حض

هزاران نفر از كارگران و كارمندان دولتي و  -
شركت هاي خصوصي لبنان در بيروت پايتخت اين 
كشور به مناسبت روز جهاني كارگر تظاهرات كرده 
و خواستار مقابله جدي دولت با گراني مود غذايي 
شدند. شركت كنندگان در تظاهرات اول ماه مه در 

، هم چنين نسبت به بحران سياسي در اين لبنان
كشور اعتراض كرده و عليه سياست هاي دولت و 

  برخي جناح هاي سياسي اين كشور شعار دادند.

از روز اول ماه مه در كشور چين، هفته تعطيالت  -
به مناسبت روز جهاني كارگر آغاز شده است. در 
اين هفته ميليون ها كارگر، كار را تعطيل و در 

  خانواده هاي خود به سر مي برند. كنار

روز جهاني كارگر در يونان با اعتصاب سراسري و  -
تظاهرات ده ها هزار نفري كارگران اين كشور آغاز 

دست به » آتن«شد. ده ها هزار كارگر در شهر 
دولت  راهپيمايي زده و عليه سياست اقتصادي

شعار داده و خواستار مبارزه جدي با فقر و بيكاري 
  .شدند

ده ها هزار نفر از كارگران و مردم ونزوئال، به  -
مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر در خيابان 

پايتخت اين كشور دست به » كاراكاس«هاي شهر 
  راهپيمايي زدند و عليه سياست هاي امپرياليستي 
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٢٧  101 ي آرش شماره

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

دولت آمريكا شعار دادند. شركت كنندگان در 
در ونزوئال سياست تظاهرات روز جهاني كارگر 

آمريكا در خصوص قرارداد تجارت آزاد با كشورهاي 
مختلف جهان را محكوم كرده و از دولت هاي 
جهان خواستند از امضاي اين قرارداد با آمريكا 

  خودداري كنند.

  

   اول ماه مه در ايران

اول ماه امسال در ايران نيز در فضاي سنگين 
مي رعب و وحشت پليسي حكومت اسال خفقان و

برگزار شد. در مقطع اول ماه مه امسال، حكومت 
اسالمي كليه نيروهاي سركوبگر خود را به حال 
آماده باش درآورد تا مانع برگزاري اين روز جهاني 
كارگران شود. محاصره نظامي پارك چيتگر، يك 

  نمونه آشكار مقابله نظامي با روز كارگران بود.

د فعالين اما با وجود اين خفقان پليسي و تهدي
كارخانه هاي تهران،  تعدادي از كارگرانكارگري، 

جاده مخصوص كرج، فعالين كمونيست و... كه هر 
سال در محل آبشار خور جاده چالوس روز كارگر را 

امسال به دليل فشار پليسي،  جشن مي گرفتند، 
آن ها پارك چيتگر در غرب تهران را براي جشن 

از تهران و  انتخاب كردند. صدها فعال كارگري 
حومه، روز ششم ارديبهشت در حالي به استقبال 

روز جهاني كارگر رفتند كه صدها نيروي  
ضدشورش و مامور امنيتي و لباس شخصي پارك 
را در محاصره خود گرفته بودند تا مانع برگزاري 

در اين پارك شوند. آن ها همه درهاي  اين روز 
  پارك را بسته بودند.

هاي كارگري در حالي كه با   كارگران و خانواده
ممانعت و برخورد خشونت آميز نيروهاي انتظامي، 
لباس شخصي و موتور سواران پليس كه با 
تجهيزات كامل به قصد سركوب كارگران آمده 

نفر  1000و تعداد نيروهاي امنيتي تا  بودند
تخمين زده مي شد مواجه شدند راهي پارك 

سرود جهان نماي كرج شدند. سرانجام صداي 
انترناسيونال و ديگر سرودهاي كارگري در اين جا 
طنين انداز شد. و فعالين كارگري به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. چند تن از شركت كنندگان در اين 
آزاد  مراسم، به مدت كوتاهي بازداشت و سپس 

بدين ترتيب، اين كارگران در يك تعقيب و   شدند.
موفق شدند روز تهديد و گريز با پليس، سرانجام 

  جهاني خود را گرامي بدارند.

ارديبهشت ماه، كارگران  11روز چهارشنبه  -
در محوطه اين شركت، » نيشكر هفت تپه«شركت 

مراسم روز جهاني كارگر را برگزار كردند. در اين 
» نيشكر هفت تپه«مراسم، بيانيه كارگران شركت 

به مناسبت روز جهاني كارگر از سوي يكي از 
كارگري خوانده شد و سپس يكي ديگر از  فعالين

فعالين شركت در مورد تاريخچه روز جهاني كارگر 
و شرايط طاقت فرساي حاكم بر كارگران اين 

سخنراني نمود كه سخنان وي با  شركت و ايران
  تشويق ممتد كارگران همراه شد. 

كارگران شركت نيشكر هفت تپه، در بيانيه خود بار 
 جمله مشخص نمودن ديگر خواست هايشان از

وضعيت مدير عامل شركت، برگزاري انتخابات 
تشكل آزاد كارگري، رسمي كردن كارگران  جهت

پرونده سازي، سركوب و  قراردادي، پايان دادن به
احضار فعالين كارگري و پرداخت به موقع حقوق 

  كارگران را تكرار كردند.

ارديبهشت  12در شهر سنندج، روز پنج شنبه  -
ر با اول ماه مه روز جهاني همبستگي طبقه ماه براب

كارگر، مراسمي با شركت جمع كثيري از كارگران 
و زنان و مردان مبارز اين شهر، در مقابل سازمان 
تامين اجتماعي در چهار راه سيروس سنندج 
برگزار شد. در ابتداي مراسم قعطنامه اول ماه مه 

  از سوي يكي از شركت كنندگان خوانده شد. 2008

ركت كنندگان در اين مراسم، پالكاردهايي در ش
دست داشتند كه بر روي آن ها شعارهايي هم 

، »كارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد«چون 
سوسياليسم يا «، »كارگران جهان متحد شويد«

، »به پا خيز عليه رفع تبعيض كارگر«و  »بربريت
نوشته شده بود. شركت كنندگان با سردادن 

  سم خود پايان دادند.شعارهايي به مرا

، »جمعي از كارگران سقز«در پاسخ به فراخوان  -
بعد از ظهر  7روز پنج شنبه اول ماه مه ساعت 

هزاران نفر از كارگران، جوانان معلمان و ديگر 
، به مناسبت روز »هلو«مردم مبارز شهر در ميدان 

جشن جهاني كارگران تجمع كردند. حدود ساعت 
ي مختلف از كارگران صنف بعد از ظهر، گروه ها 7

هاي خباز، شهرداري، شركت نفت، كارگران كارگاه 
هاي قهرآباد، شمار كثيري از معلمان و دانشجويان 
و دانش آموزان، از خيابان هاي منتهي به ميدان 

 مركزي شهر به طرف اين ميدان حركت كردند.
حكومت اسالمي، هزاران نفر از افراد مسلح خود را 

ن كارگران و مردم شهر بسيج براي مرعوب كرد
كرده بود. به غير از نيروهاي مستقر در سقز، 
چندين واحد از نيروهاي ضدشورش از همدان 
براي تقويت نيروهاي سركوبگر به اين شهر اعزام 
شده بودند و ميدان در محاصره نيروهاي حكومتي 
بود، اما صف آرايي و قدرت نمايي نيروهاي مسلح 

ت مانع تجمع مردم شود. حكومت اسالمي نتوانس
در اين اجتماع بزرگ هزاران برگ از فراخوان هاي 
كارگري و قطعنامه كارگران سقز بمناسبت اول ماه 

  شيريني در ميان مردم توزيع گرديد.   مه همراه با

دقيقه بعد از ظهر  15و  8اين تجمع تا ساعت 
از مردم به  گروه هاييادامه داشت و در اين ساعت 

يكاي خبازان حركت كردند و سمت محل سند
سپس به تدريج و به آرامي متفرق شدند. در اين 
جريان نيروهاي امنيتي سعي كردند، تعدادي از 
جوانان شهر را دستگير كنند، اما موفق به اين كار 

  نشدند.

با وجود هشدار مسئوالن اداره آموزش و پرورش  -
شهر سقز مبني بر خودداري از برگزاري هرگونه 

ارديبهشت ماه  12تحصن، روز پنج شنبه  تجمع و
جمعي از معلمان سقز در مقابل اداره آموزش و 
پرورش اين شهر تجمع كردند. آن ها، به رسميت 
شناختن حق اعتراض و تجمع معلمان، افزايش 
حقوق و پرداخت مطالبات، استخدام معلمان حق 
التدريسي، تغيير ساختار عمومي آموزش و پرورش، 

دره عليه معلمان، ارتقاي كيفيت لغو احكام صا
آموزش، افزايش سرانه آموزشي، داشتن كانون هاي 
صنفي مستقل، نهادينه كردن سيستم دموكراتيك 
در آموزش و پرورش، تغيير نگرش بسته نسبت به 
آموزش و پرورش، تمركز زدايي و توسعه آزادي 
بيان در آموزش و پرورش از جمله مسائلي بودند 

راني معلمان سقز به عنوان كه در جريان سخن
  خواست هاي معلمان مطرح گرديد.

به دنبال ممانعت ماموران سركوبگر حكومت از  -
راهپيمايي كارگران سمنان، جمع كثيري از 
كارگران اين شهر در مقابل خانه كارگر تجمع 
كردند و پالكاردهايي در دست داشتند كه در آن 

امنيت  ها خواستار لغو قراردادهاى موقت، تامين
شغلى، افزايش دستمزد متناسب با تورم، حل 
مشكل مسكن و ايجاد اشتغال و مقابله با بيكارى 

 مردم شده بودند.
 11خانه كارگر مراسمي را در روز چهارشنبه  -

بعد از ظهر در  5تا  3ارديبهشت ماه از ساعت 
برگزار » ورزشگاه خيريه عمل«منطقه پونك در 

نه كارگر به مناسبت كرد. در حالي كه هر سال خا
روز جهاني كارگر مراسمي را در خيابان طالقاني، 

كرد، يعني در  استاديوم شهيد شيرودي، برگزار مي 
اي كه بيش تر كارگران  مركز شهر تهران، به گونه 

براي شركت در مراسم و از لحاظ رفت و آمد 
مشكلي نداشتند. اما امسال محل اين مراسم را در 

اي خالي از سكنه و سوت  طقه منطقه پونك كه من
  و كور توصيف مي شود، برده بودند.

رضا شهابي، از اعضاي سنديكاي شركت واحد، 
نفر حضور  350در سالن حدود گفته است كه 

اند. هيچ پالكاردي در مورد خواست هاي  داشته 
اساسي كارگران به چشم نمي خورده است... به 

كارگر گفته شهابي، گروهي از حاضران در خانه 
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه جامع علم 

اند كه زير پوشش خانه كارگر است.   كاربردي بوده
اين دانشجويان با حدود ده اتوبوس از جلوي 
دانشگاه خود به محل برگزاري مراسم خانه كارگر 

  آمده بودند. 

يكي از مسئوالن خانه كارگر در پاسخ به اعتراض 
كارگران را در مراسم فعاالن كارگري كه چرا همه 

واهللا من هم مثل شما «راه نمي دهند، مي گويد: 
كارگر هستم، من هم همكار شما هستم، ولي خب 
به خاطر مسائلي كه پارسال اتفاق افتاده، به ما 
مجوز ندادند. اين جا را خود خانه كارگر تدارك 
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ديده. در حقيقت خانه كارگر از اعضاي خودش 
ز آن هايي كه در انتخابات دعوت به عمل آورده تا ا

مجلس هشتم شركت كردند و به آقاي محجوب 
راي دادند قدرداني و تشكر شود. كه ما آن جا 
اعالم كرديم كه پس مي شود گفت كه اين محفلي 
خصوصي است و در اين جا نمي توانيد اسمي از 

  » كارگر و اول ماه مه را ببريد.

الزم به تاكيد است كه در سال هاي گذشته 
كارگران كنترل مراسم تشريفاتي دولتي شوراهاي 
اسالمي كار و خانه كارگر را از دست گردانندگان 
آن خارج كرده و اين مراسم را بر عليه حكومت و 
شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر تبديل كردند. 
به همين دليل امسال خانه كارگر، مراسم 
 ضدكارگري خود را بي سر و صدا آن هم در منطقه

دور افتاده برگزار كرد تا وقايع سال هاي پيش 
  تكرار نشود.

تن  15حكومت اسالمي در اول ماه امسال، حدود 
از فعالين كارگري را دستگير و براي آن ها پرونده 
سازي كرد. برخي از دستگيرشدگان با وثيقه آزاد 

  شده اند و برخي در زندان هستند.

 1386محمود صالحي كه در مقطع اول ماه مه 

 اكنوندستگير و پس از تحمل يك سال زندان 

، 87فروردين  20 محمود صالحي ه است.آزاد شد
جنبش «دو روز پس از آزادي از زندان گفت:  يعني

كارگري به دنبال تحقق خواسته ها و مطالبات 
اوليه و انساني كارگران بوده و فعاليت من نيز در 
اين راستا از دو دهه گذشته تاكنون با وجود 
مشكل آفريني ها، در جهت همين اهداف و آرمان 

بعد از تحمل » «هاي كارگري تداوم داشته است.
بك سال حبس، پرونده ديگري به اتهام ارسال پيام 
به مناسبت روز دانشجو تشكيل شد كه نتيجه آن 
بازجوئي در شعبه يكم دادگاه سنندج و صدور قرار 

» ميليون توماني براي آزادي بود. 40وثيقه 

محدوديت هاي اين گونه تاثيري روي فعاليت «
هايم در دفاع از حقوق كارگران و پيگيري مطالبات 

  »ديرينه كارگران كشور نداشته و نخواهد داشت.

پس از آزادي از زندان سنندج به  ،محمود صالحي
سقز شهر محل سكونتش بازگشت و صدها تن از 
دوستان و اعضاي خانواده اش در آن شهر از وي 

قبال كردند. محمد عبدي پور، از دوستان است
صالحي، به خبرنگار روز آنالين (رسول پور) گفت: 

 40بعد از ظهر، محمود با وثيقه  3ديروز ساعت «

شد و ساعت پنج و  ميليوني از زندان سنندج آزاد 
نيم بعد از ظهر از سنندج به سقز رسيد و با 

شهرهاي  استقبال هزاران نفر از دوستانش در 
دج، اشنويه، بوكان، سقز، بانه، نقده و ديواندره سنن

گل به  شاخه  11نفر با  11روبرو شد. در سقز 
ارديبهشت، روز  11استقبال او رفتند، به نشانه 

تا  جهاني كارگر. استقبال خيلي گرمي از او شد و 
ساعت از آزادي او گذشته، دسته  24اين لحظه كه 

با گل و  دسته مهمان به منزل محمود مي آيند و
پالكارد و شيريني. يك دسته مي آيند و يك دسته  

مي روند. همه خوشحالند كه محمود را دوباره از 
ساله  80امروز پيرمردهاي » «نزديك مي بينند... 

به گرمي  به ديدن او مي آمدند و وقتي دستان او را 
اشك مي ريختند. اين احساسات،  مي فشردند،

رنج  صالحي و نشانگر شخصيت برجسته محمود 
هايي است كه كشيده است. محمود براي ما مثل 

نفر اين  1200ديشب حدود » «يك معلم است.
هم » نالي«گروه موسيقي  منزل محمود بودند، جا،

جشن بود و پايكوبي. شب خيلي  بود و ساعت ها 
  »شادي بود.

محمود با احتساب اين يك سالي كه زندان «... 
پرونده  رد و براي اين بوده، سه سال تعليقي هم دا

ميليون وثيقه گذاشته و احتماال در  40جديد هم 
شد.  روزهاي آينده مجددا به دادگاه احضار خواهد 

البته اين نگراني وجود دارد كه اين سه سال 
  »تعليقي هم به تعزيري و زندان تبديل شود.

امروز، او مجموعا هفت  تا به  1361از سال «...  
كشيده است... محمود نه روز حبس  14سال و 

تنها سه سال زندان، بلكه حتي اگر به حبس ابد 
آن را ناروا مي  هم محكوم شود، در عين حال كه 

پيام  در» چنان استقامت خواهد كرد. داند اما هم
صميمانه از «؛ آمده است خانواده محمود صالحي

كه  همه اشخاص و نهادهاي داخلي و بين المللي 
صالحي تالش كرده اند براي آزادي محمود 

صميمانه تشكر مي كنيم و اميدواريم اين 
اين تالش ها براي همه همه افرادي  همبستگي و

  .»كه محتاج ياري هستند، هم چنان ادامه مي يابد.

براي سرمايه داري بدين ترتيب، در اين ميان آنچه 
ندارد حقوق و ارزش انسان  و دولت هايشان اهميت

به  رمايه داري جهاني،است. در سيستم موجود س
تمام ارزش هاي  ويژه در كشورهايي نظير ايران،

انساني و اخالقي در كسب سود هرچه بيش تر 
خالصه مي شود. اين خصلت ذاتي و عمومي 

  سرمايه داري است. 

اول ماه مه خود،  هاي كارگران ايران، در قطعنامه
عمده مطالباتشان را بر حق زندگي انساني، حق 

مندانه و شايسته براي انسان متمركز زندگي شرافت
كرده اند. در كشوري كه حاكميت آن حرمت 

  انساني را لگدمال كرده است.

كه صدها ميليارد دالر هزينه توليد  يدر جهان
سالح هاي كشتار جمعي و نگهداري آن ها و 
كشتار مردم فلسطين، لبنان، افغانستان و عراق مي 

درآمدهاي ؛ در كشورهايي نظير ايران، با شود
كالني كه از منبع فروش نفت به خزانه دولت 
سراريز مي شود دستمزد كارگران و كارمندان 
بسيار پايين و حتا اين دستمزدهاي ناچيز به موقع 
پرداخت نمي گردد؛ در حالي كه ميلياردها دالر 
صرف ميليتاريسم، پليس و زندان و سركوب مي 

ر سود مؤسسات مالي و نظامي ميلياردها دال كنند،
ميليون  850روزانه دارند، در اين جهان بيش از 

انسان با گرسنگي دست و پنجه نرم مي كنند و 
ميليون جوان محروم از امكانات آموزشي،  800

دالر در روز، روزگار مي  2اجتماعي و اقتصادي با 
مؤسسه خصوصي  200گذرانند. در حالي كه ثروت 

صد در  40سرمايه داري جهاني، معادل ثروت 
مردم جهان است، بيش از يك ميليارد نفر در فقر 
مطلق بسر مي برند و يا كم تر از يك دالر در روز 
زندگي مي كنند. قريب يك سوم جمعيت جهان 

دالر مي  2زندگي روزانه خود را با كم تر از 
گذرانند. در منطق سيستم سرمايه داري جهاني، 
صاحبان سرمايه و سوداگران اقتصادي روزانه 

يليون ها دالر از طريق سوداگري بورس، از م
افزايش بهاي قيمت مواد غذائي و مواد اوليه مورد 
نياز مردم، سود مي برند و در زماني كم تر از يك 

سال بهاي برنج، گندم و ذرت، يعني آذوقه اصلي 
مردم فقير را بيش از صددرصد افزايش ذاذه اند. 

ردم، از قيمت هاي مواد اوليه مورد نياز روزمره م
نفت، بنزين، هزينه اياب و ذهاب شهري تا غذا 
هاي مصرفي به طور سرسام آوري افزايش داده اند. 
سرمايه داري جهاني، از طريق باال بردن قيمت 
مواد غذائي، موجي از تورم قيمت هاي مواد غذائي 

   است.را در سرتاسر جهان به وجود آورده 

جهان مل اين شرايط براي اكثريت شهروندان حت
به ويژه كارگران و مردم محروم و تهي دست به 
مرز غيرقابل تجملي رسيده است. از اين رو، تغيير 
سيستم موجود مشغله جامعه جهاني كارگران و 
مردم آزادي خواه را گرفته است. دير يا زود ارتش 
بيكاران و گرسنگان با اتحاد و همبستگي شاغالن 

ند افتاد و براي استثمار شده در خيابان ها راه خواه
ساختن دنياي نوين مبارزه خواهند كرد كه در آن 

به قول ماركس، هر كس به اندازه نيازش  ،جامعه
سهم خواهد برد و هيچ انساني انسان ديگر را 

  استثمار نخواهد كرد.

در جهان و ايران،  2008بدين ترتيب، اول ماه مه 
به لحاظ كميت و كيفيت نسبت به سال هاي 

داشته است.  چشم گيري رفتگذشته، پيش
كارگران در سطح بين المللي، دست در دست هم 

، بار »انترناسيونال«و خانواده هايشان با سرودن 
ديگر عهد و پيمان بستند تا نظم موجود را به نفع 
همه مردم جهان تغيير دهند و دنيايي بسازند كه 

از  انسان ها فارغ از مليت و جنسيت،در آن، همه 
از آخرين  هم چنين و يك سان و حقوق برابر

بشري در همه عرصه هاي  مدرن هايددستاور
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار 

  باشند. 

***  
  

سرود انترناسيونال، در همه كشورهاي جهان كه 
روز كارگر گرامي داشته مي شود طنين انداز بوده 

به زبان فرانسه و » سرود انترسيونال« است. اساساٌ
) سروده Eugén Pottier» (اوژن پوتيه«وسط ت

شده است. اما اكنون اين سرود به اكثر زبان هاي 
اوژن، در يك  دنيا ترجمه و سروده شده است.

خانواده فقير چشم به جهان گشود و تمام عمر 
خود را در فقر و كارگري گذراند. او، كارگر بسته 

 كرد. ريز كار مي  عنوان قالب   بند بود و بعدها به 
اوژن پوتيه، در روزهاي تشكيل كمون پاريس در 

، به عضويت كمون انتخاب شد، اما به 1871سال 
  ، سمار 18دنبال هجوم ارتش و پليس فرانسه در 

كمون سقوط كرد و اعضاي كمون بي رحمانه قتل 
نيروهاي سركوبگر بورژازي سنگرهاي عام شدند. 

ان و كارگران قهرم نمودندكموناردها توپ باران 
پاريس را اسير و بسياري از آن ها را در خيابان ها 

، مجبور شد راهي تبعيد »پوتيه«تيرباران كردند. 
شود. وي، نخست به انگستان رفت و از آن جا، 

  راهي آمريكا شد. 

، و 1871را در ژوئن سال » انترناسيونال«او، شعر 
در فرداي شكست خونين ماه مه آن سال سرود. 

، به فرانسه بازگشت. 1880در سال » پوتيه«
، و دومين 1884نخستين دفتر اشعار او در سال 

در سال » هاي انقالبي ترانه «جلد آن تحت عنوان 
چاپ رسيد. او سه سال بعد از چاپ اين  به  1887
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در فقر و  1887دفتر، در هشتم نوامبر سال 
تنگدستي در پاريس چشم از جهان فروبست. اوژن 

شز، و در كنار كمونارهاي پوتيه، در گورستان پرال
 اعدامي آرميده است. 

شش ماه بعد از مرگ ، 1888در ماه ژوئن سال 
 Pierre» (ير دوژيته پي « ،»اوژن پوتيه«

Degeyter كه او نيز كارگر بود، با دستگاه ارگ (
اي كه در خانه داشت ريتم و آهنگي  بسيار ساده 

نام » سرود انترناسيونال«بر اين شعر گذاشت كه 
يك ماه بعد از نتظيم آهنگ سرود  گرفت.

، در يك 1888انترناسيونال، در ژوئيه سال 
در » ليل«فروشان شهر  گردهمايي از سوي روزنامه 

ير  پي «فرانسه، نخسين اجراي كر آن به رهبري 
انجام شد و از آن پس، سرود پرولتاريا و » دوژيته

  كارگران همه كشورهاي جهان شد.

هاي اروپايي و   به تمامي زبان» سرود انترناسيونال«
غير اروپايي ترجمه شده است. شعر اين سرود، 

ابوالقاسم «براي اولين بار به زبان فارسي، توسط 
 413در صفحات  ،ترجمه و در ديوان وي» الهوتي

درج شده است. اين ديوان، توسط اداره  415تا 
هاي خارجي مسكو، در تاريخ انتشار   نشريات زبان

  انتشار يافته است. 1975 - 1 -  15

را از » سرود انترناسيونال«نده ياد احمد شاملو نيز ز
متن فرانسوي آن ترجمه كرده است. اين ترجمه، 

نامه روز اول  (ويژه » كتاب جمعه« 33در شماره 
، 1359ارديبهشت ماه سال  11ماه مه)، به تاريخ 

  به چاپ رسيده است.

*  

  

  
  صدمين 

 سالگرد هشت مارس
  
  د نصرت ناهي

  
  

پس از سركوب گردهمايي مسالمت آميز زنان در 
هاي گذشته و ممنوعيت دولتي براي  سال

هاي همگاني،  بزرگداشت هشت مارس در مكان
فعالين زنان  امسال در شهرهاي مختلف روز زن را 

ها و موسسات خصوصي برگزار  در سالن خانه
كردند. رژيم اسالمي ايران كه در تالش شكل دادن 

ايراني در كادر زن مسلمان است، پس از  زنان

ها آموزش، با آنچنان مقاومتي روبرو شده كه  سال
مبارزات زنان را هم به نام اقدام عليه امنيت ملي 
به سركوب نشسته است. زناني كه بسياري از آنان 
دختران مكتب او هستند كه با وجود تمامي 

ن هاي تبليغاتي، پس از سه دهه تجربه قواني تريبون
اسالمي، به قوانين بين المللي حقوق بشر روي 
آورده اند. اگر رژيم در گذشته زنان آزاديخواه را، 
در نبود پشتيباني ديگر نيروها، با برچسب 

از ميدان بدر كرد، امروز با آنچنان » طاغوتي«
انبوهي از مسائل و اعتراضات زنان روبروست، كه 
يم ديگر برچسبي قادر به خاموشي آن نيست. رژ

اسالمي كه توده زنان را سياهي لشگري براي 
شمرد. با حضور بيش از پيش  پيشبرد اهدافش مي

زنان در جامعه و افزايش آگاهي و اعتماد به نفس 
پنداشت، با  آنان، بر خالف باران رحمتي كه مي

سيلي در حال به راه افتادن مواجه شده است.  
 تجربه سه دهه قوانين ضد زن اسالمي حتي زنان

مكتبي را هم به جدايي خواهي دين از دولت 
كشانيده است. روز بروز بر زنان آزادي و برابري 
خواهي كه با نوشتن منشور زنان، براه انداختن 
كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين ضد 
زن، كمپين عليه سنگسار  و يا كمپين عليه 
 دستگيري ها.... گرد ميايند، افزوده ميشود. اينها

است » بدحجابي«جدا از آن مقاومت  انبوه زنان 
كه به پوشش دولتي اجباري نه ميگويند و هر روزه 
مورد تهاجم گشت هاي خياباني قرار ميگيرند. 
رژيم براي جلوگيري از گسترش اعتراضات، در 
سال گذشته نه تنها بيش از پنجاه تن از فعالين 

ه بر زن را دستگير و يا به زندان محكوم كرده، بلك
محكوميت ابالغي به فعالين زن، ده ضربه شالق را 
هم افزوده است. اگر مبارزه جهاني عليه خشونت، 
ارگانهايي را سازمان داده كه تالش كنند تا 
شكنجه به مثابه پديده اي قرون وسطايي ازجوامع 
بشري پاك شود. دولت اسالمي در گيج سري 
ود سركوب به جايي رسيده كه دولت ايران از معد

دولتهايي است كه حتي شرمي از ابراز آشكار 
شكنجه كردن فعالين حقوق زنان وحقوق بشر 

  ندارد. 

با همه تالش رژيم در خانه نگهداشتن زنان، نه 
تنها در بازار كار روز بروز زنان بيشتري سرپرست 
خانوار ميشوند، بلكه هر ساله بر شمار دانش 

د. تا آموزان و دانشجويان دخترهم افزوده ميشو
جايي كه ميزان پذيرفته شدگان دختر 
دردانشگاهها به شصت و پنج در صد پذيرفته 
شدگان رسيد و دولت براي جلوگيري از افزايش 
زنان در دانشگاهها وجلوگيري از افزايش كادر زنان 
در سطوح تصميم گيري، قوانين سهميه بندي 
جنسي رابه اجرا گذاشت. براي رژيمي كه بر 

استوار است، روشن است كه  آپارتايد جنسي
افزايش كمي به تغييرات كيفي خواهد انجاميد و 
زناني كه مسئوليتهاي سنگين اجتماعي را به عهده 
گيرند، در چهارچوب زنان در پستو رانده شده 
نخواهند گنجيد. آنكه در بهره دهي اجتماعي 

ندي برابرهم بازدهي برابر دارد، خواهان بهره م
است كه »  حقيقت تلخي«خواهد شد. اين آن 

رژيم اسالمي با قوانين ريز و درشت و سركوب 
  تالش در به واقعيت منجر نشدن آن دارد.

با افزايش بيش از پيش فشار بر زنان در ايران، نياز 
به روزي براي پافشاري بر حقوق زنان بيش از 
پيش افزوده ميشود. با اينكه رژيم اسالمي سالها 

، از زنان مقدس اسالم را كوشيد كه روز تولد فاطمه
به روز زن در ايران بدل كند ولي حتي در بين 
دختران پرورده خود هم موفق نبود. زنان مسلمان 
هم به تجربه پي ميبرند كه براي رسيدن به حق 
برابر در زندگي نميتوانند به قوانين اسالمي دل 
ببندند. رويكرد بيش از پيش زنان انجمن هاي 

روز جهاني زن، اين يادگار اسالمي به برگزاري 
سوسيال دموكراتها، با همه تالش رسانه هاي 
دولتي در به فراموشي سپردن آن، خود گواه اين 
واقعيت و بيانگر رويكرد بيش از پيش زنان 

  مسلمان به الئيتيسيته است. 

ها هم از برگزاري مراسم روز  با اينكه در دانشگاه
دانشكده  زن جلوگيري شده بود،  باز در برخي از

فني ها مراسم بزرگداشت برگزار شد. در دانشكده 
  مسئولين سيستان بلوچستان، چون  مهندسي

دانشگاه از در اختيار قرار دادن آمفي تئاتر 
بزرگداشت هشت مارس در كرده بودند، خودداري 

اتاق كنفرانس انجمن اسالمي برگزار گرديد. با 
تنها يك سخنران اجازه در اين مراسم اينكه 

وضعيت جنبش زنان و سخنراني داشت، سخنرانان 
و عملكرد  فشار هاي موجود بر فعالين اين جنبش

را مورد بررسي  كميته زنان انجمن اسالميدوساله 
  قرار دادند.

دختران دانشجوي اروميه، با وجود فشار و تهديد 
در خوابگاه دختران مراسمي به مناسبت روز زن 

مورد زن و  برگزار كردند. در اين مراسم در
فمينيسم، زن آذربايجاني، مسئله حجاب، مسئله 
ملي و مسئله جنسيت به بحث پرداختند. 
بزرگداشت هشت مارس در دانشگاه تبريز را 
دختران دانشجو زير كنترل حراست دانشكده 
برگزار كردند. سخنرانيهاي ايراد شده در زمينه 
تاريخچه فمينيسم، فمينيسم و ملي گرايي و 

زن آذربايجان بود. نيروهاي حراست قهرمانان 
  دانشكده تا آخرين لحظه در محل حضور داشتند. 

يخواه و برابري آزاددر مراسمي كه دانشجويان 
 در دانشگاه اصفهان برگزار كردند، بر طلب

برخورداري زنان سرپرست خانواده و خانه دار از 
تاكيد كرده بودند. دانشجويان در بيمه ي بيكاري 

ي انساني و لغو هر گونه برابرراي اين مراسم ب
لغو حكم  پايفشرده و خواهان آپارتايد جنسي 

اعدام، سنگسار، قصاص و هر گونه خشونت در 
لغو سهميه بندي جنسي هم يكي از شدند.  جامعه

  خواست هاي دانشجويان بود.

در همايشي كه دانشجويان فعال دانشكده علوم 
ند، چندين اجتماعي دانشگاه تهران ترتيب داده بود

زن از استادان دانشگاه و زنان نمايندگان مجلس 
شركت كردند. در اين همايش زنان مسلمان تالش 
داشتند با متفاوت نشان دادن حديث و قرآن، 
قوانين ضد زن را خالف قرآن نشان داده و تالش 
بر متوقف شدن آنهاداشته باشند. آنها حتي قرآن را 

ميدانستند. مخالف چند همسري و ديه نابرابر 
سخنرانان الئيك اين همايش اما مبناي  بحث خود 

  را حقوق بشر بين المللي نهاده بودند.

كمپين يك ميليون امضاء براي  «زنان فعال در
نشست هايي در  »تغيير قوانين تبعيض آميز
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شهرهاي اصفهان، بابل، تبريز، تهران، رشت، 
در . ه بودندكرمانشاه، مشهد، مهاباد، ... ترتيب داد

اين نشست ها مباحثي مانند تاريخجه هشت 
هاي پيش روي جنبش، ديدگاه  مارس،  چالش

سنتي به زن، تاثير قوانين تبعيض آميز بر زندگي 
زنان، لزوم تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان، 
رويكرد كمپين به مسئله مذهب، جنبش زنان و 
حضور مردان، دستاوردها و هزينه هاي كمپين 

قوانين و مسائل از عمده  رار گرفتند.مورد بررسي ق
سن كيفري دختران خردسال، قانون مورد اعتراض 

اجباري، قوانين  حجابخانواده، چند همسري، 
بدوي قصاص و سنگسار، نبود بيمه بازنشستگي 
براي زنان خانه دار، ارث نابرابر، خشونت هاي 

. زنان با تاكيد بر بودندخانگي و قانوني عليه زنان 
مينيسم شاخه اي از حقوق بشر است و اينكه ف

هيچ قانوني غير قابل تغيير نيست با فمينيسم 
از ويژگيهاي  مقابله ميكردند. يستيزي دولت

نشست تهران، شركت زنان از شهرها و قومهاي 
مختلف ايران بود كه مسائل مناطق مختلف را در 
سخنرانيهاي خود انعكاس ميدادند. زن سخنران 

رواج بودن قانون طالق و ترك از ناعادالنه 
در  زنان سر كشيمازدواجهاي اجباري و ه

. وي در سخنراني خود هم آذربايجان صحبت كرد
ميخواست كه به خواستهاي  جنبش هاي ملياز 

  جنبش زنان از و هم حقوقي زنان احترام بگذارند 

را ناديده قومي زنان ميخواست كه خواستهاي 
و بلوچستان سيستان  شركت كننده از. زن نگيرد

، ازدواج بدون رضايت كودكيازدواج در سنين از 
ن منطقه صحبت كرد. آزن و چند همسري  در 

از فقر و تبعيض، سنگسار و  نندهشركت ككرد  زن
ختنه زنان، چند همسري و قتلهاي ناموسي در 

سخن گفت. فعالين كمپين در شهرهاي  كردستان
در رشت و كرج و مهاباد، .. به پخش بروشورهايي 

  . دست زده بودند هممكانهاي پرتردد شهر

برخي انجمنها و موسسات غير انتفاعي هم به 
بزرگداشت هشت مارس دست زدند، در اين مراسم 

ضمن بيان تاريخچه هشت مارس و يا  سخنران ها
با تحقيق در زمينه هاي مبارزات زنان ايران 

ل و ضور زنان در مشاغزندگي زنان مانند ح مختلف
هم مورد زنان را  روز مسائل، تصادي زناننرخ اق يا

  بررسي قرار داده بودند. 

برگزار كنندگان در برخي  مناطق در نبود امكان 
گردهمايي در شهرها به اجتماع در كوه  و يا 
پاركهاي شهر دست زدند. در مهاباد مردم در يكي 
ازكوههاي نزديك شهر گرد آمدند و زنان نهال 

واسته هايشان نشاندند. هايي به اميد بارور شدن خ
زنان با كاشتن هر نهال يكي از خواسته هايشان را 
به صداي بلند بيان ميكردند. راهپيمايي با شعار 

معناي زن زندگيست،  (ژن ژيانه ژيان مه كووژه به
و پخش بروشور و نفي قوانين  زندگي را نابود نكن)

عصر همان روز نيز صدها ضد زن همراه بود. 
ل شهر و مكانهاي عمومي پخش بروشور در داخ

  شد.

تعدادي از دانشجويان دانشگاه تبريز هم به  
مناسبت روز زن برنامه كوهنوردي در كوه ايئنالي 
ترتيب دادند. در تبريززنان در پارك اتل گلي گرد 
آمدند. آنان به نشانه صلح روسري سفيد به سر 
داشتند. زنان با شعار هايي در رد تبعيض جنسي 

ه راهپيمايي پرداختند. زنان ترك به در پارك ب
مسئله زنان و اهميت آن و لزوم توجه به مشكالت 

  بومي تاكيد داشتند. 

و جمعي از فعالين حقوق  »شوراي زنان«اعضاي 
زنان در شهرهاي كامياران، كرمانشاه و سنندج در 

. در اين دنردكبرگزار  مراسمي اطراف كامياران

رابطه با و در  مراسم از ضرورت تشكل يابي زنان
و  خشونت بر زنان در خانواده در نظامهاي طبقاتي

اعتياد و مسئله زنان صحبت شد. در مراسم 
مارس  8"،  "آپارتايد جنسي ممنوع"پالكاردهاي 

جنبش زنان متحد "و  "روز جهاني زن گرامي باد
  به چشم ميخورد.  "جنبش كارگري

جامعه حمايت از «توسط مراسمي در سنندج 
بر گزار  »كانون دفاع از حقوق كودكان «و »زنان

اين مراسم نمايشگاهي از عكس هاي  كنارشد. در 
ه زنان قرباني خشونت و فقر به نمايش گذاشته شد

مراسم با سخنراني در مورد شرايط نگران  بود.
يت هاي فعاليت دكننده و نامناسب زنان و محدو

برضرورت . در روند بحث ها در اين زمينه آغاز شد
متشكل در دفاع از خواست و  جمعي علني كار

سنگ برگزار كنندگان  .ميشدهاي زنان تاكيد 
را محكوم كرده و ساله اي در اهواز  هشتساردختر 

خواهان مبارزه براي جلوگيري از چنين جناياتي 
  بودند.

مسائل زنان در ايران و بويژه سركوب فعالين زن  
خارج از كه از دير باز در مبارزات زنان ايراني در 

كشور انعكاس داشته، بر مراسم هشت مارس 
امسال زنان ايراني در خارج ازكشور هم سايه 
افكند. زنان ايراني در بسياري از شهرهاي اروپا، 
كانادا و آمريكا آكسيونهايي در اعتراض به وضعيت 
زنان در ايران به راه انداختند و در گردهماييهاي 

ان و فشار و ديگر ملل از مبارزات زنان در اير
  محكوميت فعالين سخن گفتند. 

شبكه بين المللي براي همبستگي با مبارزات « 
كوشد افكار عمومي و  كه مي» زنان در ايران

ارگانهاي بين المللي را به پشتيباني ازمبارزات زنان 
درايران و فشار به دولت اسالمي ايران جلب كند، 

يس،  در هشت مارس امسال در شهرهاي آتالنتا، پار
فرانكفورت، كلن، ماينز، برلين به همراه ديگر 
فعالين زنان به تشكيل آكسيونها، جمع آوري 
امضاء و نشستهايي در اين رابطه دست زد. فعالين 
شبكه در پاريس در گردهمايي كه به دعوت چهل 
انجمن و تعدادي از احزاب سياسي فرانسه تشكيل 

در شده بود، اهداف و خواستهاي مبارزات زنان 
ايران و انتظار آنان از زنان و جامعه فرانسه را بر 

شمردند. زنان فعال در خارج از كشوربا پخش  
خبرمبارزات و مقاومت  زنان در ايران، كوشيدند 
كه تفكري دركشورهاي غربي را، كه قوانين ضد 
زن در كشورهاي در حال رشد را جزو فرهنگ 

  بومي تلقي و توجيه ميكند، به چالش بكشند. 

  

هم، برنامه » اتحاد هشت مارس زنان شهر هانوفر«
امسال خود را به جنبش زنان ايراني در ايران و 
تبعيد اختصاص داد. اتحاد هشت مارس از زنان 
مليتهاي مختلف تشكيل شده كه عليه زير پا 
گذاشتن حقوق بشر و حقوق زنان، عليه تشديد 
فقر زنان، عليه تجارت زنان و كودكان و عليه 

  و نظاميگري گردهم آمده اند.   جنگ 

كه براي لغو كليه قوانين نابرابر و » كارزار زنان«
مجازاتهاي اسالمي عليه زنان در خارج از كشور 
تشكيل شده، امسال هم راهپيمايي بزرگي با 
شركت بيش از هزار زن و مرد از مليتهاي مختلف 
در شهر بروكسل بلژيك به راه انداخت. راهپيمايان 

وم كردن دولتهاي آمريكا و ايران در ضمن محك
برابر سفارتهايشان، عليه ستم جنسي كه ناشي از 
سنت و قوانين در كشورهاي اسالمي است متحدا 

  همصدا شدند.   

زنان و دانشجويان فعال ايراني درشهرهاي تورنتو، 
لندن، اشتوتگارت، مونيخ، آخن، كاليفرنيا، 

. هم با واشنگتن، لس آنجلس، استكهلم، هامبورگ.
برگزاري آكسيونهايي به طرح مسائل و جلب 

  پشتيباني از مبارزات زنان در ايران پرداختند.

هشت مارس امسال  كه با سركوب در داخل گره 
خورده بود، بيش از پيش ضرورت وجودي خود را 

اش تالشي براي  داد و با همه گونه گوني نشان مي
پرداخت برابري انساني بود. مباحث جا افتاده تر و 

شده تر و ملموس تراز گذشته بودند. هماهنگي 
كاركرد زنان، با وجود ديدگاههاي مختلف و 
تفاوتهاي طبقاتي و قومي نشان از درد مشتركي 
بود كه ميتوانست فراتر عمل كند. با اينهمه در 
مواردي كه ابتكار عمل بيشتر با زنان بود خواستها 

د و در روشن تر و پررنگتر نشان داده شده بودن
محيط هاي دانشجويي و يا انجمن هاي برخي 

مختلط خواستهاي زنان در انبوه خواستهاي 
عمومي گم بودند. گاهي بيشتر از مردان براي 

در يكي از سخنراني دعوت كرده بودند. 
گردهماييها، براي آزادي دو كارگر پالكاردي تهيه 
شده بود، در حالي كه از روناك صفارزاده و هانا 

ه در همان منطقه بخاطر مبارزه براي عبدي ك
حقوق زنان مدتهاست كه در زندان بسر ميبرند، 

البته در جامعه اي كه ابتدائي ترين  نامي نبود.
خواستهاي اجتماعي برطرف نشده اند، وجود 
همواره اين خواستها دور از انتظار نيست ولي 
افزوني ديگرخواستها، در تنها روزي كه براي مبارزه 

جنسي در جهان به رسميت شناخته شده، با ستم 
ريشه در اين انديشه دروني شده ندارد كه از زن 

خواسته خود را » فداكارانه«(مادر)  انتظار دارد كه 
سي  پس از تحقق خواست خانواده طرح كند؟ آيا

سال رژيم خودكامه اسالمي به خودي خود كافي 
نيست كه تا در يك روزهم كه شده عليه سركوب 

 جنسي همصدا شد؟و ستم 
  23.05.2008كلن 
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٣١  101 ي آرش شماره

  

  

  
  

  

  سالگرد  نينخست

 درگذشت پوران بازرگان 
  

  

  

 اي از دوستان و يارانِ پوران بازرگان، روز عده

 او راسالگرد درگذشت  ني، نخست2008مارس  9

تراب   داشتند. يگرام س،يورستان پِرالشزِ پاردر گ
 ، يار و همراه ساليانِ پوران بازرگان،حق شناس

 نوشته بود خواند. ي او  را كه در باره يمطلب
  
  

 دوستان  سالم
  انيرفقا، خانم ها و آقا ز،يعز دوستان

 تينها يجا ب نياز حضورتان در ا -
شما به  نيريد يها محبت ي ادامه ني. اميسپاسگزار

انسان  كيپوران است و احترام به او به عنوان 
 . يو برابر يآزاد ي فتهيزن ش كيمبارز، 
 يسال از درگذشت پوران بازرگان م كي -

مارس بود كه خاموش شد.  8 ي گذرد. در آستانه
 يوجود يياو معنا يزن برا يمفهوم روز جهان

بودن  يديبود كه تبع انيدياز ما تبع يكيداشت. او 
و بر  دانستيم شيخو ياسيس تياز هو يبخشرا 

 ميسلطنت و رژ ميرژ  با شيخو يمخالفت انقالب
و به جان پاس  ديورز يم ديتأك ياسالم يجهمور

 داشت.  يم

خبر درگذشت او چه در  ي گسترده پژواك
خارج كشور و چه در داخل به وضوح نشان داد كه 

و » گرفته به دود يروزن ها«ها و  يبه رغم خستگ
 ي مبارزه دانيو فرار از م مياج چندش آور تسلامو

كه  ياند كسان فراوان يانسان ي و عادالنه يطبقات
را از دستبرد حوادث دور نگه  يجمع ي حافظه

خود  يو همچون فوالد سرگذشت حرارت دارند يم
 ميدان يجا بر خود الزم م نيكنند. هم يرا حفظ م
فت پوران ر ي. آرميكن يآنان سپاسگزار ي از همه
و  يبرخورد انقالب كي ي ما نمونه ياو برا ياما زندگ
 ست.  تيسيكمون

 ني: ايجنس ضيمستمر با تبع ي مبارزه -
اوست.  يخط در زندگ نيو با دوام تر نيتر يطوالن

 ضيتبع يارتجاع ي دهيپد نيبا ا يريتا پ ياز كودك
 يسنت ي و آن را در خانواده و جامعه ديرزم يجنس
 ،ياسيس يها انيب، در جردر مذه ،يسنت ريو غ

خود زنان  نيدر ب يچپ و حت يها در سازمان
 كرد.  يداد و انتقاد م يم ننشا

را به خودش  يجنس ضيتلخ تبع ي تجربه -
 وو سنت  خيمحدود نكرد. آن را در جامعه و تار

زمان و  ي در محدوده ديمذهب دنبال كرد و كوش
 ني. ابتدا اابديراه چاره ب شيمكان و امكانات خو
 ياسيو س يو اجتماع يفرهنگ ي مبارزه را با مبارزه

 ل. خود را به دانشگاه رساند و هر ساختيدر آم
 ياسيس يها تيشاگرد اول بود. در تظاهرات و فعال

داشت  تيدر مشهد فعال 1342تا  1339 يها سال
 ساواك قرار گرفت.  بيو مورد تعق

و كار به تهران رفت.  سانسيفوق ل يبرا -
مدارس دخترانه بود  يايو جغراف خيتار ريدب يمدت

 رفاه شد.  ي دخترانه رستانيدب ريو سپس مد
برادرش منصور بازرگان كه از  قياز طر -
بود با  رانيخلق ا نيافراد سازمان مجاهد نينخست

 نيزن عضو ا نيآشنا شد و نخست يالتيكار تشك
 تشكل شد. 
 تيبه فعال نيمجاهد شتر،يب ايسال  شش
 يو عمل يتدارك نظر ،يماندهساز ،يآموزش

 پرداختند و پوران با آنان همراه بود. 
در اول  نيكه بر سازمان مجاهد يبا ضربه ا -
و  يتمام رهبر باَيوارد آمد و تقر 1350 وريشهر

 رياول آن تا دو ماه بعد دستگ ي رده يكادرها
روبرو شد كه در آن  تازه يا فهيشدند، پوران با وظ

 .  يكار توده ا يعنيت: داش يريچشمگ يتوانائ
سازمان  يميكه پوران به عنوان عضو قد ينقش

در  گران،ينژاد در كنار د فيو همسر حن
خانواده ها به عهده داشت عمالً  يسازمانده

 طور نيگرفت. هم يصد نفر را فرا م نيچند

ارتباط با زندان و انتقال اخبار و اطالعات و مقاالت 
خانواده  يبرا يلكمك ما يها و جمع آور هيو دفاع

 هءيحفظ روح يداشتند، تالش برا ازيكه ن يهائ

كه نه  يبه نحو نهايا  ي آنان. و همه يرزمندگ
كه با او در ارتباط بودند  يخودش، و نه كسان

از  يقابل توجه زانيها همه م ني. اننديبب يبيآس
و  تيو جد ديهوش و ابتكار و جسارت و ام

ست كه او  يعيخود الزم داشت. طب فراموش كردن 
 كرد و تنها نبود.  يكار م كلتش كيدر 

تواند از دست مأموران  يم 52 بهشتيدر ارد -
 رشيبودند تا دستگ ختهيساواك كه به مدرسه ر

 ي گذارد. تجربه يكنند فرار كند و آنها را قال م

 يبا محمل ها يميت ي در خانه يزندگ ديجد
 ها و جلب هيبا همسا يريمختلف. قدرت ارتباط گ

 ياز رفقا يكيبوده كه  ياعتماد آنان در او طور
 يها هيپس از تصف يكرده كه وقت ينقل م ميدق

مسلح و همراه با مدارك مهم به خانه باز  ،يتيامن
كه نه تنها خانه سالم است،  دهيد يگشته م يم

بلكه پوران وقت غروب در درگاه خانه نشسته و با 
از  يكيمشغول گپ و گفت و گوست.  هيزنان همسا

 ي خانه ي دوره نيخاطرات جذاب پوران از هم
 ره،يو غ يانتشارات يقرارها و كارها يو اجرا يميت

 رياخ ي دوره نيلذت مسلح بودن اوست كه تا هم
 نبرده بود.  ادياز  مارستانيب

، 53در اواخر مرداد  م،يسال و ن كيپس از  -
تحت  داًيرا كه شد گريسازمان او و چند نفر د

بودند از راه افغانستان به خارج كشور،  سيپل گرديپ
كه  يفرستد. با وجود يو بغداد م روتيبه ب يعني

 طيناشناخته بود، خود را با شرا شيبرا زيهمه چ
 يوئيراد تيدهد. چه در كمك به فعال يم قيتطب

در  نيبا مردم فلسط يدر بغداد، چه در همكار
در دمشق و بعد  نيهالل احمر فلسط مارستانيب
بداند چنان به  يبدون آن كه زبان عرب .روتيب

 زيو ن مارستانيكاركنان دو ب نيخودش را ب جيتدر
 يليها و اهل محله جا كرده بود كه خ هيبا همسا
شناختند  يم - تس يكه گفته بود افغان - ها او را 

رنج و ستم  ي و با آن ها رفت و آمد داشت. خاطره
ا و را كه با آنها در اردوگاه صبر نيمردم فلسط

را هرگز  دشانيبود و جسارت و ام ستهيز اليشت
 فراموش نكرد.  

(آنكارا) گذراند.  هيسال هم در ترك كي حدود
در هتل كار كرد.  زيو ن يدوز يدر كارگاه سر

 ي محله ريدانست و راحت با مردم فق يم يترك
حال  نيكرد. در ع ياولوس آنكارا ارتباط برقرار م

گرفته تا انتقال سالح از آموزش  يسازمان فيبه وظا
. در تپرداخ يم رهيكشور به آن كشور و غ نياز ا
سازمان  يدئولوژيا رييدوره است كه با تغ نيهم

 همراه شد. 
گذراند و  يبيهم در دفتر سازمان در ل يمدت

 يخلق برا ي در كنار مبارزان جبهه يسپس مدت
 و ظفار رفت.  يجنوب منيعمان به  يآزاد

و دوستان  شانيخو از يبرخ ام،ياز ق پس
 يشدن و همكار ستيماركس لياو را به دل مشيقد

 يعني ،يستيسازمان كمون كيبا  يو همراه
خشم قرار دادند،  و ياعتنائ يمورد ب كاريسازمان پ
خود را در  ي انهيمبارزه جو ي هيروح شهياما هم

 وسينه تنها سرخورده و مأ برابر آنان بكار گرفت،

خود بر موضع  يربه و توانائبلكه با اتكا به تج ،نشد
 . ستاداي شيخو

خارج شد و بطور  رانياز ا 1361 نيفرورد در
 25او كه  ديتبع ي . دورهديرس هيبه ترك يمخف

همراه  گرياز نوع د يهائ با تالش ديطول كش سال
 يروزها نينخست امرار معاش از يبود: تالش برا

 پيو پرنس يورود به فرانسه، حفظ اصول اخالق
و  ديجد ي در برخورد به جامعه يقالبان يها

حفظ  يبرا يصرفه جوئ تيو دشمنان، نها اندوست
 ي با مناعت طبع، حفظ رابطه ياستقالل اقتصاد
كه در ارتباط با آنان  يبا كسان زيدوستانه و مهر آم

 ي گرفت، مطالعه و تأمل در باره يقرار م
مشاركت  ژهيو بو م،يا داشته يكه همگ يسرگذشت
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    وگو مقاالت و گفت   

 ٢٣٢  101 ي آرش شماره

 ميرژ هيتوانند عل يم انيديكه تبع يا مبارزه در
مختلف داشته  يدر عرصه ها ياسالم يمهورج

 يها ادماني يباشند. شركت فعال در برگزار
مارس،  8به مناسبت  ياجتماعات يمتعدد، برگزار

كه  ياتيجنا هيعل يشركت در اعتراضات جمع
در حق كارگران، زنان،  ياسالم يجمهور
كند.  ياعمال م نرايو كالً مردم ا ان،يدانشجو
در  يكائيتجاوزگران آمر هيعل در تظاهرات نيهمچن

و  نيدر فلسط يلياشغالگران اسرائ هيعراق، عل
دائم در گفتار و عمل با  يلبنان و ابراز همبستگ

 . كيتحت ستم، از افغانستان تا مكز يخلق ها
موجود  يآن كه با ستم ها يبرا ستيز او

بهتر  يائيند شيدايتا در پ ستيمبارزه كند، ز
صحنه  يآرزو داشت رو شهيادا كند، هم يسهم
 يشاد را با همهء  ستنيشد. ز زين نيو چن رديبم
 يانسان يهدف ها نيكوچكش به خاطر هم يها

 دوست داشت. 
 نيهرجا كه باشند خشمگ دگانيرنج ستمد از

 يهدف و معنائ ستنيشد و معتقد بود كه اگر ز يم
و ستم نداشته از استثمار  يعار يائيدن يبه سو

 . ابدي انيباشد، همان بهتر كه هرچه زودتر پا
پوران مرد، اما مبارزهء او نمرده  يگرام دوستان
را به  ينكته ا ميرو دوست دار نياست. از هم

هم  رايكه بخصوص مهم است ز مياطالعتان برسان
است و هم متعلق  انيمثل خود پوران خالف جر

 سيتدارك تأس كه ما در كار نيو آن ا نده،يبه آ
پوران بازرگان. كه  اديبه نام بن ميهست ياديبن
تواند در بر  يرا م يمتنوع چپ انقالب يها شيگرا
است كه هر سال،  نيا اديبن سي. هدف از تأسرديگ
 يكي ي كه در باره يكتاب نيهر دو سال به بهتر اي

جنبش  ،ي: جنبش كارگررياز موضوعات ز
به زبان  هتيسيجنبش زنان، و الئ ،يستيكمون
 اهدا گردد.   زهيترجمه شود، جا اي نيتدو يفارس

 يطبعاً وجود داشته، ول يو علم يادب جوائز
و  يماد راثيكوشد با اتكا به م يم اديبن نيا

و مشاركت عالقه  يپوران و البته همكار يمعنو
كه ذكر  يموضوعات ي در باره قيتحق يمندان برا
 قائل شود.  يا ژهيشد، ارج و
به خود  يشكل رسم اديبن نيه اك يزمان

به اطالع  يژور ئتيكار آن و ه ي گرفت، چارچوبه
كه فكر  يو كسان روهاي. و از نديعموم خواهد رس

 يهمكار يبتوانند مشاركت كنند، تقاضا ميكن يم
 ميبتواند عالوه بر تقد اديبن ميدواريكرد. ام ميخواه
كتاب، جلسات بحث و انتقاد هم   نيبهتر ي زهيجا
راجع به مسائل فوق برپا كند. و طبعاً دست  باز
 خواهد فشرد.  يدهنده را به گرم ياري يها

 ،ياسيو س يدر كنار گفتار مبارزات ديبده اجازه
 يصلا نهءيهم كه زم يعاطف ي به چند نكته

 ريقرن اخ مين ينسل پوران ط ياسيس يها تيفعال
 بوده، اشاره كنم. 

سال  35از پس  ژهياو را بو دياز من بخواه اگر
كنم،  ريتصو يشكل نيمشترك در كوتاه تر يزندگ

توانم  يم ي. من حتديقلب بزرگ خواهم كش كي
و  دگانيدفاع از ستمد اش در ياسيمواضع س

كه باشند)  ايدن يزحمتكشان جامعه را (در هر جا
 كنم و در آن بگنجانم.   فيقلب بزرگ تعر نيبا هم
 1342بار كه او را در تابستان سال  نياول

از برادرش منصور كه در  داريد يپوران برا دميد

زندان قصر بود به تهران آمده بود. از مشهد با 
حلب روغن آورده  كيو  وهيخودش چند صندوق م

بود، رسم  اوردهيبرادرش ن يها را تنها برا نيبود. ا
ها،  يرآن سال ها، بخصوص بازا يها يزندان يبرخ
 ينه مجداگا ي خود سفره يبود كه برا نيا

 يخوار و بار را برا نياندختند. پوران بر عكس، ا
برادرش و  نيآورده بود، چرا كه ب انيجمع زندان

 گذاشت.  ينم يفرق گرانيد
كه در حق  يهائ فيتحر نياز بدتر يكي
و پس از آن صورت  50 - 40 يسال ها ونيانقالب

ها عاطفه نداشتند،  آن اياست كه گو نيگرفته ا
جز خشونت  يزيو چ دنديفهم يعشق را نم يمعنا

 ينه تنها اشتباه محض، بلكه حت نيبلد نبودند. ا
را از  يعشق شخص ي رهيمغرضانه است. ما دا

 يليو خانواده و ملت و كشور خ دفر ي محدوده
بود كه  ليدل نيو پوران به هم ميخواست يفراتر م

نه تنها دلش در گرو مهر  50 يدر آغاز سال ها
 ي و همه يفدائ يخانواده ها بود، بلكه با نيمجاهد
 داشت.  مانهيصم ي مبارز رابطه يگروه ها
اشك  يو مختار ندهيپو ي انهياز قتل وحش اگر
هم كه بر  ياز ستم خت،ير يصورتش م يبه پهنا
رنج  داًيرود شد يم نيفلسطي  انتفاضه يبچه ها

 يو با افتخار، دو تن از آن بچه ها ديكش يم
 .  فتريپذ يرا به فرزند ينيفلسط

با  دًايحال كه شد نيو عاطفه اش در ع مهر
او همراه بود، عمالً بدان محدود نبود.  ياسيدرك س

آن كه زبان فرانسه  يو وقارش ب زيبا نگاه احترام آم
 انيهامان و آشنا هيبداند با همسا يرا به درست

 يتازگ ميبرا يليكرد. خ يبرقرار م زيمهرآم ي رابطه
 يها هياز همسا يخپس از مرگش، بر داشت كه 

و عكسش  ختندير ياشك م شيمان برا يفرانسو
 خواستند.  يرا از من م
شدنش  ياول بستر ي در دوره يوقت

به  زيتشكر آم يكرد، نامه ا يرا ترك م مارستانيب
آورد كه پس از بهوش  يم اديآنان نوشت و به 

از  يكيچطور  ه،يسخت ر شيآزما كيآمدن از 
 فشرده است.  يم زيپرستاران دستش را مهرآم

 يكمون م واريد يپا يوقت كه به مناسبت هر
جا، از مزار پل الفارك و  نيهم يعنيآمد، 

 يبه سن يهمسرش لورا ماركس (كه هردو وقت
 ديمفي اجتماع يزندگ يكه خود را برا دنديرس
 يم دنيدادند) د انيخود پا يبه زندگ دنديد ينم

 ستود.   يكرد و آن ها را م
مدرن بود. با  اريف ظاهرش، بسبر خال پوران

كه در زبان  يو نژاد ،يجنس ضيهر نوع تبع
فراوان است، به شدت مخالف  جيرا ي مردساالرانه

 ضيتبع نيكرد. از ا يم انيبود و آن را به وضوح ب
و  ان،يهمجنسگرا ريزنان، تحق ريها از جمله تحق

 انيبرا به وضوح  نيو ا متنفر بود.  انيروسپ ريتحق

بود، مستقل بود، و با  حيچرا كه پوران صر .كرد يم
 نداشت.  يستيرودرباي كس

 يدر خانه ها ياو چه در عمل، وقت شجاعت
در خارج از كشور، در  ايكرد،  يم تيفعال يميت

در  يعبور اسلحه از مرز، و چه در گفتار، حت انيجر
 نيمسؤل يحت گران،يبه برخورد د ايانتقاد به رفقا 

 شهيمنتظره و هم ريگاه غ من ياش برا يالتيتشك

 بود.  زيانگ نيتحس

 يو تعارف ب ياكارياز هر ر يمناسبات عاد در
قرار  ينظر تيمنزجر بود. اگر در اقل يمعن
كرد و در  يتا به آخر از نظر خود دفاع م گرفت، يم

كه  نيا ي. براديكش يها كنار نم تهيمقابل اتور
 شد.   يشخصاً متقاعد م ديبا رديرا بپذ ينظر
شناخت. با افراد  يرا م يقدر دوست ورانپ

محرم  شد و  يم يمردم خودمان نيبخصوص در ب
 يتيامن ياسرار آن ها. بارها رخ داد كه با محمل ها

را از خطر  شيكه ابتكار كرد جان خود و رفقا
 نجات داد. 

بود. وقت  قيدق تينهايب يامر سازمانده در
و  امور با ابتكار ميتنظ ،يزيبرنامه ر ،يشناس

بود. بخصوص از تنگ  شيها يژگيحوصله از و
مانند  سكت  يِگروه يو حت ،ينيد ،يمل ينظر

 يمنزجر بود و خودش درست بر خالف آن عمل م
 كرد. 

 ينيوقار بود، اما از تكبر و خود ب با يزن پوران
كلمه فروتن و  يواقع ينفرت داشت. او به معنا

 انويبا شاهنامه و د يبود. از دوران كودك يخاك

داشت و صدها شعر از حافظ كه از  يحافظ آشنائ
 كرد.  يمادرش محسوب م راثيبر داشت جزو م

اش با من  يسه روز قبل از سكوت نهائ دو
 كرد:   يزمزمه م
 خوشتر   دميسخن عشق ند يصدا از
 گنبد دوار بماند.  نيكه در ا يادگاري
كه در پرالشز هستند،  يزياز خفتگان عز نجايا

از  ،يديگرفته، تا بهروز جاو يتهران ي از محبوبه
از  تگر،يتا چ گرشيد يكالم و رفقا لتيپدر فض

و  گرانيو د يتا كمال رفعت صفائ رزازادهيم ماين
گاه  اي انيديتبع لي... كه خگرانيو د گرانيد

هستند، از  ياسالم يجمهور سميترور انيقربان
 .  كنم يم ليهمه شان تجل

ارجمند  يمبارزات پوران و سنت اديما به  ضمناً
كه منبع الهام او بود، جزوه  ،يالملل نيب يكارگر

عمر سرشار از  كي شل،يم زيلوئ«تحت عنوان  يا
كه به  ميكرده ا منتشر يبه فارس» مبارزه

 . ميكن ياهدا م ادگاريحضورتان، به 
 ميكن يمجدد، از شما دعوت م يسپاسگزار با

را  توان آن يكه م يريكه با هم، با گذار از مس
» فرانسه يستيو ضد فاش يجادهء مبارزات كارگر«

 ي به پوران و همه ي كنيماحترام يادا د،ينام
  ي.رانيا يكموناردها

  متشكرم. يليخ - يليخ

* مراسم، با عبور جمعيت از اين مسير و  

اهداي دسته گلي بر مزار كمونارها با خواندن سرود 
   انترناسيونال به پايان رسيد.

 
*  
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  زن مفرغي

  

 منصور كوشان
  

شود. فكر  چرخد، در باز نمي با اين كه كليد مي
كنم ممكن است چيزي مانع باز شدن آن  نمي

باشد. پيش آمده بود كه بعد از باران و نم ناشي از 
تر  راحتي باز نشود. بيش رطوبت زياد قفل يا در به

دادم و جلو  ام فشار مي ها در را با شانه وقت
بار  كنم. اين باز همين كار را ميرفت.  مي

ي  پندارم. پاشنه تر از آن است كه مي سنگين
كنم و با  ها فرو مي هايم را الي درز سنگ كفش

شود. اميدوار  دهم. كمي باز مي پشتم در را هل مي
كنم گزارشي  دهم و فكر مي به تالشم ادامه مي

داري بنويسم تا آن را تعمير كنند.  بخش كاخ به
ي سنگين آن  قديمي است و در چوبيساختمان 

هاي شديد يا  ممكن است بعد از برف و بارندگي
تر كه هل  چند روز تعطيلي ديگر باز نشود. بيش

يابم جسمي سنگين و نرم پشت در  دهم درمي مي
قصد بردن  است. اين فكر كه ممكن است كسي به

لوح مفرغي پيرمرد را اذيت كرده باشد، جسارتم 
خاطر  كند. به تر مي بيش را براي هل دادن

ميخي درد در كتف راستم  ي گل برجستگي
دانم  كنم. مي پيچد. نااميد اطراف را نگاه مي مي
  آيد.  پله را باال نمي 54وقت كسي  هيچ

ي  چند گنجشك روي تابلوي رنگ و رو رفته
هاي براق  اي با چشم نشينند و گربه جلو در مي
ااميد كند. ن تر مي  ي پشتش را بيش خميدگي

بينم.  گردم. پاهاي پيرمرد را مي سوي در بازمي به
سختي وارد ساختمان  با يك فشار ديگر به

شوم. پيرمرد در خود چنبره زده است. خم  مي
شدت تكان  شوم تا بلندش كنم، دستش را به مي
كنند  دهد. چند كبوتر از كف حياط پرواز  مي مي

ياد  هنشينند. با اين كه ب ي لب بام مي و روي هره
هاي  ندارم كبوترها ترسيده باشند، زير كتف

گيرم و تا باالي سكوي نگهباني  پيرمرد را مي
ي ران راست و زخم  كشانمش. خراشيدگي مي

بينم. پالتوام را  اش را مي ي لگن خاصره برآمدگي
هاي پيرمرد  خواهم روي شانه آورم و مي درمي

ي  شدت از حلقه بيندازم كه خودش را به
اندازد. كالفه باز كبوترها را  بيرون مي هايم دست

گردند. صداي  حياط بازمي كنم كه به نگاه مي
  "دير شد."شنوم:  لرزان و غمگين پيرمرد را مي

دير نيامده بودم. پيرمرد خواسته بود تا سر 
اي چرم بخرم. تأكيد هم كرده بود اگر  راه تكه

شود.  تر شبيه مي كهنه و پوست آهو باشد بيش
ود كه نقرس پا امانش را بريده بود و ها ب مدت
توانست با وسواسي كه داشت خودش  نمي
هاي  سمساري برود  و در ميان خرت و پرت به

كهنه و فرسوده متاع مورد نظرش را بيابد. اميدوار 
بود پيش از مردنش بتواند آخرين كارش را تمام 
كند. كار كردن در ساختمان جديد را دوست 

قلم نيم ميليمتري  ه بهندارد و آخرين بار ك
رسش نبود؛ زير لب  احتياج داشت و در دست

خواهد جاي ديگري بميرد.  غريد كه دلش نمي
وقتي هم خواستم بپرسم كه چرا اين حرف را 

زند پيش از اين كه دهان باز كنم خواست كه  مي
ها با آن كار كرده  ي ابزاري را كه سال فردا جعبه

داد  ه ترجيح ميبود برايش ببرم و اضافه كرد ك
او هديه  جاي لوح مفرغي همان جعبه را به به
  دادند.  مي

گذرد،  ام مي ي كارآموزي چند ماه كه از دوره
ساختمان جديد،  زمان با فكر انتقال مؤسسه به هم

ي لوح مفرغي از پيرمرد  رييس بخش با هديه
خواهد تقاضاي بازنشستگي كند. لوح مفرغي  مي

شود و  گندلوس پيدا مي ي هاي تپه زني در گمانه
يك سال روي آن  بعد از اين كه پيرمرد نزديك به

ي  كند كارشناسان بخش تأييد و شناسه كار مي
هاي تاريخي  فاقد ارزش"كنند  آثار اعالم مي

گردانند. پيرمرد هم آن را  و آن را بازمي "است.
گذارد در مخزن اشياي شناسه نشده تا اين كه  مي

جايي مؤسسه و انتقال  بهرييس بخش در زمان جا
پيرمرد هديه  يك سري اشيا و وسايل آن را به

دهد. او هم بعد از مدتي درنگ، با دستمالي  مي
هايش بود و هر چند دقيقه  كه هميشه در دست

ي اشك  كشيد، قطره بار روي ميز كارش مي يك
كند و بدون اين كه  ي چشمش را پاك مي گوشه

جا و اين  جز اين به"گويد:  سرش را بلند كند، مي
ماند؟ اجازه بدهيد  كار ديگر چه چيز براي من مي

اين آخرين كار را تمام كنم، بعد عذرم را 
گذارد و دستش را  و  باز عينكش را مي "بخواهيد.
روغن  مو را به  برد تا من مثل هميشه قلم باال مي

  آغشته كنم.

روزي كه آخرين خرت  ي بعد، همان يك هفته
ساختمان جديد منتقل  ه را بههاي مؤسس و پرت

دليل  شود كه به پيرمرد ابالغ مي كنند، به مي
ي  سال گذشته ادامه 32اش در  خدمات شايسته

كار و اقامت او در ساختمان دژ تا اطالع ثانوي 
روز وقتي وارد اتاق  بالمانع است. فرداي همان

بينم لوح مفرغي  بر رف باالي محلي  شوم مي مي
شكل   نشست. درست همان است كه پيرمرد مي
كردم. پوشيده در غباري پاك  است كه تصور مي

دور دو مرغ  نشدني و حروفي پر رمز و راز به
  ي دو سوي لوح. نقش برجسته

رود جلو لوح  دستشويي مي پيرمرد كه به
نقش و نگار آن نگاه  ايستم تا از نزديك به مي

خواهم بدانم غبار روي آن نشسته است  كنم. مي
آيد. چنان ضربان قلبم تند  نظر چنين مي يا به
افتم كه پيش از  نفس تنگي مي شود و به مي

روم.  بازگشت پيرمرد از اتاق بيرون مي
  ام بشود.  ي ناراحتي خواهم متوجه نمي

ي  ي پيرمرد و اجازه هنوز كه حكم دستياري
ام، بيش از هر  را نگرفته  ها مخزن ناشناسه ورود به

ي را ببينم. كارمندي چيز كنجكاوم لوح مفرغ
ام و از من  نبود كه بداند من دستيار پيرمرد شده

ي پيرمرد با آن  ي لوح مفرغي و رابطه درباره
كاران  نپرسد. اوايل براي اين كه جوابي براي هم

داشته باشم هر روز منتظر بودم پيرمرد پيش از 
سختي از جايش بلند شود و سالنه  آن كه به
ز من بخواهد كه چيزي را مخزن برود، ا سالنه به

برايش بياورم يا كارهاي در حال مرمت را در 
گذرد ديگر فقط  جا بگذارم. اما مدتي كه مي آن

خواهم از ارتباط  هاي خودم است كه مي وسوسه
ها در مخزن  پيرمرد با اشيا و وجود آن
اي  بهانه بار هم به سردربياورم. هر چند روز يك

ي ورود  من اجازه كنم در حكم او يادآوري مي به
ها نوشته شده است. پيرمرد هم  مخزن ناشناسه به

بعد از هر بار شنيدن آن بدون اين كه سرش را 
بلند كند، ابروهاي پرپشت و سپيدش را روي 

كند و بعد از  ي پر چروكش جمع مي پيشاني
عالمت  جايي سرش را به چند لحظه نگاه كردن به

  دهد.  تأييد تكان مي

ها از  مخزن ناشناسه اي رفتن بهام بر تابي بي
شود.  تر مي  براي پيرمرد بيش   ماه دوم دستياري

اشياي داخل آن  ها به هر شب وقت خواب مدت
كنم و تصويرهاي محوي از لوح مفرغي را  فكر مي

هايم هر  ها و خواب بينم. كنجكاو خيال خواب مي
شود تا از مخزن چيزي را  وقت پيرمرد بلند مي

هايش را دنبال  جا كنكاش همان بياورد يا در
محلي  سرعت خودم را به كند، هر جا هستم به

ي ورود و خروج  رسانم كه بتوانم در فاصله مي
پيرمرد داخل مخزن را نگاه كنم. اما در تاريكي و 

جا هيچ چيز ديده  سوي كم تنها المپ سقف آن
اي  نظر انبار ويرانه شود و ديدن محلي كه به نمي
كند. حتا يك بار  ام مي ر وسوسهت آيد، بيش مي

گيرم در زمان خواب بعدازظهر  تصميم مي
اش بود، كليد مخزن را  پيرمرد كه عادت ديرينه

گذارد كه روي  بردارم. ديده بودم زير تشكچه مي
اش  نشيند. همين كه پيرمرد پشت خميده آن مي

كند تا با  را از روي ميز كوتاهش بلند مي
يش را تميز كند، بر ها دستمال روي ميز و دست

روم تا بدون هر  خالف هميشه زودتر بيرون مي
اي ناهارش را بخورد و بخوابد. تمام  دقه دقه

دقيقه  7تا  5كم  داد دست محاسباتم نشان مي
گاه از آغاز تا پايان خواب  وقت الزم دارم و هيچ

  دقيقه طول نكشيده بود.  15پيرمرد  بيش از 

ناهار نياورده دانست كه هر گاه  پيرمرد مي
روم.  ي خيابان پايين ساختمان مي كبابي باشم به

ي  حتا يك بار سرزنشم كرده بود كه نبايد در باره
خواب و خوراك سخت بگيرم. آن روز هم وانمود 
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زند.  ام. پيرمرد حرفي نمي كنم ناهار نياورده مي
چرخد تا  من مي دهد و پشت به دستش را تكان مي

ي  اش جعبه واردررفتهي زه از داخل كيف چرمي
ي غذايش را بيرون بياورد. با اين كه تا  پالستيكي

ها  تر نيست و پيرمرد شب آبدارخانه چند قدم بيش
كند، باز دوست  در آن شام و ناهارش را آماده مي

جا برود. يك بار كه از او  آن ندارد ظهرها به
دهد و غذايش  خودش زحمت مي پرسم چرا به مي

گذارد، فقط نگاهم  كي ميرا در ظرف پالستي
موردي  تلخي كه وقتي حرف بي  كند. نگاه مي
  شود.  هايش ديده مي زنم در چشم مي

دانم  ام و مي ها را شمرده با اين كه بارها پله
ثانيه طول  11دقيقه و  2زمان پايين رفتنم 

ثانيه، باز  23دقيقه و  3كشد و زمان باال آمدنم  مي
كنم  به ساعت نگاه ميشمرم و هم  ها را مي هم پله

  تا مطمئن باشم چند دقيقه بايد بيرون قدم بزنم. 

خورد. با همان  ييرمرد خيلي آرام و كند غذا مي
حوصله و وسواسي كه روي تذهيب يا خطي كار 

شود كه  گيرد و تا مطمئن نمي كند، لقمه مي مي
رود.  ي بعدي نمي سراغ لقمه دهانش خالي است به

عادت نكرده بودم، ناخواسته او  اوايل كه هنوز به
كردم. حتا هنوز هم با  جهت نگاهش را دنبال مي
هاي خالي و نمور را  اين كه بارها تمام اتاق

كس جز من و  دانم هيچ ام و مي كنجكاوانه كاويده
كنيم، گاهي باور  پيرمرد در اين ساختمان كار نمي

كرد.  كسي نگاه مي كنم كه او هنگام خوردن به مي
  كند.  دم نگاهش كسي را دنبال ميدي حتا مي

دقيقه بعدازظهر با اين اطمينان كه  38ساعت 
ها باال  پيرمرد در خواب عميق فرو رفته است، از پله

ها است از  دانم هيچ كس جز من مدت روم. مي مي
ها باال نرفته، اما باز ترسي ناخواسته نگرانم  اين پله

ي  كنم كه قدمت سيصد ساله كند. كتمان نمي مي
ها و محصور بودن آن در  ساختمان بر فراز پله

ي سرو و صنوبر و نارون  هاي درهم تنيده درخت
ها در  هايي كه در طي اين سال همراه با شايعه

شوند. انگار كه  ام، مزيد بر علت مي ي آن شنيده باره
روم لحظه  ها باال مي براي نخستين بار است از پله

ا يك بار حضور شود. حت تر مي لحظه ترسم بيش به
هاي مشبك چنان باور  شبحي را در پشت پنجره

گردم. چند پله هم  خواهم بر كنم كه هراسان مي مي
روم، اما غيبت از كار و كوتاهي در امر  پايين مي

  كند باز باال بروم.  مأموريت وادارم مي

رسم،  ي سنگي مي پله 54همين كه بر فراز 
گذرم  ياط ميح  هاي نارون زنان از كنار درخت سوت

داالن دراز و سرد را با عجله باز  و در ورود به
ام كه چرا بيرون  كلي فراموش كرده كنم. به مي
دوم و تپ تپ صدا در  ام. چند قدم كه مي آمده

آيم. چند لحظه  خود مي پيچد به داالن مي
روم تا پيرمرد از  ايستم و بعد پاورچين جلو مي مي

هاي  صداي نفسخواب بيدار نشود. اميدوارم كه 
كشيده و يك نواختش را بشنوم. گوشم را كه 

تر بشنوم،  چسبانم تا صدا را به شكاف در مي به
ام. ناباورانه در  كنم باز دچار اوهام شده خيال مي

و خواهش   كنم. صداي گريه اتاق را آرام باز مي
  شود. وضوح شنيده مي پيرمرد به

ه هاي كهن هاي روغن خورده، چرم از بوي كاغذ
تنگي  نفس ها سال پيش چنان به و ناي مانده از ده

افتم كه انگار براي نخستين بار است وارد اتاق  مي

شوم. هيچ اثري از نور نورگيرها نيست. صداي  مي
خواند كه  پيچد. اورادي را مي پيرمرد در گوشم مي

او  صورت  خواهم به ام. مي يك بار در خواب شنيده
روم.  ها مي ن ناشناسهنگاه كنم، آرام تا جلو مخز

بينم. در تاريك  هاي زن جوان را مي ناگهان چشم
توانم خود را  روشناي اتاق چنان نافذند كه نمي

اتاق سرزنش نكنم.  موقع به خاطر ورود بي به
گردم. همين كه  رو بازمي سوي راه سرعت به به

بايستم   كنم اگر كنار پنجره آيم فكر مي بيرون مي
  .شود تر مي حالم به

نخستين بار كه دچار سرگيجه و حالت تهوع 
كنم ناشي از خوردن خورشت  شوم، خيال مي مي

بادمجاني است كه زن جوان براي پيرمرد درست 
فرستاد و  اي غذا مي اي دوبار قابلمه كرده بود. هفته

كرد و گاهي  همان قناعت مي پيرمرد تا چند روز به
فاقي فهمم چه ات شدم. اما نمي من هم مهمانش مي

افتد كه پيرمرد بعد از خوردن چند لقمه ناگهان  مي
كند و عصباني از اتاق بيرون  را پرتاب مي  قابلمه
رود. هنوز چند دقيقه نگذشته است كه من هم  مي

  شوم.  كشم و بلند مي دست از خوردن مي

هاي  ها و سر مرغ ي حروف و پشت بال برآمدگي
م زن را در كنم اندا لوح مفرغي را كه باز تماشا مي

تر كه دقت  بينم. بيش ها مي الي شاخ و برگ البه
ها در حركتند.  آيد مرغ نظرم مي تر به كنم بيش مي
تواتم  وقت در جاي پيشينشان نيستند. نمي هيچ

ي حروف و  جايي تشخيص بدهم كه اين جابه
گونه  اندام زن حالتي رقص ها است كه به مرغ
حركت دهد يا رقص زن است كه سبب تصور  مي

شود. حتا براي اين كه مطمئن  ها مي حروف و مرغ
كنم و  ام اطراف را نگاه مي باشم كه دچار وهم نشده

لوح مفرغي  بينم، باز به وقتي همه چيز را ثابت مي
شوم،  كنم. بار دوم كه متوجه رقص زن مي نگاه مي

كشم.  ي لوح را مي روي يك تكه كاغذ شماي كلي
كشم.  ها هم  خط مي مرغ  زير وضعيت و جهت نگاه

خاطرم مانده است كه هر دو مرغ كه  هنوز به
ديگر نگاه  يك ساختند به هاي زن را مي شانه
ي  كردند و بر سر سركش دو گاف در دو گوشه مي

ها  لوح يا ساعدهاي زن نشسته بودند. سركش
سوي نور  هايشان به  صورت دو دست كه انگشت به

رفتند  رون ميي لوح بي كشيده شده باشد از حاشيه
  كردند.  تر نمايان مي ها را بيش ي مرغ و سنگيني

شوم،  ي رقص زن مي آخرين باري كه متوجه
رود  وقتي است كه دوباره پيرمرد از اتاق بيرون مي

اي را شناسايي كنم. تا  خواهد كه نوشته و از من مي
خواهم در مخزن را بازكنم، انگار كه صدايي  مي

كنم. حاال سر  غي نگاه ميشنيده باشم، به لوح مفر
اند و هر دو مرغ پشت  تر خم شده ها بيش انگشت

طرف  ديگر سرهايشان را آن قدر باال و به يك به
اند كه منقارهايشان از روي خط  پشت برده

گذرند و مماس با قوس  ي دور لوح مي حاشيه
  رسند. نظر مي فرورفتگي بازوي زن به

رمرد و ي ظهر است. دارم وسايل كار پي حوالي
كنم. هميشه پيش از  ها را جمع و جور مي فيش

كنم تا شاهد اخم و قرولند  وقت ناهار اين كار را مي
كبابي  ام به پيرمرد نباشم. روزهايي كه ناهار نياورده

روم، يك سيخ كوبيده با دو گوجه و يك نان  مي
شلوغ نباشد چند  دهم و اگر  تافتون سفارش مي

خواهم تا  لو هم ميلقمه مانده يك چاي قند په

ي بيش از حد كباب را تا  محبور نباشم چربي
تحمل كنم. اما هنوز   آبدارخانه رسيدن به
ام تا  هاي محل كارم را درنياورده سرآستين

هاي بلند و  پالتوام را بپوشم كه صداي نفس
شنوم. هر وقت در  ي پيرمرد را مي كشيده
شود يا اشتباه  ي نقش و خطي موفق نمي شناسه

كند، دچار نفس  وچكي در ترميم اثري ميك
ي  كنم جز كپي شود. نگاه كه مي تنگي مي

ي كتاب تازه يافت شده چيز ديگري  نوشته دست
كارهاي خودم   روي ميز او نيست. نگران به

چه پيرمرد  اندازم. هر روز جدا از آن نگاهي مي
فيش را با منابع ارائه شده  20تا  15خواهد،  مي

هاي مخصوص  و در قفسهكنم  مقايسه مي
گذارم. ناگهان پيرمرد برافروخته بدون تكيه  مي
شود و در حالي كه بيرون  عصايش بلند مي به
دهد و  من مي را به  نوشته ي دست رود كپي مي
كنم  خواهد كه آن را شناسايي كنم. فكر نمي مي

دهد و چرا با عجله بيرون  چرا خودش انجام نمي
ود شكل حرف ش رود. بعد كه مشخص مي مي

سيصد تا چهارصد سال پيش است  نون متعلق به
رضا عباسي  خط علي و با حرف نون در دست

كنم  يابم. همين كه گزارش مي قابل قياس، درمي
ي  شيب آغاز نون نستعليق و پهنا و پيچش كاسه

هاي   رضا عباسي مطابق است با نون نون خط علي
ي  ي خانه هاي برجاي مانده كتابي كه در خرابه

ي  موشك خورده پيدا شده، و متن شناسه
فهمم درهاي بخت  باارزشي كشف شده است، مي

شده و نه تنها ما  گشوده   روي كاركنان مؤسسه به
كه برابر با بخشنامه، كاركنان بازنشسته هم 

در  7ي  توانند وام مسكن دراز مدت با بهره مي
ترين ارزش و  صد تقاضا كنند. امري كه كوچك

كنم  ي براي پيرمرد ندارد و خيال ميحتا مفهوم
خواهد آن را انجام  همين خاطر از من مي به

  بدهم. 

آن روز هم پيش از اين كه قفل در مخزن را 
كنم  شنوم. يك لحظه فكر مي بازكنم، صدايي مي

پيرمرد بازگشته و كاري دارد، اما نگاه كه 
ي اتاق متوجه  كنم، جز تاريك شدن ناگهاني مي

برم تا  شوم. سرم را باال مي يچيز ديگري نم
نورگيرهاي دو سوي سقف اتاق نگاه كنم. ديده  به

گذرد اتاق تاريك  بودم كه وقتي ابر سياهي مي
سرعت عقب  شود. شبحي از پشت نورگيرها به مي
زنم. جواب كه  رود. پيرمرد را صدا مي مي
روم. در آبدارخانه نيست و در  دهد بيرون مي نمي

توانم  كنم كجا مي فكر مي توالت هم باز است.
دانم از ساختمان بيرون نرفته  پيدايش كنم. مي

ها بود نديده بودم بيرون برود.  است. مدت
خريد  شود به اش را كه خالصه مي مايحتاج روزانه

زميني  نان و مقداري لبنيات و تخم مرغ و سيب
من  اي يك بار به و پياز و گاهي سبزي، هفته

حقوق ماهيانه و حتا  ي دهد و بقيه سفارش مي
هايش را براي زن جوان  كاري ها و اضافه پاداش
همين خاطر هم رييس بخش كه از  فرستد. به مي

خواهد درخواست بازنشستگي بكند  پيرمرد مي
ي كاركنان بخش شناسايي و  تا مدتي شوخي

ي او و زن جوان  سياستي ترميم آثار حول بي
  گذرد.  مي
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يرمرد چند ماه از آبدارچي شنيده بودم كه پ
پيش از استخدام من يك روز عصر هراسان 

گردد، شب را در اتاق كارش  مؤسسه بازمي به
اي را  در سه نسخه   خوابد و فرداي آن روز نامه مي

براي رييس بخش، امور اداري و مسؤل حفاظت 
فرستد و تقاضاي  اقامت در محل كار خود را  مي
رامون هاي زيادي پي كند. اتفاقي كه شايعه مي

اندازد.  ها مي پيرمرد و زن جوان بر سر زبان
هاي بخش  خصوص بعد از اين كه يكي از نگهبان به

اش  هاي نگهباني كند در شب حفاظت گزارش مي
چند بار شاهد ورود و حضور زن جوان در اتاق 
پيرمرد بوده است. بعد از گزارش همين نگهبان 

 دريافت مجوز ورود است كه بخش حفاظت موفق به

  هاي ساختمان حتا مخزن آثار شناسه تمام اتاق به

شود و دور آن را  شده و آثار شناسه نشده مي
گذارند و مسير باريك  هاي مدار بسته مي دوربين

كشند تا راه  ي ساختمان را ديوار مي سمت جنوبي
ي  هاي بين خيابان و محله آمد و شد از طريق پله

اسباب قديمي را مسدود كرده باشند. كاري كه 
شود و حكم  تر كاركنان مي ي بيش خنده و شوخي

  ي زودرس آن نگهبان.  بازنشستگي

ها باز  ي اين اتفاق البته نگهبان بعد از همه
كند كه زن جوان را در اتاق پيرمرد  گزارش مي

ديده است، اما هنگامي كه خواسته پيرمرد را 
گير كند و زن را بازداشت، هيچ چيز  غافل

ست. حتا در آخرين گزارشش دستگيرش نشده ا
ي پشت در هنوز زن در اتاق  كند تا لحظه تأكيد مي

ي او و پيرمرد را هم شنيده  بوده، صداي پچپچه
است، اما هر بار هنگام ورود پيرمرد را از خواب 

  پرانده و اسباب پريشاني او شده است. 

ي در پشت نورگيرهاي  با اين تصور كه سايه
رد يا زن جوان باشد، سقف ممكن است از آن پيرم

بام ختم  پشت دانم به روم كه مي طرف پلكاني مي به
كنم تاريكي  شود. همين كه در پلكان را باز مي مي

دارد. يقين  و بوي نمور آن از باال رفتن بازم مي
يابم كه اگر پيرمرد از آن باال رفته بود هم در  مي

ي آن بسته نبود و هم اين چنين پر صدا و  ورودي
شد. از تصور ديدن زن جوان  و غبار باز نمي پرگرد

ام  بام، آن هم در روز خنده و پيرمرد در پشت
طرف اتاق كار  بندم و به گيرد. در پلكان را مي مي

  گردم.  برمي

رف  اش نشسته است و به پيرمرد روي تشكچه
كنم زن جوان  باالي سرش خيره شده. نگاه كه مي

رقصد كه  مي بينم. چنان جاي لوح مفرغي مي را به
حيران اطراف  اند. رقص درآمده ها هم به شاخ و برگ

كنم. در مخزن باز است و چراغ  اتاق را نگاه مي
  داخل آن روشن. 

خاطر من در را باز كرده  پندارم پيرمرد به مي
دارم  ي كتاب را برمي ي كپي است. شرمنده صفحه

ي پيرمرد را  مخزن بروم تا خواسته خواهم به و مي
ي او جا  شود. از چابكي بدهم، ناگهان بلند ميانجام 
كند. ناراحت از اين كه  خورم. دستش را دراز مي مي

دهم  او مي ي كپي را به ام صفحه كارم را انجام نداده
بارش  شماتت  شوم تا شاهد نگاه سرعت دور مي و به

  نباشم. 

شوم  رو باريك متوجه مي در انتهاي راه
ام و بدون پالتو هستم.  هايم را درنياورده سرآستين

  از فكر بازگشت و دوباره ديدن پيرمرد در آن حالت 

  

  

  
  

گيرم  شود. تصميم مي تر مي تپش قلبم بيش
رفتار او اعتراض  بعد از خوردن ناهار خيلي جدي به

  كنم. 

هنوز چند لقمه از كباب مانده است كه 
كند. سرم را باال  كنم كسي نگاهم مي احساس مي

ن كه يقين دارم زن جوان است، باز هم برم. با اي مي
در نزديك شدن به او واهمه دارم. دوباره كه 

شوم.  رود. بلند مي سرعت مي كنم به نگاهش مي
شاگرد كبابي با يك ليوان چاي جلوام سبز 

آيد چاي سفارش داده باشم اما  شود. يادم نمي مي
كنم. حتا همان آن از اعتراض به  مخالفت هم نمي

خواهد فكر كند  شوم. دلم نمي ان ميپيرمرد پشيم
  ام.  خياالتي شده

خاطر روزي كه صداي پيرمرد را شنيدم و از  به
ها اسباب  شدت بو نتوانستم در اتاق بمانم تا مدت

ساختمان جديد  كاران بودم. هر وقت به ي هم خنده
رفتم تا اثري شناسه شده را تحويل بدهم يا  مي

شنيدم كه  ياثري ناشناسه را تحويل بگيرم، م
ها افزوده شده است. حتا وقتي  اي بر شايعه شايعه

 "چاك. اين هم عاشق سينه"ها گفت  يكي از خانم
تا خواستم اعتراض  "قباحت دارد."و ديگري گفت 

گوييد، يكي  كنم كه چرا اين مزخرفات را مي
هاي برافراشته فرياد زد كه  ديگرشان با دست

مثل تو اعتماد مرد جواني  بايستي به پيرمرد نمي"
  "كند.

آن روز تنها كاري كه توانستم بكنم گزارش 
دانستم  ي مؤسسه بود. مي آبدارچي ماوقع به

چنان كه  زند. هم همه مي هايم را به حرف
گفت. بعد هم  من مي هاي ديگران را به پچپچه

ديگران گفته  شنيدم كه همه را بدون كم و زياد به
ي  بهانه بهاند كه من  القول بوده و همه متفق

ي او  خواستن چيزهايي براي پيرمرد، بارها در خانه
ام و حتا چند بار تا دير وقت شب با زن جوان  رفته

بار وارد  ام. در صورتي كه من فقط يك خلوت كرده
شدم. آن هم همان روز كه ديدم پيرمرد دو   خانه

هايش را  اش نشسته و دست زانو روي تشكچه
  است. طرف زن جوان دراز كرده به

تر  روز رنجورتر و پريشان پيرمرد كه روز به
تر از هميشه نگاه نگران و پرسانش   شود و بيش مي

كنم اگر  كند، فكر مي فضاي اطراف را دنبال مي
بتوانم با زن جوان صحبت كنم و از احواالت 

پرسي يا  پيرمرد بگويم و او يك روز براي احوال
تر شود.  هسراغ او بيايد شايد حالش ب جويي به دل

دارد تا  اما هر بار اتفاقي از اين تصميم بازم مي
  شنوم. و التماس او را مي  روزي كه صداي گريه

ها پيش  ي پيرمرد را از مدت ي خانه نشاني
دانم. تا وقتي با زن جوان قطع رابطه نكرده  مي

كرد چيزي را  بود، گاهي از من خواهش مي
زن جوان رفتم  در خانه كه مي برايش بياورم. به
دانست،  آن را از الي در بيرون  كه از پيش مي

شنيدي با او  داد و من بدون هيچ گفت و  مي
  گشتم. بعد هم چند بار تا پشت در خانه بازمي

توانم زنگ در را فشار  وقت نمي روم، اما هيچ مي
آورم  بدهم. تا دستم را از جيب پالتوام بيرون مي

لرزد و  ميشدت  كنم به طرف در دراز مي و به
خواهد وقتي زن  شوم بازگردم. دلم نمي ناگزير مي

ام  كند شاهد لرزش ناخواسته جوان در را بازمي
ايستم و  باشد. حتا چند بار دور از خانه مي

كنم اگر پيش از  كنم. فكر مي ها را نگاه مي پنجره
مالقاتش يكي دو بار از دور بينمش ديگر 

نم زن بي لرزند. وقتي هم مي هايم نمي دست
جوان بلند بااليي است با گيسوي شالل خرمايي 

كنم.  ريزد تعجب نمي دور صورتش مي رنگ كه به
نظرم همان شكل است كه با ديدن لوح  به

مفرغي خيال كرده بودم. حتا وقتي از پشت 
همان  گذرد، حركت اندامش به ها مي پنجره
ي رقص زن در لوح مفرغي است.  موزوني
ت و رنگي را دارند و هايش هم همان حال چشم
قدر نافذند كه در اتاق كار ديدم. او هم  همان

طرف پيرمرد و  دستش را دراز كرده بود به
كرد. حالت پيرمرد و زن جوان را كه  نگاهش مي

  رفتم. ديدم شرمنده از اتاق بيرون 

ايستم تا هواي  رو هم كه مي ي راه كنار پنجره
ر قد تر كند، نگاهش همين تازه حالم را به

چند كبوتر كه  پركشش است. در حال تماشاي 
ي دور دست پرواز پر پيچ و  در آسمان سربي

هاي خودم و رفتار پيرمرد  تابي دارند، در خيال
خواهد پايين را  ام كه ناگهان دلم مي غرق شده

هاي جلو  طرف پله نگاه كنم. هنوز صورتم را به
هاي  ام كه درخشش چشم ساختمان نچرخانده

بينم. حتا لبخندش را. بعد انگار  ا ميزن جوان ر
كه كنارم ايستاده باشد و در گوشم زمزمه 

قدر در  شنوم. آن كند، صدايش را هم مي مي
كنم كه از  صدايش نرمش و عطوفت حس مي

ام را بگيرم. اگر  توانم جلو خنده خوشحالي نمي
پيچيد  رو نمي نخنديده بودم و طنين آن در راه

عترض پيرمرد را تحمل م  كه بعد شرمنده نگاه
  كردم.   نمي

شوم پيرمرد مثل هميشه  وارد اتاق كه مي
ي چشمش  نشسته است و دارد با دستمال گوشه

هاي  كند. موج خنده را هنوز در عضله را تميز مي
دهم. پشت  كنم، اما اهميت نمي صورتم حس مي

نشينم و مشغول تميز كردن  پيرمرد مي به
گرد و غبار  شوم. هاي كتاب جديد مي صفحه

ها نشسته است. با هر تنظيفي كه  زيادي روي آن
كشم، رنگ سياه مركب  روي كاغذ ضخيم مي

زنند. تا  ها با من حرف مي گيرد و كلمه جان مي
آن كلمه برسم مدتي طول  از اين كلمه به

ها را  آن گيرند.  ها هم شكل مي كشد. تذهيب مي
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ند شو اند. خوب كه تميز مي با جوهر سرخ كشيده
كنم  شود. احساس مي بوي عطر رناس بلند مي

بوي تن زن جوان نيست. نگاه پيرمرد  شباهت به بي
طرف او  كند. به هايم سنگيني مي روي شانه

ي ورودي خيره شده  آستانه چرخم. چنان به مي
بينم و صدايش در  است كه من هم زن جوان را مي

پيچد. درست مثل همان روزي كه  سرم مي
  شوم زنگ در خانه را فشار بدهم.  ق ميسرانجام موف

ي زنگ است كه زن  هنوز انگشتم روي دگمه
ي او همراه  كند. حضور ناگهاني جوان در را بازمي

هايش چنان  دور چشم ي رنگ به با آن هاله
هايم طنين  كند كه صدايش در گوش گيرم مي غافل
شوند.  سرعت سرد و مور مور مي اندازد. پاهايم به مي

شوم تا با گرفتن  خواهد اما خم مي دلم نمي
ام  ها را از كرختي بيرون بياورم. پيشاني زانوهايم آن

  رود.  خورد و سرم گيج مي در مي به

ام گذاشته  از خنكاي دستمالي كه روي پيشاني
كند.  شود حس خوشي تمام وجودم را پر مي مي
بينم، اما ناباورانه  دانم باز خواب زن جوان را مي مي

ها و  خواهد با طرح كنم. دلم نمي م را بازميهاي چشم
ام.  ديوار اتاقم زده رو شوم كه به هايي از او روبه نقش
ها و  ي لب ي نرم گوشه ها و فرورفتگي چشم

كشيدگي بازوها را كه شبيه به اندام زن لوح 
نالم و  بينم، از بخت بد خود مي مفرغي مي

 كنم صدايي كه بندم. باور نمي هايم را مي چشم

  كند:  شنوم واقعي است. باز تكرار مي مي

شنويد! در را كه باز كردم شما  صدايم را مي"
   "هوش شديد! بي

بينم و او كنارم  ديگر يقين دارم خواب نمي
كنم.  نشسته است. بو و گرماي تنش را حس مي

همان حالت بمانم. باز كه  خواهد تا ابد به دلم مي
كنم  مي ام حس ي دستمال را روي پيشاني خيسي

خواهد بلند شوم، از  شوم. دلم مي دچار تشويش مي
ام. چند  اين جا آمده  او تشكر كنم و بگويم چرا به

خورد و از گرماي  تار گيسويش روي صورتم سر مي
  شود:  نفسش گوشم داغ مي

محل كارتان تماس گرفتم. خيال كردم  با "
پيرمرد شما را فرستاده و فراموش كرده تلفن بزند. 

   "...اما 

من، آرام  توجه به شوم. بي سرعت بلند مي به
طور كه آن را باز  رود و همان طرف پنجره مي به
  گويد:  كند، مي مي

تر ست ناگهاني وارد هواي سرد نشويد. شما  به"
   "كنيد! خيلي عرق مي

ي  كنم تا حرفي بزنم، هيچ كلمه دهانم را بازمي
در جا كنار پنجره  آيد. همان مناسبي يادم نمي

دهد. هواي سرد  ديوار تكه مي ها به ميان گلدان
روي صورتش  اي از گيسوي او را به بيرون طره

ها موج در  ي لرزش برگ لغزاند و از سايه مي
  چرخد.  اندامش مي

  "شايد هم تب داريد."

تر است تا  كنم به دهم و فكر مي او حق مي به
روم.  طرف در مي داروخانه نبسته بيرون بروم. به

ام كه  اي بوده ها منتظر لحظه كنم مدت موش ميفرا
  با او گفت و شنيد داشته باشم. 

  "من قرص سرماخوردگي زياد دارم."

كند ناگهان از جلو  اي كه پرواز مي مثل پرنده
شود. از اين كه تا پشت در  هايم دور مي چشم

اي  خواهد بهانه آيد. دلم مي ام از خودم بدم مي آمده
  م. براي ماندن پيدا كن

پيرمرد زياد "آيد:  صدايش از جايي دور مي
   "خورد. سرما مي

آشپزخانه بروم و وانمود كنم  گيرم به تصميم مي
ام. بدون سر و  براي نوشيدن يك ليوان آب رفته

كند.  طرفم دراز مي گردد و دستش را به صدا  برمي
گونه  اش همان ي بازو و انحناي ماهيچه كشيدگي

  ام. هاست كه بارها تصور كرد

ها احتياج  آن دانيد كه ديگر به بگيريد! مي"
  "ندارم.

ممكن "گويم:  گيرم و مي هاي قرص را مي بسته
  "ست ...

  "ممكن نيست."

ام  كند كه تشنگي لحن صدايش چنان تغيير مي
روم. حتا با  گيرم و با شتاب بيرون مي را ناديده مي

ي در ايستاده است و  اين كه يقين دارم در آستانه
چرخم كه  كند، باز نمي شدن من را نگاه مي دور

ي  فرورفته جاي  برايش دستي تكان بدهم. به
دهند  كنم كه نشان مي هايم در برف نگاه مي كفش

كوشم  ام و مي ي زن جوان رفته طرف خانه به
ها بردارم تا بازگشتم را هم  هايم را مماس با آن قدم

  ثبت كرده باشم. 

و و خس خس ي گل گذرد، خشگي مدتي كه مي
ها را همراه  دهد دو تا از قرص ام كه آزارم مي سينه

خورم. از تماشاي حركت  با چند مشت برف مي
هاي زرد و گاه  ابرها در آسمان سربي، رقص برگ

مانده بر درختي يا پرواز  ي باقي سرخ سوخته
ي ديگر و  شاخه اي به اي از شاخه ناگهاني پرنده

برم.  لذت ميهاي برق  ريزش برف از روي كابل
اميد  بينم به ي روشني را مي وقتي هم پنجره

ايستم و تا اين  ي در پشت آن مي ا حركت سايه
  دهم.  راهم ادامه نمي افتد به اتفاق نمي

ي  روي پنجره ايستم روبه آخرين جايي كه مي
ي خيابان و كوچه است.  ي نبش دو راهي خانه

نشيند متوجه  هواي سرد شب كه در تمام تنم مي
ام. نگران اطرافم را نگاه  كار كرده شوم چه مي
بينم و يادم  كنم. از اين كه هيچ كس را نمي مي
اما تلفن "ي مليحي گفت:  آيد زن با خنده مي

شوم و تمام حواسم روي  خوشحال مي "اشغال بود.
  شود.  اشغال بودن تلفن متمركز مي

پيرمرد حتا از حرف زدن در گوشي با 
اكراه دارد. هر وقت تلفن كارشناسان مؤسسه هم 

كشد و منتظر  زند، دست از كار مي زنگ مي
ها را هم اغلب   ماند تا من جواب بدهم. پرسش مي

دهد يا با حركت سر  هاي كوتاه جواب مي با جمله
كند. حتا تا وقتي زن جوان  تأييد و تكذيب مي

  شد گوشي را بگيرد.  زد، حاضر نمي تلفن مي

زند، با اين كه  فن ميآخرين بار كه زن جوان تل
گيرم تا  گوشي را نزديك گوش پيرمرد مي

كند  هاي او را بشنود، از گرفتن آن امتناع مي حرف
خواهد  و بعد از چند لحظه با صداي بلند از من مي

بگويم نه ديگر تلفن بزند و نه غدا بفرستد. زن 
جوان كه صداي پيرمرد را شنيده است، در حال 

گذارد و من  مي گوشي را "ببخشيد"گفتن 
فهمم با من بود يا با پيرمرد و طنين صدايش  نمي

توانم  پيچد. براي همين هم نمي در گوشم مي
حواسم را جمع كنم و پيرمرد بعد از چند بار نگاه 

خواهد كه وسايلم را جمع و جور  بار مي شماتت
كنم و پيش از وقت  كنم. عذرخواهي مي
  كنم.  ساختمان را ترك مي

كنم كه  اين فكر مي  بعد هم فقط بهها  تا مدت
جويي كنم و بخواهم كه  گونه از زن جوان دل چه

دل نگيرد.  هاي پيرمرد را به ي حرف  تلخي
بستگي و وسواس  دانم همين كه از دل مي

پيرمرد در مورد كارش حرف بزنم و اين كه در 
اين سن و سال چه مسؤليت سنگيني دارد، 

ي آرام و  ا چهرهچركين نخواهد بود. حت ديگر دل
قدر ملموس است  بينم. همان لبخندش را هم مي
ام  يا در لوح مفرغي. اما هر  كه در خواب ديده

شوم. نه تنها  گذرد نااميدتر مي روز كه مي
آورم  دست نمي فرصتي براي مالقات زن جوان به

شود. حتا  تر مي روز پريشان كه پيرمرد هم روز به
ضور من هم كشد كه در ح جايي مي كارش به
شود و زير لب  لوح مفرغي خيره مي ناگهان به

  زند كه هيچ مفهومي ندارد. هايي مي حرف

خوشحال از اين كه وضعيت پيرمرد از چشم 
ي  ي شوخي و خنده كاران دور است و وسيله هم

ها زودتر و عصرها ديرتر از  شود، صبح آنان نمي
كنم. تا مطمئن  هميشه ساختمان را ترك مي

ي كارهايش را انجام داده و  كه همهشوم  نمي
شود تنهايش  بلند نمي  ديگر از روي تشكچه

ي ناهار و شام هر  اندازه ها هم به گذارم. شب نمي
برم تا  ها مي كنم و صبح دومان غذا درست مي

مجبور نباشد بعد از رفتن من بلند شود. 
او  خوشبختانه از مؤسسه هم ديگر كار جديدي به

منتظرند كه آخرين كارش، كنند.  ارجاع نمي
همين نقش روي چرم را كه بيش از سه هزار 
سال سابقه دارد تمام كند و با پادداشي او را 
بازنشسته اعالم كنند. حتا اتاقي را هم براي من 

اند. دلم  در ساختمان جديد آماده كرده
دانم با دور شدن از  جا بروم. مي آن خواهد به نمي

غي بسياري از پيرمرد يا حتا از لوح مفر
دهم. ناگزير وقتي  هايم را از دست مي خوشي دل

رساند و از من  انتها مي پيرمرد كار روي چرم را به
خواهد كه تكه چرمي بخرم تا با اضافه كردن  مي

او  ي نقش را كامل كند، به ي خراب شده آن تكه
گويم كه اين آخرين كارش خواهد بود.  مي

ميز تكيه  ش را بهشود، عصاي پيرمرد آرام بلند مي
زند، من را در  دهد و در حالي كه لبخند مي مي

  گيرد.  آغوش مي

جز در  هرگز نشده بود پيرمرد بغلم كند يا به
بيند از حيرت  ي كار حرف بزند. اما وقتي مي باره

ها و پاهايم سست شده است و مبهوت  دست
كند و از  لوح مفرغي اشاره مي ام، به مانده

  گويد.  اش با زن جوان مي ي آشنايي چگونگي

ي زن  خانه توانم وصف كنم تا شب كه به نمي
توانستم بدون  روم چه حالي دارم. نمي جوان مي
ام بروم و  خانه هاي پيرمرد به حرف يقين به

گيرد، قول  بخوابم. پيرمرد كه در جايش آرام مي
ي چرمي را كه خواسته برايش  دهم فردا تكه مي

سراغ زن  راست به جا يككنم و از همان  تهيه مي
  روم. جوان مي

رسم زن جوان را  ي خانه كه مي چند قدمي به
ترين  بينم. بدون كوچك ي ورودي مي در آستانه

ام  تشويشي دسته گلي را كه در سر راه خريده
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بال از من استقبال  كنم. سبك طرفش دراز مي به
گذارد و با چرخشي  ها را در گلدان مي كند. گل مي
طرف آشپزخانه  پيچد به كه باد در آن ميدامنش  به
  رود. مي

  "ديگر كه سرما نخورديد؟"

دهم و  نفسم را از دست مي ناگهان اتكا به
  توانم جوابش را بدهم.  نمي

  "نوشيد؟ چاي كه مي"

  شوم تا فنجان چاي را از او بگيرم. بلند مي

  "چاي سبز هم دارم اگر ميل داشته باشيد؟"

چرخد و  رم ميهاي پيرمرد در س فقط حرف
دانم تا واكنش و پاسخ زن جوان را ندانم آرام  مي
تعريف كردن  گيرم. بدون مقدمه شروع به نمي
كنم. زن جوان در تمام مدت بدون اين كه  مي

اي لبخندش را محو  چشم از من بردارد يا لحظه
  دهد.  كند، گوش مي

  "تان را عوض كنم. اجازه بدهيد چاي"

ي  ي لحظه بالي ان سبكهم شود و باز به بلند مي
گردد  رود و با فنجاني بازمي آشپزخانه مي ورودم به

  شود. كه از آن بخار بلند مي

ي  اندازه انتظار جواب نداشته باشيد. من هم به"
گير شدم. اميدوارم كه احساس من را  شما غافل

  "درك كنيد.

توانم از او چشم بردارم و چاي بنوشم.  نمي
  شوم. ناخواسته بلند مي

  "تر باشد. بله، گمانم وقت ديگري به"

بينم جز اين كه پالتوام را بپوشم.  اي نمي چاره
زنم و  سختي لبخند مي آيد. به تا دم در دنبالم مي

خواهم بگويم پس تا بعد، كه دستش را بلند  مي
  زند.  كند و لبخند مي مي

ها محسورم.  هايش تا مدت از نور چشم
ير از او فكر كنم. غ كسي يا چيزي به توانم به نمي

رسم  خانه مي هاي زياد تا به رفتن  خسته از راه
  اندازم. خودم را روي تختخواب مي

شوم. خوشحالم  صبح هراسان از خواب بيدار مي
ام.  كه شبي را بدون رويا يا كابوس گذرانده

پوشم و با اين تصميم كه در  سرعت لباس مي به
ايي خورم و هم غذ اطراف سمساري هم صبحانه مي
زنم  خرم، از خانه مي براي ظهر و شب پيرمرد مي

  بيرون.

هوا سردتر از روزهاي ديگر است. اهميت 
خواهم هر چه زودتر تكه چرمي را كه  دهم. مي نمي

او برسانم. يقين  پيرمرد خواسته بخرم و خودم را به
قدر با هوش است كه  دارم منتظر من نشسته و آن

ام. اما  وان رفتهي زن ج خانه بداند شب گذشته به
شود. بعد  رسم در باز نمي ساختمان مي همين كه به

هاي واهي، در كه باز  از چند بار تقال و خيال
بينم پيرمرد پشت در افتاده و  شود مي مي
خاطر بردن بديل لوح مفرقي او  پندارم كسي به مي

  را آزار داده است.  

  2006استاوانگر، اكتبر     

  

آوازهاي خاموش "ي  ر نشدهي منتش از مجموعه    
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*  
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  كيشوت و شهرزاد و دن 

  

  اسد سيف

  

امروز صبح روز جمعه، دومين هفته از سومين 
ست، ابري  شمسي است. هوا آفتابي1386ماه سال 

ست،  در آسمان ديده نمي شود، آسمان سراسر آبي
اند كه از  درختان تن به آغوش باد خنكي سپرده

بر سر و كول يدن است، پرندگان صبح در حال وز
  درختان در جنب و جوشند، هوا، هواي بهار است.

شهرزاد نشسته بر يك صندلي در ايوان خانه، 
به تماشاي طبيعت سرگرم است. بر ميز پيش روي 
او كامپيوتري قرار دارد و صفحه سفيدي در آن باز 
است، انگار مي خواسته چيزي بنويسد، اما پرواز 

ا خود برده است. درخت روبرو را خيال او را ب
كشتي مي بيند و جنگل را دريا. ميهماناني را در 

قرار است امروز از آن  "سروانتس"انتظار است. 
ها، به صرف چاي، در تهران ميهمان او  سوي آب

باشد. دلش مي خواهد فردوسي و عطار و هدايت 
سر  "ميكل"نيز باشند، آروز مي كرد كه اي كاش 

 "ماركز"و  "يوسا"و  "داستايوسكي"و  "رابله"راه، 
را نيز با خود مي آورد. در نامه پيشين قول داده 

 "سانچو"و  "كيشوت المانچاي دن"بود كه اين بار، 
را نيز با خود همراه كند، البته بدون اسب و ساز و 

خوشش مي آيد،  "كيشوت دن"برگ جنگي. از 
شهره آفاق است، مشهورتر از  چون خود او، هم
هم شايد بيايد، او به حتم  "گوته". "روانتسس"
را با خود خواهد  "ميالن كوندرا"و  "گونتر گراس"

و  "فوئنتس"آورد. شايد در اين ميان سر و كله 
هم پيدا شد. مي گويند  "تولستوي"و  "بالزاك"
زندگي مي  "مادام بواري"ها با  خود تازگي "فلوبر"

اند تا  تهكند و از قرار معلوم با هم به روسيه رف
تصميم دارد  "اما"بزنند.  "آنا كارنينا"سري به 

تشويق كند تا  "تولستوي"را به زندگي با  "آنا"
شايد از اين طريق عشق را در آن پيرمرد دوباره 

زنده كند. مي گويد، از اولش مي دانست كه اين 
ها سرانجامي نخواهند داشت. ما مي  عشق

كه  دانستيم كه شكست خواهيم خورد، چنان
پرنس "و يا  "بالزاك"ي بيچاره "بابا گوريو"

مي دانست.  "داستايوسكي" "ابله"در  "ميشكين
هاي ما بود. آنا بايد  اين  واقعيت تلخ داستان

كه  چنان را از سر بدر كند، هم "ورونسكي"عشق 
سر را فراموش  خود وي عشق به آن جوان خيره

از انسانِ هميشه عاشق  "اما"كرده است. 
نيز بگويد،  "آنا"مي آيد، اين را بايد به خوشش 

زندگي بدون عشق به هيچ پشيزي نمي ارزد. از 
اما مدتهاست كه خبري نيست،  "شكسپير"

يعني شهرزاد خبر ندارد، مي داند كه او هميشه، 
جا هست، هر جا كه عشق باشد و مرگ،  همه

و يا  "ژولي"شايد او هم در اين آخر هفته دست 
خيال تراژدي، به ديدار  فته و بيرا گر "دزدومونا"

حتماً آنها  "جويس"رفته.  "جويس"اش  همسايه
را براي قدم زدن به ساحل دريا خواهد برد، 

را ببينند. كاش  "اوليس"شايد هم به يونان تا 
هم پيش آنها باشد، بيچاره اين اواخر  "پروست"

كه او را  "آلبرتين"زياد تنهاست. از دست 
در  "مارسل"ناراحت است. رنجاند و تركش كرد، 

ترتيب آن را  "كانت"آن ميهماني پارسال كه 
نويسان را با  داده بود و مي خواست داستان

زياد خوشش  "شوپنهاور"فيلسوفان آشنا كند، از 
قول داد تا  "هگل"نيامده بود، ولي بر عكس، به 

مي  "هگل"دگربار همديگر را در فرانسه ببينند. 
آشنا كند، كافكا گفت،  "ماركس"خواست او را با 

تبليغ ايدئولوژي را كنار بگذارد،  "ماركس"اگر 
من نيز خواهم آمد. او حتا پيشنهاد كرد، همه در 

بار  او، وي را ميهمان باشند، البته اين "قصر"
نيچه هم حتماً بايد باشد. به او خواهم گفت تا با 

اش بيايد. در همين ميهماني  "مرد ديوانه"آن 
رار داستايوسكي قرار شد بار ديگر بود كه به اص

را هم دعوت  "لكان"و  "يونگ"و  "فرويد"
  كنند. 

 كه چنين ديدار شهرزاد دلش گرفت از اين

  هايي در اين سوي جهان كمتر اتفاق مي  افتد.

شهرزاد نشسته بر يك صندلي در ايوان 
اند.  ها بر صفحه روشن كامپيوتر خيره خانه، چشم

گر هم زنده بود، ديگر از پادشاه سالهاست مرده، ا
اقتدار چيزي در او يافت نمي شد، بايد مي مرد، 

اند،  ها بزرگ شده عمرش به سر آمده بود، بچه
پيشه پدر اما پي نگرفتند، زندگي را پنداري از 

اند، دارند تخم عشق و زندگي در  مادر آموخته
جهان مي كارند، دنيا اما به كام نيست. هنوز 

سفر سندباد نگذشته، او در  چند سالي از آخرين
حال تدارك سفري ديگر است، مي خواهد اين 

زمين كتاب بار كشتي كند، به  بار از مشرق
اسپانيا و ايتاليا برود، شايد هم سري به بندر 
هامبورگ در آلمان بزند، شنيده است، مردم اين 

چون خوردن نان عادت  ديار به خواندن كتاب هم
ارد، آنگاه كه بار اند. سندباد تصميم د كرده

كشتي را در اروپا خالي كرد، يك كشتي كتاب 
با خود به هند و ايران و عراق بياورد. سفارش 
رازي را در گوش دارد كه مي گفت؛ افالطون و 
ارسطو يادت نرود، از فالسفه جديد هم هر چه 
ديدي بياور، اگر گذارت به شهر كلن در آلمان 
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ادت نرود، هاي آرامش دوستدار ي افتاد، كتاب
هايي كه بار او مي كنند، مرا به ياد جواني  فحش

خودم مي اندازد.  سندباد شايد هم از چند 
نويسنده دعوت كند تا مدتي از عمر خويش را در 
بغداد و اصفهان بگذرانند. مي تواند آنها را به ديدار 
سعدي و حافظ ببرد و يا با فردوسي آشنا كند، 

بوس نكرده باشد. اگر البته اگر در توس خود را مح
كار تجارت خوب پيش رفت، مي تواند تجارت 
كتاب را حرفه خود كند. در يكي از همين سفرها 
شايد هم سعدي را با خود همراه كند تا ترسش از 

  دريا بريزد.

شهرزاد نشسته بر يك صندلي در ايوان خانه، 
را  "كيشوت دن"روبروي صفحه روشن كامپيوتر، 

اي در  امت، سوار بر اسب با نيزهبلندباال و كشيده ق
دست، در ذهن مجسم مي كند كه با سخاوت 
ها  تمام، خود را مأمور برقراري عدالت در بين انسان

كيشوت با اقتدار خويش، از همان  مي داند. دن
اواخر قرن شانزدهم در تمدن اروپا و سپس تمدن 

اي داشته است. رمان از  جهان شركت و نقش ويژه
ر برابر تفكر جزمي قد برافراشت، رمان همان ابتدا د

ديوار اطاعت را در هم ريخت.  "سانچو"چون  هم
اسپانيا اعتبار از سروانتس دارد. شهرزاد به بغداد 
مي انديشد، شهري كه به او زنده است نه به آتش 
توپخانه آمريكا. شهرزاد دلتنگ جواناني از اين شهر 

داي خدا است كه زندگي ناكرده، تن را پاره پاره ف
كه خلق را از آن نصيبي باشد.  مي كنند، بي آن

پايان و تخيل  شهرزاد انگار صبر ايوب دارد، عمر بي
كران خويش را همچنان وقف حمايت از  بي

ها سالحي  هاي زندگي كرده است، از كتاب زيبايي
ساخته براي نابودي هر گونه ابزاري كه بخواهد 

دلش گرفته زندگي را بر انسان تلخ كند، شهرزاد 
هاي ديروز، به لباسي ديگر،  كه؛ خليفه است از اين

امروز هم حاكم تن و جان مردم هستند. شهرزاد 
كه حاكمان امروز نيز  به دل نگران است از اين

اند، چون دانايي را بر نمي تابند.  كتاب را دشمن
  هاي دربند است. شهرزاد دشمن خيال

نه، شهرزاد نشسته بر يك صندلي در ايوان خا
كامپيوتر پيش روي او روشن است. در آدرس 

هايي را مرور مي كند كه در اين  پستي خود، ايميل
و ديگران دريافت داشته است.   اواخر از سر وانتس

رابطه شهرزاد با سروانتس بيش از رابطه اوست با 
ديگر نويسندگان. سر وانتس برايش نوشته كه 

اي از  هست، مظهر آزادي، اگر چه پار كتاب زندگي
آنها دروغ محض هستند و خيالي بيش نيستند. 
كتاب به ما ياد مي دهد كه چگونه بينديشيم، كه 
بسازيم، دوباره بسازيم. شهرزاد پيش خود مي 
گويد، اين مرد عجب شوري در سر دارد، مي 

اي از  ها را بدرد و جلوه خواهد در رمان همه پرده
ادر به نويسان اصيل ق آن حقيقت را كه تنها رمان

انتقال آن هستند، بر خواننده آشكار كند. براي 
كيشوت خوشش مي آيد و  همين شهرزاد از دن

را  "كيشوت دن"مثل هر بار تكرار مي كند كه بايد 
از سر گرفت، رمان بايد جوالنگاه خاص خود را 
بيابد و خود را از شعر و فلسفه و تاريخ متمايز كند. 

ادامه آنها. رمان  رمان نه شعر است نه تاريخ و نه
هايي از زندگي بشر بپردازد كه تا  بايد به تجربه

كنون آشكار نشده است، رمان بايد به قول 
كند. شهرزاد از  "دري پرده"ي عزيزم "كوندرا"

هاي كوندرا نيز كيف مي كند و آنها را براي  ايميل
  سروانتس هم مي فرستد تا او نيز با آنها حال كند.

ه است كه رمان بايد سروانتس برايش نوشت
محل گردهمĤيي صداهاي گوناگوني باشد كه با هم 

 "باختين"در تضادند. شهرزاد خوشحال است كه 
ذهن همه   چون شعاري بر پرده آن را هم

نويسندگان جدي نوشته است. سروانتس اين روزها 
هر چه را كه از نويسندگان ديگر بشنود و يا 

يميل مي كند. بخواند، با آب و تاب براي شهرزاد ا
  مي داند كه شهرزاد خوشش خواهد آمد. 

چندي پيش گوته براي شهرزاد نوشته بود كه؛ 
كه به كشور و حتا زبان  يك نويسنده بيش از آن

مادري خود تعلق داشته باشد، به سنتي تعلق دارد 
در  "ديدرو"، "اشترن"، "سروانتس"، "رابله"كه 

ده در اند. اين خانوا آن از اعضاي يك خانواده
مي زيد، مستقل از ادبيات  "آشيانه ادبيات جهاني"

ها. شهرزاد نيز در پاسخ، برايش نوشته بود؛  ملت
خالقيت نوين وابسته به سنت پيشين است و 

هاي نوين تغذيه مي  تكامل هميشه از آفرينش
كند، چه فرق مي كند كه اين تجربه ريشه در 
د كدام سنت داشته باشد، مهم اين است كه به در

  كار امروز ما بخورد.

اصالً خوشش  "بورخس"شهرزاد از اين ايميل 
اي فرا مي رسد كه تعداد خواننده  نيامد كه؛ دوره

نويسان خوب كمتر باشد.  خوب از عده رمان
شهرزاد براي بورخس نوشت؛ لطفاً حرف در دهان 

طوري  همكارانت ننداز، مگر نمي بيني كه همين
اند. تو كار  رفته ها به الك خويش فرو نيز خيلي

خودت را بكن، گيرم كه امروز كسي آن را نخواند، 
  اما فردا را چه ديدي؟ 

براي شهرزاد نوشته است؛  "فوئنتس"
كيشوت ثابت كرد كه عقل را با ايمان سر  دن

هم به اين كار موفق  "آراسم"سازگاري نيست، 
را مبلغ  "اومانيسم مسيحي"نشد، او نتوانست 
ن را با هم آشتي دهد. من فكر باشد و عقل و ايما

 "در ستايش جنون"كيشوت ادامه  مي كنم دن
انتشار  1509آراسموس بايد بوده باشد كه در سال 

يافت. فوئنتس از شهرزاد مي خواهد تا او اين 
موضوع را با سروانتس در ميان گذاشته، واقعيت 
امر را از او جويا شود. فوئنتس بر اين نظر است كه 

نمي توانست آزادانه در آزادي چون سروانتس 
فراتر  "آراسم"انديشه سخني ابراز دارد، به ناچار از 

به فضاي  "عدم يقين"و  "خرد"رفت و از آميزه 
كيشوت رسيد. او براي شهرزاد نوشته  برتر در دن

است كه اگر سر وانتس اين كار را نمي كرد و 
مي نوشت، مثل او كارش به  "آراسموس"چون  هم
كشيده و به حتم، چون  "تيش عقايددادگاه تف"
هايش تكفير و خود محكوم مي  كتاب "آراسموس"

  شد.

ويرجينيا ولف براي شهرزاد نوشته؛ از آن 
ام،  دست يافته "اتاقي براي خود"روزي كه به 

تر مي نويسم. دلم براي خواهر شكسپير  آزادنه
طور كه حدس مي زدم،  همچنان مي سوزد. همان

كم در اين راستا آزاد مي  د كمها دار انرژي ما زن
شود. احساس ما را هيچ مردي نمي تواند بيان 
دارد. قرار نيست ما اشتباه تو را تكرار كنيم. 
شهرزاد از جسارت ويرجينيا خيلي خوشش مي 

  آيد. او هميشه رك و راست حرفش را مي زند.

ماركز براي شهرزاد نوشته؛ صد سال تنهايي 
اي  با ريشهاي جهان است  توصيف اسطوره

كه جهاني باشد، صد  آمريكاي التيني، پيش از آن
در صد آمريكاي التيني و البته صد در صد 
شخصي است. ماركز از اين تعجب مي كند كه 

كه  در بعضي از كشورها، نويسندگان با اين
غني در فرهنگ خويش دارند، در   هايي اسطوره

پيوند بين رؤيا با واقعيت عاجزند. شهرزاد در 
سخ برايش نوشته؛ داشتن يا نداشتن مسأله پا

اين است، براي خلق اثر هنري بايد توان فكري 
الزم را در اين عرصه داشت. داستان بايد 
روشنگر باشد، اين يك واقعيت است، 

، "مادام بواري"، "آنا كارنينا"، "كيشوت دن"
ها  تو و بسياري ديگر از رمان "صد سال تنهايي"

اريخ زندگي را از ما دريغ اين را ثابت كردند. ت
داشته، حيف است كه داستان نيز نقش تاريخ را 
براي ما بازي كند. خيال ناب را پشتوانه فكري 

  ناب الزم است.

اي از  شهرزاد امروز در كمال حيرت نامه
حضرت موسي دريافت داشته است. البته 

ترها دوستان جوانش براي او نوشته بودند  پيش
له پيامبران نيز در آن كه هر از گاه سر و ك

صفحات اينترنتي كه به داستان مي پردازند، پيدا 
مي شود، اما او اصالً انتظار دريافت نامه از 
حضرت موسي را نداشت، اگر چه بعضي از 

ديده  "شب هزار و يك "هاي تورات در  داستان
مي شود. اين اصالً تقصير او نيست، خودش هم 

ر سال و در هر نمي داند، كجا و به چه طريق، ه
افزوده شده  "هزار و يك شب"كشور بر حجم 

است. او نه تنها از اين موضوع غمي به دل راه 
كه، در  كه خوشش مي آيد از اين نمي دهد، بل

تكامل اين كتاب، هيچ كس احساس غريبي با 
  آن نمي كند.

موسي برايش نوشته است كه شما 
 ايد تا نقش ما، نويسان به عمد خواسته داستان

نويسي ناديده  پيامبران را در تكامل داستان
هاي شما  بگيريد، البته ما پيامبران از داستان

خوشمان مي آيد، بعضي از آنها را با شور و شوق 
مي خوانيم و براي ديگر دوستان خود هم مي 
فرستيم تا بخوانند. من نمي دانم چرا تا آن 
جوان كلمبيايي از حمام خانه، آن دخترك بخت 

را به آسمان مي  "رمديوس خوشگله"ه، برگشت
تان كيف مي كنيد و اصالً فكر هم  فرستد، همه

نمي كنيد كه اين كارها را ما پيشتر از شما 
ايم. حاال جناب ماركز هوشياري به خرج  كرده
اند. بسياري از اين  اند و امروزي نوشته داده

ايم. حضرت محمد  ها را ما كهنه كرده موضوع
را خواند، برايم نوشته  "هاييصد سال تن"وقتي 

بود؛ موسي جان، پدر بزرگوارم! اينها چه مي 
و  "تورات"اند، نه  خوانده "قرآن"گويند، انگار نه 

هاي  ها و اسطوره ، از افسانه"اوستا"
هم پنداري خبر  "سومر"و  "النهرين بين"

يا  "اُستُن حنانه"ندارند. حتماً آن داستان 
ا به ياد داري، ي من ر"ستون سخنگو"داستان 

ام، خود نيز نمي دانم كه اين  البته من گيج شده
اند،  كار من بوده است و يا به من نسبت داده

ها. حال بگذريم،  ام از دست اين حديث مانده
  اند كه؛ آورده
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ستوني بود كه پيامبر مسلمانان، حضرت 
محمد، (كه من باشم) بر آن تكيه مي داده، براي 

، بعدها به علت ازدحام، از مردم سخنراني مي كرده
منبر استفاده مي كند. ستون از اين موضوع 
ناراحت مي شود و به سخن مي آيد. دلگير است از 

كه ديگر پيامبر به او تكيه نمي دهد. پيامبر از  اين
جويي مي كند. دستور مي دهد تا آن را  ستون دل

اش كنند و به خاك بسپارند. پيامبر به  غسل و كفن
  به بهشت رفت.  "اُستُن"گويد،  يارانش مي

اُستُن "راويان اين تفكر از قول من براي 
اند و زندگي پس از مرگ.  روح قايل شده "حنانه

موسي جان! پدر بزرگوارم! من نيز در آن ايام، 
هاي عصر سنگ فكر مي كردم  چون ديگر انسان هم

كه سنگ با قابليت خداگونگي خود داراي قداست 
ويي در آن نهفته است كه روح است، يعني نير

  انسان نمي بيند.

ها گذشته، چرا اين جماعت به  حاال از اين
 "القمر شق"هاي من توجه نمي كنند،  معراج رفتن

را چرا نمي بينند. درست است كه من آن داستان 
را از تو شنيده بودم، اما در  "يوسف و ذليخا"

بازگويي آن براي پيروان خود، كلي شاخ و برگ به 
ترين اثر زمان  اضافه كردم، طوري كه اروتيكآن 

خود بود و هر مرد مسلماني با خواندن آن كيف 
مي گفت، اما به دل  "ذليخا"مي كرد، بر زبان لعن 

  عاشق او بود.

موسي جان! درست است كه من بيشتر 
هاي قرآن را از تو شنيده بودم و فقط با  داستان

 كمي دستكاري براي قوم خويش بازگفتم، اما

بعدها ديدم كه تو نيز به نوبه خود آنها را از آن 
اي، البته او هم  بزرگوار كه زرتشت باشد، وام گرفته
ها را هم در  از ديگران برگرفته بود. بعضي

النهرين و يا سومري ديدم. اينها  هاي بين اسطوره
اصالً برايم مهم نبود، حاال هم نيست، مهم اين بود 

نيدن آن لذت ببرند، كه مردم سرگرم شوند و از ش
زده مي شدند. اصالً  ها وحشت هر چند بعضي وقت

و  "سيمنون"يا  "هيچكاك"من فكر مي كنم، اين 
هاي خويش، از ما زياد  در داستان "پو"يا حتا آن 
  اند. تو چنين فكر نمي كني؟ ياد گرفته

شهرزاد هنوز نامه موسي را به پايان نرسانده 
از او دريافت  بود كه بر حسب تصادف يك ايميل

كرد. موسي برايش نوشته بود، آدرس پستي او را 
اش در آمريكا برايش  يكي از دوستان ايراني

فرستاده است و در ادامه نوشته بود؛ از همان 
كه چون با نامه  ام اي دريافت داشته دوست نامه

ام به تو در ارتباط است، آن را برايت مي  قبلي
  است: فرستم. در نامه دوست موسي آمده

ها  سوره كهف در قرآن مثل اكثر سوره
يكدست و منسجم نيست و اصالً قرآن مثل عهد 
عتيق و يا جديد نيست كه داستاني را ابتدا شروع 
كند و به پايان برساند. در اين سوره مثل بعضي 

هاي ديگر قرآن ابتدا راوي انسان است و بعد  سوره
 مي افتد. بگذار ابتدا "باري"تريبون به دست 

هايي از داستان اصحاب كهف را برايت نقل  گوشه
كنم، آنگاه به داستاني از موسي مي پردازم و 
سپس در پايان داستاني خواهم گفت از 

  ."ذوالقرنين"

سال  309يا  303مي گويند اصحاب كهف  -1
اند. گفته مي شود هر قرن  در خواب بوده

خورشيدي (قرن صدساله) صد و سه سال قمري 
، سال قمري است 309همان  303مي شود كه 

ولي براي قداست عدد سه مالك است. برخي مي 
هاست كه  اند. پنج عدد مانوي گويند پنج نفر بوده

راوي هم بر آن تأكيد دارد. چهار ايراني در كنار 
شان  اند با سگ ها گفته مي شود پنج. بعضي "باري"

اند، در ماجراي هفت امشاسپند،  هفت نفر بوده
با اهورامزدا هفت تاست. در نقشي از  تعداد آنها

آناهيتا كه آناهيتا سوار گاو است كه آن را بكشد، 
  سگي هم به عنوان محافظ حضور دارد.

است كه با پير مواجه  "فتي"همراه موسي  -2
مي شوند. فتي به اعتبار تاريخ مكتوب بايد 

به معناي ماهي  "نون"باشد كه  "نون بن يوشع"
گويد؛ آن ماهي كه سرخ  است. فتي به موسي مي

كرده بوديد، زنده شد و رفت توي دريا. اين پير كه 
 "خضر"اسمي از او در قرآن نيست بايد همان 

باشد. كارهاي خضر تماماً مورد اعتراض موسي 
است: كشتن نوجوان، سوراخ كردن كشتي، 
جلوگيري از ريزش ديوار. خضر موسي را متهم مي 

ي شود و تنهايي به صبري و از او جدا م كند به بي
راه خويش ادامه مي دهد. موسي نماينده تعقل 
است و عصايش سمبل همين موضوع، مثل عصا يا 

كه دست پادشاهان ايراني است به مثابه  "برسمي"
خرد و دادگري. خضر سمبل بينش و درايت است، 
چيزي فراتر از تعقل و تمام اين قضايا بر كنار آب و 

ست و ماهي  مرگ زندگي يا روي دريا جريان دارد.
كه سوخت مي تواند به اصل خود كه دريا باشد 
برگردد. تعقل در دريا جايي ندارد و بايد برگردد، 

اي  ولي بينش مي تواند در دريا ماندگار باشد. اشاره
هم شده است كه بين دو دريا برزخي هم قرار 
گرفته كه نمي گذارد آن دو به هم درآميزند. برزخ 

ظلمات است كه براي رسيدن به همان ظلمت و 
طوري كه  آب شيرين بايد از آن گذشت، همان

اصحاب كهف از ظلمت خواب و سياهي غار عبور 
مي كنند و ماهي با سوختن و محو تن به روشنايي 

  دست مي يازد. وطن خودش؛ دريا.

ذوالقرنين در مغرب ظلمت و پليدي مي  -3
كه بيند و در مشرق نور و روشنايي. ذوالقرنين 

معناي لغوي آن را داراي دو سري چشم در نظر 
اند، براي ما به اين اعتبار قابل طرح نيست.  گرفته

در اخترشناسي ما ذوالقرنين مقارنه به همراه دارد 
و سعدين را. او خوشبخت است مثل خضر كه به 
روشنايي و آب حيات دسترسي پيدا مي كند. 

 هدايت به همين "آب زندگاني"داستان زيباي 

  موضوع اشارت دارد با برداشتي اجتماعي.

در تمامي اين سه داستان و سه موضوع به 
ظاهر منفك از هم ارتباطي وجود دارد براي 
رسيدن به مدينه فاضله، دريا و روشنايي و شرق و 
آب حيات بايد از برزخ، مرگ و ظلمت و تاريكي 

طور كه يونس در شكم ماهي و چه  گذشت، همان
دريا اين برزخ ظلمت را سپري جالب كه در خود 

ها سر و كار  مي كند. ما در اينها با دنيايي از سمبل
اند به عرفان ما. فقط با  داريم كه كشيده شده

ها است كه  توجيه علمي و روانشناسانه اين سمبل
مي توان به حافظه تاريخي ملت و مردم راه گشود 

  ها را بازشناخت. هاي آن ها و افسانه و باورها، قصه

هايي از اين دست  البته هر ازگاه توجه به مقوله
ايران معاصر به چشم مي خورد،  هاي  در داستان

اش حرف مي زند،  مثالً صادق هدايت با سايه
فروغ فرخزاد دستهايش را در باغچه مي كارد تا 

اي را با  پور زن باكره سبز شوند، شهرنوش پارسي
ن مي كه مي داند، باري نخواهد داد، در زمي اين

كارد و يا هوشنگ گلشيري به رمل و اسطرالب 
پناه مي برد تا انحطاط  "زدگي جن"در رمان 

چاه "يك كشور را تصوير كند. رضا قاسمي در 
هاروت و ماروت را از آسمان به زمين مي  "بابل

كشاند و در پاريس بر آنان لباس روز مي پوشاند 
رضا  تا روايتي ديگر از انقالب و تبعيد ارايه دارد.

داستان خضر پيامبر  "محبوبه و آل"دانشور در 
ها نسيم خاكسار  را با انقالب گره مي زند. تازگي

با اثاثيه  "بر فراز مسند خورشيد"هم در رمان 
اتاقش درد دل مي كند و با گل و گياه و پرنده 
حرف مي زند. اما به كارگيري فرهنگ خودي در 

جدي  ها هنوز ادبيات داستاني در ما ايراني
  نيست. 

شهرزاد نامه دوست حضرت موسي را با 
اشتياق خواند، تصميم گرفت تا هم براي موسي 

اش پاسخي بنويسد، شايد  و هم آن دوست ايراني
اي جداگانه براي حضرت محمد نوشت.  هم نامه

نويسان و پيامبران صفات مشترك  ميان داستان
فراوان است. شهرزاد هنوز هم بر اين باور است 

  اند. نويسان بوده يامبران نخستين داستانكه پ

شهرزاد نشسته بر يك صندلي در ايوان 
، كامپيوتر پيش روي او روشن اي در ايران خانه

است. شهرزاد در انتظار به سر مي برد، دلش 
هاي از مد افتاده،  گرفته است از اين همه خيال

هاي بنجل، سرگيجه گرفته  ها و افسانه اسطوره
مه انحطاط كه به نام ادبيات دارد است از اين ه

در اين كشور بازتوليد مي شود، از اين انبوه 
نگاري و شبه اعترافات كه به نام رمان دارد  وقايع

قد مي  "رابله"و  "سروانتس"در برابر نفي هنر 
افرازد. رمان متأسفانه نمي خواهد در اين كشور 
از تاريخ خود، نه از تاريخي ديگر، تبعيت كند. 

گرايي وحشت برش  اد از اين همه ابهامشهرز
نويسي را  داشته، انگار كساني دارند به عمد مبهم

تر جلوه  تر و يا پسامدرن تبليغ مي كنند تا مدرن
كنند. ياد حرف يك از نويسندگان ايران افتاد كه 
روزي برايش نوشته بود؛ ما در ادبيات نيز 

ايم، نمي توانيم  گرا شده چون سياست تقليل هم
بطه جهان مدرن رمان و داستان را در نسبت را

با خود تعريف كنيم. ما ادبيات و هنر را نيز به 
هاي سياسي و اجتماعي خود  پاي مصلحت
  ايم.  قرباني كرده

شهرزاد نمي تواند به اين دوستان خود 
بفهماند كه ادبيات مركز و پيرامون ندارد، شمال 
و جنوب در آن جايي ندارند، ابرقدرت نمي 

اسد، همه جا امكان شكوفايي دارد. او بارها شن
گفته است كه؛ تا خود را نشناسيم، تا ادبيات 
گذشته و حال خود را نشسناسيم، نمي توانيم 

  اثري در خور خلق كنيم.  

شهرزاد دلش مي خواهد در پيشواز از جناب 
هاي بكر  هاي نصرت از كتاب ميكل سروانتس تاق

بابا را من  علي برپا شود. مي گويد مهم نيست كه
نوشته باشم يا فرزندانم، مهم اين است كه او نيز 
به همراه چهل دزد بغداد، در كنار سندباد بحري 
و سندباد زميني، در كنار شمس وزير و ماهيگير، 
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...لباس رسمي داستان روز بر تن كرده، به استقبال 
كيشوت و همراهان در تهران بروند. شهرزاد  دن

هايي  ران را شاد ببيند، در خانهآرزو دارد مردم اي
ها صداي خواندن داستان فضاي آن را  كه شب

رنگارنگ مي كند و مدارسي كه كودكان به جاي 
بالهت، دانايي مي آموزند تا بتوانند بر ترس قرون 

  غلبه كنند و اميد به زندگي رونق گيرد.

افتاد كه برايش  "بورخس"شهرزاد ياد نامه 
ظ كردن در آسمان آسان نوشته بود؛ آفريدن و حف

است، بر روي زمين اما اين دو دشمن يكديگرند. 
حال پنداري در اين سرزمين كه ايران باشد، همه 

اي نجات  چيز را به آسمان مي برند تا در آنجا عده
ها گره زده، مدتي ديگر بر  خود را در ناداني توده

همگان فرمان رانند. شهرزاد تهران امروز را نمي 
كند، حيران است از موجوداتي در  تواند درك

ها كه نه انسان هستند و نه ميمون، انگار  خيابان
دارند سيرك بازي مي كنند. فكر مي كند، اگر 
سروانتس اينجا را ببيند، خواهد گفت؛ آه! چقدر 

ها  زاده شبيه اسپانياي چهار قرن پيش است، نجيب
هاي دلير  اند و شواليه به دامان فقر افتاده

ند، يابوي نزار ما در اينجا اسبي بادپا مي سرگردان
سواد به حاكمان بدل  نشينان بي  نمايد و قلعه

را ببين كه چگونه آستين باال  "غول"اند. اين  شده
شواليه "را منتظر است.  "كيشوت دن"زده، پنداري 

هم حتماً همين دور و برهاست، حاال سر  "ها آيينه
، من كه يك اش پيدا مي شود. شهرزاد عزيز و كله

بار برايت گفته بودم؛ به نظرم، ديگر زمان آن 
رسيده تا گذشته و حال در هم آميزند و به روندي 
منتقدانه تبديل شوند. عزيزم! من از تو آموختم كه 
در داستان هيچ كس حق بيان انحصاري ندارد، من 
در اصل به هويت تو در جهان معاصر معنا 

هويت مرا تكامل كه ديگران دارند،  بخشيدم، چنان
مي بخشند. من سعي نمودم تا بيان را از دسترس 
حلقه محدود نخبگان در بطن قدرت، خارج كنم. 

ترين مكان دنياست،  جهان ما در داستان دمكراتيك
فضايي آزاد كه هر كس مي تواند تفسير خويش را 
از جهان ابراز دارد، در دنياي ما، در رابطه بين 

اسي وعقيدتي و چه آدميان، هيچ جزمي، چه سي
ام، شهرزاد  مذهبي حاكم نيست. دوست گرامي

ها هستيم،  ترين عاقل خوبم! فكر نمي كني، ما عاقل
اگر چه سراسر خياليم؟ اين حق ماست كه هميشه 
چون موج بتوفيم، ادبيات يعني همين. مگر 
واقعيت ثابت است كه من تو و يا آدميان 

  هاي ما ثابت باشند؟ داستان

ست، حاكمان  گويد؛ زمانه عجيبيشهرزاد مي 
هاي زمان ما، ديگر   امروز بر جهان، بر خالف خليفه

عريانِ عريان هستند، بيچاره نويسندگان جوان در 
كشورهاي مستبد كه تا مي خواهند همين عرياني 
را داستاني كنند، به دام گرفتار مي آيند، رانده مي 

يا القلم مي شوند و  شوند، تبعيد مي شوند، ممنوع
  خونشان ريخته مي شود. 

اي در ايران، باد  شهرزاد نشسته بر ايوان خانه
شديدي آغاز وزيدن كرده است. ابرهاي تيره و تار 
آسمان را پوشانده است، صداي هراسان مرغان 
خوشخوان از دور شنيده مي شود، ماهيگيران تور 

از دور مي  "فانوس دريايي"اند،  به دريا انداخته
ي در ميدان آزادي دارد گل سرخ درخشد، پاسبان

به عابريني هديه مي دهد كه هر يك كتابي در 
  كنار نانِ شب در كيف دارند.

شهرزاد به مراسم بزرگ استقبال از سر وانتس 
در تهران فكر مي كند. بايد لباس نوي خويش بر 
تن كند و به فرودگاه برود، هواپيما ساعت شش 

فرزندانش  صبح بر زمين خواهد نشست، چند تن از
  در ايران نيز او را همراهي خواهند كرد.

شهرزاد نشسته است جلوي صفحه كامپيوتر، 
اي را در اينترنت مي گشايد، صفحه مربوط  صفحه

نويسان معاصر ايران. در  مي شود به داستان
نخستين تصوير،مردان و زنان جوان بسياري 

اند پشت صفحه كامپيوتر و دارند همچنان  نشسته
ند. بر نخستين صفحه آن نوشته شده مي نويس

  است:

خيال ناب زاده ذهن ناب است. سايه  
هردرختي بر روي زمين در برابر آفتاب، با هيكل 
آن درخت در رابطه است. از درختان نونهال نمي 

اي بزرگ داشت، اما از هر  توان و نبايد انتظار سايه
درختي كه بخواهد بماند و بشكوفد و سايه 

يد انتظار داشت تا ريشه در خاك بگستراند، با
  تر بدواند. عميق

*  
  

  

  

  

  نقطه نوري كوتاه

  آنجلس لس - منصور خاكسار                         

  تقديم به: آزاد نفيسي                                

  همسو با خود رويم

  پرد مي

  زند. اي كه بال و پري آزاد مي پرنده

  دور از من

  ي او كه در سايه

  ام. ود را رها كردهخ

  تنهايم

  دوگامي زودتر از روز

  و در پوششي از پائيز

  اي كه در پروازش با پرنده

  ام. هواي آزادي، پيدا كرده

  تصادف پروازي

  در نگاه

  و مرگ برگ برگ درختاني

  ريزد. كه هر دو سويم مي

  نقطه نوري كوتاه

  از پر

  ي آزادي فاصله از

  ي آبي در آينه

  ابِ مرگو خاكي كه از خو

  خيزد بر نمي

  

  صعود گيسو

  پرتو نوري عال                               

  

  ايستد؛ رودخانه هرگز نمي

  ام. گردد آبي كه در آن تن شسته برنمي

گيسويم در شب صعود  

  ي يار ي عاشقانه بوسه

  ي قبر را روشن كرده است. سياهي

  

  پرتاب نقل و سكه و پولك

  كوبند سنجي كه بهم مي

  گردد دفي كه در هوا ميو 

  دست به دست.                          

  آيد. گفتم: صداي پرواز سنگ مي

  گفتند: نواي مبارك باد است البد.

  تلنگر سنگريزه

  ي تار و سه تار بر كاسه

  و هيس هيس نجابت،

  ي سر. در كاسه

  

  خواستم بگويم : ......

  گفتند: مبارك است پرتابِ اين وصلت.

  د:و خواندن

  گي هات به سرم گله -

  ي عروسي پسرم. واسه

  

  گاليه از كه كنم؟

  مشكل در باور من خانه داشت

  آنجا كه مهرباني، پنداري بيش نبود

  و در وهمِ تور و پولك و پودر

  هاشان نديدم پوزخند را بر پوزه

  و حاشا كردم سقوط سنگ اول را.

  

  وقتي آهنگ مرغان را

  دوزد، ميپرتابِ سنگ و آجر به خاك 

  خورد وقتي طناب با گلو پيوند مي

  كند ديگر چه فرقي مي

  چه عروسي عزا

  چه عزاي عروسي!

  

  در جدال طناب و گلو

  زنم آن باال، دست و پا مي

  شود بر تماشاگرانم غسل واجب مي

  گشايد و بهشت گمشده بر من در مي

  

  پس بگذار

  :و بگويند چرخند هي به دور خود ب

  م.بر گرگم و گله مي -

  و نبينند كه چطور

  زنم هايم را سوهان مي ناخن

  تا سوهان عسلي در دهانشان بگذارم.
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  عباس

  »رفتن« برگرفته از مجموعه داستان 

  اثر طاهر بن جلون

  برگردان: نجمه موسوي

  

اش در  اين كتاب را بن جلون در طي اقامت« 
اسپانيا نگاشته است. در اين مجموعه كوشش شده 

هاي موزاييكي  متفاوتي كه هم چون تكهبا تصاوير 
گيرند تصويري كلي از  در كنار هم قرار مي

مهاجرت و مهاجر به خواننده ارائه شود. در اين 
هاي  كتاب بن جلون با به تصوير كشيدن سرگذشت

دهد كه  مراكشيان مهاجر در اسپانيا، نشان مي
ي مليتي خاص، تصوير اين  خارج از محدوده
ي مهاجرين جهان است در  مهمهاجرين انعكاس ه

  » هر كجا كه باشند و از هر نژادي كه باشند.

*****  

عباس در مورد حساب هايي كه مدعي بود با 
اين كشور تصفيه مي كند دائم حرف مي زد. قد 
كوتاه و سيه چرده بود. چشم هاي تيزي داشت كه 
اغلب به دليل مصرف مواد قرمز بود. در سن بلوغ 

خفي شده و به اسپانيا آمده بود. در كاميوني باري م
در طول راه از بي هوايي در كاميون دچار خفگي 
شده بود. در عين حالي كه از اين مسئله احساس 
غرور مي كرد ولي كينه اي بيمارگونه هم نسبت 
به كشوري كه يك بار او را از خود رانده بود پيدا 
كرده بود. اولين بار فقط بيرونش كرده بودند اما بار 
دوم كه خواسته بود غيرقانوني وارد كشور شود او 
را دستگير كرده و به مقامات مراكشي تحويل داده 

  بودند.

من اين ها رو مي شناسم. اين اسپانيايي ها « 
رو، فقير بيچاره هايي كه حاال ثروتمند شدن و 
يادشون رفته كه دستشون به دهنشون نمي رسيد. 

رد كه يادم مي آد، پدرم برام تعريف مي ك
اسپانيايي ها وقتي مي اومدن كشور ما، گدايي مي 
كردن. لباس هاي چندره مي پوشيدن، رفتگري 

مي كردن، سلموني مي كردن، اتوبوساي ما رو مي 
روندن. وضع شون بدتر از ما بود. ما خودمون 
هيچي نداشتيم اما الاقل تو كشور خودمون بوديم 

اونا  اما اونا مدعي بودن كه از ما بهترن. شپش
كشور  - اسپانيا -منيژه خانم بود. فكرشو بكن

شلوارهاي وصله پينه شده، يقه هاي ساييده شده، 
ادوكلن هاي بد بود، اما اينا پاشون كه به مراكش 
مي رسيد شاهانه زندگي مي كردن. خودشون رو 
باالتر از بقيه مي دونستن. پدرم مي گفت: وقتي 

داشت، مراكش اعالم استقالل كرد، ترس برشون 
حسابي زرد كرده بودن. فكر مي كردن ما هم 
همون كاري رو باهاشون مي كنيم كه توي الجزاير 

  با خارجي ها كردن. 

توي ده ما اونقدر ترسيده بودن كه تو كليسا 
بست نشستن. همون موقع بود كه فهميدن ما 
  آدماي خوبي هستيم، كه قتل عامشون نمي كنيم. 

ضرب المثل  سال ها بعد، مي خواستم طبق
به » هر رفتي اومدي هم داره«معروف كه 

كشورشون برم. به كنسولگري اسپانيا رفتم، زير 
آفتاب داغ ساعت ها توي صف وايسادم، پرسشنامه 
ي مفصلي رو پر كردم با سوال هايي كه انگار من 
جاني تحت تعقيبي بودم. بعد از همه اين ها نتيجه 

تو رو توي  يعني ويزا بي ويزا،» والو« چي شد؟ 
  كشورمون نمي خواهيم.

من هم حسابي از كوره در رفتم و قسم خوردم 
هر جور شده، بي مدرك وارد كشورشون بشم. بي 
نام و نشان، مثل سوپرمن، با اين فرق كه با چتر 
پايين نمي اومدم اما خودم مي دونستم چه جوري 
بيام اين جا. با خودم گفتم: اروپا زيادي به اينا رو 

يه عالمه پول تو حلقومشون كرده، دمكراتيك داده، 
هم كه شدن، همه ي اينا رو هم از سرِ كاكل خوان 
كارلوس دارن. از خوان كارلوس خوشم مي اومد. 
مطمئنم اگر مي شد مستقيم با خودش تماس 
بگيرم، هيچ مشكلي برام پيش نمي اومد. اين مرد 
بود كه دمكراسي رو توي كله ي پوك اين 

فرو كرد. مرد با استعداديه. فيليپه هم  اسپانيايي ها
هست. وقتي تو كافه ي پاريس كار مي كردم، يه 
چايي نعنايي با دست خودم براي فيليپه آوردم. بله 
اونجا واكسي رسمي بودم. با روپوش آبي، اما يه 
دفعه ديگه هيشكي كفش چرمي نپوشيد، من هم 
بيكار شدم، روپوشم رو عوض كردم و گارسون 

ا كارش همچين چنگي هم به دل نمي زد. شدم. ام
بعد از اون بود كه كشتي گرفتم، بي اون كه پول 
بدم سوار شدم، خودمو قاطيِ خدمه كردم، انگاري 
من هم يكي از ملوانا هستم. وقتي به الجزيره 
رسيديم با اسلحه به استقبالم اومدن. دستا باال و از 
اين جور حرفا، باورت نمي شه، آدم مهمي شده 
بودم، گفتم بابا آروم باشين من كه اسلحه ندارم، 
مدرك پدركي ندارم، حتا پول و پله اي هم همرام 
نيست كه زير سبيل تونو چرب كنم، من رو به 
دست فرمانده كشتي سپردن، يه پسر حرومزاده. 
زندونيم كرد و منو سه شبانه روز تموم توي انبار 
 كشتي با يه بطري آب حبس كرد، تازه آب شير

بود نه فكر كني آب معدني بهم داده بود، مرتيكه 
كنسِ بدبخت. جيغ و فرياد مي كشيدم. پاهامو رو 
زمين مي كوبيدم، با دستام به در مي زدم، گشنه 
بودم، مثه حيووناي وحشي شده بودم، كثافت 

نه كه فكر كني « وقتي منو دوباره ديد، بهم گفت: 

شتم توي تو رو فراموش كرده بودم، نه! اما گذا
گه خودت دست و پا بزني تا ديگه فيلت ياد 
هندوستون نكنه و هوس نكني دوباره برگردي 

  » اسپانيا.

فكر كنم خودش هم اسپانياييِ اصل نبود. 
مطمئنم كه از  - درصدي خونِ عرب داشت

چون كه پك و پوزش اون قدرها  -خودمون بود
هم به سفيدها نمي اومد. شبيه ژنرال اوفكيرِ 

بود. خالصه دردسرت ندم،آدمي كه خودمون 
بتونه اين قدر بدذات باشه، حتما با خودش يه 
مشكلي داره. شايد خودش هم از ريخت خودش 
خوشش نمي اومد، واسه همين تالفي ش رو سر 
ديگرون در مي آورد. من هم كه زندونيش بودم 
ديگه تكليف معلوم بود. يه شب وقتي در بندر 

واني منو آزاد كرد. الجزيره لنگر انداختيم مل
ياهللا بدو، خدا پشت و « پشت سرِ هم مي گفت: 

  » پناهت باشه.

حاال كه رسيديم اينجا، ديگه از اين جا 
تكون نمي خورم. من اينا رو مي شناسم، اين 
اسپانيايي هارو خودم بزرگشون كردم، هنوز كه 
هنوزه غصه ي دوران طاليي و نقره اي عربها تو 

كرده. با خودشون ميگن  اندلس تو گلوشون گير
امكان نداره، مورها (عرب ها) جنوب كشور ما رو 
اشغال كردن، حاال هر چي جهود و عرب هست 
بايد از اين كشور بره بيرون وگرنه همه شون رو 
مي سوزونيم. حاال من نمي گم دوباره اومديم اما 
اونا دوست ندارن ما دور و بر مرزهاشون هم 

ي شده، همين كه يه پرسه بزنيم. براشون غريض
عرب مي بينن مشكوك مي شن. همين كه يه 
سياه مي بينن همين جور. خرافاتي ان ديگه، به 
نفعشونه كه حواسشون رو جمع كنن چون ما 
هم همچين آدماي راحتي نيستيم. من خودم 
جنس خودمونو مي شناسم. اسپانيايي ها بي 
اعتمادن اما هنوز خيلي آدماي ساده اي هستن. 

ني، همه مسلمونايي كه ميان تو اين مي دو
كشور مستقر مي شن با خودشون خيال مي 
كنن براي فتح دوباره ي چيزهايي اومدن كه آبا, 
و اجدادشون از دست دادن. اما من فكر مي كنم 
ديگه اينا زيادي غلو مي كنن، چيزي براي فتح 
دوباره در كار نيست، اما نوارهايي داره اين دست 

ه كه از اين چيزا حرف مي اون دست مي چرخ
زنه، مطمئن نيستم كه يه روز، گندي از اين 
حرفا در نياد. اين كشور خيلي سريع داره جلو 
ميره، اروپا داره اونو به سمت باال مي كشه و از 
ما دورش مي كنه، پيشترها فكر مي كرديم كه 
همسايه ايم، چون مي گفتيم چهارده كيلومتر، 

بل ما رو از هم جدا مي فقط چهارده كيلومتر ناقا
كنه، اما در واقع بين ما هزاران كيلومتر فاصله 
وجود داشت. از نظر اونا، مراكشي يعني 
مسلمون، و يادشون نرفته كه راجع به مسلمونا 
كليسا چي بهشون مي گفت. حقيقتش، چيزاي 
زياد خوبي نمي گفت. پس تو چشم اونا ما 

رك، مسلمونيم. مسلمون هم يعني فقير و بي مد
پس خطرناكيم. حاال ديگه هيچ فايده اي نداره 
بهشون بگيم كه تعداد مسيحي هايي كه 
مسلمون مي شن داره روز به روز زيادتر مي شه. 
اونا هر روز بيشتر از پيش مي ترسن... مي 
شناسمشون، مي دونم چي فكر مي كنن، اونا رو 
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مي فهمم، ما هم همچين دسته گل هايي نيستيم. 
ه ي اين آدمايي كه كار ندارن، كه مي بيني، هم

توي ايستگاه هاي قطار، توي ميدوناي اصلي شهر 
رو » باريو شينو«پرسه مي زنن، همه ي اينايي كه 

» باريو گوتيكو«تبديل به سوك (بازار) كردن، كه 

رو تبديل به مدينه هاي كثيف كردن از همه ي 
البته خودم هم جزو همين آدما  -اينا مي ترسن

ا من، زرنگ تر از اونام. من از وسط تور ام - هستم
در ميرم. همين كه مي بينم تور نزديك ميشه 
جيم مي شم و ديگه هيشكي نمي تونه ردم رو 
بزنه. توي مسجد مي خوابم و گم و گور مي شم... 
بايد مراقب بود، اصال دلم نمي خواد به واليت مون 
برگردم. هيچ جور حاضر نيستم دوباره برگردم. اين 

كارهاي خرده ريز مي كنم، خوب مي خورم،  جا
خوب مي نوشم، گهگاهي يك حشيشي چاق مي 
كنم، حال مي كنم، زندگي بدك نيست. مگه نه؟ 
عزٌالعرب. چته؟ انگار تو هم يبسي بابا، چت شده؟ 
صفا نمي كني كه اون پيرمرده رو مي كني؟ اون 
بيچاره كه كلي در قبالش بهت پول مي ده، بايد 

من هم امتحان كردم، اما از بدشانسي  راضي باشي.
به تور يه خسيس خوردم، واسه همين زود خودمو 
جمع و جور كردم و كونشو تو هوا ول كردم و 
رفتم. فقط ساعت رولكسش رو ازش زدم. رولكس 
اصل بود. به يه عرب فروختمش با پولش دوماه 

  زندگيم گذشت.

بعد از اين جريان پيري نمي تونست ديگه به 
اي كه پاتوقم بود نزديك بشه. چون محله 

سياستمدار بود و از بدنامي مي ترسيد، خصوصا كه 
زن و بچه هم داشت، مي دوني نبايد زياد به دل 
بگيري، بايد الكي خوش باشي و بگي هر چي پيش 
اومد خوش اومد. جات رو توي اين مملكت باز كن 
و جلو برو، بي پشيموني و عذاب وجدان. مثه من 

ي مي كنم، قاچاق مي كنم البته معامله باش. دزد
هاي خيلي نون و آب داري ندارم. مثال هيچ وقت 
دم دبيرستانا مواد نمي فروشم. نه، اين كار رو نمي 
كنم. خيلي كار لجنيه. اما به دبيرستاني ها تلفن 
دستيِ دزدي كه كارتش دستكاري شده مي 
فروشم، اونا مي تونن با اين تلفن ها مجاني زنگ 

ن. بد نيست مگه نه! تلفنه يه مدتي كار مي بزن
كنه، بعد كه از كار افتاد خودم ميرم دوباره يكي 
ديگه بهشون ميندازم. يا مثال كارت هايي مي 
فروشم كه باهاش ميشه همه ي كانال هاي 
تلويزيوني دنيا رو بگيري. يعني يه بار پول مي دي 
و يه كدبازكن مي خري ديگه احتياجي نداري كه 

ين و اون كانال آبونمان بدي. اين هم از صدقه به ا
ي سرِ كارت دزدي شده. من خيلي هم خوب 
زندگي مي كنم، چون اوني كه كار اصلي رو مي 
كنه، من نيستم، من روي انترنت نمي تونم يك كد 
پيدا كنم، اما يه پاكستاني رو مي شناسم كه 
قهرمان دزدي روي انترنته. به من ميگه اينم تالفي 

ت، چون كه ما كه از اونا دست و پا چلفتي تر ماس
نيستيم، فقير بودن معني اش اين نيست كه احمق 
تريم. ازش خوشم مياد، وقتي خودم ياد زندگيم 
توي دهمون مي افتم همچين هم از اينجا بودنم 
ناراضي نيستم. با اين كه شايد اين جا بهشت 

درست نيست كه تو مملكت مون دروغ و  –نباشه 
اسپانيا  –راي هم واليتي هامون بگيم دغل ب

همچين هم جاي رويايي اي نيست، بهشت روي 

زمين هم نيست، جايي نيست كه پول توش پارو 
كني، يا دخترا از سر و كولت باال برن و بيمه هاي 
اجتماعي عالي داشته باشي ...اما من فكر مي كنم 
كه همه از اوضاع و احوال خبر دارن، باالخره همه 

يون نگاه مي كنن، همه مي بينن كه اينجا تلويز
چه جوري ما رو تحويل نمي گيرن، مي بينن كه 
اينجا بهشت نيست، اما مگه روي كره ي زمين 
بهشتي هم وجود داره؟ تو خبر داري اين بهشت 
كجاست؟ برا من كه بهشت وقتيه كه ميرم تو 
تختم و يك لت سيگاري مي كشم و به اين فكر 

واليت مونده بودم چه گهي مي مي كنم كه اگه تو 
شدم، بعد يكي دو چتول ميندازم باال و خودمو مي 
سپرم به دست خواب، راضي و خوشبخت، بي توقع 
مي خوابم و خواباي رنگي به زبون عربي و 
اسپانيايي مي بينم، با ماهي هاي رنگي اي كه توي 
سرم با آهنگي كه قشنگ ترين زن دنيا يعني 

  صن.مادرم مي خونه، مي رق

وقتي او داشت اين صحبت ها را مي كرد، 
مردي وارد مغازه شد و چندين بار سرفه كرد. عزل 

  درباره ي او پرسيد.

است.  نصف دريا رو با شنا و » هامو«اسمش  -    
نصفش رو توي يه قايق فكسني پارو زده. واسه 
همين شش هاش چرك كرده. سرفه مي كنه و از 

د براش دكتري سينه اش چرك مرك درمياد. باي
پيدا كرد كه درمونش كنه ولي اونو به پليس لو 

  نده. دوستت مي تونه يكي رو پيدا كنه، مگه نه؟

 عزل نمي خواست پاي ميگوئل رو وسط بكشه.  -   
مي تونم يه كم پول جور كنم تا براش دارو  -   

 بخري. ..
نه، نمي خواد. بي خيال! فكر كنم برادرا بهش  -   

وست دارن به اين جور موارد رسيدگي برسن. اونا د
 كنن.

عزل متوجه شد كه منظور از برادرها،  -   
بنيادگراهاي مسلمانند. چيزي نگفت اما عباس ديد 

  كه عزل آهي كشيد. 

مي دونم كه برادرها اين جور سرويس ها رو  -   
مجاني نمي دن و هميشه بعدش ازت مي خوان 

تم از بهشون سرويسي بدي برا همين ازت خواس
دوستت كمك بكيري، اما اگه نمي شه ناچارم از 
اونا كمك بخوام. در بين شون دكتر و وكيل و 
آدماي پولدار دارن، خوب سازماندهي شدن، نمي 
دونستم كه مسلمونا هم مي تونن اين قدر خوب 

  خودشون رو سازمان بدن. 

 تو هم واقعا نژادپرستي ها. -  
ديت كنه. اين آدم نمي تونه با نژاد خودش ض -  

كه راسيسم نيست، روشن بيني يه. من درس 
درست و حسابي نخوندم ولي از پس كار خودم 
برميام، مدرسه ي زندگي خيلي چيزا به من ياد 
داده: مثال براي جلو رفتن بايد آدم بتونه عليه ملت 
خودش حرفاي ناجور بشنوه، حواست باشه من 
جلوي تو اين جوري حرف مي زنم، اما جلوي 

 اسپانيايي ها عرب تر از قذافي ام.
 تو فكر مي كني قذافي يك عرب نمونه است؟ -  
نه فكر مي كنم كه كاراش به ضرر ماست ولي  -  

 از خودمونه.
نه، اشتباه مي كني. مي دوني كه ميلياردها  -  

 دالر ثروت داره؟
 خوب كه چي؟ من يه پاپاسي هم ندارم. -  

زل مي عباس در حالي كه با دست پشت ع
  زد خنده ي بلندي كرد.

  تو درس خوندي؟ -  

 بله. اما به هيچ دردي نخورد. -  
مي دوني من كه اين همه قمپز در مي كنم  -  

بعضي وقتا توي آلونكم به حال زندگيم گريه ام 
ميگيره. آره گهگاهي اشك هاي داغي به حال 
خودم مي ريزم، دلم بدجوري براي مادرم تنگ 

ي حرف مي زنم اما نمي تونم ميشه، باهاش تلفن
برم ببينمش، هيچ ورقه و مدركي ندارم، نه 
پاسپورت مراكشي دارم و نه كارت ملي، نه كارت 
اقامت اگه از اين جا برم با دستبنده و يه تو 
كوني. فكر مي كني اينو ميشه اسمشو زندگي 
گذاشت؟ من كه در غيرقانوني بودن قهرمان 

از شب بكنم كه  شدم، خودم رو مي تونم سياه تر
منو نبينن، همين طور مي تونم از سحر و مه هم 
خاكستري تر بشم تا از ديدها پنهون بمونم. از 
جاهاي خلوت حذر مي كنم و تمام مدت حاضر 
آماده هستم تا اگر الزم شد فرار كنم. همه ي 
درهاي كليساها رو شناسايي كردم، اين جوري با 

غل كشيش يكي دو تا پليس نمي تونن منو از ب
دربيارن و از اونجا بيرون بكشن. يه بار برام پيش 
اومد. نوئل بود و پليس ها ديگه تعقيب شون رو 
ول كردن و من عيد رو با كشيش ها گذروندم. 
زندگي بدي ندارن. دعا هم خوندم، خودم رو 
تطبيق مي دم، ديگه قهرمان تطبيق شدم. ازم 

ين خواستن باهاشون كار كنم البته منظورشون ا
بود كه مسيحي بشم، اما من هيچ وقت اين كار 
رو نمي كنم. من با اين كه مسلمون خوبي 
نيستم، مشروب مي خورم، هميشه كار خوب 
نمي كنم، نماز نمي خونم اما به خاطر منفعت 
مذهيم رو عوض نمي كنم، بهشون گفتم اصال 
صحبتش رو هم نكنين باالخره هر چي نباشه ما 

 برا خودمون داريم. هم يه رسم و رسومايي
عزل او را به مشروبي دعوت كرد. به او گفت 
  كه دو نفري مي توانند كاري با هم راه بيندازند. 

عباس عزل را جدي نمي گرفت، به او عالقه 
  داشت اما فكر مي كرد كه او ديگر جا افتاده. 

عزل به عباس حسرت مي خورد كه با چه 
ف مي راحتي اي از زندگي اش، از مشكالتش حر

زند و با او درد دل مي كند اما او جرئت نمي 
كرد. چيزي در مغازه اي كه همه اجناسش 
غيرقانوني بود او را به خود مي كشيد. اين محل 
متعلق به مراكشيِ ديگري بود كه به علت قاچاق 
حشيش تحت تعقيب بود و عباس مغازه ي او را 
مي گرداند. پليس هم به اين اميد كه ردي از 

پيدا كند، كاري به كارش نداشت. تلفن  فراري
هاي دستي اغلب از مارك هاي تقلبي بودند. او 
هم به همه كلك مي زد حتا گاهي كساني كه 
سعي مي كردند او را حمايت كنند هم از اين امر 

  بري نبودند. 

عزل اما در واقع در اين مغازه كاري نداشت 
اما دوست داشت وقتش را آن جا بگذراند 

قتي كه روحيه اش خوب نبود. در اين خصوصا و
مواقع ريش اش را نمي زد و به سرووضع خودش 

 نمي رسيد و زيادي سيگار مي كشيد.  
  

*  
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  »اورژانس«

  محسن حسام

  پيشكش به بهروز شيدا

  

  من دلم سخت گرفته است از اين«

  »كش روزش تاريك ميهمانخانة مهمان

  نيما                                       

  

ر سو. اول ه يك قطعه زمين بود با شيارهائي به
خيال كردم شقايق وحشي اسـت يـا بلبلـي كـه از     
جفتش جدا افتاده باشد. اما، نـه شـقايق بـود و نـه     

آلود. معلوم نبـود دسـت    بلبل؛ يك دست بود، خاك
يك زن است يا دست يك مرد يا حتي بگير دست 
يك كودك خردسال. فاصـله مـن بـا دسـت چنـد      

رسـيد. بعـد،    ش نمي ب بيشتر نبود. اما دستم بهوج
از زير خاك صدائي شنيدم، تاپ، تـاپ. صـدا مثـل    
تپش قلب بود. انگار، آن قلب كه ميـزد و آن بلبـل   
سرگشته كه از فراق جفت در فغان بود و آن دست 
كه بروي خاك بود، با من گفت و گو داشـت. بعـد   

م، ديدم، انگار كه روي كلوخ پوك پا گذاشـته باشـ  
  شود.  زير پايم خالي مي

كـنم، خـودم را تـوي اتـاق      چشم كـه بـاز مـي   
ام. دســت دراز  بيــنم. روي تخــت دراز كشــيده مــي
هـاي   زنـم. نامـه   كنم و كليد چراغ مطالعه را مي مي

هدايت روي ميز پايه كوتـاه اسـت. الي كتـاب بـاز     
است. يك قلم و يك برگ كاغذ الي كتاب است. پا 

نم. دسـت بـه پيشـاني    نشـي  شوم. لب تخت مـي  مي
ام، فكـر   كشم و به آن دست كه در خواب ديـده  مي
خيـزم و بـه دستشـوئي     كنم. از روي تخت برمي مي

زنـم. عكـس    آب به صورتم مـي   مي روم. يك مشت
خـوابي   بيـنم. چشـمان بـي    خودم را در آئينـه مـي  

ــد روزه     ــش چن ــيده، ري ــر كش ــاغ تي ــيده، دم كش
فتـه.  نتراشيده، موهاي آشـفته. گوشـت تـنم آب ر   

ام پوست و استخوان، ميل به غذا نـدارم. ميـل    شده
ندارم از اتاقم بيرون بروم و هوائي بخـورم. ديشـب،   
پيش از خـواب بـه يـاد مردگـان افتـادم، دقـايق و       
لحظاتي را كه در سـالهاي كـودكي و نوجـواني بـا     

بودم، يـادم آمـد. آدم بـا خـاطره       مردگان سر كرده

ــا صــدا  ــده اســت، خــاطرات گذشــته. ب ي بلنــد زن
ام.  گويم من به پاريس به دنبال خـاطره نيامـده   مي

كنـد.   من خاطره باندازه كافي دارم. نفسم تنگي مي
شـود.   افتد. قلبم سوزن سوزن مي سرم به دوران مي

بنـدم و   لرزد. چشـمانم را مـي   تنم، همة وجودم مي
مانم. به گمانم سـاعت   دقايقي بهمان حال باقي مي

ــتن اســت. دســتانم را ســتو  كــنم و  ن تــن مــيرف
گذارم و هـر طـور    خيزم. دست روي ديوار مي برمي

رسـانم. تـوي اتـاق     كه هست خودم را به اتاقم مـي 
پيچـد و   خورد، پاهايم به هـم مـي   تعادلم به هم مي
آيـد. پـيش    شوم. نفسم بنـد مـي   كف اتاق پهن مي

روم.  شـود و از حـال مـي    نظرم اشياء اتاق سياه مي
از حال رفتم. بهـوش   دانم چه زماني خودم هم نمي

بينم كه روشنائي از پشت پنجره بـه   آيم، مي كه مي
گـويم بايـد    درون اتاق افتاده اسـت. بـا خـودم مـي    

نشـاني زنـگ بـزنم يـا بـه       برخيزم و به اداره آتـش 
آيـد.   زند. نفسم دارد بند مي يا... قلبم مي *»سامو«

انگار در اتاق به اندازه كافي هوا نيست. دهانم را باز 
كشـم.   نم و هواي دم كرده اتاق را به ريـه مـي  ك مي

زند كه پا شوم، شال و كاله كنم و  ناگهان بسرم مي
  خودم را به بيمارستان برسانم.

روم، سرايدار جلـو رويـم    ها كه پائين مي از پله
هـاي قرمـز    شـود، كوتـاه و خپلـه بـا لـپ      سبز مـي 

ــيو؟ « ــوب نيســت موس ــان خ ــه،» «حالت ــزيم  ن چي
، روي سكوي مترو هسـتم.  چند لحظه بعد» نيست.

ام.  دانم چه مسيري را انتخاب كـرده  خودم هم نمي
حتي نام ايستگاه را نيـز بخـاطر نـدارم. متـرو كـه      

گـذارم. چنـد    كنـد، پـا تـوي واگـن مـي      توقف مـي 
شـوم و مسـيرم را    ايستگاه بعد از واگـن پيـاده مـي   

ــي ــوض م ــه   ع ــه ب ــنم. ســپس در ايســتگاهي ك ك
وم. از سـوراخي  شـ  رسـد، پيـاده مـي    بيمارستان مي
آيم. از خياباني كه نامش را بخـاطر   مترو بيرون مي
پيچم سمت چـپ. خـودم را    روم. مي ندارم، باال مي

گذارم  بينم. پا مي جلوي درب بزرگ بيمارستان مي
تو محوطة باز و بزرگي كه پوشيده از چمـن اسـت.   

انـد. از درب بـزرگ    جلوي محوطه نرده كار گذاشته
شود ـ   توماتيك باز و بسته مياي ـ در بطور ا  شيشه
رسـانم.   روم تو. خودم را به قسمت اطالعات مي مي

دختــر جــواني پشــت دســتگاه تلفــن اســت. تلفــن 
زند. دختر جـوان بـا انگشـت روي     وقفه زنگ مي بي

دهـد. حواسـش بـه مـن نيسـت.       ها فشار مي دگمه
مشغول جواب دادن بـه تلفـن اسـت. بـا دو دسـت      

كنم زانوانم دارد  س ميگيرم. احسا هايم را مي گوش
شـوم.   روم و روي نيمكتـي ولـو مـي    شود. مي تا مي

آيـد، بـوي بيمارسـتان     پرستاري بـاالي سـرم مـي   
چشـمانم كالپيسـه   » موسـيو، موسـيو...  «دهـد:   مي
صـدايش  » شـنويد؟  وسيو، صدايم را ميم«رود.  مي

پيچد. در همين حـال، دو مـرد    هايم مي توي گوش
انـد.   شوند، روپوش سفيد بـه تـن كـرده    نزديك مي
دومي » چشه، حالش خوب نيست؟«گويد:  اولي مي

» بينـي، حـالش بهـم خـورده.     مگه نمـي «گويد:  مي

موسـيو، صـدايم را   «شود:  پرستار روي من خم مي
كنم. بوها را  را به نيمه باز مي چشمانم» شنوي؟ مي
شنوم، بـوي دواهـائي كـه در زوايـاي پنهـان و       مي

هايم  ناپيداي بيمارستان جا خوش كرده است. پلك
شـنوم صـداي پاهـاي     افتد. صداها را مي رويهم مي

چنـد   انـد.  عجول. پرستارها صدا به صداي هم داده
  لحظه بعد روي برانكار هستم.

گـذريم. مـي    مـي  از كنار بيماران اورژانسـي 
رسيم به يك راهروي باريك. بيماران توي راهـرو  

هـائي   پر و پخش هستند. چند تائي روي صندلي
اند. چنـد تـائي كـف راهـرو ولـو       چرخدار نشسته

ــر نيمكــت  ــاران ديگ ــا را اشــغال  هســتند. بيم ه
اند. بوي دارو و بوي عـرق تـن آدميـزاد بـه      كرده

ار رسيد. جلوي پيشخوان هستيم، پرست مشام مي
ــتگاه     ــك دس ــته. ي ــندلي نشس ــواني روي ص ج
كامپيوتر روي پيشخوان است. يكـي از مردهـا ـ    

ــياه ــش را روي      س ــفيدپوش ـ آرنج ــت، س پوس
برايت يك بيمار اورژانسـي  «گذارد:  پيشخوان مي

» از كـدام بخـش؟  «پرسد:  پرستار مي» ايم. آورده

اونو تـوي هـال پيـدا    «گويد:  پوست مي مرد سياه
» ولو بود، از حال رفته بـود. كرديم، روي نيمكت 

شــود، از پشــت  پرســتار از روي صــندلي پــا مــي
آيد. دفتري دسـتش هسـت.    پيشخوان بيرون مي
كند. يك قلـم از تـوي جيـب     الي دفتر را باز مي
» نــام و نــام خــانوادگي؟«آورد:  روپوشـش درمــي 

خواهم نامم را بگويم. اما، انگار زبانم بند آمده  مي
كنم، به آن دست،  مي است. به خواب ديشب فكر

خواهد  تپد. دلم مي و به آن قلب كه زير خاك مي
ــل    ــويم و آن بلب ــي بگ ــقايق وحش ــرايش از ش ب
سرگشته، اما پرستار كاري به احواالتم ندارد. اول 

خواهد و چون  از من آدرس و شماره تلفنم را مي
كـارت شناسـائي و   «دهـم.   بيند جـواب نمـي   مي

همراه دارم و نـه  نه كارت شناسائي ب» كارت بيمه
خواهم بگـويم كـه مـداركم را در     كارت بيمه. مي

گـويم:   ام. زير لب مي خانه، توي اتاقم جا گذاشته
صـدايم تـه حلقـم    » من چيزي بهمـراه نـدارم.  «

پيچـد. پرسـتار    شود و توي گوشم مي قره مي قره
گـذارد روي   شود. دفتر را مي روي برانكار خم مي

ـ دفتر بزرگ است   كند ام و اليش را باز مي سينه
كنـد. قلـم را الي    و روي سينة من سنگيني مـي 

خواهــد كــه  گــذارد و از مــن مــي انگشــتانم مــي
برنـد   بنويسم. دو تا مأمور سياة پوست دست مـي 

كنند كـه   ام را كمي بلند مي ام و باال تنه زير شانه
خــواهم بنويســم، امــا  مــن بتــوانم بنويســم. مــي

، قادر نيسـتم  توانم: انگار دستانم چنگ شده نمي
قلم را الي انگشتانم نگه دارم. دو تا مأموري كـه  

انـد، دسـتي تكـان     مرا با برانكار بـه بخـش آورده  
روند. تاپ، تاپ، قلـبم   دهند و پي كارشان مي مي
زند. سوزش قلب. انگار كه قلبم را توي مشت  مي

شنوم. صـداي آن قلـب را    بفشارند. تاپ، تاپ، مي
شنوم. عرب پير  مي تپيد، بگوش كه زير خاك مي

پوشي روي نيمكت ولو است. خروپفش اتاق  ژنده
سـالي   انتظار را برداشته. در زاوية اتـاق زن ميانـه  

كف زمين نشسته. زن مست و پاتيل است. تـوي  
زند. زن به صداي بلند  خودش قوز كرده و زار مي

» خــواهم برگــردم بــه خوابگــاه. مــي«گويــد:  مــي

سـت. پريشـان   موهايش آشفته و درهم و بـرهم ا 
دار نـخ رفتـه تـنش     خاطر است. يك دامن چـين 

است با يك جليقة مستعمل. يـك جفـت گـالش    
آلود هم به پا دارد. مأمور پليس ـ كدام يك ـ    گل
ات كـرد   نگران نباش، دكتر كه معاينه«گويد:  مي

زن تن » گردانيم به خوابگاه. با آمبوالنس برت مي
م كـه  ا مگـه مـن مـرده   «خارانـد:   و بدنش را مـي 

ام را بـردارد و بـه خوابگـاه     آمبوالنس بيايد جنازه
گويـد:   مأمور پلـيس ـ البـد دومـي ـ مـي      » ببرد.
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» رسانيمت به خوابگـاه.  خوب، با تاكسي تلفني مي«

اش آويزان اسـت. بصـورتش چنـگ     زن لب و لوچه
بعـد زيـر   » خواهم برگردم به خوابگـاه.  مي«زند:  مي

رسـم. مـن از   ت من از بيمارستان مـي «گويد:  لب مي
مأمور پليس ـ اولـي ـ    » ترسم. دكتر و پرستارها مي

ات  تــو نبايــد بترســي، اينجــا معاينــه «گويــد:  مــي
زنـد:   زن داد مـي » دهنـد.  كنند و به تو دارو مي مي

بـراي  «شود:  بعد توي خودش تا مي» الزم نكرده.«
زنـد زيـر گريـه:     مي» اند. چي مرا به اين دنيا آورده

دلم «كشد:  مفش را باال مي» ام. اصالً من چرا زنده«
  »خواهد بميرم. مي

عيان نشـد كـه چـرا    «خوانم:  با زبان حافظ مي
آمــدم كجــا رفــتم / دريــغ و درد كــه غافــل زكــار 

ــد:  زن هنــوز مــي» خويشــتنم. ــدم «نال از خــودم ب
ــي ــد. م ــت.    » آي ــاطبش كيس ــت مخ ــوم نيس معل

شـوم، بگـذار حـرفم را     خـاموش نمـي  » «خاموش«
وستي روي نيمكت دراز كشيده پ جوان سياه» بزنم.

كند يـك ترانـة بـومي را زيـر لـب       است. شروع مي
بيني بر پشتم ـ   ها را كه مي اين لكه«زمزمه كردن: 

آيـد بـا روپـوش     پرستاري مـي » هاست... داغ تازيانه
سبز، مرا به اتاق ميبرد كه خيس و نمـور اسـت. از   

بـارد. داخـل اتـاق، يـك      در و ديوار اتاق نكبت مـي 
هاست. يـك   مرد در حال ور رفتن با پروندهپرستار 

دستگاه فشار خون توي اتاق است. دسـتگاه بـزرگ   
است، روي چهارپاية بلند آهني سوار است. پرسـتار  

ــي    ــاال م ــراهنم را ب ــتين پي ــه    آس ــادام ك ــد. م زن
زنـد. از   هايش به كار است، با مرد حـرف مـي   دست

كنـد.   كار زياد و حقوق ناكافي گلـه و شـكايت مـي   
كنـد. بـا خـودم     گرومپ گرومپ صـدا مـي   دستگاه

اين ديگر چه نوع دستگاه فشـار خـوني   «گويم:  مي
ام. ولـي   حوصـله  بي» است. مال عهد بوق است البد!

خواهد پرستار هر چه زودتر كارش را تمام كند  مي
خواهـد   و مرا به حـال خـودم رهـا كنـد. دلـم مـي      

دهد.  برگرديم به اتاق انتظار. اين اتاق بوي گند مي
» عجـب! » «انگار دستگاه از كار افتـاده. «شنوم:  يم

غيـرممكن  «گيـرد:   دوباره فشار خونم را اندازه مـي 
خواهد كه آستين پيـراهنم را   بعد از من مي» است!

گـردد. از اتـاق    گويـد حـاال برمـي    پائين بكشم. مـي 
گـردد. پزشـك    رود و با يك پزشك برمي بيرون مي

كنـد. حـاال    گيرد و به ساعتش نگاه مي نبضم را مي
ــم ــت چش ــب    نوب ــي را روي قل ــد گوش ــت. بع هاس

گذارد. من هنوز در حال و هواي خواب ديشـب   مي
خـوانم، يـك    اي مي هستم. براي خودم زيرلب ترانه

ام، شـهر   اي از شـهر زاد و بـومي   ترانه بـومي، ترانـه  
  هاي دائمي، شهر سفالهاي خيس و خزه بسته. باران

بـه عقـب   خواهد عقربه زمان  آه، چقدر دلم مي
گويد كـه بايـد ازش نـوار قلـب      برگردد. پزشك مي

رود و بـا يـك    بگيريم. پرسـتار از اتـاق بيـرون مـي    
گـردد. بـزودي دسـت بكـار      دستگاه متحرك برمـي 

هـا را بـه تـن و     ها و قالب شوند. مادام كه تكمه مي
چسبانند، من به خواب  ها و پاهايم مي بدن و دست

وابم. صـداي  خواهد بخ كنم. دلم مي ديشب فكر مي
كند. چشم كه باز  ممتد دستگاه نوار قلب خوابم مي

بينم كه مرا به يك اتـاق نيمـه روشـن     كنم، مي مي
ام،  انــد. هنــوز تــو برانكــار دراز كشــيده انتقــال داده

خـواهم   مـي » چطوريـد؟ «پزشك باال سرم ايستاده 
دانم به چه زباني بايد گفـت.   برايش بگويم، اما نمي
ه او بگويم، بگـويم كـه ديشـب    اصالً چي دارم كه ب

ام، دست كه نه، شـقايق   من خواب يك دست ديده
سرخ وحشـي، بلبـل سرگشـته و آن قلـب تپنـده.      

اش يك قطعه بود، يك قطعه از هزاران و قلب  همه
زد و  تپيد و قلب من با آن قلب مي كه زير خاك مي

ــا آن دســت الفتــي داشــت و بلبــل    دســت مــن ب
. نـه،  سرگشته در فغان بود. مويه ب اد هم بود، حتماً

موئيـد   مويه باد نبود، بلبل سرگشـته بـود كـه مـي    
كند.  گيرد و به ساعتش نگاه مي پزشك نبضم را مي

خواهم  مي» چطوريد مرد جوان؟«پرسد:  دوباره مي
كلمـات از مـن    برايش از حـال و روزم بگـويم. امـا،   

گويد نگران نباشم. حـالم بـه    گريزند. پزشك مي مي
از خسـتگي  «كند:  ود و اضافه ميش زودي خوب مي

بلـه از خسـتگي اسـت،    «مي خواهم بگويم: » است.
ــي ــا م ــت  ام ــاي مالل ــد، روزه ــر  داني ــاري را از س ب
بـا  » چـي گفتيـد؟  «گويـد:   پزشك مي» ام. گذرانده
دلـم  » ام ابري است. خانه«خوانم:  مي» نيما«صداي 

خواهد برايش از روح و روانم بگويم و اضـطراب   مي
خواهد برايش از خواب  شبانه، دلم ميدائم، كابوس 

شود.  ديشب بگويم. پرستار با دفتر بزرگي داخل مي
گيرد. بعد  پزشك با دستگاه فشار خونم را اندازه مي

ام  كنــد و نگــاهي بــه پرونــده الي دفتــر را بــاز مــي
هنوز فشار خونش «گويد:  اندازد و به پرستار مي مي

سـتي بـه   دهـد. د  بعد دستوراتي مي» پائين نيامده.
گويـد بايـد بـرود سـري بـه       كشد و مـي  بازويم مي

رود. حـاال   هاي ديگر بزند و از اتاق بيرون مي مريض
سـفيد، صـورت گـرد،     من هستم و پرستار، پوسـت 

اسـبي كـرده    چشمان سبز روشـن. موهـايش را دم  
پرسـتار  » درجة تـبم بـاال اسـت؟   «پرسم:  است. مي

: دوزد اش را بـه مـن مـي    خوابي كشيده چشمان بي

هـا گـوئي    كنم، اما، كلمـه  تكرار مي» چي گفتيد؟«
خواند كـه   صدا هستند. البد در نگاهم چيزي مي بي

ــب  ــان ل ــط مي ــرون    از خ ــات بي ــن كلم ــايش اي ه
وقتي شما را بـه بخـش اورژانـس آوردنـد،     «زند: مي

درجه فشار خـون شـما بيسـت بـود. هنـوز پـائين       
» نيامده. دكتر دستور داد كه تحت مراقبت باشـيد. 

ام؟ سكوت.  پرسد كه آيا ناشتائي خورده ز من ميو ا
رسـد.   سكوت. پرستار به كـارش مـي  » ايد؟ گرسنه«

گـذارم و   كنم. چشمانم را هم مي ديگر نگاهش نمي
» حــافظ«روم و بزبــان  در عــوالم خــودم فــرو مــي

ندانم نوحة قمري بـه طـرف جويبـار از    «خوانم:  مي
چيســت / مگــر او نيــز، همچــون مــن غمــي دارد  

رود. بـاز هـم    پرستار از اتاق بيرون مي» وزي.شبانر
ام. در سـايه   تنها هستم. روي برانكـار دراز كشـيده  

رود.  روشن اتاق هوش و حواسم بـه آفـاق دور مـي   
خواهد يكبـار ديگـر    آيد. دلم مي قطعه به نظرم مي

دست را ببيـنم. امـا دسـتي در كـار نيسـت؛ بلبـل       
ــي  ــت، م ــي   وحشــي اس ــرة زخم ــا حنج ــد، ب خوان

ــي ــوح   خوا م ــة آوازش را بوض ــداي غمگنان ــد، ص ن
شنوم. انگار تارزن ماهري با سر انگشتان چابـك   مي

زنـد. روح و روانـم بـه ارتعـاش      زخمه بر روحم مـي 
دانم چرا به شنيدن آواز بلبل به يـاد   آيد. نمي درمي

شـود. بـا صـداي     افتم و قلـبم فشـره مـي    وطن مي
درون سـينة مـن جـز هـواي     «خـوانم:   مي» آزرم«
پوسـتي وارد اتـاق    مـرد سـياه  » ن نيسـت. ميهن مـ  

شود، روپوش سبزي به تـن دارد و يـك سـاك     مي
نايلوني بدست. ساك بـزرگ اسـت و بـه رنـگ زرد     

آنكـه توضـيحي بدهـد،     پوست بي نارنجي. مرد سياه
كشـد. مچالـه    هايم را از زير برانكار بيرون مي لباس

چپانـد. بعـد آن را زيـر     كند و توي ساك مـي  مي
كند. يك جفت كفشم را نيز:  ازي ميبرانكار جاس

پرسـد:   بعـد، مـي  » بهتر است همراه شما باشد.«
ام،  خواهم بگويم از كجا آمـده  مي» اهل كجائي؟«

خـودت را  «گويـد:   ام. مـي  اما، انگار از زبان افتاده
خسته نكن، بهرحـال، هـر كـدام از مـا از جـائي      

ــده ــتيم.   آم ــرزميني هس ــه س ــق ب ــم و متعل » اي

گويد. هر كـدام   كه او راست ميخواهم بگويم  مي
از مــا متعلــق بــه خــاك و آبــي هســتيم و بــراي 
خودمان فرهنگي داريم و آدابـي و رسـومي. امـا،    

در «پرسـد:   شـود. مـي   كلمات ته حلقم قرقره مي
» زننـد؟  سرزمين تو مردم به چه زباني حرف مـي 

فارسي، زبان فردوسي و عطار «خواهم بگويم:  مي
پاك  اما، » عدي، بيهقي.زبان حافظ و س  و مولوي،

پوسـت سـاك زبالـه را     ام، مرد سياه از صدا افتاده
خـوب مـرد   «زنـد:   دارد، سرش را گـره مـي   برمي

جوان، حاال ديگر مجبورم ترا ترك كنم و بروم به 
رود. هنـوز در را   و از اتاق بيرون مي» كارم برسم.

شـوند،   پشت سرش نبسته، دو تا پرستار وارد مي
، كـه روي چـرخ سـوار اسـت. روي     دار با ميز پايه

صفحه مدور آن وسايل و ابزار و دارو و پانسـمان.  
پرستار اول، باريـك و بلنـد بـا چشـمان روشـن:      

» ايم ازت خـون بگيـريم.   سالم مرد جوان، آمده«

اسـبي، چشـمان مـورب،     پرستار دوم با مـوي دم 
و دسـت بـه كـار    » سالم موسيو«قامت متوسط: 

گيـرد.   چـپم را مـي   شوند، پرستار اول بـازوي  مي
خواهـد   زندو از من مـي  آستين پيراهنم را باال مي

كه دستم را مشت كـنم. پرسـتار اول بـه دنبـال     
رگي است كه نـوك سـوزن را در آن فـرو كنـد.     

گويد:  كند و مي پرستار دوم زيرچشمي نگاهم مي
ترسـم. امـا    ترسـم، از چـه مـي    مي» ترسيد؟ مي«

بيمارسـتان   از«گويـد:   هنوز دهان باز نكرده، مـي 
چـرا بايـد از   «خـواهم بگـويم:    مـي   »ترسـيد؟  مي

توانم صدا به صـداي   اما نمي» بيمارستان ترسيد.
شـود.   قـره مـي   او بدهم. صـدايم تـه حلقـم قـره    

» خواهـد جـواب بدهيـد؟    دلتان نمـي «پرسد:  مي

گردد و ميگويد  خواهم جواب بدهم، اما، برمي مي
» كـردم.  فراموش كن، داشـتم شـوخي مـي   «كه: 

هـاي   خنـدد. دنـدان   وخي، آه، بله شوخي، مـي ش
دسـتي دارد. بعـد در عـوالم خـودم      سفيد خوش

شـوند.   شـوم. يادهـا در مـن زنـده مـي      غرق مـي 
كشد،  گيرند. مرغ خيالم پر مي ها جان مي خاطره
بـرد. زنـدگان    زند و مرا به آفـاق دور مـي   بال مي

گوينـد.   آيند و با مـن سـخن مـي    پيش نظرم مي
خـورم و   زند. تكاني مـي  رگم ميپرستار سوزن به 

چكــد،  آيــم. يــك قطــره خــون مــي بخــودم مــي
پرستاري كـه چشـمان مـورب دارد، الكـل روي     

ريزد و پانسمان را روي جاي سـوزن   پانسمان مي
زنـد. پرسـتار اول    گذارد و رويش چسـب مـي   مي
حاال يك آزمـايش خـون ديگـر از تـو     «گويد:  مي
كه با من  مادام» گيريم. البته كمي درد دارد. مي

گويد، پرسـتار چشـم بـادامي مشـغول      سخن مي
  آماده  

كردن وسايل آزمايش خـون اسـت. بـا چشـمان     
كـنم. دسـت راسـتم را بـه      باز نگـاهش مـي   نيمه

  سويش

  زند، درد كنم. وقتي سوزن به رگم مي دراز مي

  كنم. بخواهي نخواهي شديدي احساس مي
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م زده نگـاه  رود. پرستار بهـت  هايم تو هم مي سگرمه
ــار بحــرف » حالتــان خوبســت؟«كنــد:  مــي ايــن ب
امـا  » نگران نباشيد، من چيزيم نيسـت. «آيم:  درمي
دانم كه پرستار صدايم را شنيده اسـت يـا نـه.     نمي

دهـد كـه    دانم، چه حالي به من دست مي بعد، نمي
ام خـالي   آورم. معـده  زنم. اما چيزي باال نمي عق مي

بعد مرا بـا   ام. است. از ديشب تابحال چيزي نخورده
دهند. دو طرف راهرو،  برانكار به راهرويي انتقال مي

انـد. يكـي    بيماران اورژانسي توي برانكـار خوابيـده  
كند، آن ديگري بـا يـك    چرت ميزند، يكي ناله مي

مخاطب نامرئي حرف ميزند. بعـد بـا زبـان همـان     
دهد. بيمار ديگر  مخاطب نامرئي بخودش جواب مي

خانماني كه در بـدو   ت و بيزند زير آواز. زن مس مي
ــه    ــيس ب ــين پل ــيله ماش ــس بوس ــه اورژان ورودم ب
بيمارستان انتقال داده شده بود، دو دانگ صـدايش  

خواهد به خوابگـاه يـا    را توي راهرو رها كرده و مي
كنـد   هر خراب شدة ديگر برگردد. طوري نگاهم مي

ام. شـايد هـم    كه انگار من او را بـه اينجـا كشـانده   
آهـاي  «دارد كـه:   ستم. بانگ برميمخاطبش من ني

چشـمانم را  » كني. مرد جوان، براي چي نگاهم مي
بندم. در حال و هوايي نيستم كه بتوانم جوابش   مي

را بدهم. آن كه نـك و نالـه ميكـرد، همـان عـرب      
پيري بود كه توي سالن انتظار ديده بودم. بعد يك 
پيرزن چيني را با برانكار آوردنـد. زن چينـي جثـة    

ترسم نكنـد در حـال مثـل يـك      ي دارد. ميكوچك
كاسه مينياتور چيني بندبندش از هم بگسلد. دو تا 
زن جوان چيني همـراهش هسـتند و بـا چشـمان     
موربشان با حجب و شـگفتي و تـرس و واهمـه بـه     

كنند. در همين دم، پرسـتاري كـه    بيماران نگاه مي
اول بار مرا به آن اتاق كثيـف بـرده بـود تـا بـا آن      

بزرگ فشار خـونم را انـدازه بگيـرد، بـاالي     دستگاه 
آيد. دفتـري را بـه سـينه چسـبانده. خـم       سرم مي

نـام  «گويـد:   شود روي برانكار و بيخ گوشم مـي  مي
اش نگـاه   به چشـمان آبـي  » ام. شما را بخاطر آورده

دلـم  » نام شما ژاك نيست، آرنـو، تومـا؟  «كنم:  مي
چــه فرقــي «خواهــد زبــان بــاز كــنم و بگــويم  مــي
انگار كه تو نگاهم فكرم را خوانـده باشـد،   » دكن مي

شـما فرانسـوي   «بعـد:  » كنـد.  فرق مي«مي گويد: 
مليــت » «نــه مــن فرانســوي نيســتم.» «هســتيد؟

» نه من مليت فرانسـوي نـدارم.  «  »فرانسوي داريد؟

كلمـات از مـن   » ايرانـويچ «  »اهل كجـا هسـتيد؟  «
كنــد و  گريزنــد. پرســتار الي دفتــر را بــاز مــي مــي
در اتـاقي بـاز   » نام شـما تومـا اسـت...   «د: نويس مي
آيد. يك كيسـه سـرم    شود، پرستاري بيرون مي مي

دستش است. كيسـه خـالي اسـت. پيرمـردي روي     

انـد.   تخت دراز كشيده. به دستش سرم وصل كـرده 
كيسة سرم از پايه بلندي آويزان است. يك دستگاه 
هم باالي تخت نصب است. هر بـار كـه پيرمـرد از    

افتـد،   شود، دستگاه به قاروقور مي مي روي تخت پا
پيچيـد، پرسـتار    صداي سوت ممتدي توي اتاق مي

رسـاند. پيرمـرد تـذكر     خودش را به اتاق بيمار مـي 
دهـد كـه اجـازه نـدارد از روي تخـت برخيـزد.        مي

گيـرد و پيرمـرد را روي    اش را مـي  پرستار زير شانه
پوسـتي بـاالي سـرم     خوابانـد. مـرد سـياه    تخت مي

خواهد مرا به بخش  گويد كه مي و به من ميآيد  مي
هايم عكـس بگيرنـد. يـك     راديولوژي ببرد تا از ريه

افتـد و از   ورقه كاغذ دستش است. برانكـار راه مـي  
گذريم. مي پيچيم به سمت چـپ،   كنار بيماران مي

هاي مهتابي سـقف   باز به چراغ از الي چشمان نيمه
پوست  اهرسيم به آسانسور. مرد سي كنم. مي نگاه مي

زند. چنـد لحظـه بعـد، آسانسـور بـاال       دگمه را مي
كنـد. درب آسانسـور كـه بـاز      آيد و توقـف مـي   مي
سراند داخـل   پوست برانكار را مي شود، مرد سياه مي

گويـد كـه مـرا بـه      زند. مي اي را مي آسانسور دكمه
آئيم، تنم  برد. از آسانسور كه بيرون مي زيرزمين مي

شود. با صداي اخـوان   مي از سرما و رطوبت مورمور
  خوانم:  مي

مسيحاي جوانمرد من اي ترساي پير پيـرهن  «
  چركين  

  » هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آي...

ــا شــده اســت. مــرد   زيــر پــايم يــك پتــوي ت
كشـد و بـاالي    پوست پتو را از زيـر پـايم مـي    سياه
پوشاند. بعد مرا بـه يـك زن پرسـتار     ام را مي سينه

رود. پرسـتار بـوي    پي كارش مـي دهد و  تحويل مي
دهد. كوتاه است و خپله. سئواالتي  پنير گنديده مي

توانم جواب بـدهم از   كند و چون من نمي از من مي
امـان از دسـت   «گويد:  رود. زير لب مي كوره در مي
هيچوقـت بـه خودشـان زحمـت       هـا،  اين خـارجي 

دهند كه زبان ياد بگيرند. معلوم نيسـت بـراي    نمي
هـايش   از شـنيدن حـرف  » آينـد.  سه ميچي به فران

خـودش هـم     روم توي نخش، گيرد، مي ام مي خنده
خارجي است، البـد از مسـتعمرات سـابق پـا شـده      

رسـند، پيـر و    آمده پاريس. بيماران ديگر از راه مي
هـاي   رمق و از پا افتاده. روي صـندلي  فرسوده و بي

دانم چرا پرستار بـا ديـدن    اند. نمي چرخدار نشسته
شـود و دو   شود. داخل بخش مـي  ران كالفه ميبيما

گذرد. بيماران  كوبد. دقايقي مي لت در را به هم مي
رسند. پرستار از بخش بيـرون   ديگري هم از راه مي

بـه ايـن    »امـروز اينجـا چـه خبـر اسـت؟     «آيد:  مي
انـد. بـه يكـي دو تـا هـم       ها سرم وصل كرده آخري

آويـزان   اند. كيسه ادرار بين دو تا پايشان سوند زده
سرها صـاف و    سفيد مثل گچ،  ها مرده، است. چهره

هـا پـر از لـك و     با چند رشته موي سـفيد، پوسـت  
هـا داغمـه    ها قي كـرده تراخمـي، لـب    چشم  پيس،

بسته، جان در بدن ندارند. مردگان را ماننـد. تـوي   
هـا بـاز و بسـته     بخش چند تا اتاق است. درب اتاق

ها بيـرون   روندهشوند. كمك پرستارهاي مرد با پ مي
هايم به  زنند. چشم آيند و نام بيماران را صدا مي مي

افتد. اينجا دو بخش است، بخـش   ها مي سر در اتاق
ــتخوان.   ــاي اس ــوي و بخــش بيماره ــاي ري بيماره

رسد. همان پرستار، سـخت   باالخره نوبت به من مي
نـام شـما   «شـود:   كالفه است. به مـن نزديـك مـي   

منتظر جواب باشد، مـرا   آنكه اين بار بي» توماست؟

بـرد و از مـن    يكراست به اتاق عكسـبرداري مـي  
خواهد كه برخيزم و روپوشم را درآورم. اول از  مي

گيـرد. بعـد از پهلـوي راسـت.      ام عكس مي سينه
خواهـد   سپس از پهلوي چپ و هر بار از من مـي 

كــه نفســم را در ســينه حــبس كــنم. كـــار      
رو شـود، مـرا بـه راهـ     عكسبرداري كه تمـام مـي  

كشــد و  ام مــي گردانــد. پتــو را روي ســينه برمــي
برد  آيد دنبالت و ترا مي حاال كسي مي«گويد:  مي
گويـد و مـن    اين را به حالت خودماني مـي » باال.

گيج گيج هستم. منگم، خرابم، حـالم زار اسـت.   
خواهد با او از ايام غربت بگويم. روزهـاي   دلم مي

ــالل ــده  بــس م ــاريس گذران ام.  آوري را كــه در پ
نگران نبـاش  «گويد:  پرستار با نگاهش به من مي

شـود و تـو بـه     غريبه، بزودي همه چيز روبراه مي
گردي، غم به دل راه مده، مگذار  سرزمينت برمي

خواهـد بـا    دلـم مـي  » غم غربت ترا از پا درآورد.
مـن كـه از آتـش    «برايش بخوانم: » حافظ«زبان 

دل چون خم مي در جوشـم / مهـر بـر لـب زده     
من بـا  «گويم:  اما مي» خورم و خاموشم. مي خون

شــعر در خــونم، در رگــانم جــاري  ام، شــعر زنــده
جرعه جـام بـر ايـن تخـت     «خوانم:  و مي» است.

روان افشانم / غلغـل چنـگ در ايـن گنبـد مينـا      
نيم ساعت بعـد، پرسـتاري بـراي بـردنم     » فكنم.

سال چيني است، بـا   آيد، يك مرد ميانه پائين مي
ها را تـوي   روپوشي سبز. عكس اي كوچك و چثه

ام  اند و روي سـينه  يك ساك نايلوني بزرگ كرده
موسـيو  «زنـد:   اند. مرد چيني صدايم مـي  گذاشته

بـرم. پرسـتار    ام را بـاال مـي   انگشـت اشـاره  » توما
بـرد.   چيني مرا با آسانسور به بخش اورژانس مـي 

ــه ــوي  در بخــش اورژانــس غلغل اي برپاســت. جل
هـا را   ر چينـي عكـس  پيشخوان هسـتيم. پرسـتا  

گيـرد و پـي    دهد و امضاء مـي  بدست پرستار مي
رود. موقع رفـتن دسـتي بـرايم تكـان      كارش مي

پلكهــايم » خــداحافظ موســيو تومــا.«دهــد:  مــي
بـرم.   سنگين شده، در يك حالت منگي بسر مـي 

آيد. از جاي نـامعلومي صـداي تـار     صداي تار مي
بـر  زند  زند بر روحم. زخمه مي آيد؛ زخمه مي مي

مويـد. بـا    مويـد، مـي   مويـد، مـي   روح و روانم. مي
هاي چابـك زخمـه بـر تـار و پـود وجـودم        پنجه
زنـد، آه، بـا كـه     زند، چنگ مي زند. چنگ مي مي

بگويم از آن دست و قلب و شقايق و بلبل. بـزن،  
در دلم شوري برپا شده اسـت. صـدا     زخمه بزن،

بانـگ  » خويي«دهم و با صداي  به صداي تار مي
ــي ــان   «دارم:  برم ــولي وش ــاي ل ــاي، آه ــي، ه ه
  ترين بردميدن، آي رقصندگان الله شنگ

  »ي شگرف بفت بهاران! بر قالي

هايم كليد شده است. كلمات ته حلقم  دندان
شـود. از اتـاق پيرمـرد صـداي سـوت       قره مي قره

شود. يكـي از پرسـتارها دوان    ممتدي شنيده مي
ـ   دوان مي ه آيد. پيرمرد از روي تخت پا شـده و ب

كنار پنجره رفته. لولـه سـرُم بـه دسـتش وصـل      
دهـد. دسـتگاه    است. پرستار روي دكمه فشار مي

ــي ــد:  از صــدا م ــا  «افت ــه از روي تخــت پ ــاز ك ب
امروز دختـرم قـرار   «گويد:  پيرمرد مي» ايد؟ شده

ايـن  «گويـد:   پرستار مـي » است به مالقاتم بيايد.
زيـر شـانه پيرمـرد را    » جا سالن مالقات نيسـت. 

كنـد كـه روي تخـت دراز     و كمكش مي گيرد مي
امروز دخترم قـرار  «كند:  بكشد. پيرمرد تكرار مي
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پرســتار مالفــه را روي » اســت بــه مالقــاتم بيايــد.
ها به كسي اجـازه   بعالوه، صبح«كشد:  اش مي سينه

دهند. معموالً از ساعت سـه بعـدازظهر    مالقات نمي
پيرمــرد بــه ســرفه » بــه بعــد مالقــات آزاد اســت.

نه، هنـوز  » «خوب حاال عصر است ديگر.: «افتد مي
پرستار نگاهي به » چه ساعتي است؟» «عصر نشده.

» نزديــك ظهــر اســت.  «انــدازد:  ســاعتش مــي 

حـاال وقـت   «كنـد:   چكان سرم را تنظـيم مـي   قطره
پيرمرد رويش را به طرف پنجـره  » خوردن دواست.

پرستار شانه » زنم. من لب به دوا نمي«گرداند:  برمي
آيـد. در اتـاق بـاز     دازد و از اتاق بيرون ميان باال مي

است. سردم است. تـنم مـور مـور شـده، احسـاس      
كنم نوك پاهايم يخ زده، همان حالتي بـه مـن    مي

دهد كه صبح در دستشوئي اتاقم به مـن   دست مي
خواهد باال بياورم. پرستار ـ   دست داده بود. دلم مي

آيد. دسـت بـه    همان پرستار آشنا ـ باالي سرم مي 
ــان خــوب نيســت؟«كشــد:  ام مــي پيشــاني » حالت

» گردم. همين االن برمي«گويد:  سكوت. پرستار مي

همان كه يـك    رود و چند دقيقه بعد با پزشك، مي
گردد.  ام كرده بود برمي ساعت پيش در اتاق معاينه

گيرد. بعد به ساعتش نگـاه   پزشك اول نبضم را مي
سم تو ا«شنيدم.  مي» شنوي صدايم را مي«كند:  مي
  »نام فاميلت را بخـاطر داري؟ «اسم من؟ » يه؟ چي

هـاي   بخـاطر دارم. يـك نفـر ـ تـارزني ـ بـا پنجـه        
زنـد. چشـمانم    چابكش زخمه بر روح و روانـم مـي  

ــه ســختي نفــس مــي  كالپيســه مــي كشــم.  رود. ب
بينـد جـواب    چون مي» ميداني حاال كجا هستي؟«

» حـاال چــه روزي اســت؟ «پرســد:  دهــم، مـي  نمـي 

مـا در كجـا   » مـا در كجـا هسـتيم؟   » «نـم دا نمي«
خواهـد   دلـم مـي   »تواني حرف بزنـي؟  مي«هستيم. 

مويـد،   مـي   زخمـه بـزن،   حرف بـزنم، زخمـه بـزن،   
مويد. چنگ بر تـار و پـود    مويد، روح و روانم مي مي

آيـد.   زند. آي، آهاي، آي، صـداي تـار مـي    روانم مي
هـاي چـابكش    زنـد، بـا پنجـه    يك نفر دارد تار مـي 

ام. تـوي   زند. سرم منگ است. گـم شـده   زخمه مي
دانم كجا هستم. كي هسـتم   ام. نمي خودم گم شده
تـواني حـرف    مرد جوان، مـي «كنم.  و اينجا چه مي

ــي؟ ــي » «بزن ــدايم را م ــنوي؟ ص ــدايش را   »ش ص
ام.  هايم كليد شـده. از زبـان افتـاده    شنوم. دندان مي

خواهد عقربه زمان به عقب برگردد. زمـان،   دلم مي
با مردگان بـه عقـب    ها پيش، برگردم به سالزمان، 

ــه و پســرعمه   ــدرم، عم ــادرم، پ ــا م ــردم. ب ام و  برگ
نـه  » هنوز تب دارد. تـنش داغ اسـت.  «مادربزرگ: 

اين صداي مادربزرگ نيست. پرستار است. پزشـك  
دانـي   مـي «كنـد:   هنوز باالي سرم است. تكرار مـي 

كجا هستم. مه، غبار نازك مـه،  » حاال كجا هستي؟
كشـد.   هـايم مـي   نازك مه، پـرده روي چشـم  ململ 

ــدا:   ــان ص ــتان   «هم ــه بيمارس ــرا ب ــي ت ــه كس چ
» اي؟ اي آمــده بــه چــه وســيله«هــيچكس.  »آورده؟

ام  خودم پا شـده » اند؟ با آمبوالنس ترا آورده«مترو. 
ــه پرســتار  و بــه اينجــا آمــده ام. پرشــك چيــزي ب

رود و بــا دســتگاه فشــار  گويــد و پرســتار مــي مــي
ردد. پزشك فشار خـونم را انـدازه   گ سنج برمي خون
فشار خونش چند درجـه  «گيرد. بعد مي پرسد:  مي
مراقـب باشـيد، تـا عصـر اينجـا      » «بيسـت » «بود؟
شـود بـرايش    ماند، تا بعد ببينيم چـه كـار مـي    مي

ام  ام روي سـينه  پرونـده » اصالً» «غذا چي؟» «كرد.
بايـد  «انـدازد:   است. پزشك نگاهي بـه پرونـده مـي   

نويسد. نسخه  ازش بگيريم. نسخه مي آزمايش ادرار
دهـد و   دهد به دست پرستار. دستي تكان مي را مي

گردد. پرستار دستش را روي  به دفتر اورژانس برمي
كنـد. از الي   گذارد و دقايقي نگـاهم مـي   دستم مي

خواهـد بـه او    بينمش. دلم مي چشمان نيمه باز مي
اش شـعر   خواهـد بـراي مهربـاني    بگويم كه دلم مي

يم. نه، بايد براي او از خواب ديشـب بگـويم؛ از   بگو
آلود، از آن قلب تپنده. چه رؤيـائي،   آن دست خاك

ــت،    ــواب نيس ــن خ ــه، اي ــي. ن ــه كابوس ــواب  چ خ
خوانـد،   واقعيت بود. شقايق پرپر شد. بلبل مي نبود،

شنوم. بخوان، بخوان بلبل سرگشته،  صدايش را مي
ــان   ــاني، فغ ــار در فغ ــراق ي از بلبــل شــيدايي. از ف

  هجرانت، اي داد، بيداد 

گردد و  يك ربع ساعت بعد، همان پرستار برمي
پرسد كه آيا ميل دارم كه ادرار بكـنم يـا    از من مي

حـاال  «گويـد:   دهـم، مـي   نه. وقتي سرم را تكان مي
رود و با يك قوطي كوچـك و يـك    مي» گردم برمي

بسته پانسمان برمي گردد. جلو چشمانم سر بسـته  
اول اين پانسمان را بكش آنجات ـ  « كند را پاره مي
كنـد، بعـد، تـوي     دهد ـ ضد عفوني مـي   توضيح مي

تــواني ايــن كــار را  مــي» «ايــن قــوطي ادرار كــن.
دهـم. پرسـتار كمكـم     سـرم را تكـان مـي   » بكني؟
ــايم. بعــد   مــي ــائين بي كنــد كــه از روي برانكــار پ
از «كشـد:   هايم را از زيـر برانكـار بيـرون مـي     كفش

پرستار » ويرژيني«زنند  مي بخش پذيرش صدايش
كند و مـن بـراي اينكـه     ويرژيني به ناچار تركم مي

گـذارم و   نقش زمين نشوم، دسـت روي ديـوار مـي   
كـنم،   رسـانم. در را بـاز مـي    خودم را به توالت مـي 

روم توالت.  بندم. مي روم تو، در را پشت سرم مي مي
روم. قـوطي را   كنم به دستشوئي مي كارم را كه مي

هـايم را   گذارم و با مايه صابون دست ينه ميكنار آئ
كـنم. شـير    شويم و با دستمال كاغذي پاك مي مي

آب بــه صــورتم   كــنم و يــك مشــت آب را بــاز مــي
بينم از  كنم، صورتي مي زنم... توي آئينه نگاه مي مي

بـا زبـان   » زمـان چـه زود گذشـت.   «شكل افتـاده.  
  خوانم:  مي» حافظ«

اش  ر بهار / گريهرسم بدعهدي ايام چو ديد اب«
  »  بر سمن و سنبل و نسرين آمد.

ــوطي ادرار را    ــد، ق ــكم درنياي ــه اش ــراي آنك ب
  آيم. دارم و از دستشوئي بيرون مي برمي

پرستار ويرژيني كنار برانكار ايستاده و دارد بـه  
انـدازد. قـوطي ادرار را از دسـتم     ام نگاه مـي  پرونده
خواهد كـه يـك لحظـه صـبر      گيرد و از من مي مي
برد كـه تـه راهـرو     نم. قوطي ادرار را به اتاقي ميك

كنـد كـه روي    گـردد. كمكـم مـي    است و زود برمي
كشد  ام مي برانكار دراز بكشم. بعد پتو را روي سينه

هائي كه معموالً يـك   كند؛ از همان نگاه و نگاهم مي
پرستار در حين انجام وظيفه به يك بيمار بسـتري  

. هنوز تو برانكار دراز رود گذارد و مي اندازد و مي مي
كنم كه انگشتان پايم سر  ام كه احساس مي نكشيده

هـاي رانـم از درد    آيد. ماهيچـه  شده است. درد مي
ام  شود. آنگاه درد ماليمي قفسـه سـينه   منقبض مي
كـنم؛   گيرد. به چند لحظه قبـل فكـر مـي    را فرا مي

توي دستشوئي نزديـك بـود از حالـت حزنـي كـه      
اده بود، زار زار گريه كنم. بـا  ناگهان به من دست د

از بسـكه ملـول از دل   «خوانم:  مي» اخوان«صداي 
دلمــردة خويشــم / هــم خســتة بيگانــه هــم آزردة 

شـود. خـواب مـرا     هايم سنگين مـي  پلك» خويشم.

دانم چند دقيقه خواب  ربايد. خودم هم نمي درمي
ام. با شنيدن صـداي سـوت ممتـد دسـتگاه      بوده

آيـد، از خـواب    مـرد مـي  ماشيني كه از اتـاق پير 
پرم. در اتاق پيرمرد باز است. پيرمـرد شـروع    مي

كـــرده اســـت بـــه داد و بيـــداد راه انـــداختن. 
آينــد و  پرســتارهاي بخــش از دفتــر بيــرون مــي

دونـد. پيرمـرد از روي    سراسيمه توي راهـرو مـي  
تخت پا شده، پايه و ميلة آهني را كه سرم به آن 

شانده اسـت.  وصل است، با خود به كنار پنجره ك
كنـد.   خواهد پنجره را باز كنـد. بـاز هـم مـي     مي

انـدازد و   اش را از الي پنجـره بيـرون مـي    باالتنه
». ژوديـت، ژوديـت  «دخترش را بنام صدا ميزنـد  

هاي پيرمرد  رسند. زير شانه پرستارها به موقع مي
گرداننــد و روي تخــت  گيرنــد. بــرش مــي را مــي

انـدازد.   ه مـي خوابانند. پيرمـرد داد و بيـداد را   مي
ــي  ــكي از راه م ــت.    پزش ــال اس ــه س ــد. ميان رس

گفـتم  «هاي روپوش سـفيدش بـاز اسـت:     دكمه
پرسـتارها بـه جنـب و جـوش     » مراقبش باشـيد. 

دهد. پزشـك   افتند، هر كسي كاري انجام مي مي
انــدازد. پيرمــرد  نگــاهي بــه پرونــده پيرمــرد مــي

هـا بگوئيـد كـه راحـتم      دكتر بـه ايـن  «گويد:  مي
  » بگذارند.

ــده برمــي  ــه او  پزشــك نگــاه از پرون دارد و ب
از وقتـي  «گويـد:   لبخند مي زند. پيرمرد به او مي

پزشك » اند. ام به من مالقاتي نداده به اينجا آمده
نگران نباشيد، ترتيبش «گويد:  با صداي نرمي مي

كند، وقتي كارهـا   و يادداشت مي» را خواهم داد.
د، دهـ  افتد، پزشك دستوراتي مـي  روي غلتك مي

كه در اتاق پيرمرد را باز بگذارند. احتماالً سـوزن  
ــار    ــه ك ــتار دســت ب ــرون زده. دو پرس از رگ بي

شوند. پيرمرد آرام و قرار ندارد. بعد مـي زنـد    مي
آورد  زيـر گريـه و نـام دختـرش را بـر زبـان مــي      

گويـد كـه گريـه     يكي از پرستارها مي». ژوديت«
 گويد: براي سالمتي اش خوب نيست. پيرمرد مي

دخترم در خانه تنها است و منتظر مـن اسـت.   «
دارم «بعـــد: » ام برگـــردم. بگذاريـــد بـــه خانـــه

بندم و به خواب ديشب  چشمانم را مي» ميرم. مي
ام؟  كنم. من آن دست را در خواب ديـده  فكر مي

ام،  اصالً دستي در كار بوده؟ نه من خـواب نبـوده  
همه چيز در بيداري بر من گذشته است. خـواب  

ري. كابوس و واقعيت. واقعيـت و رؤيـا. بـا    و بيدا
ــاملو«صــداي  ــي» ش ــوانم:  م ــن، «خ ــرا دل م چ

هنگامي كه به خـواب انـدرم، پريشـان و نـاآرام،     
  »كشد؟... بيداري مي

  هاي، سليمان. از سرود پنجم غزل غزل

سال را شيرين  90كند.  پيرمرد هنوز ناله مي
اي بروي تخت، پوستي بر اسـتخواني.   دارد. جنازه

هاي اخير بضـرب دوا و درمـان    اً در اين سالقطع
اند. پرستار ويرژيني نـزد مـن    زنده نگهش داشته

شناسـي   نگاه حق» چطوري مرد جوان؟«آيد:  مي
گفتي، نامت «پرسد:  اندازم. خودماني مي به او مي

خواهم به او بگويم كه نام من  مي» چيست، توما؟
چنـد سـاله كـه در    «توما نيست. كـه نـام مـن...    

خـواهم بگـويم    مـي » كنـي؟  يس زنـدگي مـي  پار
وقتي به پاريس آمدم، موهايم سياه سـياه بـود،   «

» شـغلت چيسـت؟  » «زند اما حاال خاكستري مي

فروشم. كه در  كه من يك گل«خواهم بگويم:  مي
ام. اما پيش از آنكـه پـايم    فروش شده پاريس گل
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ام شـاعري بـود و بـا     به پاريس كشيده شود، پيشـه 
از » گفـتم.  دم سرزمينم سـخن مـي  زبان شعر با مر
نكند آرتيستي و از ما پنهـان  «آيد كه:  زبانش درمي

ساز، شايدم تو  دانم، نقاش، مجسمه كني. چه مي مي
بينـد كـه    دانم تو چشمهايم چي مي نمي» شاعري.

» نگفــتم تــو شــاعري.«شــكفد:  گــل از گلــش مــي

پرسـد:   كنـد و مـي   خندم. مكثي مـي  خندد، مي مي
بـه مـن بگـوئي كـه چـرا حـرف       تـواني   حاال مـي «

خواهد به او بگويم يا يك جوري  دلم مي» زني. نمي
به او بفهمانم كه دلم ميخواهد با او حرف بزنم، امـا  

توانم حتي به او  توانم، دست خودم نيست، نمي نمي
  »چند سالته؟«ام كه من... بفهمانم كه از صدا افتاده

بـه او  توانستم تكلم كـنم و   چه بگويم. قطعاً اگر مي
كـرد.   گفتم كه من چند سالم اسـت، بـاور نمـي    مي
اش از زندگي در غربت است.  خواهم بگويم همه مي

كـنم. مـن پـاريس را     من در پـاريس زنـدگي نمـي   
كــنم.  شناســم. مــن در حاشــيه زنــدگي مــي  نمــي
هـا زنـدگي كـردن در     خواهم بگويم، بعد از سال مي

  ام. پاريس، هنوز در اين شهر بيگانه

كـنم. پرسـتار    كند. نگاهش مي ه ميپيرمرد نال
ژان را از «كند:  گردد نگاهش مي ويرژيني هم برمي

ژان در گذشته زنـدگي  » «اند. خانه سالمندان آورده
ــي ــرده.   م ــيش م ــاه پ ــد م ــش چن ــد. زن ژان » «كن
هاست كه دخترش را نديـده اسـت. دختـرش     سال

هـا پـيش پـدر و     گم و گور شـده اسـت، نـه، سـال    
اي و  ديگر برنگشته. نه نامـه مادرش را ترك كرده و 

» هيچكس از او خبـر نـدارد.  » «اي... نه حتي نشانه

االنـه چنـد روز   » «ژان هميشه چشم بـراه اسـت.  «
ژان هـوش  » «است كه در اين بخش بستري است.

كنـد كـه    ژان فكـر مـي  » «و حواسش بجـا نيسـت.  
دخترش قرار است به مالقاتش بيايد. بـراي همـين   

» كنـد.  تـابي مـي   د و بـي است كه آرام و قـرار نـدار  

كند،  اي را تمام مي پرستار ويرژيني هر بار كه جمله
خـورد و دو تـا چشـمش گشـاد      نفسش را فرو مـي 

شـود. در   شود و اين البته باعث شگفتي من مي مي
همين حين از دفتـر صـدايش مـي زننـد. پرسـتار      

خـوب مـن   «گـذارد:   ويژيني دست روي بازويم مي
» گـردم.  نباش، زود برمـي  ديگر بايد بروم. اما نگران

رود و مــن بــه پيرمــرد فكــر  پرسـتار ويرژينــي مــي 
كنم. دخترش ژوديت مفقوداالثر شـده. پيرمـرد    مي

كشـد. ژان منتظـر    نالـد و انتظـار مـي    از فراقش مي
است كه ژوديت به عيادتش بيايد. انتظار، آه انتظار 

آورد. من و پيرمرد از يك تيـره و   آدم را از پا درمي
كـنم پيرمـرد در    يم. برادريم، مجسـم مـي  تبار هست

نور و  خانه سالمندان احتماالً در يك اتاق نمور و بي
گذرانـد و بـه    روشنائي روزهاي آخر عمـرش را مـي  
كند. عيب كار  حسرت ديدار ژوديت خون گريه مي

اين اسـت كـه پيرمـرد همـدمي نـدارد تـا بـا او از        
دختــرش ژوديــت بگويــد. پيرمــرد همــدمش را از  

ه است. مـن هـم حـال و روزم بهتـر از او     دست داد
ام.  نيست. من هم در غربت پاريس گم و گور شـده 

ــالت  ــاي كس ــالل  روزه ــار و م ــر   ب ــزي را از س انگي
افتم. چشمانم را  ام. به ياد خواب ديشب مي گذرانده

آيـد، قطعـه، قطعـه،     بندم. قطعه پيش نظرم مي مي
ــر     ــاك س ــقايقي از دل خ ــال. ش ــنم، بن ــال وط بن

بيـنم،   هاي ديگر. آه چه مي آنگاه شقايقكشد.  برمي
قطعه پر از شقايق است، شقايق سـرخ وحشـي. در   

شـنوم.   شكفند. صداي تار مي ها مي زدني شقايق دم

زند. زخمه، زخمه،  يك نفر اين گوشه كنارها تار مي
هاي چابكش زخمه بر روح و روانـم   يك نفر با پنجه

بـاور  «خـوانم:   مـي » سـيمين «زنـد. بـا صـداي     مي
ها ستاره دارم / طرحي زنور  كنيد، اما در مشت مين

بـا شـنيدن   » فشـارم.  هـا چـو مـي    تراود، انگشت مي
آيـم.   صداي سوت ممتد دسـتگاه از رؤيـا بـدر مـي    

پيرمرد از روي تخت برخاسـته و بـه كنـار پنجـره     
آيند. صداي  رفته است. پرستارها از دفتر بيرون مي

رمـرد  پي» بـاز هـم؟  «پيچـد.:   پايشان در راهرو مـي 
نـه موسـيو،   » «ژوديت به مالقاتم آمـده. «گويد:  مي

زنـد كـه پتـو را     يكهو به سرم مـي » مالقاتي نداري.
كنار بزنم. پا شوم. از روي برانكار پائين بيايم. خرت 

هايم را از تـوي سـاك بـردارم. بـا آسانسـور       و پرت
پائين بروم. خودم را به درب عقبي قسمت اورژانس 

يرون بروم و ديگر پشت سرم برسانم.از بيمارستان ب
را نگاه نكنم. اما ناي حركت كردن ندارم. يك بيمار 

رسد. مأموران آتشنشاني او  اورژانسي از گرد راه مي
اند. هنـدي اسـت. پيـر و     را به بخش اورژانس آورده

قليـان.   فرتوت است. پوستي بر استخوان. مثـل نـي  
سياه تابه است. موهاي سرش يكدست سفيد است. 

اند. پـائين دسـت برانكـار     روي برانكار خواباندهاو را 
من. دو تا مأمور آتشنشاني بـا اونيفـورم مخصـوص    

اند و منتظـر رسـيدن پزشـك     باالي سرش ايستاده
اي زير بغـل زده. از   هستند. يكي از مأمورها پرونده

كنـد.   گذرد، سئوالي مي پرستاري كه از كنارش مي
شود. يكي  باالخره پزشك با تأخير زياد پيدايش مي

از مأمورهــا گــزارش مختصــري از احــواالت بيمــار 
دهـد. پزشـك    دهد. بعد پرونده را بدستش مـي  مي

انــدازد. بعــد، همانجــا،  اول نگــاهي بــه پرونــده مــي
كنـد. بعـد چنـد تـا      سردستي بيمار را معاينـه مـي  

كند. بيمار بـا هـر سـئوالي كـه      سئوال از بيمار مي
دهد. بيمـار   كند، سرش را تكان مي پزشك از او مي

هندي لبخند محزوني بر لـب دارد. بـا چشـمان از    
كنـد. چشـمانش    حدقه درآمده به اطراف نگـاه مـي  

زنـد، دو تـا دنـدان     زنـد. لبخنـد كـه مـي     دودو مي
هايش ريختـه   شود. باقي دندان اش ديده مي جلوئي

است. بيمار هندي از همه چيز و همه كس واهمـه  
از مأمورهـا، حتـي   دارد. از بيمارستان، از پرستارها، 

ترسد. از رنگ  به گمانم از بيماران اورژانسي هم مي
اخرائي ديوارهاي بيمارستان و رنـگ بـراق شـيري    

هـا و اشـياء    ترسـد. تـرس از آدم   رنگ راهروها مـي 
رسـي نيسـت.    جانش را به لـب رسـانده. آه، فريـاد   

تخيل بس است شاعر، نه، بگـذار بگـويم، آخـر نـه     
ر هندي از يك تيره و تبار اينكه من و  پيرمرد بيما

شـود.   هستيم. پيرمرد بيمار هندي زبان سرش نمي
واي كه چه تنهاست. اي واي كـه در شـهر غريـب    
تنهائي چه بد است. كـس و كـارش كجـا هسـتند.     
اصالً كس و كاري هـم دارد؟ دسـت آخـر بدسـتور     
پزشك دو پرستار پيرمرد بيمار هنـدي را بـه اتـاق    

گذرند،  نار برانكار من ميبرند. وقتي از ك معاينه مي
صبر «آيد:  يكي از مأمورها البد چيزي بخاطرش مي

آورد.  از توي جيبش يك تسبيح بيرون مـي » كنيد.
هـا زرد نـارنجي اسـت. در     تسبيح دراز است. مهـره 

چرخانـد و   همين دم پيرمرد هنـدي سـرش را مـي   
شـود. در يـك آن،    نگاهش در نگاه من جفـت مـي  

ضطرابي را كه چند لحظه همه آن ترس و واهمه و ا
پيش در ذهنم مجسم كـرده بـودم، در چشـمانش    

زبـاني بـه او    خواهد بـا زبـان بـي    خوانم. دلم مي مي

نترس پيرمرد، اين جا، خانه امن است و «بگويم: 
پزشك حـاال بـاال سـرم اسـت:     » تو حاال دراماني.

گيرد و  بند انگشتم را مي» چطوري مرد جوان؟«
ام  . دسـتم روي سـينه  كنـد  بعد دستم را رها مـي 

ــي ــي  م ــن م ــًا از م ــد. دفعت ــد:  افت ــا «پرس از كج
تـوانم   آورد كـه مـن نمـي    البد بياد مي» آئي؟ مي

زنـد و از كنـارم    حرف بزنم. لبخنـد محـوي مـي   
گذرد. پيش از آنكـه بـه اتـاق معاينـه برسـد،       مي

گردد و به پرستار ويرژيني كه جلـوي اتـاق    برمي
رفته است،  ايستاده و بفهمي نفهمي توي نخ من

گويد. پرستار ويرژيني بـه بـالين مـن     چيزي مي
اين را » پرستار ويرژيني.» «موسيو توما.«آيد:  مي

» حاضـريد؟  بگوئيـد ببيـنم،  «گـويم:   توي دلم مي

برد. چراغ  مرا با برانكار به ته راهرو مي» حاضرم.«
ته راهرو خـاموش اسـت. راهـرو بـوي آمونيـاك      

رسـتار ويرژينـي   ها باز اسـت. پ  ميدهد. درب اتاق
دكتر دستور داده كه من «شود:  روي من خم مي

يــك امشــب را اينجــا » از شــما مراقبــت كــنم.
خوابي و فردا دكتر مغز و اعصـاب بـه بخـش     مي

ات كند. بعـداً احتمـاالً    آيد كه معاينه اورژانس مي
ــز و اعصــاب    ــاي مغ ــه بخــش بيماريه شــما را ب

ل برند. آنجا يك سري آزمايش از شما به عمـ  مي
كنـد:   كند، بعـد اضـافه مـي    مكثي مي» آورند. مي

انجام اين آزمايشات بـراي سـالمتي شـما الزم    «
بـرد كـه    پرستار ويرژيني مرا به اتاقي مي» است.

ــت و     ــك اس ــاق كوچ ــت. ات ــن اس ــك روش تاري
كنـد. پتـو و    چهارگوش. اول تخت را مرتـب مـي  

كشد.  زند، دستي روي بالش مي مالفه را كنار مي
كند  زند. شيرآب را باز مي والت ميبعد سري به ت
گـردد و بـه    شويد. برمي هايش را مي ـ البد دست
كند كه بلند شوم و از برانكار پائين  من كمك مي

ام. توي خـودم قـوز    بيايم، حاال لب تخت نشسته
كنم  گردم از باالي شانه نگاهش مي ام، برمي كرده

پشتش به من است. مشغول جابجا كردن اشـياء  
خواهد از او تشـكر كـنم. دلـم     . دلم مياتاق است

خواهد برايش از خـواب ديشـب بگـويم. دلـم      مي
خواهد بـه او بگـويم كـه هـواي وطـن بسـرم        مي

گريزنـد. مـادام كـه     افتاده. اما كلمات از من مـي 
كنـد كـه روي تخـت     پرستار ويرژيني كمكم مي

گذارد. مالفـه و   دراز بكشم، بالش را زير سرم مي
كـنم.   كشـد. نگـاهش مـي    م ميا پتو را روي سينه

هـايم را از زيـر برانكـار بيـرون      بعد خرت و پـرت 
شما را بطور موقت بـه ايـن   «گويد:  آورد و مي مي

آينـد و تـرا    ايم. احتماالً اواخر عصر مي اتاق آورده
دهند. بنـابراين بهتـر    به يك اتاق ديگر انتقال مي

هايم  كفش»  است كه وسايلتان توي ساك باشد.
گذارد. باالي سرم سيمي آويـزان   ت ميرا زير تخ

گويـد اگـر كـاري داشـتم      است. و يك دگمه. مي
توانم دگمه را فشار بدهم. بعد دستش را روي  مي

كند كـه   گذارد و طوري به من نگاه مي دستم مي
انگار من بيمار رو به مرگ هستم. شـايد آن غـم   
پنهان را ته چشـمانم ديـده اسـت. بعـد از اتـاق      

  بندد. در را پشت سرش مي رود و بيرون مي

اتاق سرد است. از بيرون پنجره نور ماليمـي  
توي اتاق پخش شده اسـت. سـرم را روي بـالش    

ام چليپـا   كنم. دو دسـت را روي سـينه   جابجا مي
بنـدم. ناگهـان سـرم از     كنم و چشمانم را مـي  مي

شـود. قطعـه پـيش نظـرم      همه صداها خالي مي
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. تـاپ، تـاپ،   شود آيد. قطعه بزرگ و بزرگتر مي مي
زنـد.   تپد. قلب زير قطعـه مـي   زند. قلب مي قلب مي

بيـنم همـان    تپـد. دسـت را مـي    قلب زير قطعه مي
ــل    ــودم. آواز بلب ــده ب ــواب دي ــه در خ دســت را ك

پيچد. آنك بلبل است كـه   سرگشته توي گوشم مي
بينم، قطعـه پوشـيده از    ها را مي خواند و شقايق مي

انم. پـژواك  خـو  مـي » فروغ«شقايق است. با صداي 
  پيچد: صدايم توي گوشم مي

  كارم، سبز خواهم شد هايم را در باغچه مي دست«

  »دانم. دانم، مي دانم، مي مي

*Samu : Service d'Action Médicale 
Urgent )(سرويس خدمات اضطراري پزشكي  

*  

  

  

 كالهخود صد مني

  

  مجيد نفيسي                        

  

  ا آه اين كالهخود صد مني ر

  چگونه ز سر وا كنيم؟

  آهن قراضه اي كه خود حدادي اش مي كنيم

  در قورخانه ي سياست

  و بر سر مي نهيم

  در كارزار تصرف قدرت.

  

  هر بار هماي سعادت 

  ي نورسيده اي فضله مي كندبر فرق پهلوان پنبه 

  او داغ و درفش كهنه در آستين، رخت نو به تن 

  سوگند مي دهد طايفه اش را

  دهاي هفت سر را رام مي كندكاين اژ

  و سهم مي دهد همه را از اين غنيمت جنگي.

  از پست هاي كشوري و لشگري گرفته

  تا پول چاي و حواله ي خوشبختي.

  آنگاه،مرد و زن

  بيعت ز پهلوان كهنه پس گيرند 

  و اين كالهخود سنگين را 

  با نام ناجي جديد بر فرق سر نهند.

  

  ن امروز آيا زمان آن نرسيده كه از همي

  اين تل آهن پاره را به دره اندازيم 

  و كله هاي آزاد از كاله خودين را 

  به سوز تازه ي كوهستان بسپاريم؟

  شايد كه عطسه هاي صبحگاهي 

  ما را از اين توهم خونين رها سازد.

  1986پنجم ژانويه                                          

  
  

  زخمه به زبان هلندي

  ود؟ش چه مي 

  

  سردار صالحي

  

اين نوشته سومين بخـش از گردشـي در هلنـد بـا     
ها است. گشت اول با حسن مصلحياني گذشت  بچه

) ديـدار  برون از هست من آيا كسـي هسـت؟  (
هـاي زنـدان    گذشت بـا بچـه   Zwolleدوم در شهر 

آمد. زخمه به زبان » باغ بوتراب«آباد كه در  عادل
گي. اما پيش از بي هلندي... ديداري است با اكبر ايل

  هاي بوتراب. آن شرحي از شهر شب

  

ي شهرهاي هلندي شـهر را كانـالي    مثل همه
گرد حد زده اسـت. دورش آب اسـت. شـهر    
بيش از دوسه دروازه نداشته است پيش از آن 
كه شهر صـدهزارنفر صـدهزاردروازه شـود.    
مركز شهر كمي به قدر يكـي دوپـا بـاالتر از    

آبـي نبـود     سطح آب است اما اگر آن خندق
گرفت و هم رفت و آمد به شهر  شهر را آب مي

شـدند تـا    دشوار بود. بايد بر آب سـوار مـي  
اي خشك. بلندترين  بپايند و بياسايند بر پاره

فلفل است  peperاست:  peperbusبرج شهر 
قوطي. زماني بر بااليش چراغ شـهر را   busو 

اند. ردش تو را به تاريخ شـهر   كرده روشن مي
. اول كليسايي بوده است كـه در يـك   برد مي

طرفش برجي نشسته بوده است با گنبد. بعـد  
ريزد اما بر بناي همـان بـرج    اين گنبد فرو مي

يك فلفدان چند گوشه بر سر بـرج بازسـازي   
روي بـرج   peperbusنشـيند و نـام    شده مي

ماند. در آغاز كليساي كاتوليك بوده است.  مي
هـا   نتاين كليسا دوري بـه دسـت پروتسـتا   

نگـر.   گـرا بودنـد و سـياه    ها ساده افتد. آن مي
هاي ديـواري   پرستي و نقش پيكرسازي را بت

دانسـتند و   پيكرهاي قديسين را گناه مـي 
همين كه دورشان رسيد و كليسا را گرفتند 

ها را شكستند و بعد روي  اول از همه پيكره
هاي ديواري چنان گل كشـيدند كـه    نقاشي

  پذير نهان شوند.  نا براي هميشه و برگشت

هاي اين كليسا آن است كـه   ديگر از نشانه
دو در برابر هم دارد. آشكار است كـه روزي  
در ميانه و دل بازار نشسته بوده اسـت. امـا   
اين كليسا تا زماني كه كليسـاي كاتوليـك   

هـا ايـراد    است يـك در دارد. پروتسـتانت  
ي خـدا اگـر بايـد در     گرفته بودند كه خانه

تما الزم اسـت دو در داشـته   داشته باشد ح
باشد كه بتواني از يك در به خانه درآيـي و  

  از در ديگر بيرون شوي.  

  ــ بر نگردي به پشت سر نگاه كني.  

با همين بهانه از ديوار برابر در اصلي يك در 
گذارنـد تـا آرام    كنند و در نمـي  درست مي
شـود   شـود و مـي   جا متـروك مـي   آرام آن

ريـزد و بـا آن    يگاوفروشي. و بعد سقفش م
رفــت شــهر آغــاز  اي ركــود در پــيش دوره
  شود.   مي

  

ي خـدا كـم    ها كـه يـك در بـر خانـه     اين
ــي ــيدند    م ــه رس ــروري ك ــه س ــد ب ديدن

كليساهايي ساختند كه هـيچ در نداشـت.   
پنجره داشت و بايد از پنجره به زحمت بـه  

هــا ايــن روزهــا  آمــدي. همــان آن درمــي
ـــ  شود.  هاشان يكي يكي بسته مي پنجره

مشتري ندارند. ــ تـا فروختـه شـوند بـه     
  رسند. هايي كه از راه مي مسلمان

  

كس ساده نيامده است. به خـاك زيـر    ــ نه، هيچ
تـر گلـه    مان برگرديم و از باران بـر سـر كـم    پاي

ام ميسـر   كنيم. اين شهر من است. در آن هستي
است. نه، اين زندگي آسان به دست نيامده است. 

  ست نيامده است.هيچ چيز آسان به د

  

باري، رونق شهر پي آمد تجارت است. يعني 
جـات   كه كاالهاي شرقي كه سرشان ادويـه 

جا بـه بـازار    رسيد و از اين بود از جنوب مي
كشيد تا فلزها را بگرداند. وقتـي   آلمان مي

كننـد ناسپاسـي    كه قصد بازسازي برج مي
جا براي ايـن كـه    شود. هنوز هم در اين نمي

قيمتي است تركيبي از فلفل بگويند خيلي 
برند. كاالي روز ادويه بـود و سـر    به كار مي

ادويه فلفل. اين گونه فلفلدان بعـد از يـك   
دوره گفت و گوي ميان شهروندها به نشـان  

  شهر رسيد.

  

شـود.   بيگي شاعر ختم مي بست سفر به اكبر ايل
گي اش تاريخي كهنـه در   واده اكبري كه نام خانه

بيگ. از ايل به ئيل بـه ال بـه    ايل پيمايد. من مي
ال تا بيگ تا بگ تا بغداد... ايل بيگ از يك طرف 

 هـا  ي تنگ چشم و اكبر از طرف ديگر تا به گوشه

    كه ما را به هم نزديك كرده است:

  

شهرزاد را ديدم، با دوتا چشم تركي. چشمي كـه  
رسـد از خراسـاني    آن گوش گوش گوش كه مـي 
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اش  ند. از گـود گونـه  ك گذرد و شيوه خمار مي درمي
آيـم در ايـن شـهر شـمالي هلنـد.       به گود خانه مي

جـا هـم هسـت.     تاريخ هلند هرچه هست تاريخ اين
گي اش يكي پهناي زمين بـازش اسـت، يكـي     ويژه

خاك آزش. از بس كه خاكش در باران شسته رفته 
است. شهرزاد هلندي است، فارسي هـم اي، بعلـه.   

ــپزخانه ــ  در آش ــه را خ ــادري قورم ــظ ي م وب تلف
كند، ايران را هم نديده است. اما دور هم نبـوده   مي

هـايش   سن و سال است. آمد و رفت چندتايي از هم
  خواهد برود ايران: را ديده است. دلش هم مي

  ــ براي ماندن؟ براي زندگي؟

  ــ اوه، ني، آمستردام.

  

  خواهي چه بخواني؟ ــ شهرزاد مي

  ــ تاند آرتز.

  ــ چرا؟

  است. هاهاها. ــ درآمدش بهتر

  

گوينـد   بازي دارند. اول مي ها تعارف گويد: ايراني مي
گوينـد. مـا    كمك بـه مـردم بعـد از درآمـدش مـي     

طور به چيزهايي كـه   كنيم كه كي و چه حساب مي
  خواهيم برسيم. مي

  

  شور و شر جواني.  درخشش خنده در چشم

  و بخارا بر روي نقش فرشيده بر ديوار!

  

است. دوري زعفران چيده اكبر از خراسان آمده 
  شود شنيد. است: اين را در شعرش مي

  

  گويد: شعر هست بايد كشفش كرد.  مي

  

  دوم: كمي در شعرهايش شاعرانه مي

  يك واژه آفتاب

  يك واژه مهتاب

  خال كنج لب يار...

  

  گشتي در گپ و گشتي به گرد شهر.

  

  ــ شعر تبعيد داريم؟

اما تبعيـد  ــ شعر را نمي شود تبعيد كرد! شاعر را 
مي كنند يا روزگار را چنان بر او سخت مي گيرنـد  
تا ناچار خودش تن به تبعيد دهـد. شـاعري كـه از    
خاك و مردم و هواي خود دور گردد، شـعرش هـم   
نم نمك رنگ خاك و مـردم و هـواي تـازه را مـي     
گيرد. و اينجاست كه شعر شـاعر تبعيـدي رنـگ و    

ــد اســت،   ــد را دارد، زاده ي تبعي ــوي تبعي ــعر ب ش
  تبعيدي است. 

جا شاعر به آزادي نزديكتر است، خودسانسوري  اين
جا  كند. چيزي كه اين نمي كند. تجربه اش فرق مي

جا هسـت   چه آن جا نيست. اما آن كند آن تجربه مي
اسـت. اينجـا     است به چشم و زندگي كرده  را ديده

همسايه تـر اسـت، شـاعري     "شاعر مدرن"شاعر با 
چ بنده و خدايي نيست و چون كه در بند و قيد هي

نيما قادر است به نگاه و انديشه ي خود و ديگـران  
بنگرد و بيانديشد تا شايد به نگاه و انديشه اي تازه 

  و رونده دست يابد: 

  حافظا! اين چه كيد و دروغي است

  كز زبان مي و جام و ساقي است

  نالي ار تا ابد باورم نيست

  كه بر آن عشق بازي كه باقي است

  .ن بر آن عاشقم كه رونده استم

   

اي دارد. نشـان   ــ هر شـهري نشـان ويـژه   
  ي شهر شما چه است؟ ويژه

،  نيـز نشـاني دارد و آن    Groningenــ خرونينگن ،
در مركز شـهر اسـت     ,Martinitoren,برج مارتيني 

كه كلنگ آن را در قرن سيزدهم ميالدي بر زمـين  
مـارتينوس   زده اند. اين برج را به احتـرام  سـينت  

اسقف بزرگ و از مقدسين قـرن جهـارم مـيالدي،    
مارتيني ناميده اند. روز مرگ مارتينوس در يازدهم 
سپتامبر يك جشن زيبا و شاد براي بچه هـا سـت.   

به در خانـه   "المپيون "بچه ها  با چراغي در دست
ها و مغازه ها مي روند تا بعد از خوانـدن ترانـه اي   

خـود را از شـكالت و    به ياد سينت مارتن كيسه ي
سـينت  ¸سـينت مـارتن   "شيريني و ميوه پر كنند: 

     "مارتن/ د كوين هبن استارتن!

اين برج  در جنگ و غارتگري ها و يـا در حـوادث    
طبيعي بارها ويران شده است و بـاز آن را سـاخته   

متـر   127ارتفاع برج مـارتيني   1548اند. در سال 
يب شده اسـت  بوده اما در سال هاي بعد بارها تخر

 97ارتفـاع آن بـه    1627تا اينكه در بازسازي سال 

متر مي رسد كـه هنـوز آن را حفـظ كـرده اسـت.        
كنـد و اگـر مـردم شـهر      ساعت بزرگ برج كار مـي 

روزي يكبار آن را نبينند، دلگير مي شوند. ديگر اما 
  چند سالي است كه اين برج رقيب پيدا كرده است.

  

  ــ رقيبش كي هست؟

ي جديد و بزرگ شهر كه چون جزيـره اي   ــ موزه
كوچــك در دل شــهر و در ميــان آب ســاخته انــد. 
ديدي كه چگونه آب گرداگـردش را گرفتـه اسـت.    

  تنها با دو دروازه يا پل به شهر وصل است!

ــ جايي كه عمده كينه و انتقام است! حسـابش را  
بكن حضرت آمده است و هرچه گـردن زده اسـت   

ون را به لگام اسب حضرت باران نيامده است كه خ
  برساند.

هايمان نرسيديم اما  ــ ما سوختيم چون به خواننده
  آموختيم چون به خود رسيديم. 

هـاي مـا كـي بودنـد؟ كجـا       ــ مگر خواننده
بودند؟ مخاطب خاصي پيش رو داري در زمان 

  سرودن؟

  

ــ  سعي مي كنم براي دل خود بنويسم، خودم به 
ز شـعرم خوشـم آمـد،    عنوان اولين خواننـده اگـر ا  

احساس مي كـنم باشـند كسـاني كـه از آن لـذت      
ببرند. اگر خودم مخاطب خودم باشم، راحت تر، بي 
تعارف تر مي نويسم. اينجا بگويم كه مـن هيچگـاه   
خود را شاعر نمي دانم. من تالش مي كنم به شعر 
برسم اما در اين فضا كه مخاطب خاصـي پـيش رو   

، رسيدن به شـعر  ندارم و كسي به فكر كسي نيست
و شاعر شدن را در خواب هم نخواهم ديد. حتا نـام  
ــا   ــا ب ــي از نامه آدم خودسانســوري مــي آورد. خيل
سياست و زندان گره خورده اند و ايـن گـره هـا را    
گشودن و به خود رسيدن ساده نيست. ببينيـد! در  
همين خارج  شاعر بزرگي چون خـويي، فكـر مـي    

در ادبيات سياسـي   كنم به خاطر نام و آوازه اي كه
آنجا داشته، اينجـا نيـز بيشـتر دور همـان ادبيـات      

اســت. بيشــتر شــاعران و نويســندگان   چرخيــده
سياسي آن زمان با اينكه بيست سي سال اسـت  
در غرب زندگي مي كنند اما انگـار هرگـز اينجـا    
نبوده اند. وقتي اشعار آقاي نعمت ميـرزا زاده، م.  

، احسـاس مـي   آزرم،  شاعر گرامي را مي خـوانم 
كنم او هنوز در تهران زندگي مـي كنـد. نيمـا و    
بخصوص هدايت اگر با ادبيات غـرب آشـنا نمـي    
شدند و پايشان به اروپا باز نمي شد، شايد در آن 
شرايط نمـي توانسـتند آن تحـول شـگرف را در     
ادبيات ايران ايجـاد كننـد. البتـه اينحـا هسـتند      

ر و كساني كه به دشت هاي سبز و تـازه  در شـع  
  يا داستان رسيده اند و يا مي روند تا برسند. 

  

  ــ شعر تعريف دارد؟

ــ شعر آينه است، تعريفي ثابت و كامـل نـدارد.   
هر كس به آن بنگرد، شكلي از خـود در آن مـي   
بيند. داسـتان را كـه خـودت در آن بـه داسـتان      
رسيده اي، شايد بتوان راحـت تـر تعريـف كـرد.     

  دانم. باشد. نمي  نشعر شايد شكار لحظه در زبا

  

  ــ همين تعريف نيست؟  

ــ ندانستن تعريف شعر هم خـود نـوعي تعريـف    
است. چون شعر ما تا روزگار نيما  موزون و مقفا 

شـعر از   "بوده، شعر را چنين تعريف كـرده انـد:  
كـه   "لحاظ صورت كالمي است موزون و مقفـي. 

زبانش به نظر من، حتـا زبـان شـاعره هـايش در     
يا نرينه است. اما با نيما و از نيما به  شعر، مردانه

بعد ديگر نمـي شـود تعريفـي از شـعر نوشـت و      
  گفت شعر اين است. 

زبان نرينه در شعر، شعري را به خاطرم آورد كـه  
  مي خوانم: 

  

  ، چراغي مي نويسمشعردر ابتداي 

  رخت، بتكاني خود را از يتا كه بر خيز

   ياز رد پاي شرم بر پوست، و مست شو

  ها خالبر  ي، دست سايكاغذم ايپدر 

  و پوست بيندازيتن،  خط هاي

   ينان و شراب شو

  .بارگاه من در

   

  دديدي حاال، مي گوي

   است براي تو نان شعر

  شراب است

  هي  هستمكه  يتا پز ده

  نر، نر در اين زبان نرينه،

  هميشه مرد.

  

ــ جاودانه ميسر است؟ جا به دانه شـدن،  
  ست؟در هسته جا گرفتن ميسر ا

ــ  نمي دانم. اين را مي دانم كه همـه سـرانحام    
به خاك مي رسيم. و چون خاك جاودانه اسـت،  

  ما نيز با او جاودانه خواهيم ماند.

  

  شود؟ پرسم: زخميدن به هلندي چه مي مي

  تير از كمان؟ ي گويد: زخم سر زبان يا زخمه مي

  و يا به قول مولوي:  

اري از ما چو چنگيم و تو زخمه مي زني / ز
  ما ني تو زاري مي كني. 
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  كنم. مكث مي

  

گويي؟ شعر و نه  ــ شعر امروزه به چه مي
  كني؟ گونه از هم جدا مي شعرت را چه

ــ  بايد بدوم و بدوم تا به شعر برسم و شاعر شوم، 
تا بعد شعر و نه شعرم را از هـم جـدا كـنم. امـا در     
همين دويدن ها فكر مي كنم فهميده ام كه شـعر  

فارسي در مقايسه با همين زبان هلندي شاعر نوين 
امروزي و مدرن كم دارد و بيشتر شاعران معاصر ما 

سال پيش هلند مـدرن و امـروزه    50چون شاعران 
هستند. شعر امروزه به شعرهاي فروغ مي گويم، ما 
بعد از فروغ به شعر امروزه و مدرن نزديكتـر نشـده   

 Rutger، ايم. شعر امروزه به شعرهاي روتخر كوپلند
Kopland،      شاعر هلندي مي گـويم كـه اگـر بارهـا

شعرش را بخـواني، انگـار هنـوز آن را نخوانـده اي.     
  بگذار شعري، خرگوش، از روتخر بخوانم:

  

  تنش به رنگ علف 

  زمستانى ست، و گريز

  النه ى اوست، ايستادن يعنى

  تير و سگ ها .

  

  شكارچى چون كودك شادمان است 

  ناسد، ترس،خرگوش، او را مى شبا 

  ميل و هوس به مرگ و 

  خفا را.

  

  خرگوش با پاهايى كه با آن 

  مى توانست حركت كند، نرم و گرم آويز است

  دور گردن كسى 

  .كه شليك كرده است

  

كند به شعر گفتن؟  ــ چه چيزي وادارت مي
  زند؟ نشرش را چه مي

ــ چيزي در پستوي دلم يا سرم هست كه به مـن  
يـز گـاه چيـزي مثـل درد     مي گويد بنويس. اين چ

است كه تا ننويسم انگار تسـكين نمـي يـابم، گـاه     
انگار فرشته اي خيال انگيز و موهوم است كه تنهـا  
در هياهوي واژه ها با من بـه رقـص در مـي آيـد و     
دلم خوش مي شود از اين حال و هـوا و هيـاهو، از   

  اين بهشت كاغذي.  

تـر  و اين روزها با بودن اينترنت در همه جا من كم
به فكر نشر هستم، اين بـرايم خـوبتر اسـت. سـال     
هاي اول عجله كردم. عجله در نشر در قالب كتـاب  

  گاه آدم را تباه مي كند.                        

  

گانه نيست و اين  اكبر با شعر كالسيك فارسي بي
  اي نيست: كم پشتوانه

خستگي برده است مرا تا دور بر راهي چو «
  مخمل نرم

  پادشاه خوابتا كنار 

  »خواب بي پايان.

  

گاهي به روز است، روزي از حال زار ما در يك 
  :ي كوتاه داستان و سه صحنه

است با آبجويى  مردى سياه پوست ايستاده«
  در دست و مى شاشد

  كنار خواهر و مادر پيرش 

كنار پدر كه مست افتاده است كنار در نيمه  
  باز 

  چون پيراهن خواهر، دهان مادر  .  

  

  من به پستان هاى خواهرش مى نگرم 

زنم به اشك هاى مادرش و مى گويد: حالم  
  به هم خورد

  از اين همه سرگردانى 

  بايد كه برگرديم . 

  

  به خانه كه مى رسيم  

  مردى سفيد پوست خون مى شاشد 

  روى فرش، كنار خواهر و مادر پيرم 

  »كنار عكس سياه و سفيد پدر . 

  

ان و فضاي روز دور نيست. اكبر چندان از فضاي اير
  هره آن ديار هم هست. در شعرايش تشويش و دل

  

  مرده ها نفس مي كشند«

  دولت تشكيل مي دهند

  قانون مي نويسند

  

  مرده ها از شهرها گورستان مي سازند

  

  اين را برادرم به من گفت

  و بعد كنار مادرم دراز كشيد و مرد.

  

  حاال من كنار او ايستاده ام 

  خالي از آب كنار دريايي

  جنگلي خالي از درخت

  كنار مادرم كه مي پرسد:

  كدام سال ما زندگي كرديم         

  كدام روز ما خوشبخت بوديم؟         

  

  مرده ها 

  »نفس سينه هاي ما را مي كشند.

از اكبر تا كنـون سـه دفتـر شـعر درآمـده اسـت و       
شـود   هرسه در استكهلم. (آرش، باران، بـاران) مـي  

نشـر شـعرهايش بـه فارسـي را     گفت كـه مشـكل   
نداشته است و گاه گاهي شعر يـا داسـتاني از او در   

  هاي هلندي آمده است. ها و مجموعه مجله

 گفتم: «
  بوي تن سپيده مي آيد . 

  گفت:   

  هر چه پا و سر 

  هر چه جان داديم 

  پيدا نشد ماه و 

  روشن نشد مهر . 

    

  پس 

  اين تار هاي سپيد سرم 

    »ه اند؟قاصدكان كدام سپيد

  

جايي است كه اكبر شعرهايش را نشر  ملخوبالگ 
  دهد. مي

 
*  

  

  

   حرف هاي روپوش سرمه اي

 

  گراناز موسوي                                         

  

  حتا تمام ابرهاي جهان را به تن كنم 

  باز ردايي به دوشم مي افكنند 

  تا برهنه نباشم

  اين جا نيمه ي تاريك ماه است

  تي كه سيلي مي زند دس

  نمي داند

  گاهي ماهي تنگ 

  عاشق نهنگ مي شود

  بي هوده سرم داد مي كشند 

  نمي دانند

  ديگر ماهي شده ام 

  و رودخانه ات از من گذشته است 

  نمي خواهم بيابان هاي جهان را به تن كنم

  و در سياره اي كه هنوز رصد نكرده اند 

  نفس بكشم                                        

  حتا اگر باد را به انگشت نگاري ببرند 

  رد بوسه ات را پيدا نمي كنند

  

  به كوچه بايد رفت 

  گرچه ماشين ها از ميان ما و آفتاب مي گذرند 

  به كوچه بايد رفت 

  اين همه آسمان در پنجره جا نمي شود.

  

  مي خواهم در جنوبي ترين جاي روحت 

  آفتاب بگيرم                                       

  چراغ سقفي به درد شيطان هم نمي خورد 

  آن كه پرده را مي كشد 

  نمي داند                          

  هميشه صداي كسي كه آن سوي خط ايستاده  

  فردا مي رسد                                      

  بگذار هر چه مي خواهند 

  ا بيندازندچفت در ر                          

  امشب از نيمه ي تاريك ماه مي آيم 

  وتمام پرده ها و رداها را  

  تكه تكه خواهم كرد 

  بگذار براي بادبادك و شب تاب هم

  اتاقي حوالي جهنم اجاره كنند 

  من هم خواهم رفت 

  مي خواهم پيراهنم را به آفتاب بده
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د حسين ارمنيسي  

  

  

  

  رضا امير عزيزي

  

  

  

صل سيد حسين گول يك مشت رفيق ناباب در ا
خود را خورد. براي خودش در تهران يك دهنه 
مغازه صافكاري و مكانيكي ماشين را داشت و 
روزگارش ميگذشت. سيد حسين نه روشنفكر است 
نه انقالبي نه المذهب نه شاعر نه نويسنده و نه از 
اين قبيل. ولي چند تا از رفقايش كه بقول 

خوند و روضه خوان و جمهوري خودشان از چنگ آ
اسالمي فرار كرده و در خارج پناهنده شده بودند، 
مدام براي سيد حسين پيغام ميفرستادند كه 

سيد حسين، دكانت را بفروش و بيا، بيا كه «
سيد حسين هم ده سال پيش » بهشت اينجاست!

در سن سي و چهارسالگي دكان را فروخت و كلي 
و را از كوه و كمر به پول به قاچاقچي ها داد تا ا

اروپا رساندند. به اينجا رساندند. و در اينجا تقاضاي 
منظورم از اينجا كجاست؟ در يك  پناهندگي داد

. اگر هم از مملكت و شهر "اروپا"نويسم  كلمه مي
هم نام ببرم، آنوقت همه اين آدمها را كه مقوائي 
نيستند بلكه جان دارند و گوشت و پوست و 

ده ام. چه فرقي دارد كه اين آدمها استخوان لو دا

در كدام مملكت و شهر هستند. اينها (ما) همه جا 
  هستيم. 

در دادگاه پناهندگي از سيد حسين پرسيده بودند: 
و سيد حسين » چرا در ايران جانت در خطر بود؟«

چون ما، يعني من و دوستانم «جواب داده بود: 
م و مقاالت و اطالعيه هاي ماركس را كپي ميكردي

مخفيانه بين مردم پخش ميكرديم، تا مردم 
شورش كنند و بر عليه جمهوري اسالمي قيام 
كنند و اين حكومت را سرنگون كنند تا يك جامعه 
دموكراتيك بوجود آيد. ولي چون ما لو رفته بوديم 
و ميدانستيم اگر گرفتار شويم، با رگبار گلوله ما را 

به فرار مثل آبكش سوراخ سوراخ ميكنند، ناچار 
رئيس دادگاه از سيد حسين پرسيده بود: » شديم.

و سيد حسين هم جواب داده » ماركس كه بود؟«
ماركس يك كمونيست روسي بود كه انقالب «بود: 

آقا و » كرد و اتحاد جماهير شوروي را درست كرد!
يا خانم، چه دردسرتان بدهم، تقاضاي پناهندگي 
سيد حسين سر ضرب رد شد و در خطر پس 

رستاده شدن به ايران بود كه يك عده بدادش ف
سيد حسين، تنها راه نجات تو «رسيدند و گفتند: 

  » پناهنده شدن به كليسا و عيسي مسيح است!

نتيجه؟ چندي بعد در روزنامه هاي فارسي زبان 
خارج از كشور عكس سيد حسين با جمالت زير 

اطالعيه! بدينوسيله به اطالع عموم «بچاپ رسيد: 
ن و ايرانيان عزيز داخل و خارج كشور هموطنا

ميرساند كه اينجانب، سيد حسين سابق، پس از 
مطالعات دقيق و تحقيقات عميق در دين و آئين 
مسيحيت به اين دين و آئين پر محبت و انسان 

 "زاويك قالپاقيان"دوست گرويدم و نام خود را به 
اين اطالعيه برگ برنده اي شد در » تغيير دادم.
يل سيد حسين. وكيلي كه از جانب دست وك

كليسا براي سيد حسين اجير شده بود. سيد 
حسين يك مرتد است، چون از دين خود روي 
برگردانده و بدين ديگري روي آورده است. و 
مجازات مرتد مرگ است. اروپاي متّحد هيچ 
انساني را به جائي پس نميفرستد كه بداند در آنجا 

و به اين ترتيب اين انسان محكوم بمرگ است. 
سيد حسين صاحب اجازه اقامت و كار و ساير مزايا 

ولي باور كنيد كه بعد از اين اطالعيه حّتي  شد.
صدا  "زاويك قالپاقيان"يك نفر هم سيد حسين را 

نكرد. بلكه دهن بدهن گفته شد كه سيد حسين 
ماند  "سيد حسين ارمني"رفته و ارمني شده. و 

  روي او!

يك گاراژ بزرگ يك گوشه  سيد حسين ارمني در
را اجاره كرده و با تعمير ماشين و صافكاري ماشين 
هاي تصادفي نان خود را در مي آورد و بيشتر 
مشتريانش هم ايرانيان هستند. هر كه ماشينش 

برو سراغ «عيبي پيدا ميكند، ديگري به او ميگويد: 
و سيد حسين ارمني آنقدر » سيد حسين ارمني.
رفيق باز و باگذشت است كه  لوطي و با معرفت و

بقول معروف، دل همه را برده و سرش هميشه 
  شلوغ است.

سيد حسين ارمني در تمام جشن ها و بزن و  
بكوب هاي ايرانيان تبعيدي و غير تبعيدي شركت 
ميكند. از جمله مدام در جلسات كانون ايرانيان 
حضور دارد. آقاي خوشه چين منشي كانون است. 

ل از عمرش ميگذرد. چند سال پنجاه و هشت سا
پيش زنش، اشرف خانم، او را ول كرد و رفت 

تهران و از تهران تلفني به خوشه چين گفت: 
من ديگه اونجا بيا نيستم، تو ميخواهي بيا «

خوشه چين نرفت و زنش » اينجا، نميخواهي نيا.
هم غياباً از او طالق گرفت و زن يك مرد ديگر 

نده و دخترش شد. حاال آقاي خوشه چين ما
پري وش كه دختر با استعداد و زرنگي است و 
بزودي مهندس معدن ميشود. پري وش داده زير 
نافش عكس يك پري دريائي را خالكوبي كرده 
اند. پري دريائي كه ميدانيد چه شكلي دارد. از 
پائين تنه به پائين ماهي است و از ناف به باال 

ي بلند. يك دختر و يا زن بسيار زيبا با گيسوان
چون بر مبناي مد روز مابين شلوار و بلوز پري 
وش حدود نيم وجب فاصله است، معموالً 
هميشه از جلو پري دريائي او ديده ميشود و از 
عقب يك تكه از تنكه اش. آقاي خوشه چين 
گرچه در اوائل از اين موضوع خجالت ميكشيد 
ولي بعداً چون زنان و دختران ديگري هم بر 

وز مانند پري وش شدند، كمي مبناي مد ر
تسكين يافت. باري، تقسيم خجالت باعث تقليل 

چندان مهم  خجالت است. البته اين چيزها
نيست. بقول معروف، در آخر زمان همه مردم 

شوند! آقاي زيارتي رئيس كانون  مثل هم مي
ايرانيان هفتادوچند سال از عمرش ميگذرد. قد 

يك  "اتيكسي"بلند و تنومند است. ولي بدليل 
پايش لنگ ميزند و آهسته قدم برميدارد و 
هميشه انگشتر عقيق تيره رنگ خود را بر 

يا "انگشت دارد كه بر روي آن حكاكي شده 
  ."علي

اصوالً اقامت آقاي زيارتي در ارتباط با فرار دسته 
جمعي (معلوم نيست چند ميليون ايراني) بخارج 

است از كشور صورت نگرفته. آقاي زيارتي تاجر 
و دامادهايش از سالها قبل در خارجه هستند. 
البته كه آقاي زيارتي مسلمان است. ولي از آن 

عيسي به دين خودش، "مسلمانها كه ميگويند 
. بهر حال تا بحال كسي از "موسي بدين خودش

آقاي زيارتي بدي نديده. بهمين دليل هم باتفاق 
آراء رئيس كانون ايرانيان است. مرتب هم ميرود 

است و  "كمك حالي"يران و مي آيد. آدميزاد ا
هر كاري از دستش بر بيايد براي مردم ميكند. 
گر چه چند سال قبل در اطالعيه اي او را 
جاسوس و مزدور مو سپيد رژيم ناميده بودند 
ولي اين وصله، چون دليل و بيخ و بن نداشت، 

   به آقاي زيارتي نچسبيد

كنم كه آقاي  تا يادم نرفته به اين موضوع اشاره
خوشه چين هم از تير زهرآگين اطالعيه بي 
نصيب نمانده. آقاي خوشه چين اطالعيه اي را 
كه بر عليه او پخش كرده بودند، قاب كرده و 
بديوار اتاقش آويزان كرده. متن اطالعيه اين 

بدينوسيله به اطالع هموطنان تبعيدي و « است
رزمندگان ايراني خارج از كشور ميرساند كه 
خوشه چين، اين مزدور رژيم كه بيش از سي 
سال است بعنوان مترجم در دادگاه هاي 
پناهندگي و دادگاه هاي طالق و ساير امور 
ايرانيان تبعيدي حضور دائم دارد، منبع 
خبررساني و جاسوس سر سپرده حكومت ماليان 
است! مرگ و نفرت ابدي بر خوشه چين كه 

ان و خوشه هاي خشم و آزاديخواهي رزمندگ
دالوران تبعيدي را بدست دروگران آزادي و 
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پس از پخش اين اطالعيه در » انسانيت ميسپارد.
دالوران و «شهر، خوشه چين خنديده و گفته بود: 

رزمندگان تبعيدي را از من ترساندن مايه نشاط و 
خنده است. همه روزه از همه جاي دنيا هواپيماها 

د و همه روزه پر از مسافران ايراني به ايران ميرون
هواپيماها پر از مسافران ايراني از ايران با 

هائي مملو از گز اصفهان، كشك خشك  چمدان
كاشان، لواشك آلو، ليمو عماني، سبزي قرمه 
سبزي، قطاب و پشمك يزد، قره قروت اردبيل، 
بادام سوخته شيراز، سوهان قم، جوزقند و زيره 

ين كرمان، آب نبات قيچي تهران و سنگ پاي قزو
به تبعيد برميگردند. ولي اگر بعد از سي سال پاي 
خودم به ايران برسد، هيچ بعيد نيست از همون 

  ». فرودگاه يكسر ببرندم اونجا كه عرب ني انداخت!

سيد حسين ارمني هر ساله در شب تولدش، 
همانطور كه ننه حسين برايش نذر كرده بود، آش 

ان در شله قلمكار ميپزد و آنرا در كانون ايراني
ليوانهاي پالستيكي مخصوص قهوه و بستني مابين 

در  حاضران در جلسه كانون ايرانيان توزيع ميكند
ضمن سيد حسين ارمني بخاطر قدرداني از كساني 
كه برايش اجازه اقامت و كار گرفته اند، هفته اي 
يك بار هم روزهاي يكشنبه به كليسا ميرود و در 

جلو ميرود تا  آنجا در صف ارمني ها قدم به قدم
ميرسد به پدر روحاني و در آنجا پدر روحاني يك 
تكه نان خشك ميگذارد توي دهن سيد حسين و 
سيد حسين ارمني هم لبي به جام شراب ميزند و 
روي سينه اش صليب ميكشد و دعا ميكند. و بعد 
هم همراه ساير ارمني ها انجيل، كتاب حضرت 

كه ارمني  عيسي را پيش خود باز ميكند و آنچه را
ها دسته جمعي ميخوانند، سيد حسين ارمني هم 
همان چيزها را طوطي وار و غلط و غلوط تكرار 

، "آمين"ميكند و آخر كار بهمراه ديگران ميگويد 
بدون اينكه حتّي معني يك كلمه از آن چيزهائي 

  را كه گفته بفهمد.

سيد حسين دوازده ساله بود كه پدرش دار فاني  
ننه "سيد حسين باقي ماند و را وداع گفت و 

. تقريباً كسي بدرستي نميداند كه اسم "حسين

سجلدي ننه حسين چي است. چون همه او را بنام 
ننه حسين مي شناسند. حتّي حاج صابوني، شوهر 
بعدي ننه حسين هم زنش را ننه حسين صدا 
ميزد! و خود سيد حسين هم ننه اش را ننه حسين 

   مي نامد

بدهم، اين دنيا به هيچكس وفا  بله، چه دردسرتان
نميكند. حاج صابوني هم در سن هشتاد و دو 
سالگي رفت آنجا كه شوهر قبلي ننه حسين رفته 
بود. وقتي خبر وفات حاج صابوني به سيد حسين 
رسيد، سيد حسين اشكش سرازير شد و دودستي 

اي واي كه ننه «كوبيد تو سر خودش و گفت: 
يد حسين براي تنها حاال غصه س» حسين تنها شد.

شدن ننه حسين يك طرف و اينكه از حاج صابوني 
خانه و باغ و باغات زيادي در اطراف تهران باقي 

  مانده يك طرف ديگر

خودتان فكرش را بكنيد، زميني كه در اوائل 
انقالب مي گفتند، اصالً قيمت ندارد چون زمين 
مال خداست، حاال هر وجبش هر كجا كه باشد هم 

خشت طالست. هر بار هم كه سيد قيمت يك 
حسين تلفني با ننه حسين حرف ميزند، ننه 

خدا حاجي رو رحمت كنه. «حسين ميگويد: 

روحش شاد. براي ما همه چيز باقي گذاشت. 
عاقبت بخير شديم. الهي كه حاجي اون دنيا جاش 

حاج صابوني از زن اولش » كنار حوض كوثر باشه.
شده بود و كه عاشق شاطر نان سنگكي محلشان 

حاجي را ول كرده بود، بچه نداشت. و زن دومش 
هم كه ننه حسين بود، بعد از زائيدن سيد حسين 

نبود.  "بچه دار بشو"اجاقش كور شده بود و ديگر 
بنابراين تمام ثروت حاج صابوني ميرسيد به ننه 

  حسين و از ننه حسين هم به سيد حسين ارمني.

سين ارمني به حاال ديگر موقع آن بود كه سيد ح 
ايران برود و زمين ها را بفروشد و همان جا براي 
خودش برج و باروئي بنا كند يا اينكه پولها را 
تبديل به دالر و يورو كند و بياورد اينجا و عشق 
دنيا را بكند، چون ننه حسين دست و پا چلفتي تر 
از آنست كه قاتي آنهمه گرگ بتواند زمين ها را 

پول ايران را تبديل به دالر و  تبديل به پول كند و
يورو كند و بكمك صرّاف و مرّاف و به طريق قاچاق 
و ماچاق رد كند به خارجه! ولي آخر دل غافل، چه 

اي «جوري؟ آدمي كه برداشته اطالعيه داده كه 
» جماعت، من ارمني شدم و ديگر مسلمان نيستم

و نه پاسپورت دارد و نه سجل دارد و نه كارت ملّي 
خودش يك گاو پيشاني سفيد و يا يك خر و از 

زاويك "پيشاني سياه درست كرده به نام 
سيد حسين "و يا بهتر گفته شود  "قالپاقيان
  ، چطور ميتواند به ايران برگردد؟"ارمني

البته سيد حسين ارمني خودش چندان حريص 
مال دنيا نيست. ولي اين و آن مدام سيخش 

ر ميليون ها مرد حسابي، چطور از خي«ميزنند كه 
ثروت ميخواهي بگذري؟ البته ميليون كه ديگر 
پولي نيست بلكه از خير چند ميليارد ثروت 
ميخواهي بگذري؟ جگر داشته باش، دل به دريا 

عده اي ديگر هم بر » بزن و بگو يا علي و برو تو!
به سيد حسين  "خيرخواهي خطرناك"خالف اين 

رت و مرد حسابي، به حرفهاي پ«ارمني ميگفتند: 
پالي اين جماعت گوش نده. آنجا تو را ميگيرند و 

  »سرت را ميفرستند باالي دار.

  

  كانون ايرانيان 

  و بررسي مشكل سيد حسين ارمني

و باالخره كانون ايرانيان (بدون حضور سيد حسين 
ارمني) به رياست آقاي زيارتي و منشي گري آقاي 
خوشه چين براي رسيدگي به مشكل سيد حسين 

تشكيل جلسه داد. در آغاز جلسه آقاي ارمني 
زيارتي دربارة ساده دلي سيد حسين و اعتقاد قلبي 
او به دين مبين اسالم سخن گفت و اينكه سيد 
حسين به دليل جواني و بي گدار به آب زدن براي 
خودش مشكالتي بوجود آورده و اكنون وظيفه 
ماست تا حد امكان سيد حسين را ياري كنيم، زيرا 

ي با محبت و مورد عالقه همه ماست. و كه جوان
اعضاء محترم كانون «آقاي خوشه چين افزود: 

ميتوانند به نوبت براي رهائي سيد حسين از اين 
» بن بست پيشنهادهاي خود را بيان بفرمايند.

بود. او  "خدابنده"اولين پيشنهاد از جانب خانم 
من اصالً نميدانم چرا سيد حسين بايد «گفت: 

د. اگر خداوند پيغمبراني را براي مجازات شو
راهنمائي و سعادت بشر بزمين فرستاده، براي اين 
نفرستاده كه پيروان اين پيغمبران يكديگر را قتل 

عام كنند. سيد حسين هم خدا را قبول دارد و 
هم الاقل  يكي از پيغمبران خدا را. سيد حسين 
ميتواند به راحتي به ايران برود و اين موضوع را 

ا با شجاعت ابراز كند. آيا اين پيشنهاد من آنج
منطقي نيست؟ اينهمه مردم ميروند ايران و مي 
آيند و هيچكس به آنها كاري ندارد. آيا اين يك 

سخنگوي » ترس واهي نيست كه ما داريم؟
بود. او در اعتراض به خانم  "گنبدي"بعدي آقاي 

خانم عزيز، يك مقدار از حقّ با «خدابنده گفت: 
. باالخره اين رو  شماست، ولي نه همه حقّ

راستي و صداقت را داشته باشيم كه خودمان را 
همانطور كه هستيم نشان دهيم. اين درست 

ما، از غربتي و تبعيدي و  است كه از ميان
تفريحي و مهاجر و تاجر و ماجر و جاسوس و 

  ماسوس، يك عده اي هستند

ي كه مدام به ايران ميروند و سالم برميگردند، ول
  اينها وضعشان با سيد حسين ارمني فرق دارد.

بود  "ماركس"يك عده از اينها كه موالي ايشان 
چه "و سرلشگر سپاهشان  "لنين"و پيغمبرشان 

و دين و مذهب را ترياك خماربخش خلق  "گوارا
مي ناميدند، رفته اند ايران و آنجا توبه حماقت 
كرده اند و در چمنزار فرصت طلبي به چريدن 

ولند، البته كه خطري ايشان را تهديد مشغ
نميكند. عده اي هم هستند كه از اول المذهب 
بودند و يا بعداً المذهب شدند ولي هيچكدامشان 
بر نداشتند در روزنامه ها اطالعيه صادر كنند كه 

عده اي ديگر هم هستند كه  ما المذهب شديم.
لباس مخصوص ايران رفتن را در چمدان خود 

د. با چارقد و چاقچور و البسه الزم حاضر دارن
ديگر ميروند ايران و برميگردند. اينجا با مايو دو 
تكه و يك تكه به دريا و استخر ميروند و يا لخت 
مادرزاد به حمام سونا. به اينها هم كسي كاري 
ندارد. ولي مشكل و مسئله سيد حسين ارمني 
با اين جماعت فرق دارد. وقتي در اطالعيه اي 

وشته و يا براي او نوشته اند اعالم ميكند كه كه ن
من پس از مطالع دقيق و تحقيقات عميق رفتم «

و ارمني شدم، چون اين يك دين و آئين پر از 
، يعني اين كه دين »محبت و انساندوست است

قبلي من فاقد تمام اين مزايا بود. البته او ميتواند 
ه به به ايران برود ولي قبالً بايد بليط از خارج
  »ايران و از ايران به خانه آخرت را تهيه كند.

پيشنهاد بعدي را آقاي عيسي زاده داد و گفت: 
با تمام اين احوال و سخناني كه دوستان «

گفتند، من پيشنهاد ميكنم كه كانون ايرانيان به 
شفاعت از سيد حسين براي آقاي رئيس جمهور 
و آقايان علما نامه اي بنويسد و در اين نامه 
اعتقاد سيد حسين به دين مبين اسالم تأكيد و 
علي الخصوص به آش شله قلمكار كه او هر ساله 
نذر ميكند و مابين اعضاء كانون تقسيم ميكند، 
اشاره شود. البته خوب است كه توبه نامه سيد 

اميد است كه هم به اين نامه اضافه شود.  حسين
يس توبه نامه او مورد قبول آقايان علما و آقاي رئ

در خاتمه جلسه قرار بر اين » جمهور قرار گيرد.
شد كه آقاي زيارتي كه بزودي براي مدتي كوتاه 
به ايران ميرود، زمينه را بررسي كند تا شايد 

سيد حسين دوباره به آغوش اسالم "بازگشت 
  با خطر مواجه نباشد. "بازگشته
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يك عده از رفقاي سيد حسين او را گول زدند و  
و پناهنده اش كردند و ارمني! و  آوردند خارجه

حاال هم يك عده ديگر از رفقايش از تهران به او 
زنگ ميزنند و به زخمش نمك مي پاشند و توي 

حسين جون «تلفن به سيد حسين ميگويند: 
باختي، بد جوري هم باختي. بيخود دار و ندارت رو 
فروختي و رفتي. معدن عشق جهان است اينجا! 

همه جور نشئه جات و مواد،  عرق، آبجو، ويسكي،
جنده، اونم چه جنده هائي، شونزده، هيفده، 

البته اگه كسي پول   هيجده ساله مثل هولو!
نداشته باشه بدبخت عالمه. يا بايد گدائي كنه، يا 
جاكشي، يا جندگي. يا كه از زور فقر و بدبختي دق 
كنه و بميره. ولي تو كه بازارت سكه بود و دخلت 

پول. همون دكونت رو كه ده سال هميشه پر از 
پيش فروختي و رفتي، حاال قيمتش حداقل بيست 
برابر يا شايد سي برابر شده. عجيبه ولي باور كن. 
آخه اين چه كاري بود كه تو كردي؟ تو كه نه 
سياسي هستي نه مياسي و بدتر از ما عدس پلو رو 

دسته دار مينويسي، پناهنده شدنت چي  "ط"با 
ن رو تنها گذاشتي و رفتي. البته ما ننه حسي بود؟

مرتب به ننه حسين سر ميزنيم. خدا كنه كه از 
و سيد حسين كه تو كار » دوري تو دق نكنه.

خودش درمانده، اكثر شبها تك و تنها تو اتاقش 
مي نشيند و با يك مشت آجيل مشكل گشا كه 
ننه حسين هر از گاهي براي او ميفرستد، يك بطر 

د از استكان باال ميرود و مست و عرق را استكان بع
خراب و گيج و منگ كف اتاق ولو ميشود و خوابش 

  برد. مي

سه هفته بعد آقاي زيارتي از تهران برگشت و 
جلسه بررسي به مشكل سيد حسين ارمني در 
كانون ايرانيان تشكيل شد. سالن مملو از جمعيت 
بود و همه منتظر، تا آقاي زيارتي حاصل تحقيقات 

به اطالع اعضاء انجمن برساند. آقاي زيارتي خود را 
پس از عرض سالم خدمت خانمها و آقايان حاضر 
در جلسه، همانطور كه باالي مجلس پشت 
ميكروفون نشسته بود، نتيجه تحقيقات خود را به 

  عرض حضار رسانيد:

خدمت شما عرض كنم، من اول خدمت ننه «
حسين رسيدم و درگذشت حاج آقاي صابوني را به 

و تسليت گفتم و بعد نم نمك در بارة مال و اموال ا
باقي مانده از حاجي سؤال كردم و متوجه شدم كه 
ننه حسين اطالع درستي از اين موضوع ندارد و 
فقط همه اش حاجي را دعا ميكند كه چه مرد 

  خوبي بود و براي او همه چيز باقي گذاشته.

 ديدم اينطوري فايده اي ندارد. براي اينكه ته و 

توي قضيه را خوب در آورم، سراغ آشنايان و دور و 
بري هاي مرحوم حاجي رفتم و رفتم تا رسيدم به 
ادارة اوقاف و تازه اونجا معلوم شد كه حتّي اين 
خانه اي كه ننه حسين در آن زندگي ميكنه، مال 
ادارة اوقاف است. ولي ادارة اوقاف گفته، تا ننه 

خانه بنشيند و حسين زنده است، ميتواند در اين 
ماهي يك چيز هم به او ميدهند. تمام اين داستان 
ميليونها و ميلياردها، زمين و باغ و باغات باقي 
مانده از مرحوم حاج صابوني همان داستان يك 
كالغ و چل كالغ است كه هر كس آن را شنيده، 
چيزي به آن اضافه كرده. بنابراين مسئله ارث و 

ي ميماند اثبات ارمني ارثيه منتفي است و فقط باق
نبودن سيد حسين. كه اميدواريم فرجي حاصل 

شود و اولياي امور قلم عفو بر خطاي سيد حسين 
بكشند و او را از تبعيدي بودن رهائي بخشند. ما 
در اين زمينه همچنان به كوشش خود ادامه 

  دهيم. مي

و اما ننه حسين كه تمام آرزويش ديدار پسرش 
آقاي زيارتي، چند : «سيد حسين است بمن گفت

ننه » خط از قول من براي سيد حسين بنويس.
حسين گفت و من هم نوشتم. وقتي چند روز 
پيش در حضور آقاي خوشه چين نامه را براي سيد 
حسين خواندم، چشمهايش پر از اشك شد و از 
اتاق بيرون رفت. امروز هم كه اينجا پيداش نيست. 

ه نشانه سوز اكنون من چند خط از اين نامه را ك
دل ننه حسين است براي شما ميخوانم. آقاي 
زيارتي نوحه وار شروع ميكند بخواندن قسمتهائي 
  از نامه اي كه ننه حسين گفته و او يادداشت كرده:

حسين، حسين دلبند من. ننه قربون اون روي « 
ماه تو بره. حسين جان، تو تنها چراغ و اميد مني. 

انگار كه از ريزم، هر وقت كه به ياد تو اشك مي
ميشن.  هاي خون سرازير چشمام بجاي اشك قطره

حسين جان، نميدوني كه ننه در دوري تو چي 
ميكشه. تنها آرزوي ننه اينه كه قبل از رفتن از اين 

آقاي زيارتي كه مانند ». دنيا روي ماه تو را ببينه.
بسياري از ايرانيان حاضر در جلسه بغض گلويش را 

مانده بود كه اشكش سرازير  فشار ميداد و كم
شود، دستمالي از جيب خود بيرون آورد و 
چشمهاي به اشك نشسته اش را پاك كرد و پس 
  از سكوتي طوالني با صدائي غم گرفته گفت:

من اكنون به دليل مجموعه اين اتفاقات و قضايا «
ذكر مصيبتي ميكنم و از خواهران و برادران 

د و آرام به ارجمند ميخواهم كه هم نوائي كنن
  »سينه بزنند.

پنجره هاي سالن باز بود و دود و بوي خوش و  
آشناي اسفند و كندر همراه هق هق گريه ايرانيان 
حاضر در كانون كه با كف دست آرام به سينه و يا 
پيشاني خود ميزدند فضا را پر ميكرد. و بلندگوها 
از هر طرف صداي گرم و جانسوز نوحه خواني و 

اي زيارتي را بگوش همه ميرساند ذكر مصيبت آق
 كه ميخواند:

  در ميان اشك و خون 

  مادر صدا ميزد حسين

  در ميان اشك و خون

  مادر صدا ميزد حسين

  طفلكي تبعيدي و

  مادر صدا ميزد حسين

  2008فوريه 

، نام داستانِ طنزآميز !»آلمان زنِ من است* «
ي امير عزيزي.  ديگري است به زبان آلماني، نوشته

ي ملي آلمان به ثبت  كتاب كه در كتابخانهاين 
 Wagnerرسيده است، قرار است توسط انتشارات 

در نمايشگاه جهاني كتاب در فرانكفورت معرفي و 
آلمان  (ZDF)عرضه شود. تلويزيون  كتاب به بازار

كتباٌ نوشتن يك سناريو بر مبناي اين كتاب را به 
  نهاد كرده است. نويسنده پيش

  

*  

  

  وهزاران جاد

  عليرضا زرين                             

  

  فروغ -"اند پرندگان به سوي جانب آبي رفته"

  

  هزاران

  از اين باغ ناخوش پريدند

  ها هزاران افسانگي

  هزاران جادو

  تمامي كه از ناتمامي بريدند

  (چگونه، چسان و چرا)

  از آغاز راهي به پايان گزيدند

  

  همه همهمه بود در ناي نيزار

  ان نه ما را، كه او را ستودندنهنگ

  ترا تا بخواند، سرش را بريدند

  ترا تا بخواند، تنش را دريدند

  

  آئي مي

  آمريكا -نظام ركني                            

  آيي، مي

  كنار تخت من كه بر آب است.

  .وار سايه

  

  وار، پري

  لغزان ميان هستي و نيستي

  در جستجوي معنايي ديگر،

  .در اين تاريكي

  

  در اين تاريكي،

  لغزان ميان هستي و نيستي،

  وار! در جستجوي كدام معنايي، پري

  

  چ           

  ايران -حميد عرفان                            

  

  چراها در لحظه انفجار جهانيِ

  ترا

  سپارند و باد به خاك مي

  لرزاند گيسوان ترا مي                      

  گيرد ي تو شكل سؤال مي هاي سياه بر شان و بافه

  حضور تو  جواب است خاليِ

  و باران سؤال

  ريزد چكه چكه از خونِ دل ما فرو مي

  آئي چرا نمي

  آئي چرا نمي        

  مانيم. خالي در خود مي كنم و در مكانِ سؤال مي
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    طرح و شعر و داستان   

 ٢٥٤  101 ي آرش شماره

  

  

  

  

  

  

  كريستي

  

  علي رادبوي

  

  
  

 و  انتهاي سالن ايستاده ي هپشت آخرين پنجره
زمين چمن روبره خيره  حركت بهچنان بي  هم

تمام  ،شرابي رنگش گيسوان بلند و مانده است.
است. شناختن كريستي از  شانه هايش را پوشانده

حتي از پشت سر، هيچ مشكل نيست. بنظرم  و دور
ترين زن  وخوش هيكل كريستس زيباترين

 تواند با اينكه چگونه مي اتوبوسران اين مركز است.

كاري اين چنين  ي هعهده اززيبايي  و اين ظرافت
  ست.برآيد، برايم معمايي ا دردسر رپ زمخت و

 با كنم. انگار قدم مانده، سالم مي چند    

 گردد و مي بر و كند پاك مي دستمالي چشمانش را

كند. حالت وسرخي  زوركي سالم مي با لبخندي
گويد، گريه كرده است. ولي چه  چشمانش مي

هميشه خندان  نشاط وكريستي با  تواند اتفاقي مي
اش  را بگريه وادارد؟ شوهرش طوري شده؟ بچه

دست داده؟ بي آنكه  عزيزي را از مريض است؟
  .كند بغض نگاهم مي بدل شود با كالمي رد و

تو حالت خوب  كريستي طوري شده؟ گويم مي
تركد.  اش مي بغض ،ام تمام نشده جمله است؟

هاي هاي  گذارد و ام مي شانه سرش را روي
چيزي  گذارم خودش را خالي كند و گريد. مي مي

 سرش را از و گيرد كمك آرام مي كم نمي گويم.

 و كند پاك مي هايش را اشك، كند ام بلند مي شانه
خواهم، متاسفم، دست خودم  معذرت ميد: گوي مي
  كردم. بايد گريه مي ؛نبود

 توانم بپرسم چه اتفافي افتاده است؟ مي :گويم مي

 و دهد سف تكان ميأبعالمت تسرش را چند بار 
من احمق كشتمش، يعني من قاتلم مي : گويد مي

يعني  :پرسمناباورانه مي. اتل، يك جانيق فهمي؟
كثافت امروز توي روز  گويد آره من، منِ مي... تو

اش  هاي اتوبوسم له زير چرخ روشن، در مركز شهر
ام  هاي اتوبوس چرخ كردم ! آره كبوتر زيبايي را زير

  .دوباره اشك اش سرازير مي شود و .دمله كر

زيباي كريستي   در حاليكه محو تماشاي گريه
كريستي عزيز، صد ها ، خواستم بگويم بودم، مي

نظامي  ي ههزار انسان بي گناه درجريان حمله
افغانستان كشته  متبوع شما به عراق و كشور
مي شوند. آنوقت شما بخاطر  هم هنوز اند و شده

ن چنين اشك مي ريزيد؟ كبوتر اي مرگ يك
  . نگفتم

 ي مي خواستم بگويم كريستي جان، همين هفته
پيش بود كه بيش از پنجاه هزار انسان بيگناه در 

دست  جان خود را از ،چين ي زمين لرزه ي فاجعه
دادند. آنوقت شما بخاطر مرگ يك كبوتر اين 

  .نگفتم كنيد؟ زاري مي چنين گره و

ه زير چرخ اتوبوس اي ك گفتم كريستي جان، پرنده
ديگر  آن سرعت كم، بماند، آنهم در مركز شهر با

پرنده نيست عزيز،كه تو اين همه برايش اشك مي 
طول كشيد كه به كنه مطلب  ريزي! انگار دقايقي
 بتدريج گريه به تبسم، خنده و پي ببرد، آرام آرام و

  .يل شددتب قهقهه

زيباي  ي اين بار در حاليكه محو تماشاي خنده
كردم كه شايد اگر  يستي بودم، با خودم فكركر

رتق امور جهان به زنان  فتق و ي روزي وظيفه
 .تري خواهيم داشت، شايدنسپرده شود، دنياي ام

   

*  

  

  

  »بهار پالم«

  

  شيدا محمدي

  

  138اتاق شماره 

  در من حاضر است. هصبحان

  شلوار واژگون  روي سوتين سفيد

  با تني عرق كرده و زخمي

  وستت دارم.گويي د مي

  ات خورم از روي سينه سر مي

  شود در ماه شير گرم و سفيد، حل مي

  چسباني به شيشه ات را مي بوسه

  ... دهد، من موهايم را باد دستمالش را تكان مي

  گذاري در ركاب پا مي

  و سوت قطار

.....  

  هو هو چي چي... هو هو چي چي...

.....  

  رسند هاي شكسته به هيچ شهري نمي اين ريل

  گردي از مرگ من بر مي

  ها را زرد كرده كه تپه

  ماند اتوبوس در ماه منتظر مي

  ات خيس خداحافظي در ايستگاه بعدي بوسه

  وفا وفا وفايم آرزوست

...  

  چي چي .. هم هم چي چي... هو هو

....  

  رسند ها به هيچ شهري نمي اين ريل

  دارد باد كالهش را از سر تو بر مي

  مانند. ي جا ميها در ايستگاه بعد چمدان

  

  تني دارم رغبت به آب    

             

  ايران - سيمين بهبهاني                    

  تني دارم رغبت به آب

  ي روشن باش اي عشق، چشمه

  ام، - ي شيرين نواده -سيمين

  پذير و فروتن باش منّت

  

  هاي بلورينت با موج

  از ساق و ران و كمر بگذر

  بر پشت و سينه بلغزان دست

  يچيده بر گَل و گردن باشپ

  

  وانگه بگرد و فروتر شو

  در كار گردش ديگر شو

  آنجا كه برگ گلي ديدي

  ي سوسن باش. سرگرم طره

  

  از غار غار سيه باالن

  ي من آشفت رؤياي عشغي

  يعني ز مفسده پروا كن

  ي دامن باش در بند پاكي

  

  آنجا كه نوبت جنگ آيد

  از عشق حوصله تنگ آيد

  بايد ه مينرماي موم چ

  ي آهن باش. سخنتاي توده

           *  

  ام دل فرزانه در سينه

  گويد كه اين سخنان مشنو

  عاقل به ياوه چرا گويد

  تهمينه را كه تهمتن باش؟

  

  مادر شدي كه محبت را

  با شير و شعر بنوشاني

  سال جوان كُشتن در خشك

  ي رستن باش باران و مژده

  

  با دوست همدل و همسر شو

  ، نه بيش، برابر شونه كم

  شايد گر دشمني ز تو مي

  با ظلم و سيطره دشمن باش

  

  شكن باشي؟ خواهي سپاه

  شمشير شعر و سخن باشي؟

  گيسو به حيله مكن پنهان:

  گُردآفرين مشو، زن باش!
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    نقد و بررسي   

٢٥٥  101 ي آرش شماره

  

  

  *  دوست گرامي 

  »آرش « سردبير و مدير مسئول مجله  پرويز قليچ خاني،
  

  با سالم، 

مروري بر سازمان هاي چپ در « در بخش » آرش « مجله  1 0 0در شماره 
در معرفي سازمان كارگران انقالبي  - » سيامند « تنظيم شده توسط آقاي   -» تبعيد 

است كه  اعتراضات و انتقاداتي را در سازمان ايران ( راه كارگر )،  مطلبي نوشته شده 
آرش  1 0 1ما و همچنين در بيرون از سازمان ما بر انگيخته است. حال كه شماره 

در آستانه انتشار است، از شما درخواست مي كنيم مراتب زير را محض اطالع 
  در اين شماره چاپ و در سايت خود نيز منعكس كنيد. » آرش « خوانندگان 

و سازمان تاريخ صد ساله احزاب « از  جلد دوم كتاب »  راه كارگر«ي در معرف
  نوشته  دكتر يونس پارسا بناب چنين نقل شده است:» هاي سياسي ايران

بخاطر مقاومت در مقابل يورش پاسداران از  1 3 6 0راه كارگر نيز در پائيز « 
رژيم كه تا آخر نظر تشكيالتي مثل اكثر سازمان هاي چپ از هم پاشيد. در تهاجم 

به طول انجاميد، ده ها تن از اعضاي فعال و كادرهاي ورزيده اين  1 3 6 0پائيز 
سازمان چون عليرضا شكوهي، حسين قاضي، ...، اعدام گشتند. با دستگيري و اعدام 

بنا بر ». ... « اين مبارزين، عمر سازمان  راه كارگر  نيز در  ايران به پايان رسيد
 –ازمان راه كارگر تنها سازماني در درون جنبش چپ اطالعات موجود س

ماركسيستي ايران در دوران اوج خفقان و ديكتاتوري واليت فقيه بود كه  در آخرين 
شماره نشريه اش خود را منحل اعالم كرد تا فشار پليس سياسي و نيروهاي انتظامي 

 – 1 0 0ماره ش "آرش"». ( را تا حد امكان بر روي اعضا و فعالين خود كاهش دهد
  ستون اول ).  – 4 4 0صفحه 

الزم مي دانيم خاطر نشان كنيم كه ادعاي از هم پاشيدن تشكيالت راه كارگر 
؛ پايان يافتن عمر راه كارگر در ايران؛ انحالل راه كارگر، و  6 2 – 6 0در سال هاي 

ن نيت نيز اعالم آن در آخرين شماره نشريه راه كارگر، هيچكدام حقيقت ندارند. حس
و حسن نظر رفيق يونس پارسا بناب در اين بيان، كامالً آشكار است اما اين براي 
تاريخ نويسي كافي نيست. مطمئنا ايشان هيچ سندي براي ادعاي انحالل راه كارگر 
در اختيار نداشته و حتي آخرين شماره نشريه راه كارگر منتشره در ايران را هم كه 

« . در هيچ نشريه يا اعالميه يا سند ديگري از سازمان به آن اشاره دارد، نديده است

در هيچ زماني چيزي در رابطه با انحالل نمي توان پيدا كرد و احتماالً  » راه كارگر 
دكتر پارسا بناب اين مطلب غير واقعي را از شايعاتي گرفته است كه آن زمان سازمان 

كارگر با پيوستن چپ ها به  مجاهدين خلق  در واكنش انتقام جويانه به مخالفت راه
از كادرهاي سازمان   - درست كرد. رفيق تراب حق شناس » شوراي ملي مقاومت « 
 »احزاب و سازمان هاي جنبش كمونيستي ايران« نيز در مقاله خود :  - » پيكار « 

، بر همين شايعهء دروغين دانشنامه ايرانيكا انتشار يافتدر  1992سال  كه  در 
پس از تهاجم رژيم به مخالفين  "راه كارگر " «رده و نوشته بود:  مجاهدين تكيه ك

از صحنه فعاليت سياسي كناره گرفت  و به تعبيري عقب نشيني كرد.  60در سال 
اين  .»درخارج از كشور مجددا فعاليت خود را از سر گرفت 62و  61ولي در سال 

  منتشر كرد.  خود  7شماره در  1376هم در سال »  نقطه « مجله مقاله را 

اين كه در كتاب دكتريونس پارسا بناب ( و همينطور در سلسله گفتارهاي 
در اتاق اينترنتي ايرانيان سوسياليست ) » تاريخ جنبش كمونيستي ايران« ايشان 

راه كارگر « مطالب مخدوش، اطالعات غلط و اشتباهات ديگري در رابطه با تاريخچه 
بيان شده  و محدود به همين پاراگراف نقل  -  هر چند با حسن نظر و صميميت  - » 

نيست، و همينطور نوشته رفيق تراب حق شناس در دانشنامه » آرش « شده توسط 
ايرانيكا، موضوعاتي هستند كه در جاي ديگري بايد به آن ها پرداخت. تا جائي كه به 

ز اعالم و ني» راه كارگر « مربوط است، ما انحالل » ارش « مطلب نقل شده در مجله 
  ان توسط نشريه راه كارگر را رسماً تكذيب مي كنيم. 

درست در » راه كارگر « مدارك مستند بسياري وجود دارد كه نشان مي دهند  
اش شده است، با عبور از ساخت متمركز به » اعالم انحالل « آن مقطعي كه ادعاي 

ار و زيست كارگران و غير متمركز و آغاز استقرار اكثر فعالين اش در ايران در محل ك

زحمتكشان، يكي از دوره هاي  بسيار شاخص و ممتاز فعاليت خود در داخل ايران را 
به بعد در اغلب استان هاي  1 3 6 2از سال»  راه كارگر « آغاز كرد. تشكيالت داخل 

كشور در قالب واحدهاي محلي مستقر در محيط كار و زندگي كارگران و زحمتكشان 
به فعاليت خود ادامه داد. به  -ه هاي مناطق رهبري مي شدند كه توسط كميت - 

كه انتشارش را در خارج از كشور دنبال گرفت، » راه كارگر « موازات نشريه مركزي 
در ايران با تقبل خطرات » راه كارگر« كميته هاي كارگري و كميته هاي محالت 

ارگري تهيه و پخش عظيم، در استان هاي مختلف ايران نشريات و خبرنامه هائي ك
مي كردند كه در خارج از كشور هم تكثير و پخش مي شدند و منبع دست اول و بي 
مانند اخبار و گزارشات  كارگري نشريه مركزي راه كارگر در خارج از ايران بودند. از 
جمله  آن ها و عالوه بر نشرياتي كه توسط كميته هاي منطقه اي كردستان و 

منطقه  –پيك كارگران « ،  »پيام كارگر« د، مي توان از  بلوچستان منتشر مي شدن
خبرنامه  - كارگر« ،  »خبرنامه كارگران انقالبي غرب تهران« ، »جنوب غرب تهران 

اخبار كارگران و زحمتكشان  –پيام سرخ « ، »كارگران و زحمتكشان فارس
 -شورا «  ،»خبرنامه كارگران و زحمتكشان گيالن  -پيام زحمتكشان « ،  »مازندران

ياد كرد. در اين دوره رفقاي ما در » خبرنامه كارگران و زحمتكشان خوزستان 
بسياري محيط هاي كار و زيست كارگران و زحمتكشان هسته هاي مخفي كارگران 
پيشرو ايجاد كرده يا در مجامع عمومي كارگري، تعاوني ا، صندوق هاي گوناگون و 

دند و در برخي از حركات  اعتراضي و ديگر تشكالت اقتصادي و رفاهي فعال بو
نقش اصلي سازمانگري را  1 3 6 4 -1 3 6 3اعتصابي مهم و مشهور سال هاي 

داشتند و تعدادي شان هم به همين خاطر  اعدام شدند. جاي تاسف دارد كه تاريخ 
بجاي اسناد و منابع معتبر، بر روايات و شايعات تكيه  كند و به قصه و حديث تبديل 

» آرش « سلماً مسئوليت آنچه دكتريونس پارسا بناب نوشته است بر عهده شود. م

مي توانست در باره اعتبار اين تاريخچه اي كه براي راه » آرش « نيست، ولي نشريه 
هم پرسشي بكند، همچنان كه دانشنامه » راه كارگر « كارگر نقل مي كند، از خود 

  ايرانيكا مي بايست چنين مي كرد.

از همه مطالبي كه دكتر پارسا بناب در كتاب خود در باره راه »  آرش« مجله  
را در خور نقل يافته و سپس يكسره  به » انحالل « كارگر نوشته است، تنها موضوع 

سراغ انشعاب  در خارج از كشور رفته  است؛ همين و بس! اما خوشبختانه قرار نيست 
ايران باشد وگرنه تاريخ  مرجع تاريخ سازمان هاي چپ» آرش«  1 0 0كه شماره 

» انحالل«همه آن ها، در اختالفات و انشعابات، و تاريخ راه كارگر در دو كلمهء كوتاه 

  خالصه مي شد! » انشعاب«و 

  با تشكر پيشاپيش از شما بخاطر منعكس كردن اين نامه 

  ) روابط عمومي سازمان كارگران انقالبي ايران ( راه كارگر

  1387 خرداد  7   

  2008مه     26

  

  ي سازمان پيكار در باره

مروري "بخشي به سازمان هاي چپ اختصاص يافته است تحت عنوان  100در آرش 
). در اين ميان كمتر از يك ستون 446تا  424(ص  "بر سازمان هاي چپ در تبعيد

گزارشي دربارهء سازمان پيكار نقل شده است. من متن زير را براي  439هم در ص 
بودم ولي به دستشان نرسيده بود. اكنون براي تكميل گزارش هاي آرش فرستاده 

  آرش دوباره مي فرستم.

  تراب  حق شناس

*****  
سازمان پيكار در راه آزادي طبقهء كارگر ظرف تشكيالتي جرياني سياسي، انتقادي و 
راديكال بود كه از نقد نهضت آزادي به سازمان مجاهدين خلق و بعد با نقد آن به 

م. ل. و سپس با نقد آن به سازمان پيكار رسيد. پيكار طي قريب سه سال مجاهدين 
فعاليت خود، عليه رژيم جمهوري اسالمي و نيز رفرميسم و مواضع سياسي جريان 
هاي ديگري كه انحرافي مي دانست به مخالفت برخاست و به دفاع از افكاري 

هلكي كه رژيم پرداخت كه خوشايند رژيم و بسياري ديگر نبود. اما ضربات م
بر پيكر اپوزيسيون انقالبي وارد آورد و پيكار از  1360جمهوري اسالمي از سال 

نخستين آماج هاي آن بود، در كنار نقاط ضعفش ، باعث شد كه صدها تن از عناصر 
تن) كشته شدند و صدها تن نيز به زندان افتادند تا پس از  600فعال آن (حدود 

ده آزاد شوند. چنان كه بسياري از فعالين آن نيز كه سالها با جسم و جان آسيب دي
  شناخته شده و آواره بودند ناگزير خود را به تبعيدگاهي دور يا نزديك رساندند.

به بعد، سازمان پيكار خاموش شد، ضايعه اي كه  1361چنين بود كه از اوايل سال 
دان خواهيم بحث دربارهء علل دروني و بيروني آن اينجا نيست و در جاي ديگر ب

  پرداخت.

  آنچه مايلم بر آن تأكيد كنم اين است كه:

http://dialogt.de/



    نقد و بررسي   

٢٥٦  101 ي آرش شماره

از مبارزان پيشين پيكار كه جان به در بردند و تعهد خود نسبت به مبارزهء  اوالً
كمونيستي را رها نكردند، هيچ كس معتقد نبوده كه مي شود با دور هم جمع شدنِ 

ين از حد اقل صداقت چند نفر ادعاي برپايي مجدد يك سازمان را داشت، زيرا ا
  انقالبي و كمونيستي به دور است؛

اينكه فرجام سازمان پيكار قضا و قدر نبوده است و جريان امور مي توانست به  دوم 
نحو ديگري باشد. بنا بر اين، جاي بررسي و تعيين مسؤوليت ها و درس گيري وجود 

  دارد؛

و راديكاليسم اش كه  اينكه امروز جاي يك سازمان پيكاربا پويايي، صداقت سوم
مناسب تحوالت ايران و جهان نيز تغيير و تكامل يافته باشد هم اكنون خالي ست. 
گمان مي كنم راديكاليسمي كه امروز در طرد طبقاتي و ايدئولوژيك رژيم در جامعهء 
ايران رو به گسترش است و توجه بيشتري كه به تئوري سوسياليسم و بحران راههاي 

ايه داري ابراز مي گردد، همچنين اهميتي كه به نقش كارگران و برون رفت از سرم
زحمتكشان داده مي شود از راديكاليسم جنبش در گذشته كه دستاوردش متعلق به 

خود را  "انديشه و پيكار"گروه خاصي نيست، نيرو مي گيرد. از همين جا ست كه 
خود را به  ادامهء آن سنت انتقادي و تكامل آن مي داند و بخشي از فعاليت

  انتشاراينترنتي سرگذشت و آرشيو سازمان پيكاراختصاص داده است.

 "دست بردن به ريشه ها"آن دسته از مردم كه راديكاليسم يعني، به گفتهء ماركس، 
را هدف دارند مانند فوالد، بنا بر يك اصل علمي، سرگذشت حرارتي خود را حفظ مي 

  كنند.

   2007سپتامبر  25

  انيديتبع و ديعتب بحث ليتكم در

  آرش 100 ي شماره در

  )چپ ي شهياند مباحث و سميوناليانترناسي خالي جا(

  

 سال نيدوازدهم مناسبت به) 2003 سپتامبر ـ اوت( 85 شمارهء در نگارنده

 زها،يخ و افت آرش": بود نوشته "شود بسته دينبا كهي ا چهيدر" عنوان تحت آرش

 فيط در را چپي ديتبع جامعهء استقامت و هاي ناكام و دهايترد آرزوها، و دردها
 به كه الوگيد و ارتباط از ستي ا چهيدر و داده بازتاب خودي كمان نيرنگ و عيوس

 وي بهار مينس آن از اگر و است  شده گشوده "زهياتم" وي ديتبع جامعهء نياي رو
 انحراف وي شياند ساده و ميتسل زيانگ نفرتي بو اي بوزد نقد وي آگاه و مبارزه و ديام

  . "است برخاسته جامعه نيهم از كه ستين شك برسد، مشام به ارتجاع و راست به

 آن صرفي فراوان وقت و كار همت، كه سترگي حجم با 100 شمارهء آرش

 نيا در اما. است پرداخته انيديتبع نقش و تيفعال به م،يا دهيد كه چنان شده،
 كمتري رانياي ديتبع جامعهء تيفعالي ها جنبه ازي برخ به الزم و مفصل گزارش

 از عمدتاً آرش كه آنجا از. است امدهين انيم به آنها ازي نام اصالً اي شده پرداخته

 ليتكمي برا كه ست بجا هست، و بوده م،يهست هرچه چپ، انيديتبع اتينشر جملهء
  :شود اشاره وار فهرست هم ريز نكات به سترگ خود حد در گزارشِ آن

 اگر ان،يديتبع كه كندي م فراهمي اوضاع ش،يها بتيمص و اه رنج دركنار ديتبع

 عالم محور را خود گريد ند،يآ رونيب خود لهءيپ و غالف از توانندي م بخواهند،

 بعد، تا شوند آشنا ها ملت گريدي ها حل راه و ها مقاومت و دردها با نپندارند،

 و گرانيدي فرهنگ وي فكر ،يانساني ها ارزش به. ننديافريب را خود ژهءيو تجربهء
ي هاي كار ندانم و هاي ماندگ عقب چه( مشترك دشمن دربرابر و ببرندي پ خودشان
 بر حاكم ظالمانهي طبقات مناسبات چه و رانيا بر حاكم ميرژ چه باشد، خودشان

 و نديبجو را مشترك مبارزهءي ها راه ش،يخوي هاي ژگيو به توجه نيع در ،)جهان
 كنندهء خفه محدودهء از سم،يوناليانترناس به تنوسيپ و شناخت با. نديبپو

 توجه وي اريهش نيا خوشبختانه. شوند خارج) سمينيشوو بدتر آن از و( سميوناليناس

 با كه ميكن يم آرزد و( داشته وجودي رانياي ديتبع جامعهء دري نسب طور به كه

. است فتهاي بازتاب آرشي ها شماره دري توجه قابل حد تا) شود تيتقو زمان گذشت

 باي همبستگ و گريدي كشورها دري اجتماع وي اسيس حوادث شناختي برا تالش

 و شعر مصاحبه، مقاله، گزارش، صورت به آنها دگانيستمد و زحمتكشان مبارزات
. است افتاده قلم ازي كل به 100 شمارهء گزارش در متأسفانه كه آمده آرش در رهيغ

 به( "يمحورـ  رانيا"ي نوع نكهيا اي است مكاناتا نبود و غفلت ازي ناش صرفاً نيا ايآ

  است؟ي) محورـ  اروپا اسيق

 از مختلفي ها درك با رانيا چپ جنبشي راهنماي تئور به پرداختن نيهمچن

 و طرح منشأ و گذردي م آن با انيرانيايي آشنا از سال صد از شيب كه سميماركس
 تهيمدرن وي برابر وي آزاد راه در دشوار و ريگيپ مبارزات وي مترقي ها شهياند اشاعهء

 ستيني ادآوري به الزم. است گرفته قرار دييتأ اي نقد ،يبررس مورد آرش در بارها بوده

 اميق دوران تيفعالي نحو به كهي اسيسي ها سازمان به وابسته اتينشر از ريغ كه

 اتيرنش دارند،ي توجه قابلي انتشارات كارنامهء و دادند، ادامه ديتبع در را بهمن

 ديبا هرچند. اند پرداخته ميگفت كهي موضوعات به كه هستند اي بوده ديتبع دري فراوان

ي اجتماع تحول ازين مورد سطح از و است زيناچ شده انجام آنچه كه كرد اعتراف
  .تر نييپا اريبس رانيا

 جوامع بهي رانياي ديتبع جامعهءي واقع وي ضرور توجه نيا 100 آرش دري بار

 ميعظ تجربهء و شهياند به سم،يوناليانترناس به گر،يدي ها ملت به ر،گيدي انسان
 نشده نيتدو آن ازي گزارش و امدهين حساب به متأسفانه سمياليسوس و سميماركس

  . است

 مراجعهء كي در من كه آنطور كنون، تا آغاز از آرش، خود در نمونه،ي برا فقط

 ك،يتئور ،ياقتصاد ،ياسيس مقاله) 300( صديس از شيب ام، كرده برداشت عيسر

  :افتي توان يم ريز موضوعات دري عمل رزمندهء تجربهء

 ونياجتماع و تيمشروط زمان از( كيدموكرات و چپ جنبش حال و گذشته ــ

  ؛)امروز تا ونيعام

 و دهايد از جهان و رانيا دري دار هيسرما ضد وي ستيكمون ،يكارگر جنبش ــ
  ناموفق؛ و فقموي ها تجربه و مختلف،ي برخوردها

ي ناشي ماندگ عقب چارچوب از خروجي ها تالش و "سوم جهان" در وضع  ــ
  استعمار؛ وي داخل ارتجاع از

ي ها خلقي مبارزات شگاهيآزما حق به كه نيالتي كايآمر در مبارزات ــ
 شمار به سمياليامپر و استعمار وغي ازيي رها جهت در ليبد ارائهءي برا دهيستمد

  ...و كاراگوئهين گواتماال، ن،يآرژانت ك،يمكز در ها ستيزاپات كوبا،ي ها نمونه رود؛ يم

  قا؛يآفر و كايآمر دري نژاد ضيتبع با مبارزه ــ

  افغانستان و عراق به كايآمر تجاوز و بوشي ستياليامپر جنگ با مبارزه ــ

 عادالنهء مبارزهء گوناگون ابعاد و نيفلسط دري اشغالگر و استعمار با مبارزه ــ

 باره نيا در آرش( است افتهي بازتاب گزارش و مصاحبه و مقاله دهها در كه آن مردم

  ؛)ستي ديتبع اتينشر تمام سرآمد

ي هودي وي حيمس ،ياسالمي (نيدي هاي شياند كيتار و خرافات با مبارزه ــ
ي دار هيسرما توحش ازي گريد چهرهء و شده فعال اريبسي اسيس عرصهء در كه...) و
  گذارد؛ يم شينما به ار سميفاش و

ي الملل نيب كنگره در كهي خيتار وي اقتصاد وي اسيس ،يفلسف قاتيتحق ــ
 بازتاب آرش در آنها از ماندگار مقالهء دهها و شده مطرح مشابهي نارهايسم و ماركس

  .است افتهي

 در "گريديي ايدن طرفداران" تيفعال و "شدني جهان" اصطالح به با مبارزه ــ

  ... و پورتوآلگره گوتنبرگ، جنوا، داووس، در هايي آ گردهم و ظاهراتت نارها،يسم

 كتاب جلد چند صورت به تواندي م مقاالت گونه نيا ازي منتخب من، گمان به

  . شود منتشر الزم،ي راستاريو از پس د،يمف

 چپ انيديتبع ما كه شود محسوبي فيوظا ازي بخشي فايا تواندي م كارنامه نيا

  .ميدار عهده رب "يموضع سر" و

  تراب حق شناس

   2008 مه

 تحريف تاريخ در روايت ساده انشعابها!

  فريبرز سنجري

  

  دست اندركاران نشريه آرش!

درج  "مروري بر سازمانهاي چپ در تبعيد"نظر به اين كه در مطلبي تحت عنوان 
شده در صدمين شماره اين نشريه، تصويري بغايت نادرست و غير واقعي از چريكهاي 

  دائي خلق ايران به خواننده ارائه نموده ايد،ف

و نطر به اين كه در مطلب مذكور عمال روي تمامي مبارزات و فعاليتهاي انقالبي و 
جان فشانيهاي بخشي از صديق ترين كمونيستهاي اين مملكت پرده ساتر كشيده 

ا و شده وهمه آنها به بازگوئي هاي  فاقد اعتبار و ارزش د رمورد يكسري جدائي ه
انشعابات تقليل داده شده است، و همچنين از آنجا كه ارائه چنان مطلبي تحت عنوان 

انجام شده است و شما تحريفي از تاريخ  "تجارب به نسل نوين چپ ايران"انتقال 
چريكهاي فدائي خلق را با پيروي از روش به اصطالح جديد تاريخ نگاري(كه البته با 

كه در جمهوري اسالمي در رابطه با سازمانهاي نگاهي به حجم باالي كتابهائي 
كمونيستي منتشر شده، كامالً روشن است كه روش جديدي هم نيست) به 

  خوانندگان آن نشريه عرضه داشته ايد،    

اولين "يا به قول مطلب مزبور از زمان 1358با تأكيد براين امر كه من از سال 
ي خلق ايران را داشته و خود را در ، افتخار فعاليت در صفوف چريكهاي فدائ"جدائي

مقابل انتقال درست (منطبق بر واقعيت) تجارب مبارزاتي به نسل نوين چپ ايران 
متعهد مي بينم، از شما مي خواهم كه ضمن درج همين نامه در شماره بعد نشريه 

  آرش، توضيحات زير را در همان شماره به اطالع خوانندگان برسانيد.

مروري بر سازمان هاي چپ در "در نشريه آرش شماره صد، درارتباط با موضوع  -1
  آمده است:  "تبعيد
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    نقد و بررسي   

٢٥٧  101 ي آرش شماره

از ماه ها  قبل، با اكثر رهبران سازمانهاي متشكل چپ تماس گرفتم و از آن ها  "
خواستم كه در مورد انشعاب و وحدت هائي كه سازمانهايشان در تبعيد داشته 

ائين اين مطلب امضاء شده است پرويز قليچ خاني). اوالً (در پ"اند،چند خطي بنويسند
بايد به اطالع خوانندگان نشريه آرش برسانم كه هرگز چنين تماسي با هيچيك از 
رفقاي ما گرفته نشده و هرگز به هيچ طريق ديگري نيز از طرف مسئول و يا 

اين مسئولين آرش چنان درخواستي از تشكيالت چريكهاي فدائي خلق نشده است. 
امر هر دليلي داشته فعالً مسأله من نيست ولي از آنجا كه درنشريه شماره صد، 
مطلبي درمورد چريكهاي فدائي خلق كه فاقد هر گونه ارزش و سنديت تاريخي است 

ارائه گرديده خود "نسل نوين چپ"به عنوان مروري بر سازمانهاي چپ در تبعيد به 
  را ملزم به نوشتنن اين نامه ديدم.

هم اكنون در صحنه فعاليت بر  چريكهاي فدائي خلق در شرايطي كه تشكيالت -2
عليه ديكتاتوري حاكم حضور دارد و مسئولين آن بهتر از هر كس ديگري قادر به 
بازگوئي مسايل مربوط به سازمان خود هستند، مسئولين نشريه آرش چرا به خود 

ني بازگو كنند كه هيچگاه عضو اجازه داده اند كه تاريخ تشكيالت ما را از زبان كسا
اين تشكيالت نبوده اند؟ چرا براي اين منظور به خود ما رجوع نكرده و نخواسته اند 
نظر ما را در رابطه با موضوع مورد بحث جويا شوند؟ اين امر آيا به اين خاطر نيست 
كه ذكر واقعيات از طرف ما كار تحريف تاريخ چريكهاي فدائي خلق را دشوار مي 

  ت و بنابراين آگاهانه چنين برخوردي شده است؟ساخ

را دارند، وقتي قرار به  "اصل تاريخ نگاري"براي كساني كه ادعاي پاي بندي به  -3
نوشتن حتي بخشي از تاريخ يك تشكيالت مي باشد، در صورت عدم دسترسي به 
مسئولين آن حداقل رجوع به انتشارات آن تشكيالت كمترين انتظاري است كه از 

نها مي توان داشت. اگر مسأله اصلي نشريه آرش در رابطه با چريكهاي فدائي آ
خلق(من فعالً روي اين تشكيالت مشخص صحبت مي كنم) تحريف تاريخ آن نيست، 
چرا حداقل به انتشارات ما رجوع نكرده است. اتفاقاً آثارمنتشر شده از طرف ما از آنجا 

ث نوشته شده اند خود بهترين سند كه در همان زمان و در متن موضوع مورد بح
  براي قضاوت در مورد تاريخ اين سازمان مي باشند. 

در ارتباط  با موضوع مورد بحث در نشريه آرش، به سازمانهاي چپ ايراد گرفته  -4
شمار گروه ها، سازمانها و احزابي كه آرشيو نشريات و مطبوعه هاي  "شده است كه 

جنبش چپ ايران براي انتقال تجارب در اختيار خود را به مثابه بخشي از تاريخ 
. صرفنظر از "گذاشته باشند، اگر معادل صفر نباشد، چيزي فراي آن هم نيست

درستي يا نادرستي اين ادعا، مطالعه مطلب مزبور نشان مي دهد كه نويسنده و يا 
تهيه كنندگان اين مطالب حتي زحمت مراجعه به سايت اينترنتي چريكهاي فدائي 

به آنها داد. اتفاقاً "معادل صفر"را هم به خود نداده اند تا حداقل بشود نمره اي  خلق
اگر هر نيروي سياسي هم به دليل مواضع غيرعلمي، سازشكارانه و فريبكارانه خود در 

آرشيو نشريات و مطبوعه هاي خود را به مثابه "گذشته، امروز جرأت قرار دادن 
اختيار ديگران ندارد، اين امر در مورد  در "بخشي از تاريخ جنبش چپ ايران

چريكهاي فدائي خلق صدق نمي كند. برعكس درست به دليل صحت تحليل ها، 
برخوردهاي درست و مواضع انقالبي اي كه اين نيرو در قبال مسايل مختلف جنبش 
داشته است و بطور كلي به دليل حقانيتي كه  در آثار چريكهاي فدائي خلق وجود 

اين تشكيالت در سايت چريكهاي فدائي  "نشريات و مطبوعه هاي"ي از دارد، بسيار
موجود است و مسئولين نشريه آرش اگر دغدغه   www.siahkal.comخلق ايران 

انتقال تجربه مبارزاتي مبتني بر واقعيت به نسل جوان چپ را داشتند، مي توانستند 
  سايت رجوع نمايند.  حداقل به اين

جهت انتقال تجربه به نسل جوان چپ، در سايت چريكهاي فدائي خلق سه جلد  -5
به اين سازمان  60در رابطه با انشعابي كه در سال  "برما چه گذشت "كتاب با عنوان 

تحميل شد، موجود است. با مراجعه به آن كتاب ها مي شد اين موضوع را حداقل از 
ت ما در اختيار خوانندگان آرش قرار داد. ولي مسئولين آرش ديد و زاويه تشكيال

براي فهميدن دالئل و چگونگي آن انشعاب به كساني مراجعه كرده اند كه اگر در هر 
زمينه اي صالحيت داشته باشند در اين زمينه فاقد صالحيت مي باشند!! فعال به اين 

ه تحوالت اين سازمانها در هم نمي پردازم كه بخش بزرگي از آنچه طرح شده ربطي ب
  دوران تبعيد ندارد.

پيشكش، حداقل بديهي ترين اصل  "اصل تاريخ نگاري "ادعاي پاي بندي به  -6
دمكراسي را رعايت مي كرديد و طرف زنده يك انشعاب را دور نمي زديد تا براي 
د خود مطلب دست و پا كرده باشيد. نمي دانم چرا اين تازه دمكرات شده ها كه فريا

دمكراسي طلبي شان گوش فلك را كر مي سازد هر جا مصالحشان ايجاب مي كند 
ديگر به شنيدن روايت مغاير تمايل خود نيازي نمي بينند! همين ها به بهانه رعايت 
دمكراسي و پاشيدن نور به تاريكخانه زندانهاي جمهوري اسالمي حاضراند بلندگو 

افتخار هم مي كند! بگيرند اما  جلوي دهان هر تواب وقيحي كه به وقاحت خود
حاضرنيستند وقتيكه بحث بر سر تاريخ سازمان مشخصي است روايت خود دست 

را جويا شوند! تازه موقعي از شنيدن روايت طرف زنده  "چپ"اندركاران اين جريان
شده اند كه  "نو تاريخي گري"، "غير سنتي ها"ماجرا مي گريزند كه طرفدار به قول 

آنچه كه آن  "سنتي ها "ي را مرجع قرار مي دهد و همچون روايت هاي شخص

انديشمند بزرگ آلماني دهها سال پيش ثابت كرد را قبول ندارند كه تاريخ، روايت 
      جنگ و جدل قدرتمندان و شاهزادگان و در اينجا جدائي ها و انشعابها نيست.

انشعاب هاي  اگر چه رشد و تعميق بحران در جنبش كمونيستي ما خود را در -7
غير اصولي متعددي نشان داده است و ما در اين سالها شاهد جدائي هائي بوده ايم 
كه در خيلي از مواقع هم غير اصولي بوده اند، اما تاريخ اين جنبش و اين سازمانها را 

جدا شد تقليل داد و بعد هم ادعا كرد كه اين كار  "كي"از  "كي"نمي توان به روايت 
با ارائه چنين تصوير يك  مي كنيم ! "نسل نوين چپ ايران "ل تجربه بهرا براي انتقا

جانبه و غير واقعي از مبارزات يك نسل از كمونيستها ي اين مملكت، انتظار مي رود 
كه نسل جديد چه درسي از اين نوع تاريخ نگاري بگيرد؟ و چگونه گذشته را چراغ 

خود بر عليه نظام غير مردمي  راه آينده خود ساخته وبر اين اساس صفوف مبارزه
  حاكم را گسترش بخشد؟

زماني منبع آموزش و درس گيري است كه  "سازمانهاي چپ "بررسي انشعاب در -8
در بطن شرايط اجتماعي و سياسي اي كه آن تشكيالت مفروض در آن قرار گرفته، 
صورت گيرد و نشان داده شود كه هر جناحي در آن شرايط مشخص چه مي گفت و 

ا مي گفت و سير رويدادها صحت نظر چه جناح يا تفكري را نشان داد. وگرنه چر
داستان سرائي در مورد اينكه سازمان فدائي كه زماني بزرگترين سازمان چپ ايران 
بود به چند سازمان و گروه ودسته تبديل شده است دردي از دردهاي بيشمار چپ را 

تجربه منتقل كنيم  "نوين چپ ايران نسل"درمان نميكند. اگر واقعا مي خواهيم به 
آنگاه حداقل ضروري است كه نشان دهيم كه بزرگترين سازمان كمونيستي كشور ما 
كه با خون صديق ترين كمونيستهاي فدائي شكل گرفته بود و به اعتبار مبارزات و 
جانفشانيهاي اين كمونيستها در جريان قيام بهمن با اقبال وسيع توده ها مواجه شد، 

ونه و در چه پروسه اي و با كمك چه كساني به دست امثال فرخ نگهدار ها افتاد چگ
كه نه در نظر ونه در عمل كمترين سنخيتي با آن سازمان نداشتند!؟ و حداقل 
ضروري است كه معلوم كنيم كه چرا اين امر در تداوم خود بخش بزرگي از اين 

كوبگر جمهوري اسالمي تشكيالت را به منجالب خيانت و همكاري با رژيم سر
كشاند!؟ و چرا وقتيكه در همان زمان تشكيالت ما يعني چريكهاي فدائي خلق فرياد 
مي زدند رهبري سازمان به دست مار هاي خوش خط و خالي افتاده كه دارند حساب 
شده سازماني كه بزرگترين اميد مردم ما مي باشد را به آستان بوسي بورژوازي حاكم 

)، 1358خرداد  8به تاريخ  "مصاحبه با رفيق اشرف دهقاني"يد به مي برند(رجوع كن
به حرفشان توجه الزم نشد و كساني كه آن روزها در كنار فرخ نگهدارها نشسته و 
ضمن همدستي با او و آنها با همه قوا مي كوشيدند اين صداي برحق كارگران و توده 

دادها چه سرنوشتي پيدا هاي رنجديده ايران را خفه كنند، در سير پر شتاب روي
  كردند؟

در مطلب ارائه شده از طرف نشريه آرش، دهها مورد وجود دارد كه در مورد  -9
چريكهاي فدائي خلق ايران (و نه تنها اين تشكيالت مشخص بلكه همه جريانات 
مورد اشاره)، اطالعات غير واقعي به خواننده ارائه شده است. من در حال حاضر 

نمي پردازم چون اساسا خود مطلب ارائه شده از طرف آرش  را فاقد آگاهانه به آنها 
  سنديت تاريخي مي دانم. 

بايد تاكيد كنم كه گرچه  "معمول و رايج!"براي جلو گيري از سوءتفاهم هاي  - 10 
مطلب آرش با امضاي فرد مشخصي چاپ شده است اما چون خود نويسنده (سيامند) 

تنها "سر دبير نشريه آرش مي باشد و  "زحمات حاصل"تاكيد نموده كه اين نوشته 
در كنار هم  "اش بوده "در فاصله زماني كوتاهي كه در اختيار "كه وي "چيزي

بوده است، بنابراين  مسئوليت اين به اصطالح نوع  "گذاشتن مجموعه اين گزارشات 
 نشريه آرش "مدير مسئول و سردبير"آوري در تاريخ نگاري قبل از هر كس بر دوش 

  مي باشد. به همين دليل هم همين نشريه مورد خطاب اين نامه قرار گرفته است.

اگر انشعابها و جدائي هاي غير اصولي بخشي انكار ناپذيراز حيات جنبش  -11
كمونيستي ماست، اما تاريخ اين جنبش در همان حال بيانگر تالش بي وقفه هزاران 

رژيم جنايتكار حافظ آن يعني رژيم كمونيست مبارز بر عليه نظام ظالمانه حاكم و 
جمهوري اسالمي است و به همين دليل هم نبايد اجازه داد تاريخ جنبش كمونيستي 
ايران در مقطع مورد بحث به تاريخ انشعابها و جدائي ها تقليل داده شده و به اين 

پاشيده شود. در همين جا از خواننده آگاه  "نسل نوين چپ"وسيله خاك به چشم 
هم كه به جاي دل خوش كردن به نقل قولها ي بريده بريده از فعالين مي خوا

سياسي ونگاه كردن به كروكي تعداد انشعاب و جدائي در سازمانهاي مورد بحث، به 
طور همه جانبه به كل زندگي واقعي اين سازمانها مراجعه كرده و آنها را در بستر 

جه قرار دهد . در اين صورت شرايط تاريخي كه در آن مبارزه مي كردند، مورد تو
مي تواند به منبع بزرگي از تجربه  "چپ"است كه تاريخ تحوالت و مواضع سازمانهاي 

  تبديل شود.

به اميد اينكه جوانان رزمنده كمونيست براي درس گيري از تجربيات جنبش 
كمونيستي ايران قبل از هر چيز به مواضع و ديدگاه هاي خود اين سازمانها كه در 

 و نشريات آنها و سايت هاي اينترنتي شان موجود است رجوع كنند.    آثار
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    نقد و بررسي   

٢٥٨  101 ي آرش شماره

  

  ها سنجي نگاهي به كمبودها و نكته
  آرشيو نمايش برونمرزي ايرانيان! ي در باره تهيه

  

  اصغر نصرتي

  
بجا آزرده ، برخي را به جا و نا100درج آرشيو تأتر برونمرزيِ نگارنده در آرش شماره 

اند  خاني داشته هايي كه با من يا آقاي قيلج كرده است و از همين رو اينان در تماس
هاي درست و نادرست خويش، به طور شفاهي  سنجي به برخي كمبودهاي كار با نكته

اند. از آنجا كه اين اظهار نظرها در مواردي به تكميل اين  و يا كتبي، اشاره كرده
گرچه  - بر آن شدم ضمن توضيح كوتاهي به اين دوستان كند، من فهرست كمك مي

ي تنظيم  يكبار ديگر در باره معيار و نحوه - ممكن است اين توضيح تكراري باشد
هايي را هم كه من سهواٌ در ليست جاي  فهرست توضيح دهم و آن تعداد از نمايش

  ام، بدين وسيله بدان بيفزايم. نداده

ي آرش پيش از همه براساس نكات  هاي مجله معيارهاي من با توجه به محدوديت
  زير بودند:

  نمايش به زبان فارسي يا زبان كشور ميزبان اجرا شده باشد. -1

 نويسنده يا كارگردان  و يا هردو و همچنين تيم توليد، ايراني بوده باشند.  -2
توليد نمايش حاصل تالش ايرانيان خارج از كشور باشد. يعني نمايش توسط  -3

 ي مهمان از ايران نبوده باشد.گروها
تا چند ماه پيش از نشر  1979هايي باشد كه در طول  فهرست شامل نمايش -4

  به روي صحنه آمده باشند. 2007ي آرش در سال  صدمين شماره

هاي آن در مقدمه فهرست، در مجله آرش، ذكر  با آنكه اين معيارها و اذعان به كاستي
اعتراض  شماري گشت. اين منتقدين و يا  شده بود، باز موجب ناخشنودي و
  شوند. معترضين به سه دسته تقسيم مي

دانستد و تاتر ايرانيان را شامل هر نوع  كساني كه معيار زبان فارسي را نادرست مي -1
دانستند كه ايرانيان، به خصوص در مقام نويسنده و  توليد تاتر برونمرزي مي

د. در اين باره بايد كوتاه توضيح داد كه شايد ان كارگردان آن، دست اندركار آن بوده
آنها به نحوي حق داشته باشند، اما امكانات كار يك نفره براي تهيه فهرست و 
محدوديت مجله براي انعكاس اين فهرست از يك سو و معيار تاتر ايراني، زبان 

كرد كه حاصلش را در مجله شاهد  فارسي، در مجموع چارچوبي براي من مشخص مي
  تيد!هس

كساني كه مخالف معيار توليد برونمرزي تأتر بودند. اين مقوله نيز به هزارن بحث  -2
ي اين مباحث، خود را در تهيه تاتر  شد كه من براي اجتناب از همه سياسي منجر مي

ي من  ايراني محدود به تاتر تبعيد و مهاجر كردم. معذالك فهرست اصلي تهيه شده
اند.  كه ايرانيان در خارج از كشور به روي صحنه آورده هايي بود شامل تمامي نمايش

 اما در مجله آرش من شماري از آنها كه توليد گروهاي داخل كشور بود، حذف كردم.
نبود. شايد يكي از مهمترين   با اينهمه كار من، مانند هر كاري از عاري از كاستي -3

ذكر شده كامل نبود. يعني آن اين باشد كه فهرست با توجه به معيارهاي  هاي كاستي
ها از قلم افتاده بود. اين كاستي نيز فقط و فقط به دليل فراموشي  نام برخي نمايش

در ثبت و يا نداشتن اطالع از وجود آنها بوده است و درست به همين خاطر نيز من 
به اين كمبود احتمالي، پيشاپيش، اشاره كرده بودم و از همه  ي فهرست  در مقدمه

هاي خويش كه در فهرست  ركاران تاتري خواهش كردم كه مرا از نمايشاند دست
اند، باخبر كنند! از همين رو به دسته سوم منتقدين كه نام نمايش آنها در  نيامده

فهرست نيامده است، حق داده و از كمبود كار خويش پوزش خواسته و اميدوارم در 
تر كنم كه  هد، آن را كاملد فرصت ديگري كه براي نشر اين فهرست به من دست مي

كاستي ديگري كه بر كارم من  باز مطمئن هستم كمبودهايي بر آن راه خواهد يافت.
ها بود كه به زبان  راه يافته بود و من بعداٌ متوجه شدم، وجود نام برخي از نمايش
ي ايراني آن به اين  فارسي اجرا نشده بودند و من به صرف نام كارگردان و يا نويسنده

اند. تصحيح اين كاستي  يجه رسيده بودم كه نمايش به زبان فارسي اجرا شده بودهنت
ماند به وقتي كه اين فهرست زماني ديگر دوباره به چاپ رسد. البته و  هم مي

رسد، اما همين نقصان مانع از  ها حتي به ده تا هم نمي خوشبختانه تعداد اين نمايش
  ماتي براي برخي شده باشد!تفاه يكدستي كار شده و چه بسا سبب سوء

اما براي تكميل فهرست مايل به ذكر چند نمايش هستم كه در اين مدت يا برايم  
ام، چه آنها كه پيش از نشر فهرست  آوري آن اقدام كرده ارسال و يا خود من به جمع

  اند! اند و چه آنها كه بعد از درج فهرست اجرا شده به روي صحنه رفته

 قرارند: ها بدين اين نمايش 

. گروه: دريچه. نيلوفر بيضاييصادق هدايت، كارگردان:  نويسنده: .بوف كور -1

  آلمان - 2004سال: 

. گروه: حميد عبدالملكي: توم تله خن. كارگردان: جشن در ماه. نويسنده  -2
  2007حميد. سال: 

. گروه: بهروز قنبر حسيني. نويسنده و كارگردان: در انتظار آقا دمش ماشاال -3
  آلمان  - 2008ويش. سال: آ

عليرضا . نويسنده: نيوايسترونا و چياكموراويچيو. كارگردان: روبينسن و كروزو -4
  آلمان -2008. گروه: جاللي. سال: كوشك جاللي

  

اندركاران تأتر و اهل نظر مرا با  در پايان باز هم انتظار و اميد فراوان دارم كه دست
تر كردن فهرست تاتر ايرانيان، ياري  املارسال اخبار تأتري خويش براي هرچه ك

  كنند.

asghar_nosrati@yahoo.de 
 ٢٠٠٨کلن، ژوئن 

*  
  

  صحيح و پوزش:

ايمان قهاري نام ايشان به غلط نوريمان درج شده است، كه  *  در مقاله خانم نور
ايمان قهاري است. درست آن نور  

جا به اشتباه نام فرزند كوچك  بخش مالقات ها در مقاله فرخ قهرماني دو* در 
نويسنده كه پدرام است به اشتباه پدرم درج شده بود كه بدين وسيله تصحيح 

  شود مي

، نام التين 317، صفحه 100ي همكارمان محسن حسام در آرش شماره  * در مقاله
اشتباه تايپي بود » س جواننامه به يك رمان نوي« Mario Vargas Liosaكتابِ 

   .Le ttres  A  un  Jeune Roman Cierكه درست آن اينست: 

  

 ي كانون نويسندگان ايرانبيانيه
 ياد فريدون آدميت به مناسبت درگذشت زنده

  

نگار برجسته و  فريدون آدميت، عضو ديرين كانون نويسندگان ايران، تاريخ
، هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه، اميركبير و ايراني پديدآورنده

و بسياري  هاي ميرزا آقاخان كرماني انديشه، آشفتگي در فكر تاريخي
  ماه امسال درگذشت. آثار ارزنده ديگر، در دهم فروردين

دانان شجاع و آگاهي چون احمد كسروي بود و در  ي تاريخآدميت از سالله
و آقاخان كرماني هاي سركوفته و دگرانديشي چون آخوندزاده  معرفي چهره

و... كوشش فراوان به كار برد. در روزگاري كه گزمگان فرهنگي جز جعل و 
هاي او  شناسند، نوشته يي براي خود نميقلب و تحريف تاريخ معاصر ما وظيفه

نگاري ايران وزيدن گرفت.   ي تاريخحكم نسيمي تازه داشت كه بر هواي خفه
  يادش گرامي باد.

  

  يرانكانون نويسندگان ا
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  اي مادران...

  به بانوي پرتوان و شكيبا، مادر لطفي

  سيمين بهـبهاني

 : سيمين بهـبهاني مي نويسد
دو هفته پيش به مجمع مادران دعـوت شدم. انجمني است از مادراني « 

   كه فـرزندانشان به علت داشتن عقايد سياسي اعـدام شده اند.

د و هر چند ماه يك بار مادر انوشيروان لطفي اين مجمع را اداره مي كن
مادران اين قرباتيان را گرد هم مي آورد و يادي و سخني از اين ناكامان به 

  ميان مي آورد. 

پيش از انقالب هم از اين قربانيان داشتيم و بعد از انقالب در دو مقطع 
  شمار اين قربانيان به حد وحشت انگيزي رسيد:

  . 1367و ديگري در پائيز  1360يكي در ارديبهشت 

كمترين رقمي را كه كارشناسان و آمارگران برآورد كرده اند قريب 
  پنج هزار نفر است. 

در دعوتي كه داشتم شعري براي اين مادران خواندم كه در بارهء انفجار 
يك بند از زندان اوين بود كه زندانيان سياسي را در بر گرفته بود و همه 

  سوختند و خاكستر شدند.

هء آپارتمان پسرم كه در منطقهء نزديك به زندان اوين من آن شب از پنجر
بود شاهد شعله هاي آتش كه آسمان را مي ليسيدند بودم. البته در اين 
لحظات نمي دانستم كه آتشسوزي در كجا و چرا و چگونه است و بعد ها 

اشعارم  ي كه براي شما مي فرستم و البته در مجموعه دانستم و شعري را
  چاپ نشده است، سرودم.

  »مناسبت داشت. "مادران خواندم كه كامال ي اين شعر را در جلسه

  1386پانزده خرداد 

  

  

  آتش به زندان افتاد ــ 

  اي داد از آن شب، اي داد!

  ابليس مي زد فرياد:

  »هاي اي نرون، روحت شاد!«

   

  صد نارون، قيراندود،

  از دود، پيچان ميشد؛

  صد بيد بن، خون آلود،

  از شعله ، رقصان، مي زاد

   

  ديوانه آتش افروخت

  وان خيل زنداني سوخت؛

  خاكستر از آنان كو

  تا سوي ما آرد باد؟

   

  سنگي نه و گوري نه،

  اوراق مسطوري نه،

  نام و نشان از آنان

  ديگر كه دارد در ياد؟

   

  نه، نه!  كه آنان  پاكند، 

  روشنگر افالكند:

  هر اختري از آنان 

  اهد داد.هر شب خبر خو

   

       * * *   

  سخت است، سخت، اما من

  دانم كه فردا دشمن

  پا تا به سر خواهد سوخت

  در آتش اين بيداد.

   

       * * *     

  اي مادران! دستادست، 

  شورنده، صف بايد بست

  تا دل بتركد از ديو،

فرياد! باهم فرياد
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