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 ۱۴۲شماره 
طرحي نو  
 ۱۳۸۷دي                                            سوسياليست هاي چپ ايرانشوراي موقت                                  دهمزدواسال 

 مجيد زربخش
 

 ۲-جدال بر سر تعيين رييس جمهوري ايران
 

در بخش نخست مقاله به درگيري هاي دروني بر سر تعيين رئيس                   
جمهوري و ابعاد اين درگيري ها پرداخته شد و اشاره گرديد که با وجود اعالم              
نشدن رسمي نامزدهاي اصلي رياست جمهوري ، محمود احمدي نژاد و سيد             

ن دو نماينده و شاخص دو جبهه رقيب و بازيگران              محمد خاتمي به عنوا    
اصلي در نمايش انتخابات در تالشند مردم را به پاي صندوق هاي راي                   
بکشانند بنابراين، براي بررسي بيشتر نمايش انتخابات و ماهيت آن الزم بود               

 .ابتدا به اين دو شاخص اصلي بپردازيم

جمهوري احمدي نژاد را    در بخش اول مقاله، کارنامه ي سه ساله ي رياست         
 سال رياست جمهوري خاتمي و ۸مرور کرديم، در اين بخش پس از بازنگري 

در برابر حق انتخاب و حق مشارکت مردم، سراب           »  قانوني«موانع واقعي و    
 .در جمهوري اسالمي را بررسي مي کنيم» انتخابات«
  سال آزمون رياست جمهوري ۸ خاتمي و -۲

، آقاي خاتمي با    »وره ي هفتم رياست جمهوري    انتخابات د «در آستانه ي   
، »حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادي هاي مردم«، »حاکميت قانون «شعارهاي  

وارد » جامعه ي مدني «  ي استقرار   و وعده »  عدالت و تامين حق مشارکت مردم     «
 ۲بازمانده در صفحه ي .                             ميدان فعاليت انتخاباتي شد

 
 ن وثيقشيدا

 يادهاي توتاليتر و ديني بينش سياسيبن

 ر پرتو ديالوگ سارتر و بني ِلويد
  )ديباچه(
 

تا زماني که جمع بسيارگونه بايد اسير سوژه شود تا متحد شود و                  « 
از (»  .هستي اجتماعي يابد، ميدان براي توتاليتاريسم گشوده خواهد بود           

، کرانه ي الهيات نهان    زير سنگفرش سياست  « )ني ِلوي ب گفتگوهاي سارتر و  
سياست، الهيات پنهان   .  انديشه، شکار اين نهاني است    ي  پس وظيفه  .  است
 (*)) بني ِلوي-قتل شبان (» .است

 »انديشه ي نقِد سياست«ر باب د
 ياسي ميان دو  س -، گفتگوهايي فلسفي  ۱۹۸۰ تا   ۱۹۷۲ي هشت سال، از     ط

لوگي طوالني و منظم،    ديا.  ذيرند پمتفکر و متعهد سياسي در فرانسه انجام مي        
ارتر، چون    س لپ يکي، ژان   هبر    رابقه، ميان دو          س غريب و بي      

وي، در آن زمان با نام مستعار             لِ و ديگري، بني    )  ۱(يدئولوژيکيا هبرر
 ۶بازمانده در صفحه ي                                هبرر، چون )۲(يکتورو پير

 :ديگر مقاالت

  برگردان از بهروز عارفي -آمركايي-در آسنانه ي قرني پسا
 رابينهود مدرن ونزوئال : شاوز: هوشمند. ه
 

 محمود راسخ

 
 قوط كاخ بوشس

 

» The fall of House of Busسقوط كاخ بوش  « كتابي با عنوان     ٢٠٠٧ر سال د
 ه ك ود ب Craig Unger  نجِرگ آ ري كِ تاب ك ويسنده ين.  افت ي نتشار ا يسگلن ا رد
 ,House of Bushعودس  اخ ك وش، ب اخك«  نوان ع ا ب ا ر يگري د تاب ك ش ترپي

House of Saud  «ز ا كي ي ه ك ود ب رده ك نتشرم د ش تاب ها ك روش ترين ف ر پ .
 ودمان د يرومندترين ن و د يان م هاني پن ناسباتم:  ود ب ين چن خير ا تاب ك نوانعيرز
 .هانج

 و  CNN  ي ِان ِان س انگرحليل  ت ز ا ي نويسد، م قاله م ايمز ت يويورك ن ر د نِجرآ
 و  جله ها م ر و د  د ش اهر ظ وور م ايِكلم  ۱۱/۹  يلم ف ر د ست،گر ا ي د يرستنده هاف
 .ي نويسد مزگر چيي دنتشاراتا

 ه ك ست ا شكار آ لي و خوانده ام، ن نوز ه ا ر »عود س اخ ك وش، ب اخك  «تاب ك نم
 خير اتاب كرد. ارد داقبل متاب كه ب شاره ا »وش ب اخ ك قوطس  «خير ا تاب ك نوانع
 ظر ن ز ا ا ر ئوكنزرواتيوها و ن  سيحي م ايانگرنياد ب ريان ج و د ويسنده از جمله،  ن
 ر و د  واه خ مهوري ج ب حز ر د فوذشان ن ترش و گس  شد و ر  اريخي ت نشاءم
 درت ق ه ب ر د ا ر ريان ج و د ين ا قِش و ن  ي كند م ررسي ب مريكا آ تحده ي م ياالتا
 هرم هاي ا فتن گر ست د ر د و ا مك ك ه و ب  ريق ط ز و ا  وش ب بليو د رج ج سيدنر
 ال س ۸  ياست هاي س  آمدهاي و پي  راق ع ز به تجاو  دارك ت مريكا، آ ر د درتق
 ا ي ست ا ده ش رجمه ت ارسي به ف  تاب ك ين ا ه ك مي دانمن.  ي دهد م وضيح ت  را خيرا
 هنِي و ذ  اريخي ت مينه هاي ز ه ك تاب ك ين ا وِل ا صل ف د چن ورت ص ر ه هب.  هن
 فوذ ن  ترش و گس    شد و ر    غاز آ  نشاء، و م    مريكا آ  ر د  ذهبي م  اييگرنيادب
 هم ف راي ب ي كند م ررسي ب شور ك ن آ ر د ار)  ئوكان هاس ن  پ ين ا زا  (ئوكنزرواتيوهان
 ليل د ين ا هب.  ست ا ودمند س مريكا آ رر د خي ا هه ي د د چن ويدادهاي ر ز ا سياريب
 ين ا ه ب ه ك ا ر تاب ك ين ا ز ا صل هايي ف خليِص و ت  رجمه ت ه ك انستم د ناسبم
 ۱۰بازمانده در صفحه ي هم    درار قنگاوانند خختيارار ددازدپري  مطالبم

 
 مرزبانرضا 

 !به آينده ي ايران بينديشيم
 

به هر دليل كه در بيرون ازمرزهاي ايران زندگي              .  ما، ايراني هستيم   

ريشه ي ما در   .  مي كنيم،با رشته هايي آشكار و پنهان، به ايران پيوند خورده ايم           

آن سرزمين است؛  هويت ما ايراني است و خوب و بد زندگي را در ايران                   

با هر آرمان و بينش     .  وشت ما به اين نام گره خورده است       سرن.  تجربه كرده ايم 

به گرداب حادثه يي كه ايران دچار آن       .  كه داريم، نمي توانيم به ايران نينديشيم     

و .  نمي توانيم به آينده ي ايران انديشه نكنيم      .  است و به امروز و فرداي ايران       

ها كه در ايران زندگي     مي دانيم هيچ ايراني بيرون از مرزهاي ايران، كم تر از آن          

مي كنند و در انديشه ي امروز و فرداي ايران و امروز و فرداي خود و فرزندان                

 .خود هستند، به آيندهء ايران انديشه نمي كند
اما،  اين انديشه ها هرچه هست، و هر آرمان را پيش رو دارد، در بستر واقعيات 

 هزار مشكل آفريني به دليل دوري از ايران، و به دليل. جاري نشده است

قدرت،نگاه ها ، زبان ها و گوش ها از آنچه درايران و بر ايران مي گذرد، دور 

 .                     مانده است؛ ما از بيرون، تماشاگر حريقي هستيم كه در ايران زبانه مي كشد
 ۱۲بازمانده در صفحه ي 

 



 ۱۴۲ره  شما                                                                                                                               طرحي نو                               
 

۲ 

 ...جدل بر سر

در دوران رياست جمهوري نيز کماکان وفاداري به اين شعارها را             
در عمل اما، ما شاهد ادامه ي تجاوزات       .  در حرف همواره تکرار مي کرد    

عليه حقوق و آزادي هاي مردم ، ادامه تعرض هاي آشکار دستگاه هاي            
» شخصي پوش «  نظامي، انتظامي، امنيتي، قوه ي قضاييه و چماقداران          

تحت حمايت حاکميت، حمله به گردهمايي ها و تجمعات ، دستگيري          
و شکنجه ي روشنفکران، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران،            
تعطيل مطبوعات و سازماندهي جنايت هايي چون يورش وحشيانه به           

 .کوي دانشگاه و قتل هاي سياسي بوديم
يين هيات  اقاي خاتمي از همان نخستين روزهاي آغاز کار و تع             

وزيران و مشاوران در حالي که از نيرومندترين اهرم قدرت يعني                 
حمايت گسترده ي مردم در صحنه برخوردار بود بي اعتنا به خواست و            

برابر شبکه ي مافياي مسلط     رأي مردم، سياست سازش و تسليم را در        
بر جمهوري اسالمي و شکست خوردگان دوم خرداد در پيش گرفت             

از قبيل  (و مشاوران   )  از جمله وزير اطالعات    (يران  و تعدادي از وز    
مسيح مهاجري مدير روزنامه جمهوري اسالمي و محمد هاشمي برادر           

 .بنا به خواست آنان برگزيده شدند) هاشمي رفسنجاني
را جريان محاکمه کرباسچي و     »  قانون گرايي «گام بعدي در سنجش     

حاکمان .  اددستگيري و شکنجه ي معاونان شهرداري تهران نشان د           
واقعي جمهوري اسالمي با اين اقدامات هم گفتارهاي مبتني بر                  

را به مسخره گرفتند و هم ناتواني و تسليم پذيري            »  حاکميت قانون «
پس .   نشان دادند  - آن هم در اوج قدرتشان     -خاتمي و اصالح طلبان را    

از اين تعرض هاي اوليه اقتدارگرايان، نقض خشن حقوق مردم هر روز           
سلب حقوق و آزادي هاي مردم تا سلب حقوق        .  ي بيشتري گرفت  دامنه 

و آزادي هاي وابستگان به رئيس جمهور و نزديک ترين همکاران او              
آقاي عبداهللا نوري وزير کشور و مقام اصلي تحقق            .  گسترش يافت 

او ابتدا از طريق  .  نظام گرديد »  بي قانوني ذاتي  «قرباني  »  حاکميت قانون «
از »  حق استيضاح «و استناد صوري به     »  يندگانبازخواست نما «نمايش  

اما از آن جا که در نظام واليت فقيه انتقام جويي                .  کار برکنار شد   
مي بايستي تا حد خفه کردن ادامه يابد، بار ديگر هنگامي که مقام                  

، »دادگاه روحانيت «معاونت رياست جمهوري را عهده دار بود ، توسط          
جمهوري »  قانون اساسي «دادگاهي که موجوديت آن طبق همين            

است به اتهامات واهي محاکمه و در برابر سکوت         »  غيرقانوني«اسالمي  
آقاي .   سال زندان محکوم گرديد     ٥و بي عملي رئيس جمهوري به         

خاتمي  سکوت خود را در قبال اين تسويه حساب ها و خودسري هاي            
 .توجيه مي کرد»  استقالل قوه ي قضاييه«دستگاه قضايي بنام 

مام دوران رياست جمهوري خاتمي تعرض عليه نيروهاي            در ت 
منتقد و متعرض، عليه زنان و عليه جنبش هاي اجتماعي و مطالباتي بي             

مطبوعات غير وابسته به مافياي حاکم، ده ها         .  وقفه ادامه داشته است    
 که از دستاوردهاي مهم مبارزه مردم و         -روزنامه، هفته نامه و ماهنامه     

با فرمان  »  قانوني« بدون رعايت هيچ       -اه بود روشنفکران آزادي خو   
توسط دستگاه قضايي تعطيل شدند و مديران و نويسندگان             »  رهبر«

ها نويسنده و   ده.  آن ها دستگير، محاکمه و از ادامه ي کار محروم گشتند        
روشنفکر از جمله محسن کديور، عمادالدين باقي، يوسفي                    

 به جرم    -ي رفتند که از ياران رئيس جمهور بشمار م            -...اشکوري
پافشاري بر اصالحات و قانون گرايي که آقاي خاتمي وعده داده بود،             
توسط قاضي هاي مستقل از قانون محاکمه و به زندانبانان نظام سپرده             

انتظار اقدام  »  قانون گرا «البته ديگر کسي از آقاي رئيس جمهور         .  شدند
  .و واکنش جدي را نداشت

حقوق و حرمت و منزلت       »  عمداف«در دوران رياست جمهوري       
انسان، اعمال شکنجه و فشار براي گرفتن اقرار، آن هم با بي اعتنايي               
نسبت به وضعيت جسمي و سني قربانيان، بدون هيچ گونه مانعي                

نمونه ي آن شکنجه و اقرارگيري از سيامک پورزند،            .  رواج داشت 

 سالگي  ٨٠ تا    ٦٠عزت اهللا سحابي و فعاالن ملي مذهبي در سنين             
است که پس از ماه ها شکننجه سرانجام آن ها را به شرکت در نمايش              
تلويزيون ساخته ي مشترک نيروهاي امنيتي ، انتظامي ، قضايي و صدا            

 .و سيماي جمهوري اسالمي وادار نمودند
در دوران رياست جمهوري خاتمي، خفه کردن منتقدين تا حذف           

ان در  فيزيکي که يک وسيله سرکوب و ارعاب و عبرت ديگر                
سعيد حجاريان  .  جمهوري اسالمي مي باشد، همچنان ادامه داشته است      

مشاور رئيس جمهور و نظريه پرداز اصالح طلبي توسط عناصر                
شناخته شده ، ترور شد، بدون اين که آمران و عامالن اصلي جنايت               

از هرگونه تعرض   »  قانون«آن ها در پناه    .  مورد بازخواست قرار گيرند   
» حاکميت قانون «ماندند و رئيس جمهور پرچمدار      و مجازات مصون    

و خودسري ها و تجاوزات    »  قانون شکني   «  فقط نظاره گر صحنه هاي    
 .نيروهاي خودکامه عليه حقوق و آزادي هاي مردم بود

قتل هاي سياسي موسوم به قتل هاي زنجيره اي يعني سلسه                
ياست جنايت هايي که ايران و جهان را تکان داد؛ در همين دوران ر              

جمهوري آقاي خاتمي سازماندهي و اجرا شد و پرونده ي آن در                
حالي که تمام شواهد رد پاي باالترين مقامات نظام را در اين                    

دربسته، با  »  دادگاه«جنايت ها به روشني نشان مي داد؛ سرانجام در يک         
. محکوميت ظاهري چند مهره ي کوچک مختومه اعالم گرديد               

ن اصلي، از هر گونه تعقيب و تعرض            جنايتکاران، آمران و عامال    
مصون ماندند و به جاي آن ها وکيل مدافع خانواده ي قربانيان و                 
کساني که بر پي گيري پرونده پافشاري کردند به گناه اين پي گيري و             
به جرم نابخشودني مبارزه براي قانون گرايي به تحمل شکنجه و                

 .زندان محکوم شوند
ه نيز در همان دوران رياست         يورش وحشيانه به کوي دانشگا      

 هنگامي که    ٧٨ تيرماه    ٢٠ تا    ١٨در روزهاي    .  جمهوري روي داد   
دانشجويان به خاطر آزادي و عليه متجاوزان به حقوق آن ها و حقوق             
مردم بپا خاستند، کوي دانشگاه با چنان سبعيتي مورد تهاجم قرار               

شدن جريحه دار   «از هراس خشم و واکنش مردم از        »  رهبر«گرفت که   
به رغم تهاجم    .  سخن گفت »  رسيدگي قاطع و فوري   «خود و   »  قلب

وحشيانه ي خشونت گران، دانشجويان آزادي خواه به مقاومت ادامه           
دادند و در خارج از دانشگاه به گروههاي وسيعي از مردم محافل                
دانشگاهي، فرهنگي و سياسي، روشنفکران و بخش هايي از روحانيت         

رزه و خواست هاي دانشجويان، حمله و        ضمن اعالم حمايت از مبا     
تجاوز به کوي دانشگاه را محکوم کردند و شناسايي و دستگيري                
مسئوالن و آمران و عامالن اين يورش وحشيانه را خواستار شدند،              
مطبوعات مستقل از حاکميت با انعکاس جريان هجوم به کوي                

ان و نيروهاي انتظامي و نش    »  شخصي پوش ها «دانشگاه و وحشي گري    
دادن نفرت و انزجار نسبت به اين تهاجم، همبستگي خود را با                  

 .دانشجويان و مبارزه آن ها اعالم داشتند
ابعاد وحشي گري مهاجمان آن چنان بود که رئيس دانشگاه و وزير           
آموزش عالي در اعتراض به اين توحش استعفا دادند و عده اي ديگر             

سازمان دهندگان  .   نمودند از وزيران و مقامات دولتي تهديد به استعفا       
خشونت و حاميان آن ها در راس حاکميت پس از مشاهده مقاومت             
دانشجويان و همبستگي هاي گسترده  با آن ها بيش از پيش در فشار و             

با »  برخورد قاطع «به دنبال وعده ي رهبر که          .  تنگنا قرارگرفتند 
 محاکمه  در«متجاوزان را وعده داد، رئيس قوه ي قضاييه تاکيد کرد که           

شوراي عالي  «دبيرخانه  »  .مجرمان کوي دانشگاه کوتاهي نخواهد شد      
عزل سرتيپ احمدي و معاون او را به عنوان مقصر در             »  امنيت ملي 

را اعالم  »  آزادي تمامي دانشجويان دستگير شده    «حادثه و همچنين     
با گروه هاي فشار و حرکت هاي غير قانوني آن        «نمود و وعده داد که      

 ».ع خواهد شدبرخورد قاط
 گزارش ها تير پس از تظاهرات دانشجويان که بنا بر برخي            ٢٠در  
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 هزارنفر در آن شرکت داشتند، دانشگاه توسط نيروهاي              ٣٥قريب  
در »  آرامش«به دنبال اين محاصره و ايجاد           .  انتظامي محاصره شد   

حمايت از دانشجويان و قربانيان     .  دانشگاه ها صحنه به يکباره تغيير کرد     
آقاي خاتمي و بخش هايي    .  خود را به تشديد فشار عليه آنان داد       جاي  

از جبهه دوم خرداد که از حرکت خود جوش و مستقل دانشجويان به              
» لطمه خوردن به نظام   «وحشت افتاده بودند و در گسترش آن احتمال          

رعايت «لزوم  »  حفظ نظم و آرامش    «را مي ديدند، دانشجويان را به        
بي «گويي عامل خشوت و     .  فراخواندند»  ونتپرهيز از خش  «و  »  قانون
دانشجويان بودند و نه اوباش مهاجم و نيروهاي انتظامي              »  قانوني

 .جمهوري اسالمي 
با تغيير شرايط و ايجاد فضاي تهديد و ارعاب ، اقتدارگرايان حاکم،            
براي گرفتن ابتکار عمل و تسلط کامل بر اوضاع دست به کار شدند و               

نمايش قدرت در برابر مردم و جنبش            نيروهاي خود را جهت        
و نظام  »  رهبر«دانشجويي، به شرکت در تظاهرات اعالم وفاداري به            

آزادي و حقوق    «رئيس جمهوري که قرار بود مدافع           .  فراخواندند
و فضاي باز باشد، همگان را به شرکت در اين           »  قانون«  ، مدافع   »مردم

ي آن   زماندهتظاهرات که خشونت گران و سرکوب گران مبتکر و سا           
بودند و هدفش ايجاد محيط رعب و وحشت و خفه کردن فريادهاي              

پس از برگزاري تظاهرات      .  آزادي و آزاديخواهي بود، دعوت کرد        
و رئيس جمهور او، پيکان حمله ها به جاي خشونت           »  رهبر«مشترک  

آن ها »  مظلوميت«گران و فجايع آن ها، متوجه دانشجوياني که قبالً از            
فجايع و خشونت نيروهاي    « آن هايي که سه روز قبل        .سخن مي رفت 

را محکوم کرده بودند، اين بار از ضرورت        »  انتظامي و گروه هاي فشار    
به دار آويختن   «و حتا   »  از محاکمه فوري  «برخورد شديد با دانشجويان،     

 . سخن گفتند» دانشجويان متمرد
، شوراي امنيت ملي که رئيس جمهور رياست آن را به عهده داشت           

و چند روز پيش، رسيدگي فوري، برکناري و مجازات  عامالن حمله به            
کوي دانشگاه، آزادي همه ي دانشجويان باز داشت شده و برخورد               
قاطع با مجرمان و گروه هاي فشار را وعده داده بود همانند ساير                  

خواند، برخورد  »  اشرار«و  »  محارب«و  »  مفسد«نهادها، دانشجويان را    
يعني از  »  مردم«يان را در دستور کار خود قرار داد و از           قاطع با دانشجو  

با حضور خود در هر       «همان دسته هاي اوباش مهاجم خواست که          
صحنه اي که حضور آنان الزم است، اين دشمنان زبون را مرعوب و               

براي آقاي خاتمي که وظيفه ي اصلي خود را حفظ            »  .منکوب سازند 
، »قانون« که در برابر مصالح نظام       منافع نظام مي دانست، غير عادي نبود     

و حقوق و آزادي و منزلت انسان فراموش گردد و يا             »  جامعه مدني «
رئيس جمهور هم صدا و همراه با تمامي           .  بهتر بگويم قرباني شود    

در حادثه اي که   :  گروه هاي حاکم، منتها با زبان خاص خود، اعالم کرد         
و [!!]  نحرافي پيدا شد    پنجشنبه رخ داد، بعد از يکي دو روز جرياني ا          
هدفش لطمه زدن به    .  به نظر من اين جريان خير کشور را نمي خواهد         

 ).تکيه از ماست(»  و ايجاد تشنج در جامعه استاصل نظام

سرانجام به دنبال زمينه سازي فضاي وحشت و ايجاد محيط                 
 دانشجوي  ١٤٠٠يعني قريب   »  جريان انحرافي «ارعاب، وابسگان به اين     

ادي دستگير شدند که چند نفر از آن ها سال ها در زندان              خواستار آز 
وکيل مدافع دانشجويان نيز طبق روال کار دستگاه قضايي،         .  باقي ماندند 

شخصي «به جاي حضور در دادگاه، روانه زندان گرديد و جنايتکاران و       
که عامل تجاوز به کوي دانشگاه بودند و نماد تجاوزهاي غير            »  پوش ها

مار مي روند، تحت حمايت قوه قضاييه و گروه هاي        رسمي حاکميت بش  
 .حاکم از هر گونه تعقيب و مجازات مصون ماندند

دوسال و نيم پس از آغاز رياست جمهوري خاتمي، با توجه به                
ادامه ي حضور مردم در صحنه سياسي و ادامه ي توهم اصالحات در              

ي هاي ميان بخش هايي از مردم، جبهه دوم خرداد توانست اکثريت کرس         
بدين ترتيب رئيس جمهوري از حمايت      .  مجلس ششم را تصاحب کند    

کامل قوه ي مقننه نيز برخوردار گرديد و ساختار آن قوا در ظاهر به                
سود جبهه ي اصالحات تغيير يافت و قاعدتاً چنانچه در محدوده ي             
اين نظام امکان اصالحات و تغيير جدي ممکن بود و اصالح طلبان              

يعني قواي مجريه و    »  انتخابي« قرار داشتن دو نهاد       در پي آن بودند،   
مقننه در دست آن ها، زمينه اي مساعد براي انجام آن بشمار مي رفت؛             
اما تجربه ي عملي و سير رويدادها نشان داد که ابزارهاي قدرت در              

قراردارد و اين نهادها به ويژه      »  انتخابي«دست هايي خارج از نهادهاي     
واهند و نه مي توانند گامي جدي بر ضد           رئيس جمهوري نه مي خ    

خواست آن ها بردارند و حفظ نظام و منافع و مصالح آن دغدغه ي                
 .اصلي همه ي آن هاست

پيش از برگزاري انتخابات دوره ي ششم مجلس و به ويژه پس از             
تسخير مجلس به وسيله ي اصالح طلبان، اقتدارگرايان که ابزارهاي            

ند، با نمايش هاي گوناگون اين       اصلي حاکميت را در دست داشت        
واقعيت را نشان دادند که در نظام جمهوري اسالمي نهادهاي                  

گرفتن مجلس توسط   .  ، نهادهاي صوري و فاقد قدرت اند       »انتخابي«
ياران رئيس جمهور، نمي تواند در تناسب واقعي قدرت تغييري ايجاد          

و خشونت  براي اثبات اين واقعيت ابتدا ابزارهاي ارعاب و ترور          .  کند
سپاه پاسداران با صدور بيانه اي فرا رسيدن روزي را          .  بکار گرفته شد  

صداي پتك انقالب را در فضاي جمجه ي         «هشدار داد که دشمنان      
به دنبال اين تهديدها پرونده قتل هاي سياسي و           .  »خود حس كنند   

و »  رهبر« نشريه پس از سخنراني         ١٦.  ترور حجاريان بسته شد     
» خي روزنامه ها به پايگاه دشمن تبديل شده اند         بر«اظهارات او که     

، شاهرودي رئيس    »مستقل«مسئولين قوه قضاييه ي      .  توقيف شدند 
قوه ي قضاييه و مقتدايي رئيس ديوان عالي کشور با صراحت اعالم              
داشتند که توقيف مطبوعات به دستور رهبر انجام گرفته است و                

سياست هاي دستورات رهبري براي همه ي مقامات مربوطه و               «
دستورات و سخنان رهبر در     «،  ».دستگاه هاي حکومتي الزم االجراست   

 ».حکم قانون است
موج تهديد و ارعاب، تعطيل تقريباً تمامي مطبوعات مستقل از             
حاکميت و يا وابسته به اصالح طلبان، بازداشت مسئوالن و                    
نويسندگان آن ها و فعاالن دوم خرداد، از جمله احضار محمد رضا              

تمي برادر رئيس جمهور و نماينده ي اول تهران و دستگيري هاي            خا
اصالح طلبان و اقدامات     »  پيروزي«گسترده، پاسخ اقتدارگرايان به       

اوليه جهت اخته و بي مصرف نشان دادن مجلس ششم و هشدار به               
به دنبال اين اقدامات، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي          .  مردم بود 

مجلس را از حق تحقيق و بررسي در        نگهبان با تصويب مصوبه هايي     
بنياد «،  »صدا و سيما   «از قبيل    »  رهبري«باره ي نهادهاي تحت نظر       

، سپاه پاسداران و    »کميته ي امام خميني  «، يا بنياد جانبازان     »مستضعفان
ساير نهادهاي نظامي و انتظامي، يعني نهادهاي مهم رسانه اي،                 

 عبارت ديگر بي ارزش     به.  تبليغاتي، اقتصادي و نظامي محروم کردند     
بودن انتخابات و راي مردم و بي مصرف بودن قوه ي مقننه و نهاد                 

 .انتخابي را با صراحت اعالم داشتند
او هم  .  در همه ي اين موارد واکنش خاتمي سکوت و تمکين بود          

قوه ي قضاييه  »  استقالل«سخن گفت، هم از     »  قانون مداري «کماکان از   
مي دانستند، دفاع  »  حکم قانون «را در   »  دستور رهبري «که مسئوالن آن    

 .مي خواند» مطيع رهبري «مي کرد و هم خود را  

مجلس ششم با وجود يک اکثريت اصالح طلب وظيفه داشت              
و خواست او و مافياي حاکم باشد و هنگامي که در              »  مطيع رهبر «

» حکم حکومتي رهبر  «نخستين آزمون از اين خواست تخطي کرد با          
« مخالفت خود را با تغيير        »  حکم«  با اين   »   رهبر «.  مواجه گرديد 

که مجلس پنجم شتاب زده در ماه هاي          »  اليحه اصالح مطبوعات   
پاياني کار خود تصويب کرده بود اعالم داشت و مجلس اصالح                

خود عقب نشيني   »  قانوني  «  طلبان بدون هيچگونه پافشاري بر حق        
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ومتي را  کرد و موظف به رعايت خط قرمزها گرديد و حکم حک                
 .پذيرفت و از تغيير اليحه ي اصالح مطبوعات منصرف شد

اقاي خاتمي براي انجام بخشي از وعده هاي انتخاباتي، دو تن از              
. ياران خود را در راس وزارتخانه هاي کشور و ارشاد قرار داده بود               

وزير کشور تسليم خواست هاي مافياي حاکم نشد، در نتيجه در همان            
اح مجلس برکنار و پس از مدتي به زندان گسيل داده           آغاز کار با استيض   

وزير دوم را هم پس از قريب به سه سال اخالل و کارشکني و                 .  شد
پذيرش استعفاي مهاجراني، وزير    .  فشار مجبور به کناره گيري ساختند     

ارشاد، ناتواني کامل خاتمي را نشان داد و آشکار ساخت که در رژيم               
يد در چارچوب اميال و خواست ها      جمهوري اسالمي رئيس جمهور با    

عمل کند و نمي تواند از اين       »  دولت واقعي   «  و  »  رهبري«  و منافع   
برکناري مهاجراني در حقيقت آخر خط نويدهاي         .  حدود فراتر رود  

ريشه ها و  طبيعي است كه    .  اصالحات و بازتاب شکست قطعي آن بود      
ور و  علل اصلي اين سرنوشت را نه تنها در ناتواني رئيس جمه              

روش هاي سازش و مماشات و عقب نشيني ها و تسليم او بلکه بايد             
ويژه در ماهيت نظام در قانون اساسي و ساختارهاي آن جستجو              به

 .نمود
در چارچوب اين نظام نمي توان وعده هايي را متحقق ساخت که با            

در اين نظام طبق قانون اساسي، ولي فقيه           .  ماهيت آن در تناقض اند    
و راي مردم يا رئيس جمهور و قوه مقننه         »  قانون«ند و نه    حکومت مي ک 

نهادهايي صوري و تزئيني و   »  نهادهاي انتخابي «در اين نظام    .    »انتخابي«
پوشش خودکامگي هاي حاکميت اند و نقش آن ها مشروع جلوه دادن            

به همين دليل است که مجلس اصالحات نيز سرنوشتي            .  نظام است 
اين مجلس نه تنها قادر      .   طلب نداشت  بهتر از رئيس جمهور اصالح     

تصويب کند بلکه    »  دولت واقعي «نبود قانوني مغاير با خواست          
. تعيين شده سخن بگويند   نمايندگان حتا حق نداشتند فراتر از حدود         

آن ها همان گونه كه تجربه نشان داد به جرم برخي اظهارات، به جرم               
کمه و زندان    تخلف هاي کوچک يا عدم فرمانبرداري کامل به محا           

سرانجام نيز هنگامي که نمايندگان عليه انتخابات           .  تهديد مي شدند 
فرمايشي مجلس هفتم و روند رسواي رد صالحيت هاي گسترده از              
جمله رد صالحيت عده اي از آن ها در صحن مجلس به تحصن                  

 .نشستند حق نامزد شدن براي دوره هاي بعد نيز از آنان گرفته شد

د همه ي اين واقعيت ها و آن کارنامه، پس از           آقاي خاتمي با وجو   
پايان دوره ي چهار ساله در روزهاي آخر ثبت نام براي دوره ي بعد با               
چشماني اشگ آلود نامزد چهار سال ديگر با سرنوشتي غم انگيز تر از              
 .دوره ي پيشين و با نمايش ناتواني و ناکارآمدي مطلق به کار ادامه داد

. له خاتمي، احمدي نژاد جاي او را گرفت         سا ٨پس از پايان دوره     
برگماري احمدي نژاد در شرايطي انجام گرفت که خاتمي مواضع خود           
را يکي پس از ديگري به اقتدارگرايان تسليم و جاده را براي آن ها                  
هموار ساخته بود، حتا مي توان گفت که روي کار آمدن احمدي نژاد به             

ه ي ناکارآمدي و ناکامي او و      گونه اي برآمد کار حکومت خاتمي، نتيج     
نتيجه ي سياست و عقب نشيني و تسليم او در برابر تعرض ها و                   
تجاوزات اقتدارگرايان عليه جنبش هاي آزادي خواهانه، بستن                

 .مطبوعات وخفه کردن صداها بود
سياستي که از يک سو در حرف با پند و اندرز نيروهاي مافوق                 

واند و از سوي ديگر در عمل براي        فرامي خ»  رعايت قانون «قانون را به    
، در جلوگيري از گسترش جنبش هاي اجتماعي       »لطمه نخوردن به نظام   «

و اعتراضي با اقتدارگرايان در سرکوب آن ها با اقتدارگرايان حاکم               
پي آمد اين سياست ها و      .  همراه مي شد و ميدان را به آن ها مي سپرد         

د، عقب نشيني پي در     رفتارها از دست رفتن فرصت هاي تاريخي متعد       
پي اصالح طلبان، خاموش کردن صداهاي انتقاد و اعتراض و مخالفت،           

 گشوده شده   ٧٦تعطيل مطبوعات و بسته شدن فضايي بود که با خرداد           
 ، حضور پر شور مردم در صحنه ي سياسي و شکوفايي جنبش زنان          .  بود

واج  ، جوانان و روشنفکران جاي خود را به فروکش اين ام          دانشجويان
آزادي خواهي، به سرخوردگي و نوميدي و انفعال داده و سنگرهاي             
مقاومت يکي پس از ديگري برچيده شدند و ميدان به تماميت                  

پس از مشاهده ي نتايج وعده هاي      .  خواهان خشونت گرا سپرده شد    
خاتمي بخشي از مردم نوميد ا ز اصالحات و اصالح طلبان به انفعال              

اليه هاي محروم جامعه که بيش از ديگران        افتادند و بخشي ديگر از       
قرباني تورم، بيکاري و فساد گسترده بودند و مشکالت اقتصادي و             
تامين معيشت آن ها را از پا در اورده بود و در عملکرد رئيس جمهور              
اصالح طلب روزنه اي براي رهايي از اين مشکالت نيافته بودند، به             

ديگري شدند که به آن ها       اميد معجزه هاي ديگر، طعمه ي جادوگر        
 .وعده ي آوردن پول نفت بر سفره شان را مي داد

نمي توان ناديده گرفت که ناکامي و ناتواني خاتمي و حکومت              
قانون «،  »آزادي«اصالحات تنها در عرصه ي سياسي و وعده هاي             

آمارهاي رسمي  دوران رياست    .  نبود»  جامعه مدني «و استقرار   »  گرايي
 حال حاکي از نابساماني هاي اقتصادي ، گسترش        جمهوري او در عين   

بيکاري، افزايش مشکالت زندگي و معيشت اقشار پايين جامعه،              
طي اين دوران برغم وعده هاي     .  توسعه ي ناامني، فحشا و اعتياد است     

اشتغال زايي، آمارها گزارش گر افزايش بيکاري و گسترش بيش از             
ت ها و برنامه هاي    در اين دوران در سياس       .  پيش فقر بوده است     

ساختار اقتصادي،  «.  اقتصادي هيچ تغيير جدي و موثر صورت نگرفت       
طبق اعتراف خاتمي کماکان بيمار      »  ساختار اداري و مديريتي کشور     

شبکه مافياي حاکم اهرم هاي قدرت اقتصادي را همچنان در             .  بود
بخش عمده ي اقتصاد کشور، خارج از سياست  گذاري         .  دست داشت 

يري دولت، در اختيار نهادهايي بود که بدون هيچگونه             و تصميم گ 
کنترل و بدون پاسخگويي به دولت و نهادهاي نظارتي و بدون                  

 .کردندپرداخت ماليات عمل مي
در دوران رياست جمهوري خاتمي اقتدارگرايان مواضع خود را           
در تمامي عرصه ها بيش از پيش تحکيم کردند و هر روز بيشتر نشان              

اين واقعيت که احمدي نژاد     .  آن ها هستند »  دولت واقعي   «  مي دادند که 
رئيس جمهور شد که مسئوليت قانوني و برگزاري آن          »  انتخاباتي«در  

در اختيار خاتمي و وزارت کشور او قرار داشت و حاميان احمدي               
نژاد و كساني كه مصمم بودند او را به رياست جمهوري برگزينند،               

نع و مشكل جدي سازمان دهند، خود         توانستند تقلب ها را بدون ما     
گوياي اقتدار آن ها و ناتواني و بي اختياري رئيس جمهور، در دوران             

طرفه اين که با وجود        .  است»  انتخابات«و پيش از      »  انتخابات«
انکارناپذيري تقلب ها و دستکاري ها و شواهد مستند در اين زمينه،             

اين تقلبات و   با وجود اعتراض شديد کساني چون کروبي نسبت به           
به دليل نبودن    »  انتخابات«اعتراض هاي هاشمي رفسنجاني که از         

آقاي خاتمي وظيفه خود را در      !  »به خدا شکايت برد   «مرجع رسيدگي   
 .سخن بگويد» سالمت انتخابات«آن مي ديد که از 

 ٨براي کساني که به کارنامه گفتار و کردار خاتمي  در دوران                 
اشته اند، اين سخنان در روزهاي        ساله ي رياست جمهوري توجه د      

آن، به  »  انتخابات«و  »  حيثيت و مصالح نظام    «پايان کار، در دفاع از       
براي آقاي خاتمي  دغدغه    .  هيچ وجه غيرعادي و غير منتظره نيست       

او به  .  »نظام لطمه وارد نشود    «اصلي همواره اين بوده است که به           
وقتي شماري   حدي در اين زمينه حساسيت داشت و نگران بود که             

از فعاالن سياي منجمله کساني از وابستگان به او به منظور کاهش                
از ضرورت تغييراتي در قانون اساسي سخن        »  رهبر«قدرت مطلقه ي   

» خيانت«به ميان آوردند؛ سخن گفتن از تغيير در قانون اساسي را                
طبيعي است دفاع از اين نظام مي بايستي با دفاع از همه ي                 .  ناميد
به همين  .   از جمله نهادهاي سرکوب و خيانت همراه باشد            نهادها

دستگاه «جهت در گزارش به مردم به مناسبت هفته ي دولت                   
نظام را که عامل جنايت هاي بي شمار و ابزار پيگرد و               »  اطالعاتي
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شکنجه و قتل آزادي خواهان بوده است و ساليان دراز جنايتکاراني               
دستگاهي «س آن قرار داشته اند،     چون علي فالحيان و سعيد امامي در را      

بينشي دوستانه و    «مي خواند که    »  خادم، مؤمن و در خدمت انقالب       
نظام و  «باز در رابطه با همين دفاع از          !      ».منطقي بر آن حاکم است     

حقوق و آزادي   »  مدافع«آن است که رئيس جمهور      »  حيثيت و مصالح  
جه گر درنده خو   و منزلت انسان، از اسداهللا الجوردي جنايتکار و شکن         

» يکي از سربازان سخت کوش انقالب و خدمتگزاران مردم         «به عنوان   
نام مي برد و طي بيانيه اي اين جنايتکار عليه بشريت و عامل کشتار                

به مردم بزرگوار   «مي داند و مرگ او را      »  شهيد سرفراز «آزاديخواهان را   
 کردن  در دفاع از نظام و تالش براي بزک          .  مي گويد»  ايران تسليت 

و تبرئه ي او، هنگام اشاره به قتل هاي سياسي، قتل هاي          »  رهبر«چهره ي  
اين حادثه واقعاً تکان دهنده بود، هم براي من            «زنجيره اي مي گويد    

 !!»وهم براي رهبري 

اين تکاپو براي دفاع از نظام و ارائه تصويري دروغين از آن به ويژه              
آقاي خاتمي  در اين     .  در حوزه ي مناسبات با خارج چشمگير است         

وظيفه ي او  .  عرصه تنها در پي کسب اعتبار براي جمهوري اسالمي بود         
در سفرهاي خارج قبل از هر چيز دگرگون نشان دادن چهره ي                   

خود او با مباهات به فعاليت در       .  جمهوري اسالمي و تبليغ براي آن بود      
اين بخش آن را يکي از زمينه هاي موفقيت خويش مي شمرد و در                 

 مرداد  ٣١صاحبه با نمايندگان تلويزيون و خبرگزاري ايرنا و ايسنا در            م
يکي از موارد کامروايي و موفقيت دولت در عرصه ي بين          :   مي گويد ٧٩

من از اين جا شروع بکنم که افکار عمومي در دنياي          .  المللي بوده است  
از جمله کارهايي که شد در ظرف ده بيست          ...  امروز بسيار مهم است   

شديداً افکار عمومي  در غرب را نسبت به جمهوري            ]  گذشته[سال  
اسالمي بدبين بکنند، به عنوان کشور خشن، کشوري که حمايت                

يکي ...  مي کند از تروريسم، کشوري که حقوق بشر را رعايت نمي کند          
از مسايل مهمي که در اين سه چهارسال رخ داد ايجاد رخنه به نفع                  

 سال گذشته است، البته       ١٥-١٠  ملت ايران و به زيان اين سيادت         
نمي گويم که افکار عمومي عوض شد اما افکار عمومي الاقل                   

در صحت تبليغاتي که عليه     .  بخش هاي قابل توجه اش دچار ترديد شد     
با کمترين هزينه بيشترين دستاورد را      ...  جمهوري اسالمي ايران مي شود   

مي ايران  امروز جمهوري اسال   ...  ما در عرصه ي جهاني پيدا کرديم        
حداقل در بخش قابل توجهي از افکار عمومي  ديگر يک کشور صادر             

 !!».کننده ي ترور نيست که البته اصل اش هم دروغ بود
آقاي خاتمي  دستاورد بزرگ خود را در صحنه ي بين المللي اين              
مي داند که سياست و تبليغاتي را که گويا به دروغ جمهوري اسالمي را             

ي تروريسم و نقض کننده ي حق بشر مي دانستند،        حامي و صادر کننده     
که از  »  چهره ي سياهي «در مصاحبه ي باال مي گويد      .  خنثا کرده است  

جمهوري اسالمي ساخته شده است، محصول تبليغات کشورهاي             
البته آقاي خاتمي به عبث در اين        .  »اصالً وجود ندارد  «غربي است و    

، ١٣٦٠ از خرداد     تصور است که با قلب حقايق که کشتارهاي پس           
 و قتل عام چند هزار از زنداني سياسي         ٦٧جنايت هاي هولناک شهريور    

در فاصله ي چند هفته، جريان کار دادگاه ميکونوس و آشکار شدن               
نقش رهبران جمهوري اسالمي  در ترورهاي داخل و خارج از کشور             
نمونه هاي غير قابل انكار آن است، مي تواند داوري افکار عمومي را              

داوري افکارعمومي نه ساخته    .  نسبت به جمهوري اسالمي تغيير دهد      
دولت هاي غربي، بلکه نتيجه ي اعمال و کارنامه ي جمهوري اسالمي و           
خشونت هاي مستمر آن است که شواهد و اسناد، مدارک و واقعيت ها             

معرفي چهره ي واقعي جمهوري اسالمي نه      .  گواه انکار ناپذير آن ست    
اي غربي، بلکه با تالش پي گير آزادي خواهان ايراني          با تليغات کشوره  

در خارج از کشور و گزارش هاي متوالي سازمان هاي حقوق بشر، عفو            
انجام گرفته است و تا زماني که اين نظام وجود دارد،               ...  بين الملي 

داوري افکار عمومي نسبت به آن، با تالش هاي کساني چون خاتمي              

 .تغيير نمي يابد

ه آقاي خاتمي که خود بارها از فشار اقتدارگرايان             طرفه اين ک   
شکوه داشته است و بارها از ناتواني و بي اختياري رئيس جمهوري              
سخن گفته و طبق اظهارات او گروه هاي فشار يا به عبارت درست تر             

برايش ساخته اند، در   »   روز يک بحران   ٩هر  «گروه هاي قدرتمند حاکم    
وش مي کند و دغدغه او فقط دفاع از        خارج از کشور همه چيز را فرام      

او در نيويورک در مصاحبه با خبرنگاران در دفاع از قوه ي           .  نظام است 
قضاييه اي که همکاران او نيز از تعرض آن در امان نماندند و حسينيان            

، و  »ما هم آدمکش بوديم    «:  يكي از قاضيان آن، به درستي مي گويد        
 مي دانند، از استقالل و بي طرفي      »رهبر«مسئوالن آن خود را فرمانبردار      

و در  !!  اين دستگاه سخن مي راند و حتا آن را با سويس مقايسه مي کند           
در غرب گفته مي شود در ايران دو       «برابر اين پرسش يك خبرنگار که       

دولت وجود دارد، دولتي که شما رئيس آن هستيد و دولتي که مقام               
يران دو دولت وجود     در ا :  پاسخ مي دهد »  رهبري بر آن تسلط دارد     

در ...  جايگاه رهبر و رييس جمهور کامالً مشخص است            .  ندارد
کشورهايي مانند ما يا شما گروه هايي به نام گروه هاي فشار وجود               

اما ما مصمم    ...  دارند که تالش مي کنند مشکالتي به وجود آورند          
هستيم که به لطف خداوند با دولتك هاي موجود در درون دولت               

 . نوني برخورد کنيمرسمي و قا
بنا بر اين گفته ها گروه هاي فشار پديداري عادي است که هم در              

در حالي که مردم ايران     !    ايران و هم در کشورهاي غربي وجود دارد       
و جهان مي دانند که در جمهوري اسالمي اين گروه ها و دولتك ها               
قادرند برخالف خواست و ميل رييس جمهور و دولت رسمي و                

وزير كشور را بركنار نمايد، معاون رئيس جمهور را برغم              قانوني  
به حبس  »  دولت رسمي و قانوني   «برخورداري کامل از حمايت رئيس      

دولت رسمي را ترور    «محکوم کند و به زندان افکند، مشاور رئيس           
کند و از مجازات عامالن اصلي ترور جلوگيري بعمل آورد، وزير               

دار به استعفا نمايد و بسياري از       را وا »  دولت رسمي و قانوني   «ارشاد  
را بدون جرم و     »  دولت رسمي و قانوني    «ياران و همکاران رييس      

دولتك در حقيقت دولت      .  اتهام قابل توجيه به زندانبانان بسپارد        
همان شبكه ي مافيايي است كه      »  دولت واقعي «رسمي و قانوني و      

ر ابزارهاي اصلي قدرت را در دست دارد و آقاي خاتمي به خاط                
 .حفظ نظام، وظيفه خود را توجيه جنايت هاي آن قرار داده است

آن چه در باال آمد نگاهي گذرا به دوران رياست جمهوري خاتمي            
با توجه به اين    .  و گوشه اي از اعمال و کردار او در اين سال هاست            

او با  .  کارنامه، در واقع به ميدان آمدن مجدد وي شگفت انگيز است            
 کدام اميد و کدام ارزيابي به ميدان آمده است؟کدام پشتوانه، با 

آن چه مسلم است در شرايط کنوني، در شرايطي که جمهوري               
اسالمي با مشکالت بزرگ داخلي و فشار و انفراد در جامعه ي جهاني            
روبروست، آقاي خاتمي براي نجات نظام از اين اوضاع تهديد آميز،            

، کاهش بحران در      براي جلوگيري از انفجار هاي احتمالي داخلي        
روابط خارجي و خارج ساختن جمهوري ساالمي از انزوا و کسب              

نخستين گام نيز گرمي بخشيدن     .  اعتبار براي آن به ميدان آمده است       
، مشروعيت دادن به نظام از طريق       »رقابت انتخاباتي «و  »  انتخابات«به  

البته ممکن  .  نمايش انتخابات و آوردن مردم به پاي صندوق هاست         
 بخشي از مردم که خود را زنداني مدار بد و بدتر مي پندارند،                است

براي راي دادن به خاتمي يا نامزد ديگري از اصالح طلبان به پاي                 
صندوق هاي راي بيايند، اما بي ترديد اين تصور که بتوان خرداد يا               

 سال  ٨تجربه  .  چيزي نزديک به آن را تکرار کرد، تصوري باطل است         
نوشت پروژه ي اصالحات در محدوده ي اين       رياست جمهوري و سر   

نظام، هم خاتمي را با تمامي انديشه ها، ضعف ها، ناتواني ها، دوگانگي          
و دورويي ها و دغدغه ي اصلي اش براي حفظ نظام به حد کافي                 
شناساند و هم سراب اصالحات در رژيم واليت فقيه را به روشني               
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 .نشان داد

ها و وضعيت تاريخي معيني     دوم خرداد نتيجه ي وجود پيش شرط       
انتظار تکرار دوم خرداد بدون آن پيش شرط ها و وضعيت، آن هم            .  بود

آن هايي که  .  پس از تجربه اي آن چناني، انتظاري واهي و عبث است            
پناه مي آورند،  »  امامزاده«پس از اين تجربه و اين همه آزمون ها به اين            

 را به نمايش      درماندگاني هستند که استيصال و درماندگي خود           
آقاي خاتمي  در کارزار تبليغاتي مقابله با گروه هاي رقيب به          .  مي گذارند

تاکيد دارد و افتخار مي کند که      »  خط امام «و  »  امام«ويژه بر وفاداري به     
در برابر انحراف از خط     «:  و مي گويد »  انديشه هاي امام وفادار است   «به  

ز اين سالح کهنه ديگر      روشن است که امرو    .  »امام محکم ايستاده ايم  
اين سخنان اگر بتواند در بخش هايي از طرفداران             .  کارآيي ندارد 

گروه هاي رقيب مخاطباني بيايد، در تاثير گذاري بر مردم نتايجي                
امروز اکثريت بزرگ مردم با آگاهي از رويدادهاي            .  معکوس دارد 

گذشته و اسناد انتشار يافته، مي دانند که جنايت و خشوت را در                   
تعطيل مطبوعات،  .  پايه ريزي کرده است     »  امام«جمهوري اسالمي    

دستگيري، شکنجه و کشتار، اعدام جوانان و زنان آزاديخواه، خفه               
دستور قتل  .  کردن صداي آزادي و ايجاد خفقان با فرمان او آغاز گرديد          

بنابراين، .  عام وحشيانه ي هزاران زنداني سياسي را او صادر کرد              
و انديشه ي امام طبعاً نمي توانند مدافع آزادي و حقوق         وفاداران به امام    

و منزلت انسان باشند و ادعاهايي از اين گونه چيزي جز فريبکاري                
و ادعاي دفاع از    »  وفاداري به امام  «نيست و خاتمي نمي تواند با پرچم       

آزادي و حقوق مردم، آن ها را آن گونه که تصور مي کند به پاي                    
 اين بار رياست جمهوري خاتمي بر خالف         .صندوق هاي راي بکشاند  

و حاکمان نظام    »  رهبر« نه با راي مردم، که با خواست             ٧٦خرداد  
حاکميت جمهوري اسالمي چنانچه سرانجام به       .  مي تواند متحقق شود  

اين ارزيابي برسد که با احمدي نژادها و ادامه ي سياست تا کنوني                 
ا به خاتمي به     ممکن است کنترل اوضاع را در دست بدهد، چه بس            

عنوان مهره اي مناسب براي نجات نظام و خروج از تنگناهاي موجود             
 .روي آورد و رياست جمهوري را به او واگذار نمايد

 انتخابات و مردم خواهان آزادي و رشد 
انتخابات تجلي اعمال اراده و حاکميت مردم و يک وسيله ي مهم             

در .  اجتماعي است دخالت گري و مشارکت آن ها در زندگي سياسي و          
 :حالي كه در جمهوري اسالمي

. حق حاكميت مردم طبق قانون اساسي از آن ها سلب شده است              
و نظام بر   »  حاكميت متعلق به خداست   «طبق اصل دوم قانون اساسي       

بنا بر اصل پنجم     »  امامت«مبتني است و اين      »  وحي الهي و امامت    «
، ١١٠ق اصل    رهبري طب «.  است»  عهده ي رهبري «قانون اساسي بر      

وظيفه و اختيار تعيين سياست هاي كلي نظام، فرماندهي كل قوا، عزل و            
نصب فرمانده هان عالي نيروهاي نظامي، انتظامي، فرمانده ي سپاه و             

 زير  ٥٧را به عهده دارد و قواي سه گانه ي كشور طبق اصل            ...  پاسداران
 .نظر اوست

جامعه پديده اي  انتخابات و مشاركت مردم در حيات        «در اين نظام    
 زير نظر شوراي نگهباِن        ٩٩طبق اصل    »  انتخابات«.  صوري است 

حق «شوراي نگهبان مي تواند به استناد          .  است»  رهبر«برگزيده ي  
، صالحيت نامزدها را بدون ارايه ي دليل و مدرك و بدون نياز             »نظارت

به عبارت ديگر اين نهاد انتصابي سدي غير قابل           .  به توضيح رد كند    
در برابر منتقدان و مخالفان و راه يافتن آنان به نهادهاي ظاهراً               عبور  

رييس جمهور بدون موافقت رهبري قادر به انجام كاري         .  انتخابي است 
 بدون موافقت شوراي    ٩٤ و   ٩٣نيست و مصوبات مجلس طبق اصل        

 .نگهبان فاقد اعتبار قانوني است
آن ها  انتخابات مستلزم وجود پيش شرط هايي است كه بدون             -٢

نخستين شرط انتخابات، وجود     .  تجلي اراده ي مردم ممكن نمي گردد     
آزادي و فضاي دمكراتيك، وجود احزاب، سازمان ها و مطبوعات               

انتخابات بدون وجود اين پيش شرط ها معنا ندارد و            .  مستقل است 
 .نمايشي بيش نيست

 و»  رهبر« در اين نظام كه نيروي تصميم گيرنده  و تعيين كننده              -٣
راه مي يابند،   »  نهاد انتخابي  «نهادهاي انتصابي اند، كساني كه به           

 سال ٨تجربه ي . تخطي كنند» رهبري«نمي توانند از خواست و اراده ي      
 سال مجلس ششم نشان داد كه حاكميت           ٤و  »  دولت اصالحات «

مجلس .  را برنمي تايد »  نهادهاي انتخابي «هيچگونه استقالل عمل      
و »  رهبري«د قانوني مغاير با خواست        ششم هنگامي كه بر آن ش       

» حكومتِي رهبر «اقتدارگرايان تصويب كند، حق قانون گذاري با حكم         
 .از آن سلب شد

بنابراين، در چنين نظامي كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به             
به »  انتخابات«از مردم گرفته شده است، شركت در            »  طور قانوني 

خود به عنوان انسان و به        معناي صرف نظر كردن از حق طبيعِي           
 .معناي سلطه پذيري و مطيع نظام خودكامه شدن است

شركت در انتخابات فقط مي تواند به نظام مشروعيت بخشد و به             
حاكميت جمهوري اسالمي نيز با توجه به همين        .  تداوم آن كمك كند   

و از در صد باالي شركت       »  انتخابات«امر، همواره كوشيده است از       
به مثابه  )  له با تقلب و دست كاري در آمار و ارقام             جماز  (كننده  

شركت .  وسيله اي جهت نشان دادن مشروعيت خود بهره برداري كند         
 .در انتخابات چيزي جز كمك به تأمين اين نياز حاكمان نيست

بازتاب آگاهي به اين واقعيت ها و گامي است         »  انتخابات«تحريم  
ه جاي رفتن به پاي       ب.  در راستاي مبارزه با نظام و تضعيف آن           

صندوق هاي رأي و قبول تحقير و سلطه پذيري و كمك ناخواسته به             
را به  »  انتخابات«نظام، بايد با خودداري از رفتن به حوزه هاي رأي،            

امكاني براي بيان ايستادگي بر حق طبيعي و انساني خود و مخالفت با             
 .نظام خودكامه تبديل كرد

 ...بنيادهاي توتاليتر

زماني   ي ر فاصله د مخفي يک سازمان راديکال مائوئيستي،        و  ياسيس
 ).٣(١٩٧٣فرانسه تا انحالل اين سازمان در سال  ٦٨ ي جنبش مه

ين گفتگوها، تنها در ويژگي و تازگي مباحث آن ها         ا  فراوان هميتا
در زمان خود، يعني در سي و چندي سال پيش نيست، بلکه، در عين              

 ي ر باره  د که  است  يهاي سشحال، در همواره امروزي بودن پر          
 آن طرح     بنيادهاي توتاليتر و ديني      ش سياسي و   ن، بي »سياست«

 ي انديشه«يژه براي تکوين       و اهميت آن ها امروزه، به      .  کنند مي
و »  سياسِت واقعاً موجود  «است، در جهت گُسست از       »  ياستس نقِد

که هر  »  ديگر چِپ«و  »  يگرد سياسِت«تدارک نظري و عملي برآمدن       
 . موضوع اصلي تأمل اين گفتارها مي باشنددو،

، داراي پيشينه اي است که، البته، با ديالوگ        » نقد سياست   يانديشه«
 .ود شني ِلوي آغاز و ابداع نميب -سارتر
وان در همان    تاگر از دوره ي معاصر شروع کنيم، رد پاي آن را مي           

رامون لتوسر پي آ ، در تأمالت جديد ِلويي      ٧٠  ي زمان، در پايان دهه    
يافت، )  ٥(رخداد، اتفاق و پيشامد    ي   انديشه و  )٤(اترياليسم تصادفي م

شايش جهان به سوي روي داد، تخيل فوق       گ«آن جا که او صحبت از       
 . مي کند»العاده و هر عمل زنده از جمله سياست

يافت، آن جا که       عناي سياست مر کارهاي هانا آرنت پيرامون        د
»  و تحت حکومت قرار گرفتن     حکومت کردن «، نزد او، از     »سياست«

يزي ديگر، يعني مشارکت عموم در امر خود، تبديل          چجدا شده، به    
 ).٦(مي شود
پس دورتر که رويم، رد پاي آن را نزد مارکس جوان، در دوره ي             س

ز نقد  ا،  حق هگل   ي قد فلسفه نفلسفيدن او، پيدا مي کنيم، آن جا که در         
نقدي ).  ٧(سد رمي  د سياست قد الهيات به نق   نو از     آسمان به نقد زمين   

اريخي ت  ايمحدود به اعالن احتضار دولت در آينده         ،  که، مي دانيم 
مارکسيستي نيز  »  سياست  «دِر  ي مي شود و تا آن زمان موعود، پاشنه       

 . ، مي چرخدنان که هستچ آن» سياست«همواره بر محور 
را، به  »  نقد سياست   « يگر باز هم دورتر رويم، نشان انديشه         ا
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 سياسي بدون خدا،      ييهرنظ«، مي توان نزد ماکياول، اين باني          معنايي
سرانجام در اين سير    .  پيدا کرد )  ٨(»بدون مشيت الهي و بدون مذهب      

، نمي توان بازگشتي به يونان گريز      »نقد سياست   « يتبارشناسي انديشه 
ناپذير نکرد و ريشه هاي مقوله را در جدل ميان افالطون و سوفسطائيان            

چون امر شبان،     »سياست«:  نيافت»  سياست«بينش نسبت به    بر سر دو    
چون امر  »  سياست«و  )  افالطون( پادشاه يا امر خدايي     –امر فيلسوف   

 ). ٩)(پروتاگوراس( جوانان، امر هر شهروند يا امر همگان
انديشيده و  )  نقد سياست (ا اين حال، آن چه تا کنون در اين باره            ب

کدام «ر، بر سر      ت تر و چشمگير   تحرير درآمده است، بيش      يبه رشته 
ِ خودبوده تا نقِد     )  سياست خير در مقابل سياست شر          (»سياست؟

، آن گونه که تا کنون تبيين شده و به اجرا درآمده است، تا                »سياست«
آن چه  .  ورزي را مي سازد   و سياست »  سياست«ه  ک ياسيس بينشنقِد  

اما آن  .  ه است اي عملي و جاري بود     هتا کنون انجام يافته، نقد سياست     
و اگر    –وي را تشکيل مي دهد      لِ ر و بني  تچه موضوع گفتگوهاي سار   

، »سياست«  نقد آن بينشي است که از           -بدعتي باشد در اين جاست       
، يعني مفاهيم و عناصري     »سوژه« و   »کي«قدرت، سلطه، دين، غايت،     

  بنيادهاي توتاليتر و ديني بينش سياسي      را تفهيم مي کند که منآن ها را      
سياسِت واقعاً  «ارکان اصلي      مفاهيم و عواملي که نه تنها        .  مي نامم
هند، بلکه   د تشکيل مي  -  آن چنان که هست   »  سياست«  -را  »  موجود

 . اشند بورزي مي و سياست» سياست«تعريف کننده ي خوِد 
_____________ 

اي بر گفتگوهاي    ن چه در اين بخش نخست، زير عنوان ديباچه          آ
راي اين  جاز نظر خواننده مي گذرد، توضيح ما         وي،  ِلبني   -سارتر

شرايطي که در بسترآن ها، در دهه ي        .  ياسي است س – ديالوگ فلسفي 
بحران :  ، اين مباحثات انجام مي پذيرند           ) شمسي  ١٣٥٠(١٩٧٠

سوسياليسم، بحران چپ و بحران مارکسيسم يا آن چه آلَن بديو، در               
شرايطي .  م مي نامد ا، فروپاشي سه مرجع تاريخي مارکسيس      ههمان سال 

مارکسيست ايراني، به ويژه در خارج از کشور، در           اي هکه خوِد ما چپ   
و سرانجام، تحولي که در      !  تآخير تاريخي چپ ايران   :  آن قرار داشتيم  

به »  ياستس نقد«گذار از   :  ِلوي پيش مي آيد   نيبِ -روند ديالوگ سارتر  
 و در    )ِلوي نزد ِبني (»  خروج از سياست   «و سپس    »  ياستس نفي«

ر زمينه ي  ب همکوشي ما با اين ديالوگ،       ونتيجه اين توضيح که همراهي     
واند  تو تبيين بنيادهاي توتاليتر و ديني بينش سياسي، نمي  »  نقد سياست «

در پايان اين بخش، اين بنيادها را در           .  فراتر از اين خط سرخ رود       
-از ميان گفتگوهاي سارتر      ،   ان ش خطوط کلي    و عنوآن هاي اصلي  

و بررسي تفسيريآن ها را به         مطالعه.  ِلوي، بازگو خواهيم کرد      ينبِ 
 . نيم کاي ديگر اين سلسله گفتارها واگذار مي هبخش
 

ميان فيلسوف مبارز و مبارز      ...  ماجراي ديالوگي از نوع خاص       -١
 فيلسوف
، در پي آخرين حمله مغزي، بينائي خود را           ١٩٧٣ارتر، در سال    س

نياز به  .  به تنهايي کار کند     واندتديگر نمي  او  .  تقريباً از دست مي دهد   
دستخِط او حتا براي آشنايانش      .  کسي دارد که براي او کتاب بخواند        

را به  )  ويلِ بني(يکتور  و سارتر، در همين سال، پير    .  ناخوانا شده است  
 بر ١٩٧٠آشنايي مستقيمآن هابه سال   .  عنوان منشي خود استخدام مي كند    

، سازمان  ندر آن زما  .  در پاريس )  ١٠( الکوُپل مالقاتي در کافه  .  مي گردد
يکتور بنيان گذار و رهبر مخفي اش است،          و که پير   پ پرولتاريايي چ

در ،  ين سازمان اعمل    برنامه ي.  زير فشار شديد حکومت قرار دارد       
از طريق  »  ٦٨ه ي   م تداوم«پايان يافته،      ٦٨  شرايطي که جنبش مه ي    

ه اي و اقدام هاي راديکال       همبستگي فعال با مبارزات اعتراضي تود       
ر داخله فرانسه، که رئيس پليس و امنيت کشور نيز هست،             يز و .است

، مديران آن را، يکي     )١١(لقخ رمانآوقيف ارگان اين سازمان،     ت در پي 
آن .  پس از ديگري، به جرم انتشار غير قانوني روزنامه، دستگير مي كند           

، رناسپا ان مون روز، در آن کافه ي معروف پاريسي، واقع در خياب             
که مديريت روزنامه ي شان را بر عهده         داهوخر مي  تيکتور از سار  و پير
ستگاه جرآ ت نخواهد کرد سارتر را دستگير        د«چون، به نظر او،     .  گيرد
سارتر مي پذيرد و دستگاه نيز      .  »!لتر را به زندان نمي اندازند     و«:  »کند

ستگي ناپذير  از اين پس و تا درگذشت آن پيرمرد خ         .  جرأت نمي كند 
 ژرف، ميان فيلسوف مبارز و مبارز فيلسوف،  ي، پيوند ١٩٨٠در آوريل   

 .بر پايه همکاري و همفکري، برقرار مي شود
وي با سارتر از طريق آثار او، از نوجواني آغاز             لِ ما آشنايي بني  ا

 .مي شود
در قاهره از يک خانواده ي      )   شمسي ١٣٢٤(١٩٤٥ني ِلوي متولد    ب

کودتاي ناصر، جنگ سوئز و سخت شدن          پس از    .  يهودي است 
خود را   رايط زندگي يهوديان در مصر، او، همراه با والدينش، زادگاه         ش

وي، در  لِ بني  .ورد آرانسه در مي  فند و سر از      کبه قصد اروپا ترک مي    
 ٢٠٠٣ اکتبر   ١٥او در   (شرح حالي که از خود به جاي گذاشته است           

سخن » کمونيسم«ادين خود با ، از رابطه ي بني )در اورشليم در مي گذرد   
- دائمي -ارجي خ -و    –بعيدي  ت -موارهه -هوديي چون   وا.  دويگمي 

آشنايي خود را با فرانسه و زبان فرانسه از طريق           ،  يگراند -گاهن -در 
 .آثار سارتر توصيف مي كند

زيرا .  براي فرانسوي شدن، بي نتيجه دست به هر کاري مي زدم           «
الزم   رانده شده بودم و در مصر، حداقلِ      در سن يازده سالگي به اروپا       

از هرگونه فرهيختگي بي     ...  براي تأمين خود را کسب نکرده بودم        
س در شرايطي که با ترک مصر و آوارگي، خشونت              پ.  بهره بودم 

مفرطي بر من تحميل شده بود، تنها چيزي که با تکيه به آن                       
 از بدو    .بود»  مکمونيس«  مي توانستم به زندگي خود ادامه دهم، نام         

به ياد دارم  .  و فرداهاي تابناک شده بودم       نوجواني، طرفدار کمونيسم  
ضيح مي داد که چرا در       توکه روزي، يکي از برادرانم براي مادرم           

او با صدايي پائين دِر گوش      .  جنبش مخفي کمونيستي فعاليت مي كند    
چ او براي من که در آن هنگام کودکي            پ پچ.  مادرم صحبت مي كرد  

انگيز  ندازه شگفت ا ي، هفت يا هشت سالي بيش نداشتم، ب       بيش نبودم 
براي من، اين    .  را بر زبان آورد    »  کمونيسم«سپس برادرم نام     .  بود
. ي پيدا کرد  يآسا  در گوشي او، اين واژه، زيبايي برق        و چ آهسته پ پچ

 ...نام محشري گرديد
نگامي که به فرانسه رسيدم، چند سالي بيش نياز نداشتم تا شروع       ه

ندگي با زبان فرانسه    زريق،  طسارتر و از اين        اي هخواندن کتاب به  
: در آن هنگام، هدف و مقصود برايم کامالً روشن شده بودند             .  کنم

  يمي بايست تا باالترين قله فرانسوي شوم، اما فرانسوي فرانسه              
].  فرانسه است  ١٧٨٩منظور انقالب     [٨٩سارتر، يعني بر اساس ُبرش      

 )  ١٢(».  آغاز مي شد٨٩ز زيرا ترقي و پيشرفت ا
ي سپس توضيح مي دهد که چگونه همه ي مراحل را براي            ولِ نيب

آخرين و   .  طي مي كند  ،   له ي فرانسوي شدن     قباال رفتن تا        
و   Ecole Normale Superieureسخت ترينآن ها، شرکت در کنکور       

در آن  .  پذيرفته شدن در اين آموزسراي بنام نخبگان فرانسوي است          
: نا مي شود  شا قله ي ديگري، اين بار تئوريک، آ             جاست که ب    

ظريه ي مارکس  ن«:  به معناي »  تئوري«يعني در حقيقت با     .  لتوسرآ ِلويي
لتوسر مرا وارد دنياي    آ «).  لنين( »ون حقيقت است  چت،  سقادر مطلق ا  
او نگاهي به من انداخت و  حدس زد که آدم                    .  تئوري کرد 

خواهد )  secteur  (و، در بخش  کار ت :  "  به من گفت  .  باشم ايدب باهوشي
 جلد  ٣٦پس، در عرض يک سال، من از تمام          ".  ار کامل لنين  ثآ:  بود

مل عاز آن پس، مرحله ي     .  »کردم  برداري کتاب آثار کامل لنين فيش     
و از سياست در    ا وي آغاز مي شود، تا کناره گيري کامل       لِ بني  گرايي
ايي با بسياري   آشن:  ، همزمان با پايان گفتگوهايش با سارتر      ١٩٨٠سال  

 فرانسه،  ٦٨شرکتآن ها در جنبش مه     .   ژاک الکان  واز شاگردان آلتوسر    
نقشي که اينان در   .  ا نيز غافلگير مي كند     ر با اين که اين جنبش، آن ها     

او شرايط نظري گُسست از حزب کمونيست فرانسه و            هايجاد زمينه 
پ چتشکيل سازمان مائوئيستي       .  مارکسيسم روسي ايفا مي كنند      

ردان آلتوسر و ديگر      گبا کمک بخشي از همين شا           رولتاريائيپ
نينيسم و  ل -جداشدگان از حزب کمونيست فرانسه، که به مارکسيسم        

سرانجام، انحالل سازمان در    ...  ون روي آورده بودند   د انديشه مائوتسه 
، براي جلوگيري از خطر سقوط آن به تروريسم و در پي             ١٩٧٣سال  

 که  يبني ِلوي با سارتر، يعني با کس        ي  هآن، آغاز مباحثات هشت سال    
 را فرا   »بان فرانسه و فرانسوي شدن    ز«،  تنها از طريق خواندن آثارش    
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 ... گرفته بود
تبادل نظر و   .  ِلوي ال، باز گرديم به ماجراي ديالوگ سارتر و ِبني         ح

ر بازنگري انديشه و عمل گذشته ي خود از يکسو و             د تقابل آرايآن ها 
تاريخ، ،  ياسي، جامعه شناسي، روانشناسي     س ه يدر بازانديشي فلسف   

از سوي  »  سياست«الهيات مسيحي و يهودي و به طور عمده و اساسي            
به ثمر     زاديآ و درتقديگر، مي بايست در کتابي تحت عنوان             

آن چه  .  اه مجال تدوين و انتشار نيافت      گ اما اين رساله هيچ   .  مي رسيد
وي و  لِ اي بني  ه دستنويس وا هاشتد اقي ماند، ياد   ب ا هکه از آن بحث    

ين گفتگوهاست که به کوشش ژيل هانوس جمع آوري و             انوارهاي  
در سال  ،   آزادي و درتقتنظيم شده و در کتابي تحت همان عنوان،           

کار  اين نوشتار در تأملي بر گفتگوهاي         ).  ١٣( انتشار يافته است   ٢٠٠٧
 . ِلوي بر ساس اين کتاب است سارتر و ِبني

 خود با بني    گيالو د ، در باره ي  ١٩٧٩ي در سال     اهارتر، در مصاحب  س
 :   ِلوي و طرح مورد نظرشان، چنين مي گويد

» قدرت و آزادي    « يمن و پير ويکتور در حال تهيه کتابي در باره          «
زيرا اين  .  هستيم که به صورت ديالوگ روي نوار ضبط شده است             

ه دهم، در   وانم انديشه اي ارائ   تا شيوه اي است که امروزه من مي         هتن
خود را در تقابل با افکار من          اي هانديشه  همان حرکتي که ديگري نيز    

اگر اين امر تا به آخر پيش رود، شکل نويني از کار                 .  قرار مي دهد 
براي من، اين کتاب، با دو نگارنده، داراي اهميتي اساسي          ...  خواهد بود 

ايلم من م ...  است، زيرا تضاد، يعني حيات، در آن وجود خواهد داشت          
خود با هم مي انديشند و گفتگو          که حضور دو نفري که به نوبه ي         

ين که   ا کوتاه ...  نند، شکل ديگري از خواندن را به وجود آورد            کمي
  حيات نويني براي انديشه       ياتفاق، اختالف و تضادها مي توانند شيوه      

انديشه اي که ديگر نه انديشه ي يک فرد بلکه انديشه ي دو           .  يجاد کنند ا
 )  ١٤(».ن مي باشدت

ين گفتگوها، به نظر من، نه در ارايه شکل         ا  يهلعاداما، اهميت فوق    ا
به قول  ،  تفاق، اختالف و تضادها   ادر    -رزي مشترک و نويني از انديشه  

که در بازبيني و       تسدر آن جا  .  بلکه در جايي ديگر است       -سارتر
بحران ، سارتر و بني ِلوي، فراسوي بحِث         »سياست«بازانديشي خود و    

يا   -و بينش سياسي  »  نقِد سياست   «هسوسياليسم و مارکسيسم، دست ب    
  و ا هبا نشان کردن ريشه      -مي ناميم»  سياسِت واقعاً موجود   «آن چه    

امري که در آن زمان، همانطور که اشاره        .  بنيادهاي توتاليتر آن، مي زنند   
 . ابقه بود سکرديم، بديع و کم سابقه، اگر نه بي

اوضاع   وشي ابداعيآن ها، در    کين تالش و هم    است که ا ح  ر واض پ
 وان آن را  تدر شرايطي که امروزه مي      .  عيني انجام مي پذيرد  م تاريخي

آغاز فرايند فروپاشي سوسياليسم واقعاً موجود و فراتر از آن بحران               
 ي برابر با دهه    (١٩٧٠  ي در آن زمان، در دهه    .  چپ و مارکسيسم ناميد   

، در غرب،   »بحران مارکسيسم   « يه، گرچه بحث در بار    )شمسي  ١٣٥٠
وتاليتر، تاي   هين پاره اي از متفکران و فعاالن چپ منتقد به نظام            بدر  

آغاز شده بود، اما هنوز کمتر کسي، در تعميق اين بحث، بحران اصلي              
 و بينش سياسي   »  سياست«در بنيادهاي    ،  »سياست  «خوِدرا در    

يم که مارکسيسم   اشاره کرد .  مي پنداشت و مورد کنکاش قرار مي داد       
، اما،  )١٥(مي كند»  ياستس نقد«حبت از   ص  از آن  ينيز، با اين که روح    

گُسستي انجام   )  »سياسِت واقعاً موجود    «(»  سياست«در عمل، از       
حتضار تاريخي دولت و    ا  يهنمي دهد و تنها بسنده به ادعاي پيشگويان       

 به هر رو، اکنون که بيش از سه دهه از              .  بنابراين سياست مي كند   
توسطآن ها، »  نقد سياست  «،   مي گذرد  ِلوي نيي -گفتگوهاي سارتر  

نقد سياست و      يههمواره نو، کنوني و بديع و در هر حال، براي انديش          
ل أمدر همين راستا براي جنبش هاي اجتماعي و سياسي امروزي بسي ت          

 .برانگيز است
 

 .از بحران سوسياليسم تا بحران مارکسيسم: شرايط تاريخي -٢
نقطه نظر آلَن     –  ٧٠ي سه مرجع تاريخي مارکسيسم در دهه         روپاشف

      Alain Badiou بديو
. حران، ابتدا، از کشورهاي به اصطالح سوسياليستي آغاز مي شود          ب

اين .  ، آغاز فرايند فروپاشي سوسياليسم واقعاً موجود است       ١٩٧٠دهه  
 سال قبل از فروريختن ديوار برلن، با            ٢١فروپاشي، در حقيقت،     

 آغاز  ١٩٦٨وي در    رتوسط ارتش متجاوز شو       راگپ هاربکوب  سر
، مسجل مي كند که     )١٩٥٦(چکسلواکي، پس از مجارستان      .  مي شود
تحول ناندپذير اند و در     )  »ولتيد اي هسوسياليسم«(توتاليتر    اي هنظام

خود، راه برون رفتي جز       ...  بن بست سياسي، اقتصادي، اجتماعي      
 . فروپاشي تام و تمام ندارند

به .   نيز سرايت کرده بود    مما بحران به احزاب کمونيست غير حاک      ا
عنوان نمونه، افول حزب کمونيست فرانسه، که در فرداي جنگ                

چون ،  فترجهاني دوم بزرگترين حزب اين کشور به شمار مي               
رين حزب طرفدار شوروي در غرب، پس از            ترين و بزرگ    تاصلي

جنبشي که  .   مي شود آغاز  ٦٨ حزب کمونيست ايتاليا، از جنبش مه       
ا، شيوهاي کار و سازماندهي      ه برنامه،  ها ها، طرح  واپس ماندن ايده  

جنبشي که واپس ماندن     .  درذاگاين احزاب را آشکارا به نمايش          
را نسبت به تحوالت و پديدارهاي جديد و بديع         »  حزب طبقه کارگر  «

اندن از درک مبارزات و جنبش هاي      م واپس.  تخسا اجتماعي، بر مال  
سنتي   اي هارها و نمونه  جکه خارج از هن      -از جمله کارگري    -يننو

ش زنان در نفي مردساالري؛      خب هايير چون جنبش   دنعمل مي كرد 
سنتي مسلط؛     يه اانشجويان در نفي ارزش        د  وانان و  ج جنبش

اکم سرمايه داري و      ح جنبش هاي اجتماعي و مدني در نفي نظم         
از محيط زيست و     وليدي و توزيعي آن، در دفاع          ت،  يمصرف ُمدل

جنبش اعتصابي در       يه، چون نمون   دانيرودگخ سرانجام، جنبش 
) ١٣٥٠  (١٩٧٠  اي هفرانسه در همان سال     يپلکارخانه ساعت سازي    

ديريت م -که به راه اندازي چرخ توليد توسط خوِد کارگران و خود            
 )١٦.(کارگري انجاميد

 در  بحران اصلي، .  يزهاستچ ر از اين   تا اين حال، بحران ژرف     ب
ديو، فيلسوف مبارز فرانسوي،    ب لَنآو اين را،    .  خوِد مارکسيسم است  

يا مي توان سياست را    آ«:  با شفافيت بارزي، در رساله اي تحت عنوان       
با اين که رساله چهار سال بعد از           .  ، تشريح مي كند  )١٧(»انديشيد؟

، اما بحث او    )١٩٨٤(وي منتشر مي شود    لِ  بني -پايان گفتگوهاي سارتر  
ر  گ، بيان ٨٠ آغاز دهه     و  ٧٠ بحران مارکسيسم، در دهه         يبارهدر  

از اين  .  شرايط ذهني دوره اي است که آن گفتگوها انجام مي پذيرند          
رو، براي آشنايي با حال و هواي ذهني آن زمان، الزم است که در اين               

 .جا توجه خواننده را به بخشي از گفتار بديو  جلب کنيم
جايع فيم که از نگاه بديو، نقد راديکال          بل از آن بايد تأکيد کن      ق

چپ و مارکسيسم را تنها چپ راديکال، از موضع پايبندي به چپ               
 پديدار چپ راديکال و از        درونراديکال در تئوري و پراتيک، از         

 تدارک ذهني و عملي    مجدد چپ و     دگرسازي و بنياد سازي   موضع  
 راديکالي که در    نقِد.  م تواندي انجام دهد و به سرانجام رساند       ...  آن

 : مي خوانيد، از چنين ديگاه و بينشي استيوزير، از زبان بد
مارکسيست امروزي کيست؟ مارکسيست امروزي کسي است که         «

از موضع ذهني، در موقعيت تخريب مارکسيسم قرار دارد، که از                
ارد که چه چيزي بايد بميرد و خود به خود             ددرون پديده، اعالم مي   

ارک ببيند و   دي که بايد دگرسازي مجدد سياست را ت       مرگ.  يرد منيز مي 
در تمام درازاي چنين فرايند عملي است که انديشه ي            .  آماده سازد 

قرار گرفتن در   .  سياسي واقعي تخريب مارکسيسم به وجود مي آيد        
 )  ١٨(».اپذيرن سکونت، مارکسيسم يعني اشغال مکاني ويران، بنابراين

 ما قرار دارد، مربوط به بحران       خش اول کتاب او، که مورد توجه      ب
بديو از فروپاشي سه    ).  تأکيد از خود اوست   ( مارکسيسم است    لکام

: صحبت مي كند )  ١٩٧٠دهه    دوم   يهاز نيم ( اصلي تاريخي     مرجع
اي سوسياليستي که مدعي عينيت بخشيدن به سوسياليسم در           هدولت
ويتنام، (بودند، جنبش هاي آزاديبخش ملي     )  و نه تنها در تئوري    (عمل  

 رهبري احزاب مارکسيستي قرار       اکه تحت هژموني ي     ...)  چين و 
داشتند و سرانجام، جنبش کارگري در غرب که تحت نفوذ احزاب              

 ا هاين.  رار داشتند  ق کمونيست و سنديکاهاي طبقاتي متمايل بهآن ها       
و مارکسيسم    وردندآراجعي تاريخي بودند که به مارکسيسم روي مي        م

ين ترتيب  دب.  عتبار مي كرد و مشروعيت مي گرفت     سب ا  ک نيز ازآن ها 
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موجود، حتا انقالبي،     اي هبود که مارکسيسم خود را از ديگر دکترين         
به عبارت ديگر، اين سه عامل ارجاعي، ويژگي              .  مستثنا مي كرد  

سياسي و انقالبي تشکيل       اي همارکسيسم را نسبت به ساير تئوري        
  .مودناعتبار تاريخي مي  کسبراي خود  ب مارکسيسم ازآن ها ومي داد
که امروز اين بحران کامل       حران مارکسيسم، بايد گفت    ب يه در بار «

 ...شده است
راي انديشيدن به خصلت کامل اين بحران، بايد بازگرديم به آن              ب

يعني .  متاي مارکسيسم را تشکيل مي داده است      هچه قدرت ويژه و بي    
آن ...  ند انسوخ شده ن ها م آن، که امروزه همه ي   آ قطعاً به مراجع تاريخي   

 نوزدهم،   يانقالبي برخاسته از سده      اي هان همه ي دکترين  يچه، از م  
ه گواهي تاريخ، حق    ، ب ويژگي و يکتايي مارکسيسم را تشکيل مي داد        

مارکسيسم و تنها مارکسيسم بود که خود را        .  کسب اعتبار از تاريخ بود    
ي که اگر چه هنوز     دکترين.  چون دکترين سياسي انقالبي معرفي مي كرد     

 - اين خود ماجراي ديگري است       -قرار نگرفته بود      مورد تأييد تاريخ  
 ...اما حد اقل به لحاظ تاريخي فعال بود

ارکسيسم، با تکيه بر سه مرجع اصلي، از تاريخ، براي خود، کسب            م
 :اعتبار مي كرد

ه وقوع  ب  که پرچمدار تغيير انقالبي    ياي هوجود يک رشته دولت   )  ١
دعاي  ا ا ه دولت ناي.   و نه فقط طرح ريزي شده، بودند             پيوسته

 گذار به کمونيسم را عينيت       يحلهرد، م نا مي كرد روسياليسم در عمل    س
 .ودندب و تجسم ديکتاتوري پرولتاريا خشيدندبمي 
مارکسيسم تنها  .  مرجع دولتي :  وان نامي داد  تاين مرجع اصلي مي      هب

 تجسمي از دکترين دولتي      با  اش ود که سرنوشت  ب ي ادکترين انقالبي 
 ...دورخرقم مي 
که براي نخستين بار در تاريخ،          دشارکسيسم چنين دريافت مي     م

ستمديدگان، کارگران، دهقانان، با توسل به اسلحه و سازماندهي خود،           
 ي اواقعاً توانسته بودند بر دشمن پيروز شوند و دستگاه نظامي و دولتي            

مرکز يافته بود واقعاً  تخريب و       که تمامي جور و ستم کهن در آن ت          را
 .ود سازندبنا

ديد، م ا تکيه بر اين بود که دولت هاي سوسياليستي توانستند، مدت         ب
 و  ١٩٥٦ تا   ١٩١٧اتحاد شوروي، حداقل از     :  از تاريخ کسب اعتبار کنند    

طي مدت تقريباً شصت     .  ١٩٧٦تا    ١٩٦٠  اي هسپس چين، بين سال    
  .       مند بودندجسم ذهنيت پيروز تا هسال، اين دولت

... يبخش ملي، مرجع دوم را تشکيل مي دادند         دآزا  اي هجنگ)  ٢
جنگ ...  دندشآن محسوب مي       يهچين و ويتنام نمونه هاي برجست       

را عليه    که جنبشي واحد م تواندي ملتي       آزاديبخش ملي طرح مي كرد   
 ئودالي آزاد ف -نيمه  ايه خلقي را از قيد و بند        و کند  بديدهآامپرياليسم  

انت حزب چون تشکيالتي     متحت هژموني مارکسيستي، با ض     .  سازد
واند تمردمي و ستاد کل استراتژيکي، اتحاد فعال خلق و ملت مي                 

 ...ورت پذيردص
آخرين مرجع، سرانجام، خوِد جنبش گارگري و اين بار در              )  ٣

جنبش کارگري  .  ودب غربي و به طور مشخص در اروپا          اي هپايتخت
 هد را همواره با عنصر عمومي ارجاع ب           حضور مستمر سياسي خو     

سنديکاهاي طبقاتي، احزاب مارکسيستي کم      .  مارکسيسم اعالم مي كرد  
اي دروني ثابتي، در زندگي سياسي و حتا در ساحت      هکم تبديل به داده   

از نقطه نظر اجتماعي، سخن      .  پارلمانتاريسم، شده بودند     يهتنظيم شد 
اين .  ست معنايي داشته باشد    مي توان»  احزاب طبقه کارگر   «راندن از    
لفيقي ويژه از نهادي پايدار و حرکتي به نسبه معترض، در              تاحزاب،  

موقعيت انتظار و در عين حال، تا حد متوسطي، در مقام مديريت                  
مختلطي از آرمان انقالبي دور و فعاليت            اي هکشوري بودند، شکل   
 . نزديک اپوزيسيوني

زاديبخش ملي و     جنبش کارگري، مبارزات آ      :  ين سه مرجع    ا
مارکسيسم را به تاريخ واقعي مرتبط و            ،  دولت هاي سوسياليستي 

کري، حتا انقالبي،   فهماهنگ مي كردند و آن را از ساير جريآن هاي            
که   يمودپ، اين اعتقاد راه خود را مي         آن ها از وراي .  دناختسمتمايز مي  

نگ، قيام، دولت، ج  .  ي داردم تاريخ در جهت اعتبار مارکسيسم گام بر       
توانايي ،  که در آن ها    ناصرعاين    ي همه:  ملت، اقدام سنديکايي توده   

چفت و بست خود را در      ،  تبلور مي گشت ، م ه ظاهر ب،  يسياسي کارگر 
رين عامل ذهني خود را نيز در حزب           تو عالي   افتنديمارکسيسم مي  
 ».مارکسيستي

 به بعد تمامي  دستگاه       ٧٠پس بديو طرح مي كند که از دهه           س
 شده  کاملکه  اينک   ،  ت فوق فرو مي پاشد و بحران مارکسيسم      مرجعي

مارکسيسم اکنون ديگر آن     .  است، نام ديگر اين فروپاشي مي شود        
ا، حتا   هويژگي و يکتايي خود را از دست داده و بسان ديگر دکترين             

  .  انقالبي، درآمده است
وان فروپاشي مرحله اي دستگاه ارجاعي     ترا مي  »  بحران مارکسيسم «
کسب مشروعيت از      يهي ادام نمارکسيسم، امروز، در ناتوا   .  وق ناميد ف

اعتبارش به اتمام رسيده است و اينک به دکتريني درآمده          .  تاريخ است 
 . ا، با ابعادي مشترک هاست بسان ديگر دکترين

ر ظرف سي سال، ما شاهد روند عزل مرجعيت سوسياليسم               د
رجعيت جنبش هاي  و م )  »سوسياليسم واقعاً موجود   «نقد  (دولتي  

 آزاد شده اي که، چون ويتنام، به نوبه ي            يا هنقد ملت (آزاديبخش  
 .هستيم) نند زخود، دست به توسعه طلبي نظامي مي

منظور جنبش اعتصابي کارگري       [٨٠گر، حد اقل از گدانسک        ا
، لهستان بحران را به سرانجام خود        ]لهستان در شهر گدانسک است     

ه از وراي اين جنبش کارگري،        رسانده است، بدين علت است ک       
يان مارکسيسم و جنبش کارگري وارد          م ريباً صد ساله   قارتباط ت 

، ش ابدين ترتيب است که، در شکل ساده        .  بحراني راديکال مي شود  
 ».سومين و آخرين مرجعيت تاريخي مارکسيسم نيز از بين مي رود

فروريخته،   اي ه هر يک از اين مرجعيت        يپس، بديو در باره    س
 : يحاتي مي دهدتوض
عتباري چنان ژرف است و          ابي  سقوط اتحاد شوروي در      «
چنان ثابت شده است که انديشه حتا         ش افتادگي ورشکستگي ا اپ پيش

حقيقتاً موضوع اصلي آن ماجراي         را  ممکن است رِدپاي آن چه      
 ...گم کرده باشد، تاريخي بود

تأييد شده  حمله، معموالً، ترور و ستم يعني وقايع انبوهاً             يهاويز
و بدين سان اتحاد شوروي را از هر گونه            را در اوِلويت قرار مي دهد    

 » .سياست عقالني خارج مي سازد
، با تحول دولتي ويتنام،     )جنبش هاي آزاديخش ملي  (ومين مرجع   د

اهميت اين مورد چنان است که براي جوانان کشورهاي         .  فرو مي ريزد 
اصلي    يهوچين سرچشم هند  اي هخلق   يهغربي، همبستگي با مبارز    

ويتنام امروز به قدرت     .  ا تشکيل مي داد    آن ها ر   راديکاليسم سياسي 
طلب و شديداً متکي به دم و دستگاه شوروي تبديل            ه  نظامي توسع 
ش با ديناميسم خلقي پيوند          اديناميسم نيرومند ملي    .  شده است  

 ».ارگانيکي ندارد
تازگي ومين مرجع، با جنبش کارگري لهستان، در ويژگي و              س

 :آن، فرو مي پاشد اکم برح انديشه ي سياسي کارگري
سياسي کارگري، که از      ي  اين انديشه  حال بايد به ثبت رسانيد که     «

نينيسم موضع  ل -نظر شيميايي تقريباً خالص است، بر عليه مارکسيسم       
اي توده اي، خود و به       هارگري، در جريان رخداد    کجنبش  .  يردگمي 
اص خود را در     خ  يهو انديش   ود مي دهد ، شکل سياسي به خ    ييتنها
 ...لنينيسم، ايجاد مي كند -گانگي راديکالي نسبت به مارکسيسميب

منظور همان جنبش   [رين جنبش کارگري معاصر       تين که بزرگ  ا
  يهتوسع]   است ٨٠ تا دهه      ٧٠کارگري لهستان از اواخر دهه          

 ه طور کامل در خارج از        برا    ش اسياسي   يهانديش   يهخودانگيخت
چون کليسا  (جود الزامات ملي    ولنينيسم انجام مي دهد، با       -مارکسيسم

، به نظر من، بيانگر آن است که جِلوي چشمان ما، پيوند                 )و غيره 
جهانشمول و ارگانيک مارکسيسم و مرجعيت اجتماعي کارگري در           

 .کندشهم مي 
دين ترتيب، امروز، نه دولت هاي سوسياليستي، نه مبارزات              ب
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ند که قادر   هستي   ا و نه جنبش کارگري مراجع تاريخي      آزاديبخش ملي 
 ...باشند جهانشمولي عيني مارکسيسم را تضمين کنند

اي سياسي،   هامروز ارجاع :  ين را به شکل ديگري مي توان گفت        ا
در .  يک جا به جايي اساسي صورت گرفته است        .  مارکسيستي نيستند 

سيسم از  رجعيتي وجود داشت، زيرا مارک       م -گذشته، گونه اي خود   
اميدند، از وجود      نسيستي مي  کوجود دولت هايي که خود را مار          

جنبش هاي آزاديبخش ملي که تحت رهبري احزاب مارکسيستي قرار           
افته توسط   ي داشتند و از وجود جنبش هاي کارگري سازمان                

اما امروز، اين   .  سنديکاهاي مارکسيستي، کسب اعتبار عمومي مي كرد      
تاريخي   اي هرين تپش  تبزرگ.  تمرجعيت عمر خود را کرده اس         

يگر به مارکسيسم رجوع نمي كنند، حداقل، از پايان انقالب            د توده اي
 )١٨همان (».نگاه کنيد به لهستان يا ايران: به بعد فرهنگي چين

بديو پيرامون بحران مارکسيسم را در اين جا خاتمه            اي هقل گفته ن
م، تشريح شرايط   ي خواستيم به دست دهي     آن ها م  آن چه از  .  ي دهيمم

 چپ نوانديش فرانسوي است، و اين در          ر ب ٧٠ذهني حاکم در دهه      
بحث .  بني ِلوي صورت مي پذيرند    -زماني است که گفتگوهاي سارتر     

، ١٩٨٤ خود در سال      ياو، در رساله  .  ين جا ختم نمي شود    ا بديو اليته به   
پرسش مهم و اساسي ديگري را طرح مي كند که پرسش مشترک                 

چگونه مي توان  :  د نيز بو   ٧٠ دوم دهه       يوي در نيمه   لِ نيبِ -سارتر
سياست موجود را از اساس نقد و نفي کرد و دوباره آن را به صورت                 

سياست واقعاً  «ديگري انديشيد؟ مي دانيم که اگر تشخيص بحران             
اي درمان متفاوت بودند     ه، امري همسان و مشترک بود ولي راه       »موجود
گر در  ياين موضوع مهم د      آن که به  ز  اما قبل ا  .  اسخ مي ماندند  پو يا بي  

بايد نگاهي نقادانه به شرايط ذهني         ،  بپردازيم  اين بخش از نوشتار    
خودمان در آن زمان که در جنبش چپ ايران شرکت داشتيم،                    

ني ِلوي چپ مارکسيستي ايران را      بِ -چون گفتگوهاي سارتر  .  ندازيم ابي
 و ساختارشکني و در پي آن،        نيز به امر مهم و حياتي بازانديشي، نقد        

 .وانَد خفرا مي... اه با نوانديشي و دگرسازيرگُسسِت هم
 ها داشت ياد

 ).۳شماره ( رجوع کنيد به کتابنامه . ۱۳ص .  نقد جهان بيني سياسي–قتل شبان  (*) 
 جوانان مبارز. بود» !زير سنگفرش ها، ساحل دريا«:  فرانسه ۶۸     يکي از شعارهاي جنبش مه ي 

، در جريان درگيري ها با نيروهاي انتظامي، سنگفرش خيابآن هاي پاريس را از جا ۶۸مه ي 

در آن هنگام بود که چنين شعاري مطرح شد و . مي کندند و با پاره سنگ ها باريکاد مي ساختند

در نقل .  منظور آن ها اين بود که با کندن سنگفرش ها، به ساحل دريا يعني رهايي خواهيم رسيد

او با . »!دين: زير سنگفرش سياست: لي که آورده ايم، بني ِلوي، ملهم از اين فرمول، مي گويدقو

طرح چنين حقيقتي، شايد، در عين حال مي خواهد استحاله ي خود را از بينش آتئيستي به بينشي 

 .  ديني توجيه کند
او چهره ي : ي برد اصطالحي است که در ابتداي اين گفتگوها، سارتر در مورد خود به کار م-۱

رهبري «سرشناس و روشنفکر متعهدي بود که در طول زمان به کار فکري و نظري و به معنايي 

و حاال، نوبت به نقِد نظريه هاي او تحت  پرداخته بود) بدون عضويت در حزبي(» ايدئولوژيکي

 .اين عنوان است
فعاليت هاي سياسي اش و هم در نام مستعار بني ِلوي، هم در : Pierre Victor:  پير ويکتور-۲

 .۸۰مقاالت و نوشته هاي او تا اوايل ددهه 
 شکل مي گيرد ۶۸ در آستانه ي جنبش ماه مه Gauche prolatérienne سازمان چپ پرولتاريائي -۳

، براي پيش گيري از افتادن در سراشيب عمليات قهرآميز از نوع بريگاد سرخ، ۱۹۷۳و در سال 

هم در تأسيس اين سازمان، هم در نظريه ) بني ِلوي(پير ويکتور .  زنددست به انحالل خود مي

پردازي فعاليت هاي راديکال آن و هم در اقدام به انحالل تشکيالت، که عمل نادري در جنبش 

 . چپ به شمار مي رود، نقش اوليه اي را بازي مي کند
 ).۶شماره (کتابنامه  رجوع کنيد به - Matérialisme aléatoire:  ماترياليسم تصادفي-۴
 Contigence :  پيشامد-۵

 رجوع کنيد به کتابنامه –» سياست چيست؟« مجموعه مقاالت در باره ي سياست تحت عنوان -۶

 ).۸شماره (
 ).۹شماره ( رجوع کنيد به کتابنامه – مقدمه - نقد فلسفه حق هگل – مارکس -۷

Edgar Quinet به نقل از Miguel Abensour  –۲۰۰۸ آوريل ۱۱ماره  لوموند ش 
 www.tarhino.com:  رحوع کنيد به گفتارهاي نگارنده در اين زمينه در طرحي نو-۸
۹-La coupole  
۱۰- La cause du peuple 
 ).۳شماره  (  رجوع کنيد به کتابنامه-از زندگي نامه بني ِلويي به قلم خودش -۱۱
 ).۳شماره ( رجوع کنيد به کتابنامه -۱۲
 .۷.  نقل شده در قدرت و آزادي، ص–تر با ميشل سيکار  مصاحبه سار-۱۳

 از جمله در نقد فلسفه ي حق هگل و در نوشتارهاي فلسفي دوره ي اقامت مارکس در کروزناخ 
 با جنبش ليپ در فرانسه Autogestion نظريه و عمل خودگرداني و خود مديريت کارگري -۱۴

داري و مالکيت  ابل مالکيت خصوصي سرمايهخودگرداني، چون بديلي در مق: رونق پيدا مي کند

 . دولتي بوروکراتيک سوسياليستي

 ).۳شماره ( رجوع کنيد به کتابنامه -۱۵
۵۵-۴۷ -۴۳ -  ۳۰ تا ۲۵: آيا مي توان سياست را انديشيد؟ صفحات:  به نقل از کتاب بديو -۱۶

 ).۵شماره ( رجوع کنيد به کتابنامه -۱۷. 
 .آيد ازمان انقالبي، موسوم به گروه کادرها، بيرون مي اين گروه از انشعابي از س-۱۸
 

 ...كاخ بوش

 ين، ا ٧٢  ال س ابستان ت ر د راق ع ر د ضعيت و دترشدِن ب ا ب مراهه...  
 ين ا عنايو م سيد،   ر حظه ل ين ا ه ب مريكا آ نهوگ چ ه ك رت گزر ب سشپر
 ريان ج رد.  ود ب هم ف ابل و ق   وشن ر م تر ك تاحست،   چي قيقآ د حظهل
 رمت ترين حُ ا ب ز ا سياري ب وش ب لي تر ك ؤياي ر جرايگ و ا  ن ج دامه يا
 ردلي،   م منيت ا هگاست د ا ت فته گر تريگساد د زامريكا،   آ هادهاين
 و  نترل ك ه ب وبت ن ه ك ميگانه.  فت گر رار ق نهدامژ و ا  ابوتا س عرضم
 جرايي ا وه ي ق ختيارات ا ر ب ساسي ا انون ق ر د ده ش يني ب ش پي وازنت
 عرض م ر د نيادي ب نسيب هايرپردند،   ك بور ع رمز ق ط هاي خ زاسيد،  ر
 ه بي ساخت مستثنايي اقيقآ دا رمريكا چه آ ن و آ  فت گر رار ق رمتي ح يب
 نار ك ر د ئوكآن ها و ن   امسِفلد ر يني چِ هبري ر حتت.  فتاد ا خاطرهم
 ا ت ردند ك يجاد ا ايه س لي م منيت ا هتگاسمي دس ر لي م منيت ا هگاستد
 نوان ع ه ب ويشخ  رزويي آ اقعيت و رايه ي ا نظور م ه ب جرا م ن آ ز ا توانندب
 مومي ع فكار ا ورد خ ه ب ادرست ن طالعاتگ ا ن ج غاز آ راي ب كانيسميم
 ي شد م تاحي رسيد،   م تمام ا ه ب ٧٢  ال س ابستان ت ه ك ماني ز رد.  دهندب

 رحد س ات  «اگ ر ن ج يران ا ردن ك مباران ب ا ب وش ب ولت د ه ك رد بُ انگم
 فتيگ ن ن ج ي توانست م ه ك فرين آ اجعه ف القوه ب قداميا،  »ردن ك وبلد
. ود ب ميشه ه راي ب مريكا آ رتري ب يان پا عناي م ه ب ه ك زدگيران ب ا ر نيگامه
 ياست هاي س ين ا جراي ا ه ب ادن د جازه ا راي ب مركايي ها آ نهوگچ
 ه ب ا ر شور ك ه ك ميقيگي ع رهن ف يروهاي ن دند؟ ش اده د ريب ف اديكالر
 ودند؟ چه بادند دوق ساريخي تاجعه ي فينا

 وش ب ماده ي و آ  اضر ح ضيحو ت ر د ي توان م ا ر مر ا ين ا ز ا شآن هاين
. كرد ن راجعه م رش پد ه ب راق ع رباره ي د شورت م راي ب ا چر ه ك افتي
 ر پد يرو ن سب ك هت ج دن ش توسل م راي ب يوي دانيد،  م  «ت گف يو
 ».ي جويم موسل تو اه بن مه كست هالي تر عريپد. ست اشتباهيا

 وش ب ز ا ه ك -رد خِ ا ب قابل ت ر د -ود ب يمان ا ين ا قيقآدي الواقع،  ف
 افته ي ي واج ر وباره د ؤياي ر و ا ريق ط ز ا ا ت اخت س يدآلي ا ريبزاا
 ن آ   ر د   ه ك   ؤياييرمريكايي،     آ   exceptionalism  اييگرستثناا
 تِنشا د عنييودند،   ب ريك ش يز ن اگراست  ر سيحيان و م  ئوكنزرواتيوهان
گ ن ج  ه ب  هان ج  راسر س  ر د  ه ك  مريكا آ  راي ب  سلم م  ق ح  ينا
 تحاد ا يناشترك،   م يؤيا ر ينالي،  و.  رود ب ستبدادي ا كومت هايح
 مد؟ آوجود بنهوگچ، ژييدئولو و ايمان اريبغ

 ايه گيدئولو ا نهوگ چ ه ك ين ا استان د ه ك ست ا يرت آور ح سيارب
 ياست هاين س ي ا ا ت دند ش تحد م سيحي م ايان گر است ر ا ب ئوكنزرواتيوِن
. ست اشده نيان ب امل ك ور ط هگز ب ر ه نون ك ا ت رانند ب ش پي ه ب ا ر اديكالر
 نجيلي ا  سيحيان م  م ه  ساسيِت ح  ه ك  بب س  ين ا  ه ب  ايد ش  عضآب
 ر د مريكا آ ياست هاي س ميق ع نتقاد ا ز ا هودان ج مو ه )  وانِجليكالاِ(
. ست ا اخته س ا ر مريكا آ ياست هاي س نداز ا ست د ومين س اورميانهخ
 ري هايگير د رباره ي د تار گف ه ك يوه اي ش ا ب وضوع م ين ا ِلكي الواقع،  ف
 ندازه ا دان ب ا و ت  ست ا غايرمفته،   گر كل ش تحده م مالك م ر د اورميانهخ
 ادر ن سيار ب مريكا آ طبوعات م ر د كلي ش ر ه ه ب ن آ شر ن ه ك ست ا ابوت
 .ستا

 و  ئوكآن ها ن يان م ناسبات م عناي و م   تره گس رك د رايبلي،  و
 امرتبط ن اهر ظ ه و ب  نگونا گو وضوع هايي م ه ب ايد ب اگراست  ر سيحيانم
ت، ف ن  يتيكپلو و ژئ    استان ب  اريختاسوسي،    و ج    لهيات ا  انندم
 يان م هاني پن وندهاي و پي   ياسي س تل هايقنجيلي،   ا يي هايگوشپي
 زامان،   ز ر د يري س ه ب ايدب.  داخت پر اوش ك هبسرائيل،   و ا  نگوتاپن
 رگاوز ر ا ت سيح از م  ش پي وران د ر د ]هودياني[  عبد م ز ا هودان ج بعيدت
 و  نگتاشن و ر د يان پا ي ب سيسه هاي د ا ت ندگلَئوِان ن ر د ريتَن پو هاجراِنم
 messianic  سيحيايي م هودان ج ا ب ايدب.  فترا،   م رگاوز ر ر د نهاورمياخ

jews يكودي ل اسيتمداران س ربي؛ غ رانه ي ك ر د هاجران و م  ورشليم ا ر د 
 مربند ك ر د Rapture  وريده حال ش ايانگرنياد و ب  سرائيلي ا ايانگراست ر
 يرجينيا؛ و رگ د رچِبي ن ل ر د سيحي م ايانگراست  ر هبران ر نجيلي؛ا
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 أموران؛ م think tanks  تفكران م جامع م ر د وكنزرواتيوئ ن ايه گيدئولوا
 ر د سرائيلي شان ا متاهايو ه يرجينيا،   و رد)  يا س قرم  (يگلن ال ر د ياس
 ه ك طالعاتي ا ه هايگاست د قامات و م  ظامي ن فسران ا ز ا سياري و ب  وساد؛م
 .رد كصاحبهمدند،  شاغي يوش بولت دليهع

 »مدن ت صادمت  « ترينهميت ا ا ب ه ك سيد ر تيجه ن ين ا ه ب ايدبرانجام،  س
 سالم ا يان م جهچ و ي ه هبي شود،   م ته گف غلب ا ه ك ور ط نآمان،   ز ين ا رد

 لكهبسالميست ها،   ا نها ت ه ن -ايانگرنياد ب يان م لكه ب يست ن ربو غ 
درن،  م هان و ج   رتدكس ا هودان و ج   حييس م ايانگرنياد ب ينچنمه
 درِن م هان ج شمنان د يرومندتريننايد،  گر ش ي د بارت ع هب.  ي باشدم
 ز ا يش ب ه ك تيزه جو س سالميست هاي ا ا م انه يگروشن ر ست پُ ومانيسِتا
 تحدان و م  سيحي م ايانگرنياد ب لكهبباشند،   ن ورند د ا م ز ا قيانوس ا كي
 كوالريست هايس  «ليه ع هندمنشاگي د ن ج ه ب ه ك اشند ب ئوكنزرواتيوشانن
 ه ك دند ش فوذ ن ا ب ندازه ا دان ب ا ت رانجام و س   ده اند ز ست د »بارزم
ا،  ر اگراست  ر سيحيان م ز ا يرومند ن هبريرار،   ب ولين ا رايبوانستند،  ت
 .نشانند بدرت قسند مر بفيد ساخ كردوش،  ببليو دورجج

*** 
 ياالت ا ر د ا ر ذهبي م نبش ج شتگذر س ويسندهنوم،   د صل ف رد
 و  حولتشد،  رغاز،   آ ز ا وم د هانيگ ج ن ج ز پس ا  ال هاي از س  تحدهم
 فزون ا وز ر ور ط ه ب ه ك ياسي س -جتماعي ا -ذهبي م نبشي ج ه ب ن آ بديلت
 قشي ن شورگي ك رهن و ف   جتماعياياسي،  گي س ند ز ئون ش مام ت رد
 رحشست،   ا رده ك يفااعد،   ب ه ب ش پي رن ق ٧  ال هاي س زژه ا ي و هبساسي،  ا
 صورات و ت  عتقادات ا ر د ا ر ن آ اريخيي ت يشه ها و ر  مينه ها و ز  ي دهدم
 ه ك  سازدي م شكار و آ  ي دهد م شان ن مريكا آ هپا ب رو ا ز ا وليه ا هاجرانم
 ه ك مريكا آ فته ي ر شژي پي كنولو و ت  لمي ع حاظ ل ز ا امعه ي ج ر د نهوگچ
 ر د هي اشگاانش و د  لمي ع هادهاي ن ز ا رخي و ب  ي فرستد م اه م ه ب دمآ
 برد ن مروزه ا ي روند م شمار ب يگاهانش و د  لمي ع هادهاي ن هترين ب ديفر
 و  ساسي ا بردي ن جددخواهي و ت   ذهبي م اييگرنياد و ب   رافات خ يانم
 .ست ااز سرنوشتس
 Redeemer Nation هند دجات نلتم

 لسله س  ز ا  ويسنده ايناله،    س  ٧٩،   Tim La Haye  ي هِ   لِ  يمت
 ز ا عد ب رديامت،   ق رباره د Left Behind  ازمانده ب ور آ يجان ه وشتارهاين
 ا ر اوران اش ب يامت ق ز ا وجين د د چن ٥٢  ه مِ اه م واخر ا ر د وزنده س هريظ
 جيُدو مِ استاني ب هر ش ر د  اي تپه ِر س ه ب مي و پر پيچ و خ     والني ط سير م رد

Megiddo)  دا پي ن م ختيار ا ر د ايه گرهن ف ر د ن آ عمول م ارسي ف امن 
 هان ج ر د ِهيِل.  ي كند م دايت ه سراييل ا ردظامي اش،   ن لعه ي ق اب)  شدن
 سيحيان م وازي م هان ج ر د ليويست،   ن ده ش ناخته ش امي ن الروكس
. ست ا قتدريگي م هنرف icon مايل ش evangelical Christians  نجيليا
 ا ي ويسندهنا،   ر ِهيِلمريكايي،   آ نجيلي ا طالعات م نستيتوي، ا ١٢  ال س رد
 يست ب ر د نجيلي ا هبر ر فوذترين ن ابتاب،   ك ٧٥  ز ا يش ب وشتِن ن ر د هيمس

، BillyGraham اهام گر يلي ب ز ا يش ب -اميد ن مريكا آ ر د شته گذ ال س جو پن 
. عروف م نجليست هاي آ زگر ا ي د عدادي و ت  Jerry Falwell  ال ِول ف ريِج
 ر پُ ز ا كي ي يوازمانده،   ب ول هاي ن ز ا يليون م ٦٣  ز ا يش ب روش ف اب
 وهيگرا،   ج ين ا رد.  مريكاست ا اريخ ت مام ت ر د نگاويسند ن روش ترينف
 ا رزيگييرت ان حلهيات ا ه ك مريكايي آ نجيلي ا سيحيان م ز ا ن ت ود ن دودح
 ي و ا ب دسق م رزمين س رديرند،  پذي  م شتاقانه م ي كند م مايت ح ي و هك
 .»مود پيسيح مه كمايند بپيا رسيريم «ا تده اند شمراهه

 يست ب ه ب زديك ن نظرمجيدو،  ِميارت،   ز راب ب وقف ت حل م خستينن
[  حي و ه ك ين ا ه ب وجه ت اب.  ست ا شته گذ ال س زار ه هد ر د تفاوت م مدنت
 apocalypse  ]نجيل ا تاب ك خرين آ -وحنا ي كاشفه م تاب ك -كاشفهم
 سكندرا.  ست آن ها هم تريِن م ينچنمه  ست، ا ي هِ  لِ خصص ت وزه يح
 حل م ين ا ر د مههشهور،   م ورانگانگر ج ي و د  ئونپلانالح الدين،  صبير،  ك
ن نوا ع  ه ب  جيدو مِ  ست ا  راراگر ق  لي،   و.  رده اندگي ك  زر ب  بردهاين
 نوز ه ايدبسد،   ر بت ث ه ب اريخ ت ر د مين ز وي ر ر ب برد ن يدان م رينت گزرب
 جيدو مِ  ي، تپه كاشفه م تابك  ر ب ناب.  ود ب حل م ن آ اقعي و نتظارآزمون ا رد
 نقالبي ا برد ن حل م -ي شناسند م رماِجُدن آ ام ن حت ت يش تر ب ا ر ن آ هك
 .ود بواهد خAntichrist سيح مد  و ضسيح ميروهاي نيانگ مزرب

ست،  ا مده آ كاشفهم  ر د ه ك بردي ن يدان م ز ا هتري ب يد د اشتن د رايب
 ه ك الي ح ردي،   هِ ِل.  ي برد م اه پن ارطاقي چه ير ز ه تپه ب  لندي ب ر د وهگر
 ر ب سرائيل ا وزنده ي س فتاب آ ز ا فاظت ح راي ب اري د به ل صيري ح الهك
 Gary Frazier  رزي ير فِ ري گَ مكارش ه ه ب ا ر خن س شته يرارد،   د رس
 اد د واهد خ وي چه ر  رجامين ف وزر  ر د ه ك هد د يحضو ت ي و ا ت ي دهدم

 يننده  ك ييگوش پي وول هاي ن ما ش ز ا ن ت دچن  «سدپري  م رزي يرِف(...)  
 ا ر ود خ ست د مه ه قريبآت.  »وانده ايد؟ خ ا ر Left Behind  نگااي ماندج
 .ي كنند ملندب

 ا م ه ك ست ا ين ا دانيد ب ايد چه ب   نآ  «يدگوي  م نان آ ه ب رزي يرِف
گي د ز ذبه ج الت ح دا خ بوي نَ رنامه ي ب ر د عدي ي ب ادثه ح عتقديمم
 و  عف ش التح  «ا ر الت ح ين ا ام.  ست ا لهي ا هگاش پي ر د قدس م اهبانر
 .»ي ناميمم» rapture وحاني رلسه يخ

 تاب ك خستين ن ردارد،   د شاره ا نجيل ا ر د ليدي ك طعه اي ق ه ب رزي يرِف
 ا ب مان آس زا  «سيح م يسا ع يدگوي  م ه ك Thessalonians  سالوني هاِت
. رمي خيزند ب سيح م ه ب عتقد م نگارد م بتداا....  ي آيد م رود ف رياديف

سمان،  آ ر د سيح م ا ب القاتم  نظور م ه ب انده ايم م ا و ج  نده ز ه ك اسپس م 
 . (...)»وست پيواهيم آن ها خه ببرها ارد

 مام ت وا.  رد ك واهد خ هور ظ سيح م ضرتح  «ي دهد م دامه ا رزي يرِف
 واند خ راخواهد ف ا ر رزندان اش ف مام، ت ست ا اده د جات ن ه ك ا ر سانيك
 .»اشند بآن هاش خر دو اا بات

 ين د اه ر رارت ح ر پُ جاهدان م ه ك وري ط هگر ب ي د بارت ع هب
Rapturist تاب ك ر د بارت ع ينا[  »دن ز م ه ه ب م چش ك ي رد  «يندگوي  م 

 افته ي ولد ت وباره د نجيلي هاي ا ز ا ن ت يليون ها م ]ست ا مده آ ورنياها كُ ولا
 ر د ه ك نه گو مان ه رست د -ي شوند م حو م ميني ز و ر ز ا انگهان
 موالاباس ها،   ل نانآ.  ي دهد م وي ر ي هِ  لِ نگااي ماندج  تاب هايك
 يمان ا سيح م ه ب ه ك ا ر انواده خ عضاي و ا   وستان د  يمههادي،  م
 .وندندپيي  ملهي ارش عر دسيح مه و ب-يندگوي  مرك تياورده اندن

 ه ك موخت آ واري يانش ح ه ب سيح م ضرتح«.  ي دهد م دامه ا ِرزي يرِف
 خواهد ن راموشي ف ه ب ا ر نان آ و ا ليوفت،   ر واهد خ رش پد انه ي خ ه ب وا

 واهد خ روس اش ع ه و ب   ت گش ازخواهد ب سيح م ضرتح...  دسپر
 .»ردگيرمي  بر دافته ايم يجدد مولدي ته كا را ممامي تهكسيد، ر

ي رود،  م يين و پا  اال ب دايش و ص  ست ا زاجي م تشين آ اعظ و ِرزي يرِف
 سخ پا ا ر و ا »ست ا حيحص« و    »مينآ  «رياهاي ف ا ب ن اشگادننوش
 .يندگوي م

 وي ر سيح م ه ك يمگوي  م ما ش ه ب يجان و ه  وق و ش  ور ش ا ب نم«
 و  انم هاخ....  برد ب هگاعياد م ه ب ا ر ا م ا ت ي آيد م الل و ج  كوه ش برهايا
 سيار ب وز ر ن آ ه ك اريم د عتقاد ا او م .  ي آيد م سيح م هك...  دانيدبقايان،  آ
 ».ست اكيزد نسيارب

 وي ر ورد و خ  د ز ه ك قطه اي ن ز ا قيقآ د وه گر ه ب طاب خ ِرزي يرِف(...)  
 سيح م فتِن ر برد ن يدان م ه ب ه ك دد گر ازمي ب ١٩  كاشفه يم  هباد،   د واهدخ
 ا ر الم ك ين ا ن م ه ك ار ب ره«:  ي دارد م ظهار ا وا.  ي دهد م رح ش ار
و «:  ي كند م واندن خ ه ب روع ش عدو ب .  »ي افتد تپش م  ه ب لبم ق ي خوانمم
 د سپي سبي ا ن م وي ر ش پي ا ج ن آ رو د ....  د ش وده گش هشت ب ه ك يدمد
 ادالنه ع وا.  ود ب True  ادقص و   Faithfull  ؤمنم  واراش س ام ن هكود،  ب
 ».ي ماند موزنده ستش آه بمان اشچش. ي كندگ من و جضاوتق

 الم ك ينا«:  يدگوي م.  ي كند م كث م تن م وضيح ت راي ب ِرزي يرِف
 ردمنِد د دمتكار خ ه ب باهتيش«.  »دارد ن هربان و م  حيم ر سيح م ه ب باهتيش
 و  ي كند م ضاوت ق وا.  وستگجن ج دشاه پا ينا.  داردن ٥٣  يزايايا
 ».دگني جنم

 وشته ن ود خ وي ر امي ن وا«:  ددگرازمي  ب ]نجيلا[  تابك  ه ب ي يرِرز ِف
 ر د ه ك ارد د ن ت ر ب دائير.  مي شناسد ن ودش خ ز ج سچ ك ي ه ه ك ستا
 ».داست خالم كام اش و نست اده شرده برو فونخ

 ر پُ جاهدان م ه ك ست ا حظه اي ل اد د واهد خ خ چه سپس رُ     نآ
 ال هايس.   باشندي م ن آ نتظار ا ر د ي تابانه ب Rapturists  ين د اه ر رارتح
 ِن ك رضه ع ا ر ورتگر ص ي د رِفطاننِد،   م ره ب سيح م ز ا ور د ه ب ورين
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 و  شمناك خ دائي خ سيح م ين، ا Sermon on the Mount  وه ك وعظه يم
 ر س ر ب هر ق وي ر ز ا و ا ه ك ابوديگ و ن  ر م بعاِد ا رابر ب رو د ست،   ا ي رحمب
 ظر ن  ه ب  زچيا ن  زي چي  Holocaust  ولوكاست ه  ي آورد م  انگريد
 اقي ب مين ز وي ر ه ك نانيآبرد،   ن غاز آ مگان ه ه ب رانجامس.  ي رسدم
 نان آ ز ا سياري ب left behind  نگااي ماندجن اند،  گايافت ن جات ن ي مانندم
 رتش اوري آمع ج ه ب ه ك ي باشند م Antichrist  سيح م د ض اهكار گن روانپي
 رتشيانابرد،   ن ر د سيح م مراهانه.  ست ا شغول م سيح م ليه ع ودخ
 ه ب ريف ظ تاني ك باس هاي و ل  وارند س د سپي  هايسب ا ر ب ه ك هشت اندب
 .ارند دنت

 ».ستيم هاگي مم هرتشيان اينا«: يدگوي  مِرزي ير ِف
 ه ب ورد و خ  د ز ين ا راي ب سيح م ه ك ازدسي  م شان ن اطر خ ِرزي ير ِف
 مشيري ش هان اش د زا'«:  يدگوي م.  دارد ن ياز ن الي ع كنيك ت ا ب الح هايس
 ».اِكت و رشكو مسته دك يه، ن©ي آيد ميرون بيزت

 امبر پي م و ه   سيح م د ض مهي شود،   م برد ن ارد و سيح م ه ك مينه
 ر د نده ز نده و ز  ي شوند م رگيست د رعت س ه ب False Prophet  روغيند
 ظيمي ع عدادت.  ي شوند م نداخته ا ي سوزد م د گوگر تش آ ا ب ه ك  ايچهرياد
 .ي شوند مشته كسيح مد ضتيبانان پشزا

 بر ب رو ف ا ر اس اتد«ي كند،   م يقشو ت ا ر سيح م رشته اي ف يان م ين ا رد
 »ا ر مين ز اكت  «ست د ر د اس د سيحمان،   س دينو ب »  .ن ك روو دِ 
 .ندچيي م

 لمه ي ك ه س ينا.  ».د ش رو دِ مينز«ن،   آ ز، پس ا  كاشفه م تابك  ر ب ناب
 .ي دارد معالم اي شناسيم ما مه كور طن آا رنيا ديان پاادهس

 سيده اند ر لوغ ب د ح ه ب ه ك نسان ا يلياردها م -»سيده ر امالك  «رهايگونا
 ب آ  اشينم  «ر د  كنون ا  -ي كنند م  د ر  ا ر  رگاورد پر  لهي ا  يضو ف  
 .ي شوند منداخته ا»لهي اضب غريگيرگونا

 ك ي رد.  ي يابيم م ا ر »شم خ وشه هايخ  «بارت ع نشاء م ا م ا ج ين ا رد
 وشه هاي خ صطالح ا ه ب سيحمحشيانه،   و و   يرحمانه ب وق العاده ف ملع
 ين ا ه ب ي كشد م ا ر نسان ا يلياردهامريان،  ج  ين ا رد.  ي كند م ابود ن ا ر شمخ
، سپس.  يرفتند نپذ ود خ هنده ي د جات ن نوان ع ه ب ا ر و ا نان آ ه ك ببس
 اري ج »ريگيرگون ا ب آ اشين م زا  «ونخيد،  گوي  م كاشفه م تابك
 و  زار ه ك ي سعت و ه ب ضائي ف ردسب ها،   ا فسار ا ا ت تاح  «ي شودم
 جيدو مِ  ي تپه ر س ز ا ه ك الي ح رد(...)  »    furlongsگ  ورالن ف شصدش
 Jezreel Valleyزريل جِ ره ي د ه ب هين نگا نا آ ز ا كييي آييم،   م يينپا
 صور ت ون خ ز ا ر پُ راسر س ا ر ره د ين ا ي توانيم«:  سدپري م.  ي اندازدم
 مقي ع ا ب ول ط يلومتر ك يصد س ز ا يش ب ه ب زديك ن ون خ ز ا ودير«.  »ني؟ك
قدار،  مينا.  مرده اي ك ساب ح ام.  انتيمتر س ١٦٨=يم پا و ن   ار چه ندازه ي ا هب
 ».ست اسان انيليارد ميم و نو دوِنخ

 نجيلا.  ست ا يگري د ساله ي م اد د واهد خ خ رُ اقعه و ين ا مانيچه ز 
ين،  ا جود و اب.  ».دارد ن بر خ نسانيچ ا ي ه اعت و س  وز ر ين ا زا  «يدگوي م
، رگاوز ر يانپا  ام هاي ن ه ب تفاوت م ور ط ه ب ه ك ا ر قايع و ين ا ي هِ  لِ روانپي
 .رندنگاي ا مريب الوقوعقعروف اند،  مرماِجُدنآ و رجامين فريگيرد

 ه ك ين ا اره ي ب ر د يرومندي ن صوراتژه ت ي و ه ب نان آ ز ا كيياقع،   و رد
 در ق ن آ هن  «يدگوي  م انم خ نآ.  ارددمي دهد،    خ رُ اقعه و ماني اين چه ز 

 .».ست ان مرزوي آه كود زدر قن آهن«. ».ست ان مرزوي آه كودز
             .ارد  ددامها
 يلومترك نجمپ كي اب رابرب ندازه گيريا احدو  -١

 ...نبه آينده ي ايرا
 

. و آگاهی های ما از آنچه حريق با ايران ِمي كند، اندك است                  
واكنش های م اهم با گذشت زمان، تناسب خود را با بزرگی فاجعه از               

 .دست داده است
، بر زندگی   "دادگاه های انقالب "، هنوز   "انقالب"سی سال پس از      

بر "  سپاه انقالب "زانه ي مردم، حكومت ميكند و جای ارتش ملی،           رو
كسی از خود نمي پرسد معنای انقالب        .  كشور سايه گسترده است       

چيست؛ و اگر در كشور انقالبی  شد برای شكستن قدرت مسلط و               
دشمن آزادی بود و با اراده ي مردم پا گرفت و شعار آن، آزادی و                  

دست نشانده ي شاه سفره ي خود را       استقالل ايران بود كه حكومت       
با سقوط رژيم شاه، مردم بودند كه بايد        .  روی مزار هر دو گسترده بود     

و پرچم استقالل و آزادی را بر           .  از انقالب پاسداری می كردند     
سپاه انقالب  ــ آن هم       "اين دستگاه ترور و سركوب،       .  می افراشتند

زادی و استقالل ملی    چه نسبتی با انقالب مردم برای آ       "  ــ  !اسالمی  
دارد؟ دست آورد های انقالب مشروطه، كه با بيداری ملی، در برابر              
هجوم استعمار در ايران به بار نشسته بود، كجا رفت؟ حكومت                 

و فتوای  آخوند دارد؟ حقوق      "  آپارتايد مذهبی "قانون، چه رابطه با      
اكتسابی تدريجی زنان، طی صد سال، چگونه با يك يورش ارتجاعی،           

ايمال شد و امروز، زنان و دختران ايرانی را برای مطالبه ي آرام و گام         پ
به گام حقوق غارت شده شان، به شكنجه گاه ها و زندان های                   

می فرستند ؟ حقوق كار و قوانين آن را كه دست          "  دادگاه های انقالب "
آورد صدساله ي مبارزات كارگران ايران بود، در كدام چاله ي آخوندی          

اند كه امروز كارگران محروم از قانون و از مزد كارشان را              دفن كرده  
به جرم اقدام مسالمت آميز تأسيس اتحاديه صنفی، يا مطالبه ي مزد              
عقب افتاده، با باتون و سرنيزه روانه ي زندان و دادگاه انقالب                   

 می كنند؟
مگر همين دانشگاه ها و مدارس عالی ايران نبود كه سال ها پايگاه            

ديكتاتوری و وابستگی رژيم شاه شد و چندان پا فشرد، تا             مبارزه با   
مردم كشور را برای باز گرداندن آزادی و استقالل كشور برانگيخت و            
استاد و دانشجو با هم به مبارزه ي ملی نيرو دادند؟ آيا پاداش آن ها                

بود؟  "  انقالب فرهنگی  نوع اسالمی   "اجرای نا موزون و تبه كارانه ي        
دانشگاه را زير يوغ خود بكشد و دانش را در          "  يه ي قم فيض"و اين كه    

ركاب قال و مقال اخالف شيخ كلينی و ابن بابويه به خدمت وادارد؟              
 چرا بايد آخوند حاكم و ناظر دانشگاه باشد؟ 

      آيا آزادی و استقاللی كه مردم ايران می خواستند، آپارتايد             
انی بود كه يك قرن     از تمام ايراني  "  شهروندی"مذهبی و سلب حقوق     

با حكومت شرع و ادعای قيمومت آخوند فاصله پيدا كرده بودند بی              
آن كه به حرمت معتقدات دينی شان خدشه وارد شود؟ آيا مردم ايران،            
امروز بيشتر مسلمان هستند كه نظام، در مقام مجری امر و نهی                   
خداوند، سپاهی و بسيجی و روضه خوان و مسأله گو و مجريان                 

ون حد شرعی را بر زندگی آن ها مسلط كرده، يا آن روز كه بی               گوناگ
دغدغه ي دردسر و مزاحمت اين همه آمر و حاكم، دين می ورزيدند و        

 به آيين خود پای بند بودند؟
معيار آزادی در يك جامعه ي آزاد چيست؟ آيا می شود در                  
اجتماعی كه مردم را بر بنياد عقيده ي دينی شان از هم و ازحقوق                 

دی و اجتماعی شان جدا كرده اند، از آزادی سخن گفت؟ آيا با                فر
وجود تفتيش عقيده می توان از آزادی دم زد؟ آيا با وجود مقامی به                

در رأس قانون اساسی، كه  قدرتی در حد           "  ولی فقيه "و  "  رهبر"نام  
خالفت و رياست دينی دارد، و تمام نهادهای حكومت، منصوب و             

جمهوری پديد می آيد؟ آيا پارلمانی كه        مجری ارادهء اوست، نظام      
دست چين می شوند و    "  شورای نگهبان "اعضای آن با دخالت مستقيم      

هستند كه نام اين دست چين شده ها را در            "  مكلف شرعی "مردم  
صندوق های انتخابات بريزند، می تواند نماينده ي اراده ي مردم باشد؟         

، با وجود نظارت فقهی     و آيا  قوانينی كه اين پارلمان تصويب می كند         
و حك و اصالح آن ها از طرف همان شورا، مصوبات متكی به اراده ي             

 ملی است؟
امروز .  بحث ها بسيار است، اما بايد يك به يك به آن ها پرداخت            

سی سال پيش كه در آشفتگی های      :  اين اندازه كافی است كه بينديشيم     
ژيم گذاشته شد،   سياسی ـ اجتماعی پيوسته به انقالب، پايه ي اين ر          

كه حتی رابطه ي استواری با     "  واليت فقيه "چگونه بحث جا نيفتاده ي     
مذهب نداشت، و در خور يك جامعه ي بدوی و قبيله ای بود، ديرك             
نظام مذهبی شد كه جای مجلس مؤسسان، در جمع مشتی فقيه و                

قانون اساسی  "و نام    .  مالی حوزه های آموزش دينی وضع گرديد        
قانون "  بحث از اين به اصطالح    .  (به آن دادند  "   ايران جمهوری اسالمی 
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 ) هم فرصتی ديگر می طلبد" اساسی
و سپاه پاسداران و دادگاه های انقالب را هم به حفاظت آن                   

حمله ي هدايت شدهء عراق به ايران، كه رهبر وقت، آن را             .  گماشتند
ناميد، هشت سال فرصت فراهم ساخت تا نظام آپارتايد             "  رحمت"

، جانشين نظام سلطنت شود و برای حراست از خود، سپاه و                والئی
بسازد و جای گزين ارتش ملی و دادگستری         "  انقالب اسالمی "دادگاه  

و رو در روی مردم قرار دهد؛ گرنه انقالب را مردم حراست            .  ايران كند 
" الجوردی"و  "  مالحسنی"و  "  خلخالی"و به جالدانی نظير      .  می كردند

به پايان  .  اين كابوس هراسناك بايد پايان پذيرد       جايی  .  هم نياز نبود  
 !پذيرفتن آن كمر بنديم، و با هم به ايران آينده بيانديشيم

 ...در آستانه ي قرن پسا

او معتقد بود که اين کشورها      .  پايان دموکراسي ها را پيش بيني کرد     
سهمگين ترين دشمنان خارجي شان، نوع امروزي و          «از مبارزه با      

چند سال  .  عاجزاند)  ١(»   عيار توتاليتاريسم يعني کمونيسم    نمونه ي تمام 
را از طريق پيروزي بال متنازع      »  پايان تاريخ «بعد، فرانسيس فوکويوما     

پس از نخستين جنگ خليج فارس      ...   غربي، اعالم کرد   -مدل امريکائي 
، شماري از ناظرين طليعه قرن بيست و يکم آمريکائي           )١٩٩٠-١٩٩١(

 .را گمان مي زدند
انزده سال بعد، با اجماع ديگري روبروئيم که ظاهرا به واقعيت               پ

). ٢(وارد مي شويم   »  جهان پسا آمريکائي  «ما به يک     .  نزديک تر است 
 ٢٠٠٨همان گونه که در کتاب سفيد دفاع و امنيت ملي که در ژوئن                 

جهان غرب يعني عمدتاً    «توسط دولت فرانسه تدوين شده، آمده است،        
ر تنها دارندگان ابتکار اقتصادي و استراتژيکي به آن         اروپا و امريکا ديگ   

 .»)٣.( بودند، نيستند١٩٩٤صورتي که در سال 
آيا جهان چند قطبي شده است؟ ترديدي نيست که اياالت متحده             
براي سال هاي طوالني موقعيت ممتازش را و نه تنها در زمينه ي نظامي             

ديد قدرت نظير   اما، اين کشور بايد ظهور مراکز ج       .  حفظ خواهد کرد  
درجا زدن  .  پکن، دهلي نو، برازيليا و مسکو را در مد نظر بگيرد                

، با بن بست مواجه شدن        )WTO(مذاکرات سازمان جهاني تجارت       
بحران هسته اي ايران نظير عواقب غيرمترقبه مذاکرات با کره شمالي             
مويد اين نکته است که اياالت متحده حتي با هم پيماني اتحاديه اروپا              

در به تحميل نقطه نظرات خود نيست و براي حل بحرآن ها به                  قا
 .همدستان و شرکاي ديگري نياز دارند

مي توان به اين قدرت هاي جديد، يک سري بازيگران ديگر را که             
و نيز وزارت   )  پدر(ريچارد هس از مسئوالن بلند پايه ي دولت بوِش           

) ٤(»  ر قطبي جهان غي «خارجه دولت کنوني هنگام ارائه ي  تعريفي از          
اضافه شود که ايشان رئيس شوراي        .  نام آن ها ر امي برد، اضافه کرد       

او با قاطي کردن يک سري نهاد،          .  است)  نيويورک(روابط خارجي    
، )٥(  )(SCOسازمان همکاري شانگهاي   (IEA) آژانس بين المللي انرژي   

 و سازمان هاي منطقه اي،        )WHO/OMS(  سازمان بهداست جهاني    
شانگهاي، سائوپولو؛ رسانه هائي از الجزيره گرفته تا          شهرهائي چون    

CNN            ؛ ميليشياي حزب اهللا و طالبان؛ کارتل هاي قاچاق مواد مخدره، و
و سرانجام نتيجه مي گيرد    ...  قرار مي دهد )  NGO(سازمآن هاي غير دولتي  

جهان امروز، بيشتر با قدرتي پراکنده روبروست که تا با يک                 «  که
 .».قدرت متمرکز

ه باشد، دولت هائي که زير ضربه هاي کاري جهاني سازي،            هر چ 
چين، .  هستند»  مکاني امن «افول شان پيش بيني شده بود، در جستجوي        

هند، روسيه و برزيل با تکيه بر بلند پروازي هاي خود نظم جهاني اي را             
کشورهاي ديگري از   .  که درصدد انزواي آنان بود، زير سؤال مي برند         

جنوبي، اسرائيل، ملل آمريکاي جنوبي، اندونزي، البته       ايران تا آفريقاي    
 .شان دفاع مي کنند»خودمحورانه«با بردي کمتر، مصممانه از منافع 

هيچکدام از اين دولت ها، از ايدئولوژي کلي نظير اتحاد شوروي             
هيچکدام خود را به عنوان الگوي بديل معرفي              .  الهام نمي گيرند 

ولي .  اقتصاد بازار را پذيرفته اند     همه آن ها کم و بيش          .  نمي کنند
هر .  هيچکدام حاضر به کوتاه آمدن در قبال منافع ملي خويش نيست            

 و در درجه اول -کدام، پيش از هر چيزي براي کنترل مواد معدني اوليه        

 مبارزه مي کنند که بيش از پيش گران تر و کمياب تر              -نفت و گاز   
، آن هم با محصوالت     شده اند، و براي حفظ ظرفيت تغذيه اهالي خود       

در درجه  .  کشاورزي ناکافي و زير تهديد گرم تر شدن هواي کره زمين         
دوم، آنان از منافع ژئوپوليتيک خود دفاع مي کنند که بر بينش سياسي             

مثل تايوان و تبت براي چين،       .  و تاريخي بسيار طوالني متکي است      
راي کشمير براي هند و پاکستان، کوسووو براي صربي؛ کردستان ب             

اين کشمکش ها نه تنها در يک جهاني سازي مشعوف حل              .  ترکيه
نشده بلکه بر عکس، بيش از هر زماني توده هاي گسترده را بسيج                

 . کرده و خبري از فروکش کردن شان نيست
با نگاهي ساده به نقشه جهان در مي يابيم که بخش اعظم اين                 

 کتاب سفيد، از    حلقه زده که به قول    »  قوسي از بحران ها  «تنش ها حول   
نويسندگان کتاب  .  اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند کشيده شده اند          

خطر جديد، ارتباط کشمکش ها که ميان خاور نرديک و          «سفيد عليه   
ميانه و منطقه اي از پاکستان تا افغانستان در حال شکل گرفتن است،              

وجود برنامه هاي عموماً مخفي در مورد سالح هاي         .  هشدار مي دهند 
ته اي، شيميائي و بيولوژيکي بر وخامت اين خطر مي افزايد، در             هس

حالي که کشورهاي اين مناطق، آشکارا يا در خفا، در حال دسترسي              
. به توان نظامي متکي بر صنايع موشکي و هوائي در مقادير زيادند               

خطر سرايت بي ثباتي عراق، که بين رقباي قومي و فرقه اي تقسيم               
بي ثباتي در اين قوس      .  ورميانه وجود دارد  شده است، به سراسر خا     

جغرافيائي مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم منافع ما را به خطر               
کشورهاي اروپائي به عناوين مختلف در چاد، فلسطين، لبنان،          .  اندازد

در چنين شرايطي، احتمال دارد     .  عراق و افغانستان حضور نظامي دارند    
ه فرانسه براي کمک به پيشگيري يا حل         که در آينده، اروپا و از جمل      

 .»)٦(بحرآن ها، بيشتر در سرتاسر اين ناحيه در گير شوند
 ، از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند»كمان بحران ها«

اين تحليل که با برداشت هاي اغلب برنامه ريزان آمريکائي                
هماهنگي داشته و پيش تر از سوي نيکوالس برنز، يکي از مسئوالن              

ده «.  يه وزارت خارجه آمريکا بيان شده، بصورت زير است           بلند پا 
سال پيش، اروپا در مرکز ارتعاشي سياست خارجي آمريکا قرارداشت          

در ديدگاه پرزيدنت   (...)  اما، از اين پس، همه چيز تغيير کرده           (...)  
، خاورميانه جائي را    )خانم کوندوليزا رايس  (بوش و وزير امورخارجه     

پيش از اين، براي دولت هاي گوناگون آمريکا        اشغال خواهد کرد که     
براي جانشينان آنان نيز چنين خواهد        .  در قرن بيستم، اروپا داشت     

اين واقعيت که بزرگترين بخش منابع نفتي جهان در اين             »  )٧.(بود
  به رغم کاهش     -منطقه قرار دارد، در شرايطي که بهاي هر بشکه نفت         

خاورميانه «قعيت استراتژيکي    بسيار باالست، بر مو    -در روزهاي اخير  
 .مي افزايد» بزرگ

اين امر حضور متمرکز نيروهاي نظامي غرب در منطقه را، از                
پديده اي که از زمان    .  عراق تا چاد، از افغانستان تا لبنان توجيه مي کند        

اياالت متحده با قرار دادن همه       .  پايان جنگ جهاني دوم سابقه ندارد      
بين «، به ايجاد يک »نگ با تروريسم ج«اين کشمکش ها در چار چوب      

کمک کرده است، بين المللي که غالباً مرکب، چند            »  الملل مقاومت 
پارچه و منشعب مي باشد و تنها چيزي که آن ها را متحد مي سازد،                

 .مخالفت با سلطه آمريکاست
بر خالف  .   است جلوه گراين مقاومت در زمينه حياتِي اقتصاد نيز       

، توفان مالي کنوني      )ائي، روسي و غيره     آسي(بحرآن هاي پيشين،    
 )IMF(موجب انزواي نهادهاي بين المللي نظير صندق بين المللي پو            

 -در آغاز اين هزاره، کشورهاي بسياري       .  و بانک جهاني مي گردد    
 تصميم گرفته بودند براي رها شدن        -روسيه، تايلند، اندونزي و غيره    

للي، بدهي خود را به      از اصول متعارف تحميلي سازمآن هاي بين الم       
 ).٨(صندوق بين المللي پول، پيش از موعد مقرر پرداخت کنند

را خواهد گرفت؟   )  ٩(»اجماع واشنگتن «جاي  »  اجماع پکن «آيا  
» اجماع پکن «،  )اقتصاد دان (بنابر گفته مبتکر آن، جوشوآ کوپر رامو          

که تعيين مي کنند چگونه يکي از           )  ١٠(داراي سه فرض است       
با تاکيد  .   در صفحه شطرنج جهاني حرکت مي کند       کشورهاي جنوب 

بر نوآوري و ابداع، با الزام به در نظر داشتِن نه تنها رشد توليد                     



 ۱۴۲ره  شما                                                                                                                               طرحي نو                               
 

۱۴ 

ناخالص ملي بلکه همچنين کيفيت زندگي و نوع خاصي از برابري که             
اهميتي که براي استقالل و حق       از هرج و مرج احتراز مي کند، باالخره      

 مي شوند و امتناع از واگذاري احتمال        تصميم گيري در تصميم ها قائل    
 .تحميل ديدگاه  شان به ديگران و از جمله قدرت هاي غربي

 پيامدهاي امنيتي گرم شدن کره زمين
براي )  ١١(اين مفهوم بحث ها و انتقادات فراواني بر انگيخته است          

مدل «مثال اين که چين، در حالي که در آن نابرابري ها رشد مي کند،                
ائه مي دهد و اين کشور پذيرفته است که در چارچوب              را ار »  نويي

مفهوم فوق همچنين امکان مي دهد درک        .  جهاني سازي قرار بگيرد    
کنيم که از زمان استعمار زدائي، کشورهاي جنوب هرگز تا اين حد                

 چه در ميان     -امکان پيشبرد سياستي مستقل را براي يافتن شريک           
بي آن که ديدگاه واشنگتن       -کشورها و چه در بين شرکت هاي تجارتي      

همان طور که   .  ارتباطات جديدي بوجود مي آيد   .  را بپذيرند، نداشته اند  
 افريقا و نشست وزراي خارجه برزيل، روسيه،          -اجالس سران چين  

اين کشورها  .   سپتامبر در نيويورک شاهد آن است       ٢٦هند و چين در      
 .تصميم بگيرند» اجماع واشنگتن«قادرند بدون تحمل تحقير 

در .  تغيير شکل مهم ديگر، تغيير در وضع ژئوپوليتيکي جهان است          
، شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار          ٢٠٠٧ آوريل   ١٧روز  

جلسه اي براي بررسِي پيامدهاي سياسي وامنيتي گرم شدن کره زمين            
از اين پس، اين ُبعد در هدف هاي استراتژيکي امريکا ،           .  اختصاص داد 

بدون پرداختن به جزئيات،    ).  ١٢(ا پيش بيني شده است    فرانسه و استرالي  
گرم شدن هوا بر روي محصول مواد غذائِي ضرورِي محلي تاثير                 
خواهد گذاشت، و رشد امراض واگير را تقويت خواهد کرد و باال                
آمدن آب ها موجب پيدايش ميليون ها پناهنده ي محيط زيستي خواهد           

 ميليون نفر در سال     ١٥٠معادل  بر پايه برخي برآورد ها، اين رقم        .  شد
 و اين امر باعث تشديد مبارزه براي تقسيم زمين،            - خواهد بود  ٢٠٥٠

به زير آب رفتن جزاير مرجاني و بسياري از جزيره ها مي شود که بر                
اما، .  تاثير خواهد گذاشت   )  ١٣(وسعت نواحي اقتصادي انحصاري     

رهاي زيادي  اضافه شود که افزايش شديد بهاي مواد غذائي، ثبات کشو         
 .را به خطر خواهد انداخت

از اين پس، با علم به تنوع راه هاي رشد، با نظام چند قطبي، تنها                 
توفق و برتري اقتصادي غرب را رد نمي کند، بلکه همچنين حق غرب             

خير و شر، براي تعيين حقوق بين المللي، براي دخالت           براي تعيين   
ني مورد اعتراض قرار     تحت عنوان اخالق يا کمک انسا      در امور جهان  

اوبر ودرين، وزير خارجه پيشين فرانسه توضيح مي دهد که          .    مي گيرد
را از دست داده    »  داستان بزرگ «يعني انحصار   »  انحصار تاريخ «غرب،  
تاريخ جهان، بصورتي که دو قرن پيش ابداع شد، به پيشرفت و             .  است

ن پيشروي بسوي جهان چند قطبي، ممک       .  برتري اروپا محدود است    
است به عنوان بختي براي پيش روي بسوي فراگيري واقعي تلقي                

. اما اين امر همچنين گاهي به واکنش ترس در غرب مي انجامد            .  شود
از هر سو،   »  ارزش هاي ما «.  يعني جهان بيش از بيش تهديدآميز مي شود      

از سوي چين، روسيه و اسالم مورد يورش قرار گرفته و مي بايست                
، عليه وحشي هائي که    )ناتو(مان آتالنتيک شمالي    تحت لواي سازمان پي   

اين .  هستند، جنگ صليبي جديدي راه انداخت      »  نابودي ما «در صدد   
نسخه، اگر مراقب نباشيم، به يك پيشگوئي که خود به خود به واقعيت             

 .مي پيوندد، بدل خواهد شد
__________ 
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 ...شاوز رابينهود

 ياساس  قانون  و  ليتشک  سسانؤم  لسمج.  داد  انيپا  خود  نفع  ه
 .دش  بيتصو و نيتدو ديجد
 استير  دوره ي  کردن  محدود  ديجد  ياساس  قانون  مفاد  از  يکي

 يكي  . بود سال  ٦  به  ٥  از  هر دوره   شيافزا  و  دو دوره   به  يجمهور
 واريبول  يجمهور  به  ونزوئال  نام  ات اساسنامه، تغيير   رييتغاز    گريد

  شد  موفق  ، شاوز   ٢٠٠٠  سال  در  يگريد  يپرس  همه  در.  بود  ونزوئال
 يکاهايسند  يتمام  به  کاهايسند  يدرون  انتخابات را در    دولت  نظارت
 به  وابسته  کاهايسند  رهبران  اکثر  او  نظر  از.  کند  ليتحم  يکارگر
ژوئيه ي   و  هم   ماه انتخابات  از  بعد.  بودند  ميقد  يحکومت  يگارشياول
 به  که  برساند  مجلس  بيتصو  به  را  يا حهيال  شد  موفق  او  ٢٠٠٠  سال
از جمله، اين   .   اي را براي مدت يك سال مي داد       ژهيو  اراتياخت  يو

صدور   با  اختيار كه رييس جمهوري مي تواند بدون رجوع به پارلمان         
 ٤٩  شاوز  سال  کي  نيا  در  .ي قانون وضع كند   جمهور  استير  فرمان
 .درک صادر مجلس دخالت بدون فرمان

 ضيار  اصالحات  شروع  ،حکومت  سال  ٣  انيپا  در  يو   يکارنامه
 دست  يته  مردم  و  کارگران  وضع  بهبود  جهت  بود  ييها رفرم  و

 تا  گانيرا  ، آموزش يدولت  بهداشت  مهيب  شامل  ها رفرم  نيا.  ونزوئال
. دگردي  کودکان  ريم  و  مرگ  کاهشموجب    و  شدي م  يدانشگاه  سطح
 کودک  ونيليم  کي  شيافزا  گزازش  پرورش  و  آموزش  وزارت
 کاهش   درصد ١٢/٣  به  تورم  ٢٠٠١  دسامبر  انياپ  تا.  داد  را  يدبستان

 يطيشرا  نيچن  در.  ديرس  درصد٤  به  ياقتصاد  رشد  و  کرد  دايپ
 يکودتا  کي  به  دست  کايآمر  يهمدست  و  کمک  با  شاوز  نامخالف

 پس.  شد  مواجه  شکست  با  آشوب  روز  چند  اٍنيپا  در  که  زدند  نافرجام
 ترور  و  گريد  يکودتا  طرح  نيچند  به  را  کايآمر  شاوز  کودتا  نيا  از
 .کرد متهم شدخو

 از  يو  گشتازب  به هنگام   که  کرد  فاش  را  ترور  طرح  کي  شاوز
 نجات  آن  از  يو  لحظات  نيآخر  در  که  بود  شده  يسازمانده  اروپا

 نامخالف  ٢٠٠٢  دسامبر  در  نافرجام  يکودتا  از  پس  ماه  چند.  کرد  دايپ
 ساتيتاس  در  يطوالن  اعتصاب  به  دست  و  داده  ادامه  خود   مبارزه  به
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 ، سران ياقتصاد  يبنگاها  سران  را  کنندگان  اعتصاب.  زدند  ونزوئال  ينفت
 اثر  در.  دادندي م  ليتشک  نفت  شرکت  کارگران  و  يکارگر  يکاهايسند
 بشکهدو ميليون هشت هزاز        زانيم  در  ينفت  صادرات   هااعتصاب  نيا

 ١٨٠٠٠  و  يتريمد  هيکلٌ  اخراج  با  شاوز.  شد  متوقف  روز  در  نفت
 .داد انيپا اعتصابات به نفت تشرک کارگر و کارمند

  هايرفرم  يبرا   را برنامه  نيچند  ٢٠٠٤  و  ٢٠٠٣  يها سالشاوز در   
 .گذاشت اجرا به ياجتماع

  و نيم   ونيليم  يك  به  نوشتن  و  خواندن  آموزش:  نسونيراب  ونيسيم
 ..سواديب سالمند

 حقوق  و  ن، فرهنگ ي، مذهب، زم  يزندگ  از  حفاظت:  رويگواکاپ  ونيمس
 .وئالونز انيبوم يمدن

 انيپا  به  قادر  که  نفر  ونيليم  ٢  به  گانيرا  يعال  آموزش:  سوکره  ونيسيم
 .ند بودنشده يمقدمات آموزش رساندن

 جوان  ونيليم  ٥  به  رستانيدب  پلميد  اخذ  امکان  نيتام:  باسير  ونيمس
 .رستانيدب از ياخراج

 بر   درصد ٥٩  يآرا  با  دش  موفق  ٢٠٠٤   سال انتخابات  درشاوز  
 تيرسم  به  را  انتخابات  جينتا  نامخالف.  ندک  غلبه  خود  نيمخالف

 کي  يبرگزار  به  موفق  امضاء  ٨٣٠/٤٣٦/٢يآور  جمع  با  و  ندختشنا ن
 شکست   درصد ٥٩  يمنف  يآرا  با  يپرس  همه  نيا.  دندش  يپرس  همه

  يسسهؤم.  ندردک  يابيارز  تقلب  به  آغشته  را  يپرس  همه  نامخالف.  خورد 
بود،   يپرس  همه  رب  ناظر  که  )رييس جمهوري اسبق آمريكا      (کارتر
 .کرد يابيارز يپرس همه  يجهينت در ناموثر را تقلبات

 همه  کي  به  متوصل  مجدداٌ،  قدرت  تيتثب  يبرا  ٢٠٠٧  سالدر  شاوز  
 ٢  از  يجمهور  استير  دوره  شيافزا  يپرس  همه  مهم  مفاد.  شد  يپرس
 بر  دولت  شتريب  کنترل  و  يمرکز  بانک  استقالل  کردن  ، محدود دوره
 درصد٥١  يمنف  يآرا  با  يپرس  همه.  بود  ونزوئال  يالم  يالملل  نيب  ذخائر

 شکست   اين موثر  عامل  شاوز  هواداران  نيماب  شکاف.  خورد  شکست
 . بود
 کارگران و شاوز

  Democratica  به حزب  CTV  ونزوئال  يکارگر  يکايسند  نيبزرگتر

Accion    سابق  يگارشياول  احزاب  از  يکي  اين حزب .  استنزديك 
 انتخابات  بر  يدولت  نظارت  قانون  وضع  با  شاوز.  بود  ونزوئال
 IOL (Intrenationa Laborمخالفت  مورد  که  يرگركا  يکاهايسند

Organization)    وIFCTU  )Free Trade Union(   يديجد  بود، انتخابات 
 خالف  بر  انتخابات.  دهد  رييتغ  خود  بنفع  را  جينتا  تا  داد  سازمان  را

 يو  پس  آن  از  و  شد  تمام  کايسند  سابق  سران  بنفع  شاوز  انتظارات
 يکايسند.  دكر  خود  يروين  بنفع  يمواز  يکايسند  ليتشک  در  يسع
 شرکت  هم  ILO  کنگره  در  و  است  گسترش  حال  در  )UNT(  بنام  ديجد
 . کندي م

 در  يشتريب  تيمسئول  يکارگر  يشوراها،  بزرگ  يها شرکت  اکثر  در
 يشورا  ALCASA  يدولت  شرکت  در.  اند کرده  دايپ  شرکت  امور  اداره
 شرکت  يباال  تيريمد  با  و مي كند   انتخاب  را  يانيم  رانيمدي،  کارگر
 . دارد نقش بودجه ميتنظ در حال نيع در و دارد کينزد يهمکار
 شاوز سياست هاي و نفت
 يدآن هايماز    درصد٦٠  مالکي  خارج  يها شرکت، كه   ٢٠٠١  سال  تا
٦/١٦  فقط  نفت  فروش  از  ونزوئال  دولت   بودند، سهم  ونزوئال  ينفت

 دولت.  بود  نيسنگ  نفت  يبرا  درصد١  و  سبک  نفت  يبرا  درصد
 در  کامالً  را  نفت  شرکت  داشت  قصد  نيشيپ  جمهور  سيرئ  کالدورا

، فرمان  صدور  با   شاوز سال  نيهم  در.  دهد  قرار  يخصوص  بخش  ارياخت
 ٢٠٠٧  سال  در  و  ددرآوردولت    تيمالک را به     ونزوئل  نفت  شرکت

 و  کند    يمل  را  )LAFAJA(  ايالفا  دانيم  ينفت  ساتيتاس  شد  موفق
 درصد  ٦٠  به  درصد  ٤٠  از  را  ينفت  منابع  بر  ونزوئال  تيمالک  همزمان

 يها شرکت  توسط  نفت  فروش  از  ونزوئال  دولت  سهم.  دهد  شيافزا
  درصد ٣/٣٣  به  ٦/١٦ز  ا  هجانبدو  يقراردادها   بستن با  ي نيز خارج
 درآمد  از  ي را شتريب  سهم  توانست  شاوز  اقدامات  نيا  با.  دهد  شيافزا
 يها برنامه  جهت  در  و  داده  اختصاص  ونزوئال  تحکوم  به  ينفت

 .بكار گيرد اشي  و اجتماعي اقتصاد

 ونزوئال  دولت  توسط  آن ها  دنيخر  با  يخارج  ساتيتاس  کردن  يمل
 يه يارث  (ليموب  -اکزان  ينفت  شرکت  حاضر  حال  در.  انجام مي گيرد 

 افتيدر  صدد  در  هلند  و  سيانگل  يدادگاها  به  مراجعه  با)  راکفلرها
 طيشرا  ينفت  يها شرکت  گريد.  است  ونزوئال  دولت  از  شتريب  پول

 .اند رفتهيپد شانيهايه سرما ديخر باز در را ونزوئال

 يخارج استيس
 يکينزد  و  متحده  االتيا  ي دولت ها برنامه  و  ها استيس  با  مخالفت

  با دولت   مخالف  يکشورها  و  نيالت  يکايآمر  كشورهايکوبا،    با
 ليتشک  را  شاوز  يخارج  استيس  رمحو،  رانيا  ، مانند متحده  االتيا

 اتحادها  متحده  االتيا  ي دولت مآن هايپ   و اتحادها  برابر  در  او.  مي دهد
 سال  در  .)ALBAَ  (آلبا  مثال  يبرا.  مي دهد  سازمان  را  خود  يمآن هايپ  و

 را  گمرکات  هيکل  که  کردند  امصاء  را  يمانيپ  شاوز  و  کاسترو  ٢٠٠٤
 االتيا  AATFن  مايپ  برابر  در  مانيپ  نيا.  نداشتبرد  خود  يها کشو  نيماب

کاراگوئه، ي، ن يويبول  يکشورها  حاضر  حال  در.  رددا  قرار  متحده
 به  AATFز  ا  شاوز.  اند وستهيپ  آلبا  مانيپ  به  هوندورس  راٌياخ  و  کاينيدوم

 .کرد ادي مرده مانيپ کي عنوان
، يجهان  بانک  و   صندوق بين المللي پول     IMF  برابر  در  شاوز

 .است کرده شنهاديپ را نوبج صندوق بين المللي پول
 يکايآمر  يها کشو  به  آن  ههيشب  يشنهاديپ  شاوزناتو،    برابر  در
 .است داده نيالت
 يبازرگان  طرف  نيبزرگتر  متحده  االتيها، ا  مخالفت  يتمام  ه رغم ب

 با  ونزوئال  واردات  درصد٤٠  و  صادرات  درصد٥٠و  ستونزوئال
 يبرا  را  يا نامهبر  شاوز  ٢٠٠٦  سال   در .رديگي م  انجام  متحده  االتيا
 به  متحده  االتيا  در   در زمستان  درآمد  کم  يها خانواده  سوخت  نيتام
. مي شد  ورکيوين  شهر  از  بخش  ٤  شامل  برنامه  نيا.  گذاشت  اجرا

 ٢٠٠٠٠٠  به  بازار  متيق  ريز  درصد٤٠  را  نفت  ونزوئال  نفت  شرکت
  را خود  ريسف  لبنان  هيعل  لياسرائ  جنگ  در.  فروخت  يورکيوين  شهروند

 و  کرد  سهيمقا  تلريه  با  را  لياسرائ  سران  و  فراخواند  ليائاسر  از
 کهي  زمان.  داد  لقب  ديجد  هولوکاست  کي  را  هاي نيفلسط  عتيوض
 ماه١٨  جرم  گذرنامه يا شناسنامه    بدون  ِنامهاجر  يبرا  اروپا  هياتحاد
 صادرات  قطع  به  را  اروپا  هياتحاد  يد، و يرسان  بيتصو  به  را  زندان
 .کرد ديتهد ونزوئال نفت
 ياريبس  در  آنچه  خالف  د، بر آيمي   بدست  فوق  اطالعات  از  نچهآ
 اکثر  کنون  تا  مي شود، شاوز   مطرح  يغرب  يکشورها  يها رسانه  از

 ي و المل  نيب   يشده  رفتهيپذ  نيقوان  به  احترامبر اساس     را  اقداماتش
 کردن  يمل  در  و  است  داده  انجام  مردم  يآرا  به  هيتک  با  ِيدموکراس

 البته.  است  پرداخته  را  يخارج  يها شرکت  پول  ينفت  ساتيتاس
 استير  طول  در  يو  دهندي م  نشان  انتخابات  جينتا  که  همانطور
 ونزوئال  مردم  درصد از ٦٠  حدود  يزيچ  يبانيپشت  از  اشي جمهور

 ياجتماع  يها رفرم  نفت  پول  و  يبانيپشت  نيا  با  و  است  بوده  برخوردار
 و  ونزوئال   يچهره  ها رفرم  نيا  قطع  طور  به.  است  برده  شيپ  به  را
 جهت  ي در مل  يها هيسرما  از  يبخش  و  داده  رييتغ  را  نيالت  يکايآمر

 سئوال.  ندي گيرم  و  ه قرار گرفت  استفاده   مورد محروم  مردم  وضع  بهبود
 مردم  يبانيمهم، پشت   عامل  دو  نيا  از  يکي  نبود  صورت  است، در   نيا
 . خواهد دادنشان خود از يعمللا عکس چه نفت، او پول و
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نده اي هر نويس. تريبوني است آزاد براي نشر انديشه  ي كساني كه خود را پاره اي از جنبش سوسياليستي چپ دمكرات ايران مي دانند» طرحي نو«

بهاي تك شماره در اروپا . نيست» شوراي سوسياليست هاي چپ ايران«برداشت هاي مطرح شده الزاماً نظر . مسؤول محتواي نوشته ي خويش است

 . يورو مي باشد۳۰ يورو و يكساله ۲۰آبونمان همراه با هزينه ي پست ششماهه .  دالر۱ يورو؛ در آمريكا ۱معادل 

 :حساب بانكي
Frankfurter Sparkasse 
Konto: 120 166 5033 

 Alain Greshآلن گرش  
 آمريکائي-در آستانه ي قرن پسا

 
 »در بامداد قرني بدون هژموني آمريکا«

 
 بهروز عارفي: برگردان

 
آيا امپراتوري آمريکا، همچون بريتانيا پيش از آن، در سراشيبي              
افول قرار گرفته است؟ اين پرسشي است که مورخ انگليسي اريک            

 . مطرح مي کند*هاوبسباوم
ل استريت، نماد تفوق مالي اياالت متحده، صعود اقتصادي         غروب وا 

و مالي چين که توانست با بهره گيري از تقسيم بين المللي کار، رشد 
مستقلي را از سر گيرد، جنبش هاي قدرتمند چپ در آمريکاي التين            

، هر کدام به روش خود، گواه بر هم         ***يا انسجام ديپلماسي هند   **
ژئو پوليتيک نويني که    .  ين المللي است  خوردن تعادل در روابط ب     

مشخصه اش تعدد بازيگران پر نفوذ است، جايگزين جهان  تک              
در ابتداي اين    .  قطبي گشته که غرب بر آن فرمانروائي مي کرد          

 .بازيگران، دولت ها قرار دارند
 

، حتي پيش از وزش توفاني که جهان مالي را در هم                 ۲۰۰۸در تابستان   
تعداد .  خبار روزنامه ها، چند خبر جلب توجه مي کرد         نورديد، در البالي ا    

. کاربران اينترنتي چين از تعداد کاربران آمريکائي اينترنت بيشتر شده است             
 درصد از ترافيک اينترنتي را به خود اختصاص مي دهد، در              ۲۵آمريکا تنها   

تشبثاتي که  .  حالي که اين رقم در ده سال پيش، بيش از نيمي از ترافيک بود               
اي جان بخشيدن دوباره به دور مذاکرات بازرگاني بين المللي دوحه بکار              بر

و از جمله داليل شکست، عدم پذيرش چين و          .  رفت، با شکست روبرو شد    
در .  هندوستان براي فدا کردن کشاورزان فقير در قربانگاه تبادل آزاد کاال بود             

 واشنگتن،  جريان بحران گرجستان، روسيه با ناديده گرفتن اعتراضات ضعيف        
 .از منافع ملي خويش در قفقاز دفاع کرد

اين رخدادهاي گوناگون، نمونه هائي از شکل بندي جديد روابط بين                 
يعني پايان سلطه ي غرب  که از نيمه ي اول قرن نوزدهم کسب شده . المللي اند

تنها تاثيري که سستي و ناتواني کنوني نظام مالي دارد، تسريع جنبش                .  بود
در شماره  »  اشپيگل«  عنوان نخست هفته نامه آلماني      .  غرب است عقب نشيني   

آمريکا نقش سلطه گر اقتصادي خود     «و عنوان دوم آن     »  پايان تکبر « سپتامبر   ۳۰
با کنايه هائي که تنها از عهده تاريخ ساخته است،           .  بود»  را از دست مي دهد    

به »  تياردوگاه سوسياليس «کمتر از دو دهه بعد، اين وقفه جانشين تالشي              
 .رهبري اتحاد شوروري و پيروزي آشکار اصول اقتصادي ليبرال بود

 پايان هژموني غرب
، دو سال پيش از به قدرت ۱۹۸۳در سال . پيشگوئي همواره خطرناک است

 رسيدن ميخائل گورباچف، ژان فرانسوآ رول 

  ۱۴ي بازمانده در صفحه                                                                                                                                                               ۱۳بازمانده در  صفحه ي)                 فيلسوف راستگراي فرانسوي(

 هوشمند. ه

 ونزوئال مدرن هوود نيراب: شاوز
 

 با  ١٩٩٨  سال  در  شاوز  گووه  يرهبر  به  واريبول  انقالب  ا ي ستيشاو  جنبش
 وارد  ونزوئال  در  ياسيس  قدرت  ريتسخ  و  يجمهور  استير  به  يو  انتخاب

 . شد جهان در ياسيس  يحنهص

 را  پنجم  يجمهور  چپ  جنبش  ونزوئال،  ارتش  افسر  شاوز،  هوگو  ،آن  از  قبل
 جهينت  در  که  زد  ينافرجام  يکودتا  به  دست  ١٩٩٢  سال  در  و  بود  داده  ليتشک

 شد  روشن  شيبرا  که  آن  از  پس  او.  کند  يسپر  زندان  در  را  سال  ٢  شد  مجبور
 ونيزيتلو  صفحه  برابر  در  را  خود  شودمي   عيوس  کشتار  به  منجر  کودتا  ادامه
 .گذاشت يبجا کشته نفر ٢٠ حدود کودتا نيا. کرد ميتسل

 -يولياسپان  از  يمخلوط  يعني  زو،يمست   يخانواده  کي  دوم  فرزند  شاوز  گووه
 ليالتحص  فارغ  ،نظام  يعال   يمدرسه  از  ١٩٧٥  سال  در  که  است  يقائيفر آ -يبوم
 انيدانشجو  از  تن  چند  و  او  نظام،   يمدرسه   يدوره  در.   شد  ارتش  وارد  سپس  و
 نيدکتر  نيا.  ندردک   نيتب  را"  ميسواريبول  "نام  به  يستيوناليناس  چپ  نيدکتر  کي

 کهرفت  گي م  واريبول  مونيس  سميکانيآمر  -نيالت  پان  مبارزات  از  را  خود  روح
 ليتشک  به  موفق  التن  يکايآمر  در  اياسپان  يروهاين  با  مبارزه  در  ١٨١٩  سال  در

 ور،داکوا  ونزوئال،  ا،يکلمب  يکنون  يکشورها  شامل  هك  شد  بزرگ  يايکلمب  کشور
 و  شد  يمتالش  بزرگ  يايکلمب    ١٨٣٠  سال  در  بوليوار  مرگ  از  پس.  پاناماست  و
 از  متأثر  را  خود  افکار  نيهمچن  شاوز.  دگردي  ميتقس  يکنون  کشور  چهار  به
 يخوان آواز ،ينقاش يو  اتيمشغول.  مي داند  يتروتسک  و  ن،يلن  مارکس،  اتينظر
 تئاتر  و  داستان   و نويسنده ي  شعر   نيچند   يندهسراي  نيهمچن  او.  است  سباليب  و

 .است

 با  کودتا  از  پس  و  شد  خدمت  به  وارد  ارتش  شورش  ضد  واحد  در  شاوز
 دانشکده  در  ي نيز مدت.  دگردي  اخراج  نظام  خدمت  از  ميدو  سرهنگ  درجه
 .دش معروف وقت حکومت سرسخت مخالف کي به و درک سيتدر جنگ

 را)  MBR  ۲۰۰  کوتاه  (،٢٠٠  انيواريبول  يانقالب  جنبش  ١٩٨٣  سال  در  او
 که   زد  نافرجام  يکودتا  کي  به  دست  ١٩٩٢  سال  در  گروه  نيا  با.  كرد  سيتاس
 .دگردي ونيزيتلو صفحه برابر در ميتسل به مجبور انيپا در

 يدواريام  »ميخورد  شکست  بار  نيا  ما«  که  عبارات  نيا  با  يو  ميتسل   يهيانيب
 .دامي د نشان  را خود به ناٍنياطم و ندهيآ به

 مجددأ  او.  درک   عفو  را  او  کالدورا  وقت  جمهور  سيرئ  ،زندان  سال  دو  از  پس
 نيا  طرف  از  ١٩٩٨  ساٍل  در  و  زد  MBR  ۲۰۰  جنبش  يسازمانده  به  دست
 درصد ٥٦  با  انتخابات  در  و   شد  يجمهور  استير  يانتخابات  رقابت  وارد  سازمان
 يجمهور  استير   مقام کسب  از  پس.  شد  روزيپ  آراء  درصد٤٠  برابر  در  آراء

 يساز  خانه  ،يساز  راه  شامل  که  بود  ٢٠٠٠  واٍريبول  طرح  ياجرا  او  اول  حرکت
 قدرت  به  از  پس  سال  کي  ،١٩٩٩  سال  در.  مي گرديد  عيوس  ونيزاسيواکسن  و
 با  را  ياي پرس  همه  او  ش،يها  برنامه  برابر  در  مجلس  مقاومت  از  پس  و  دنيرس

 ليتشک  و  ديجد  ياساس  قانون  بيتصو  و  سسانؤم  مجلس  ليکتش  هدف
 و  دش   روزيپ  آراء  درصد٧٢  با  يپرس  همه   اين در.  داد  سازمان  ،ديجد  مجلس
 .)يکرس ١٣١ از يکرس ١٢٠ ( آراء درصد٩٥ با هم را مجلس انتخابات سپس
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