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پیشگوئی های غیرعلمی

بینی علمی و پیشگوئی های  باید میان پیش 
علمغیب  بینی،  فال  بینی،  )طالع  غیرعلمی 
امثالهم(  و  اجتماعی  های  اوتوپی  مذهبی، 

تفاوت قائل شد:

الف

پیشگوئی ها غیرعلمی ـ بر خالف پیش بینی 
علمیـ  بر پیوندهای واقعی و قانونمند استوار 

نمی شوند.

ب

پیشگوئی ها غیرعلمی ـ بر خالف پیش بینی 
علمی ـ بر الهام، وحی و غیره مبتنی اند.

ت

پیشگوئی ها غیرعلمی ـ بر خالف پیش بینی 
علمی ـ به قصد انحراف افکارعمومی )مانی 
مورد  ها  توده  سازی  گمراه  و  پوالسیون( 

استفاده قرار می گیرند.

)تخریب  پوالسیون  مانی  به  کنید  مراجعه 
افکار عمومی( در تارنمای داایرة المعارف 

روشنگری

h t tp : / / hadgar ie .b logspo t .
html.25_blog-post/09/20۱۱/de

2

پیشگوئی های باصطالح تجربی

پیشگوئی های باصطالح تجربی )امپیریکی( 
)درس های آموخته از زندگی و غیره( نیز 
به طبقه پیشگوئی های علمی تعلق پیدا نمی 

کنند:

الف

پیشگوئی های باصطالح تجربی )امپیریکی( 
غیره(  و  زندگی  از  آموخته  های  )درس 

خصلت ماقبل علمی دارند.

ب

پیشگوئی های باصطالح تجربی )امپیریکی( 
غیره(  و  زندگی  از  آموخته  های  )درس 
این  )تئوریکی(  نظری  تحلیل  و  تجزیه  بر 

تجارب مبتنی نیستند.

ت

پیشگوئی های باصطالح تجربی )امپیریکی( 
بر  از زندگی و غیره(  آموخته  )درس های 
بازتاب آگاهانه قانونمندی های عینی مربوطه 

مبتنی نیستند.

پ

پیشگوئی های باصطالح تجربی )امپیریکی( 
بر  از زندگی و غیره(  آموخته  )درس های 
بر  مبتنی  ی  شده  ادراک  های  مندی  قاعده 
های  نسل  طول  در  مردم  روزمره  تجارب 

متوالی استوار شده اند.

ث

پیشگوئی های باصطالح تجربی را نیز می 
معنی  به  ـ  علمی  های  پیشگوئی  توان جزو 

وسیع کلمه ـ تلقی کرد.

۱

پیش بینی ها عبارتند از احکام مستدل علمی 
در باره واقعیات امور هنوز نامعلوم، واقعا 
یک  چارچوب  در  که  واقعی  یا  و  ممکن 
تئوری علمی مبتنی بر قانونمندی ها و احکام 
یا  و  آغازین  شرایط  به  راجع  شده  شناخته 
شرایط جانبی روند معین پیش بینی شونده، 

بکمک استنتاج منطقی صورت می گیرند.

2

پیش بینی های اجتماعی برای عمل اجتماعی 
انسان ها از اهمیت خاصی برخوردارند.

۳

در پیش بینی های اجتماعی بر پایه قانونمندی 
توسعه  های  قانونمندی  و  ساختاری  های 
اجتماعی شناخته شده، برپایه شناخت سطح 
شناخت  پایه  بر  موجود،  اجتماعی  توسعه 
نیروهای محرکه توسعه اجتماعی و غیره در 
باره وضع آتی توسعه جامعه احکامی صادر 
راستای  در  را  انسانها  عمل  که  شوند  می 
ـ  اجتماعی  توسعه  آماج  بمثابه  ـ  آنها  تحقق 

بسیج می کنند.

دایرة  تارنمای  در  آماج  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۴

شعور انسانی استعداد پیش بینی را از مراحل 
آغازین تکامل و توسعه خود به همراه داشته 

است.

5

با  انسانی  بینی  پیش  بر  مبتنی  کردوکار 
کردوکار تولیدی او پیوندی تنگاتنگ دارد.

۶

از زمانی که انسان خود را از جهان جانوران 
جدا کرده، موفقیت او در کردوکار تولیدی به 

میزان زیادی وابسته به چند و چون توانائی 
نتایج کردوکار خویش  فکری  تخمین  در  او 

است.

۷

به قول مارکس،»عنکبوت عملیاتی را انجام 
می دهد که شباهت غریبی به عملیات نساج 
های  سلول  بنای  با  عسل  زنبور  و  دارند 
مومی خویش، معمارها و بناها را شرمگین 

می سازد.

۸

ولی آنچه که مقام بدترین معمار و بنا را از 
برد، عبارت  باالتر می  زنبور  بهترین  مقام 
از این است که او خانه را قبل از اینکه بر 
»موم« بسازد، در ذهن خود می سازد و در 
پایان روند کار، نتیجه ای بیرون می آید که 
هنگام شروع کار در ذهن معمار و بنا، یعنی 

بطور فکری وجود داشته است.«

ص   ،2۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱9۳

9

پیش شرط ساده ترین روند کار و پیش شرط 
عبارت  انسانی،  آماجگرای  کردوکار  هر 
نتیجه  انسان در ذهن خویش  اینکه  از  است 
کردوکار خود را در فرم فکری آن، پیشاپیش 

دارد.

۱0

مورد  آماج  تحقق  در  ناکامی  یا  و  موفقیت 
نظر، بسته به آن است که تصویر فکری این 

نتیجه چگونه ساخته شده است:

الف

آیا آن محصول تخیل صرف است؟

ب

طبیعت،  عینی  قوانین  با  تضاد  در  آن  آیا 
جامعه و تفکر قرار دارد؟

ت

آیا وسایل الزم برای تحقق آن موجودند؟

پ

و غیره.

I
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دوره های کردوکار مبتنی بر پیش بینی

بینی  پیش  بر  مبتنی  کردوکار  توسعه  در 
انسانی می توان سه دوره را از هم تمیز داد:

الف

دوره اول

۱

با  بینی  پیش  بر  مبتنی  کردوکار  اول  دوره 
خروج انسان از جهان جانوران شروع می 

شود.

2

پیش بینی های این دوره را بخش بال واسطه 
کردوکار انسان ها تشکیل می دهد.

۳

این پیش بینی ها بر دو چیز زیر مبتنی اند:

الف

بر تجارب کسب شده در پراتیک تولیدی

ب

بطور  که  اجتماعی  یا  و  طبیعی  حوادث  بر 
منظم اتفاق می افتند.

۴

این پیش بینی ها هنوز در آستانه پیش بینی 
های علمی واقعی قرار دارند.

ب

دوره دوم کردوکار مبتنی بر پیش بینی

۱

انسان ها هرچه بیشتر به شناخت قانونمندی 
به  ها  بینی  پیش  آیند،  می  نایل  عینی  های 

همان اندازه خصلت علمی کسب می کنند.

2

امکان پیش بینی علمی ـ به معنی دقیق کلمه 
ـ در اثر دو پدیده زیر پدید می آید:

الف

اوال و قبل از همه، با پیشرفت توفانی علوم 
طبیعی در قرون ۱5 و ۱۶ میالدی، که از 
نیازهای شیوه تولید رشد یابنده سرمایه داری 

سرچشمه می گیرد.

ب

ثانیا با شناخت قوانین طبیعی اساسی.

۳

کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتون

پیروزی های بزرگ کردوکار مبتنی بر پیش 
بینی علمی این دوره، بویژه در عرصه علوم 
طبیعی صورت می گیرد. )گالیله، کپرنیک، 

کپلر، نیوتون و دیگران(

۴

تولید اجتماعی نیز ببرکت استفاده آگاهانه از 
قوانین شناخته شده طبیعی به مرحله توسعه 

تازه ای گام می نهد.

5

مبتنی  کردوکار  دوم  ی  دوره  این  در  اما 
زندگی  روند  نیز  ها  انسان  بینی  پیش  بر 
پیش  مورد  تواند  نمی  هنوز  تماماجتماعی 

بینی علمی قرار گیرد.

۶

جامعه  توسعه  قانونمندی  به  هنوز  بشر 
بینی  پیش  امکان  لذا  و  است  نبرده  پی 

تماماجتماعی هنوز وجود ندارد.

۷

ـ   ۱۷۷2( فوریه  چارلز  ماری  فرانسوا 
)۱۸۳۷

سوسیالیست اوتوپیکی فرانسه

در این دوره اوتوپی های اجتماعی بزرگی 
توسط فرانسیس بیکن، فوریه، سن سیمون و 

دیگران مطرح می شوند.

دایرة  تارنمای  در  اوتوپی  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۸

و  اوضاع  اجتماعی،  های  اوتوپی  این  در 
احوال خیال آمیز، مطلوب و آرزوئی جامعه 

آینده ترسیم می شود.

ت

دوره سوم

۱

بر  مبتنی  کردوکار  مارکسیسم،  پیدایش  با 

پیش بینی انسان ها وارد دوره سوم و بسیار 
بزرگ خود می شود.

2

پپگیر  ماتریالیستی  درک  ببرکت  مارکسیسم 
تاریخ به کشف قانونمندی های بنیادی توسعه 

جامعه بشری نایل می آید.

۳

»درک  به  موسوم  تز  کشف  از  پس 
علمی  بینی  پیش  تاریخ«،  ماتریالیستی 
می  پذیر  امکان  نیز  اجتماعی  های  عرصه 
گردد و روند تماماجتماعی در خطوط اصلی 
اش قابل پیش بینی و برنامه ریزی می شود.

۴

و  سوسیالیسم  به  داری  سرمایه  از  گذار 
سوسیالیستی  جامعه  آمیز  موفقیت  ساختمان 
پیشرفته، بدون کردوکار مبتنی بر پیش بینی 
طبقه کارگر و حزب مارکسیستی ـ لنینیستی 

آن قابل تصور نیست.

5

درعرصه  بینی  پیش  بر  مبتنی  کردوکار 
اجتماعی، آنگاه برای اولین بار بطور علمی 
بینی اجتماعی به  صورت می گیرد و پیش 

درجه یک علم ارتقا می یابد.

۶

همانطور که خروج انسان از عالم جانوران 
ببرکت کار و کردوکار مبتنی بر پیش بینی 
نمی  فراتر  فردی  های  نیازمندی  حد  از  که 
همانطور  و  گردد  می  پذیر  امکان  رفت، 
با شناخت  بینی  که کردوکار مبتنی بر پیش 
اجتماعی  معین  روابط  و  طبیعی  قوانین 
بتدریج وسعت می یابد، به همانسان نیز گذار 
از سرمایه داری به سوسیالیسم امکان پیش 

بینی تماماجتماعی را به همراه می آورد.

۷

همانطور که کار و کردوکار مبتنی بر پیش 
بینی مربوط به کار خطوط ماهوی انسان را 
در مغایرت با حیوانات تشکیل می دهد، به 
همان سان نیز سوسیالیسم این ماهیت انسانی 

را درمقیاس تماماجتماعی تحقق می بخشد.

۸

بینی  پیش  بر  مبتنی  کردوکار  تنها  چون 
جامعه  به  را  جامعه  که  است  تماماجتماعی 

واقعا انسانی مبدل می سازد.
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9

هدایت  و  ریزی  برنامه  عالم  به  گذار 
کارشناسانه ی روند تمام اجتماعی بر مبنای 
پیش بینی مستدل علمی ببرکت روندهای زیر 

تحقق می یابد:

الف

ببرکت گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

ب

عالم  به  جبر  عالم  از  انسان  جهش  ببرکت 
اختیار، از عالم ضرورت به عالم آزادی.

ت

ها  ضرورت  عالم  از  انسان  جهش  ببرکت 
قوای  بمثابه  که  اجتماعی  های  قانونمندی  و 
کشیده  برابرش صف  در  بیگانه  و  خارجی 

اند، به عالم آزادی.

پ

ها  ضرورت  عالم  از  انسان  جهش  ببرکت 
استفاده  عالم  به  اجتماعی  های  قانونمندی  و 

آگاهانه از قوانین شناخته شده اجتماعی.

۱

ها  انسان  آماجگرای  و  کردوکارعملی  در 
و  تفسیر  بدان،  مربوط  شناخت  روند  در  و 
توضیح طبیعت و جامعه و تغییرعملی آن بر 
بنیان پیش بینی های علمی وحدتی ناگسستنی 

با هم تشکیل می دهند.

2

برای تغییر آماجگرایانه جهان باید اول قادر 
به توضیح آن بود.

۳

اما از سوی دیگر، توضیح روابط طبیعی و 
برای شناخت خشک و خالی  فقط  اجتماعی 
کردوکار  ضرور  پیشمرحله  بلکه  نیست، 
عملی و آماجگرایانه انسانی است و ماهیت 
واقعی انسان خود را در همین جا برمال می 

سازد.

۴

لنین این وحدت ناگسستنی میان تفسیر جهان 
و تغییر جهان، میان تئوری و پراتیک را در 
دیالک  راه  به  راجع  خود  معروف  افوریسم 
تیکی شناخت به شرح زیر توضیح می دهد:

»از مشاهده ی زنده شروع کردن و به تفکر 
انتزاعی رسیدن و از تفکر انتزاعی شروع 

کردن و به پراتیک رسیدن!

این است راه دیالک تیکی شناخت حقیقت.

واقعیت  شناخت  تیکی  دیالک  راه  است  این 
عینی.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۱۶0(

یا  و  منظوم  موجز  فرمولبندی  به  )افوریسم 
شناخت،  حاوی  که  شود  می  اطالق  منثور 

تجربه و درس زندگی است. مترجم(

5

هر تئوری علمی هم نقش توضیحگر به عهده 
دارد و هم نقش پیش بین.

۶

تفاوت توضیح و پیش بینی

توضیح و پیش بینی هر دو از احکام قانونی 
و فرضیه های عام نشأت می گیرند:

الف

توضیح با حکمی سر و کار دارد که واقعیت 
امر شناخته شده ی واقعیت عینی را منعکس 

می کند و روشن می سازد.

ب

برای توضیح باید احکام عام معینی را )که 
می توانند احکام قانونی و یا فرضیه باشند(، 
از  استفاده  با  آنها  بکمک  و  گرفت  بخدمت 
احکام دیگر )که حاوی اظهارنظرهائی راجع 
واقعیت  بوسیله  که  اند،  مشخص  شرایط  به 
امر مورد بحث تحقق می یابند و یا واقعیت 
امر مورد بحث، تحت آن شرایط قرار دارد( 

به استخراج حکم سوم نایل آمد.

حکم  توضیحگر  را  دوم  و  اول  نوع  احکام 
سوم هم می نامند.

ت

دستیابی به پیش بینی ـ در مغایرت با توضیح 
ـ چنین است که از فرضیات موجود )احکام 
عام، احکام قانونی و یا فرضیه ها( و احکام 
مربوط به شرایط اولیه و شرایط جانبی روند 
پیش بینی شونده، حکم جدیدی ـ بمثابه نتیجه 

ـ استخراج می شود.

پ

به هنگام توضیح، نتیجه توضیح موجود است 
و احکام عام باید جستجو شوند که در رابطه 

با احکام مربوط به شرایط، امکان استخراج 
نتیجه توضیح را پدید می آورند.

ث

عام  احکام  بینی،  پیش  تشکیل  هنگام  به  اما 
و احکام مربوط به شرایط موجودند و حکم 
امر  واقعیت  با  که  شود  جستجو  باید  نهائی 
پیوند  در  نامعلوم  هنوز  پذیر  امکان  واقعا 

قرار دارد.

ج

بینی  پیش  و  توضیح  که  ست  رو  این  از 
همیشه روندهای منطقی همترازی را تشکیل 

می دهند.

ح

بلحاظ  نه  بینی  پیش  و  توضیح  تفاوت 
سمانتیکی، بلکه بلحاظ پراگماتیکی است.

مراجعه کنید به سمانتیک و پراگماتیک در 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان

فرضیه برخورد دو ستاره نوترونی

۷٫۴ میلیارد سال قبل

پیش بینی )۶(

پروفسور دکتر گونتر کروبر

برگردان شین میم شین

۷

تفاوت فرضیه با پیش بینی

باره  اند که در  احکامی  بینی ها  پیش  چون 
واقعیات امور هنوز نامعلوم صادر می شوند، 
اغلب با فرضیه ها که به واقعیات امور هنوز 
نامعلوم مربوط می شوند، عوضی گرفته می 

شوند.

تفاوت  ها  بینی  پیش  و  ها  فرضیه  میان  اما 
های بنیادی وجود دارد:

الف

امور  واقعیات  به  شود  می  مربوط  فرضیه 
پیش  ولی  حال،  زمان  و  گذشته  به  مربوط 
امور  واقعیات  به  شود  می  مربوط  بینی 

مربوط به آینده.

ب

مسئله  فقط  بینی  پیش  و  فرضیه  تفاوت  اما 
تعلق زمانی آنها نیست:
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ت

به  توانند  می  بینی  پیش  هم  و  فرضیه  هم 
گذشته، حال و آینده مربوط باشند.

پ

واقعیات  به  توانند  می  بویژه  ها  بینی  پیش 
امور مربوط به گذشته و یا حال نسبت داده 
بی  مشاهده  امکان  عدم  سبب  به  که  شوند 

واسطه هنوز نامعلوم اند.

ث

از  را  امور  واقعیات  این  وجود  بتوان  اگر 
یا  و  امور معلوم  واقعیات  به  احکام مربوط 
حتی از فرضیه ها نتیجه گرفت، بدون اینکه 
خود واقعا تشخیص داده شده باشند، آنگاه ما 
با پیش بینی ـ به معنی واقعی کلمه ـ سر و 

کار داریم.

ج

چنین پیش بینی هائی اند که درتاریخ شناخت 
علمی، بویژه درعلوم مربوط به طبیعت غیر 
بوده  علمی  پیشرفت  عمده  باعث  ارگانیکی 

اند.

۱

شیمیائی  عناصر  جدول  به  توان  می  مثال 
اشاره کرد که از قانونمندی های درونی آن، 
نه فقط وجود عناصر شیمیائی هنوز نامعلوم، 
بلکه حتی خواص شیمیائی مشخص آنها پیش 

بینی شده بود.

2

و یا پیش بینی های مربوط به تئوری نسبیت 
 ، عطارد  سیاره  دوران  باره  در  عمومی 

بمثابه روند همیشه جاری.

۳

وجود  به  مربوط  های  بینی  پیش  یا  و 
دیراک  الکترونی  تئوری  در  که  پوزیترون 
بینی  پیش  به  بعدها  و  اند  گرفته  صورت 

پوزیترون و ضد ذره ها منجر شده است.

مراجعه کنید به ذرات هسته ای در تارنمای 
دایرة المعارف روشنگری

۴

حکم  یک  بودن  بینی  پیش  یا  فرضیه  تعیین 
مربوط به واقعیت امر هنوز نامعلوم به تعلق 
زمانی آن وابسته نیست، بلکه وابسته است به 
جایگاه آن حکم در استنتاج منطقی وهدفی که 

از طرح آن دنبال می شود.

الف

نتیجه  جای  منطقی  استنتاج  در  حکمی  اگر 
حال  هر  در  ما  آنگاه  کند،  اشغال  را  نهائی 
با پیش بینی سر و کار داریم، صرفنظر از 
اینکه واقعیت امر مربوط به گذشته، حال و 

یا آینده باشد.

ب

نتیجه  مقدمات  به  حکمی  برعکس،  اگر  اما 
نهائی مربوط باشد و برای استخراج احکام 
دیگر مربوط به واقعیات امور معلوم مورد 
واقعیات  این  توضیح  و  گیرد  قرار  استفاده 
امور را امکان پذیر سازد، آنگاه ما با فرضیه 

سر و کار داریم.

5

گاهی حکم واحدی می تواند هم فرضیه باشد 
و هم پیش بینی.

الف

در  آن  جایگاه  به  وابسته  از سوئی  امر  این 
شبکه استنتاج منطقی است و از سوی دیگر 
وابسته به هدفی است که با استخراج آن دنبال 

می شود.

ب

البته ما باید در چنین مواردی با سیستم های 
مختصات مختلف و استنتاجات مختلف سر و 

کار داشته باشیم.

ت

در هر نتیجه نهائی واحد، هر حکمی فقط می 
تواند یا فرضیه باشد و یا پیش بینی.

پ

فرضیه و پیش بینی در روند شناخت نیز مقام 
و رتبه متفاوتی کسب می کنند.

ث

فرضیه ها را می توان در هر تئوری علمی 
تجربی  معارف  میان  واسط  حلقات  بمثابه 

حاصله و احکام قانونی عام تلقی کرد.

ج

راه گذاراز فرضیه به قانون علمی و تئوری 
از پیش بینی می گذرد.

۱

بطور  را  معینی  احکام  ما  که  کنیم  فرض 
فرضیه  بوسیله  که  ایم  آورده  بدست  تجربی 

معینی قابل توضیح اند.

پس احکام یاد شده بمثابه نتایج منطقی خاصی 
از فرضیه یاد شده تلقی می شوند.

2

اما هر فرضیه زمانی بلحاظ علمی ثمربخش 
است که از آن احکام معین یاد شده استخراج 
شوند که در باره واقعیات امور هنوز نامعلوم 

صدق می کنند، یعنی پیش بینی اند.

۳

بینی  باالتر رفتن درجه تصدیق هر پیش  با 
می  باالتر  مربوطه  فرضیه  تصدیق  درجه 
رود و آن خصلت یک حکم قانونی علمی به 

خود می گیرد.

۴

فرضیه و پیش بینی در رابطه مکمل یکدیگر 
بودن قرار دارند.

اند.  یکدیگر  مکمل  بینی  پیش  و  )فرضیه 
مترجم(

5

هر فرضیه هرچه بیشتر پیش بینی را امکان 
تواند  می  بهتر  اندازه  همان  به  سازد،  پذیر 
اندازه  به همان  یا تکذیب شود و  تصدیق و 
سریعتر می تواند خصلت فرضیه بودن را از 
دست بدهد و به همان اندازه کمتر می تواند 

فرضی باشد.

۶

اما برعکس، هر فرضیه هرچه کمتر امکان 
اندازه  همان  به  آورد،  فراهم  را  بینی  پیش 

بیشتر خصلت فرضی بخود می گیرد.

۷

را  بینی  پیش  هیچ  امکان  ای  فرضیه  اگر 
آنی و  با یک فرضیه  ما  آنگاه  نیاورد،  پدید 

دلبخواهی سر و کار داریم.

۸

علمی که اجازه هیچ پیش بینی را نمی دهد، 
فرضیه ای بیش نیست و هیچ تضمینی ندارد.

9

البته از این مطلب نباید نتیجه گرفت که هر 
علم ایدئال باید پیش بینی ها را امکان پذیر 

سازد، اما نه فرضیه ها را.
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۱0

مرهون  بخصوص  علمی  شناخت  پیشرفت 
پیوند دیالک تیکی میان فرضیه و پیش بینی 

است.

دیالک  گردنه  از  علمی  شناخت  )پیشرفت 
تیک فرضیه و پیش بینی می گذرد. مترجم(

۱۱

علم فرضی عاری از پیش بینی و علم پیش 
بین عاری از فرضیه، هر دو به یکسان در 
قرار  علمی  پژوهش  اصل  روح  با  تضاد 

دارند.

5

خصلت و ارزش هر پیش بینی ـ بمثابه نتیجه 
این  به  وابسته  همه  از  قبل  ـ  منطقی  نهائی 
است که مقدمات نتیجه نهائی چگونه تشکیل 
قماشی  از چه  نهائی  نتیجه  و خود  اند  یافته 

است.

طبقه  های  معیار  توان  می  عوامل  این  از 
بندی پیش بینی ها را تعیین کرد.

۸

طبقه بندی پیش بینی ها

پیش بینی ها را می توان به چهار لحاظ زیر 
از یکدیگر متمایز ساخت:

الف

بلحاظ نوع احکام استنتاج نهائی

ب

بلحاظ نوع احکام تجربی

ت

بلحاظ نوع خود حکم حاصله

پ

بلحاظ نوع نتیجه نهائی

الف

بلحاظ نوع احکام استنتاج نهائی

۱

نهائی  استنتاج  مقدمات  در  که  عامی  احکام 
پیش بینی وارد می شوند، می توانند فرضیه 

و یا حکم قانونی باشند.

2

اگر فرضیه باشند، آنگاه هرچه درجه تصدیق 
فرضیه های اولیه بیشتر باشد، به همان اندازه 
هم ارزش پیش بینی منتج از آنها بیشترخواهد 

بود.

۳

اگر آنها برعکس، احکام قانونی باشند، آنگاه 
می  انعکاس  آنها  بوسیله  که  عینی  قوانین 

یابند، می توانند به قرار زیر باشند:

الف

قوانین طبیعی و یا اجتماعی باشند.

ب

قوانین حرکتی و یا ساختاری باشند.

ت

غیرعلی  یا  و  علی  بطور  های  قانونمندی 
باشند.

پ

غیرعلی  یا  و  علی  بطور  های  قانونمندی 
فرمولبندی شده باشند.

ث

ایستا  یا  و  پویا  بطور  های  قانونمندی 
فرمولبندی شده باشند.

ج

کیفی  یا  و  کمی  بطور  های  قانونمندی 
فرمولبندی شده باشند.

ح

مختلف  انواع  پایه  بر  که  نیز  ها  بینی  پیش 
کدام  هر  شوند،  می  تدوین  شده  یاد  قوانین 

مشخصات خاص خود را نشان می دهند.

ب

بلحاظ نوع احکام تجربی

۱

تجربی  احکام  مورد  در  الذکر  فوق  مسئله 
که  روندی  جانبی  و  اولیه  شرایط  به  راجع 
مورد پیش بینی قرار می گیرد، نیز صادق 

است.

2

اینجا هم می توان موارد بیشماری را نام برد 
که بر نوع پیش بینی های ممکنه تأثیر می 

گذارند.

۳

مثال پیش بینی ها را می توان بسته به عوامل 
زیر طبقه بندی کرد:

الف

بسته به اینکه شرایط پیش بینی شونده بطور 
عینی وجود دارند و عمدتا خارج از حیطه 

تأثیر اعمال انسانی قرار دارند یا نه.

ب

بسته به اینکه شرایط پیش بینی شونده وابسته 
به اعمال انسانی اند یا نه.

ت

بسته به اینکه آنها به هنگام طرح پیش بینی 
وجود داشته اند یا نه.

پ

بسته به این که شرایط پیش بینی شونده ناشی 
از تصمیمگیری های سوبژکتیف بوده اند یا 

نه.

ث

بسته به اینکه درلحظه طرح پیش بینی ها، 
شرایط اولیه و جانبی )که شناخت شان برای 
پیش بینی دقیق ضرورت دارد( معلوم بوده 

اند و یا نه.

۴

در اینگونه موارد نیز انواع مختلفی از پیش 
آیند که دارای تفاوت های  بینی ها پدید می 

کیفی مهمی اند.

ت

بلحاظ نوع خود حکم حاصله

نتیجه  مبنای  بر  توان  می  را  ها  بینی  پیش 
نهائی آنها طبقه بندی کرد، یعنی بنا بر آنچه 
که خود حکم پیش بینی بدان نسبت داده می 

شود.

بینی ها را بر  این مورد می توان پیش  در 
مبنای عوامل زیرین از همدیگر تمیز داد:

I

معیارهای طبقه بندی پیش بینی ها

۱

بنا بر عرصه ابژکت پیش بینی شونده

الف
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پیش بینی طبیعی و یا اجتماعی

ب

نیروهای  توسعه  به  مربوط  های  بینی  پیش 
مولده، علم و غیره

2

بنا بر مدت زمانی که برای پیش بینی الزم 
است

الف

پیش بینی های کوتاه مدت

ب

پیش بینی های میان مدت

ت

پیش بینی های درازمدت

۳

بنا بر هدف پیش بینی :

الف

پیش بینی دورنمائی ـ آتی

ب

پیش بینی استراتژیکی و غیره.

۴

بنا بر درجه بغرنجی سیستم مربوط به پیش 
بینی:

الف

پیش بینی های فردی

ب

پیش بینی های بخشی

ت

پیش بینی های کلی

عمدتا  بینی  پیش  معرفتی  و  عملی  ارزش 
منطقی  استنتاج  تشکیل  چگونگی  به  وابسته 
است که بکمک آن گذار از مقدمات به نتیجه 

نهائی صورت می گیرد.

بطور  تواند  می  نهائی  نتیجه  این  کسب 
یا  یا استنتاجی صورت گیرد و  استقرائی و 
برمبنای یک استنتاج قیاسی و یا تخمینی و 

غیره باشد.

ها  بینی  پیش  مختلف  انواع  های  ویژگی 
برای  توانند  می  آیند،  می  حاصل  اینجا  که 
اهمیت  از  ها  بینی  پیش  عملی  کاربست 

بزرگی برخوردار باشند.

II

فونکسیون های پیش بینی ها

پیش بینی ها در کردوکار عملی و معرفتی 
عهده  به  مختلفی  های  فونکسیون  ها  انسان 

می گیرند.

۱

فونکسیون معرفتی پیش بینی

پیش بینی ها بمثابه احکام مربوط به واقعیات 
امور هنوز نا شناخته ی واقعیت عینی ـ در 

وهله اول ـ فونکسیون معرفتی دارند.

این بدان معنی است که می توان بکمک پیش 
بینی مبتنی بر دانش تضمین شدهـ  یعنی احکام 
قانونی و احکام تجربی ـ معارف جدیدی در 
کسب  شناخته  نا  هنوز  امور  واقعیات  باره 

کرد.

پیش بینی ـ بمثابه وسیله شناخت ـ می تواند 
از دو نظر مهم باشد:

الف

جدیدی  شناخت  از  خود  بینی،  پیش  اوال 
تشکیل می یابد.

ب

ثانیا تحقق پیش بینی به معنی تأیید و تصدیق 
پیش  مقدمات  یعنی  موجود،  معارف  مجدد 

بینی است.

2

فونکسیون هویریستیکی پیش بینی

پیوند  بینی  پیش  هویریستیکی  فونکسیون 
تنگاتنگی با فونکسیون معرفتی آن دارد.

تارنمای  در  هویریستیک  به  کنید  مراجعه 
دایرة المعارف روشنگری

)هویریستیک عبارت است از آموزش و علم 
روش ها برای حل مسائل. مترجم(

هر پیش بینی مبتنی بر تجربه و تئوری می 
تواند تحقیقات علمی را تحت شرایطی سمت 
و سوی دیگری دهد و بدین طریق به کسب 
خود  که  شود  منجر  جدیدی  بنیادی  معارف 

پیش بینی هرگز حاوی آنها نبوده است.

پوزیترون  وجود  به  مربوط  بینی  پیش  مثال 
انواع دیگر ضد ذره ها  بعدها به کشف  که 
بنیادی  بدین وسیله راه شناخت  منجر شد و 
جدیدی را در باره تضادمندی دیالک تیکی، 
در عرصه  و غیره  متقارن  باره روابط  در 

ذرات هسته ای هموار ساخت.

فونکسیون معرفتی و هویریستیکی پیش بینی 
آنها  اطالعاتی  فونکسیون  بدلیل  تنها  نیز  ها 

امکان پذیر می گردد.

۳

فونکسیون اطالعاتی پیش بینی

هر پیش بینی حاوی اطالعات معینی در باره 
واقعیات امور هنوز نا شناخته است که بنوبه 
خود وابسته به اطالعاتی اند که ما از واقعیت 

عینی در اختیار داریم.

عینی  واقعیت  باره  در  ما  اطالعات  این 
زمان  آماری  ـ  عالمتی  فونکسیون  خصلت 

را دارند.

لحاظ  این  از  آتی  حوادث  بینی  پیش  مثال 
بمعنی امتداد مقطع زمانی معلوم فونکسیون 

عالمتی به آینده است.

درجه اشاعه که در ضمن بناگزیر پدید می 
آید، ماهیتا وابسته به وسعت طیف فونکسیون 

عالمتی است.

بر مبنای وسعت طیف یاد شده نه پیش بینی 
دقیق دلبخواه ممکن است و نه امتداد دلبخواه 

پیش بینی ها به آینده.

از این رو می توان برای مدت زمان نسبتا 
محدودی از آینده، پیش بینی هائی انجام داد 
و در این مقطع که بطور آماری تعیین می 
شود، باید بنا بر ارزش های واقعی حاصل 
با  مجددا  غیره  و  گیری  اندازه  مشاهده،  از 
پیش بینی های جدیدی آغاز کرد و الی آخر.

۴

فونکسیون پراگماتیکی پیش بینی

بینی ها نه فقط وسیله شناخت واقعیت  پیش 
آن  عملی  تغییر  وسیله  همچنین  بلکه  عینی، 

اند.

و لذا پیش بینی ها فونکسیون پراگماتیکی نیز 
ایفا می کنند.

این امر قبل از همه )هرچند نه فقط( در مورد 
آینده در عرصه توسعه اجتماعی  بینی  پیش 

صدق می کند.

هر پیش بینی در باره مسائل حیات اجتماعی 
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آتی می تواند عمل انسان ها را تا حد زیادی 
تحت تأثیر قرار دهد و آن را در جهت کامال 

معینی سوق دهد.

آن سان که نتایج اعمال انسان ها می توانند 
منافع  راستای  در  اگر  را  بینی  پیش  تحقق 
باشد،  مربوطه  غیره  و  طبقات  ها،  گروه 
باشد،  آنها  اگر بر ضد منافع  تسریع کنند و 
به تعویق اندازند و یا حتی غیرممکن سازند.

های  بینی  پیش  پراگماتیکی  فونکسیون 
در  آنها  برگشتی  پیوند  خصلت  با  اجتماعی 

پیوند قرار دارد.

5

فونکسیون هنجاری پیش بینی های اجتماعی

خودویژگی استثنائی پیش بینی های اجتماعی 
عبارت است از فونکسیون هنجاری آنها.

مثال پیش بینی هائی در باره توسعه رشته های 
معین اقتصاد عمومی در سیستم سوسیالیستی 
به تعیین آلترناتیف های استراتژیکی ـ عملی 

بنیادی کمک می کنند.

از این امر ـ بمثابه هنجار وضع شده ـ می 
وظایف  تعیین  به  گذشته،  ارزیابی  با  توان 
مربوطه  رشته  توسعه  کنونی  ای  برنامه 

اقتصاد عمومی اقدام کرد.

******

تدوین علمی متدئولوژی پیش بینی سازی عام 
در کلیه عرصه های علوم و کردوکار عملی 

انسان ها اهمیت زیادی دارد.

مستدل علمی  های  بینی  پیش  تشکیل  امکان 
بلحاظ معرفتیـ  نظری بهترین دلیل بر وجود 
جهان خارجی واقعیـ  عینی، بهترین دلیل بر 
بطالن هرگونه تفسیر ایدئالیستی ـ ذهنی علم 
و بهترین دلیل بطالن این ادعا ست که گویا 

علم سیستمی از قراردادها ست و بس.

در  اجتماعی  بینی  پیش  به  کنید  مراجعه 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان

نظری

۱

رهایش آغازین

رهایش در حقوق روم، بمعنی اعطای 
آزادی از سلطه رئیس خانواده به هر کدام 

از اعضای خانواده بود.

2

رهایش بطور کلی

رهایش بطور کلی به سه معنی بکار می 
رود:

۱

به معنی رهایش از وابستگی ئی که به 
پایمال گشتن حقوق و حرمت و عزت افراد 

منجر می شود.

2

به معنی رهایش از هر آنچه که کهنه و 
فرتوت است )مثال پیشداوری ها(

۳

به معنی کسب استقالل و خودمختاری.

*****

مفهوم »رهایش« در تئوری اجتماعی 
مارکسیستی ـ اغلب ـ بمثابه مفهومی در 

رابطه با تغییرات اجتماعی و طبقاتی 
مشخص در مناسبات اجتماعی بکار می 
رود که به رهائی طبقات، گروه ها و یا 

افراد )که باید در محتوای واقعی خود تعیین 
شود( منجر می شود.

مارکس مفاهیم زیر را به همین معنا بکار 
می برد:

۱

»رهایش سیاسی«

رهایش )ایمانسیپاسیون(

پروفسور ولفگانگ پطر ایش هورن
برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

»رهایش سیاسی« به مثابه گشتاوری در 
انقالب بورژوائی ـ دمکراتیک و به مثابه 

گشتاوری در مبارزه به خاطر احراز 
مناسبات بورژوائی ـ دمکراتیک.

2

»رهایش انسانی«

»رهایش انسانی« و همچنین رهایش 
انسان های زحمتکش، به مثابه انقالب 

سوسیالیستی و سازماندهی مناسبات 
اجتماعی سوسیالیستی.

مسئله رهایش زن یکی از مسائلی است 
که دارای برد اجتماعی و تاریخی بزرگی 

است.

مسئله رهایش زن نه فقط یک مسئله سیاسی 
ـ حقوقی مربوط به برابری زن و مرد، 

بلکه یک مسئله بخصوص چندالیه اقتصادی 
و سیاسی ـ اجتماعی است که شامل نکات 

زیر می گردد:

۱

رهاسازی طبقات زحمتکش از استثمار

2

وارد ساختن زنان به حیات اجتماعی

۳

حمایت خاص از زنان در رابطه با 
آموزش، پرورش و تخصص

۴

رهاسازی زن از بار کار خانگی و غیره.

مراجعه کنید به آزادی، دموکراسی، 
سوسیالیسم و کمونیسم در تارنمای دایرة 

المعارف روشنگری

پایان
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نظری

مسئله آزادی از دیدگاه مارکس 
)رابطه دیالک تیکی آزادی مثبت و منفی. م( 

استفانو پتروچیانی
برگردان : ب . کیوان

روی  تکیه  بحث  این  در  من  های  تأمل 
نظر  از  آزادی  به  مربوط  مسایل  مجموع 
مارکس است. من این بررسی های تا اندازه 
ای عام را که به شکل تزهایی ارائه شده و 
ریشه در پژوهش های مفصل دارد، به تفسیر 
اندیشه مارکس اختصاص داده ام. ۱در این 
مقاله برخی نکته های اساسی آن را از نظر 

می گذرانم.

در  تواند  می  مارکس  تئوری  من  عقیده  به 
برخی جنبه های اساسی خود بعنوان تئوری 
جامعه  )نورماتیف(  هنجاری  و  انتقادی 
انسان  انتقادی که آزادی  نگریسته شود. دید 
ها را بمثابه ارزش اساسی اخالقی و سیاسی 
می نگرد، دیدی است که بر اساس آن تکیه 
کردن داوری ها روی سازمان های موجود 

اجتماعی ممکن می گردد. بنابراین، تئوری 
مارکس به عنوان تئوری انتقادی و هنجاری 
جامعه می تواند به ترتیبی مشابه تئوری ای 
که می توان آن را شامل تئوری انتقادی نسل 
اول مکتب فرانکفورت، یعنی تئوری انتقادی 
گردد.  درک  دانست،  هورکهایمر  و  آدورنو 
گاه  که  کند  می  عمل  اسلوبی  طبق  مارکس 
می  تعریف  تئوریک  روش  را  آن  او  خود 
کند؛ اسلوبی که بعدها نویسندگان فرانکفورت 
به ترتیبی آن را در مرکر تأمل خاص خود 
لیبرالی  مفهوم  از  او  واقع،  در  دادند.  قرار 
مدرن آزادی به عنوان یک ارزش آغاز می 
کند تا نشان دهد که چگونه در واقعیت مسلم 
جامعه بورژوازیی سرمایه داری این ارزش 
او  همچنین  است.  شده  خیانت  آن  به  و  نفی 
نشان می دهد که تحقق ُپربار و کامل آزادی 

ساختارهای  بنیادی  دگرگونی  مستلزم  افراد 
اساسی اقتصادی و سیاسی جامعه یعنی تقسیم 
این  است.  دولتی  های  دستگاه  و  مالکیت 
تفسیر فکر مارکس  به عنوان تئوری انتقادی 
و هنجاری جامعه با تحلیل های هنجاری ای 
به  تحلیلی«  »مارکسیسم  پیروان  توسط  که 
بررسی  تفصیل  به  را  آن  من  و  آمده  عمل 
که  است  این  دارد.2درست  پیوند  ام،  کرده 
در جنبه های معینی مفهوم هنجاریت نزد این 
یا آن نویسنده که تحت تأثیر هگل یا مارکس 
اینهمه،  با  شود.  روشن  لزوماً  دارند،  قرار 
از  بتوان  دلیل  این  به  که  رسد  نمی  بنظر 
جنبه های هنجاری فکر مارکس»شانه خالی 
کرد«. وانگهی، از درک این مطلب همواره 
هنجاریت  از  عاری  انتقاد  که  مانم  می  باز 
انکار  من  بنظر  بود.  خواهد  ممکن  چگونه 
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این خصلت انتقادی در آثار مارکس ناممکن 
است. به عقیدة من تقلیل هنجاریت به آگاهی 
ضرورت تاریخی مفروض در نزد مارکس 
خطرناک و اشتباه است. زیرا در این حالت 
روبرو  شده  توجیه  اما  آسان  انتقادهای  با 
نسبت  دیگر  بسیاری  و  پوپر  که  شویم  می 
به تاریخ گرائی غایت شناسانه فرمول بندی 
در  مارکس  قرائت  عوض،  در  اند.  کرده 
سطح هنجاریت که تضادها و تناقض هایش 
را نمودار می کند، به نظر من امری کامالً 
انتقادی  تأمل  منطق  کند.  می  جلوه  موجه 
در  ناخواه  به  که  دارد  وامی  را  او  مارکس 
او  اگر  حتی  گیرد،  قرار  هنجاری  ُبعد  یک 
این نتیجه به عقیده من ناگزیر را هنگامی که 
اش  پردازانه  تئوری  خاص  فعالیت  درباره 
روشن  این،  وجود  با  کند.  رد  اندیشد،  می 
های  فرض  پیش  وجود  کردن  رد  که  است 
هنجاری در تأمل خاص اش برای به راستی 

آزاد بودن در این باب کافی نیست. 

مارکس   که  شد  یادآور  باید  دیگر،  از سوی 
انتقادی آزادی را به  در مقیاسی که کارُبرد 
به  نیاز  گیرد،  می  نظر  در  ارزش  عنوان 
به سئوال »چرا  پاسخ  و  آن  اساسمند کردن 
انسان ها باید آزاد باشند؟« را احساس نمی 
آزادی  ارزش  این  به  توجه  او  برای  کند. 
نهادهای اجتماعی  آنطور که در فکر و در 
تکیه  آنها  بر  او  انتقاد  و  گردد  می  نمودار 
دارد، کافی است تا نشان دهد که آن ها در 
واقعیت ها به این ارزش آزادی خیانت می 

کنند، اما در لفظ به آن احترام می گذارند. 

مارکس  آثار  از  قرائت چند صفحه  وانگهی 
که  است  کافی  نکته  این  به  بردن  پی  برای 
او به وضوح تا چه حد برای  مفهوم سیاسی 
ها  مفهوم  دیگر  به  نسبت  آزادی  هنجاری 
برتری  دمکراسی  یا  عدالت  برابری،  چون 
قایل بود. مارکس به این نمی اندیشید که می 
توان روابط موجود را بر اساس مفهوم هایی 
مورد  عدالت  و  برابری  های  مفهوم  چون 
انتقاد قرار داد. در عوض او مدام از روابط 
باعث  او  نظر  از  که  مقیاسی  در  موجود 
محدودیت آزادی افراد و بنابراین شکلی از 

انقیاد می گردد، انتقاد می کرد.۳

مارکس نظریه پرداز آزادی مثبت )ایجابی( 
است. او برای رسیدن به هدف تئوریک خود 
به کارکرد مفهوم ابتدایی می پردازد که هدف 
از آن اثبات این امر است که یگانه مفهوم دقیق 
آزادی، مفهوم آزادی مثبت است. امروز پس 
اندیشمندان  که  دقیقی  های  تحلیل  قرائت  از 
معاصر چون ایزایا برلین و نوربرتو بوبیو 
)سلبی(  منفی  و  مثبت  آزادی  مفهوم  دو  به 
اختصاص داده اند، بهتر از گذشته می توانیم 
این جنبه اندیشه مارکس را بشناسیم و ارزش 
یابی کنیم. البته، این نکته شایسته اندکی دقت 

است: فرق میان آزادی مثبت و آزادی  منفی 
)سلبی( می تواند به شیوه های متفاوت تفسیر 
شود. این چیزی است که از آن از دیِد تاریخ 
اندیشه سیاسی یک معیار می سازد و نشان 
آن  یا  این  نویسندگان در  می دهد که برخی 
بسیار  مواضع  ها  برخی  دارند.  قرار  جناح 
مبهمی دارند، بی آنکه در این اندیشه باشند 
که کدام طرف بر حق یا بر خطا است. این 
غیر از آن است که از دیِد تاریخی آن را به 
عنوان تئوری آزادی درک می کنیم. پس با 
این تأکید آزادی انسان در جامعه از دو ُبعد 
کم و بیش آسان در تشخیص دادن ترکیب می 
شود که دقیقاً عبارتند از ُبعد آزادی منفی و 
از  واقعی هیچیک  آزادی  مثبت.  آزادی  ُبعد 
این چشم  بلکه در  نیست،  تنهایی  به  این دو 
مفهوم  یک  آزادی  که  سازد  می  مسلم  انداز 
با  تنها  آزادی  پس  است.  دوُبعدی  و  دوگانه 
وجود هر دو ُبعد که کل مفهوم را دربر می 
برلین،  ایزایا  مورد  در  دارد.  وجود  گیرد، 
نویسنده ای که قسمت مهمی از شهرتش را 
آزادی  دانستن  مفهوم دوبخشی  مدیون همین 
تئوریک  موضع  که  نکته  این  درک  است، 
او چیست، آسان نیست. در حقیقت گاه بنظر 
روش  یک  را  مثبت  آزادی  او  که  آید  می 
تقریباً »انحرافی« از  فهم آزادی درک می 
را  آن  که  آید  می  بنظر  گاه  آنکه  حال  کند؛ 
بعنوان جزء ضرور تحقق آزادی ارزشیابی 
می کند.۴در عوض، در خصوص آنچه که 
تردیدهایی  چنین  است،  مربوط  مارکس  به 
در  موضعگیری  این  زیرا  ندارد،   وجود 
متن های او صریح و آشکار دیده می شود 
آزادی  مفهوم  آزادی  دقیق  مفهوم  یگانه  که 
مثبت است. دیگر اینکه، مفهوم آزادی منفی 
نادرست و سفسطه آمیز است. در واقع، دو 
آزادی  یک  فقط  بلکه  ندارد،  وجود  آزادی 
وجود دارد. به کوتاه سخن، هر چیزی بغیر 
برای  ایدئولوژیک  پوششی  اغلب  آن  از 
یادداشتی که  سلب آزادی است. مارکس در 
بعدها از دست نوشته های ایدئولوژی آلمانی 
حذف شد، نوشت: »تاکنون آزادی از جانب 
است:  شده  تعریف  ترتیب  دو  به  فیلسوفان 
عنوان  به  و  اختیار  عنوان  به  سو  یک  از 
فرمانروایی موقعیت ها و شرایطی که فرد 
در آن زندگی می کند )عقیده ماتریالیست ها( 
و از سوی دیگر، خودرایی، رهایی از جهان 
واقعی و آزادی صرفاً خیالی روح )به عقیده 
در  او  آلمان(«.  در  بویژه  ها،  آلیست  ایده 
است،  آزاد  انسان  که  نوشت  مقدس  خانوادة 
این  از  کردن  پرهیز  منفی  قدرت  بر  بنا  نه 
یا آن )چیز(، بلکه بنابر قدرت مثبت ارزش 
قطعه  خود«.5این  خاص  فردیت  به  نهادن 
ها شکی باقی نمی گذارد که مارکس مفهوم 
مثبت آزادی را قبول دارد. در این خصوص 
گمان من این است که موضع او هنوز برای 
من  عقیدة  به  چونکه  است؛   معتبر  امروز 

مفهوم آزادی منفی )یعنی در کار نبودن سد 
و مانع( مفهوم دقیقی نیست، بلکه یک نوع 
اسطوره مفهومی است که انتقاد از آن آسان 
است. برای وقوف به این مسئله کافی است 
بگیریم  منطقی کمک  ساده  دلیل  یک  از  که 
معاصر  حقوق  فیلسوفان  از  یکی  کلسن  که 
برایمان فراهم آورده که از دید منطقی بسیار 
آن هر حق حقوقی و هر  است؛ طبق  دقیق 
برای  مانع  یا  و  تکلیف  با یک  برابر  اجازه 
صورتی  در  »مقررات  است.  دیگر  برخی 
اجازه و حقی ]به کسی[ می دهد که وظیفه و 
تکلیفی را به برخی دیگر تحمیل کند«.۶هر 
نظم هنجاری یا قانونی برای ُکنش آزاد فرد 
سدها و مانع هایی ایجاد می کند. البته، هر 
چند حق با مارکس است، وقتی تأکید می کند 
نخستین  در  و  دارد  وجود  آزادی  یک  فقط 
موجودیت  بنابر شرایط  آزادی  این  برآورد، 
تعریف می شود،  اختیار  بمثابه  خاص خود 
اما این یادآوری نیز الزم است که این موضع 
در  نمایان  یک خطر  و  واضح  حقیقت  یک 
گیرد  می  مایه  آن  از  که  حقیقتی  دارد:  پی 
اینست که هر آزادی چنانچه شرایط اجرایش 
خطر  ماند.  می  باقی  تهی  نباشد،  موجود 
مفهوم  برگرداندن  از  عبارتست  بحث  مورد 
مثبت آزادی به انتقاد نهیلیستی از شکل های 
این نکته  که حق در  بر  تأکید  حقوقی مثالً 
صورتی که اجرای مشخص آن ممکن نباشد، 
فاقد اهمیت است. در اینجا مسئله عبارت از 
انحراف از آزادی مثبت است که باید از آن 
استدالل  یک  از  انحراف  این  کرد.  اجتناب 
نادرست سرچشمه می گیرد. در واقع بدیهی 
اختیار  به  که  آنچه  با  ارتباط  در  که  است 
یعنی  اش  زندگی  خاص  شرایط  بر  بنا  فرد 
آزادی مثبت مربوط است، حقوق کم اهمیت 
در هر  و  نیست  مادی  های   از  وسیله  تر 
یک  این  پس  ندارد.  غیراساسی  جنبه  حال 
اشتباه جدی است که از مفهوم مثبت آزادی، 
چیز  یک  منزله  به  حقوق  های  ارزش  نفی 
صرفاً »صوری« استنباط گردد. با اینهمه، 
رخ  مارکسیسم  تاریخ  در  اغلب  اشتباه  این 
داده است. در این مورد کافی است که انتقاد 
بیاد  را  و صوری  بورژوایی  دمکراسی  از 
کائوتسکی  علیه  لنین  جزوه  در  که  بیاوریم 

منعکس گردیده است. 

یک مسئله مهم دیگر در زمینه تأمل درباره 
دو نوع آزادی که مخصوصاً توسط نوربرتو 
بوبیو مطرح شده، مسئله ای است که روی 
عمل  آزادی  درک  روش  دو  میان  اختالف 
است  ممکن  آزادی عمل  این  کند.  می  تکیه 
به صورت آزادی عملی که بطور جمعی یا 
فردی اجرا می شود، درک گردد. من گمان 
آزادی  از  صحبت  دوم  حالت  در  که  دارم 
منفی نامناسب است )در این حالت نیز ما با 
آزادی مثبت سر و کار داریم(. اما فکر می 
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کنم مسئله ای که از تمایز  سر  بر می آورد، 
اهمیتی چشمگیر دارد. در واقع دو قلمرو را  
باید متمایز کرد: یکی قلمرویی که در آن افراد 
بطور جمعی و دمکراتیک زندگی اجتماعی 
شان را سازمان می دهند و دیگری قلمرویی 
که در آن فرد مجزا و خصوصی حق هدایت 
زندگی خاص خود را دارد و آزاد است از 
و  باشد  برخوردار  خود  خاص  های  اندیشه 
گزینش های ویژه و غیره خود را به اجرا 
در آورد. از این دیدگاه خطر ضمنی مفهوم 
آزادی همانا یکسان گرفتن این آزادی با خود 
دریافت  به  رسیدن  و  جمعی  گیری  تصمیم 
جمعی آزادی و نفی آزادی عمل فرد به نفع 
در  است.  افراد  کلیت  یا  جمع  عمل  آزادی 
این مفهوم، مسئله ای که بطور موجه توسط 
گردد  می  مطرح  مارکسیسم  لیبرال  منتقدان 
از این قرار است: آیا قلمروهایی از زندگی 
فرد وجود ندارد که باید خصوصی بماند و 
بنابراین نباید بنا بر تصمیم های جمع تنظیم 
شود؟ من فکر می کنم که ما در اینجا با یکی 
روبروییم.  لیبرالی  انتقاد  مهم  های  نکته  از 
به عقیده من این مسئله در خور آنست که با 
دقت بررسی شود و در چشم اندازی درست 
تعریف  و  مرزبندی  وانگهی  گردد.  مطرح 
امر خصوصی نمی تواند به خودرأیی فردی 
واگذار شود، بلکه ضرورتاً باید جمعی باشد. 
عمومی  اراده  چنانچه  دیگر  سوی  از  اما 
قانونی در سودای آن باشد که به توتالیتاریسم 
یعنی  گردد؛  محدود  باید  بیانجامد، ضرورتاً 
نتواند ُبعد خصوصی را از بین ببرد، ُبعدی 
که فرد حق دارد گزینش های خاص خود را 

جامه عمل بپوشاند. 

که  دهد  نمی  اجازه  آزادی  که  بپذیریم  اگر 
آنگاه  برود،  بین  از  خصوصی  قلمرو  تمام 
ممکن است این سئوال بسیار ظریف مطرح 
گردد: برقرار کردن حد و مرز برای آزادی 
و  است  جایز  کجا  تا  فرد  خصوصی  عمل 
مرز میان تصمیم گیری جمعی و آزادی عمل 

فردی در کجا قرار دارد؟

جامعه  از  مارکس  انتقاد  توان  می  براحتی 
سرمایه داری را بر پایه مفهوم آزادی مثبت 
درک کرد. به بیان درست، انتقاد از رابطه 
بسط  به  مارکس   که  اجتماعی  مسلط  های 
یادآوری  این  بر  نهایت،  در  پرداخت،  آن 
نبود  دو شکل  از  فرارفت  که  دارد  درنگ  
آزادی خاص  جامعه تجاری سرمایه داری 
تنظیم  آزادی  نبود  یکی  دارد:  ضرورت 
اجتماعی  ناآگاهانه است؛ چون این تنظیم به 
بازار سپرده شده و بنابراین در غیاب برنامه 
نبوِد  دیگری  و  گیرد.  می  انجام  عقالنی  
فاقد  که  است  کسانی  از وضع  ناشی  آزادی 
وسایل تولید )و بنابراین  فاقد وسایل بازتولید 
موجودیت خاص خود( هستند و بر این اساس 

نمی توانند اربابان زندگی خود باشند. 

نخستین شکل نبود آزادی نشان می دهد که 
در جامعه تجاری سرمایه داری بطور کلی 
افراد )بنابراین نه فقط کسانی که به پرولتاریا 
تعلق دارند( آزاد نیستند. این آزاد نبودن در 
حدودی است که نیروهای  ناشی از همکاری 
شان که آگاهانه، اما »طبیعی« کنترل نشده 
)وحتی بنابرکاربرد اصطالح مارکس   خود 
را نسبت به آن ها آزاد نشان می دهند و به 
که  یند  آ  می  در  خارجی  های  قدرت  شکل 
در آن ها افراد خود را فرمانبردار احساس 
می کنند.. پس در این وضعیت نبوِد آزادی 
ناشی ازاین واقعیت است که افراد زیرسلطه 
قرار  شان  همکاری  محصول  نیروهای 
دارند. این نیروها معقوالنه کنترل نمی شوند 
و سازمان نمی یابند. این کار را بازار انجام 
در  معروف  بقول  رو،  این  از  و  دهد  می 

حالت »شبه طبیعی« باقی می مانند.  

نبود  از  عبارت  آزادی  نبوِد  شکل  دومین 
جامعه  در  که  است  پرولترهایی  آزادی 
و  تولید  وسایل  از  زور  به  داری  سرمایه 
بنابراین از بازتولید  موجودیت خود محروم 
اینرو ناچارند نیروی کار خود را  اند و از 
به کسانی بفروشند که مالک وسایل تولید ند 
)این نکته یادآور تحلیل های مارکس در تکیه 
روی انباشت آغازین است(. مارکس در یک 
جدال قلمی این وضعیت را  با بردگی مقایسه 
آزادی  از  آنجا  در  پرولترها  زیرا  کند.  می 
در  اند.  محروم  خویش  خویشتن  مالکیت  و 
این باره بجاست که این قطعه از کتاب سوم 
مارکس  آن  در  که  شویم  یادآور  را  کاپیتال 
نوشت: از منظر یک شکل بندی اقتصادی و 
اجتماعی بسیار پیشرفته، مالکیت خصوصی 
بطور  تولید  وسایل  توانیم  می  )البته  زمین 
کلی را  نیز بر آن بیفزاییم( در قیاس با این 
خصوصِی  مالکیت  در  انسان  که  واقعیت 
پوچ  امری  باشد،  برده   یعنی  دیگر  انسان 
بنظر می رسد.۸از اینرو، به عقیدة مارکس 
زندگی  بازتولید  برای  الزم  وسایل  چنانچه 
بنیادی  بطور  باشد،  فرد، خصوصی  خاص 
آزادی فرد را نفی می کند و او را در مقیاس 

وسیعی به مالکیت دیگری در می آورد. 

این دو شکل نبود آزادی در عین حال متفاوت 
که  این حیث  از  متفاوت  اند.  مربوط  بهم  و 
»طبیعت  از  تبعیت  قالب  در  آزادی  نبود 
ثانوی« وضعیت همه چهره های  اجتماعی 
اعم از چهره سرمایه دار و کارگر را ترسیم 
آزادی  نبود  دوم  شکل  آنکه  حال  کند؛  می 
توصیف  را  پرولتاریا  ویژه  وضعیت  فقط 
بستگی  بهم  نسبت  آنها  اینهمه،  با  کند.  می 
متقابل دارند؛ چونکه تعمیم رابطه های بازار 
تقلیل  موجب  آزادی(   نبود  شکل  )نخستین 
خود  بنوبه  و  شود  می  کاال  به  کار  نیروی 
از  پرولتاریا  اجباری  بیش  و  کم  محرومیت 
وسایل معیشت و بنابراین محرومیت از شکل 

دوم نبود آزادی را باعث می گردد. 

درست با فرارفت از این دو شکل نبود آزادی 
است که باید دگرگونی اجتماعی را بنا بر آنچه 
مارکس خط های مهم آن را در قطعه معروف 
کتاب سوم کاپیتال ترسیم کرد، هدایت نمود: 
»تولیدکنندگان همکار، مبادله ارگانیک خود 
با طبیعت را بطور معقوالنه تنظیم می کنند 
زیر  را  آن  آن،  از  کور  فرمانبری  بجای  و 
کنترل مشترک خود در می آورند«.9افراد، 
شرایط تولید و بازتولید زندگی خود را بطور 
جمعی تصاحب می کنند. زدودن نبود آزادی 
ای  آزادی  نبود  دیگر  عبارت  )به  پرولترها 
که همچون سلطه طبقاتی درک می شود( با 
عین  در  تولید،  وسایل  دوباره  تملک جمعی 
منزله  به  آزادی  نبود  زدودن  معنی  به  حال 
از خود بیگانگی است، زیرا همکاری میان 
عقالنی  ای  برنامه  بر  بنا  پس  این  از  افراد 
تنظیم و سازمان داده می شود و بنابراین از 
نیروی  خصلت  و    Naturwüchsigkeit 
کور و بیگانه آن فراتر رفته است. با اینهمه 
مارکس می افزاید، چنانکه می دانیم تا اینجا 
با آزادی سر و کار داشته ایم، اما  ما کامالً 
با آزادی ای که هنوز در لوای فرمانروایی 
ضرورت درک می شود. فرمانروایی واقعی 
از  برخاسته  کار  که  جایی  در  تنها  آزادی 
ضرورت و قطعیت خارجی پایان می یابد، 

شروع می شود. 

در این باره، مسئله بغرنج رابطه میان آزادی 
در کار و آزادی فراسوی کار را به کناری 
می نهیم تا به نکته قطعی دیگر درک مارکسی 
دوباره  اجتماعی  تملک  بپردازیم.  آزادی  از 
و  آگاهانه  جمعی  رهبری  و  تولید  وسایل 
برنامه ریزی شده، دگرگونی رابطه ها میان 
افراد را ایجاب می کند. همانطور که ژاک 
تکسیه می نویسد: به عقیده مارکس»فردیت 
ویژه کمونیسم بطور بنیادی جدید است. این 
اصطالح  قوی  مفهوم  به  اجتماعی  فردیت 
است که در آن اجتماعی، جامعه پذیر معنی 
اجتماعیت  دیگر  بودن  اجتماعی  و  دهد  می 
مطرح  کانت  نزد  که  آنطور  ناپذیر،  جامعه 
طبیعی  رشد  هرگونه  زدودن  نیست«.  بود، 
اجتماعی  زندگی    )Naturwüchsigkeit) 
عمومی  و  آزاد  فردیت  ظهور  با  زمان  هم 

است.۱0

با رسیدن به این نقطه الزم می آید از خود 
های  محدودیت  همچنین  و  ارزش  بپرسیم 
برخورد مارکس با مسئله آزادی چیست؟ آیا 
در بینش تئوریک او دشواری ها یا تناقض 

های حل نشدنی وجود ندارد؟

آزادی  درباره  مارکس  تئوریک  میراث 
انتقادی  قابلیت  دیدگاه  از  باید  اساسی  بطور 
آن نگریسته شود. میراث تخطی ناپذیری که 
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مبتنی  دقیقاً  گذاشت،  باقی  ما  برای  مارکس 
به  یکی  آزادی  نبود  شکل  دو  از  انتقاد  بر 
کسانی  بر  )مالکان  طبقاتی  سلطه  عنوان 
عنوان  به  دیگری  و  ندارند(  چیز  هیچ  که 
از  خود بیگانگی است. بدون تردید در این 
باب می توان تصدیق کرد که انتقاد مارکس 
پوشی  چشم  سهم  آزادی  لیبرالی  دریافت  از 
ناپذیری را تشکیل می دهد و از سوی دیگر 
بسیار  های  شکل  در  معاصر  لیبرالی  فکر 
است.  شده  پذیرفته  وسیعاً  پیشرفته  و  مدرن 
شایستگی  به  همیشه  برای  یکبار  مارکس 
نشان داد که حقوق آزادی در صورتی کامالً 
نارساست که بوسیله رابطه های مالکیت که 
شرایط ضرور مادی آزادی را  نفی می کند، 

محدود شود. 

مارکس  شایستگی  این  باید  دیگر،  سوی  از 
را بازشناخت که نشان داد تنظیم همکاری – 
از این پس سیاره ای- میان افراد بر اساس 
است  باری  فاجعه  تضادهای  مکان  بازار، 
تنظیم  و  آگاهانه  مدیریت  عناصر  دخول  که 
سیاسی  و دولتی دینامیسم های اقتصادی را 

کامالً ضروری می سازد. 

صحت انتقادهای مارکس در مقیاس وسیعی 
بنا بر دگرگونی هایی که جامعه های ما طی 
قرن 20 از سر گذرانده اند، تأیید شده است. 
از یکسو، دستکم از زمان کینز مالحظه می 
شود که تنظیم فعالیت اقتصادی نمی تواند به 
بازار واگذار شود و بر این اساس نمی توان 
از دخالت آگاهانه معاف بود. از سوی دیگر، 
حقوق  که  دارد  رواج  وسیعاً  دریافت  این 
اقتصادی  حقوق  با  چنانچه  آزادی  ضامن 
بر  مالکیت  تضمین   برای  که  اجتماعی  و 
یابد  می  اختصاص  غیرمالکان  خویشتن 
در  درست  بیان  )به  که  هایی  با ضمانت  و 
به  جمع  بوسیله  پراتیک(  از  بیش  تئوری 
مسکن،  بهداشت،  کار،  حق  زمینه  در  آنها 
توزیع عادالنه و غیره اعطا می شود، تکمیل 
نگردد، کامالً نارساست. بنابراین، می توان 
گفت که دگرگونی های تاریخی که در فکر 
آن  که  هایی  جنبش  و  کرد  خطور  مارکس 
زیادی  موردهای  در  دارند،  می  اعالم  را 
از  که  است  آزادی  نبود  دو شکل  با  مرتبط 
را  مارکس  انتقادی  بینش  درستی  به  یکسو 
دگرگونی  دیگر،  از سوی  و  کند  می  تأیید  
هایی بوجود می آورد که با دگرگونی هایی 
که مارکس مطرح کرد بسیار متفاوت است. 
انتقاد مارکس از جامعه سرمایه داری بدون 
کمترین تردید عامل مؤثر دگرگونی و انسانی 
کردن سرمایه داری است. اما دربارة بخش 
اندیشه  دربارة  یعنی  مارکس،  فکر  اتوپیایی 
یک جامعه آزاد که او در ذهن داشت و مبتنی 
جدید  های  رابطه  و  مالکیت  جدید  شیوه  بر 
اجتماعی بین افراد می باشد و بنابراین، قادر 
خودبیگانگی  از  و  طبقاتی  روابط  بر  است 

اجتماعی غلبه کند چه داوری باید کرد؟ بنظر 
آثار  انتقادی  قابلیت  درست  ارزشیابی  من 
که  است  پذیر  امکان  صورتی  در  مارکس 
نقطه های ضعف و تناقض های اساسی آنها 
اینرو،  از  کنیم.  مشخص  معینی  دقت  با  را 
مایلم به برخی تأمل ها درباره این موضوع 

بپردازم.

نخستین مسئله ای که باید مطرح کرد مسئله 
از  مارکس  انتقاد  است.  بازار  از  فرارفت 
باید  آزادی  نبود  ساختار  عنوان  به  بازار 
حتی در جنبه های ضعیف و مسئله برانگیز 
قرار  تحلیل  موضوع  آن  )پروبلماتیک( 
تواند  بازار می  که  است  اگر درست  گیرد. 
ناخودآگاه  اجتماعی  تنظیم  پارادیگم  نقش 
کند  ایفاء  را   ) A. posteriori ( پسینی  و 
تنظیم  آزاد  نا  جمع  بوسیله  خودبخود  )پس 
اجتماعی  های  علم  آنچه  بر  بنا  شود(،  نمی 
درست  اینهم  اند،  کرده  ثابت  بارها  معاصر 
تئوری  چون  ها  سیستم  تئوری  به  که  است 
سیستم لومان ) Luhman ( یا به تئوری های 
بغرنجی ) Complexité ( بیندیشیم و به این  
اجتماعی  روندهای  برتری  که  بیندیشیم  نیز 
نسبت به رویکردها و خواست های افراد و 
»طبیعت  بیرونی  حالت  و  استقالل  بنابراین 
بسی  آن  اهمیت  که  است  ای  پدیده  ثانوی« 
فراتر از بازار است. واقعیت اجتماعی بنابر 
طبیعت خاص خود به گریز از برنامه ریزی 
های  هدف  بین  هرگز  پس  دارد.  گرایش 
آگاهانه  بازیگران و آنچه نتیجه ترکیب پیش 
رابطه  است،  فردی  های  فعالیت  نشده  بینی 
بدست  نتیجه  این  آن  از  ندارد.  وجود  دقیق 
می آید که از خود بیگانگی، برخورد افراد 
خارجی  قدرت  بمثابه  اجتماعی  واقعیت  با 
است.  وابسته  بازار  به  شدت  به  یقین  به 
هم  بغرنجی  از  بیگانگی  خود  از  این  البته 
است  ای  مسئله  بنابراین  و  گیرد  می  مایه 
و  آن سر  با  معاصر  موجود  جامعه  هر  که 
که  کرد  تصدیق  توان  نمی  پس  دارد.  کار 
بازار و  بین از خودبیگانگی و رابطه های 
خودبیگانگی  از  حذف  و  بازار  حذف  میان 
همانندی مطلق وجود دارد. از سوی دیگر، 
این نیز درست است که هنگامی که بازار را 
مترادف با تنظیم ناخودآگاه و پسینی تعریف 
می کنیم، خودبخود این واقعیت را ندیده می 
و  است.  شده  تنظیم  همیشه  بازار  که  گیریم 
بر این اساس، به ترتیب معینی آن را مطلق 
از دولت و حقوق دولتی که آن را  کرده و 
ممکن می سازند، جدا می کنیم.۱۱بازار که 
همواره بوسیله سیاست مشخص شده، محتمالً 
وضع آن در آینده هنوز بیشتر به همان ترتیب 
خواهد بود.  پس به یقین یک چیز »طبیعی« 
آنطور که لیبرال ها فکر می کنند، نیست. به 
آید:  عقیده من دو نتیجه از آن به دست می 
های خارج  قانون  از  پیروی   اینکه  نخست 

( Heteronomie ( تنها از بازار پدید نمی 
آید و بازار به تمامی پیروی از قانون های 
کاپیتال  محدودیت  اینکه  دوم  نیست.  خارج 
ای  پایه  آن  از  خواهیم  می  که  مقیاسی  در 
این است  برای تحلیل اجتماعی بسازیم، در 
ایفا  آن  در  واقعی  نقش  دولت و سیاست  که 
آید  می  بدست  نتیجه  این  آن  از  کنند.  نمی 
بازار  وجود  که  کرد  تصدیق  توان  نمی  که 
در یک اندام اجتماعی بسیار بغرنج در نفس 
خود مترادف با از خودبیگانگی و پیروی از 

قانون های خارج است.

نبود  درباره  مارکس  بحث  دیگر  بخش  در 
کنیم.  می  برخورد  جدیدی  مشکل  با  آزادی 
مربوط  مالکیت  های  رابطه  به  بخش  این 
فاقد  که  کسی  مارکس  عقیدة  به  گردد.  می 
خویشتن  مالک  و  آزاد  است،  تولید  وسایل 
وضعی  چنین  در  اینرو  از  نیست.  خویش 
نیروی کارش را بفروشد و بر  ناچار است 
مالکیت  سلب  پس  شود.  استثمار  اساس  این 
کردن  جمعی  و  کنندگان  مالکیت  سلب  از 
تولید که شرط ابتدایی ضرور آزادی است، 
آزادِی  که  بود  خواهد  مؤثر  صورتی  در 
قربانی بودن استثمار و رهایی وی از اجبار 
گیرد.  بر  در  را  کارش  نیروی  فروش  در 
را  آنچه  تواند  نمی  آزادی  اجرای  بنابراین 
آزادی  ضرور  شرط  مارکس  عقیده  به  که 
ریزی  برنامه  تولید  و  جمعی  مالکیت  یعنی 
شده است، مورد سئوال قرار دهد. به عقیدة 
چیز  بمثابه یک  تواند  می  این موضوع  من 
دشواری  همچون  )یعنی  متناقض  یا  متضاد 
اصلی رابطه میان دمکراسی و سوسیالیسم( 
جلوه کند. تصدیق کارایی آزادی در امر تابع 
انتخاب  آزادی  نفی  مستلزم  نبودن،  استثمار 
قاعده ها یی  بطور دمکراتیک است که در 
شکل های مالکیت و تنظیم اجتماعی )مالکیت 
خصوصی یا عمومی، بازار یا دولت، انجمن 
های داوطلبانه یا جماعتی( نقش اساسی دارد. 
به عبارت دیگر، این ِاشکال را می توان بدین 
با   اقتصادی  گرایی  جمع  کرد:  بیان  ترتیب 
کثرت گرایی واقعی سیاسی ناسازگار است. 
این  انتخاب  در  تنها  این کثرت گرایی  زیرا 
یا آن شکل تنظیم اجتماعی توجیه می شود. 
تنها  انداز جمع  گرایانه  حال آنکه در چشم 
یک انتخاب مشروع همساز با آزادی اساسی 
است،  استثمار  از  رهایی  آزادی  همانا  که 
وجود دارد. همانطور که ژاک بیده در کتاب 
»تئوری مدرنیته« تصریح کرده: مارکسیسم 
ارتدکس شکل – برنامه را به همان ترتیب 
بومی می کند که لیبرال ها شکل – بازار را 
بومی می کنند. البته تصدیق آزادِی وارستن 
از استثمار بمثابه انتخاب جمعی که به شکل 
های مالکیت، برنامه و بازار، بخش عمومی 
نفی  باعث  گردد،  می  مربوط  و خصوصی 
ایراد  توان  دمکراسی سیاسی می شود. می 
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است؟  آمیز  تناقض  امر  این  چرا  که  گرفت 
های  شکل  بین  انتخاب  آزادی  حفظ  چرا 
دارد؟  ضرورت  اجتماعی  تنظیم  مختلف 
چرا کثرت گرایی سیاسی نباید قربانی جمع 
این  تناقض ناشی از  اقتصادی شود؟  گرایی 
برتری  بر  استوار  انتخاِب  که  است  واقعیت 
بر  بنا  نشدن-که  استثمار  آزادی  به  دادن 
خواسِت افزایش آزادی مؤثر افراد برانگیخته 
می شود- آنها را از پیروی قانون های خارج 
می رهاند، اما در مقابل شکل جدید پیروی 
از  قانون های خارج را می آفریند و امکان 
های  شکل  زمینه  در  دمکراتیک  انتخاب 

تنظیم اجتماعی را حذف می کند.

می  باز  شد،  گفته  اینجا  تا  آنچه  بر  عالوه 
توان ایراد دیگری گرفت.۱2یک دمکراسی  
گیری  تصمیم  تابع  چیز  همه  آن  در  که  تام 
خواستنی  نه  و  ممکن  نه  است،  دمکراتیک 
هر  که  مقیاسی  در  دمکراسی  این  است. 
های  قاعده  مستلزم  دمکراتیک  گفتمان  
پذیرفته ای است  که پیش فرض دمکراسی 
و بنابراین رها از تصمیم گیری دمکراتیک 
تام  دمکراسی  اگر  نیست.  ممکن  اند، 
خواستنی  این  برعکس،  نیست،  خواستنی 
مثل  اساسی  های  تضمین  برخی  که  است 
حقوق بشر، به طور قاطع  مورد تأیید قرار 
دمکراتیک  اراده  از  رها  بنابراین،  و  گیرد 
انداز  احتمالی باشد. پس چرا آنچه در چشم 
مارکسیستی مثل تصاحب جمعی منابع عمده 
نباید  است،  آزادی  اساسی  ضامن  تولید، 
باشد؟  دمکراتیک  گیری  تصمیم  از  رها 
است  پرهیزناپذیر  صورتی  در  ایراد  این 
طبق  اقتصاد  و  گرایی  جمع  باشد  مسلم  که 
نقشه یگانه ابزاری است که رهایی ا فراد را 
از اجبار اقتصادی- یعنی رهایی آنها را از 
سلطه طبقاتی و نبود آزادی-ممکن می سازد. 
اندیشه سوق  این  به رد  دلیل ما را  البته دو 
می دهد. در جای نخست، شکل های دیگر 
پذیر  امکان  اصل  در  اقتصادی  سازماندهی 
است و آزاد کردن فرد از قید و بند طبقاتی و 
بنابراین تدارک پایه حاکمیت برابر و واقعی 
می  )مثالً  سازد  می  ممکن  را  شهروندان 
توان به دمکراسی درون مؤسسه، به سرمایه 
مالکیت گسترده و  بر  مبتنی  ای  توده  داری 
مدل  تحمیل  دوم  دلیل  به  بنا  اندیشید(.  غیره 
مستلزم  گرایانه(  جمع  )مدل  معین  پیش  از 
ناپذیرفتنی  سلطه  های  شکل  به  بازگشت 
است، چون موجب حذف همه گزینش های 
جمع  با  مقابل  و  مغایر  اجتماعی  و  سیاسی 
آزادی  نفی  به  بدین سان  و  گرایی می شود 

سیاسی می انجامد.

اما چرا چنین اهمیتی برای موضوع آزادی 
سیاسی قائلیم؟ مسئله برای من کامالً روشن 
فکر  در صورتیکه   – سیاسی  آزادی  است. 
بنا  و  خصوصی  مالکیت  حذف   با  کنیم 

اساسی  سرچشمه  آنچه  جمعی  تملک  بر 
تضادهای  بنابراین  و  فردی  خودمحوری 
آشتی ناپذیر میان افراد و همچنین میان افراد 
و جامعه است، از میان بر می خیزد- دیگر 
مسئله ای ایجاد نمی کند. زمانی که دلیل های 
افراد  میان  ناپذیر  آشتی  تضادهای  تاریخی 
اجتماعیت  شرایط  مجموع  در  گردد،  محو 
کامالً اجتماعی و همبسته ای ایجاد می گردد 
به  تواند  می  متقابل  های  رابطه  آن  در  که 
شکل کامالً مشترک تنظیم شود و دیگر نشانه 
کانت  اجتماعیت«  ناپذیری  »اجتماع  از  ای 
موجود نباشد. بدیهی است که اگر وضع از 
این قرار باشد، مسئله کشمکش میان گزینش 
شکل  به  مربوط  متعارض  و  مختلف  های 
ها و ساختارهای تنظیم اجتماعی و بنابراین 
بیرون  بحران  از  قویاً  سیاسی  آزادی  مسئله 
ما  صورت  این  در  من  عقیده  به  آید.  می 
فراسوی کشمکش و  ای  خود را در جامعه 
مسئله  آن  در  که  یابیم  می  سیاست  فراسوی 
دیگر  کردیم،  اشاره  آن  به  پیشتر  که  هایی 
معنی نخواهند داشت. با اینهمه بنظر می رسد 
که این اندیشه مارکس نتیجه یک پیش فرض 
دگماتیسم  این  است.  دگماتیک  ای  اندازه  تا 
نفع  که  است  دگماتیسمی  مقابل  نقطه  نظری 
شخصی، آنتاگونیسم و میل سلطه جویی را به 
ناپذیر موجود  اجتناب  عنوان مشخصه های 
فرض  پیش  برعکس  کند.  می  مطلق  انسان 
تأیید می کند که حذف  پروبلماتیک مارکس 
نوع معینی از رابطه های مالکیت لزوماً به 
شکل جدید رابطه های اجتماعی و همبستگی 
»خیالبافی  این  اگر  انجامد.  می  افراد  بین 
کننده  قانع  دلیل های  انسان گرایانه« را که 
نقص آن را نشان می دهد، به کناری نهیم، 
مسئله بوضوح بغرنج تر می شود و در پی 
آن این سئوال مطرح می گردد که در برابر 
غلیان های نابرابرانه و ضد اجتماعی، میل 
به قدرت و ثروت خصوصی، کشمکش بین 
فردیت و همبستگی، کشمکش میان شایستگی 
و نیازها چه باید کرد؟ اگر پنهان کردن این 
مجموعه مسئله ها به این دلیل که ریشه ژرف 
در تاریخ انسان گرایانه دارند، ناممکن است، 
تصمیم  ها،  به کشمکش  مربوط  های  مسئله 
گیری های جمعی و قاعده هایی که باید آنها 
را سازمان دهند، در صدر قرار می گیرند. 
و در این صورت دشواری هایی که در بخش 
پیش برشمردیم، همچنان حدت خود را حفظ 

می کنند.

اگر تأمل های پیشین درست باشند، ما به تضاد 
منطقی زیر می رسیم: از یکسو )دقیقاً بنا بر 
جنبه های معینی از تحلیل های مارکس( می 
دنیای  در  اقتصادی  آزادی  اجرای  که  دانیم 
غیره(  و  سودجستن  اقدام،  )آزادی  مدرن 
آزادی  که  آورد  می  بوجود  هایی  نابرابری 
مفهوم  به  دمکراسی  بمثابه  را  افراد  برابر 

حاکمیت برابر شهروندان بشدت محدود می 
کند. این نکته به قدری واضح است که نیاز 
از  اما  ندارد.  آن  تأکید روی  و  پافشاری  به 
سوی دیگر می دانیم که حذف جمع گرایانه 
رهایی  چند  هر  اقتصادی،  های  آزادی  این 
فروش  اجبار  )یعنی  شونده«  »استثمار  کار 
نیروی کارش( راتضمین می کند، اما به نوبه 
خود کثرت گرایی سیاسی را )هرگاه بعنوان 
تقابل و حتی تعارض میان شکل های متفاوت 
تنظیم اجتماعی درک کنیم( از میان بر می 
حاکمیت  اندازه  همان  به  بنابراین،  و  دارد 

شهروندان را محدود می کند. 

که  بپذیریم  را  تزی  اگر  دیگر،  بیان  به 
مقدماتی  اقتصاد شرط  آن جمعی شدن  طبق 
وجود اراده واقعی عام است، با این تناقض 
عام محکوم  اراده  این  که  روبرو می شویم 
به خاموشی شده است. زیرا در زمینه مسئله 
اساسی چیزی برای گفتن ندارد. البته خالف 
آن نیز درست است: یعنی اگر شرایط واقعی 
اگر  نشود،  ایجاد  شهروندان  برابر  حاکمیت 
قدرت های متفاوت )در جای نخست قدرت 
می  که  ای(  رسانه  و  مالی  اقتصادی-  های 
توانند در اراده عام شان اثر بگذارند، خنثی 
واقعی  اراده  تواند  می  کی  پس  نگردد، 

دمکراتیک شهروندان تبلور یابد؟

آیا این دشواری چنان است که هر راه حلی را 
مانع می گردد؟ البته نه در این مورد. فکر می 
کنم بخاطر سپردن این نکته ضروری است. 
پروبلماتیک  که  دهد  می  امکان  ما  به  چون 
آزادی نزد جامعه های مدرن را در تنوع و 
خصلت برهان دو وجهی آن درک کنیم. بنظر 
می رسد که هر دو دیدگاه مخالف از ُبعدهای 
مهم آزادی که نمی توان هیچیک از آنها را 
قربانی کرد، دفاع می کنند. اما اگر در نظر 
گیریم که آزادی در جامعه مدرن نیازمند یک 
پیوسته  بهم  بسیار  و  متغیر  بغرنج،  دستگاه 
است، شاید بتوان این مشکل را حل کرد، یا 
قبل  آزادی  کاست.  تناقض  حدت  از  دستکم 
بر  بنا  که  است  حقوقی  آزادی  چیز  هر  از 
مقررات اساسی توسط دولت حقوقی تضمین 
آزادی سیاسی،  از  آزادی عبارت  می شود. 
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و 
گزینش ها بوسیله ابزار دمکراسی است. با 
بیدرنگ  را  ما  که  است  چیزی  این  اینهمه، 
این آزادی های اساسی – حداقل شرایط  به 
غفلت  مورد  اغلب  که  دمکراتیک-  اساسی 
واقع می شود، باز می گرداند و چیزی است 
که در حقوق اجتماعی اساسی چون حق کار، 
آموزش و در استفاده از ساختها و نهادهای 
و  ناموجود  دیروز  )که  اجتماعی  همبستگی 
امروز اغلب در معرض خطر است( تبلور 
می یابد. با وجود این فکر می کنم که باید در 
شمار ُبعدهای آزادی فرد مدرن که خود را 
آزاد، مالک خودش و استعدادهایش احساس 
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که  آورد  حساب  به  را  ای  آزادی  کند،  می 
ژاک بیده آن را »اصل قرارداد بین فردی« 
و بنابراین در مقیاس معینی آزادی بازار می 

نامد. 

جنبه  بین  تنها  نه  که  است  روشن  بنابراین 
پیش  از  هماهنگی  آزادی،  گوناگون  های 
تعیین شده ای برقرار نیست، بلکه در واقع، 
اغلب اوقات بین آنها ناسازگاری وجود دارد. 
سئوالی که فیلیپ وان پاریژ در یک بررسی 
جالب تحت عنوان »آیا عدالت و دمکراسی 
از  فرارفت  آیا  پرسد:  می  ناسازگارند؟« 
آن  از  مارکس  که  آزادی  نبود  های  شکل 
بطور مؤثر انتقاد کرد ممکن است؟ بی آنکه 
آزادی در ُبعد »اصل قرارداد بین فردی«، 

آزادی بازار از بین برود. 

به  توان  بعنوان فرض می  فکر می کنم که 
این صورت استدالل کرد: مسئله عبارت از 
بیشتر  بلکه  نیست،  بازار  آزادی های  حذف 
آنها تنها در صورتی  توجه به این است که 
که  دهند  می  تشکیل  را  واقعی  های  آزادی 
مقیاس  این  در  باشند،  فراگیر  و  پذیر  تعمیم 
پیش فرض نباشند و رابطه سلطه یا طرد و 

رابطه طبقاتی ایجاد نکنند. 

اگر  که  آید  می  بدست  نتیجه  این  بنابراین، 
بتوان در مقیاس معینی آزادی های بازار را 
توان طرد و سلطه  نمی  مقابل  در  پذیرفت، 
را  شهروندان  برابر  حاکمیت  محدودیت  و 
پذیرفت. این بدان معناست که مسئله عبارت 
مختلف  های  راه  )از  همگان  حق  تأمین  از 
حقوق  اجتماعی،  حقوق  مانند  شدن  جمعی 
در  دیگر  های  حل  راه  و  شهروندی  وسیع 
این راستا( در بهره مندی از ثروت اجتماعی 
است که از کار همه نسل های گذشته فراهم 
آمده. پس از اینرو، می توان گفت که آزادی 
های  آزادی  صورتی  در  تنها  بازار  های 
های  فرصت  که  شوند  می  محسوب  واقعی 
افراد  همه  برای  اجباری،  نه بصورت  باز، 
فراهم آورند. یعنی در یک جامعه بسیار آزاد، 
اصل قرارداد بین فردی و حتی قدرت اقدام 
از  یکی  که   - را  برای همه  باز  باید شانس 
شیوه های ممکن ابراز استعدادهای شخصی 
دقیقاً  دیگر،  سوی  از  و  سازد  فراهم  است- 
باید مانع همه گرایش های تام گرا و استثمار 
کننده باشد. زیرا این مسئله نیز بسیار اهمیت 
جنبه  در  آزادی  )که  بازار  آزادی  که  دارد 
بازار، رهایی  از  های معین است(، رهایی 
از ضرورت رقابت و آزادی ساختِن رابطه 
ها و نهادهای غیرسوداگرانه و توسعه همه 
در  های  هدف  که  را  انسانی  های  فعالیت 
نفس خود اند، ممکن سازد. دقیقاً مارکس در 
کتاب سوم کاپیتال تجسم فرمانروایی حقیقی 
همه  به  توجه  با  است.  داده  تمیز  را  آزادی 
پایان  ها  مدل  حکومت  که  موردهاست  این 

یافته و آزادی افراد بمثابه ایده آل در دنیای 
سرشار از نابرابری ها و کشمکش ها دور 
پویای  کارکرد  با  تنها  و  است  دسترس  از 
ُبعدهای مختلف دمکراسی، عدالت و حقوق 
و بنابراین در یک روند متغیر و چند ُبعدی 
که  مهم  کامالً  مختلف  های  جنبه  در  نیز  و 
بین آنها هیچ هماهنگی از پیش معینی وجود 
ندارد و نمی توان هیچیک از آنها را قربانی 

کرد، تحقق یافتنی است. 

از این دیدگاه، دریافت مارکس دیگر بعنوان 
های  سئوال  به  گفتن  پاسخ  درخور  تئوری 
ما جلوه نمی کند. اما کسانی که می خواهند 
مدرنیته  در  آزادی  مسایل  مجموع  درباره 
بحث کنند باید آن را بعنوان یک پشتوانه و 
آن  تکمیل  به  و  باشند  داشته  ذهن  در  سهم 
پردازند. بنابراین باید از آن فراتر رفت، اما 
انتقادی  از  ماندن  به عقب و غافل  بازگشت 

که مارکس فرمولبندی کرد، ناممکن است.
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نظری

روالن بارت در میانه منت و اثر

جیان هان
ترجمه عزت اله فروغی

منبع انسان شناسی و فرهنگ 

مقدمه

های  جریان  تمامی  در  تقریبا  بارت  روالن 
مهم نقد ادبی دوران پس از جنگ ایفای نقش 
کرده است . بارت ِ ضد تجدد که نگاهی به 
سوی گذشته دارد به قدر بارتِ  آوانگارد که 
سیر   . نیست  شهره  است  »اس/زد«  مؤلف 
تکوین نظریه اش با آمدوشد میان مفهوم متن 
و اثر ، آوانگاردیسم و کالسیسیسم تجلی می 
یابد . تحلیل این موقعیت های نظری به ما 
امکان می دهد تا چالش های نقد ادبی را بهتر 

واکاوی کنیم .

کلمات کلیدی : روالن بارت ، متن ، اثر ، 
آوانگارد ، کالسیسیسم .

از  از سوی محققین چینی  بارت که  روالن 
سالهای دهه ۸0 میالدی بسیار مورد خوانش 
یک  عنوان  به  است  گرفته  قرار  مطالعه  و 
می  شناخته  آوانگارد  بزرگ  پرداز  نظریه 
شود که با مقوله ساختارگرایی و مفهوم متنیت 
اش تاثیر قابل توجهی بر تئوری ادبی گذاشته 
است . بارت در همه جریان های ادبی پس 
از جنگ حضور داشته است ؛ همچون یک 
دهه  جامعه  اگزیستانسیالیست  و  مارکسیست 
مثل یک  ؛  دهد  قرار می  نقد  مورد  را   50
ساختارگرا تالش می کند علم ادبیات جدیدی 
یک  مثل   ، آورد  پدید   ۶0 دهه  سالهای  در 
متن  بازنویسی  و  خوانش  با  پساساختارگرا 
و  است  لذت  پی  در   ، دهه ۷0  سالهای  در 
در سالهای پایانی عمرش همچون یک ضد 
تجدد به سرخوشی از خواندن آثار کالسیک 
یا  فرانسه  ادبی  نقد  در  او  آورد.  می  روی 

تولید ادبی جایگاه ویژه ای دارد . او به نظام 
تحصیلی عالقه ای نشان نمی دهد اما در سال 
۱9۷۷ کرسی معناشناسی ادبی ُکلژ دوفرانس 
را به عهده می گیرد ؛ او پرچمدار آوانگارد 
شناخته می شود اما در سالهای آخر عمرش 
آراء   . کند  رجعت  سنت  به  که  کرد  تالش 
»اس/ تا  گرفته  راسین«  »درباره  از  وی 
زد« ، اغلب محل بحث و جدل های شدیدی 
بوده است . او در تمام مدت زندگانیش بین 
زیبایی  قضاوت   ، واقعیت  و  سرخوشی 
 . بود  نوسان  در  دانایی  اختیار  و  شناختی 
پیچیدگی این مرد ما را بر آن می دارد که 
مکاتب و آراء ادبی را مورد توجه و مالحظه 
قرار دهیم . سعی می کنیم که از خالل دو 
اندیشمند  این  کلمه کلیدی ، خط سیر فکری 
را برای نشان دادن نگرانی های معنوی و 
نظری و همچنین چالش های نقد فرانسه از 
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زمان جنگ تحلیل کنیم . این دو کلمه ، اثر 
و متن هستند .

۱-    از اثر به متن  

پایانی دهه ۶0  از سالهای  فرانسه  ادبی  نقد 
با مطرح شدن مفاهیم جدیدی همچون متنیت 
 ، ناخوانا  یا   )scriptible(نوشتنی متن   ،
هیجان  و  دستخوش شور  غیره  و  بینامتنیت 
بسیار گردید . ظهور مفهوم متن و جایگزین 
دچار  را  منتقدین   ، اثر  مفهوم  با  آن  شدن 
گفتمان  در  متن  و  اثر  پیشتر   . کرد  شوک 
های ادبی دو اصطالح معمولی به شمار می 
آمدند . متن بر عنصر اصالت اثر تاکید دارد 
و اثر بیانگر ارزش زیبایی شناختی است : 
دهنده  نشان  دومی  و  است  پدیده  یک  اولی 
عمق و غنا می باشد . از سالهای دهه ۶0 و 
۷0 ، مفهوم اثر مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و متن به یک مفهوم کلیدی مبدل شد. 
از یک سو اصطالح  اثر دیگر مورد توجه 
هر  اصول  جستجوی  بر  که  ساختارگرایان 
حوزه گفتمانی متمرکز می شوند و از داوری 
در مورد ارزش چشم پوشی می کنند قرار 
نمی گیرد و از سوی دیگر نظریه پردازان 
متنیت سعی کرده اند مفهوم متن را جایگزین 
مفهوم اثر کرده و این طبقه بندی را دگرگون 
سازند به این ترتیب که متن ، ارزش و اثر 
، ضد ارزش خواهد بود . بارت در بطن این 
جریان ، مقاالت مهمی برای پیشبرد جنبشِ  ” 
از اثر به متن ” منتشر ساخت . وی در مقاله 
ای که در عنوان آن از این اصطالح استفاده 
شده بود می گوید : » در برابر اثر- مفهومی 
سنتی که برای مدتها تصور می شد و امروز 
 ” نیوتنی   ”  ، نوعی  به  را  آن  بتوان  شاید 
خواندش - مقوله جدیدی متولد می شود که 
مولود لغزش یا دگرگونی انواع پیشین است 
. این مقوله همان متن)Texte( است «)۱( . 
اثر به طور سنتی ماوراء متن بود، متن و اثر 
اثر  این  اما  هرچند از نظر جوهره یکسانند 
است که عهده دار ارزش ذهنی انسان است . 
از نظر منتقدین باید از تحلیل متن به اثر رسید 
تا بتوان به دنیای ذهنی مؤلف پیوند خورد . 
اما محققین جوان که با موفقیت زبان شناسی 
نوین انگیزه های بسیاری یافته اند دیگر از 
این شیوه گفتاری ادبیات رضایت ندارند زیرا 
به زعم آنها این شیوه فقط یک گپ ادبی است 
پرچمدار  بارت   . است  علمی  بنیان  فاقد  که 
اندیشه ی جدیدی است که تالش می کند هر 
متن را در سیستم زبان شناختی یا در معنای 
 . بگنجاند  انسان شناختی  تر در سیستم  عام 
او تالش کرد در همان دوره ساختارگرایی 
اش دانشی براساس متون عینی پدید آورد که 
واقعی  از  اعم  متون  کلیه  بر  جامع  شرحی 
 )Texte(بزرگ T یا مجازی باشد . حرف
بیانگر یک ماوراء است ، ماورائی که غیر 
یک   از  بارت  اگر   . است  اثر  ماوراء   از 

“چیز جدید ” مثال ” متن “)Texte(صحبت 
می کند بجاست بگوئیم که این امر ما را وا 
می دارد تا نگاه جدیدی برای متحول ساختن 
آگاهیمان نسبت به زبان و گفتمان ادبی و نیز 
رهنمون ساختن خود به سوی هدفی به جز 

نقد سنتی داشته باشیم .

امروزه دیگر به متن ادبی نه در همان دنیای 
هر  با  ارتباطش  در  بلکه  آن  به  مخصوص 
سیستم نشانه - معناشناختی نگریسته می شود 
یاکوبسون  رومان  نظر  از  نظری  چنین   .
در سخنرانی معروفش تحت عنوان ” زبان 
شناسی و زبان شعر” مسلم به نظر می رسد :

… زبان شناس که حوزه مطالعه اش همه 
شکل های زبانی را دربرمی گیرد می تواند 
بگنجاند  هایش  پژوهش  در  را  شعر  باید  و 
می  اوالندر  که  همانطور  حقیقت  در   ]...[             .
گفت » به نظر می رسد به طور کلی هیچ 
از  ادبی  تفکیک مباحث  برای  دلیل معتبری 
اگر   .  » ندارد  وجود  شناسی  زبان  مباحث 
هم منتقدینی هستند که در مورد توانش زبان 
می  تردید  دیده  به  شعر  حوزه  در  شناسی 
نگرند من بر این گمانم که این تردید نشات 
زبان  چند  شعری  صالحیت  عدم  از  گرفته 
شناس محدود است که آن نیز خود ناشی از 
عجز اساسی آنها در علم زبان شناسی است . 
با این وجود هر یک از ما قطعا دریافته است 
که بی توجهی یک زبان شناس به نقش شعر 
تفاوت  بی   ِ ادبیات  متخصص  یک  همچون 
های  روش  با  بیگانه  و  مشکالت  به  نسبت 
زبان شناسی ، جملگی خطایی فاحش هستند 

. )2)

در این بلندپروازی علم , اثر دیگر نمی تواند 
به عنوان عمقی ناپیدا که تالش می شود بدان 
چیزی  دیگر  و  شود  نگریسته  یافت  دست 
امر  یک  عنوان  به  را  آن  بتوان  که  نیست 
مطلق و پایان یافته در نظر گرفت بلکه فقط 
یک حقیقتی خواهد بود در میان یک سری 
امور مجازی . از همین رو دیگر به عنوان 
برپایی   « اش  اصلی  کارکرد  که  نقد  یک 
صورت  به  فرد  نفس  و  متن  میان  گفتگو 
آگاهانه و/یا ناآگاهانه , فردی و/ یا جمعی , 
نخواهد  منفعالنه است مطرح  یا  و/  خالقانه 
نشانه  دانش  یک  عنوان  به  بلکه  بود«)۳( 
بین متن و  دیالکتیکی  شناسی که یک بحث 
بین   , ها  گفتمان  نشانه ها و  منطق عمومی 
واقعیت و عنصر مجازی به راه می اندازد 

مطرح می شود .

2-    از اختیار حقیقت تا اختیار لذت

دانش  پروژه  این  به  بارت   , وجود  این  با 
ادبی که می تواند کارکرد عملی را زایل و 
متون ادبی را )با حذف ارزش تفاوت ها( به 

اصولی جهانشمول تبدیل کند بسنده نمی کند 
.بارت با درک نواقص ساختارگرایی و رها 
کردن اختیار حقیقت , به کارکرد عملی واژه 
اثرش  . در  آورد  بازی متون رو می  ها و 
متن  دادن  نشان  با  »اس/زد«  عنوان  تحت 
کالسیک بالزاک به صورت یک متن مدرن 
سابقه  بی  نقدی   ،  )scriptible(نوشتنی و 
بر آن وارد می کند . بارت در گفتگویی با 
ریموند بلور می گوید : » حال باید عرصه 
فقط  نه  باید   ، برد  فراتر  قدری  را  مبارزه 
از  مدلول  و  سو  یک  از  ها  )دال  ها  نشانه 
سوی دیگر( بلکه خود انگاره نشانه را مورد 
تشکیک قرار داد : کاری که شاید بتوان آن را 
نشانه شکنی)Semioclastie (نامید«)۴(. 
تمام این کار با خواست و اختیار جستجوی 
لذت انجام می شود و به تعبیر بارت »لذت 
می  سرخوشی  موجب  که  نیست  چیزی  آن 
این  که  ست  چیزی  بلکه  )رضایت(  شود 
سرخوشی را غافلگیر کند ، از آن فراتر رود 
، مسیر آن را عوض کند و در آن انحراف 
اسلوب  یک  به  دستیابی  برای   . کند  ایجاد 
و  شود  انجام  تواند  می  که  آنچه  از  درست 
سوی  به  باید  موضوع  از  انحراف  همچنین 
تصوف روی آورد )5(. لذتی که بارت برای 
متمایز  سرخوشی  از  است  قائل  ارزش  آن 
است  زیرا اساس لذت بر عدم تجانس تجربه 
خود  بر  سرخوشی  حالیکه  در  است  مبتنی 
لذت  ادبی  اثر  خواندن  از  خواننده   : تجانس 
می برد و متن نیز با تخطی از آنچه پیشتر 
بخشد  می  انرژی  او  به  است  داشته  وجود 
. سرخوشی تکرار زیبایی است و لذت نیز 
ناشی از هر آن چیزی است که این دید قالبی 
را می شکند و این همان تقابل بارت در میانه 

لذت و سرخوشی است :

با آن حرف می زنم زبان  » زبانی که من 
عصر من نیست ؛ این زبان به طور طبیعی 
در معرض شبهه ایدئولوژیک است. بنابراین 
باید با این شبهه مبارزه کنم . من می نویسم 
زیرا واژه هایی که می یابم را نمی خواهم 
: به همین سادگی . پس این زبان ماقبل آخر 
در  من   : است  من  سرخوشی  زبان  همان 
، ورن  ، پروست  از زوال  آثاری  طی شب 
توریست  یک  خاطرات   ، کریستو  مونت   ،
 . آثار جولین گرین می خوانم  نیز  گاهی  و 
و این سرخوشی من است اما لذت من نیست 
مقوله جدید مطلق  با ورود یک  فقط  لذت   :
می  جدید  مقوله  فقط  زیرا  شود  می  حاصل 
تواند آگاهی را متزلزل کند )کار آسانی است 
؟ به هیچ وجه : در 90 درصد موارد ، مقوله 
جدید چیزی جز همان نگاه کلیشه ای به یک 

چیز جدید نیست( « .

» مقوله جدید یک مد نیست بلکه یک ارزش 
 : به شمار می رود  نقد  مبنای هر  است که 
ارزیابی ما از جهان , دست کم به صورت 
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مستقیم , آنگونه که نیچه معتقد است , دیگر 
به تقابل اشراف زادگی و فرومایگی بستگی 
ندارد بلکه به تقابل قدیم و جدید بستگی دارد 
]...[ . مقوله جدید ، همان لذت است ]...[ یک 
خشم )حاشیه ای , بیرونی( به سوی تجدد - 
یک خشم آتشین که می تواند تا سرحد انهدام 
گفتمان پیش برود : اقدامی برای ظهور مجدد 
یک  زیر   در   شده  سرکوب  لذت  تاریخی 

تفکر کلیشه ای « .  

چیز  با  درتقابل  بارت  که   ” جدید   ” مقوله 
موقعیت  یک  بیانگر  دهد  می  قرار  “جدید” 
انقالبی است : ارزش دیگر نزد یک نابغه که 
قادر است با آثار جدیدش لذتی وافر به مردم 
بدهد نیست بلکه در بطن متن است که با آن 
به چالش کشیده می  بی وقفه  گفتمان  نظم   ،
بنابراین اشتباه است که اگر لذت را  شود . 
به عنوان یک حس شخصی در نظر بگیریم 
چرا که لذت فقط با انهدام جهان بینی حاکم بر 
بورژوازی که در زبان باقی ست حاصل می 
شود . بارت بی آنکه ذکری از نظریه فوکو 
به میان بیاورد نظریه وی را مبنی بر مرتبط 
بودن گفتمان و توانایی می پذیرد و زبان را 
دشمن اصلی آن به شمار می آورد : او در 
درس افتتاحیه ُکلژ دو فرانس می گوید » اما 
گفتمان به عنوان کنش هر زبان نه واکنشی 
است و نه پیشرو بلکه فاشیست است به همین 
سادگی ؛ زیرا فاشیسم به معنای ممانعت از 
حرف زدن نیست بلکه به حرف زدن وادار 
کردن است« )۷( . از نظر بارت , ادبیات 
واقعی شیوه ای است برای خریداری زبان با 
” تقلب در گفتمان“. نوشتن یک عمل پذیرفته 
بلکه   , نیست  اجتماعی  قرارداد  توسط  شده 
نوعی بازی با کلمات است برای نابود کردن 

این قرارداد .

۳-    از متن به اثر

با مراجعه به آراء فوکو درباره “مفهوم” در 
فقط  متن  با  اثر  شدن  جانشین  که  یابیم  می 
پارادایم  تغییر  بلکه  نیست  لفظ  تغییر  یک 
در   , آوانگارد   . است  فهم  قابلیت  تغییر  یا 
کند  می  تالش  گفتمان  نظم  شکنی  ساخت 
به  بگسلد  از هم  اجتماعی را  سلسله مراتب 
همه  شکنی  ساخت  به  اقدام  دیگر  عبارت 
می  اخالقی  و  شناختی  زیبایی  های  ارزش 
کند . در حقیقت برخالف مباحثی که در آن 
ابعاد ادبیات ارزش داده شد و از  به برخی 
برخی دیگر ازآنها سلب ارزش گردید , در 
آن زمان خود ادبیات بود که مطرح بود زیرا 
اساس ادبیات بر قضاوت زیبایی شناختی و 
این  بار  اولین  برای   . است  استوار  اخالقی 
پرسش به طور جدی مطرح می شود که : 

آیا ادبیات وجود دارد ؟

خالصه آنکه از مفهوم اثر به مفهوم متن ما 

فقط با یک تغییر لفظ مواجه نیستیم بلکه در 
گفتمان  نظم  و  فهم  قابلیت  تبادل  بحث  اینجا 

مطرح است .

این  حیاتش  پایانی  درسالهای  بارت  دغدغه 
را  متنیت  که  وقتی  برای  ای  نتیجه  که  بود 
علیه ادبیات کالسیک مطرح می ساخت پیش 
بینی نکرد . او هشدار می دهد که : »چیزی 
در تاریخ ما پرسه می زند :مرگ ادبیات ؛ 
این مرگ گرداگرد ما سرگردان است ؛ باید 
از  پس  بارت   . نگریست«)۸(  شبح  این  به 
نمی  دیگر  مدرنیته  ویرانگر  قدرت  شناخت 
که  خواهد  می  بلکه  باشد  پیشقراول  خواهد 
»پسقراول« باشد . به زعم وی » پیشقراول 
بودن , یعنی دانستن آنچه که مرده است اما 
در پسقراول بودن یعنی آن را هنوز دوست 
داشتن است : من رمان تخیلی را دوست دارم 
 .  )9( است«  مرده  رمان  که  دانم  می  اما 
مرگ ادبیات یا مرگ عنصر زیبایی شناسی 
رساالتی  مؤلف  خود  که  بارت  برای  زبان 
متنیت  دوره  در  حتی  سبک  زیبایی  درباب 
چند  هر  وی   . است  تحمل  قابل  غیر  است 
مخالف کالسیسیسم است اما زبان فرانسه او 

همیشه بسیار کالسیک است .

آوانگاردیسم مد شده است  در زمانه ای که 
برای  بارت   , اسطوره  یک  جوانگرایی  و 
نجات زبان و ادبیات ضمن تهیه کردن یک 
رمان ، به شعر بویژه شعر هایکو روی می 
آورد . درسال های ۱9۷۸-۱9۷9 در “ُکلژ 
دوفرانس” او تالش می کند رمانی را که به 
زعم وی اثری است که ادبیات را به زندگی 
پیوند خواهد داد به پایان برساند . در شعر 
هایکو است که بارت به یک تائید بی قید و 
شرط از زمان حال و نمایش زندگی روزمره 
با خلق یک  دادیم  : »ترجیح  یابد  دست می 
تاریخ  در  اما  نیست  تخیلی  طبیعتا  که  فرم- 
جهانی ادبیات همچون نسخه نهایی هر نمایش 
به نظر می رسد )هایکو ژاپنی( – یک دور 
طوالنی بزیم« ۱0 . بارت در نهایت رمان 
دیگری  پروژه  به  اما  نرساند  پایان  به  را 
تخیلی  واقعا  نوشته ی  چند  هر  که  پرداخت 
ادبیات  بقای  عامل  اما  آید  نمی  شمار  به  ی 
است . از نظر بارتِ  این سالها ادبیات دیگر 
متن  از  تخطی  یک  نه  و  است  علم  یک  نه 
بلکه شعری است که با آن می توان به لذت 
، احساس ، ذوق و در یک کالم به هر آنچه 
دست یافت که شاید نتوان با عقالنیت مطرح 
نمود اما با احساس می توان . بارت که به 
است  وابسته  بسیار  فرگمنت  شناسی  زیبایی 
مقاومتش را در برابر کمپوزیسیون مستبدانه 
استثنای کتاب “عناصر  به   . پنهان نمی کند 
نشانه شناسی و نظام مد” , کتاب های بارت 
می  شناخته    fragmentaritéنوعی با 
شوند که منجر به ایجاد گسیختگی های پیش 
بازی  آن  در  که  جایی  شوند  می  نشده  بینی 

های فکری و زبانی نسج می گیرند. با این 
وجود, این بار یک اثر تخیلی ارائه می کند 
که هر چند تغییر ذائقه محسوب نمی شود اما 
رمانی   . ادبیات  برای  سودمند  است  تالشی 
که وی ارائه می کند یک تخیل ساده نیست 
بلکه یک شعر است یک رؤیای شاعرانه : 
»رمان باید به تدریج به عنوان رمان مطلق 
, رمان رمانتیک, رمان poikilos , رمان 
Écrire-Tendance  یا به عبارت دیگر 
 .  ۱۱  » شود  گرفته  بکار  اثر  عنوان  به 
مطلق  کتاب  همانند  بارت  مطلق  رمان  این 
ماالرمه هرگز بوجود نخواهد آمد اما همیشه 
که  است  ادبیات  این   : داشت  خواهد  وجود 

هیچگاه نقطه پایانی برایش متصور نیست .

در نقد ادبی دو مد یا دو گفتمان وجود دارد 
برای  همیشه   . کننده  ارزیابی  و  توصیفی   :
می  تردید  دچار  بحث  این  به  دادن  فیصله 
ادبیات یک شناخت  گفتمان در  آیا  شویم که 
به  ؟  شناختی  زیبایی  قضاوت  یک  یا  است 
دانایی  اختیار  به  قائل  گفتمان  دیگر  عبارت 
است یا قائل به اختیار لذت . بر طبق گفته 
معیارهای  »فقدان   M.Compagnon
قابل قبول یکی از علل  تصریحی و عموما 
جنبه مشاجره قلمی حوزه ادبیات است , گویی 
گزاره  دو  بین  انتخاب  بر  همواره  تئوری 
کامال متضاد : ارزشیابی یا توصیف , بافت 
گرایی  اثبات   , تاریخ  یا  بیان  علم   , متن  یا 
عینیت  یا  گرایی  ذهنیت   , امپرسیونیسم  یا 
هنر   , نگری  جزئی  یا  نگری  کل   , گرایی 
یا علم , میمسیس)تقلید( یا سمیوسیس)فرایند 
 . یا محتوا مبتنی است  , فرم  معنی سازی( 
مثل  مطرح  همواره  های  گزاره  این  ازدیاد 
دیکوتومی افالطون با هر دو جنبه خوب و 
به  از مشکالتی است که  ای  نشانه   ، آن  بد 
 .  )۱2( شوند«  می  مطرح  نامناسبی  طور 
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا باید 
واقعیت را ارائه نمود یا زیبایی را ؟ هرچند 
در  همواره  دانشگاهی  و  آکادمیک  نقد  که 
قضاوت  و  است  عینی  بنیان  یک  جستجوی 
ذهنی اش را پنهان می کند اما این قضاوت 
همیشه نمی تواند غایب باشد : شناخت یک 
شناختی  زیبایی  قضاوت  به  مؤلف  یا  اثر 
یک  همواره  این   و  سازد.  می  رهنمون 
را  خود  انگیزه  ادبا   . است  اساسی  پرسش 
جستجوی  و  ادبیات  شناخت  خواسته  دو  در 
سالهای  در  بینند.  می  ادبیات  در  سرخوشی 
مفهوم وجود  دو سری  هفتاد  و  دهه شصت 
داشتند که همچون آب و آتش با هم در تقابل 
 ، زیبایی   ، اثر  شامل  سنتی  سری   . بودند 
ارزش ، مفهوم ، خوش ذوقی و بد ذوقی و 
سری جدید شامل متنیت ، بهره وری ، معنا 
. بارت تالش کرد سری  بینامتنیت و….   ،
نخست را کنار بگذارد و با نوشتن کتاب »از 
مفهوم  برای  را  مرگ  ناقوس  متن«  تا  اثر 
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وجود  بااین  درآورد.  صدا  به  ادبیات  سنتی 
بارت که از آوانگارد و تئوری متنیت که وی 
پرچمدار آن به شمار می رود سرخورده شده 
رجعت  نخست  سری  سوی  به  باالخره  بود 
نمود و در نهایت آن را پذیرفت : » این دوره 
آن دیگر   آنقدر کهنه شده است که موضوع 
قابل بیان در ادبیات نیست مثل مفهوم “اثر“« 
(۱۳( . او از رؤیای بنیان نهادن علم جامع 
و  به سرخوشی  بازگشت  برای  ادبیات  نگر 
ذوق یعنی یک مفهوم کالسیک صرف نظر 
 M.Compagnon نظر  طبق  بر  کرد. 
ماندن  حاشیه  در  برای  است  ای  شیوه  این 
 . کالسیک  زبان  از  کردن  دفاع  »امروز   :

مقوله جدیدی ست  …. «)۱۴( .

یعنی  اثر  به  متن  از  و  متن  به  اثر  از  گذر 
همان مسیر ذهنی بارت ، به ما امکان می 
ادبی دوران  نقد  به چالش های  بهتر  تا  دهد 
پس از جنگ بنگریم . از یک طرف دستیابی 
را  خود  وقفه  بی  زیرا  است  مشکل  آن  به 
انکار می کند  و از سوی دیگر گره تحول 
ادبی را از خالل پیچ و خم های تئوری به ما 
نشان می دهد . بارت هرگز در ایجاد تغییر 
بین متن و  ادبی  نقد  و مشارکت در مباحث 
اثر و بین آوانگارد و کالسیسیسم آرام نمی 
گیرد اما آنچه که تغییر نمی کند اینست که او 
خود را همواره در رد دائمی مد و جهان بینی 

حاکم ، در حاشیه می یابد .
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نویسنده : جیان هان )مدرسه عالی پکن(

تربیت  دانشگاه  فروغی  اله  عزت   : مترجم 
مدرس

نگاهی به تاثیر گذار ترین آثار سیاسی 
بخش چهاردهم: یادداشت های زندان

 آنتونیو گرامشی

محمد رسولی

در  عمیقی  تاثیر  که  است  متفکرانی  جمله  از  م.(  گرامشی)۱۸9۱-۱9۳۷  آنتونیو  مقدمه: 
نظریات اجتماعی بر جای گذاشته است. وجود مفاهیمی نظیر بنیان، روبنا، جنگ قدرت، 
جامعه مدنی و از همه مهمتر هژمونی در متون اجتماعی که به صورت جّدی و تخصصی 
از زبان گرامشی طرح و یا بسط داده شده اند برای عالقه منداِن به حوزه نظریات و فلسفه 
اجتماعی آشنا است و داللت بر میزان تاثیرگذاری وی دارد. لذا بررسی آثار گرامشی در 
حوزه تئوری سیاسی و اجتماعی جهت واکاوی مشغلۀ فکری وی در این زمینه در خور 
توجه فراوان است. در این نوشتار بر آن شدم تا در ادامۀ مقاالت مجموعه تاثیر گذارترین 
آثار سیاسی به معرفی یادداشت های زندان  بپردازم. اثری که بواسطه زندگی پرفراز و 
نشیب و درگیری نویسنده آن در مسائل سیاسِی زمان خود، سرشار از مضامین و رهنمود 

های سیاسی است.

فضای فکری: از گرامشی به عنوان یک نئو مارکسیست یاد می کنند. دلیل این امر آن است 
که وی در اصول اساسی مارکسیسم ارتدکسی من جمله این عقیده که می گوید فعل و انفعاالت 
صرف اقتصادی و روابط تولیدی موتور محرکه جوامع و راه قطعی پرولتاریا برای دستیابی 
به قدرت و وقوع یک انقالب جهانی است را به چالش می طلبد. به اعتقاد او اگر چنین می 
بود انقالب پرولتاریا می بایست در جوامعی اتفاق می افتاد که از لحاظ تولیدی پیشرفته تر 
بوده و وارد مرحله سرمایه داری صنعتی شده بودند و نه جامعه روسیه که در آن زمان 
اقتصاد دهقانی و ارباب-رعیتی داشت. این عقیده “مارکسیست های جبر گرا، تقدیر گرا و 
مکانیکی” عامل اقتصادی به عنوان تنها عامل تحول جوامع عمل می کند از نظر گرامشی  
همانند “قضا و قدری فکر کردن”  و سپردن “سرنوشت انسان ها  به دست تقدیر”  است. 
لذا در حالی که واقعیت از نظر او چیز دیگر است و در برابر این طرز تلقی از نوعی 
اراده گرایی صحبت می کند )در اینجا تاثیر هگل را بر گرامشی به وضوح می بینیم( که 
اسباب حقیقی وقوع انقالب است. توده ها، ایده ها و افکار را از نخبگان دریافت می کنند و 
زمینه های تحقق آن را در عمل فراهم می آورند. به زعم گرامشی، اراده و آگاهی توده ها 
در جامعه از طریق رسانه ها و سیستم های آموزشی و مذهبی یا آنچه وی از آن با عنوان 
هژمونی یاد می کند، به انحراف کشیده می شود. در این معنا سرمایه داری روشنفکران و 
نخبگانی در اختیار دارد که از کانال های مشخص بر توده ها حاکمیت می کنند. به نظر او 
وظیفه روشنفکران و مردم این است که جدای از یک تحول اقتصادی و سیاسی آن را به 
یک انقالب فرهنگی هم بسط دهند و به همین دلیل است که وی برای روشنفکران کمونیست 

نظری
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و حزب کمونیست اهمیت ویژه ای قائل است 
و بر رهبری و پیشتازی فکری و فرهنگی 
دیگر،  عبارت  به  ورزد.  می  تاکید  ها  آن 
تواند  می  که  است  کمونیست  این روشنفکر 

هژمونی غالب را به چالش بکشد.

بستر اجتماعی و سیاسی پیدایی اثر: پرداختن 
آن  در  زندان  های  یادداشت  ای  زمینه  به 
نویسنده  که  است  مهم  رو  آن  از  شد  نوشته 
آن در کنار دغدغه های فکری و فلسفی و 
نیز  عیار  تمام  سیاسی  فعال  یک  نویسندگی 
از  سرشار  اثر  این  نیز  دلیل  همین  به  بود. 
آن  ایتالیای  راهبردی  و  سیاسی  مضامین 

زمان است.

نوشتن یادداشت های زندان مصادف است با 
فاشیسم و رهبران آن در  اوج گیری قدرت 
کشور  تبدیل  جهت  که  دوچه  منجمله  ایتالیا 
در  و مطرح  مند  قدرت  امپراتوری  به یک 
می  سرکوب  را  مخالفتی  گونه  هر  جهان 
بود  گرامشی  مخالفان،  این  از جمله  کردند. 
که تا قبل شروع دوران حبس در ۱92۶م. 
حزب  رهبری  کادر  اعضای  از  یکی 
شد.  می  محسوب  ایتالیا   )PCI(کمونیزم
حزب کمونیزم ایتالیا در واقع شاخۀ جدا شدۀ 
خود  هدف  که  بود   )PSI(سوسیالیت حزب 
به سبک  انقالب سوسیالیستی  یک  ایجاد  را 
آنچه در سال ۱9۱۷م. در روسیه اتفاق افتاده 
بود، می دانست و به همین جهت رهبران آن 
دائم به روسیه رفت و آمد می کردند. خوِد 
گرامشی هم در بین الملل سوم که در مسکو 

برگزار شد، شرکت کرد.

در آن زمان قدرت در ایتالیا در دست حزب 
اعضای  بود.  حاکم  کار  محافظه  و  لیبرال 
در  سوسیالیستی  انقالب  وقوع  از  حزب  آن 
ایتالیا که در نتیجۀ شیوع افکار سوسیالیستی 
امکان قریب الوقوع آن پیش بینی می شد به 
شدت، وحشت داشتند.  لذا بر آن شدند تا از 
فاشیست )ناسیونال سویالیست( ها که مخالف 
سرسخت  چپی ها بودند، ولی نسبت به آن 
ها از قدرت اندکی برخوردار بودند، حمایت 
بنیان گذار فاشیسم  کنند. موسولینی)رهبر و 
پادشاه  سوم  ایمانوئل  پشتوانه  به  ایتالیا(  در 
وقت ایتالیا- که در آن زمان برقراری امنیت 
در ایتالیا را که در نتیجه جنگ جهانی اول و 
انقالب روسیه بر هم ریخته بود از همه چیز 
با یک کودتا نخست  دانست-  تر می  واجب 
های  چپ  و  ها  آنارشیست  با  و  شد  وزیر 
وجود،  این  با  برخاست.  مخالفت  به  تندرو 
اقدام پادشاه در روی کار آوردن موسولینی 
که از روی مصلحت انجام گرفت به تدریج 
به معضلی بدل شد که عاقبت دامن خودش 
را نیز گرفت و پس از مدتی مجبور به ترک 

قدرت شد.

موسولینی و سران حزب فاشیست پس از در 
اختیار گرفتن کامل قدرت آزادی های سیاسی 
را خفه کردند، پارلمان را در هم کوبیدند و 
به دستگیری و مجازات سرانی پرداختند که 
اصوالً مخالف ورود ایتالیا به جنگ جهانی 
دوم و توسعه طلبی طلبانه موسولینی بودند) 
اقتدار  شرط  پیش  دوچه  خود  نظر  از  که 
افراد  این  جملۀ  از  بود(.  زمان  آن  ایتالیای 
گرامشی بود که در سال ۱929م. بازداشت 
زمان  آن  در  شود.  می  زندان  روانه  و 
فاشیست ها وی را “مغز متفکِر” کمونیست 
ها می نامیدند و از این روی از وی واهمه 
داشتند و با محبوس کردن وی به قول خود 
می خواستند “کاری کنند که این مغز برای 
مدت بیست سال خاموش گردد و از حرکت 

باز ایستد “.

دست  نیز  زندان  جدارهای  در  گرامشی  اما 
ویژه  به  نداشت؛  بر  مطالعه  و  تفکر  از 
آنکه دوستان و آشنایان اش- منجمله دوست 
دان  اقتصاد  که  سافرا   پیرو  اش  صمیمی 
را  درخواستی وی  های  کتاب  و  مواد  بود- 
در اختیارش می گذاشتند. لذا گرامشی که از 
این پس تا آخر عمر خود را محبوس یافت در 
خلوِت تنهایی فرصت یافت تا افکار خود را 
در زمینه های گوناگون به رشته تحریر در 
آورد. تحت چنین شرایطی بود که دفتر هایی 
جداگانه فراهم آمد که پس از مرگ او و در 
یاداشت  با عنوان  نیمه قرن بیستم در کتابی 

های زندان منتشر شد.

های  یادداشت  در  گرامشی  کتاب:  معرفی 
را  موضوعات  از  ای  گسترده  زندان طیف 
در حوزه های فلسفه، تاریخ، ادبیات، تئاتر، 
پرورش  و  آموزش  و  فرهنگ  مکانیزم 
متفکرانی  از  و  داده  قرار  پوشش  تحت 
الهام  و…  پارتو  سورل،  کروچه،  نظیر 
مفهومی  وحدت  این،  وجود  با  است.  گرفته 
مثال زدنی حفظ می  به شیوه  اثر  نظری  و 
شود: ریشه یابی و ردیابی پایه های مستحکم 
قدرت اقتصادی و سیاسی از خالل واکاوی 
فرهنگی که در خدمت آن قرار گرفته است.

تاکید گرامشی در سرتاسر نوشته بر آموزش 
و پرورش و نقش آن در بازتولید “هژمونی” 
به  جامعه  تحوالت  است.  غالب  قدرت 
آنچه  یا  تولیدی  روابط  زمینه  در  خصوص 
خود وی از آن با عنوان “تیلوریسم” یاد می 
کند و از آن تقسیم وظایف را در محیط های 
بشدت تخصصِی زمانه خود در نظر دارد، 
ماهر  کار  نیروی  تربیت  برای  را  زمینه 
نیاز به تربیت  فراهم می کند. بدین ترتیب، 
نیروی کار ماهر حتی در سطوح پایین دانش 
بیش از هر زمان دیگری با عمل پیوند داده 
نوع  آن  بین  قطعی  تمایز  رو  این  از  است. 
دانش که در جهت پرورش روح آدمی است 

با آن نوع که در خدمت فنون و صنعت قرار 
دارد رفته رفته شکل گرفته و به نفع دانش 

صنعتی تقویت می شود.

روشنفکران  وظیفه  این  گرامشی  نظر  به 
است که توده ها را آن طور که اقتصاد می 
است  دلیل  همین  به  و  دهند  آموزش  طلبد 
می  مجرایی  و  ابزار  روشنفکر  طبقه  که 
آنچه که قدرت مسلط  از   برای عبور  شود 
این  بیند.  منافع خود می  جامعه در راستای 
به عقیده گرامشی کسانی  دسته روشنفکران 
هم  اند،  ماهر  تکنیسین  یک  “هم  که  هستند 
در اقتصاد سیاسی دست دارند و هم فرهنگ 
بدین  سازند”.  می  را  جدید  قضایی  نظام  و 
آشکار و  ترتیب روشنفکری به طور کامالً 
به صورت توامان کارکرد سیاسی و فنی پیدا 
کی می کند. به همین دلیل هم هست که از 
نظر او روشنفکران در جامعه ای که تماماً 
به لحاظ فرهنگی یک دست است، نیز تافته 
نیز  آنها  های  فعالیت  و  نبوده  بافته  جدا  ای 
در چهارچوب روابط اجتماعی سلطه گرایانه 

معنی پیدا می کند.

دفتر  در  نیز  سیاست  با  رابطه  در  گرامشی 
نوزدهم بیشتر از هر جای دیگری به طور 
این  در  کند.  می  فرسایی  قلم  اختصاصی 
رابطه وی از دو مفهوم متمایز جهت دهی  و 
تسلط  صحبت می کند. بنا به نظر وی دیگر 
از  را  جامعه  کاران  محافظه  آنکه  جای  به 
طریق ابزارهای سنتی سلطه و زور کنترل 
کنند طبقه اجتماعی نو ظهور)روشنفکر( توده 
ها را “جهت می دهد”. کارکرد روشنفکران 
در واقع رهبری و هدایت اخالقی و معنوی 
جامعه از خالل آموزش و پرورش و انضباط 

فرهنگی است.

در دفاتر دهم و یازدهم و زمانی که گرامشی 
فلسفی به تحلیِل جامعه می  از دریچۀ کامالً 
هژمونیک  غلبه  های  رگه  هم  باز  پردازد 
را  فلسفه  فضای  وی  کند.  می  شناسایی  را 
سرشار از استیالی ایدئولوژیک حاکمان می 
داند و از این روی حرمت خاصی برای آن 
قائل نیست. و لذا با ارائه مختصات و ویژگی 
های خاصی از فلسفه زمانۀ خود معتقد است 
همه ما انسان ها به یک معنا فیلسوف هستیم. 
چرا که همه ما از بدو تولد خود را در درون 
احساس  ها  آن  به  که  یابیم  می  هایی  گروه 
تعلق می کنیم و در طرز تفکر و شیوه های 
معنا  این  در  شویم.  می  سهیم  شان  رفتاری 
آموزش به مثابه پلی عمل می کند که انسان 
ها برای غلبه بر طبیعت و فاصله گرفتن از 
به  تبدیل شدن  و  های زیستی خود  عملکرد 
می  عبور  آن  روی  از  واقعی”  “انسان  یک 
کنند. به زعم وی حضور در بستر اجتماعی 
و فراگیری فرهنگی ما را هر چه بیشتر در 
برداشت مکانیکی از جهان اجتماعی درگیر 
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امکان  و  کند  می  “سازگار”  آن  با  و  کرده 
از دست  با سوژه ها  ما را  نّقادانه  برخورد 

مان خارج می کند.

هر گونه بررسی یادداشت های زندان بدون 
در نظر گرفتن مفهوم پراکسیس ناقص است. 
گرامشی نه تنها به بیان واقعیت ها در رابطه 
زمان  در  آموزش  و  دانش  سر  بر  آنچه  با 
وی آمده است، می پردازد بلکه در کنار آن 
و  عالی  نوع  تجویزی     رویکرد  اتخاد  با 
آرمانی دانش و فراگیری را نیز عرضه کند. 
در همین رابطه می گوید تنها زمانی موفق 
خواهیم شد بر هژمونی موجود فائق آییم که 
قرار  مطالعه  مورد  را موضوع  دانش  خوِد 
این  آن  خلوص  میزان  ارزیابِی  به  و  داده 
ماموریت از نظر او بر عهده روشنفکرانی 
است که می بایست دانش موجود را به بوته 
نقد بکشند و توده ها را از فضای اقتدارآمیز و 
غیر انسانِی موجود ولی پنهان با خبر سازند. 
تعیین  در  ها  انسان  نقش  سازی  برجسته  با 
که  رویکرد  این  از  وی  سرنوشت خودشان 
ساختارهای  و  تاریخی  ماتریالیسم  گفت  می 
اند که در وقوع حوادث اجتماعی  اجتماعی 
نقش مهمی ایفا می کنند، فاصله گرفت. یعنی 
ایده ای که برای مدت های دراز درون مایۀ 
مارکسیسم ارتدکسی و سنتی بود. با این کار 
انگار گرامشی روِح زمانه را در مارکسیسم 
اجتماعی عصرش  فضای  به  را  آن  و  دمید 

نزدیک کرد.

سر آخر این نکته را هم باید اضافه کنم که 
هر چند یاداشت های زندان به صورت بسیار 
غیر منظم به رشته تحریر در آمده است و 
شاید گرامشی نیز به دلیل رویکرد ویژه اش 
به زبان در پراکنده نویسی قصدی داشت اما 
مطالب مطرح شده در آن به اندازه ای اهمیت 
تئوریسین های سیاسی و اجتماعی  دارد که 
به  و  بردند  فراوانی  استفاده  آن  از  بعدی 
همین دلیل نیز می بایست ریشه های اندیشه 
در  را-که  آن  از  بعد  و  بیستم  قرن  سیاسی 
اندیشۀ کسانی چون فوکو)مفهوم دیسکورس( 
و دیگر پساساختار گرایان بازتاب پیدا کرده 
و به همین جهت رویکردی انتقادی را برای 
توصیه  جامعه  درون  در  قدرت  روابط  فهم 
گرامشی سراغ  های  اندیشه  در  کردند-  می 

گرفت.

فهرست مطالب کتاب:

سپاس گذاری

پیشگفتار

مقدمه

مراحل اولیه زندگی

شگل گیری شخصیت روشنفکری

در  سوسیالیستی  چپ  سیاست  به  گروش 
دانشگاه تورین

و  سرخ«  »سالهای  یا  ُنوو  اردینه  نشریه 
PCI تاسیس حزب

های  سال  بوردیگا،  نظر  زیر   PCI حزب 
۱92۱-۱92۳

-۱92۴ های  سال  ایتالیا،  حزب  در  فترت 
۱92۳

PCI زیر نظر گرامشی، سال های ۱92۶-
۱92۴

زندان

بخش اول: مسئله تاریخ و فرهنگ

۱(    روشنفکران

شکل گیری روشنفکری

وضعیت های متفاوت روشنفکران شهری و 
روستایی

2(    در باب آموزش

مقدمه

نظم آموزش و فرهنگ

در جستجوی مبانی دانشی

یادداشت هایی در باب تاریخ ایتالیا

مقدمه

گاهشمار کلی تاریخ ایتالیا

های  ضابطه  دست:  زیر  طبقات  تاریخ 
اسطوره شناختی

شکل  روند  در  سیاسی  رهبری  مشکالت 
گیری و توسعه دولت مدرن در ایتالیا

در  و  ؟؟؟؟  دروه  در  شهر  و  روستا  رابطه 
درون ساختار ملی

روشنفکران و میانه روها

کارکرد پیدمونت

مفهوم انقالب منفعل

موخره اول

در  کورسه  مقاله  نقد  م  برای  هایی  نوشته 
رابطه با تاریخ اورپا و ایتالیا

تاریخ اروپا به مثابه انقالب منفعالی

بخش دوم: یادداشت هایی در باب سیاست

۱(    شهریاری نو

مقدمه

حاشیه ای بر سیاست مکیاولی

مارکس و مکیاولی

سیاست به مثابه علمی خودکفا

مولفه های سیاست

حزب سیاسی

دنیا و وضع عملی: جهانی و  مفاهیم وضع 
جزئی

باب  در  عملی  و  نظری  مالحظات  برخی 
“اقتصاد محوری”

آینده و چشم انداز ها

مرحله اقتصاد مشاعی دولت

تحلیل موقعیت ها: روابط زور

در باب بوروکراسی و دیوان ساالری

تئورم)قضیه( نسبت های پایدار

کمیت و کیفیت در سیستم حکومتی نمایندگی

پیوستگی و سنت

خودانگیختگی و رهبری هوشمندانه

در برابر بیزانتیسم

کارگر جمعی گر

اراده محوری و توده های اجتماعی

2(    دولت و جامعه مدنی

مقدمه

مشاهداتی در باب برخی جنبه های ساختار 
احزاب سیاسی در دوران بحران ارگانیک

سزاریسم

فابل)افسانه( بیِور

تبلیغات و تهییج

فلسفه اپوخ

کشمکش سیاسی و جنگ
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جنگ  به  مانور)جبهه(  جنگ  از  دگردیسی 
موقعیت

۳(    فوردیسم و آمریکا گرایی)ص55۸(

مقدمه

فوردیسم و آنارشیسم

عقالنی شدن ترکیب جمعیتی اروپا

ابر شهر و ابر کشور

وضع مالی صنعت

برخی جنبه های چالش جنسی

زنانگی و مردانگی

صنعت و حیوان صفتی

عقالنی شدن کار و تولید

تیلر و امریکاگرایی

کمیت و کیفیت

تیلوریسم و ماشینی شدن کارگران

دستمزدهای سرسام اور

سهام ها، اوراق های حکومتی

تمدن اروپایی و امریکایی

بخش سوم: فلسفه پراکسیس)عمل(

۱(    مطالعه فلسفه

مقدمه

برخی مالحظات مقدماتی

و  مذهب  سلیم،  عقل  بین  پیوستگی 
فلسفه)ص۶۳0(

روابط بین علم، مذهب و عقل سلیم؟؟/

مشکالت فلسفه و تاریخ

بحث علمی

تاریخ و فلسفه

فلسفه خالق

اهمیت تاریخی فلسفه

فیلسوف

“زبان”، زبان ها و عقل سلیم

بشر چیست؟

پیشرفت و شدن

فرد گرایی

ازمون مفهوم سرشت انسانی

فلسفه و مردم ساالری

کمیت و کیفیت

تئوری و عمل

ساختار و فرا ساختار

پیرامون واژه ناب)کاتارسیس(

مفهوم کانتی نومنون

تاریخ و برابر تاریخ

فلسفه ذهنی

“عینیت” دانش

سیاست و پراگماتیزم

اخالق

شکاکیت

مفهوم ایدئولوژی

2(    مشکالت مارکسیسم

مقدمه

مشکالت موجود در فلسفه پراکسیس

بیان مشکل

مسائل روشی

انتونیو البروال

فلسفه پراکسیس و فرهنگ جدید

و  واقعی  بودی  ذهنی و دورن  بودی  درون 
تاریخی)ص۷۳9(

وحدت در عناصر متشکله مارکسیسم

فلسفه-اقتصاد-سیاست

تاریخ فلسفه پراکسیس

اقتصاد و ایدئولوژی

ماتریالیسم تاریخی و علم اخالق

ضرورت و نظم)قائده مندی(

گزارشی در باب فلسفه عمل

بنیان گذاران فلسفه پراکسیس در ایتالیا

فرهنگ  بر  غرب  فرهنگ  هژمونی 
جهان)ص۷۶5(

دانستن  از  عزیمت  با  ارتباط  در  متونی 
به  فهم  از  برعکس  و  فهم  به  و  احساس  به 

احساس و به دانستن)ص۷۶۷(

یاداشت های انتقادی در جامعه شناسی عامه 
پسند

پرسش های عمومی

ماتریالیسم تاریخی و جامعه شناسی

بخش های تشکیل دهنده فلسفه پراکسیس

ساختار و حرکت تاریخی

روشنفکران

علم و سیستم

دیالکتیک

در باب متافیزیک

مفهوم “دانش”

واقعیت معروف جهان خارج

قضاوت هایی در باب فالسفه پیشین

درون بودی و فلسفه پراکسیس

پرسش هایی در باب اسم و محتوا

علم و ابزار علم

ابزار فنی

شکواییه علیه تجربه گرایی

مفهوم راست ایینی)ارتدکسی(

ماده

کمیت و کیفیت

خداشناسی

در باب هنر

.…

با  اکنون  هم  گرامشی  زندان  های  نامه 
مشخصات کتاب شناختی زیر در دو مجلد به 

چاپ رسیده و منتشر است:

Let-  ,)۱99۴)  Gramsci, Antonio
ters from Prison, USA, Colom-

.bia University Press
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عناوین دیگر آثار آنتونیو گرامشی: گرامشی 
نکرده  منتشر  کتابی  خود  حیات  دوران  در 
است و آثار او به صورت مقاله نوشته شده 
اند. با این وجود اصلی ترین اثر او  نوشته 
از  پس  که  است  دوران حبس  در  های وی 
چاپ  به  مختلف  عناوین  تحت  وی  مرگ 
رسیده اند. در این جا برای آشنایی خوانندگان 
اندیشه های این متفکر برخی از عناوین  با 
قلم خوِد گرامشی  به  آثاری را که  مهمترین 
به بازار عرضه شده اند و نیز آن دسته از 
آثاری را که توسط دیگر اساتید در رابطه با 
وی و آثار او چاپ شده است، ارائه می کنیم:

التین:

Grams- ,)2002)Crehan, Kate      
 chi, Culture and Anthropology,
 USA, University of California

.Press

)۱99۴)  Gramschi,Anthoni     •
 Gramsci: Pre-Prison Writings,
 USA, Cambridge University

.Press

 ,)۱99۳)  Gramschi,Anthoni     •
Historical Materialism and In-
 ternational Relation, USA,

.Cambridge University Press

)۱9۷9)Entwistle, Harold     •
Gramschi, Anthoni: Consre-
 vatism Schooling for Radical
Politics,USA, Canada, Rout-

.ledge

 ,)2009)Joseph, Francese     •
Perspective on gramschi: Poli-
 tics culture and social theory,

.USA, Routledge publication

Gramsci, Antonio, Se-      
lection from Political Writ-
USA, interna-  ,)۱929-۱92۱)ing

.tional publishers

 ,)20۱۱)  ,Green E. Marcus     •
 Rethinking Gramschi, USA,

.Routledge publication

فارسی:

•    جول، جیمز)۱۳۸۸(، گرامشی، ترجمه 
محمد رضا زمردی، تهران، نشر ثالث.

شهریار  آنتونیو)۱۳۸۶(،  گرامشی،      •
تهران،  نوریان،  هللا  عطا  ترجمه  جدید، 

انتشارات اختران.

و  دولت  آنتونیو)۱۳۸۸(،  گرامشی،      •
جامعه مدنی، ترجمه عباس میالنی، تهران، 

انتشارات اختران.

•    هالوب، رنانه)۱۳90(، آنتونیو گرامشی، 
فراسوی مارکسیسم و پسا مدرنیسم، ترجمه 

محسن حکیمی، تهران، نشر چشمه.

منابع و ماخذ بهره گرفته شده در این نوشتار:

•    ریتزر، جورج)۱۳۸۴(، نظریه جامعه 
شناسی در دوران معاصر، تهران، انتشارات 

علمی.

 Monasta, Attilio, Antonio     •
 ,۴/۳  .Gramsci, vol. XXIII, No

.۶۱2-59۷ .PP ,۱99۳

 Andrew Edgar And Peter     •
Cultural The- ,)2002) Sedgwick

 ory : The Key Thinkers, USA
Routledge

http://www.international-      
gramscisociety.org/about_

gramsci/biograpy.html

http://www.britannica.com/     •
Anto-/2۴099۱/EBchecked/topic

nio-Gramsci

آدرس میل نگارنده:
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انسان شناسی و فرهنگ
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نظری

هربرت مارکوزه: هنر و زیباشناسی، به مثابه امکان رهایی

نوشته  زهره روحی
نقد و بررسی کتاب »گفتاری در رهایی«، نوشته هربرت مارکوزه، ترجمه محمود 

کتابی

هنر   ،)۱9۷9 )۱۸9۸ـ  مارکوزه  هربرت 
جامعه  »آزادِی«  معیار  را  شناسی  زیبا  و 
می داند. او معتقد است برای آنکه بدانیم کدام 
جامعه، آزاد است و کدام تحت انقیاد، کافی ست 
به قلمرو هنر و زیباشناسی نگاهی بیندازیم. 
همواره  هنر  از  توقع  که  دلیل  این  به  شاید 
نه  که هنر  بوده  استوار  پیش فرض  این  بر 
موجود،  وضع  از  حفاظت  برای  وسیله ای 
وضع  فراسوی  به  رفتن  و  نقد  برای  بلکه 
مارکوزه  مبنا،  این  بر  است.  بوده  موجود 
ماهیت هنر را در اواخر دهه ی ۱9۶0 در 
و  نظارت  یعنی  موجود  وضع  به  خدمت 
مراقبت از ایدئولوژی سرمایه داری می بیند. 
زیباشناسی  و  هنر  از  را  نقد خود  اینرو  از 
کتاب  در  آن(  به  مختص  فقط  نه  چه  )اگر 
»گفتاری در رهایی«، ارائه می دهد. به باور 
او هنری که »حساسیت« خود را نسبت به 

موقعیت های دربندکننده، از دست داده باشد، 
عنوان  به  باشد.  »هنر«  نمی تواند  دیگر 
مثال، شاید در قرن نوزده موسیقی بتهوون، 
که  اقبالی  لحاظ  به  هم  و  فرم  لحاظ  به  هم 
نزد عوام و طبقه ی انقالبی آن زمان )یعنی 
قدرت( و غیر  آزادی و  بورژوازِی جویای 
انقالبی  هنری  می توانست  داشت،  اشراف 
پایانی  نیمه های دوم و  اما در  آید،  به شمار 
مارکوزه  نظر  از  موسیقی  این  بیست،  قرن 
موسیقی  این  باشد.  »انقالبی«  نمی توانست 
از نظر وی اکنون، تحت نظارت و مراقبت 
دیوان ساالرِی سرمایه داری، به هنری رام و 
اگر این اصطالح مجاز باشد، »گلخانه ای« 
تبدیل شده است؛ از اینرو استعالیی که از این 
فرم موسیقی برمی خیزد، در نهایت به تحکیم 

نظام می انجامد.

تا  اینروست  از  صرفاً  توضیح  و  مثال  این 
خواهیم  زیر  در  )چنانکه  دلیل  چه  به  بدانیم 
و  زیباشناختی  استقبال  به  مارکوزه  دید(، 
غیرعرفی  اصطالح  به  که  می رود  هنری 
است. او در پی و حامِی هنری است که بتواند 
عصیانگر باشد و شورشی عمل کند؛ هنری 
انسانی  روابط  بازار،  قلمرو  از  خارج  که 
را به جلوه درآورد. اما این هنر، همانگونه 
که مارکوزه هم ناچار به اعتراف است، از 
از  را  خود  عرفِی  استعالی  اهداف  که  آنجا 
می شود.  شناسایی  هنر«  »ضد  داده،  دست 
وجود  که  دیگری  جالب  و  مهم  نکته ی  و 
دارد این است که هدف این هنر، حداقل در 
تصور و تفسیر مارکوزه، از طریق ساختار 
شکنی در عرصه ی هنر و زیباشناختی،  نه 
استعالی ذهنی و روحی، بلکه مبارزه علیه 
در  وی  است.  سرمایه داری  دیوان ساالرِی 
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این باره می گوید:

“هنر نو خود را ضد هنر اعالم کرد. عالوه 
بر این، هنِر پندارگرای اروپا، مفاهیم مربوط 
به مالکیت ) Besitzvorstellungen ( را 
ساده  لوحانه، در اشکال و صورتهای نمایش 
خود جای داد. این هنر حالت شیءگونگی ) 
 Dinglickkeien ( را که بر بشر سلطه یافته 
بود، مورد پرسش قرار نداد. هنر باید شیء 
پرستی را در هم شکند. هنر باید بر اساس 
دیدگاهی نو که باید جانشین دیدگاه کهنه شود، 
به روایت تصویر یا به اعتبار الگوسازی، به 
نقد معرفت پردازد. بدیهی است که هنر یاد 
شده با نوعی از بشر سازگار است که با بشر 
امروزی وجه تشابهی ندارد. از این زمان به 
بعد، پیدایش »ضد هنر« در هنر خود را در 
بسیاری از اشکال آشنا … نشان داده است. 
با این همه، این بی شکلی یا از شکل انداختن، 
مقام  در  هنر  ضّد  است.  شکل  نوعی  خود 
هنر باقی مانده، تکمیل شده، نفوذ و برتری 
یافته و به عنوان هنر مورد توجه قرار گرفته 

است“ )ص5۸(.

در  هنِر شورشی  که  نیست  بنابراین عجیب 
اواخر قرن بیست، ارتباط مستقیمی با جنبش 
ماه مه دهه ی شصت داشته باشد. در تفسیر 
مارکوزه  هنر عصیان گِر آنها، ساختار شکنی 
خود را آشکارا به حیطه ی زیباشناختی انتقال 
داد. اکنون »وقاحت« و »کراهت«، مکان ـ 
مفهومی بودند برای نقد ساختار سرمایه داری. 
»اخالِق  ترتیب  بدین  مارکوزه  گفته ی  به 
زیباشناختی نقطه ی مقابل پیرایشگری« قرار 
وقاحت  و  کراهت  آنچه  فی المثل  می گیرد. 
عریانی  زن  تصویر  دیگر  می آید،  شمار  به 
نیست که خود را در معرض دید عموم قرار 
داده است، بلکه ژنرالی است در لباس فرم 
که  تجاوزکارانه   جنگ های  از  مدالهایی  با 
)ص20(.  می کشد  دیگران  رخ  به  را  آنها 
آسیب پذیر  و  ضعف  نقاط  به  که  مارکوزه 
و  نظارت  در  سرمایه داری  دیوان ساالری 
پی  خانواده،  و  آموزشی  قلمرو  از  حفاظت 
برده است، آماده است تا از طریق نقد روابط 
جنسی تحت خوانش نظام سلطه به آن ضربه 
زند چرا که ماندن و تبعیت از چارچوبهای 
و  تثبیت  جهت  در  را  اخالقی  اصطالح  به 
دوام نظام سرمایه داری می بیند )ص 2۱(. 
بهرحال او از معدود متفکرانی است که از 
جنش دانشجویی ماه مه ۱9۶۸ حمایت کرده 
است. وی در کتاب »گفتاری در رهایی«، 
آنها را مبارزانی شناسایی می کند که پس از 
سرمایه دارِی  نظام  در  کارگر  طبقه ی  ادغام 
در  را  جنبش  توانسته اند  تنها  نه  پیش رفته، 
راه  به  کارگری  انقالبی  جریانهای  غیاب 
عهده  به  هم  را  عمل  ابتکار  بلکه  اندازند، 
گیرند. عملی که وی جداً در آن سالها به آن 
باور داشت. زیرا بر این اعتقاد بود که این 

جنبش توانسته است دیوان ساالرِی نظام را 
به لرزه درآورد. بنابراین بی جهت نیست که 
کتاب خود را به آن جوانان پر شور  تقدیم 

کرده باشد.

شاید با توجه به آنچه درباره ی جایگاِه هنِر در 
قالب »ضد هنر« و نیز »جوانان عاصِی« 
نگرش  که  رسد  نظر  به  چنین  شد،  گفته 
انقالبِی مارکوزه )ی امیدوار به جنبش ماه مه 
۱9۶۸(، بر خالف عادت متفکراِن خرد گرای 
مکتب فرانکفورت، بری و به اصطالح دست 
عقالنی  ساختارهای  و  »خرد«  از  شسته 
است، اما اینگونه نیست؛ و چنانچه در زیر 
خواهیم دید، همراهی مارکوزه با هنرمندان و 
جوانان »عاصی«، فقط در حد همراهی در 
که  مسیری  طوالنی ست.  چندان  نه  مسیری 
منتهی  سرمایه داری«  »نظام  نفی  به  صرفاً 
نفی  مسیر،  این  در  و  همین.  فقط  می شود 
عقالنیت و جامعه در کار نیست. و از قضا 
»جامعه ی  و  ِخَرد  از  وی  که  اینروست  از 
خردی  منتها  می گوید.  سخن  سوسیالیستی« 
ـ  اخالقی  قیود  از  آزادسازِی خویشتن  با  که 
زیباشناختِی نظامهای سرمایه داری، دیگر از 

خویشتن شرمسار نیست:

“….تخیِل چنین مردان و زنانی، خرد آنان 
را نیز شکل خواهد داد و پویش تولید را به 
فرایندی خالق مبدل خواهد ساخت. این همان 
مفهوم آرمانی سوسیالیسم، یعنی ورود آزادی 
ناشی  علّیت  وحدت  و  ضرورت  قلمرو  به 
از ضرورت و علّیت ناشی از آزادی است. 
مفهوم نخستین، به منزله ی گذار از مارکس به 
فوریه و مفهوم دوم در حکم گذار از رئالیسم 

به سوررآلیسم است“ )ص۳۴(.

واقعیت این است که این »گذار«ها، معلوم 
نیست چگونه قرار است اتفاق بیافتد. مثال آیا 
به طور موقت با تصرف دانشگاهها و میادین 
شهرها و یا درگیرِی خشونت آمیز با نیروهای 
سرمایه داری  سرکوبگِر  نظام های  پلیِس 
)از هر قماِش آن(، می توان فرایند گذار را 
که  است،  این  مهم  پرسش  ساخت!؟  عملی 
انقالبی،  نیروهای  سازماندهی  بدون  چگونه 
شورانگیز  همبستگی  به  اکتفا  صرفا  یعنی 
از  می توان  خیابانها،  عاصی  جوانان  با 
نیروهای معترض، نیرویی انقالبی و »آگاه 
برای خود« ساخت!؟ آیا می توان به صرف 
نظامی  شورانگیز،  شعارهای  و  »تخیل« 
مجهز به انواع و اقسام ابزارهای مدیریتی ـ 
تکنولوژیکی را برانداخت! بنابراین به نظر 
نظم موجود، وجود  برای »تغییر«  می رسد 
و  اجتماعی  فرهنگی،  تشکالت  و  مجتمع  
سیاسی و نیز تشویق به عضویت و مشارکِت 
از  ناراضی  و  محروم  گروههای  تمامی 
باشد.  ضروری  شرطی  موجود،  وضع 
)نظام  موجود  وضع  تغییر  برای  بیانی  به 

تجربه ی  که  هم  اندازه  هر  سرمایه داری(، 
تلخی از دیوان ساالری  رژیم های سرکوبگِر 
داشته  گذشته  سوسیالیستِی  اصطالح  به 
هستیم  سازماندهی ای  و  نظم  نیازمند  باشیم، 
قدرت  مراکز  کاست  و  کم  بدون  بتواند  که 
با  و  درآورد  خود  تصرف  به  را  ثروت  و 
مراقبِت تمام آنرا توزیع مجدد کند. به بیانی 
به جای پیمودن مسیر افراط و تفریط با درس 
و  پیشین  ضعف های  و  شکست   از  گرفتن 
مراقبت و هوشیاری نسبت به عملی ساختن 
عدم  و  ثروت  و  قدرت  توزیع  فرایند  کامل 
تخصیِص آن نزد گروهی خاص، شاید الزم 
و  خیابانی  اعتراضات  از  فراتر  قدمی  باشد 
مه  ماه  جنبش  سازماندهِی  فاقد  شورش های 
به  واقع بینانه تر  نگاهی  و  برداشت   ۱9۶۸
ظرفیِت انقالبی آن داشت. و این در حالی ست 
پاس  برای  مارکوزه  می رسد،  نظر  به  که 
داشتن شورش یاد شده، با شور و حالی که 
فقط از »شاعر« سر زده می شود، می گوید: 
صورت  جوانان  نفرت  که  مرحله ای  “در 
با  سنگر  و  می گیرد  خود  به  آواز  و  خنده 
و  عشقی  ونمایشنامه های  رقص  صحنه ی 
قهرمانی درهم می آمیزد، جوانان به روحیه ی 
انعطاف  جدی ) espirit de serieux ( و 
اردوی  بی روح  و  خشک  فضای  و  ناپذیر 
کوتاه  دامِن  می کنند.  حمله  نیز  سوسیالیسم 
علیه دیوان ساالران و رقص راک اندرول در 
مقابله با رئالیسم سوسیالیستی شوروی ظاهر 

می شود“)ص۴0(.

در  خصوصاً  حاضر،  عصر  در  مسلماً 
مطالباتی  و  میالدی(   20۱2( اخیر  سالهای 
که به تبع رخدادهای این سالها، برای حمایت 
از حقوق اجتماعی و سیاسی انواع فرهنگ 
یا  و  است  گرفته  صورت  زندگی  سبک  و 
می گیرد، کمتر آزاد اندیشی به فکر مخالفت با 
یا موسیقی »راک اندرول«  و  »دامن کوتاه« 
می افتد. به عکس در این زمانه به خصوص 
بی کاری ِ  و  سیاست هاینئولیبرال  به  توجه  با 
امنی های  نا  و  بی اعتباری  جهان شمول، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسِی برآمده از آن، 
)یعنی  آنچه برای همگاِن در معرض خطر 
جمع محروم و کثیری از گروههای مختلِف 
دینی،  عقیدتی،  شغلی،  فرهنگی،  جنسیتی، 
اهمیت برخودار است،  از درجه ی  و …(، 
قلمرو قدرت و ثروت است. گواه این مسئله، 
سراسر  در  اخیر  سال  دو  یکی  جنبش های 
گرفته  آفریقا  و  خاورمیانه  از  است.  جهان 
تا اروپا و آمریکا: مطالباتی که همگی گواه 
در  سرمایه داری  نظام  قطعی  ورشکستگی 
هر شکل و شمایل )مدرن یا سنتی( آن است 
و در حال حاضر آنچه این نظام ورشکسته 
نفاق: جنگ،  داشته، سیاست   نگه  را سروپا 

ترور و وحشت است.

ایام هم )۱9۶۸(، عالرغم  باری، در همان 
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اینکه مارکوزه از هنر و زیبا شناسی، تعبیری 
سرمایه داری  نظام  ستم  از  رهایی بخش 
مقابله  را  هیپی ها  زندگی  سبک  یا  و  داشت 
با اخالق و سبک زندگی بورژوازی می دید 
)صص 52،5۳،۷۱(، اما با وجود این خود 
جامعه ی  می تواند  آنچه  می دانست  خوبی  به 
سوسیالیستِی آرمانی اش را در عالم واقعیت 
به ارمغان آورد، نقش سیاسِی طبقه ای است 
فرایند  انسانِی  »زمینه ی  خودش  قول  به  که 
با  وی  می دهد« )ص۷۴(.  تشکیل  را  تولید 

اعتقادی عمیق می گوید:

سرمایه دارِی  کشورهای  در  طبقه  “این 
پیشرفته همان طبقه ی کارگر صنعتی است. 
دگرگونی درترکیب این طبقه و میزان ادغام 
تغییر  آنرا  بالقوه ی  نیروی  نظام،  در  آن 
را  کارگران  سیاسی  نقش  بلکه  نمی دهد، 
بالقوه  طور  به  طبقه  این  می کند.  دگرگون 
به گونه ی عینی و نه ذهنی، طبقه ای انقالبی 
سیاسی  آگاهی  رشد  می شود…  محسوب 
بنیادین در میان توده ها تنها وقتی قابل تصور 
است که ثبات سیاسی و همبستگِی اجتماعی 
نظام تضعیف شده باشد. … روشنفکران به 
اساسی  و  کننده  تعیین  نقش  فزاینده ای  طور 
ابزارگرا،  ـ روشنفکرانی  ایفاء خواهند کرد 
جدید  کارگر  طبقه ی  روشنفکر  همچنان  اما 
ـ به مناسبت خود می تواند شیوه  و رابطه ی 
تولید را مختل کند و به آن تجدید سازمان و 

تغییر جهت دهد…“)صص۷۴، ۷5(.

به نظر می رسد، مارکوزه امیدوار بود، در 
آینده ای که پیش روی جنبش ماه مه می دید، 
شهرها،  عاصی  جوانان  زاغه نشین ها، 
کارگران  جوان،  هنرمندان  روشنفکران، 
که  چپی  )احزاب  حزب  به  بی اعتقاد  جواِن 
به واقع به دام اشرافیت دیوان ساالری افتاده 
قومی  اقلیت های  و  پوستان  رنگین  بودند(، 
او حتا  دهند.  تشکیل  متحدی  بتوانند جبهه ی 
بر این باور بود که حداقل در کالن شهرهای 
و  اتحاد  زمینه ی  چنین  آمریکا  متحد  ایاالت 
و  پوستان  سیاه   نشین ها،  زاغه  بین  انقالبی 
روشنفکران و کارگران وجود دارد )صص 

.)۷۶،۷۷،۷۸،۷9

آگاه  متفکری  مقام  در  مارکوزه  بین  این  در 
تحمیق  و  بردگی  سرکوب،  ابزارهای  به 
توده ها، به خطری اشاره می کند که از سوی 
سرمایه داری، جوامع انسانی را تهدید می کند. 
نظام   مصنوع  »نیازهای«  به  تنها  نه  او 
سرمایه داری واقف است، بلکه با وجود تأیید 
خنثا بودن تکنولوژی، قادر به تشخیص تبعیت 
پیشاپیش  که  معیارهایی ست  و  الگو  از  آن 
است.  کرده  طراحی  آن  برای  سرمایه داری 
بهرحال در بحثی که مارکوزه در این مورد 
پیش می کشد، شاهد توانایی فکری او هستیم. 
او با الهام از بت وارگِی کاالها )مارکس(، و 

نیز بدبینی نسبی اگزیستانسیالیستها نسبت به 
تکنولوژی، بحث هایی جذاب هم در خصوص 
»مصرف« و »نیازها«ی برساخته ی جوامع 
نقاب  به مثابه  تکنولوژِی  هم  و  سرمایه داری 
جهت استثمار و بردگِی انسانها پیش می کشد. 
فی المثل می گوید: “اتومبیل سرکوبگر نیست، 
لوازم  نیست،  سرکوبگر  تلویزیون  دستگاه 
اتومبیل،  اما  نیستند،  سرکوبگر  خانگی 
الزامهای  اساس  بر  لوازمی که  و  تلویزیون 
جزئی  به  می شود،  ساخته  سودآور  مبادله ی 
برای  جزئی  مردم،  وجود  از  جداناشدنی 
»تحقق  بخشیدن« به وجودشان مبدل شده اند. 
از اینرو مردم باید بخشی از وجود خویش را 
در بازار بخرند“ )ص2۴(. و این سخن، بدین 
معنی است که به موازات نیازهای مصنوع 
آن،  خدمتگزار  تکنولوژِی  و  سرمایه داری 
آدمی  »خوشبختِی«  احساس  یا  و  شادکامی 
اراده  در  نه  و  خداست  دستان  در  نه  دیگر 
بازار  را  خوشبختی  این  خویش،  اختیار  و 
و  منافع  جابه جایی  می زند:  رقم  وی  برای 
بازار  که  سودی  فی المثل  مبادله.  سودهای 
در تلویزیون های جدید )صفحه تخت( برنامه  
به  آن  برای  که  تبلیغاتی  با  می کند،  ریزی 
ارتقا  نیازی زیستی  تا حد  و  راه می اندازد، 
ادراکی  ـ  عاطفی  موقعیتی  آن  از  می دهد، 
زندگی  از  رضایت  احساس  برای  )روانی( 

می سازد.

و شاید جالب باشد بدانیم این بازار )بازارهای 
که  است  انعطاف پذیر  آنچنان  سرمایه داری( 
زیباشناختی ای که  و  اخالق  به  می تواند حتا 
می دانستند  بورژوایی  را  آنها  روزگاری 
از  سبکی  روی  عوض  در  و  کرده  خیانت 
زندگی سرمایه گذاری و تبلیغ کند که صرفاً 
برایش سودآور است. به بیانی به محض آنکه 
احساس کند چیزی برایش سودآور است، با 
هر توجیهی می تواند از آن حمایت کند. حتا 
اگر کوچکترین درک و یا کمترین عالقه ای 
ادعا  این  تصدیق  برای  باشد.  نداشته  بدان 
کافی است به قلمروهای هنرِی به اصطالح 
یا ….  و  نقاشی،  گالری های  از  اعم  مدرن 
هم  مارکوزه  که  همانگونه  اندازیم.  نگاهی 
معترف است، در همان دهه ی شصِت قرن 
گذشته هم، هنِر به اصطالح »ضدهنر« به 
سالنهای کنسرت و بازار منتقل شده و زینت 
بخش کاخها و تاالرهای مجموعه های تجاری 

پر رونق شده است )ص5۸(.

چنانکه دیده می شود در حال حاضر با معضلی 
مواجه هستیم که با دخالت بازار در عرصه ی 
هنر مدرن به وجود آمده است. زیرا هنری 
که می باید عصیانگر و به اصطالح ضد هنر 
باشد،  سرمایه داری  بازارهای  و  بورژوایی 
پر  کاالهای  از  یکی  به منزله ی  خود  اکنون 
چنین  در  است.  شده  بدل  آن  تجاری  رونق 
متخصصان  از  بسیاری  نگاه  از  وضعیتی، 

بازار  ورود  با  فلسفی،  و  اجتماعی  علوم 
این  نوین،  هنر  عرصه ی   به  سرمایه داری 
ساختارهای  کننده ی  برمالء  نه  دیگر  هنر 
بیانگر  بلکه  سرمایه داری،  نظام  سرکوبگر 
سرمایه داری  نظام  در  هنر  بی معنایِی 
قادر نیست اخالق و  است. هنری که دیگر 
زیباشناختِی اصیلی را نمایندگی کند که نوید 
مارکوزه  هرچند  است.  آینده  جهان  دهنده ی 
اشاره ای به این مطلب نمی کند، اما به لحاظ 
عملی با بازگرداندن نقش سیاسی و هژمونی 
اتحاد  و  سوسیالیستی  انقالب  در  کارگران 
هنرمندان  و  روشنفکران  نشین ها،  زاغه 
قومی،  اقلیت های  و  قدرت(  )فاقد  جوان 
به  دادن  عقالنی  جهِت  و  آنها  با  نژادی، 
عناصر آنارشیستِی ضد نظام، خود به خود 
آنرا هدفمند ونظام مند می کند. و بدین ترتیب 
بر خصلت بی معنایِی هنری که می باید جنبِش 
برخی  در  حتا  و  نمایندگی  را  سوسیالیستی 
موارد مدیریت کند، چیره می گردد. چنانکه 

به روشنی می گوید:

در  اساسی  عاملی  آنارشیستی،  “عنصر 
این  مبارزه علیه سلطه محسوب می شود… 
مبارزه  هدفهای  به  نیل  فرایند  در  عنصر 
آن  در   … می یابد.  اعتالء  و  می شود  آزاد 
اصل  عقالنّیت،  رغم  به  تولید  صورت 
 ،) performance principle ( کارآمدی 
اجتماعِی  کار  افتاد.  خواهد  نو  مجرایی  در 
بیشتر  محیطی  آوردن  پدید  مسیر  در  الزم، 
هدایت  سرکوبگر،  کمتر  و  زیباشناختی 
خواهد شد. کار اجتماعی الزم به جای اینکه 
پارکینگها  و  بزرگراهها  ساختن  مصروف 
شود، برای ایجاد مراکز تفریحی عمومی و 
باغها و بوستانها و استراحتگاه هایی صرف 
خواهد شد که مردم بتوانند به راستی و دور 
اعصاب  تمدد  آن  در  جنجال  و  هیاهو  از 
کنند…. هدف، پسگرایی به مرحله ی پیش از 
تمدن نیست، بلکه بازگشت به زمان از دست 
رفته ی خیالی در زندگی واقعی بشری است. 
یعنی نیل به مرحله ای از تمدن که در ضمن 
آن، انسان باید از خود بپرسد که سازماندهی 
جامعه برای چیست و برای کیست؟“ )صص 

۱۱0 ـ ۱۱۱(.

باید اعتراف کرد پرسشی که هربرت مارکوزه 
در  گذشته(  قرن  شصت  دهه ی  اواخر  )در 
فلسفی  عمیقاً  می گذارد،  مخاطب  برابر 
سوسیالیستی؛  ـ  لیبرال  نیمه  فلسفه ای  است. 
مدیریت  با  که  نظامی  به  معترض  مسلماً  و 
به  حیث  هر  از  خود،  سرکوبگر  و  اشتباه 
»انساِن« نظرِی برآمده از فلسفه ی کانت و یا 
لیبرال های استقالل طلِب  نگرش های نخستین 
زیرا  است.  کرده  خیانت  آمریکا  انقالب 
به  کنونی  سرمایه دارِی  نظام  که  جامعه ای 
پشتوانه ی نگرش های »انقالبی ـ بورژوایی« 
اما در عین حال آزادمنشانه و نسبتاً شرافتمنِد 
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اواخر قرن هجده برساخته است، به راستی 
بر خالف خاستگاه فلسفی و نظری خود عمل 
کرده است؛ زیرا نه »انسان« را هدف قرار 
داده است و نه در پِی اعتالء حقوق اجتماعی 
این هدفها را مایه ی  بلکه بر عکس  اوست. 
آرایش خود ساخته است. چرا که در پِس آن، 
بازار و روابط فاسد مبتنی بر زد و بندهای 
کثیف خود را سازماندهی کرده  است. از این 
و  پس  )کمی  ایام  آن  در  بگذریم،  که  مسئله 
پیش ( پرسش مارکوزه، یکی از گفتمان های 
مهم اواخر نیمه دوم  قرن بیست در اروپا به 
شمار می آمد و برای خود از قدمت و مبنایی 

اگزیستانسیالیستی برخوردار بود.

به  وجودیکه  با  دیدیم،  چنانکه   بنابراین 
قلمرو  از  بیرون  گامهایی  مارکوزه  ظاهر 
فکری  عناصر  با  و  برمی دارد  روشنگری 
اما خیلی زود نه  پیوند می خورد،  آنارشیسم 
تنها خود به حیطه ی عقالنیت باز می گردد، 
سازمان  به  فکری  باوِر  طریق  از  بلکه 
یافته  وحدت  نامتجاِس  گروههای  یافتگی، 
را حداقل در عالم »خیال« و »نظر«، در 
حیطه ی »اندیشه« می بیند و باالخره دستیابی 
امیدوارانه  را  خود«  برای  »آگاهی  به  آنها 
تصویر  این  با  را  بحث  می کشد.  انتظار 

فکری مارکوزه به پایان می بریم:

استوار  همبستگی  اساس  بر  همکاری  “اگر 
و  ضرورت  قلمرو  در  سازماندهی  باشد، 
خواهد  راهبری  را  آزادی  قلمرو  در  تکامل 
از  بسیاری  خاطر  که  پرسشی  برای  کرد. 
نیک اندیشان را پریشان کرده است، پاسخی 
وجود دارد: انسان در جامعه ی آزاد چه خواهد 
کرد؟ یک دختر جوان سیاه  پوست پاسخی داد 
او  پاسخ  دارد.  عنایت  مسأله  ژرفای  به  که 
چنین بود: برای نخستین بار در زندگی آزاد 
خواهیم بود، درباره ی آنچه می خواهیم انجام 

دهیم، بیندیشیم“ )صص۱۱2 ـ ۱۱۳(.   

اصفهان ـ فروردین ۱۳9۱

مشخصات کامل کتاب:

هربرت  نوشته  رهایی،  در  گفتاری 
انتشارات  کتابی،  محمود  ترجمه  مارکوزه؛ 

پرسش،۱۳۸۸

نظری

جوانان و جامعه مدنی نقش تربیت 
جوانان در تشکیل جامعه مدنی

والدیسالو تساگویف
ترجمه و افزوده از: ا. م. شیری

وجود جامعه مدنی سیاسی فعال، یکی از ویژگیهای مثبت کشور پیشرفته بحساب می آید. در 
این صورت فعالیت سیاسی را نه فقط بمعنی میل به قدرت، بلکه باید بمفهوم عالقمندی به 
شرکت در زندگی سیاسی کشور خود، تأثیر گذاری در تعیین آینده، طرح خواستهای مشخص 
در مقابل حاکمیت هم درک نمود. این، زمانی که هر شهروندی خود را جزء جدائی ناپذیر 
یک کل، سیمای کشور خود درک می نماید و توسعه موفقیت آمیز آن را مستقیما در ارتباط 

با رفاه خود مشاهده می کند، یکی از ویژگی های جمعگرائی شمرده می شود.

نسل جوان امروزی تجسم آن نیروئی است که روند حوادث را در آینده نزدیک تعیین خواهد 
کرد. به همین جهت هم باید منطبق با آن تربیت شود.

چنین تربیتی باید روح جمعگرائی را تقویت کند. این هم با تشکیل یک مکانیسم سازمانیافته 
اجتماعی پیوند دارد و خود این، »میانگین طالئی« بین جمعگرائی با احساس غریزه ذاتی 
فرد و فردگرائی را که مناقشه طبیعی بین فردیت و نیازهای پایان ناپذیر می باشد، تشکیل 
می دهد. جوانان معاصر باید در چنین سمتی تربیت یابند. زیرا وجود این گونه عالقمندیها 
زمان کمی برای رفتارهای انحرافی در اشکال اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، عملکردهای 

غیرعمدی و غیره باقی می گذارد.

اگر داده های جامعه شناختی را بدقت مورد بررسی قرار دهیم، آنها چندان خوشبینانه نیستند. 
میزان  تعیین  زمینه  در  مطالعاتی  تحقیقاتی »سیرکون«  گروه   200۶ سالهای 2005-  در 
کنشگری سیاسی کل جامعه و بویژه، جوانان انجام داد. نتایج آن چندان چشمگیر نبود. 59٪ 
سؤال شوندگان ۱۶ تا 2۴ ساله در سال 2005، به عدم تمایل  خود به مسائل سیاسی اذعان 
داشتند و این میزان در سال 200۶، باز هم تا ٪۱ کاهش یافت. شمار عالقمندان به آگاهی 

سیاسی، ٪۴0 ثابت را نشان می دهد.

متاسفانه، سؤال شوندگان، باستثنای به حاشیه رانده شدگان و کسانی که حاضر با پاسخ دادن 
نبودند، سیاست و فعالیت اجتماعی بمثابه مهمترین مسئله جامعه را در آخر لیست مربوط به 
مسائل مختلف زندگی اجتماعی قرار دادند. در همه حال، این وضعیت برای جامعه بسیار 
زیان آور است. برای اینکه نه در تشکیل جامعه مدنی مفید است و نه به عرصه های دنیوی 
سودی می رساند. اساسا آنها معرف الیه بندی شدید بوده و حتی یکی ازمؤلفه های پیدایش 

یک قشر کامل لومپن می باشند.

در ادامه به ارقام شگفت انگیزتری بر می خوریم. در اقداماتی مانند راهپیمائیها، اعتصابات 
و یا فعالیت احزاب سیاسی درصد کمی از جوانان شرکت می کنند ولی، هنوز این در مقایسه 
با پروسه انتخابات چندان نگران کننده نیست. در انتخابات فقط 2۳ تا ٪۳5 جمعیت شرکت 
رویدادهائی  چنین  در  کلی  بطور  سال 200۶  در  و ۴۶٪  درسال 2005  کنند. ۶2٪  می 

شرکت نکردند.

در رابطه با این کار، شاخص نظرسنجی کنشگری سیاسی بسیار جالب توجه است. در ماه 
ژوئیه سال 2005: حد باال- ٪22 جوانان، متوسط- ٪55، حداقل- ٪22. ماه مارس سال 
200۶: حد باال- ٪2۶ ، متوسط ٪5۶، حداقل- ٪۱۸. همانطور که معلوم است شاخص حد 
باالی کنشگری سیاسی بهیچوجه بزرگ نیست، ولی با گذشت زمان اهمیت بیشتری کسب 
کرده و حداقل بحساب آنکه میزان متوسط کاهش می یابد، شاخص حداقل اهمیت خود را از 
دست می دهد. ترجمان این شاخص از زبان آماری بدین معنی است که در میان آن گروهی 
نیاز به حقوق مدنی افزایش یافته که در وضعیت سخت و غیرقابل خروج گرفتار آمده است. 
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ارتقاء سطح زندگی محسوب  بمعنی  این  آیا 
مربوط  های  داده  سؤال،  این  به  شود؟  می 
به روحیه اعتراضی نسل جوان روسیه می 

تواند پاسخ دهد.

از  استفاده  با  سیرکون  مطالعات  مرکز 
عمومی  افکار  تحقیقات  مرکز  اطالعات 
روسیه در کار خود، چنین تصویری را ارائه 
ی دهد: ٪۴۸ جمعیت بطور کلی به احتمال 
واکنش توده ای مطمئن است، ٪۳۶ جوانان 
هم چنین تصوری دارند که خود این، بمعنی 
آن است که آنها برای حمایت از اعتراضات 
اند.  آماده  حمله،  در صورت شروع  پیروز 
مشاهده  صورت  در  بلندپرواز  جوان  نسل 
بازی از طرف برخی نیروهای سیاسی می 
مثال،  نکند.  ایفاء  هم  را  نقش  بهترین  تواند 
این اطالعات شایسته تأمل است: ٪2۶  یقین 
قطعی دارد که حمایت از چنین برآمدی اگر 
چه در اولویت قرار دارد، ولی پشتیبانی آنها 
فراتر از جمع آوری امضاء نخواهد بود )هر 

چند این هم بی مورد نیست(.

فعالیت  درجه  که  است  ترتیب، روشن  بدین 
مشکالت  تعداد  افزایش  با  متناسب  جمعیت 
آنها تشدید خواهد شد. این، همچنین به تصور 
مردم از شیوه زندگی معمولی بستگی دارد 
تحمل  قابل  روسیه  مردم  برای  که  )انچه 
است، آمریکائیها غیر متعارف می پندارند(. 
آمار خاص آن نشان می  این، همانطور که 
دهد، بر روحیه اعتراضی مردم تأثیر خواهد 

گذاشت.

با این وجود، روحیه نسبتاًَ رادیکال در میان 
آن بخش از مردم، که به سوی گروه »ما به 
سختی تا آخر ماه تحمل می کنیم« رانده می 
برای تحریم  شوند، مشاهده می شود: ۳۱٪ 
حاکمیت، ٪۱۸ به روش مسالمت آمیز، اما 
به شکل تظاهرات بدون مجوز، ٪۱۱ برای 
اقدامات اعتراضی با استفاده از سالح، ۸٪ 
اماکن، بستن راههای ارتباطی و  به تسخیر 
غیره آماده است. بهیچوجه نمی توان بر این 
آمارها چشم فروبست. حمایت از نسل آینده 
نیستند،  خود  تأمین  به  قادر  آنها  زمانیکه  تا 
ضروری است. در غیر اینصورت، اوضاع 

در سمت التهابی پیش خواهد رفت.

با این حال، روی آرامبخشی هم وجود دارد. 
مثال، بیشترین گروه از میان جوانان )۳۶٪( 
فعال در عرصه های اجتماعی- سیاسی، از 
روی عالقمندی، ٪۳2 بخاطر بهبود شرایط 
خود، ٪۱۸ بمنظور کمک به مردم  به این 
کار مشغول می شوند. فقط درصد کوچکی 
به دنبال اهداف خودخواهانه هستند یا بطور 
خواهان  کنند: 2٪  نمی  پیروی  آنها  از  کلی 
کسب  به  عالقمند   9٪ مردم«،  از  »جدائی 
درآمد، ٪۳ مجبور به مشارکت و غیره می 

باشند.

کالسیک  نمونه  بیستم  قرن  پیشرو  جامعه 
روح جمعگرائی بود. مثال، در میان جوانان 
بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان، فعالیت 
سیاسی  وزن  همان  اجتماعی  گروههای  در 
را دارد که به ذهنیت شان جذب شده است. 
مثال، وابستگی به هر نوع جمعیتی)باشگاه،  
انجمن منطبق با منافع( در دوره تحصیل در 
برای  مثبت  امتیاز  یک  محلی  دانشگاههای 
دانشجو شمرده می شود. چنین تالشهائی در 
آمد.  می  بعمل  نیز  شوروی  حاکمیت  دوره 
مثال، سازمان جوانان را می توان در ردیف 
دانست. ولیکن، در شرایط دموکراتیزه  آنها 
به  مردم  زمانیکه  رژیم،  تضعیف  و  کردن 
کار و  بین  از  و  یافتند  انتخاب دست  آزادی 
انحطاط ، انحطاط را برگزیدند، نسل جوان 
به مسیر عدم مقاومت گام گذاشت و در میان 
آن کشش بسوی فردگرائی بی معنی گسترش 
برای  راهی  هیچ  که  آنجائی  از  و  یافت. 
ارضای خود بنظرش نمی رسید، به راههای 
انحرافی مانند اعتیاد بمواد مخدر و الکلیسم 
و  ای  توده  فرهنگ  توسعه  اتفاقا  نهاد.  گام 
ارزشها، که با محتوای زیباشناسی آن تعّین 

می یابد، با این امر ارتباط مستقیم دارد.

البته، در حال حاضر برای فعال کردن جوانان 
نهادهای زیادی در جنب احزاب، ارگانهای 
هم،  این  شود.  می  تشکیل  غیره  و  دولتی 
قطعا، سنگ بنای توسعه را می گذارد، ولی 
در همه حال، اینها بخش کوچکی از جمعیت 
را در برمی گیرد، که آنهم درست زمانیکه 
شهروندی  حقوق  تأمین  عادتها  پرورش 
و  مستقیم  نهادهای  سازد،  می  را ضروری 
نمایندگی دموکراسی )انتخابات، دادخواستها، 
تظاهرات، نامه به نهادهای دولتی( به رشد 
نابرابری، به تسلط سیاسی یکی بر دیگری 
از  فقط گروهی  منجر می گردد. و، عمال، 
مردم قادر به عبور از وضعیت فعلی بسادگی 
دوره  همچون  را  دولت  که  شوند  می  آماده 
پادشاهی، در شرایطی که آگاه سازی تودها 
می  ضرورت  خود  سرنوشت  تعیین  برای 
سوق  حاکمیت  جانشین  گزینش  بسوی  یابد، 

می دهند.

خلق،  های  توده  میان  در  روشنگری  برای 
اجتماعی-  سازی  فعال  بمعنی  ماهیتا  که 
برنامه  اجرای  باشد،  می  جوانان  سیاسی 
امتیازاتی  تعیین  است.  ضروری  ترویجی 
برای  محدودیت  یا  فعال  شهروندان  برای 
آنهائی دین شهروندی خود را )مثال، شرکت 
بنظر  عاقالنه  کنند،  نمی  ادا  انتخابات(  در 
می رسد. در آن صورت، جوانان از سنین 
نوجوانی یاد می گیرند که موجودیت دولت 
توجه  و  دارد،  مستقیم  رابطه  آنها  زندگی  با 
مبذول  مدنی خود  به حقوق  تر  بسیار جدی 

خواهند داشت. در ورقه های انتخاباتی رئیس 
بیهوده نخواهد بود، زیرا  »در مقابل همه« 
در این صورت روشن خواهد شد که اراده 
مردم برخی نیروهای سیاسی را تحمل نمی 

کند.

در  و  نسلها  عمر  در  چون  شعوری  چنین 
مراحل آغازین موجودیت شهروند در جامعه 
اکنون  هم،  سبب  همین  به  گیرد،  می  شکل 
هنوز  که  جوان،  نسل  به  آن  آموزش  دیگر 
به ایدئولوژی محکمی دست نیافته، و هنوز 
جمعیت به افکار پادشاهی- جمعی آلود نشده و 
فعال در شرایط روحی ضعیف بسر می برد، 
ضروری می باشد. ضمناًَ، در دوره نچندان 
دور حاکمیت اتحاد شوروی، زمانیکه تحرک 
اجتماعی- سیاسی شهروندان به مرحله اوج 
خود رسید، چنین گرایش »جمعی«، وابسته 
نقش  شوروی،  مارکسیسم  و  استالینیسم  به 

خود را ایفاء کرد.

از این گفتار می توان درس گرفت. حتی اگر 
نفر هم جمع  اختیارات دولت در دست یک 
شده باشد، همه مشکالت نباید از راه اجبار، 
»دور از درک مردم«، بلکه از راه متحقق 
ساختن خواستهای آنان حل و فصل شود. اما 
نباید  شهروندان  که،  البته  این صورت،  در 
بدنبال اهداف یک روزه باشند و باید درک 
کنند که، آنها هموطنانی هم دارند و در پشت 
سر آنها نمی توان »تکه بزرگ را برداشت«. 
پائین،  سنین  در  انسان  در  عالقمندی  چنین 
زمانیکه  او را از تأمین نیازمندیهای مختلف 
محروم می سازند، بوجود می آید. همانطور 
که گفته شد، خود جامعه به شکلگیری چنین 
با  اینجا  در  نیست.  عالقمند  شهروندانی 
وضوح کامل دیده می شود که همه عوامل 
مرتبط با هم در یک مجموعه معین، معرف 

دولت هستند.

تشکیل  که  داشت  توجه  باید  جمعبندی،  در 
جامعه مدنی در دوره معاصر، شاید، هدف 
و،  باشد.  جهان  همه  حتی  و  روسیه  اصلی 
البته، تربیت نسل جوان با چنین روحیه ای، 

وسیله ضروری رسیدن به این هدف است.

افزوده مترجم

یا  و  توجهی  کم  که  گفت  توان  می  بجرأت 
طبقات  سیاسی  نمایندگان  توجهی  بی  کال 
طبقه  بخصوص  ایران،  جامعه  فرودست 
کارگر، احتماال همه جهان به تعلیم و تربیت 
نسلهای جوان یکی از موذی ترین آفاتی است 
که آن را شقه شقه کرده و از رسیدن به هدف 
عمده و اصلی- بدست گرفتن قدرت سیاسی 

و رهائی از ستم و استثمار بازداشته است.

درون  از  نتواند  زمانیکه  تا  کارگر  طبقه 
از متخصصان سیاسی،  کاملی  اردوی  خود 
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و  ها  تئوریسین  مفسران،  و  تحلیلگران 
نظریه پردازان، مروجان و مبلغان، محققان 
تعلیم  و  آورد  بوجود  را  خود  دانشمندان  و 
را  آنها  بواسطه  جوان  نسلهای  تربیت  و 
و  خود  دهد،  قرار  دائمی  کار  دستور  در 
و  سنی  شرایط  بدالیل  جوان  نسلهای  بویژه 
بی  بعنوان یک طعمه  روانشناسی، همچنان 
تبلیغاتی-  هجوم  مقابل  در  پناه  بی  و  دفاع 
باقی خواهند  حاکم  دست  باال  طبقات  فکری 

ماند.

در زمینه تربیت کادرهای مورد نیاز عرصه 
طبقات  اجتماعی،  زندگی  مختلف  های 
خوب  بسیار  انصافاًَ  باالدست  و  استثمارگر 
کار کرده اند. آنها عالو بر تربیت متخصصان 
گران،  سفسطه  شیادان،  ها،  زمینه  همه  در 
و  جادوگران  رماالن،  کالهبرداران، 
بغایت  آدمخواران  و  جالدان  »چشمبندان«، 
زبده ای تربیت کرده اند. و این دلیل و علت 
اصلی سخت جانی و استمرار حیات آنها می 

باشد.

علت اصلی و اساسی تفرقه و تشتتی که امروز 
و  ترقیخواه  نیروهای  در صفوف  همیشه  و 
آینده ساز جامعه مشاهده می شود، همین بی 
توجهی و ضعف طبقات تحت ستم و استثمار 
خود  نیاز  مورد  کادرهای  تربیت  در  شونده 
نسلهای جوان  تربیت  و  تعلیم  آن،  تبع  به  و 
جامعه بواسطه آنها می باشد. بهمین سبب هم 
هست که گروههایی از نسلهای جوان وابسته 
به طبقات مختلف اجتماعی، از جمله، وابسته 
سنین  در  دست،  باال  طبقات  و  اقشار  به 
ابتدای  در  انتخاب،  آغاز  همان  در  جوانی، 
جستجوی راه آینده، عمدتا از روی احساسات 
و شورجوانی بدفاع از طبقات تحت ستم بر 
می خیزند، گروههای و سازمانها و احزاب 
سیاسی تشکیل می دهند؛ به نیروهای انقالب 
می پیوندند و در انقالبیگری گوی سبقت از 
همه می ربایند، همه را از دم منحرف و مرتد 
و سازشکار می خوانند، تهمت می زنند، افترا 
می گویند، ولی در ادامه و با طوالنی شدن 
انشعابات  دسته خسته می شوند؛  دسته  راه، 
می  کنند؛  می  تحمیل  جنبش  به  را  متعددی 
برند و آنگاه که از رفتن باز می مانند، دست 
سطح  در  چه  نیروها  ترین  ارتجاعی  بدامن 
ملی و چه در سطح جهانی می شوند و بقول 
خطرناکی  چرچیلیستهای  چنان  به  مشهور، 
بر ضد همان انقالب، همان طبقات استثمار 
ابتدا،  و  آغاز  در  مبدل می شوند که  شونده 
به کمتر از انقالب سوسیالیستی ناب، رهائی 
شبه طبقات  نابودی یک  و  استثمارشوندگان 
استثمارگر رضایت نمی دادند. این وضعیت، 
سابقا  سازمانهای  و  احزاب  میان  در  بویژه 
و  بعینه  همیشه،  و  امروز  ایران،  چپ 

بصورت کامال واضح مشهود است…

نظری

چپ جهان پس از 2011
امانوئل والرشتاین

ترجمه خسرو صادقی بروجنی

امانوئل والرشتاین، استاد ممتاز جامعه شناسی و یکی از مهم ترین صاحبنظران در حوزه ی های 
جامعه شناسی توسعه و اقتصاد سیاسی است. وی در مقاله  ی »چپ جهان پس از 20۱۱« 
و  منازعات  هنوز  است  معتقد  انتخابات،  عرصه ی  در  چپ  نیروهای  شرکت  تأیید  ضمن 
اختالفاتی وجود دارد که می توان آن ها را در چهارچوب انتخابات حل و فصل کرد. وی سه 
رویکرد مشخص درون چپ درباره ی انتخابات را توضیح می دهد و باور دارد چپ فقط در 
صورت همگرایی و تفاهم میان این سه نظرگاه  خواهد توانست به یک وحدت سیاسی دست 

یابد و توان رویارویی و ارائه ی هرگونه بدیل برای نظام سرمایه داری را خواهد داشت.

تعریفمان از چپ هر آن چه باشد، چه محدود و یا گسترده، سال 20۱۱ از هر نظر سال خوبی 
برای چپ جهان بود. دلیل اصلی این امر شرایط اقتصادی نامناسبی بود که اکثر جهان با آن 
روبرو بود. نرخ بیکاری باال بود و هم اکنون نیز رو به ازدیاد است و اکثر دولت ها با سطح 
باالیی از بدهی و کاهش درآمد مواجه شدند. دولت ها برای حل این مشکالت تالش کردند 
اقدامات ریاضتی را بر مردم شان تحمیل کنند. در حالی که در همان زمان سعی شان این بود 

که بانک هایشان را نجات دهند و از آن ها محافظت کنند.

نتیجه ی چنین تحوالتی، شورش گسترده ای بود که جنبش تسخیر وال استریت آن را »جنبش 
99 درصد« خواند. این جنیش مقابل قطبی شدن بیش از اندازه ی ثروت، حکومت های فاسد 
و ماهیت در اساس غیر دموکراتیک این حکومت ها )خواه دارای سیستم چند حزبی باشند و 

یا فاقد آن باشند( بود و با آن ها مخالفت می کرد.

این بدان معنا نیست که جنبش تسخیر وال استریت، بهار عربی و جنبش بر آشفتگان همه ی 
خواسته هایشان را به دست آوردند اما موفق شدند گفتمان رسمی جهان را تغییر داده و آن 
و  عدالتی  بی  نابرابری،  چون  مقوالتی  متوجه  نولیبرالیسم  ایدئولوژیک  هذیان های  از  را 
استعمارزدایی کنند. مردم عادی برای اولین بار پس از مدت ها ماهیت سیستمی را که در آن 

زندگی می کردند به بحث گذاشتند، و دیگر آن را امری بدیهی و مسلم نپنداشتند.

پرسشی که اکنون برای نیروهای چپ جهان وجود دارد این است که چگونه می تواند رو به 
جلو حرکت کند و این موقعیت های گفتمانی اولیه را به یک تحول و دگرگونی سیاسی تبدیل 

کند.؟

اقتصادی، یک شکاف  زمینه ی  در  اگر  ساده می تواند مطرح شود. حتی  کامالً  مسئله  این 
واضح و در حال رشد بین یک گروه کوچکِ یک درصدی از جامعه و یک گروه بسیار 
بزرگ 99 درصدی وجود دارد، اما این واقعیت از یک تقسیم سیاسی عمده و واضح در 
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جامعه تبعیت نمی کند. بلکه در سطح جهان 
جمعیت  از  نیمی  بر  راست  نیروهای  هنوز 
جهان یا الاقل بر کسانی که از هر لحاظ از 

نظر سیاسی فعال هستند فرمان می رانند.

چپ  نیروهای  جهان،  تغییر  برای  بنابراین 
نیاز  سیاسی  وحدت  از  میزانی  به  جهان 
در  ندارند.  را  آن  هنوز  که  داشت  خواهند 
واقع اختالفات عمیقی در مورد اهداف دور 
مدت  کوتاه  روش های  و  تاکتیک ها  و  برد 
که  نیست  آن  معنای  به  این  دارد.  وجود 
تاکنون در مورد این مطالب بحث نشده، بر 
بحث  آن ها  مورد  در  به طور جدی  عکس، 
بر  غلبه  برای  کمی  پیشرفت های  اما  شده 
اختالفات حاصل گردیده است. این اختالفات 
جدید نیستند و همین موضوع باعث می شود 

به آسانی حل نشوند.

راه  دو  مشکالت  این  از  رفت  برون  برای 
با  حل  راه  اولین  که  دارد  وجود  عمده  حل 
انتخابات صورت می پذیرد. این دو راه حل 
عمده در واقع سه رویکرد مختلف در ارتباط 

با انتخابات است.

گروهی که عمیقاً نسبت به انتخابات مشکوک 
است و استدالل می کند که شرکت در انتخابات 
بلکه  است  بی تأثیر  سیاسی  لحاظ  از  فقط  نه 
مشروعیت و موجودیت نظام جهانی را هم 
تقویت می کند. اما دیگران معتقدند شرکت در 
است.  حیاتی  و  مهم  بسیار  انتخابات  فرایند 
این گروه به دو رویکرد تقسیم می شود. در 
می کنند  ادعا  که  هستند  کسانی  طرف  یک 
درون  از  می خواهند  و  هستند  پراگماتیک 
یک حزب اصلی چپ فعالیت کنند. خواه یک 
ساختار سیاسی چند حزبی وجود داشته باشد 
پارلمانی در  بدیل  که  نظام تک حزبی  یا  و 
آن اجازه فعالیت ندارد. و البته کسانی هستند 
که این سیاست انتخاباتی را با عنوان »شر 
که  دارند  تأکید  آن  ها  می کنند.  تقبیح  کمتر« 
هیچ تفاوت معناداری بین احزاب بدیل اصلی 
از  برخی  دهندگان  رأی  از  و  ندارد  وجود 
حقیقی  طور  به  که  می کنند  حمایت  احزابی 

چپ هستند.

ما همه با این بحث آشنا هستیم و این استدالل ها 
برای  حداقل  این حال  با  شنیده ایم.  بارها  را 
رویکرد  سه  این  اگر  که  است  واضح  من 
به  مقداری  انتخابات  تاکتیک های  مورد  در 
یکدیگر نزدیک نشوند و تفاهم نداشته باشند، 
چپ جهانی شانسی برای غلبه بر راه کوتاه 

یا بلند مدت تر پیش روی خود ندارد.

من معتقدم یک مدل از مصالحه وجود دارد 
که تاکتیک  های کوتاه مدت و استراتژی  بلند 
با کسانی که  متمایز می کند. من  مدت تر را 
استدالل می کنند به دست گیری قدرت دولتی 

ربطی به تغییر و دگرگونی نظام جهانی در 
نیز  امکان آن را  ندارد و احتماالً  بلند مدت 
به خظر می اندازد، بسیار موافق هستم. این 
روش به عنوان یک استراتژی بارها امتحان 

شده و شکست خورده است.

مشارکت  که  نیست  آن  معنای  به  نظر  این 
و  است  وقت  اتالف  موجب  کوتاه  انتخاباتی 
ثمری ندارد. واقعیت آن است که بخش بسیار 
بزرگی از 99 درصد جامعه، در کوتاه مدت 
شدیداً رنج می برند و این درد و رنج کوتاه 
مدت نگرانِی اصلی آن ها است. آن ها تالش 
می کنند زنده بمانند و به خانواده و دوستانشان 

نیز کمک می کنند زنده بمانند.

هر چند ما تصور می کنیم حکومت ها عامل 
به  اما  نیستند،  اجتماعی  دگرگونی  بالقوه ی 
با تصمیم های سیاسی  مثابه ساختارهایی که 
ضروری و فوری، می توانند روی رنج های 
کوتاه مدت تأثیر بگذارند، چپ جهان موظف 
را  تصمیماتی  و  کند  عمل  گونه ای  به  است 
کاهش  را  انسان  رنج  و  درد  که  کند  اتخاذ 
خواهد داد. برای به حداقل رساندن این درد 

و رنج، نیاز به شرکت در انتخابات است.

و  کمتر«  »شر  طرفداران  بین  بحث  اما 
چپ  حقیقتاً  احزاب  از  حمایت  طرفداران 
یک  اتخاذ  درباره ی  بحث  این  چیست؟ 
کردن  لحاظ  با  که  است  محلی  تاکتیک 
بسیاری از عوامل، خیلی متنوع است. برخی 
از این عوامل عبارت اند از: اندازه ی کشور، 
و  سیاسی  جغرافیای  کشور،  جمعیت شناسی 
و  استاندارد  پاسخ  بنابراین  سیاسی.  تاریخ 
نه  می تواند وجود  و  دارد  نه وجود  معینی 
داشته باشد. پاسخی که در سال 20۱2 داده 
خواهد شد لزوماً نمی تواند برای سال 20۱۴ 
یا 20۱۶ کارآیی داشته باشد. دست کم برای 
من این یک بحث در مورد اصول نیست اما 
بیشتر درباره ی یک وضعیت تاکتیکی است 

که در هر کشور در حال نمو می باشد.

جهان،  چپ  اساسِی  منازعه ی  دومین 
را  آن  من  که  است  چیزی  بین  منازعه 
آن چیزی  »توسعه گرایی« )۱( می خوانم و 
تمدنی«  تغییر  »اولویت  است  ممکن  که 
خوانده شود. ما این منازعه را می توانیم در 
بسیاری از قسمت های جهان ببنیم. نمونه ای 
از این مجادالت را بین حکومت های چپ و 
جنبش های مردم بومی در آمریکای التین – 
برای مثال در بولیوی، اکوادور و ونزوئال- 
مشاهده می کنیم. همچنین در آمریکای شمالی 
و اروپا و در منازعه ی بین »سبزها- محیط 
کارگری«  »اتحادیه های  و  زیست گراها« 
که اولویت را به حفظ و گسترش اشتغال و 

فرصت های شغلی می دهند.

سیاست  این  »توسعه گرایی«،  زمینه ی  در 
چه توسط حکومت های چپ و یا اتحادیه های 
است  این  بر  اعتقادش  دنبال شود،  کارگری 
اقتصادی  ناموزونی های  تصحیح  برای 
درون کشورها و یا قطبی شدن کشورها در 
جهان کنونی، هیچ راهی جز رشد اقتصادی 
کشورها وجود ندارد. این گروه مخالفان خود 
عینی  نظر  از  حداقل  که  می کنند  متهم  را 
جناح  نیروهای  منافع  از  ذهنی(  احتماالً  )و 

راست حمایت می کنند.

developmental- (ضضد توسعه گرایان« 
ismAnti (  و هوادارانشان بر این باورند 
که تمرکز بر اولویت رشد اقتصادی در دو 
زمینه اشتباه است و این خط مشی یی است که 
به سادگی بدترین ویژگی نظام سرمایه داری 
را ادامه می دهد و باعث خسارت های جبران 

ناپذیر زیست محیطی و اجتماعی می شود.

در  تقسیم بندی  این  باشد،  آن  امکان  اگر 
شد.  خواهد  هم  شدیدتر  انتخاباتی  مشارکت 
تنها راه حل آن مصالحه¬ی موردی و اساسی 
است. برای فراهم کردن چنین امکانی هر دو 
گروه احتیاج دارند اعتبار چپ بودن یکدیگر 
را با حسن نیت قبول کنند. چنین چیزی آسان 

نخواهد بود.

این  بر  آینده  ده سال  تا  پنج  آیا می شود طی 
من  آمد؟  فائق  چپ  درباره¬ی  اختالفات 
مطئمن نیستم. سیستم سرمایه داری قطعاً فرو 
می پاشد اما اگر این اختالفات رفع نشود، باور 
دارم که چپ جهانی نمی تواند در نبرد 20 تا 
۴0 سال آینده درباره نظام بدیل سرمایه داری 

پیروز شود.

پیوست:

Developmental-- ۱
ism( ، مکتبی است که پس از جنگ جهانی 
دوم تدوین شد و معتقد است اگر کشورهای 
توسعه نیافته از الگوی توسعه ی غرب پیروی 
یافته  توسعه  آن ها  اندازه  ی  به  کنند سرانجام 
خواهند شد. این مکتب بدیلی مقابل جنبش های 
تئوریسن  و  بود  سوسیالیستی  و  آزادیبخش 
 W.W( روستو«  ویتمن  »وال  آن  اصلی 
Rostow( می باشد که عنوان کتاب اصلی 
مانیفست  یک  اقتصادی؛  رشد  »مراحل  او 

غیر کمونیستی« است.(م(

انسان شناسی و فرهنگ
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نظری

مصاحبه سباستیان مه یر با نوام چامسکی 
نشریه آملانی »تاگس اشپیگل«

برگردان : آرش برومند

  نوام چامسکی ۸۳ ساله، پروفسور موسسه 
ای  چهره   ،) MIT ( ماساچوست  آوری  فن 
است که زبان شناسی مدرن بشدت زیر تاثیر 
او است. او با اعتراض به جنگ ویتنام در 
دهه ۶0 ) سده بیست .م( فعالیت سیاسی خود 
را آغاز کرد. نشریه »مرور کتاب نیویورک 
روشنفکر  مهمترین  بعنوان  او  از  تایمز« 

عصر حاضر نام برد.

سال   50 از  بیش  طی  شما  چامسکی!  آقای 
در بحث های سیاسی دخالت می کنید و یکی 
ایاالت متحد  منتقدان سیاست  نامدارترین  از 
که  کردید  فکر  این  به  هیچگاه  آیا  هستید. 

خودتان پا به عرصه سیاست بگذارید؟

من در این عرصه بشدت بد خواهم بود. مثالی 
می زنم: در دانشکده من یک مدیر موسسه 
هست که بصورت دمکراتیک انتخاب شده، 
این مقام هر چند سال یکبا عوض می شود، 
بطوری که هر عضو دانشکده یکبار نوبتش 
نباید  اجازه  تنها کسی که هیچگاه  می شود. 
داشته باشد، من ام – چون من بسرعت همه 
چیز را خراب می کنم. بعالوه من هیچ عالقه 

ای ندارم که وارد سیاست شوم.

چرا؟

زیرا معتقدم که در خارج از سیاست بیشتر 
اثرگذار خواهم بود.

آیا این پرهیز شما با فکرتان در مورد سیستم 
سیاسی ایاالت متحد هم ربط دارد؟

خوب  را  کارشان  که  هستند  سیاستمدارانی 
در  تنها  سیستم  معموال  اما  دهند.  می  انجام 
برابر فشار از پایین واکنش نشان می دهد. 
  New اصالحات  مورد  در  که  همانگونه 
رییس  دید.   شود  می   ۳0 دهه  در   Deal 
جمهور روزولت عالقه ای به خواسته های 
در  اما  داشت.  ها  خیابان  در  شده  مطرح 
بود  اجتماعی  های  جنبش  فشار  این  اساس 
که به راه حل بدرد بخور در برابر بحران 
رکود بزرگ انجامید. لیندن بی جانسون نیز 
در دهه ۶0 )سده بیستم. م( نسبت به بسیج 
به  که  داد،  نشان  واکنش  پایین  از  ای  توده 
ایجاد نوعی دولت سوسیال دمکراتیک رفاه 
چند  هر  انجامید؛  متحد  ایاالت  در  اجتماعی 
در مقایسه با اروپا محدود بود، اما بهر حال.

های  میدان  در  کنونی  اعتراضی  جنبش 
عمومی چادر می زند و نام خود را »جنبش 
اشغال« نهاده است. شما از این جنبش بعنوان 
پاسخ مهم شهروندان طی ۳0 سال  نخستین 

مبارزه طبقاتی یاد کرده اید. جنبش اشغال تا 
کنون به چه چیزی دست یافته؟

گفتمان  و  عمومی  ادراک  بر  جنبش  این 
عمومی اثر گذاشته است. این استعاره »یک 
درصد در مقابل 99 درصد« اکنون در بین 
 ) Main stream ( حاکم«  »جریان  افراد 
این  بدل شده.  استاندارد  استعاره  به یک  هم 
وسیله  این  به  زیرا  نیست،  اهمیتی  کم  امر 
نابرابری عظیم سیاسی و اقتصادی در ایاالت 
رسوخ  اجتماعی  خودآگاه  در  آمریکا  متحد 
وجود  نیر  مشخصی  های  خواسته  کند.  می 
دارند که من خیلی آنها را پرمعنا می دانم؛ 
مانند اصالح چگونگی تامین مالی انتخابات، 
های   ) transaction ( ترکنش  بر  مالیات 
اجاره  و  خانه  صاحبان  به  کمک  مالی، 
نشینان    یا قانون حفاظت از محیط زیست. و 
شاید از همه اینها مهمتر این است که جنبش 
اشغال موفق شده است که اجتماعی مبتنی بر 
یاری متقابل بوجود آورد. افراد در میدان ها 
کتابخانه درست کرده اند، آشپزخانه مشترک 
باارزش  خیلی  این  غیره.  و  اند  انداخته  راه 
واره  اتم  بشدت  ای  جامعه  در  آنهم  است، 
مانند ایاالت متحد آمریکا که در آن خیلی ها 

احساس بی یاوری و تنهایی می کنند.
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اشغال بحران  یک موضوع محوری جنبش 
حل  راه  شما  است.  اقتصادی  مالی-  جهانی 
های ایاالت متحد آمریکا و اتحادیه اروپا را 

برای این بحران چگونه ارزیابی می کنید؟

بوده.  بهتر  کمی  متحد  ایاالت  سیاست 
مانند  بحران  ضد  بر  اروپا  استراتژی 
خودکشی است. بدشواری می توان سیاست 
را  آلمان  رهبری  زیر  گانه  سه  کشورهای 
ماریو  کرد.  تعبیر  طبقاتی  نبرد  جز  چیزی 
دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفته است 
که هدف، خالص شدن از دست دولت رفاه 

اجتماعی  است.

در  کار  بازارهای  که  است  گفته  دراگی 
از  اند.  غیرمنصفانه  کشورها  از  بسیاری 
کارپذیران مسن تر خوب محافظت می شود، 
اما از جوانترها خیر. بعالوه او پیشنهاد کرده 
توسعه  پیمان رشد و  با یک  مالی  پیمان  که 

تکمیل شود.

باالخره در این مورد چیزی گفته شد. اروپا 
را  تقاضاها  که  دارد  آن  برای  کافی  منابع 
درآورد.  بحرکت  را  اقتصاد  و  برانگیزد 
رکود  زمان  در  ریاضت  سیاست  یک  اما 
است.  خودکشی  برای  دستورالعمل  مانند 
پول  المللی  بین  های صندوق  پژوهش  حتی 
این را نشان می دهند. تاثیر سیاست جاری 
رفاه  دولت  بردن  بین  از  هدفش،  احتماال  و 

اجتماعی است.

چرا فکر می کنید که هدفش این باشد؟

طرح  را  سیاست  این  کسی  چه  کنید  نگاه 
است.  متمدن  نسبتا  ای  منطقه  اروپا  کرده. 
دولت رفاه کمکی است به عموم شهروندان 
فوق  و  ها  شرکت  صاحبان  به  الزاما  نه  و 
ثروتمندان. اگر بتوان این دولت را تکه تکه 
بتوان  است  دشوار  بود.  کرد، خوب خواهد 
یافت.  برای سیاست جاری  دیگری  توضیح 
هر چند همانطور که شما بدرستی می گویید، 

این سیاست اندکی دچار تزلزل شده است.

چطور است که این توضیح را برایش بکار 
بایست از بدهی  ببریم: برخی دولت ها می 

های خود بکاهند.

وقتی آدم بدهکار است، باید به رشد اقتصاد 
را  چیز  همه  ریاضت  سیاست  کرد.  کمک 
بود  ابتدا روشن  از همان  بدتر خواهد کرد. 
و اآلن می بینیم که این سیاست به کجا می 

انجامد.

برای  اروپا  اتحادیه  ثروتمند  اگر کشورهای 
کشورهای شدیدا بدهکار مانند یونان نخواهند 
بپردازند، آنگاه چه امکان جایگزین دیگری 

وجود دارد؟ ورشکستگی دولتی؟

در  دارد.  را  خودش  مشکالت  کشوری  هر 
یونان دولت هیچ مالیاتی نمی گرفت. بعالوه 
مورد  در  دارد.  وجود  شدیدی  بروکراسی 
بدهکاری ها بانک های آلمان و فرانسه هم 
مسئولیت دارند. اگر سرمایه داری را جدی 
مشکل  اصل  در  بدهکاری  مشکل  بگیریم، 

بستانکار است.

پول  که  باشد  داشته  وجود  تضمینی  باید  اما 
بازپرداخت بشود.

ها  بانک  که  هنگامی  نه!  داری  در سرمایه 
باندازه کافی هوشیار نبوده اند که بدانند بدهی 
ها قابل پرداخت نیستند، آنگاه می بایست با 
به  نباید  را  بدهی  این  کنند.  سر  ضررش 

شهروندان تحمیل کرد.

مبارزه انتخاباتی در ایاالت متحد آمریکا به 
دوره  نخستین  شما  است.  افتاده  براه  آرامی 
ریاست جمهوری اوباما را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

من انتظار زیادی از او نداشتم، بهمین دلیل 
مقام  این  او  که  هنگامی  نیستم.  مایوس  هم 
مالی، می  اوج بحران  بعهده گرفت، در  را 
بایست یک تیم اقتصادی تشکیل دهد. او چه 
انتخاب کرد؟ او افرادی را آورد  کسانی را 
در  ای  مقاله  بودند.  بحران  این  مسبب  که 
یک نشریه اقتصادی در همان هنگام ترکیب 
قرار  بررسی  مورد  را  اوباما  اقتصادی  تیم 
داد. نویسنده در پایان به این نتیجه رسید که 
ستاد  در  بجای عضویت  افراد  این  از  نیمی 
مشاوران، باید دادگاهی شوند. بخش بزرگی 
را  اش  انتخاباتی  تبلیغات  هزینه  کمک  از 
اوباما در سال 200۸ از بخش مالی دریافت 
کرد که او را بر مک کین ترجیح می دادند. 
بنابراین اوباما حق افرادی که او را به این 

مقام رسانده بودند، بجا آورد.

اما باید این را به حساب مثبت اوباما نوشت 
که مثال اصالحات امور بهداشتی و درمانی 

را به پیش برده است.

اگر ایاالت متحد آمریکا سیستمی مانند سایر 
دیگر  آنگاه  داشت،  می  صنعتی  کشورهای 
کمبود بودجه وجود نمی داشت. یک سیستم 
درمانی خصوصی و بی قاعده بشدت ناکارآ 
چیزی  آن  از  بهتر  اوباما  اصالحات  است. 
دور  بسیار  اما  داشت.  وجود  قبال  که  است 
از وضع بهینه است. اوباما خیلی سریع از 
ها  میلیون  آنکه  امکان  یعنی  عمومی  گزینه 
فرد بیمه نشده بتوانند برای عضویت در بیمه 
صرفنظر  بگیرند،  تصمیم  دولتی  درمانی 

کرد.

او می بایست امتیازاتی به جمهوری خواهان 
می داد.

به  توجه  با  او  که  کنند  می  ادعا  ها  خیلی 
مناسبات سیاسی بهترین چیز را کسب کرد، 
اما رییس جمهور قدرت زیادی دارد. مثال او 
می تواند به شهروندان رجوع کند که در این 
مورد بشدت طرفدار یک بیمه درمانی دولتی 
اند. روزولت بهمین ترتیب موفق شد قانون 
امر خود  بگذراند و  های  New Deal  را 
را در برابر البی های خصوصی پیش ببرد.

را  چای  حزب  جنبش  خواهان  جمهوری 
دارند…

حزب چای یک جنبش اجتماعی نیست، بلکه 
خصوصی  های  سرمایه  طرف  از  بشدت 
از  که  است  جنبشی  این  می شود.  پشتیبانی 
لحاظ جمعیت شناسی بی شباهت با آن چیزی 
نیست که نازی ها سازماندهی کرده بودند؛ 
سفید  فقط  مرفه،  نسبتا  پا،  خرده  شهروندان 
می  که  چرا  اند،  هراس  بیگانه  که  پوستان 
ترسند که شهروندان سفید پوست زمانی در 

اقلیت قرار گیرند.

حزب چای موفق شده که دها پشتیبان خود را 
وارد سنا و کنگره کند.

پشتیبانی زیادی از طرف کنسرن  آدم  وقتی 
نیست.  دشواری  کار  بودن  موفق  دارد،  ها 
و جمهوری خواهان آنان را بسیج می کنند. 
ببینید، جمهوری خواهان خیلی وقت است که 
دیگر یک حزب سنتی نیستند. آنان با اطاعت 
صاحبان  و  ثروتمندان  برابر  در  شتابناکی 
نمی  اینگونه  اما  کنند.  می  عمل  ها  شرکت 
شود در انتخابات پیروز شد. بهمین دلیل آنان 
بخش های دیگری از شهروندان را نیز بسیج 

می کنند که راستگرایان مذهبی جزو آنانند.

خیلی از جمهوری خواهان از این گروه ها 
فاصله می گیرند.

تدارکاتی  انتخابات  در  را  این  بله، 
یک  رامنی  میت  دیدیم.  جمهوریخواهان 
رسمی  دستگاه  نامزد  ثروتمند،  سوداگر 
بود. اما او محبوب نبود، بهمین دلیل مرتب 
نامزدهای مخالف مانند سانتوروم، جینجریچ 
و غیره سر بر می آوردند. همه آنها را می 
جای  سر  آبروریزانه  کارزارهای  با  بایست 
دستگاه  که  دید  شد  می  نشاندند.  می  شان 
از  ثروتمند  و سوداگران  بانکداران  رسمی، 

آنها می ترسیدند.

بخاطر نابخردی آنها؟

صاحبان  بگیرید.  نظر  در  را  آلمان  تاریخ 
شرکت ها ابتدا از نازی ها پشتیبانی کردند. 
توانستند چپ  بودند که می  تنها کسانی  آنها 
صاحبان  کنند.  متالشی  را  سندیکاها  و  ها 
شرکت ها فکر کردند که می توانند نازی ها 
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را کنترل کنند. اما نتوانستند.

اصول  بخواهیم  اگر  که  گفتید  زمانی  شما 
هر  باید  ببندیم،  بکار  را  نورنبرگ  دادگاه 
رییس جمهور ایاالت متحد پس از جنگ دوم 
جهانی را اعدام کرد. آیا این شامل اوباما هم 

می شود؟

دولت  های  قتل  جهانی  کارزار  به  نگاهی 
اوباما بیندازید. به این ترتیب اصولی که به 
نقض  گردند،  می  باز  ها  چارتیست  منشور 

می شوند.

منظورتان حمله با هواپیماهای بی خلبان در 
سومالی  و  یمن  پاکستان،  مانند  کشورهایی 

است؟

که  است  نظر  این  بر  جمهور  رییس  وقتی 
باید یک نفر را کشت، آنگاه این فرد به قتل 
می رسد و همه آنهایی که به تصادف دورو 
های  شالوده  نقض  این  اند!  ایستاده  او  بر 
حقوق انگلیسی – آمریکایی یعنی فرض بر 
بیگناهی است. فرد را تنها زمانی می توان 
دادگاه مجرم  مقابل  در  او  که  کرد  مجازات 

شناخته شده باشد.

فراخوان شما چیست؟ باید مظنونان به ترور 
میدان  از  پلیسی  هدفمند  عملیات  راه  از  را 

خارج کرد؟

فرض کنیم شما معتقدید که گروهی هست که 
می خواهد مغازه ای را غارت کند. شما نمی 
توانید براحتی آنها را دستگیر کنید. البته در 
یک حکومت پلیسی طبیعتا می توانید چنین 
اوباما  دولت  که  هنگامی  بکنید.  را  کاری 
را  انوراالفالکی  بنام  آمریکا  شهروند  یک 
یک  او  برای  که  داد  توضیح  دولت  کشت، 
محاکمه قانونی تشکیل شده بود. این به معنای 
این فرد می  چیزهایی از آن جمله است که 
باید در دادگاه در برابر »همنوع« خود قرار 
داده شود و غیره. دولت در عوض استدالل 
داشته،  حقوقی  دادگاه  یک  افالکی  که  کرد 
این  در  مجریه  قوه  چارچوب  در  آنها  چون 
اند! پس تکلیف فرض بر  مورد بحث کرده 
مشاوران  از  یکی  شود؟  می  چه  گناهی  بی 
می  ما  که  را  کسی  هر  گفت  اوباما  امنیتی 
نتوانیم  مرگش  از  پس  که  موقعی  تا  کشیم، 
بی گناهی اش را اثبات کنیم، گناهکار است. 

افکار عمومی از همه اینها باخبر است.

شما رسما اقرار دارید که آنارشیست هستید. 
عرصه  در  حاضر  حال  در  شما  بنظر  آیا 
که  هست  سیاستمداری  المللی  بین  سیاسی 

کارش را خوب انجام می دهد؟

نمی  هیچگاه  سیاسی  رهبران  فنی  لحاظ  از 
توانند خوب کار کنند. اگر فردی در موضع 

را  قدرتش  که  کند  می  تالش  باشد،  قدرت 
گسترش دهد.

شما حدود سه سال پیش با هوگو چاوز رییس 
جمهور ونزوئال دیدار کردید. آنموقع شما او 

را ستایش کردید.

اینها همه اش تبلیغات است. من به خواهش 
آنجا  ساعت   2۴ رفتم.  کاراکاس  به  دوستی 
بودم. چند سخنرانی داشتم و مدتی با چاوز 
صحبت کردم؛ همانطور که من پیشتر با سایر 
اکوادور،  در  آ  کوره  مانند  سیاسی  رهبران 
هند  در  گاندی  ایندیرا  با  و  برزیل  در  لوال 

صحبت کرده بودم.

شما به چاوز گفته اید که می توانید ببینید که 
او چگونه جهان بهتری می تواند ایجاد کند.

بهتر  دنیای  مورد  در  که  گفتم  او  به  من 
صحبت کردن ساده است. دشوارتر اما تحقق 

آن است.

و در آنجا منظورتان چاوز نبود؟

که  هست  چیزهایی  مستقیم.  غیر  بطور 
اما  دهد.  انجام می  او خیلی خوب  حکومت 
نمی  انجام  خوب  که  است  دیگری  چیزهای 
دهد. من این را همیشه می گویم. اما سیستم 
تبلیغت بین المللی که احتماال روزنامه ای که 
شما در آن قلم می زنید، متعلق به آن است، 
بالفاصله به دیدار با چاوز چنگ انداخت. آن 
را به یک موضوع بزرگ بدل کردند، چرا 

که همه می بایست از چاوز متنفر باشیم.

من در اصل می خواستم بپرسم…

کم شخصا اتهامی به شما نمی زنم. اما قضیه 
از این قرار است که هر کس زیر بار سیستم 
این  به  بالفاصله  است.  المللی  بین  تبیلغات 
موضوع چنگ می اندازند و نه به موضوعی 

دیگر.

شما مرتب به سیاست خارجی ایاالت متحد و 
سیاستمداران ایاالت متحد به این خاطر انتقاد 
می کنید که از دیکتاتورها پشتیبانی می کنند. 
با  با چاوز در مورد روابط خوبش  آیا شما 
فیدل کاسترو، رییس سابق حکومت کوبا یا 
احمدی نژاد رییس جمهور ایران هم صحبت 

کردید؟

ایندیرا گاندی صحبت کردم،  با  هنگامی که 
در مورد سیاست خارجی هند به او توصیه 

ای نکردم. این کار مسخره ای است.

ستایشگران  از  چاوز  هوگو  باشد  چه  هر 
در  هایش  از سخنرانی  یکی  در  است.  شما 
سازمان ملل یکی از کتاب های شما را برای 
مطالعه توصیه کرده. این امر خالفی نیست 

بپذیریم که شما بر او نفوذ می توانید داشته 
باشید.

باید  من  چرا  است.  صفر  برابر  من  نفوذ 
انتظار داشته باشم که یک نفر به آنچه که من 

می گویم توجه داشته باشد.

بهر حال این حرفه شما است که سخنرانی و 
مصاحبه کنید، مقاله بنویسید. شما با من هم 
صحبت می کنید، زیرا فرض را بر این می 

گذارید که یک نفر به آن توجه می کند.

من با شما دیدار می کنم، نه با آنگال مرکل. 
و اگر با مرکل دیدار کنم، در مورد سیاست 
خارجی آلمان برایش سخنرانی نخواهم کرد.

در  عمومی  سیاسی  رهبران  که  معتقدید  آیا 
برابر پیشنهادهای شما واکسینه اند؟

بزرگنمایی  که  هستند  روشنفکرانی  مسلما. 
می کنند و الف می زنند که صاحب نفوذند، 
افرادی مانند برنارد هنری لوی. در واقع اما 
رهبران سیاسی به آنان اصال توجهی ندارند. 
مردمی  های  جنبش  که  هنگامی  شاید  آنان 
باشد،  داشته  وجود  اساسی  های  فعالیت  و 

واکنش نشان دهند.

به این خاطر مخاطب شما شهروندان اند؟

من چیزی به سیاستمداران نمی توانم بگویم 
که خودشان نمی دانند. این را که مثال برنامه 
برای  رکود  زمان  در  اقتصادی  ریاضت 
آنگال  به  نباید  من  است،  زیانبخش  اقتصاد 
دریابد،  تواند  می  خودش  او  بگویم.  مرکل 
احتماال خیلی وقت است که این را می داند.

 

05٫0۸٫20۱2

منبع:

 www.tagesspiegel.de/poli-
tik/noam-chomsky-europas-

kriesenstrategie-ist-selbst-
mord-/۶9599۳0.htmlOccupy
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نظری

به مناسبت هشتاد سالگی رفیق کاسترو رهبر انقالب کبیر کوبا

منبع: کمینفرم

پزشکان کوبایی امروز، پارتیزان های قرن بیست ویکم هستند!

آلبا مشتی به دهان بازار!

فیدل کاسترو روس ـ فقط »فیدل« برای مردم، که اکثریت آن انقالب را بیش از نیم قرن مورد پشتیبانی قرار داده اند و فقط »کاسترو« برای 
اپوزیسیون و کنسرن های فراملیتی- اکنون )دوشنبه( ۸۶ ساله شد.

از آغاز مبارزات رهایی بخش  در سال ۱۸۶۸، تاریخ کوبا انقالبیون و هواداران استقالل و عدالت اجتماعی را به شکل آشتی ناپذیری در 
مقابل رفرمیست های وابسته به قدرت های خارجی قرار داد. هواداران خودمختاری کوبا در قرن ۱9 در مخالفت با مبارزه برای استقالل گویا 
از منطق خود که برمبنای به اصطالح عینی گرایی ممکن حاصل گردیده بود، کمک می گرفتند که یک رویکرد متزورانه، ولی سودمند بود.
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داشت؟  معنی  چه  کوبا  برای  بودن  انقالبی 
انقالبی بودن به این معنا بود که تنها اعتقاد به 
آنچه که اخالقی است سودمند خواهد بود، تا 
به ریشه  مسایل و مشکالت اجتماعی رسید، 
که به توان قدرت خلق  معتقد بود، که امکانات 
مخفی و غیرقابل رؤیت را که غیرقابل اجرا 
ساخت.  مقدور  و  کشف  می رسید،  نظر  به 
اولین گام کسانی که در سال ۱۸۶۸ اسلحه 
به دست به خاطر استقالل قیام کردند، برای 
بود  اجتناب ناپذیر  اجتماعی  عدالت  استقرار 
نام داشت. هنگامی که  و آن آزادی بردگان 
در سال ۱۸95 خوزه مارتی جنگ جدید را 
سازمان داد و طرح جمهوری را ارایه نمود، 
از  این مقوله  از ملت سخن نمی گفت، زیرا 
درخواست ها  دنبال  به  و  متروپول ها  طرف 
از  او  بود.  گردیده  فاسد  نژادی  توقعات  و 
او مترادف  گفته  به  میهن سخن می گفت که 
با بشریت بود. او حزب خود را انقالبی نام 
در جنگ  آمریکا  متحده  ایاالت  تهاجم  نهاد. 
پروژه مارتی  اسپانیا- کوبا در سال ۱۸9۸ 

را به هم زد.

کوبایی  روشنفکران  برجسته ترین  از  یکی 
تا 2009(   ۱92۱( ویتیر«  »سینتیو  نام  به 
طی مصاحبه ای در سال ۱99۸ ورود ارتش 

شورشی به هاوانا را این طور تعریف کرد:

»ژانویه ۱959 شور و شادی تاریخ بود، نه 
به معنای مذهبی آن، بلکه به معنای سرکوب 
زمان. هنگامی که در آن موقع ارتش دهقانان 
ممکن  غیرممکن،  ناگاه  به  شد  هاوانا  وارد 
تاریخ  برگ  که  بودیم  شاهد  همه  ما  گردید. 
سرانجام به نفع توده محروم )مردمان خوب( 

برگشت.«

»نیکوالس گوئین« در شعر خود به نام »تمام 
شد« )۱9۶0( در همین رابطه می گوید:

دوران تسمه چرمی

که یانکی تو را با آن تازیانه می زد

به پایان رسید.

مارتی به تو قول داد 

و فیدل به عهد او وفا کرد

گام رهایی بخش جنبش 2۶ ژوئیه علناً به چالش 
به نظر می رسید.  اقدامی غیرممکن  طلبیدن 
فیدل با در نظر گرفتن وجود ارتش مجهز و 
خصومت قابل پیش بینی امپریالیسم پرقدرت 
از  باقی مانده  مبارز   ۸ که  هنگامی  جهانی، 
خود  گرد  را  تفنگ   ۷ با  »گرانما«  ورود 
خواهیم  را  »اکنون جنگ  گفت:  کرد،  جمع 
برد!« »توفان« ۱959 مثل خوزه مارتی در 
انقالبیون کوبایی را متحد کرد.  گذشته همه 

اختالفات و فرقه گرایی به دنبال وقایع جاری 
از بین رفت. افرادی چون  »بالس روکا« 
گرایشات  )نمایندگان  روئا«  »رائول  یا  و 
انحرافی در جنبش انقالبی ۱959( به عنوان 
در  یکدیگر  کنار  در  حاصله   وحدت  نماد 
خلق  قدرت  ملی  مجلس  اولین  رییسه  هیأت 

شرکت داشتند.

قرن  ضداستعماری  مبارزه  که  انقالبی 
قرن  ضدامپریالیستی  مبارزه  به  را   ۱9
موضع  اجباراً   می بایست  داد،  تکامل   20
ضدسرمایه داری می گرفت. در جست وجوی 
این روند  برای  توجیهات خارجی   دالیل و 
پی آمدهایی  چه  که  زدن  گمانه  و  بودن 
دولت  انعطاف پذیرتر  واکنش  می توانست 
ایاالت متحده آمریکا را به دنبال داشته باشد 
به این معنی خواهد بود که طبیعت و جوهر  
این وقایع و بازیگران آن را در نظر نگیریم: 
می بود،  ضدسرمایه داری  می بایست  انقالب 

زیرا در غیر آن  دیگر انقالب نبود.

که  بودند  بی نزاکتی  جوانان  ریشو،  مردان 
پا  زیر  را  سرمایه داری  جامعه  هنجارهای 
خود  پارتیزانی  چکمه های  با  و  می گذاردند 
به سالن های بورژوازی وارد می شدند. ولی 
ناپخته  سیاسی  نظر  از  مردان  و  زنان  این 
مارکس،  آثار  آگاهانه  فیدل  ویژه  به  نبودند. 
لنین و همین طور مارتی را مطالعه کرده بود 
دقیقاً  و مخفی جامعه  آشکار  واقعیت  از   و 
واگیر دار و  از یک خوش بینی  او  بود.  آگاه 
او  بود.  برخوردار  فوق العاده ای  سیاسی  شم 
مانند دیگران درس های پرشتابی را که ویژه 
انقالب است، تجربه و درک کرد. طی پنج 
دهه، که هیچ یک از آن ها با دیگری شباهت 
توده  با  مستقیم  ارتباط  در  همواره  نداشت. 
مردم، همواره در جست وجو و تصحیح بود، 
با موفقیت ها و با اشتباهات. با اقتصادی که 
پشتیبانی  گرفتن  پایان  دنبال  به  دهه 90  در 
اردوگاه سوسیالیستی سابق و تشدید محاصره 
نتیجه  می زد.  پا  و  دست  حیات  ادامه  برای 
کار دلگرم کننده است:  بیش از یک میلیون 
نفر   ۳۱52۸ که  دانشگاهی  فارغ التحصیل 
)تقریباً  می آیند  خارجی  کشور   ۱29 از  آن 
فارغ التحصیل  کوبا  جمعیت  کل  درصد   ۱0
دانشگاه است، در حالی که بقیه مردم حداقل 
و  مرگ  است.  کرده  تحصیل   9 کالس  تا 
میر اطفال زیر ۴ ماه در بین ۱000 نوزاد 
در سال 20۱2 بالغ بر ۴٫5 نفر بود. تعداد 
پزشک برای هر کس و تعداد شاگردان بالت 
این کشور بیش از هر نقطه در جهان است. 
۱9۴ مدال المپیک در ۶۷ مسابقه جهانی تا 
نیز  لندن  در  که  پکن  در  المپیک  بازی های 
۱2 مدال دیگر به آن اضافه گردید که از این 
تعداد ۱2 مدال )5 طال( متعلق به دوران قبل 
از انقالب بود و این تضمین که هر شهروند 
کوبایی می تواند هرچه که می خواهد تحصیل 

کند و هر شغلی که مایل است، انتخاب نماید: 
جراح اعصاب و یا ورزشکار، دانشمند و یا 

صنعت گر.

از آنجا که این تحول واقعاً یک تحول انقالبی 
بود، انقالب کوبا هرگز خود را یک مسأله 
داخلی تعبیر نکرد و حتا اگر می خواست هم 
خود  داخلی  مسأله  فقط  را  آن  نمی توانست 
قاره  در  آزاد  منطقه  اولین  کوبا  کند.  قلمداد 
آمریکا بود و در اساس حلقه ای در  زنجیر 

انقالب جهانی.

مسؤولیت  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
طرح های  از  انقالبی  کشور  یک  بین المللی 
بودجه، پیش داوری ها و یا منافع یک کشور 
خود  نگاه  کوبا  برنمی خاست.  پیشرفته 
بدبخت  برادران  و  خوهران  معطوف  را 
فقیر  از  بود:  کرده  هم نوع  عنوان  به  خود، 
مستعمره  به  سابق  مستعمره  از  فقیر،  به 
وظیفه  کوبایی  انترناسیونالیسم  سابق. 
محسوب می شد و نه صدقه! کوبا پزشکان، 
خود  پارتیزان های  و  سربازان  آموزگاران، 
آن  کوبا  دلیل  همین  به  می کرد.  تقسیم  را 
همبستگی را که شامل حال خود می شد نیز با 
قدردانی می پذیرفت و در عین حال معتقد بود 
بلکه  نیست،  ابراز لطف  این همبستگی،  که 
رویکردی متناسب با مرتبت کشور می باشد.

فیدل در مقام یک دولتمرد، رویکرد جدیدی 
از انترناسیونالیسم را که به دور از هرنوع 
منفعت ژئوپولیتیکی و بر مبنای بشردوستی 
کوبایی  داشت. پزشک  بود، معمول  انقالبی 
غنی،  و  فقیر  و  نمی راند  سیاست  از  سخن 
نئولیبرال و کمونیست، کودک و بزه کار را 
سر  بر  مسأله  که  وقتی  او  می کند.  درمان 
جان انسان است، حتا قادر است با کارمندان 
کند  همکاری  فاشیستی  دولت های  بهداری 
پس  سوموزا،  دوران  نیکاراگوئه  در  )مثالً 
با  یا  و  کشور(  این  هولناک  زمین لرزه  از 
رابطه  هیچ نوع  که  کشورهایی  مؤسسات 
ایجاد  به  هم  عالقه ای  و  ندارد  دیپلماتیکی 
آن نیست. آن ها پارتیزان های نوین قرن 2۱ 

هستند.

با عطف به تجربیات کوبا و اشتیاق انقالبی 
ونزوئال »آلبا« تأسیس شد. هرنوع پیمان و 
اتحادی مابین کشورهای عقب نگاه داشته شده، 
بازار عاری  ضربه ای به تحمل غیرانتقادی 
از همبستگی است. شبکه خالق، صلح آمیز و 
اکوادور  بولیوی،  ونزوئال،  کوبا،  بین  متحد 
و نیکاراگوئه، هم سنگ یک جنگ پارتیزانی 
علیه جهانی سازی امپریالیستی است، به این 
قهرمان  مثابه  به  مجدداً  انسان  که  صورت 
می شود.  داده  قرار  توجه  مرکز  در  بی بدیل 
مبارزه  در  ایده ها  پارتیزانی  این یک جنگ 
درون  در  فردگرایی  گسترش  علیه  جهانی 
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کشورهای ما از جمله کوباست.

از  سال  بیست  از  بیش  گذشت  از  پس 
سوسیالیستی،  کشورهای  دیگر  فروپاشی 
شرایط  تحت  و  ستیزه جو  جهانی  در  کوبا 
سخت تری کوشش می کند تا اقتصاد خود را 
احیاء سازد و به ویژه نیروهای انسانی خود 
را با شرایط نوین تطبیق دهد. به روز کردن 
و یا به اصطالح دیگر رفرم مدل اقتصادی 
انقالبیون  ما  نیست.  رفرمیسم  معنای  به  آن 
ما  ولی  دهیم،  انجام  را  رفرم هایی  می توانیم 
رفرمیسم نیستیم.  رؤیاهای نگاشته شده ما و 
جامعه عمل پوشاندن عظیم به آن ها کماکان 

در دستور روز خواهد ماند.

تارنگاشت عدالت

هوای گرگ و میش – نگاهی به زیست در 
احننای سلطه و رهایی

نظری

نگارندگان : آوات پور عبداللهی و کیانوش دل زنده

بارها شنیده شده است فلسفه به دنبال حقیقت 
است و سیاست به دنبال منافع در اولی منطق 
جایز است و در دومی هر چه که ما را به 
که  ای سطبر  نقطه  آن  ولی   . برساند  هدف 
، سلطه  متصل می سازد  هم  به  را  دو  این 
دغدغه  و  اندیشی  رهایی   . است  رهایی  و 
همه  دغدغه  از  یکی  همواره  داشتن  رهایی 
کسانی بوده است که سلطه را حس می کنند 
آن  طرد  و  موجود  وضع  از  انزجار  در  و 
است  ممکن   . دهند  می  را  بودنش  نوید   ،
رهایی  رسیدن  ازسلطه  رهایی  به  رسیدن 
که  همانگونه   ، آید  نظر  به  ناممکن  امری 
 ، اند  داده  را  بشارتش  متفکران  از  بسیاری 
ولی این بشارت به ناتوانی سوژه در کسب 
و  رد  بر  دلیل  وقت  هیچ  رهایی  به  رسیدن 
طرد رهایی نیست . یا در یک عبارت دیگر 
از نیچه »فرمانبری آسانتر از آزمون است؛ 
فکر  اگر  است  بزرگتری  دلخوشکنک  این 
اینکه  تا  دارم«  اختیار  در  را  »حقیقت  کنم 
ببینیم.-  خویش  گرداگرد  را  تاریکی  تنها 
شخصیت را »ارتقا می دهد«، تا آن حد که 
از بی اعتمادی می کاهد. » آرامش و آشتی 
روان«، »یک آگاهی آرام«: همه اختراعات 
پذیر  امکان  فرض  این  با  فقط  ابداعات  و 
آنها  شدند که حقیقت به دست آمده است. » 
 « شناخت«…  خواهید  هایشان  میوه  از  را 
حقیقت« حقیقت است، زیرا انسانها را بهتر 
می کند. روند ادامه می یابد: هر چیز خوب، 
می  گذاشته  حقیقت  حساب  به  کامیابی،  هر 
شادی،  است؛  نیرومندی  برهان  شود.این 

رضایت، رفاه جماعت، همچنانکه رفاه فرد، 
اخالق  به  باور  نتیجه  عنوان  به  پس  زین 
فقدان  به  ناکامی  برعکس  شود…  می  تلقی 
)نیچه،اراده   » شود.  می  داده  نسبت  ایمان 

قدرت،۱۳۷۷،۴52(

همواره  غربی  اندیشه  متافیزیکِی  سنِت  این 
در  و  آنیم  در  که  جهانی  از  خارج  وجودی 
در  آنچه  همه  و  شده  متصور  شویم  می  آن 
اینجاست را به نفِع چیزی که در آنجا و زمانی 
همواره  که  چیزی  شد،  خواهد  محقق  دیگر 
غایب است، نفی کرده است. تنها تفاوتهایی 
ُجست  توان  می  دست  یک  سیِر  این  در  که 
تفاوت در نگرش به چیستِی حقیقت بوده است 
زیرا پرسش از هستی و وجوِد حقیقت تا قبل 
از نیچه هرگزبه گونه ای اساسی و رادیکال 

مطرح نشده بود.

باالترین مرجع  »حقیقت را وجود و خدا و 
نیازمنِد  حقیقت  خواسِت  اند…  انگاشته 
را  خویش  وظیفه  پس  است  سنجشگری 
می  را  حقیقت  ارزِش  کنیم—  می  تعریف 
پرسش  به  پژوهشگرانه  و  بار  یک  بایست 

نهاد.« )نیچه، تبارشناسی اخالق، ۳، 2۴(

نیچه معتقد است که حقیقت باوری و اینگونه 
هستی را دوشقه کردن در خدمِت نفی زندگی 
است، نقطه نهایی و تکامِل این نفِی پرشور 
را باید در هگل به عنواِن میراث داِر تفکِر 
افالطونی یافت جایی که در آن همچنان این 
جدال و تضاِد ایده ها است که با قرار گرفتن 
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در سطحی واالتر از سطِح عالِم واقع، همه 
می  تغییر  دستخوِش  را  هستند  که  چیزهایی 
تغییری  برای  را  اشان  بعدی  آرایِش  و  کند 

دیگر می چیند.

اینجاست که میل به عنواِن محرِک همیشه-
و  آگاهی  برابِر  در  تصادف  در-تغییِر 
حتی  یا  شود  می  گرفته  نادیده  ضرورت 
قالبی محدود  اگر به آن بهایی داده شود در 
تحِت  دیگر  آنجا و در زمانی  در  باز هم  و 
که  آرزو  شود،  می  ظاهر  آرزو  مفهوِم 
تصادفی  خصلِت  از  نه  را  اش  مشروعیت 
می  کمبود  و  فقدان  از  بلکه  اش  آفریننده  و 
به  که  چیزی  نیست  که  چیزی  فقداِن  گیرد؛ 
بهشتی  نیست.  هم  شناختنی  حتی  نیچه  قوِل 
که قرار است محقق شود و شرِط تحقق اش 
تعییِن آرایِش همه چیزهایی است که اکنون و 
در اینجا در حاِل تغییر اند و میل به انفجار 
که  بهشت زمانی ظهور خواهد کرد  دارند، 
هیچ انفجاری در حوالی اش رخ ندهد شرِط 
الزِم در آغوش گرفتِن این بهشت نفِی تمامِی 
خالقیت ها و انفجارها است؛ و پذیرِش نفِی 
این خالقیت ها به مثابه ایمان به هرگز-در-
دسترس-نبودِن بهشت است. با مسلح شدن به 
این نیروی حقیقت-گریزی باید همه مفاهیم را 
از چاشنِی بیماِر حقیقی تصفیه کرد، رهایی 
همیشه حاضر است و ویژگی اش نه انطباق 
با اصلی حقیقی از رهایی بلکه دقیقا جریانی 
است که در آن مستقر است جریانی که هر 
دم به گونه ای متفاوت امکان رهایی را ایجاد 
مفهومی  با  بخواهد  رهایی  اینکه  کند.  می 
اصلی و حقیقی مقایسه و در نهایت با ارجاع 
به منطق در مورِد بودن یا بودن اش قضاوت 
افالطونی  درجامانده  و  فلج  تفکِر  کاِر  شود 
است. نیچه رهایی و یا هر مفهوم دیگری را 
اکنون و شرایِط جاری اش احضار می  در 
کند به همین خاطر زرتشت با شاگردانش به 
گونه ای متفاوت از گوژپشت اندرز می دهد 
و با خود به شکلی دگرگونه صحبت می کند. 
رهایی نمی تواند وعده ای در ابد یا اصلی 
محروم  با  دقیقا  رهایی  باشد؛  بوده  ازل  در 
توجه،  از  غایتی  یا  و  آغاز  داشتِن هر  نگاه 
در حاِل شدن است و هر َدم امکاِن حضورش 
وجود دارد و همیشه پتانسیِل نمایِش خود در 

اتصاالِت تصادفی را دارد.

و سوال محوری این مقاله در همین است چرا 
با وجود بدبینی به توانایی سوژه در رسیدن 
؟  دارد  ، رهایی همواره حضور  به حقیقت 
سوژه  که  دست  این  از  هگلی  های  روایت 
در نگاه هگل ، سوژه ی منقسم است ، سوژه 
خط خورد میان من استعالیی و من دیگری . 
از آنجایی که سوژه نمی تواند بی واسطه به 
خودآگاهی نائل شود مجبور است ، سوژگی 
را در انضمام با دیگری معنی کند . از این 

ناپذیر  جدا  امر  دیگری  سلطه  که  است  رو 
با من استعالیی معنی می یاد و خدایگان به 
واسطه همین از خودبیگانگی و عدم توانایی 
بنده در دستیابی به خوداگاهی از خود است 
به  را  از خودبیگانه  و  نمادین  بستری  که   ،
بنده  بر  خود  سلطه  به  تا  آورند  می  وجود 
تداوم بخشند . غافل از آن که خود خدایگان 
خودبیگانگی  از  محکومان  از  یکی  هم 
محسوب می شود ، چرا که خدای بودن انها 
منوط است به رسمیت شناخت عامل دیگر ، 

به نام بنده .

معنی  به  هگلی  خودبیگانگی  از  این  ولی 
رهایی   ، نیست  ممکن  رهایی  که  نیست  آن 
خودش را نشان می دهد البته دریک آگاهی 

ناشاد .

می  تر  ناتوان  سوژه  گاه  هر  که  نحو  بدین 
شود ، رهایی شانه های خودش را باالتر می 
که یک وضعیت  و چگونه می شود   . دهد 
برای  واقعی  امکانات  تمامی  جای  استثنایی 
می  اختصاص  خودش  به  را  رهایی  کسب 
دهد ، شرایطی که سوژه در آن خودش را به 
رهایی می رساند ، و در واقع این وضعیت 
تعبیر  به   ، کشنده  بر  این رخداد  و  نابهنگام 
بندهای  از  برای خروج  امید  تنها   ، بدبینانه 
امر  یا  مطلق  امر  که  است  ای  نقطه  سلطه 
عینی هگلی روی هم قرار می گیرد ، شکافی 
که برای یک وضعیت غیر منتظره ، بدون 
هیچ علت معلولی رهایی را ساطع می کند 
یا علت عللی  ای  نقشه  که هیچ  نحوی  به   ،
قادر  سوژه   ، دارد  هم  اگر  یا  ندارد  وجود 
شرایط  این  که  حالی  در   ، نیست  بیانش  به 
استثنایی خودش می شود علت تمامی حقایق 

رهایی بخش است .

یک  وجود  و  مطلق  امر   ، راستا  همین  در 
امر  یک  و  واقعی  امر  یک   ، عینی  امر 
نمادین ، حقیقت و واقعیت و نیز نوید زیست 
یکی  رهایی  و  سلطه  در  توامان   ِ برزخی 
نظیر  متفکرینی  گفتمان  مشترک  ویژگی  از 
افالطون ، هگل ، هایدگر ، الکان ، سوسور 
و ژیژک بوده است . و در مقابل هم بودند 
متفکرینی نظیر نیچه که این نظم را به چالش 
می طلبیدند و حضور امر واقعی را چیزی 
جز توهم انگاری نمی دانستند . و هر گونه 
می  کذابی  را صرفا  مطلق  امر  بر  تاکید  و 
تکه  در  نیچه  که  است  نحو  بدین   . پنداشتند 
بردولت  زرتشت  یکم  بخش  از  نامبرداری 
سرد  هیوالهای  همه  ترین  سرد  آن  بر  ملی 
به  را  همه  که  نوی  بت  این  بر   ، تازد  می 
پرستش خود وا می دارد و می کوشد همه 
را به سطح میان نمایگی فرو می کشد و به 
واسطه همین عدم اعتقاد به امر واقع است که 
ابرانسان حرف  از  اگزیستانسیالیسم  در  وی 
می زند انسانی بالقوه باالتر واالتر پیش می 

کشد . و این ابرانسان به معنای زمین است 
، انسان پلی است نه هدفی . این ابر انسان 
همان معنی زمین است . و انسان تا آنجایی 
را  خود  حسی  های  دریافت  تواند  می  که 
قالب ریزد و سازمان بخشد شکل می گیرد ، 
حقیقت شونده . و این انسان است که حقیقت 
پایدار  الگوی  و  کند  می  بدل  هستی  به  را 
 . بار می کنیم  ذهن خود را بر رود شونده 
«)کاپلستون -۱۳۸۷(این بت شکنی نیچه ی 
نوعی قیام علیه امر واقعی است . در واقع 
، وقتی نیچه ابر انسان را در زمین پی می 
از مرگ خدایان می  وقتی صحبت  و  گیرد 
کند نیچه در برابر این امر هگلی قرار می 
نادستیافتنی  اگر  مطلق  امر  اساساً  که  گیرد 
نیچه می  ، وقتی  ندارد  باشد وجود خارجی 
گوید بزرگترین رخداد روزگاران نزدیک –
یعنی خدا مرده است ، نیچه مرگ امر واقعی 
فریادی  او خدا  نظر  از   ، کند  فریاد می  را 
است برای هر گونه تهمت بستن به این جهان 
فراسوی  باره جهانی  در  و هر گونه دروغ 
این جهان است . مرگ خدا نیچه ی سوگ 
، سوگ امید به رهایی است . سوگ گفتمان 
اپیستمولوژیک هگلی برای کسب شرایط و 
معتقد  هگل  رهایی.  درک  در  سوژه  امکان 
صورت  به  تواند  نمی  نمادین  جهان  بود 
و  کند  پیدا  استیال  نمود عینی خود  بر  کامل 
به واسطه ی همین شکاف حاصله از جمع 
ضدین است که روح خود را پدیدار می کند و 
جهان به مرحله بعدی در قالب سنتزی دیگر 
می رود . این گفتمان هگلی ، روشی شناخت 
به  رسیدن  برای  که  دهد  می  ارائه  شناسانه 
تبیین حقیقی باید نمودهای عینی را نیز لحاظ 
کرد و سوژه را موقعیتی که در آن است در 
که  دکارتی  گفتمان  برخالف   ، گرفت  نظر 
معتقد بود سوژه شناسا یا همان کوگیتو را می 
توان به عنوان عنصری منفرد در خالء در 
بودند  پیروانش معتقد  نظر گرفت ؛ هگل و 
، ترک و شکاف میان عینیت و ذهنیت که 
بشر را به مرحله بعد سوق می دهد ، آگاهی 
ناشادی که خود به خود همانند جغد مینروا 
بال های خود را در تاریکی می گشاید . . و 
بدین سان سوژه هم معادل دور شدن و فاصله 
گرفتن از سوژه شدن است ، همان مازادی 
که انسجام و قوام نمادین را در انجماد سکون 
ِشِب جهان فرو می بلعد ، و هم برابر نفس 
رانش یا حرکت به سوی سوژه شدن به مثابه 
راهی برای گریز از چنین وضعی است . « 
)ژیژک ، گزیده مقاالت ، نظریه ، سیاست 
توان  می  به سهولت   )۱۷  :۱۳۸9 ، دین   ،
می  از سوژه  ناامیدی  اوج  در  کرد  مشاهده 
قد  که روزی  شد  متصور  را  حقیقیتی  توان 

می کشد .

این گفتمان بالذات به معنی این نیست که شما 
دست یابی به امر واقعی را دست یافتنی می 
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دانید ، بلکه اَیادی این گفتمان ، بدون حضوِر 
امکانِ  دست یابی هم همواره یکی از گفتمان 
های مسلط در عالم اندیشه بوده است . این 
که وضعیتی وجود دارد و آن وضعیتی است 
که ما در آن درگیر هستیم وضعیت نامطلوبی 
که از کیفیت نامرغوبی نسبت به اصل مطلق 
برای  تالش  گونه  هر  و   ، دارد  خود وجود 
یا  موجود  وضع  خود  تثبیت   ، آن  تغییر 
وضعیت عینی است که ما در آن زندگی می 
کنیم ، در مثالی از ژیژک در باب سیوفوس 
سنگی  پیوسته  »سیوفوس  کرد  مشاهده  نیز 
گران را به فراز تپه می برد تنها به این قصد 
که رهایش کند تا باز به سوی دشت فرو غلتد 
. کار مداوم او به نظر ما اینگونه است که 
ما هرگز نمی توانیم مسافت مفروض را طی 
کنیم ، زیرا برای این کار می باید نصف این 
پیمودن نصف  برای  مسافت را طی کنیم و 
آن می باید ابتدا یک چهارم آن را طی کنیم 
و قس علیهاذا . یک مقصد که یک بار به آن 
برسیم تا همیشه از نو عقب می نشیند . در 
واقع مقصد سرمنزل نهایی است ، در حالی 
که هدف ، آن است که قصد داریم انجام دهیم 
، یعنی خود راه . «) ژیژک ، کژنگریستن 
گفتمان  این  از  توانیم  می   )۱۸  :  ۱۳۸۸  ،
این گونه برداشت کنیم ، امر محال یا همان 
بتوان  تا  باشد  داشته  حضور  باید  واقع  امر 
و  کرد  دائمی  را  آن  استثنایی  وضعیت  در 
باشد هیچ  به رهایی رسید . حتی اگر قرار 
نصیب ما شود بهتر از آن است که هیچ چیز 

نشود .

فرضی که در این مقاله در صدد آزمون آن 
هستیم این است که دغدغه تببین یک شرط 
استثنایی در عین اذعان به محال بودنش به 
 ، نیست  بهشت  یا  رهایی  به  رسیدن  معنی 
در  نهفته  دام سلطه ی  به  را  ما  ناآگاه  بلکه 

خودش می اندازد .

عشق مضحک است چون سرانجامی ندارد و 
سکس مضحک است چون دوام کافی ندارد.

خبرنگار: با این حساب چه چیزی مضحک 
نیست؟

بین  انتظار  دو،  این  بین  زمان  بوکفسکی: 
سکس و عشق.

تواند  می  بوکفسکی  ساده  عبارت  همین 
اسثنایی  وضعیت  شرط  برای  باشد  آزمونی 
هم  بوکفسکی  تا  شود  می  باعث  چیز  چه   ،
یک  و  محال  امر  یک  کردن  دائمی  دام  به 
وضعیت استثنایی فکر کند ؟ چه چیز ارضا 
کننده ای در برزخ وجود دارد تا سوژه بر 
علیه بهشت به پاخیزد ؟ پاسخ این معما این 
است بهشت رازی زندگی در برزخ است . 
همان   ، برزخ  در  ماندن  و  بهشت  از  فرار 

فراموشی  تسامح  با  است  جهنم  در  ماندن 
به  رسیدن  در  ناتوانی  قبول  عین  در  جهنم 

بهشت یا رهایی .

از  گذری  مقام  در  تواند  می  فقط  سوژه 
؛ در  قلمرو وجود گذارد  به  پا  خالل جنون 
نوعی  تحمیل  برای  وقفه  بی  تالشی  مقام 
تهدید  برابر  در  نمادین  قوام  و  یکپارچگی 
 (  »  . نفی  و  انحالل   ، ِفروپاشی  همیشگی 
ژیژک ، گزیده مقاالت ، نظریه ، سیاست ، 

دین ، ۱۳۸9 : ۱۶(

وضعیت  یک  عنوان  به  عقل  جنون  اینکه 
استثنایی توسط طرفداران ، فرویدی ، الکانی 
یک  نوید  و  شود  می  مطرح  ها  ژیژکی  یا 
جنون برسازنده را می دهد چیزی نیست جز 

همان باز تکرار سلطه .

ترتیب  این  به  ما  گفتمان  این  بر  بنا  که  این 
سوژه  مشاهده  امکان  استثنایی  وضعیت  در 
های روان نژندی را داریم که در نرم های 
اجتماعی جای نمی گیرد و به واسطه همین 
می تواند امر واقعی را درک کند و رهایی 
از منظر  تعبیر  این  به  ، رهایی  باشد  بخش 
وانمود  نوعی  توان  ای را می  نیچه  نگرش 
دانست به نحوی که »وانمود می شود که باید 
حقیقتی در کار باشد تا بتوان تا حدی به آن 
نزدیک شد.خطا و نادانی فاجعه آمیز هستند. 
این دید که حقیقت را می توان یافت و نادانی 
از قویترین  پایان می رسند یکی  به  و خطا 
افسونگریهایی است که وجود دارد. به فرض 
اینکه به این امر باور آورده شود، به ناگاه 
اندیشی،  مصلحت  پژوهش،  بررسی  اراده 
می  حتی  اراده  این  گردد؛  می  فلج  آزمایش 
تواند جنایتکارانه به شمار آید، یعنی همچون 
تردیدی در باره حقیقت…بنابراین حقیقت از 
آمیزتر است، چرا که  فاجعه  نادانی  و  خطا 
و  روشنگری  راستای  در  که  را  نیروهایی 
دانش عمل می کنند از اثر می اندازد«)نیچه 
، اراده قدرت - ۴5۱(اما این مسیر بی راهه 
یا تکوین سلطه در جنون بی مسئوالنه سوژه 
روان نژند که با روان کاوی خلط شده است 
همان به دام انداختن سوژه از طریقی است 
که مدرنیته از طریق آن بر سر هنر استاتیکی 

در آورد و رانسیر نقل می کند :

جدایی  طریق  از  دیگر  هنر  »تشخیص 
رخ  ساختن  و  انجام دادن  طریقه های  میان 
یک  ساختِن  متمایز  پایه  بر  بلکه  نمی دهد، 
که  می دهد  رخ  بودن  از  محسوس  شیوه ی 
ویژه ی تولیدات هنری ست. کلمه ی مستقیماً 
چیزی  هر  هستِی  از  خاصی  شیوه ی  به 
ارجاع دارد که به درون قلمرو هنر بیافتد، 
رژیم  در  هنر.  ابژه های  هستِی  شیوه ی  به 
استتیکی، پدیده های هنری با چسبندگی شان 
شناخته  محسوس  امر  از  خاص  رژیمی  به 

می شوند، که از اتصاالت متعارفش رهایی 
منزل  آن  در  ناهمگن  قدرتی  و  است  یافته 
کرده است. قدرِت شکلی از اندیشه که نسبت 
به خودش به امری بیرونی تبدیل شده است 
: محصولی که با آنچه تولید نشده یکی ست، 
داده  شکل  تغییر  نا-دانایی  به  که  دانایی ای 
 )pathos(تأثر با  که  لوگوسی  است، 
به  الخ.  و  تقلیدناپذیر،  امر  تقلیِد  یکی ست، 
بنیادیِن  همانِی  این  نشان دهنده ی  وضوح 
لحظه ی  یک  استتیکی  حالِت  است.  اضداد 
برای  فرم  که  دقیقه ای  است،  تعلیق  ناِب 
این دقیقه ی  خود تجربه شده است. بعالوه، 
از  ویژه  گونه ای  تربیِت  و  صورت بندی 
انسانیت نیز هست.  از این منظر، می توان 
عملکردهایی که توسط مفهوم مدرنیته اختیار 
نسخه های  در  مدرنیته،  فهمید.  را  می شود 
در  ساعیانه  که  مفهومی ست  متفاوتش، 
هنرها  رژیم  این  ویژه بودگی  پوشاندن  کار 
رژیم  ویژه بودگِی  این  واقعی  معنای  و 
سر  از  چه  و  تجلیل  محِض  چه  هنرهاست. 
گسست  یا  گذار  از  ساده  خط  یک  تاسف، 
بازنمودی و  امر  نو،  امر  امر کهنه و  میان 
ترسیم  بازنمودی  ضّد  یا  غیربازنمودی  امر 
تاریخی  ساده ی  شرح  این  پایه ی  می کند. 
را می توان گذار به بازنمایی غیرفیگوراتیو 
این گذار و تحّول بطور  دانست.  نقاشی  در 
دم دستی توسط یکسان سازی آن با تقدیر ضّد 
هنری  «ی  »مدرنیته  همه جانبه ی  تقلیدِی 
این  ستایشگران  وقتی  شد.  نظریه پردازی 
شکل از مدرنیته دیدند که نمایش-فضاهایی که 
تقدیِر درخور مدرنیته بود، مورد هجوم انواع 
ناشناخته  آالِت  ابزار  و  ماشین ها،  ابژه ها، 
قرار گرفته است، شروع به تقبیح »سّنِت امر 
نو« کردند، یعنی میلی معطوف به نوآوری 
که مدرنیته ی هنری را به تهی بودگِی خود-
اظهارگری اش تقلیل می دهد. « )»سیاسِت 
نوشته ی  محسوس«  امر  توزیع  استتیک: 
ژاک رانسیر ترجمه بابک سلیمی زاده است 
که قرار است توسط نشر چشمه منتشر شود 

) سایت مایندموتور ..(

جا  این  در  را  چرایی  این  پاسخ  توان  می 
محال  امر  تفسیر  یا  و  روایت  هر  که  یافت 
این امکان را متجلی می کند تا هر روایتی به 
نوبه خود با با خود آئینی اینهمان شود و آن 
قانونی  از  کانتی که که خودش  نابغه  سوژه 
که اختراع می کند بی اطالع است را به دام 
سلطه بی اندازد . و اینگونه القا کند که تنها 
 . دارد  وجود  تاریخ  در  مسیر  و  معنا  یک 
یک انقالب ضد تقلید که همان غلبه بر سوژه 
خود بنیاد است . هر سوژه ی می تواند داعیه 
ظرفیت  بوسیله  و  باشد  داشته  نژندی  روان 
رسانه های مختص به خودش رشد کند ولی 
در این حال گرفتار ثبت و سکونی شود که 
تفسیری که  تفسیر در خودش دارد و  موزه 
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امکان ظهور می دهد ولی امکان بالندگی را 
به واسطه دادن امکان ظهور در همان ابتدا 

از او دریغ می کند .

آفرینش  بود ، »با  به درستی دریافته  آرنت 
انسان ، اصل انسان وارد خود جهان شد .. 
این در طبیعت آغاز است که چیز تازه ای 
از  را  آن  توان  نمی  که  گیرد  می  آغازیدن 
روی هر آنچه ممکن است پیش تر روی داده 
باشد پیش بینی کرد و انتظار کشید . «) هانا 

آرنت ، وضع بشر ، ص 2۷۸(

می توان این بازتکرار سلطه را در دل این 
گونه  بهشت  برزخ  نوید  که  گفتمان  از  نوع 
نوعی  امرواقع   ، کرد  مشاهده  دهند  می  را 
خالء است ، رهایی مطلق نوعی شبح است 
که سوژه نمی تواند هیچ درک روشنی از آن 
داشته باشد . اما همین امر تهی و هیِچ بزرگ 
مرحله ی  که  هم  عینی  رهایی   ، نباشد  اگر 
نمی  حادث  است  مطلق  رهایی  از  تر  پائین 
شود . خالء یا گره برمه ای یا همان شکاف 
است  این  دهنده  نشان   ، مرکزی   ِ برسازنده 
یعنی   ، باشد  می  )هیچ(  گمشده  مطلوب  که 
آرزومندانه  تعلقات  که  الوجود  ممتنع  امری 
فرد به واسطه آن صورت می گیرند . این 
بدان معنی است که ساحت آروزمندی آدمی 
بالذات ممتنع و محال است . خصوص حیث 
واقع در التغیر بودن آن است . طباع ، یعنی 
جست  جز  جهتی  واجد   ، نفسانی  ساختمان 
و  نیست  گمشده  مطلوب  پایان  بی  جوی  و 
در  الیتغیر  امری  عنوان  به  را  واقع  حیث 
می آورد ، چرا که پیوسته از حیطه ساحت 
رمز و اشارت به دور افتاده تمیز بخشیدن به 
مطلوب گمشده یعنی گذشته از آن را محال 
می سازد .. « )موللی ، ۱۳۸۷ : 2۴۱ ( به 
عبارتی ، رهایی عینی زمانی حادث می شود 
، که امری تهی از رهایی در مرکز واقعیت 
اجتماعی واقعه شود ، که در تقابل با آن و 
را  عینی  رهایی   ، باآن  انضمامی  پیوند  از 
به وجود آورد ، درواقع » آرزومندی آدمی 
نسبت به مطلوبات مختلف پیوسته مبتنی بر 
اصلی  مطلوب  از  است  آمیزی  حسرت  یاد 
حدیث  جز  چیزی  انسان  تمنای   . اولی  و 
 . نیست  گمشده  مطلوب  از  او  آرزومندی 
چنان که در هر دوری که نفس برزخی به 
حول محور آن می زند، مطلوب گمشده را 
از نو از دست می دهد . این گواه آن است که 
مطلوب گمشده و دسترسی بدان امری است 
محال . « )همان : 2۶۶( این مطلوب گمشده 
نامی است که رهایی مطلق بر خود می آورد 
. مطلوب گمشده یا رهایی مطلق »عنصری 
نیست  نامیدن  قابل  که  ، چرا  نامسماء  است 
آرزومندی  حدیث  رو  آن  از  تکلم  زبان   .
آدمی است که مطلوب گمشده عنصری است 
صامت و غیرقابل نامیدن . هم اوست که ما 
را به زبان می آورد بی آنکه ما بتوانیم آن را 

بنامیم . مطلوب گمشده به قول الکان مطلوبی 
است که هیچ گاه گم نشده ولی )می بایستی 
آن را بازیافت ( . چیزی است که بر زبان 
اما  نیست  قابل تشخیص  جاری نمی شود و 
این توهم را پدید می آورد که حاوی تمامی 
به  توان  می  که  تام  حقیقتی   ، است  حقیقت 
کشف آن نائل آمد .مطلوب از دست رفته نفس 
برزخی را در حالتی از هجران دائم نگاه می 
می  او وعده وصال  به  که  ، هجرانی  دارد 
دهد و او را بدین دلخوش می کند که شاهد 
 . گرفت  خواهد  آغوش  در  روزی  را  تمنا 
بنابرین وصال چیزی جز فراق نیست . تمتع 
نه  و  است  آدمی  جوی  ُخسران  ذات  حاکی 
درد  عین  بلکه  ندارد  غم  جز  حاصلی  تنها 
و تالم است . مطلوب مطلق وعده ای است 
که همواره این امید را در فرد انسانی زنده 
نگه می دارد که وصال امری است ممکن ، 
جالب آنکه ماهیت آن آن در عدم امکان آن 
نیست  محض  توهمی  جز  بدان  نیل  و  است 
. مع الوصف به برکت چنین آروزی توهم 
آمیزی است که آدمی انگیزه الزم را برای 
فعالیت های آفاقی و انفسی خود پیدا می کند 
. « )همان : 2۶۶تا 2۷0( پس رهایی مطلق 
امری غیر ممکن است به نحوی که هرگاه 
از  درآورد  چنگش  به  کند  می  سعی  سوژه 
زمان  هم  واقع  امر   «  . گریزد  می  چنگش 
، هم هسته ای سخت و نفوذناپذیر است که 
و  کند  می  مقاومت  شدن  نهادینه  برابر  در 
فی  که  است  محضی  واهِی  موجودیت  هم 
نفسه هیچ ثبات هستی شناسانه ای ندارد . به 
محض این که می کوشیم تا در ایجابیت آن 
به چنگش آوریم ، به چیزی مبدل می شود 
و  رفته  دست  از   ، ناکام  امری  مقام  در  که 
در سایه ، ایستادگی می کند و خود را ناپدید 
می سازد . « )ژیژک ، امر واقع الکانی ، 

) 5۸: ۱۳90

بدین نحو سوژه ای که الکانی ها و ژیژکی 
را  اش  سازنده  نوید جنون  دسته  این  در  ها 
میان  تضاد  در  جز  نیست  چیزی  دهند  می 
ای  گذشته  و  دارد  را  آرزویش  که  ای  آینده 
که بی دریغ از آن در حال فرار کردن است 
، غافل از آنکه این آینده هیچ الگویی ندارد 
 ، گذشته  تجربیات  از  متکثر  روایتی  جز 
 ، دارد  آبژه  از  که  اساس روایتی  بر  سوژه 
آبژه جدید را می سازد و از همین رو است 
دفعات  به  فکری  نظام  همین  در  سلطه  که 
می تواند تکثیر شود . »سوژه با صحنه ای 
از گذشته مواجه می شود که می خواهد به 
امید رهایی تغییرش دهد ، می خواهد در آن 
دست ببرد و مداخله کند ؛ پس به گذشته سفر 
می کند ، در صحنه مربوط مداخله می کند 
تغییر  را  هیچ چیز  تواند  نمی  اینکه  نه  و   ،
نمادین رها شود ،  دهد و از سلطه عرصه 
بلکه تنها از طریق همین مداخله اوست که 

صحنه مربوط به گذشته همانی می شود که 
همیشاپیش بود مداخله او از همان آغاز در 
ماجرا مشمول و محسوب شده بود . )ژیژک 
به   )۱۱۶  :  ۱۳۸9  ، ایدئولوژی  عینیت   ،
شود  می  واقع  امر  که  رهایی  آن  عبارتی 
تسهیل  و  فریب  جز  نیست  چیز  هیچ  نامید 
سلطه » امر واقع هم زمان ، هم هسته ای 
سخت و نفوذناپذیر است که در برابر نهادینه 
شدن مقاومت می کند و هم موجودیت واهِی 
ثبات هستی  نفسه هیچ  محضی است که فی 
می  که  این  محض  به   . ندارد  ای  شناسانه 
کوشیم تا در ایجابیت آن به چنگش آوریم ، به 
چیزی مبدل می شود که در مقام امری ناکام 
، از دست رفته و در سایه ، ایستادگی می 
کند و خود را ناپدید می سازد . « )ژیژک 
، امر واقع الکانی ، ۱۳90 :5۸ ( این نوع 
هستی شناسانه از گفتمان ژیژک خود گویای 
رد تمامی گفتمان های رهای بخش است به 
عبارتی ، رهایی خارج از دیگری بزرگ یا 
واقعیت اجتماعی بی معنی است و اگر معنی 
آید مسلما  نمی  کار  به  وقتی  باشد  داشته  هم 
اهمیتی هم ندارد . از این رو رهایی عینی 
برگرفته از منطق انضمامی در دل دیگری 
آن را  قدرت  دیگری بزرگ   . بزرگ است 
ندارد همه امید به رهایی را از بین ببرد ، 
را  امرواقع  شبح  تواند  نمی  بزرگ  دیگری 
به چنگ بگیرد از این رو ، اگر مسیرهای 
رهایی هم در دل سلطه دیگری بزرگ وجود 
داشته باشد ، آن مسیرهای رهایی می تواند 

رهایی بخش باشد .

به همین صورت تجسم مادی بخشیدن به امر 
واقع در عین باور با محال بودن خود گیج 
کننده است که چگونه می توان یک برداشت 
رهایی بخش را بیرون کشید . پس به واقع 
اینچنینی  های  روایت  گویم  می  صادقانه 
ماتریالیسم  رسالت  باب  در  نظیر  ژیژک 
انقالبی » درس بنیادین ماتریالیسم انقالبی این 
باید دوبار ضربه  است که انقالب ضرورتا 
زند ، آن هم بنابر دالیل اساسی . انچه انقالب 
نخست از دست می دهد نه محتوا بلکه خود 
فرم است ،این انقالب در چنبره فرم . شکل 
قدیمی گرفتار می ماند ، گمان می برد آزادی 
اگر که  بخشید  تحقق  توان  و عدالت را می 
صرفا دم و دستگاه دولتی موجود و مکانیسم 
دمکراتیک اش را به کار اندازیم . آنانی که 
دوم  گام  برداشتن  از  که  آنانی   ، اند  دل  دو 
این شکل می ترسند  و غلبه کردن بر خود 
که  روبسپیر  قول  به  که  اند  کسانی  همان   ،
خواستار انقالب بدون انقالب اند. « )ژیژک 
، گزیده مقاالت ، نظریه ، سیاست ، دین : 
۳2۶-۳2۷( از دل این نظام فکر بیرون نمی 
آید و اساساً باید در نظر گرفت تعبیر سلطه 
یا رابطه سلطه ِمحور دو عنصر ِاساسی را 
است  سلطه  تابع  که  کسی  ذهنی  نگرش  در 
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آزادی  از  ِمعینی  میزان  ؛  انگارد  می  مسلم 
)خودخواستگی : بازشناسی و تصدیِق حامِل 
سلطه که صرفا مبتنی بر اجبار نیست( و در 
مقابل سرسپردگی ، یعنی تسلیم کردن اراده 
)و در واقع فکر و عقل ( به اراده ی سلطِه 
طلبانه ی یک غیر یا دیگری . و اینگونه می 
شود که جهان افسانه از کار در می آید . و 
همچنان  کهن  که خورشید  اینگونه می شود 
شک؛  و  مه  ورای  از  اما  است،  زمینه  در 
ایده َبرین شده است، رنگ پریده، نوردیک، 
کونیگسبرگی . این دست عبارت ها که در 
دل خودش نقد دارد به ناتوانی خود می تواند 
ذکر  با  ،که  باشد  حادتری  ریاکاری  نوعی 
از  تساهل  با  ولی  حقیقت  درک  در  ناتوانی 
سوژه می خواهد ، از آنها بگذر و به همین 
بدین  آورد  فرو  احترام  سر  خودخواسته  نقد 
نتیجه گرفت » جهان حقیقی  توان  نحو می 
دست  نوید  اما  است،  نیافتنی  دست  اکنون 
پرهیزگاران  و  فرزانگان  به  را  آن  به  یابی 
و فضیلتمندان) به گناهکاران توبه کار( داده 
می شود .« )پیشرفِت ایده: ایده ای تردستانه 
تر، موذیانه تر، درنیافتنی تر می شود زن، 
 ، ها  بت  )غروب   »)… مسیحی  شود  می 
52(جهان حقیقی نه دست یافتنی است و نه 
به  اندیشیدن  اما  دادنی؛  نوید  نه  پذیر،  اثبات 
آن به خودِی خود مایه آرامش است، وظیفه 

است، دستور است.

اینچنینی  تعبیرهای  بپذیریم  باید  رو  این  از 
چیزی نیست جز معکوس این برداشت آرنتی 
که می گوید » این جهان در آن واحد انسان 
ها را به هم می پیوندد و از هم جدا می سازد 
. « ) هانا آرنت ، وضع بشر ، 9۷( یعنی 
این نظام فکری در عین حال به سوژه های 
روان نژند معتقد است و آن ها را از هم جدا 
کند در سلطه دیگر که همان جنون است ، 
به  توان  می  پایان  در   . کند  می  فیگوراتیو 
و  نظم  فقدان  که  کرد  اکتفا  آرنت  نکته  این 
نقشه مشخص و تصادفی بودن در میان عمل 
ورزان متکثر است الگویی از سیاست را که 
برحسب آن سیاست ساختن اثر هنری است 
به جای عمل بنشانند . « حال می توان افزود 
این هنر می توان ناتوانی در ترسیم و قبول 
آن ناتوانی هم باشد این که نوید دهیم رهایی 
ناممکنی  این  حال  عین  در  و  است  ناممکن 
بدین   . کنیم  قالب  به عنوان رهایی  را خود 

نحو که ،

به  دیگر  نه  که  ای  ایده  حقیقی«—  »جهان 
کار می آید و نه دیگر وظیفه آفرین است—
ایده ای بیوده، بیکاره؛ درنتیجه، ایده ای رد 

شده: باید از شّر اش رها شد!

روز روشن؛ چاشتگاه؛ بازگشِت عقِل سلیم و 
سرزندگی؛؛ سرخِی شرم بر گونه افالطون، 

ولوله ی تمامی جان های آزاده.

از دسِت جهان حقیقی آزاد شدیم. دیگر کدام 
نمود؟ …  جهان  ناگزیر  است؟  مانده  جهان 
اما نه! با آزاد شدن از دسِت جهان حقیقی از 
دسِت جهان نمود نیز آزاد شده ایم! ) دیگر 

جهانی جز همین جهان نمانده است(

جهان حقیقی دست نیافتنی است؟ »پس هیچ 
راهی به آن نیست. و از آنجا که دست نیافتنی 
است، شناختنی هم نیست. در نتیجه نه آرام 
وظیفه  نه  بخش،  رهایی  نه  است،  بخش 
آفرین  وظیفه  چگونه  ناشناخته  چیِز  آفرین: 
نخستین  میش.  و  گرگ  بود؟…هوای  تواند 
خمیازه عقل. خروس خواِن پوزیتیویسم است 

. « )نیچه ، غروب بت ها -52 (

منابع

)گزیده   ، اسالوی ژیژک   ، اسالوی ژیژک 
مراد   ) دین  ؛  سیاست   ، نظریه   : مقاالت 
فرهادپور ، مازیار اسالمی ، امید مهرگان ، 

تهران ، گام نو ، چاپ دوم ، ۱۳۸9

مازیار   ، نگریستن  کژ   ، ژیژک  اسالوی 
اسالمی ، صالح نجفی ، تهران ، رخ داد نو 

، چاپ اول ۱۳۸۸

، علی  ایدئولوژی  ، عینیت  اسالوی ژیژک 
بهروزی ، تهران ، طرح نو ، چاپ اول ، 

 ، ۱۳۸9

موللی ، کرامت : مبانی روانکاوی )فروید- 
الکان( ، تهران ، نشر نی ،سال ۱۳۸۷

محمدعلی   ، الکان  ژاک   : شون   ، هومر 
جعفری ، سید محمد ابراهیم طاهائی ، تهران 

، ققنوس ، سال ۱۳۸۸

فتاح   ، ژیژک  اسالوی   : تونی   ، مایرس 
 ، سوم  ی  هزاره  نشر   ، زنجان   ، محمدی 

سال ۱۳۸5

 ، تهران   ، ها  بت  غروب   ، ،آشوری  نیچه 
نوبت ۳ ، اگه ، ۱۳۸۱

قدرت،  اراده   ، شریف  مجید  دکتر   ، نیچه 
انتشارات جامی، سال ۱۳۷۷

محسوس«  امر  توزیع  استتیک:  )»سیاسِت 
نوشته ی ژاک رانسیر ترجمه بابک سلیمی 
زاده است که قرار است توسط نشر چشمه 

منتشر شود ) سایت مایندموتور ..(
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مصاحبه با مریم:مشکالت مسکن یک زن تنها

زنان و جامعه

انسان شناسی و فرهنگ

تحقیق درسی

در طی 50 سال اخیر جامعه ایران تغییرات 
و  دگرگونی  این  است.  داشته  گیری  چشم 
تغییر چندین جنبه اساسی داشته که در ابتدا 
از  که  کرد  اشاره  نشینی  شهر  به  توان  می 
رسیده  درصد   50 از  بیش  به  درصد    ۱5
است.افزایش شهر نشینی سبب شد تا تمرکز 
جمعیتی  در شهرهایی  مثل تهران،افزایش 
مهمترین  شاید،  اما  باشد.  داشته  چشمگیری 
بوده  خانواده  شکل  تغییر  دگرگونی، 
داشت.  مسکن  بر  مستقیم  اثری  که  است 

)فکوهی،۱۳۷9، ۱۶9(

خانواده به عنوان  نهادی اجتماعی ، متناسب 
با تغییرات اجتماعی دچار تغبیر شده است. 
جامعه  در  نوسازی  فرآیند  مثل  تغییراتی 
شدن،  نشینی، صنعتی  شهر  رشد   ، اریران 

ریحانه ذاکری 

رشد طبقه متوسط، افزایش جمعیت جوان و 
تحرک اجتماعی مناسبات جدیدی را در در 
ساخت روابط خانواده کرده است و هم چنین 
سبب کاهش و تضعیف پیوند های خانوادگی 

شده است.

تمام  که  ای  گستردده  خانواده  از  تغییر 
اعضای سه نسل با هم در یک خانه زندگی 
از  تنها  که  ای  هسته  خانواده  به  کردند  می 
والدین و فرلزندان تشکیل دشه از مهمترین 

این تغییرات است.

اصلی  نهاد  که  خانواده  شکل  در  تغییرات 
های  دگرگونی  رود،  می  شمار  به  جامعه 
مکانی  که   ، )مسکن(  خانه  در  را  فراوانی 
است،به  اجتماعی  واحد  این  استقرار  برای 

وجود اورده است.

جایگزین شدن خانواده هسته ای به گسترده 
و  کارکردها  نقش،  دلیل  به  تا  شد  سبب 
موقعیت اجتماعی متمایز و گاه متضاد، نسل 
ها دیگر قادر به ادائه زیست در یک محیط 

یکدیگر  به  نزدیک  و  محدود  جغرافیایی 
نباشند و ناگزیر مسکن هایی جدا برای خود 
فرایند  بنابرین   )۱۷2 کنند.)همان:  اختیار 
منجر  خانه  در  کالبدی  و  اجتماعی  تحوالت 
)که  از   خانواده های بزرگ  به جدا شدن 
در فضایی مشترک زندگی می کردند( و رو 
آوردن به خانواده های کوچکتر در واحدهای 
مسکونی کوچکتر و مجزا از هم شد.)مدنی 

پور،۱۳۸9 ،۱2۸(

با  از طرفی دیگر ظهور خانواده هسته ای 
فرآیند جداسازی و تخصصی شدن فضا در  

درون خانه  همراه بوده است.

بیشتر  گسترده  خانواده  در  این  از  )پیش 
فعالیت ها در چند فضای جمعی صورت می 
گرفت اما امروزه  خانوارهای کوچک برای 
انجام فعالیت های گوناگون خود از فضایی 
با عملکردی مشخص برای هر فضا استفاده 

می کنند.( )همان:۱0۴(

به طوری که هر یک از اعضای خانواده به 
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دنبال کسب آزادی بیش تز برای خود بوده و 
تالش می کند شکل روابط موجود در خانواده 
را به نفع خود تغییر دهد. این جستجو برای 
که  دارد  تاریخی و طوالنی  فرآیندی  آزادی 
در بسیاری از نهادهای اجتماعی باالخص و 
به طور مشخص در خانه و خانواده منعکس 

است.

بنابرین تجزیه خانواده های گسترده و ظهور 
خانواده هسته ای  و تغییراتی که در سبک 
زندگی به وجود آمد سبب شده ،هر یک از 
اعضای خانواده  تمایل بیش تری نسبت به 
داشته  خانه  در  خصوصی  زندگی  گذران 
باشند، و خانواده های جدید تمایل زیادی به 
ایجاد فضای مستقل که دارای عرصه های 

خصوصی و هویت مجزا باشد، دارند.

و  جداسازی  فرآیند  در  تداوم  رو،  این  از 
رشد  به  رو  فرآیند  علت  به  فضا  تفکیک 
فردگرایی که منجر به تجزیه تدریجی واحدها 

شده، هم چنان مشهود است.

))فرد با پیوندهای از قبل تعریف شده درون 
خانه مقابله کرده و آزادی بیش تر ی کسب می 
کند. این فرآیند به صورت طبیعی، هنگامی 
که فضای مشترک در خانه با ایجاد اتاق های 
از هم  آغاز گشت.  جدید درهم شکسته شد، 
پاشیدن فضای مشترک با افزایش اهمیت به 
حریم خصوصی و خلوت کردن همراه بود. 
در آن هنگام، اعضای خانواده سعی بر این 
داشتند که از فضای مشترک و کارکردهای 

آن رها شوند.(( )مدنی پور،۱۳۸9،۱۴ (

بدین ترتیب تقاضایی که برای آزادی فردی 
درون فضای مشترک ایجاد می شود، نشان 
و  گزینی  تمایز  برای  گسترده  فرآیندی  از 
شکل  منجربه  که  دارد  فضایی  جداسازی 
گیری انواعی از فضاها با اهداف گوناگون 

برای واحد های مسکونی شده است.

این تغییرات به وجود آمده تنها به چایگزینی 
خانواده هسته ای به جای خانواده گسترده و  
جداسازی انها و فضا سازی درون خانه ختم 

نمی شود.

رشد خانواده های تک نفره

اجتماعی  تغیرات  شد  گفته  که  همانطور 
همواره با تغییر در نهادهای اجتماعی ارتباط 
نهاد  تغییرات  فهم  است.  داشته  مستحکمی 
خانواده در ایران بدون توجه به سایر تغییرات 
بود.تغییراتی   خواهد  ناقص  فهمی  اجتماعی 
نشینی، مهاجرت جمعیت  افزایش شهر  مثل 
تحصیالت  افزایش  بزرگ،  شهرهای  به 
خصوصاً افزایش چشمگیر حضور زنان در 
دانشگاه ها، افزایش طالق و رشد فرگرایی 
و تمایل افراد به تحقق زندگی فردی به شکل 

مستقل، از جمله این تغییرات اجتماعی است.

از بک  نقل  به  الپتن  دبورا  رابطه،  این  در 
معتقد است

)) فردی شدن  وجه دیگر  جهانی شدن یعنی 
وجه خصوصی ان در مدرنیزاسیون تئاملی 
است.هسته ی مدرنیته تاملی،دگرگونی نقش 
های پذیرفته شده ی اجتماعی مانند جنسیت 
انهاست. قید  از  رهایی  و  اجتماعی  و طبقه 
های  فرایند  ی  نتیجه  را  شدن  فردی  بک 
کاهش  مستلزم  که  داند  می  مدرنیزاسیون 
سنتی  ی  کننده  مند  ساخت  نهادهای  تاثیر 
جامعه در شکلگیری هویت شخصی است.(( 

)الپتن،۱۳۸۳،۳0۳(

فرد  رشد  فرآیند  شد  اشاره  که  گونه  همان 
گرایی و رشد حریم خصوصی و تمایل افراد 
به تحقق زندگی فردی به شکل مستقل ،سبب 
نفره  تک  های  خانواده  رشد  و  گیری  شکل 

شده است.

از طرفی دیگر نیز جداسازی و تمایز گرایی 
یافته  رشد  تدریجی  صورت  به  که  فضایی 
های  خانه  تدریجی  پیدایش و ظهور  ،باعث 

تک خانوار شده است. ا

تأکید  دهنده  نشان  امر  این  رو  این  از 
روزافزون بر فضای شخصی،که  هم نشان 
فردگرایی و هم پیامد رشد فردگرایی است، 
می باشد. در این میان، خانه به عنوان تجلی 
می  مطرح  خصوصی  این،فضای  عینی 
شود. و )) شکل تبلور فضای خصوصی در 
ایران، واححد مسکونی یا خانه بوده است(( 

)فکوهی،۱۳۸۳،۳90(

که  است  این  است  مطرح  که  سوالی  اما 
به  خانه  چرا  و  چیست  خصوصی  فضای 
خصوصی  فضای  این  از  ای  گونه  عنوان 
این فضای  بر  ، چه عواملی  میشود  مطرح 
خصوصی  عرصه  ایستای  و  رویت  قابل 
فردگرایی   تاثیر  چنین  هم  گذاردو  می  تاثیر 
باعث  خانه چگونه  و  بر فضای خصوصی 

پیدایش خانه های تک خانوار شده است؟

یا  عرصه  را  شخصی  فضای  هال  ادوارد 
حباب محافظی می داند که یک موجود زنده 
آلتمن  کند.  می  برقرار  دیگران  و  خود  بین 
نیز به پیروی از هال معتقد است که حریم 
خصوصی به عنوان یک فرایند اصلی نظم 
دهنده ای است که از طریق آن دسترسی به 
کنترل می شود. و حریم  قابل  یا گروه  فرد 
خصوصی را به عنوان فرآیندی برای کنترل 
در مرز بین شخصی تلقی می کند که میزان 
رابطه با دیگران را تعیین و تنظیم می کند.

)مدنی پور،۱۳۸9،۳۸و۴0 (

بنابراین می توان گفت فضای شخصی نشانه 
بر  فرد  از سلطه  نشانه ای  از کنترل و  ای 
محیط خودی می باشد. خانه به عنوان فضای 
خصوصی، بخشی از فضاست که به منظور 
استفاده انحصاری فرد و خارج از دسترس 
عموم است به فرد متعلق بوده و یا توسط او 
کنترل می شوند. خانه شکل ثابتی از قلمرو 
خصوصی و ))بخشی  انفرادی درون فضای 
اجتماعی است، بخشی که فرد برای کنترل 
استفاده ی انحصاری خود محصور می کند. 
این نوع کنترل به انسان ها سالمت اجتماعی 
تحمیل  امکان  زیرا  بخشد  می  روانی  و 
فراهم کرده  را  بیرونی  بر جهان  فرد  اراده 
و جایگاهی برای فرد در اجتماع ایجاد می 
کند. کنترل و فضای بسته خصوصی به فرد 
توان برقراری ارتباط با دیگران را از طریق 
و  هویت  و  ها  خواسته  بیان  برای  مجزایی 

قدرت خود اعطا می کند.(( )همان ،۸۸ (

عنوان  به  خصوصی  ))ملک  ترتیب  بدین 
ابزار برای هویت  یکی از پر طرفدارترین 
های  شبکه  در  بخشی  قدرت  و  بخشی 
اجتماعی مطرح می شود.(()همان،۷۴( در 
نتیجه، فرد می تواند رضایت قابل مشاهده و 

حس آزادی و تکامل فردی را کسب نماید.

زمینه  به  شخصی  فضای  این  گیری  شکل 
های  هنجار  و  عرف  به  و  افراد  اجتماعی 
جامعه و اینکه فرد در چه دورانی از زندگی 
بستگی  محیط  پیچیدگی  و  دارد  قرار  خود 

دارد. )همان :۴۷(

ابعاد فضای شخصی نیز به عوامل متعددی 
عوامل  و  جنسیت  رشد  میزان   . سن  مثل 
مرتبط  بسیار  فرهنگی  تفاوت  و  شخصیتی 
است به طوری که  با عواملی مثل افزایش 
یا کاهش اعتماد به نفس، استقالل و همچنین 
کند.  می  تغییر  ترس  و  پذیری  آسیب  حس 

)همان : ۴2(

))در این میان برقراری ارتباط برای گفتگو 
های  فاصله  انتخاب  با  شخصی  فضای  در 
دو  رابطه  و  پیوندد  می  وقوع  به  نزدیکتر 
به  که  آنهایی  یا  دوستان  با  اجتماعی  سویه 
فاصله  به  باشند  فرد  مشابه  رسد  می  نظر 
های نزدیکتر منجر می شود زیرا فرد حس 
می کند از جانب آنها مورد تهدید واقع نمی 

شود.(()همان : ۴2(.

با توجه به این مسئله واکنش به تجاوز  حریم 
شخصی نیز متغیر است و می تواند پیامدهایی 
از دست   ناآرامی و استرس، تشویق و  مثل 
زن  مثال  برای  باشد.  داشته  شخصی  حریم 
شخصیشان  فضای  اگر  مردها  به  نسبت  ها 
توسط غریبه مورد تجاوز قرار گیرد بیشتر 

مضطرب می شود.)همان : ۴5(.
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بر  افراد  است  ممکن  اگرچه  دلیل  همین  به 
سر روش و چگونگی رعایت کردن و ابعاد 
این فضای شخصی با یکدیگر موافق نباشد 
با  این فضا  بر سر رعایت حد و حدود  اما 

یکدیگر به توافق می رسند.

ابزاری  عنوان  به  مرزها  منظور  همین  به 
استفاده می شود. هرچه  تفکیک فضا  برای 
بیشتری  شفافیت  از  مرزها  حدود  و  حد 
برخوردار باشد و ابهام کمتری داشته باشند 

خشونت و تنش کمتر می شود.

برای مثال در یک ساختمان مسکونی توافق 
این مرزها و حد و حدود  بر سر چگونگی 
ها  همسایه  بین  خصومت  کاهش  سبب  آنها 

می شود .

از طرفی دیگر ))مرزها همانند یک وسیله 
ای برای جدا کردن دو قلمرو و حفاظت از 
و  رابط  شوند،  می  دیگری  برابر  در  یکی 
مکانی برای برقراری ارتباط بین آن دو نیز 

می شود(( )همان: ۸۳(

از این رو، با توجه به مسائل گفته شده ،آلتمن 
خانه را به عنوان یکی از شکل های قلمرو 
خصوصی در نظر می گیرد و معتقد است 
این شکل قلمرو به ۴ عامل زیر وابسته است:

تاثیرات   ، مکان  یک  در  سکونت  مدت 
ایجاد حس  در  دیگران  و  ساکن  بر  ادراکی 
سازی  شخصی  مقدار  و  میزان  مالکیت، 
مکان و میزان قابل دفاع بودن آن مکان وقتی 

که مورد تجاوز قرار گیرد.

به  فضایی  عنوان  به  خانه  جهت  همین  به 
شدت شخص شده محسوب می شود مالک بر 
فضا کنترل کامل دارد به طوری که تجاوز 
به آن را مسئله ای بزرگ و جدی و غیر قابل 

اغماض تلقی می کند)همان :۷۱(

بنابرین می توانیم بگوییم، خانه،اگر چه تنها 
نوع عرصه خصوصی نیست اما با این حال 
انسان  خصوصی  عرصه  اصلی  تصویرگر 

است.

افزایش فرد گرایی و اهمیت فضای شخصی  
منجر به تحول شدیدی در روابط اجتماعی و 
فضایی درون خانه شده است ،و امروزه ما 
شاهد افزایش تقاضاهای جدید برای  گسترش 
حریم خصوصی و خانه های تک نفره هستیم 

که داللیل ان ذکر شد.

اما نکته ای که باید به ان اشاره  کرد نقش 
جنسیت و تاثیر ان بر روی شکل گیری فضای 
شخصی است.زنان در فضای جامعه ایران به 
دلیل ، در هم تنیدگی و مجاورت بسیاری از 
عواملی چون مذهب، عرف، سنت و سیستم 

سیاسی حاکم و حفظ ساختارهای سنتی درون 
های  محدودیت  شهری،  مدرن  های  قالب 
بیشتری برای شکل گیری فضای شخصی و 
هم چنین عینی کردن این فضا در قالب داشتن 

خانه ی مجردی متحمل می شوند.

استقالل  و فردیت برای زنان  کسب کردن 
که  است  هایی  هزینه  پرداخت  مستلزم 
ان  به  جامعه  و  خانواده  سنتی  ساختارهای 

دامن می زنند.

تحصیالت  مثل  عواملی  شاید  میان  این  در 
،محیط فرهنگی و اجتماعی پیرامون فرد و 
طالق از عواملی باشند که دستیابی به فضایی 
))بیم  اما  کنند  اسانتر  را  فردیت  و  شخصی 
های فردی جدیدی ایجاد شده،به ویژه برای 
چنین  هم  و  امنیهاست  نا  متضمن  ،که  زنان 
و  اقتصادی  مسائل  حوش  حول  که  بیمهایی 
در  روابط  پایداری  حوش  و  حول  همچنین 

ازدواج قرار دارد(()الپتن،۱999،۳0۴(

خالل  در  که  است  شده  تالش  ادامه  در 
مصاحبه ای عمیق با زنی 25 ساله، نگاهی 
اسیب شناسانه به تغییرات خانواده و همچنین 
داشتن  و  شخصی  فضای  به  زنان  دستیابی 

خانه ای جدا برای خود ،داشته باشیم.

    مصاحبه با مریم

بیست و پنج ساله هستم. سال هشتاد و چهار 
ازدواج کرده ام. حدود شش سال پیش. هجده 
ساله بودم که ازدواج کردم. دلیل طالقم این 
بود که به هم نمی خوردیم. کامال بر اساس 
تفاهم طالق شکل گرفت. از طرف من نبود 
وقتی  کردیم.  موافقت  طالق  با  دو  هر  اما 
آمدم که خانه ی  اینجا  به  من طالق گرفتم، 
مادربزرگم است و همدان زندگی می کند و 

هر از چند گاهی به تهران می آید.

شود  جدی  قضیه ی طالق  که  این  از  پیش 
طالق  از  بعد  که  داشتم  بحث  مادرم  با  من 
من نمی توانم با شما زندگی کنم. با پدرم نه 
زیاد.  آن موقع دلیل ام این بود که فکر می 
کردم، کسی که مستقل زندگی کرده باشد، نه 
لزوما به این معنا که تنها باشد یا هزینه ی 
زندگی اش را خودش بپردازد؛ مستقل به این 
معنا که خانه ی خودش را داشته باشد و خانم  
نمی  طرف  اصال  باشد،   خودش   ی  خانه 
تواند جایی برود که تنها یک اتاق داشته باشد 
و با بقیه زندگی کند. هیچ چیز متعلق به او 
نباشد و متعلق به مادر باشد همه چیز. حتی 
هر  در  ام.   دلیل  بود  سنتی  خیلی  موقع  آن 
حال،  دلیل اصلی و موضوع اصلی این بود 
نفوذ  بروم زیر  دوباره  نمی خواستم  که من 
هم  ازدواجم  حدودی  تا  حتی  مادرم.  و  پدر 
بر مبنای بیرون رفتن از نفوذ خانواده بود. 
و وقتی طالق گرفتم فرصت خوبی برایم بود 

که به طور کلی از نفوذ مادر و پدر و شوهر 
که  است  این  اش  مولفه  اولین  بیایم.  بیرون 
باید جایی زندگی کنم که تنها باشم و خانه ی 
اینجا. خانه ی  آمدم  این شد که  باشم.  خودم 
مادربزرگم. اینجا با اینکه ترجیح می دادم که 
خانه ای اجاره کنم که همه چیزش مال خودم 
باشد و هزینه اش را خودم بپردازم؛ اما در 
مورد من  به شکل خاص؛  مادر و پدرم مرا 
ساپورت می کنند و اگر دخالت بکنند و تماس 
هایی با من داشته باشند، باز هم حس می کنم 
استقاللم را دارم. اگر ساپورت پدر و مادرم 
نمی  و  کنم  زندگی  جا  این  توانم  نمی  نباشد 

توانم هزینه ام را بپردازم.

با این حال، اگر خانواده ام حمایت مالی ام 
نداشتند،   مالی  حمایت  امکان  و  کردند  نمی 
را  رفتن  کالس  و  خواندن  درس  قید  شاید 
کنار می گذاشتم و می رفتم سر کار صبح تا 
عصر؛  که ماهی مثال پانصد تومان بگیرم و 
بتوانم زندگی کنم.  این گزینه در ذهنم حاال 
نیست. من در خانه ای هستم که اجاره نمی 
دهم. حمایت مالی آن ها را دارم و اتوریته 

شان هم بر رویم نیست.

بگویم،  ابتدا  از  اگر  که  است  این  موضوع 
مادرم پشت این قضیه ی تنها زندگی کردن 
من ایستاد. پدرم مخالفت می کرد، نمی گفت 
که  باشد  جایی  گفت  می  نکند.  زندگی  جدا 
یا  ما.  دوم  ی  طبقه  مثال  باشد،  ما  نزدیک 
برویم جایی و در خانه ای دو طبقه زندگی 
این  دلیل  به  شاید  دلیل،  به هر  مادرم  کنم.  
یا  باشد،  باید مستقل  که فکر می کرد دختر 
به خاطر خودش که  یا  پدرم،  با  رابطه اش 
دنبال این دغدغه ها بود مقاومت کرد برای 

مستقل زندگی کردن من.

کلک  مبنای  بر  جوری  اینجا  به  من  آمدن 
بازی من و مادرم شروع شد. از ابتدا قرار 
شد من بیایم اینجا با مادربزرگم زندگی کنم. 
و تنها نباشم و مادربزرگم شش ماه سال اینجا 
به  شاید  حاال  اینجا  نیامد  مادربزرگم  باشد. 

خاطر روابط اش با مادرم.

آن اوایل خیلی همه گیر می دادند به پدر و 
مادرم برای تنها زندگی کردن من، از جمله 
عموهایم که می گفتند دلیلی  و  معنایی ندارد 
می  بیان  که  چیزی  من.  کردن  زندگی  تنها 
کردند این بود که تازه طالق گرفته ام و می 
آیم اینجا و افسرده تر می شوم. اما موضوع 
خانواده  در  که  این  واقع  در  و  بود  اتوریته 
کردن  زندگی  تنها  نیست  پذیرفته  سنتی  ی 
کنم  می  احساس  حاال  کم  دست  دختر.  یک 
این قضیه ی  از  اند  مادرم خوشحال  پدر و 
تنها زندگی کردن من. بیان نمی کنند این را. 
دیگران.   از  کنند  نمی  هم  پنهانش  دیگر  اما 
است  این  ام  احساس  اما  است  عجیب  برایم 
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که قبال می ترسیدند از تنها زندگی کردن من 
و مطمئن نبودند از این که گزینه ی خوبی 
دارم  من  و  گذشته  سال  دو  حاال  اما  است. 
و  نیفتاده  اتفاقی  که  دیدند  کنند،  می  زندگی 
حتی به واسطه ی استقالل ام  به قدرتی دست 
یافته ام که مطلوب مادر و پدرم است.  حتی 
خوشحال هم هستند از این وضعیت. اگر آن 
موقع مردد بودند که من طالق بگیرم یا نه. 
افتاده  بهتری  اتفاق  که  هستند  مطمئن  حاال 

است.

زیادی  اجتماعی  فشار  که  است  این  ام  ایده 
رویم نیست به خاطر طالق گرفتن. دلیل اش 
در  مثال  خاص  شکل  به  من   که  است  این 
فضای دانشگاهی و جمع خودم هستم  که آن 
ها هم درگیر این بازی هستند و  عمال کانکتی 
ندارم که فشار را حس  با گروه های دیگر 
کنم. یک فشار دیگر هست به معنای ترحم 
نزدیک؛  اطراف  و  خانواده  از  دلسوزی  و 
که الهی بمیرم بیست و دو سال اش است و 
طالق گرفته است، اما حتی در این مورد هم  
باز هم  ام؛   مانند حمایت خانواده از طالقم 
پدر و مادرم خیلی حواس اشان بود که من 

این حرف ها را نشنوم.

اما اتفاق افتاده است که جایی باشم، متفاوت 
از جمع خودم و نگویم که طالق گرفته ام. 
دلیل این که نگفتم این نبوده است که  بترسم 
تمایز  این که بگویم، چون حتی احساس  از 
که  این  از  دارم  خوبی  احساس  و  کنم  می 
بگویم طالق گرفته ام. نگفتن طالقم و تنهایی 
زندگی کردن ام به خاطر مسائلی دیگر است، 
از جمله این که می ترسم که تنها زندگی می 
کنم. شاید مسخره باشد، در حالت عادی شاید 
منطقی نباشد.  اما تنهایی آن قدر فشار می 
آورد که آدم می ترسد و این مسائل موضوع 
می شود. مثال این که کسی می خواهد تو را 
برساند، می گوید کجا می روی. می گویی 
مثال شهرک غرب. و می گوید می رسانمت.  
می پرسد مادر و پدرت چیزی نمی گویند که 
این وقت شب خانه می روی. و می گویی 
موقع  شب  بعد  و  کنم.  می  زندگی  تنها  که 
غریبه  یک  به  چرا  کنی  می  فکر  خوابیدن 

گفتی که تنها زندگی می کنم.

یا نه.  ام ربط دارد  نمی دانم که به جنسیت 
آدم های زیادی دور و برم تنها زندگی می 
کنند و حتی طالق گرفته اند. وقتی با آن ها 
حرف می زنم این حسی را ندارند. شاید آن 
ها دروغ بگویند؛ شاید هم من تنها کسی باشم 

که این حس را دارم.

اصال  برم  و  دور  پسرهای  که  مطمئنم  اما 
نیست  موضوع  ها  آن  برای  و  ترسند  نمی 
ترس و این جور احساسات. من هیچ گاه از 
تنهایی و تاریکی و جن و غیره نمی ترسم 

و یا صداهای مختلف.  تنها ترسی که دارم 
این است که کسی آمده است داخل خانه. یا 
حتی در مورد اش خواب هم می بینم. مثال 
این که کسی  اشتباهی زنگ خانه را می زند 
و می گوید با آقای فالنی کار دارم. اگر او 
)دیر  بزند  زنگ  بعد  به  خاصی  ساعت  از 
این قضیه  با خودم فکر می کنم به  باشد،(، 
برایم موضوع  و  اینجا  دارد  کار  او چه  که 

می شود.

فکر می کنم از این جهت ربطی به جنسیت 
دارد. دست کم از این بابت که پسرها چنین 

چیزی موضوع شان نیست.

و  داشتم  شوهرم  ی  خانه  در  که  ای  تجربه 
تجربه ای که حاال در خانه ی خودم زندگی 
می کنم. مورد من کمی خاص است. ما بحث 
شوهر  با  داشتیم  خانه  مورد  در  جدی  های 
سابق ام.  شوهرم چون تنها زندگی کرده بود 
تنها زندگی  دلش می خواست  این،  از  پیش 
کند و خوشش نمی آمد که کسی با او زندگی 
خودم  مال  را  خانه  آن  خیلی  واقع  در  کند. 
نمی دانستم. این یکی از نکات جدی زندگی 
ام بود. خانه برای پدر و مادر سپهر بود اما 

آن جا تنها زندگی کرده بود.

حاال شاید می فهمم که ان موقع شوهر سابق 
زندگی  تنها  خواهم  می  که  گفت  می  چه  ام 
از   سطحی  در  چون   حال،  هر  به  کنم.  
مالکیتی آن جا داشتم، هر چند بحث برانگیز، 
خیلی متفاوت است از تنها زندگی کردن.  آن 
جا من احساس مسئولیت نمی کردم.  آن جا 
وارد کنتاکت نمی شدم. فقط تمیز می کردم. 
کردم.  نمی  محافظت  ام  خانه  از  به طوری 
البته این جا هم صحبت با همسایه ها را من 
هم  باز  اما  دهم.  می  ام  خانواده  به  ارجاع 
خودم مجبورم با همسایه ها روبرو شوم. آن 
جا کسی بود که وارد گفتگو شود. کسی در 
می زد شوهرم باز می کرد و پاسخ می داد. 
برای مثال، سقف خانه اگر چکه می کرد ته 
ذهنم این بود که شوهرم را می فرستادم که 
برود پیگیر شوم. برایم در واقع مسئله نبود. 
فکر می کردم شوهرم حل اش می کند. اما 

اینجا برایم مسئله است و نگران می شوم.

اینجا باز هم خانواده ام وارد گفتگو می شوند 
و از خانواده ام می خواهم؛ چون گزینه ی 
از  استفاده می کنم  دارم و  پدرم را  مادر و 
آن.  در واقع می توان گفت نوعی از زندگی 
انگلی است.  با این که ترجیح ام این است 
که خودم وارد بشوم. اما این شرایط آرمانی 
است. من دارم از مزایا استفاده می کنم. من 
مثال می خواستم آن قدر پول داشته باشم که 

اجاره خانه برایم معنا نداشته باشد.

باشد  رادیکال  قدر  آن  ات  حرکت  تو  وقتی 

خانه  در  و  هستم  تنها  خودم  من  بگویی  که 
ی خودم هستم. دیگر نمی توانی بگویی من 
پول آب و برقم را خودم نمی دهم. آن ها می 
توانند هر وقت بخواهند بیایند خانه ام.  در 
مورد من، پدر و مادرم می توانند مرا چک 
کنند. حتی اگر دو هفته یک بار باشد.  حاضر 
نمی شوند از محدوده ی شهرک غرب بروم.
قواعدی برای خانه گذاشته اند که من باید آن 
ها را رعایت کنم. دارم هزینه می دهم. پس 
یک سری کارها را بر دوش شان می گذارم. 

بده بستان فایده ای است.

قواعدی که برای مجردی زندگی کردن من 
گذاشته اند از ابتدا تا حاال خیلی تغییر کرده 
است. من خودم هم با این ایده زندگی کرده 
ام. و گفته ام که کلیدش را داشته باشید و هر 
وقت خواستید بیایید و ببینید که خبری نیست.
آن ها  تنها زندگی کنم.  ولی من می خواهم 
قواعدشان این بود که پسر نیاید به این خانه.

و روی یک سری از دوستامم حساس بودند 
و میگفتند که باید کسی باشه که ما هم تاییدش 
کنیم. ولی وقتی به مرور زمان تو به جایی 
میرسی که می تونی به پدر و مادرت ثابت 
کنی که تنها زندگی کردن اون قدر هم برایم 
دردسر ایجاد نمی کنه.و اون ها هم می بینند 
می  فردی  رشد  یک  به  داره  دخترشون  که 
رسد و میتواند مسائلش را اداره کند،متوجه 
می شوند که بد از یه مدت ،که اتفاقی نمی 
نیندیشیدس. جهان  همان  مسئله  افتد.انگار 
یک  اگه  که  میکنند  فکر  خودشون  با  اونها 
پسر بییاید به خونه چه اتفاقی می افته و بعد 
افتد  می  اتفاق  این  بار  دو  یکی  که  این  از 
افته،مسئله  نمی  اتفاقی  که هیچ  فهمند  و می 
من  قواعد  همین  میشه.برای  حل  براشون 
به  پسرم  دوستان  هم  االن  کرد.البته  تغییر 
راحتی نمیتوانند به خانه ام بیاییند اما مشکل 
دیگر این نیست که مادرم خیلی سخت با این 
مسئله مخالفت کند ،مسئله اینه که مادرم از 
من می خواد که تو که داری با این همسای 
ها زندگی میکنی بهتره که رعایت کنی که 

دردسر ایجاد نشه یا اینکه چیزی بگن.

یه  و  میشکونم  رو  قواعد  این  جایی  یه  منم 
به یک  میکنم.به هر حال  جایی هم رعایت 
تعادل رسیدم.من از اول هم با دروغ شروع 
نکردم  و مادرم رو درگیر بازی خودم کردم 
و اون هم از یه جایی به بعد باهات راه می 
اید.من تنها با صداقت و کسب اعتماد توانستم 
که تنها زندگی کنم و بعید میدونم که  اگر از 
ابتدا خیلی بد جولوی پدر و مادرم می ایستادم  
با  روزی  یه  که  مشترکی  پول  همون  با  و 
سپهر داشتم میرفتم و خونه ای جدا میگرفتم 
و کار میکردم و اجاره میدادم میتونستم بدون 

هیچ کنتاکتی با اونها زندگی کنم.
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و  باشه   ال  ایده  این قضیه خیلی  البته  شاید 
خیلی هم فرد گرایانه و جالب ولی من ترجیح 

نمیدم که این کنتاکت رو داشته باشم.

من حاضرم که رعایت همسایه ها رو بکنم 
قانون  اسم  به  داره  وجود  چیزی  یک  اما 
مثال مشخص شده  یعنی  که  نشینی  اپارتمان 
کجای خونه مشاء محسوب میشه و مثال اگه 

سر و صدا داشته باشی…

این  از  هیچکدام  دارم  من  که  مسائلی  منتها 
به  دیر  چرا  اینکه  .مثال  نیست  مسلئل  تیپ 
تو  روی  انها  اینکه  یا  میگردی.  بر  خانه 
حساس میشوند به عنوان اینکه دختر مجردی 
این وظیفه و احساس مسئولیت رو دوش  و 
خودشون احساس میکنند که هم  حواسشون 
خانواده  به  را  کارهایت  هم  و  باشه  تو  به 

گزارش بدهند.

و این یه چیزه شخصیه وتو مجبوری باهاش 
مقامت کنی.یه جاهایی راه میایی یه جاهایی 

هم مقامت میکنی.

من بیشتر مواقع سعی میکنم که درگیر مسائل 
باهاشون نشم و ایگنورشون میکنم .اعصابتو 
مختل  زندگیتو  که  حدی  در  میکنند،نه  خرد 
اوقات به جایی میرسه که  کنن ولی بعضی 

سیستم عصبی و ذهنی ات بهم می ریزه…

مثال همسایه زنگ میزنه و میگه بوی سیگار 
ام  خانواده  به  به  میزنه  زنگ  مثال  یا  میاد 
،انگار که میخواد گزارش بده که اقای فالنی 

،

یک مردی اومد توی خونه ولی با طبقه شما 
کار نداشت ،خوب اگر کاری نداشته پس چرا 
که  این  مشکل  .و  گفتی  اینو  و  زدی  زنگ 
اگر پدر من با این مسئله مشکلی هم نداشته 
باشد ولی اگر همسایه ساعت ۱2 شب زنگ 
بزند و بگوید که نکند با دختر شما کار داشته 

باشد،اعصابت خرد میشود.

من مشکالت این جوری هم دارم ولی شاید 
کردم  رفتار  سازی  اعتماد  با  ابتدا  از  چون 
)البته باید بگم که انگار راه حل دیگه ای جز 
مادر هست  پدر و  اتوریته  نداشتم چون  این 
واون ها این خونه رو برای تو خریدن و تو 
مجبوری رعایت کنی.انها کلید دارند و این 
یعنی ما هر وقت بخاهیم میریم و میایم .حاال 
اینکه انها دارند یک جور دیگه ای رفتار می 
کنند بحث دیگری است ولی من میدونم که 

انها چه امکاناتی دارند.(

نمیکنم و  من توی جلسات ساختمان شرکت 
مادرم می رود ،به خاطر همین مسائل .من 
می خواهم خودم را از بازی انها حذف کنم.
زنگ  خواهند  می  اگر  که  بفهمند  خوام  می 

بزنند و گزارش بدهند و اگر نه هم نزنند .اگر 
میخواهند پشت سر من بگویند که این دختره 

فالن سیگار میکشه بذار بگویند.

نکته اینجاست که اگر من جایی بودم که می 
چیزی  من  مسائل  از  مادرم  و  پدر  خواستم 
نفهمند ،من از اینجا میرفتم یا اگر جایی بودم 
که اصال خانواده ام نبودند. ولی االن همسایه 
ها و مسائل شان تاثیری روی زندگیم ندارند.
که  کشیدن  سیگار  مسئله  سر  اوقات  بعضی 
اصلی ترین مسئله من با همسایه ها  است به 
جایی میرسیدم که فکر می کردم باید از ایجا 
برم  ولی خیلی لحظه ای بود .چون من بر 
سر مسائلی  که  نمی خواهم به هیچ وجه بر 
،منتها  ،ایستادگی میکنم  بیایم  انها کوتاه  سر 
به  ایستادن  مسائلم  پای  من  مثل  یکی  برای 
درگیری با همسایه ها منجر نمی شود ،من 
باید جلو ی پدر و مادرم مقاومت کنم و در 

نهایت به انها پاسخگو هستم .

با  که  زمانی  به  نسبت  من  پذیری  مسئولیت 
سپهر زندگی می کردم ،خیلی بیشتر شده و 
به تبع اون سبک زندگی من هم خیلی متفاوت 
میکنی  زندگی  با شوهرت  .وقتی  است  شده 
اولین چیزی که برای تو مهم است این است 
مهمان  اگر  یا  باشد  تمیز  باید  خونه  که  که  
،مثال  باشد  اماده  چیز  همه  بیاید  است  قرار 
زندگی  .توی  بزند  برق  حمام  و  دستشویی 
مجردی اگر قرار است که تمیز کردن خونه 
اتفاق بیفتد بنا بر یه اتفاق بیرونی نیست .تو 
از کثیفی خونه خسته می شوی و خونه را 
تمیز می کنی .چیزی تو را بهم نمی ریزد و 
هستی.   خودت  تو  نهایتا  و  کند  نمی  مجبور 
که  تعهداتی  خاطر  به  خانوادگی  زندگی  در 
داری باید یک سری فضا ها رو قسمت کنی 
.خیلی ساده اینکه تو باید روی تخت دو نفره 
زندگی  از  سری  یک  توی  حاال  و  بخوابی 
های اپارتمان نشینی مثل زندگی من با سپهر 
و پولی که ما داشتیم ،تو باید در یک خونه 2 
خوابه 90 متری زندگی کنی و خیلی امکان 
نداری و قطعا یک  مانور برای تقسیم فضا 
اتاق  هم   اگر  اتق  یک  خواب   برای  اتاق 
کار )که ان هم برای سپهر بود (ودر زمانی 
خونه  است.در  مهمان  برای  بود  مهمان  که 
تو  نزدیک  دوستان  تو  های  مهمان  مجردی 
هستند که زمانی که می ایند تو احساس نمی 
کنی که باید برای انها خونت را تمیز کنی .

همه چیز شکلش عوض می شود و همه چیز 
دست خودت است .مثال وقتی با سپهر بودم 
خونه  کتاب  تونستم  نمی  ولی  داشتم  کتاب 
داشته باشم توی پذیرایی چون کتاب هایم ان 
کامل  خونه  کتاب  یک  بتوانند  که  نبود  قدر 
را پر کند و خونه را زشت می کرد.زیبایی 
خونه خانوادگی بستگی به این داره که وقتی 
یا  ات  خانواده  یا  خودت  همسن  زوج  تا   ۴

خانواده همسرت به خانه تو می ایند اید معلوم 
باشد که این خانه یک زن و شوهر است . 
و من هیچوقت به شوهرم نمی گفتم که می 
نیس  مهم  برایم  و  بکنم  را  کار  این  خواهم 
زندگی  ،توی  کنند  می  فکری  چه  دیگران 

خانوادگی تو کنار می ایی.

توی خانه خودت این ها مهم نیست .الزامی 
می  جایی  رو  چیزی  اگر  که  نداره  وجود 
خانه  توی  ،باید  باشد  زیبا  حتما  گذاری 

مجردی ببینی که چی کجا کارکرد دارد.

ی  خونه  با  مجردی  خانه  شکل  و  فضا 
کند  می  فرق  شوهری  و  زن  و  خانوادگی 
پتو  یک  خودم  خانه  توی  اینجا  من  .مثال 
این  و  بالش  تا   ۴ ا  شومینه  جلوی  انداختم 
همیشه اینجاست و برایم مهم نیست که کسی 
بیایید و بگوید که اینجا ،خانه را زشت کرده 
است ولی تو در زندگی زن و شوهری که 
نمی توانی جایی با یک پتو و ۴ تا بالش برای 
.یا  باشی  انجا  خودت درست کنی و همیشه 
مثال در زندگی زن و شوهری تو باید همیشه 
بری و توی تخت 2 نفره بخوابی ولی درخانه 
مجردی تو میتوانی هر کجا و به هر شکلی 

بخوابی .

کمتر  هارا  حرف  این  تو  مجردی  خانه  در 
فالن  اگر  که  بگوید  کسی  مثال  که  میشوی 
وسایل را ایحا گذاشتی ،به خانه ات نمی اید 

چون اینها دیگر موضوعیت ندارد .

خانه  فضای  به  نسبت  همه  ایا  دونم  نمی 
مجردی این دید  را دارند یا نه ولی چیزی 
که برایم جالب است این است که افرادی که 
تجربه زندگی مجردی را ندارند ،وقتی وارد 
یک خانه مجردی می شوند ،توقع دارند که 
ولی  کثیف  و  شلخته  خونه  یک  توی  بیاییند 
افرادی که تجربه ی خونه مجردی را دارند 

خیلی این جوری فکر نمی کنند .

دارد و  امکاناتی که خونه مجردی  از  یکی 
من انرا خیلی دوست دارم این است که می 
توانم ساعت ۳ ۴ صبح غذا بخورم ،فیلم ببینم 
تصمیم  که  منم  این  و  کنم،  گوش  ،موزیک 
میگیرم کی، چه کاری را انجام بدم و دیگری 
و  خوابیدن  .سبک  گیرد  نمی  تصمیم  برایم 
درس خوندن و همه چیز ت عوض می شود 
و تو خودتی.تو توی زندگی زن و شوهری 
مثال نمی تئانی ساعت ۳ صبح برای خودت 
صبحونه درست کنی و سر و صدا کنی چون 

شوهرت شاکی می شود .

ولی خب تو در خونه مجردی تنهایی دیگر 
من   . ترسم  خیلی می  و  تنهام  خیلی  من  .و 
بودم  با سپهر  یا  بودم  خانواده  با  وقتی  مثال 
توی  ترس  این  ،البته  ترسیدم  نمی  هیچوقت 
خونه ی زن و شوهری هم اتفاق می افتاد و 
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خیلی هم جدی ولی فرقی که دارد این است 
اگر  نفر هست و   تو می دونی که یک  که 

اتفاقی بیفتد   باز یکی کنار تو هست .

این مسئولیت پذیری ازش حرف زدم چیزیه 
که این ترس رو خیلی جدی می کند و توی 
خانه مجردی میدونی که فقط خودت هستی 
و اگر کسی بیاید توی خانه ،اتفاق فقط برای 

تو میفتد .

اینه  خونه  به  راجع  االن  من  اصلی  دغدغه 
امنیتی  که چه جوری می توانم سیستم های 
خونه را باال ببرم .به این فکر می کنم که باید 
نرده اهنی پشت پنجره بزنم و باید برای در 
قفلی بگیرم که کل در را بگیرد .اولین چیزی 
که به ان فکر میکردم این بود که این خونه 
ندارد و ایراد این خونه بود این است که در 
ورودی خانه یک تیکه است و نمی شود از 
قفل هایی استفاده کرد که فقط از درون خانه 
باز می شود چون این قفل ها برای در های 
دو تیکه است و این از ان مسائلی است که 
ان  به  اصال  میکردم  زندگی  سپهر  با  وقتی 

فکر نمی کردم.

من 2 سال است که در خانه تنها زندگی می 
کنم ،اگر شرایط جوری شود که من به هر 
دلیلی ایجا را از دست دهم یا بخواهم با کسی 
منجر  ازدواج  به  که  شوم  ای  رابطه  وارد 
بشود ،واقعا برایم نا ممکن است که بخواهم 
هم  باز  حتما  و  کنم  زندگی  دیگری  کس  با 
خانه و زندگی جدا خواهم داشت .چون یک 
سری توتنایی ها و امکاناتم را از دست می 

دهم .

با  تصمیم  ،اینکه  است  محض  فردیت  این 
این معنا  به  نه  .فردیت محض  خودت است 
فرد  خودم  من  چون  داشتن  استقالل  ی  
کامال مستقلی نمی دانم و این شکل  زندگیم 
،فکر  بینم  نمی  استقالل  از  کامل  شکلی  را 
می کنم که تنها زندگی کردن تاثیر دارد در 
این قضیه . وقتی تنها زندگی می کنی  همه 
این  و  مربوطه  خودت  به  زندگیت  مسائل 
تویی که تصمیم می گیری ،مثال فالن دوستم 
دیگر  نفر  یک  با  اگر  ولی  نه  یا  پیشم  بیاید 
زندگی کنم باید  با او هماهنگ باشم  یا مثال 
نمی توانم ساعت ۳ شب تلویزیون یا المپ 

را روشن کنم .

االن کنترل فضاهای خانه دست خودم است 
و هر استفاده ای در هر زمان میتوانم بکنم.

من الن هم سعی می کنم که مثل زندگی سابقم 
برایم  دیگر  ولی  باشم  داشته  زیبا  ای  خانه 
که  ،چیزی  نیست  موضوع  و  مهم  زیبایی 

برایم مهم است کاربرد است .

من االن توی اتاق خواب  نمی خوابم و روی 

کاناپه  می خوابم چون می ترسم و فکر می 
کنم که روی کاناپه تسلط بیشتری روی فضا 
های خونه دارم .چون کاناپه به راه هایی که 
ممکن است کسی بیاید توی خانه نزدیک تر 
یا پنجره .و می توانم اگر  است مثال به در 
صدایی شنیدم یا اگر اتفاقی بیفتد از ایجا همه 

جا را ببینم .

اتاق هم خیلی خیلی کوچک است و تبدیل به 
نمی  به من  اتاق را  انبار شده است و حس 

دهد ولی دلیل اصلی همان ترس است .

دوست  خیلی  را  ام  خانه  شومینه  حلوی  من 
دارم .چون مال خودمه و یک حورایی انگار 
یک  اینجا  .چون  گیرم  می  هویت  ان  با  که 
برای  کردم  درستش  خودم  که  ایست  گوشه 
خودم .من حتی توی فضای خونه ام هم جایی 
را درست کردهام که ملزم به جمع کردن ان 
نیستم .با اینکه یک چیز اضافه است و یک 
وصلها ای که انگار به خانه نمی چسبد  و 
فضایش با کل خانه فرق دارد و همیشه هم 
و  دارم  تسلط  همه چیز  به  اینجا  .من  هست 
اینجا میکشم ،چون مجبورم که  هم  سیگارم 
نگذارم دود سیگار به جاهای دیگر برود به 
دود  شومینه  طریق  از  و  ها  همسایه  خاطر 
هم  دلیلم  ترین  رود.اصلی  می  بیرون  به 
االن  و  کرده  درست  را  ایجا  که  بود  همین 
دالیل دیگری هم هست .مثل تسلط داشتن به 

تلویزیون ،پنجره که برایم ترس اوره .

که  نتونستم  هیچوقت  خانه  این  کل  با  من 
هویت سازی کنم چون فکر نمی کنم که این 
وضعیت ثابته و همیشه ته ذهنم اینه که نهایتا 
باید به جایی برسم که قدرت این را  داشته 
باشم که بتوانم  خانه ای جدا بگیرم و این پس 
ذهنم است که ایجا خانه ی مادر بزرگم است 
و حتی ممکن  اینجا خیلی راحتم  اینکه   ،با 
مدت زیاد دیگری هم اینجا باشم ،باز هم اینجا 
ان هویت  با  ان شکل  و  دانم  را موقتی می 
کنار شومینه جایی که  کنم ولی  نمی  سازی 
خودم درست ش  کردم و این هر جایی می 

تواند اتفاق بیفتد .

من خیلی جدی به این مسئله فکر نکردم که 
توی  دارم  که  من  از  تصویرشان  دیگران 
یک خانه ی جدا زندگی می کنم چه میتواند 
باشد ولی خودم احساس خوبی دارم از اینکه 
بگویم خانه ای جدا دارم .احساس فردیت و 
استقالل می کنم و فکر می کنم نه برای زنان 
به طور خاص بلکه برای همه الزم است که 

این سبک زندگی ر تجربه کنند .

در واقع انگار یک جور راه نا گزیره و همه 
مجبورند.منتها یک سری مقاومت میکنند و 
هزینه اش را می دهند.مثال من مقاومت می 
وابستگی جدی  اینکه شوهرم  برابر  در  کنم 

در  با کسی  که  ندارد  دوست  و  نمی خواهد 
می  را  اش  هزینه  و  کند  زندگی  خانه  یک 

دهم .

به نظرم درست اش این است که هر ادمی 
خانه خودش را داشته باشد و یا حداقل اگر 
خود  تصمیم  ،یک  کند  می  زندگی  کسی  با 
خواسته بوده باشد و بتواند هم فردیت و هم 

استقالل خود را کسب کند .

خانه ی جدا  توی  گویم  وقتی می  برای من 
بگویم  باید  هم  بعدش  کنم ،چون  زندگی می 
اینجا خانه مادر بزرگم است و من ساپورت 
خانواده دارم ،استقالل و فردیت کاملی وجود 
ندارد و من هنوز به نوعی تحت اتوریته پدر 

و مادر هستم .

توانم  می  که  دارم  شرایطی  االن  من  اینکه 
تنها زندگی کنم و شاید موقعیت متفاوتی باشد 
بین دختر های هم سن و سال خودم و همین 
طور مطلقه،خیلی هم حس خوبی به من نمی 
دهد. واقعا این از ان مسائل متناقض است .

من گاهی اوقات ترجیح می دهم که یک دختر 
را  ذهنیتی  همچین  اصال  و  بودم  می  سنتی 
نداشتم که می توانم جدا زندگی کنم.تو وقتی 
جدا زندگی می کنی دیگر نمی تئانی برگردی 
به حالت قبل .تو نمی توانی از ازادی هایت 
کنی.ولی  تحمل  رو  اتوریته  و  بکشی  دست 
اگر از اول این ذهنیت رو نداشته باشی شاید 
رنج کمتری ببری و در عین حال ساپورت 

جدی داری ،ساپورتی که خیلی شیرینه…

من فکر نمی کنم که دختر مدرنی هستم چون 
تعریف مدرن این نیست و فکر می کنم اولین 
داشته  مالی  استقالل  تو  که  است  این  نکته 
که  زمان  هر  من  اینکه  یعنی  .مدرن  باشی 
اراده کنم بتونم به پدر و مادرم بگویم که به 
خانه من نیایند نه به این معنی که مثال امروز 
دوست  اوروز  که  معنی  این  ،به  دارم  کار 
حد  ترین  باال  این  .البته  ببینم  را  شما  ندارم 
و  دارم  امکاناتی  من  حال  هر  به  است.ولی 
از ساپورت خانواده استفاده می کنم با اینکه 

اتوریته انها بر روی من کم شده است.

زندگی مدرن مسئولیت پذیری صرف است 
و تو استقالل مالی داری و این اتفاق هنوز 
من  حال  هر  به  ولی  است  نیفتاده  من  برای 
نزدیک شده ام به ان.قضیه جهانی است که 
شکل می گیره برای تو و تو راهی رو برای 
خودت انتخاب می سازی که در اخر به ان 
زندگی می  تنها  من  اینکه  برسی.و  استقالل 
کنم به این شکل خیلی تاثیر دارد و من نهایتا 
به جایی می رسم که هزینه تنها زندگی کردنم 

را میدهم و اتوریته را حذف می کنم .

خانه  توی  که  شناسم  می  را  دیگرانی  من 
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تحت  کامال  ولی  کنند  می  زندگی  مجردی 
ندارند  اتوریته خانواده هستند و مشکلی هم 
و  کردن  زندگی  تنها  با وجود  که  دیدم  ولی 
خانه جدا داشتن فردیت شکل نمی گیرد و این 

ها کافی نیستند.

شکل  من  برای  حدی  تا  فردیت  اگر  شاید 
اینکه به خانه جدا داشتن  گرفته بیش تر از 
ربط داشته باشد به محیطی که در ان هستم 

ربط دارد .

که  دیگرانی  از  که  هایی  تشویق  و  ها  تایید 
دوستیم. های  ،گروه  هستند  من  بر  و  دور 
در  ،استقالل،مدرنیته  فردیت  ی  ایده  چون 
گروه های دوستی من وجود دارد و من به 
تایید  اونا من را  و  دارم  تعلق  ها  این گروه 
برای همه  باید فردیت  .اینکه حاال  کنند  می 
اتفاق بیوفتد یک بحث دیگر است ولی اینکه 
چه جوری شروع می شود و در چه مسیری 

اتفاق میفتد بیشتر به محیط فرد ربط دارد.

من بعد از طالقم به این خونه اومدم و وسایلم 
،وسایل قبل از طالق و زندگی با سپهر.ولی 
اما  دارم  را  وسایل  همان  اینکه  با  من  االن 
زندگیم یک تفاوت نجومی با زندگی قبلی ام 
ولی  ندارند  ای  تازه  معنای  دارد.وسایل من 
بود که  این  .نکته جالب  کنند  اوری می  یاد 
روزهای اولی که من به اینجا امده بودم ، به 
خاطر طالق خیلی سخت بود . مثال با خودم 
اینجا  جایش  کاناپه  این  که  کردم  می  فکر 
نیست ،جایش انجا توی اون خونه است .این 
یخچال باید توی اشپزخونه اون شکلی باشد 
می  رو  خودت  تغییرات  تو  بعد  اینجا.و  نه 
کاناپه  این  روی  دارم  هنوز  ببینی.من  تونی 
با سپهر روش می خوابیدم می  قبال  ای که 
خوابم.می بینم که چقدر همه چیز دور و غیر 

قابل دسترس و حتی قابل تحمل هم نیست.

منظورم این نیست که این وسایل حس بدی 
به من می دهند.منظورم تغییر است.اینکه به 
وسایلم نگاه می کنم و می بینم که توی این 
خونه جا گرفتند و قبال جایشان اونجا بود ولی 

من کنار اومدم با این مسئله.

معنی عوض شدن  انگار  فضا  عوض شدن 
همه  اور  یاد  و  دهد  می  را  ها  چیز  خیلی 
ی اتفاق هایی است که افتاده،اتفاق هایی که 
خیلی دورند و انگار که اصال اتفاق نیفتادند 
ولی من نمونه های زنده ای ازشون دارم که 
به من میگویند که اینها اتفاق افتاده اند.و اینا 
هنوز هست و به من می گویند که این خونه 
چقدر  تو  و  امدی  طالق  از  بعد  تو  که  ای 
تغییر کردی و چقدر همه چیز عوض شد.هم 
از نظر سیر زندگی و هم از نظر روحی و 
روانی.این مسئله ای بود درباره ی خونم که 

من همیشه بهش اگاهانه فکر کردم.

دارم  رو  حس  این  االن  چرا  دونم  نمی  من 
ولی احساس می کنم که این خونه ای که االن 
هستم گرم تر است و زندگی در ان جریان 
با  خودم  رابطه  زوال  به  خواهم  دارد.نمی 
که  اوایل  حتی  که  چرا  دهم  ربطش  سپهر 
ازدواج کرده بودم و زندگی خوب و خوش 
بود هم من هیچوقت این احساس رو نداشتم.
اونجا خونم  که  بود  این  ذهنم  ته  من همیشه 
وسایل  خونه  ای  توی  من  اینکه  نیست.با 
رسیدگی  بهش  کمتر  وخیلی  دارم  کمتری 
می کنم ولی اینجا خیلی زندگی برایم بیشتر 

جریان دارد.

از در که وارد می شوم، آشپزخانه ی کوچکش 
در انتها وبعد نشیمنی جمع  و جور به چشمم 
با یک مبل تک  می آید. یک کاناپه ی چوبی 
بی  از  خبر  رویش  عروسک های  که  نفره 
کتاب خانه ی  یک  می دهد.  بودنش  استفاده 
میز  عکس.  قاب  و  کتاب  چند  با  کوچک 
کمی  و  است  دوم  دست  نفره اش   ۴ کوچک 
شده.  تهیه  جدید  خانه ی  به  آمدنش  از  بعد 
جای همیشگی اش نه روی کاناپه و نه روی 
کنار  که  پتویی  روی  بر  او  صندلی هاست. 
به متکاهایی که  انداخته می نشیند و  شومینه 
همان جا  می دهد.  تکیه  گذاشته  دیوار  تنگ 
خانه  چیدمان  می کند.  دود  هم  را  سیگارش 
معمولی است. فرش و کاناپه از خانه ی قبلی 
لباس شویی هم  آورده شده. یخچال و گاز و 
یخچال   2 کوچکش  آشپزخانه ی  همین طور. 
و  کتاب  یک  از  نقاشی  یکی  روی  دارد. 
بعداً  است.  مطالعاتی  برنامه ی  دیگری 
می گوید یکی از یخچال ها مال مادربزرگش 
اوست.  به  متعلق  اصل  در  خانه  که  است 
درکل خانه ی مرتبی است، درست برعکس 
اتاق خواب که بیش تر به انبار شباهت دارد. 
که  هم  از رخت خواب های روی  پر  انباری 
بزرگ  آینه ای  با  آرایشی  میز  در حاشیه اش 
او  با  می دهد.  نشان  را  روبه رویش  کمد 
کنار شومینه اش می نشینم و مشغول صحبت 

می شوم… .

از خونه ی پدر و مادرت بگو

اتاق  یه  تو  خواهرم  با  سالگی   ۱۶،۱۷ تا 
بودیم تا وقتی که مینا بزرگ تر شده بود و منم 
مامان  باشم.  داشته  جدا  اتاق  یه  می خواستم 
و  کردن  خالی  کتاب خونه رو  اتاق  بابام  و 
کتابا رو گذاشتن توی پذیرایی و اون جا شد 
اتاق من. من ۸ سال از مینا بزرگ ترم بره 
باشیم  یه جا  باهم  که  نبود  همین خیلی سخت  
خواهر  و منم احساس خوبی داشتم که مثالً 
بزرگ ترم. ولی وقتی بزرگ تر شده بود سر 
کامپیوتر یا درس خوندن دعوا داشتیم،همه ی 
اتاق جدا  و کالً  داشتن  اتاق جدا  هم  دوستام 
داشتن به آدم حس استقالل می ده که مثالً این 
که  شد  مهم  برام  همین  بره  خودته…  اتاق 

کردیم.  جدا  اتاقارو  و  باشم  داشته  جدا  اتاق 
هم  با  خیلی  بودم  مینا  با  وقتی  حال  این  با 

کنتاکتی نداشتیم.

روی  تآثیری  چه  اطرافت  اجتماعی  محیط 
ذهنیتت راجع به تنها زندگی کردن داره؟

خوب من خیلی تآیید می شم از طرف دوستام. 
دوستای من اکثراً دانشجو هستن… دانشجوی 
دیگه.  رشته های  یا  فیزیک  اجتماعی،  علوم 
محدودیتی  خانواده  طرف  از  بیش ترشون 
خونه  شب   ۸ مثالً  که  این معنا  به  ندارن؛ 
فقط  شده  خونشون  یه جورایی  یعنی  باشن. 
محل خوابشون؛ جایی که فقط توش می خوابن 
بیش ترشون  این که  با  بیرونه.  فعالیتشون  و 
کالً  مطلوبشونه.  این  ندارن  خونه  خودشون 
جدا  و  باشی  داشته  جدا  خونه ی  تو  این که 
زندگی کنی، توی دوستات مطلوبه. همشون 
تو ذهنشون هست که جدا زندگی کنن. حاال 
یه  و  برن  ایران  از  می خوان  عده شون  یه 
اکثرشون  چون  به هرحال  ولی  نه.  عده شون 
محدودیتی از طرف خانوادشون ندارن، خونه 
شاید  نمی شه.  محسوب  خاصی  چیز  داشتن 
مثالً ۱0 یا ۱5 سال پیش خونه ی جدا داشتن 
بره یه دختر یه ذره مسئله بوده ولی االن خیلی 
انگار بیش تر  چیزه عادی شده و یه جورایی 
رو  زیادی  آدمای  من  بد.  اتفاق  یه  تا  خوبه 
می بینم که اگه امکانشو داشته باشن خونه ی 
طالق  که  اونایی  مخصوصاً  می گیرن.  جدا 
گرفتن. ال اقل توی دوستای من که این طوریه. 
همه ی اونایی که طالق گرفتن، رفتن خونه ی 
با  که  داشتن  امکانشو  این که  با  گرفتن،  جدا 
خانواده زندگی کنن یا مثالً برن تو خواب گاه. 
حتی خیلی از دوستام که خواب گاهی بودن، 
بعده یه مدت رفتن خونه ی جدا گرفتن. بره 
همین این قضیه عادی شده. شاید این تصور 
وجود داشته باشه که اگه تو خونه ی مجردی 
داشته باشی، اون جا می شه پاتوق یا جایی بره 
این که دوستات بیان و اون جا رو تبدیل کنن به 
یه جایی بره خوش گذرونی. ولی دوستای من 
این طوری نیستن که مثالً بریم خونه ی مریم 
ببریم  رو  نمی کنیم  دیگه  جای  که  کارایی  و 
من  که  نمی کنه  فرقی  که  یه طوریه  اون جا. 
دوستامو تو یه کافه ببینم یا بیان این جا، جز 

این که این جا راحت تریم.

یعنی خونه ی تو جایی نمی شه که کارایی رو 
این جا  بدین  انجام  دیگه  جای  نمی تونین  که 

داشته باشین؟

من با دوستایی وارد رابطه شدم که این تیپی 
نیستن. خیلی ها وقتی دور هم جمع می شن، 
مثالً پارتی دارن. ولی دوستای من این طوری 
نیستن. حاال ممکنه تولدی چیزی باشه و وارد 
این جو هم بشن ولی اساساً آدم هایی نیستن که 
بره  باشن.  این تیپی  خوش گذرونی های  اهل 
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همین من به این فکر نمی کنم که حاال خونه ی 
این  من چی کار می کنن. یه جورایی اگه از 
تیپ آدما باشن، از گروه دوستی من خارج 
می شن. نه به خاطر این که فک کنم کار بدی 

می کنن. چون حوصلشونو ندارم.

رو  مدرن  ذهنیت  این  داشتی  دوست  چرا 
تو  عواملی  چه  می کنی  فکر  باشی؟  داشته 

شکل گیری این ذهنیت مؤثر بوده؟

طالق  سنتی  جامعه ی  یه  توی  تو  وقتی 
خیلی  خانواده  توش  که  جایی  می گیری، 
می شه  محسوب  تابو  هم  طالق  و  پررنگه 
جدا  بری  بعد  و  بگیری  طالق  نمی شه 
می ری  بابات  خونه ی  از  تو  کنی.  زندگی 
خونه ی شوهرت. خونه ی شوهرت هم نشد، 
برمی گردی خونه ی بابات تا یه شوهر دیگه 
همین  بره  می مونی.  همون جا  یا  کنی،  پیدا 
برای یه دختر سنتی ذهنیت این که بخواد فکر 
کنه  زندگی  می تونه  هم  دیگه  شکل  یه  کنه 
کتاب  من  نبودم.  این طور  من  نداره.  وجود 
خوندم، فیلم دیدم و فهمیدم جاهای دیگه ی دنیا 
و  می کنن  زندگی  تنها  که  هستن  دخترهایی 
اتفاقی هم براشون نمی افته و زندگی  اون ها 
سبک  یه  وارد  تو  می کنه.وقتی  پیدا  ادامه 
زندگی می شی، یعنی وارد زندگی خانوادگی 
می شی، جدا می شی و وارد یه خونه ی تنها 
می شی، مسیرت عوض می شه و میری جلو. 
من اینو یه تصمیم آگاهانه نمی دونم. بره من 
این طوری پیش اومد. انگار این مسیریه که 
مسیر  این  ممکنه  حاال  و  می رن  دارن  همه 
می کنم  فکر  بده.  تغییر  خورده  یه  رو  تو 
بیرونه  مال  و  اجتماعیه  کامالً  تآثییرات  این 
من  شخصی  ویژگی های  به  ربطی  خیلی  و 

نداره.

خونه برای تو فضایی هست که فردیتت توش 
بروز کنه؟

می دونم که این فردیت نیست ولی حس می کنم 
چه جوری  رو  خونم  می دونم  من  دارمش. 
برنامه ریزی کنم. کی رو تو خونم راه بدم و 
کی رو راه ندم. با کی وارد رابطه بشم و با 
کی نه. همه ی اینا هست و اینا یه جوری به 
آدم احساس فردیت می ده. ولی واقعییت اینه 
این که  یعنی  این نیست. استقالل  که استقالل 
خودت  خرج  بتونی  بکنی.  خانوادت  از  تو 
ببری.  پیش  خودت  رو  زندگیت  و  بدی  رو 
ولی باز هم این جوری زندگی کردن این حسو 

بهت می ده.

چه جوری  تو  شخصی  فضای  به  تعرض 
به وجود می آد؟ و مشکالتش چیه؟

که  اینه  جدیه  من  بره  خیلی  که  چیزی 
دیگران، دیگرانی که می گم منظورم خانواده 
باهاشون  نیست، دوستامم هستن، کسانی که 

که  نمی فهمن  اونا  ارتباطم…  در  نوعی  به 
یک  با  متفاوت  داشتن  مجردی  خونه ی 
نمی تونی  تو  نیست.  داشتن  معمولی  خونه ی 
داره،  مجردی  خونه ی  این  که  ایده  این  با 
تمام برنامه هات رو باهاش تنظیم کنی. مثالً 
بیرون؛  بری  پسرت  دوست  با  می خوای  تو 
بعدش برنامه ریزی می کنی که مثالً مامانم که 
خونش.  برم  ساعت   2 می شناسه،  رو  مریم 
طرف ۳ یا ۴ ساعت قبلش زنگ می زنه که 
بیام خونه ی تو؟! من با خودم  می شه امشب 
فکر می کنم که چرا تو پیش خودت این فکرو 
می کنی منی که دارم تنها زندگی می کنم و یه 
خونه ی مجردی دارمم، تنهام و هر برنامه ای 
می تونی با من تنظیم کنی. توی خانواده هم 
که  افتاد  اتفاق  پیش  وقت  چند  همین طوره؛ 
کرده  ازدواج  که  بابام  دانشجوهای  از  یکی 
بود اومد خونمون بره یه جلسه ای. جلسه که 
تموم شد پاشدن که برن و منم به بابام گفتم 
بمون و من  تو  بابام گفت  برم.  که می خوام 
باید برم خونه. بعد  گفتم نه من کار دارم و 
بابام گفت که خانوم فالنی که االن داره می ره 
خونه باید بره شام درست کنه، تو چه کاری 
داری که االن باید بری خونه؟ خب چرا پدر 
من باید این فکرو بکنه که من که دارم تنها 
ندارم  برنامه ای  برای خودم  زندگی می کنم، 
و کسی که ازدواج کرده و باید شام درست 
کنه یا شوهرشو جمع کنه یا هرچیز دیگه ای، 
باید برنامه ی مشخصی  برنامه  داره. هرکی 
برای  تو در هر ساعتی  این که  باشه.  داشته 
دوستات  و چه  خانوادت  افراد چه  یه سری 
پذیرش  قابل  من  برای  باشی،  دسترس  در 
ارتباط  که  نزدیکم  دوستای  به  من  نیست. 
مسائلی  چنین  که  گفتم  دارم  باهاشون  قوی 
رو نمی پذیرم و اونا هم مشکلی ندارن. ولی 
مشکل اصلی من با اونایی هست که باهاشون 
باهاشون  نزدیکی  رابطه ی  و  دارم  تعارف 
ندارم. این برام خیلی عجیبه که این آدما که 
من نهایتاً 2 یا ۳ بار تو ماه باهاشون سالم 
و علیک دارم به خودشون اجازه می دن که 
با من برنامه ریزی کنن. من دوست دارم به 
تیپ  این  جالبه  و  بشه  گذاشته  احترام  فضام 
رفتارهارو از کسایی می بینم که توی نسلی ان 

که خودشونو مدرن و روشن فکر می دونن.

چه جوری با ترس و تنهایی و عدم امنیتی که 
گفتی کنار می آی؟

این ترس طوری نیست که زندگیم رو مختل 
ترسه  کنم.  مقابله  باهاش  بخوام  من  و  کنه 
درعین  و  داره  جریان  و  هست  که  چیزیه 
تمام  من  دارم.  رو  عادیم  زندگی  من  حال 
می دونم  مثالً  می شناسم.  رو  خونه  صداهای 
این صدای یخ چاله! یا… اگه یه صدای جدید 
یا  چیه.  ماله  ببینم  گردم  می  پامی شم  بشنوم 
چند  و  می خوابم  هشیار  هم  خواب  توی  من 
می کنه  اذیت  می شم.  بیدار  خواب  از  بار 

عمیقاً  که  نمی رسه  اوج  به  هیچ وقت  ولی 
به خاطر  حاال  که  نشده  هیچ وقت  بترسم. 
ترس تلویزیون روشن کنم یا… ولی همیشه 
هست و شاید تآثیری که روم گذاشته اینه که 
بیدارم  شب ها  من  بخوابم.  درست  نمی تونم 
ونمی تونم بخوابم. یا مثالً من خیلی الکی دقت 
می کنم که بیرون چه خبره. اگه دعوا شده چرا 
یا کی داره از راه پله ها می آد باال و … . کالً 
آدم رو همه چیز حساس می شه ولی زندگیت 

مختل نمی شه.

فضای  توی  تآثیری  شهر  شمال  چه قدر 
پیرامونت گذاشته؟

هم  دوستام  و  نداشتم  خونه  شهر  پائین  من 
برخوردشون  و  چه شکلیه  بدونم  که  نداشتن 
همین جا  توی  من  ولی  چیه.  مجرد  دختر  با 
همون مشکالتی رو دارم که دیگران دارن. 
ولی دوستایی دارم که توی مناطق مرکزی و 
دانشجویی شهر خونه داشتن و مشکالت من 
فکر می کنم قضیه ربط  بیش تر  نداشتن.  رو 
تا شمال شهر و جنوب  داره  بودن  به محله 
شهر. مثالً یکی از دوستای من توی انقالب 
از  خیلی  من  با  مقایسه  در  و  داشت  خونه 
مشکالت من رو نداشت. و الزم نبود خیلی 
چیزارو رعایت کنه یا دوست دیگم که توی 
همین طوره.  هم  داره  خونه  کشاورز  بلوار 
حاال ممکنه این مسائل به نوع برخورد من با 
همسایه ها هم مربوط باشه ولی بیش تر فکر 

می کنم به بافت محله بستگی داره.

چرا؟  و  کردی  ازدواج  سنی  چه  توی  تو 
رابطت با پدر مادرت چه طور بود؟

رابطم با پدر و مادرم خوب بود ولی همون 
داشتم.  رو  خانوادگی  معمولی  کنتاکت های 
برام  که  بود  محدودیت هایی  سر  هم  اکثراً 
می ذاشتن.کالً خانواده ی من و بیش تر مادرم 
کنترل زیادی روی من و خواهرم داره. اون 
موقع تو ۱۸ سالگی این کنترل ها خیلی اذیتم 
می کرد مخصوصاً وقتی خودم رو با دوستام 
تو  شدن  شاخ  به  این  البته  می کردم.  مقایسه 
با شوهرم  اول  اون سن هم برمی گرده. من 
دوست شدم ولی از همون اول به مامانم گفتم. 
کالً یادم نمی آد این مسائل رو از مامانم مخفی 
کرده باشم.از طرفی نمی شد هم این کارو کرد 
چون خیلی روم کنترل داشت. من اصالً این 
امکانو نداشتم که برم بیرون و مثالً ساعت 
۸ برگردم و مامانم بپرسه کجا بودی و بگم 
از  من  که  می دونستن  خانوادم  بودم.  بیرون 
صبح تا عصر مدرسه می رم و بعدشم کالس 
زبانم. من با دوستام هیچ وقت بیرون نمی رفتم 
و حس بدی داشتم که مدرسه رو بپیچونم و 
با دوست پسرم برم بیرون و به مامانم بگم 
که مدرسه بودم. بره همین به مامانام گفتم. 
از  بود.  گفته  بابام  به  احتماالً  هم  مامانم  و 
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همون اول مامانم خیلی جدی گفت که رابطه 
باید رسمی باشه. منظورشون همون اول عقد 
نبود، ولی می گفت خانواده ها باید در جریان 
باشن و رابطه کنترل شده باشه. حتی در حد 
خیلی  من  خانواده ی  معمولی.  رفتن  بیرون 
رفتنتون  کافه  حتی  می گفتن  بودن  مذهبی 
برای همین  باشه.  باید رسمی و شرعی  هم 
دوستی ما خیلی طولی نکشید و ما کم تر از 
از  قبل  روز  من  کردیم.  ازدواج  سال  یک 

ورودم به دانشگاه عقد کرده بودم.

از ازدواج راضی بودی؟

تصوری  هیچ  و  بودم  بچه  موقع  اون  من 
فکر  نداشتم.  مسئولیت هاش  و  ازدواج  از 
می کردم تا حاال با سپهر بیرون بودیم و حاال 
اگه  می کنم  فکر  حاال  می کنیم.  زندگی  باهم 
فشار خانواده ها نبود دلیلی نداشت انقدر زود 
ازدواج کنیم. شاید اگه با سپهر بدون ازدواج 
رابطه رو ادامه می دادم همون موقع رابطه 
تموم می شد و ۴ سا ادامه پیدا نمی کرد. البته 
و  داشتم  دوست  خیلی  سپهرو  موقع  اون 
دوست داشتم ازدواج کنیم با این که خانواده ی 
من موافق نبودن و به خاطر اصرار من بود 
اما حاال فکر می کنم سپهر  قبول کردن.  که 
اولین مردی بود که  وارد زندگی من شد و 
شاید اگه اون قدر فضای باز داشتم که آدمای 
وارد  می کردم  مقایسه  و  می دیدم  رو  دیگه 
این رابطه نمی شدم. بچه بودم و اصالً کارم 
منطقی نبود. پدر و مادرم با ازدواجم مخالف 
ولی  ساته   ۱۸ تو  و  زوده  می گفتن  و  بودن 
که  آدمی  با  که  بودن  مخاف  هم  طرفی  از 
دوست دارم وارد رابطه ی غیر رسمی بشم. 
باید یا ازدواج می کردم و یا رابطه رو تموم 
می کردم. من ازدواج کردم و با ازدواجم هم 

خیلی از نفوذ خانواده بیرون اومدم.

برات فضای شخصی  چه قدر خونه ی سپهر 
شده ای بود؟

مامان  خونه ی  توی  یعنی  هیچی.  سپهر  با 
بابام فضای شخصی تری داشتم. شاید آزادی 
من  بود.  بیش تر  فضام  ولی  داشتم  کم تری 
خونه ی اونارو خونه ی خودم می دونستم حتی 
با  حسو  این  ولی  بودم.  کرده  ازدواج  وقتی 
منه.  خونه ی  این جا  مثالً  که  نداشتم  سپهر 
خانواده همه چیز رو بدون دریغ و چشم داشتی 
در اختیار تو قرار می ده ولی مردی که توی 
تهران االن زندگی می کنه و تصورش اینه که 
آدمه مدرنیه و براش سخته که بره کار کنه و 
خرج یکی دیگه رو بده و هزینه هاش بیش تر 
نمی فهمیدم  من  اون موقع  می کنه.  فرق  شه 

چرا ولی االن برای منم این موضوعه.

تو االن طالق رو اتفاق خوبی توی زندگیت 
می دونی؟

طالق اتفاق خوبی نیست. دردناکه و هیچی 
از این کم نمی کنه ولی اتفاقات بعدش برای 
من خوب بود. زندگیم عوض شده. بره من 
این که  برای  نبود  الزم  شاید  چون  دردناکه 
داشته  رو  کردن  زندگی  تنها  تجربه ی  من 
تحمل  بدون  می تونستم  بگیرم.  طالق  باشم 
فشار خانواده وارد یه رابطه ی معمولی بشم 
از  بعد  به هرحال  آدم  بگیرم.  طالق  بعد  و 
۴سال زندگی مشترک با کسی و بعد دانشگاه 
یه  به  دوستی  مختلف  گروه های  تجربه ی  و 
چون  دردناکه  ولی طالق  می رسی.  پختگی 
برسم.  پختگی  این  به  این جوری  نبود  الزم 
حس بدی دارم از این  جهت که اون دوره ای 
که دوستام همه درحال تجربه کردن روابط 
مجردی و بچه بازی های خیلی معمولی بودن 
من باید توی خونه می بودم و زندگی داشتم. 
کسانی هستن که ۱۸سالگی ازدواج می کنن و 
با این آدم ها رابطه ندارن و مشکلی هم ندارن 
ولی من داشتم. می دیدم که من باید برم خونه 
و دوستام می رفتن کافه یا… و دقیقاً زمانی که 
شدن  متعهدانه  روابط  وارد  هم سنم  دوستای 
اون  کردن  تجربه  االن  گرفتم.  طالق  من 
سبک زندگی برام امکان پذیر نیست چون نه 
دارم.  امکانشو  نه  و  وقتشه  نه  جذابه،  برام 
ولی از طرف دیگه وقتی خودمو با دوستام 
که  دارم  رو  چیزایی  خیی  می کنم  مقایسه 
می تونم  راحت  خیلی  این که  ندارن.مثالً  اونا 
بعده 2 سال تنها و ۴ سال زندگی مشترک، 
ازشون  یا  بفهمم.  شرایطشون  تو  آدم هارو 
به خاطر یک سری رفتارها متنفر نشم . وقتی 
آدم وارد یه رابطه ی عاشقانه می شه و بعد هم 
رابطه ش پایانی داره خیلی عقالنی تر می تونه 
این چیزیه  بگیره و هیجان زده نشه.  تصمیم 
نداشتم  زندگی رو  ۴سال  من  اگه  شاید  که 
بهش نمی رسیدم. من االن کارهایی رو انجام 
می دم که برام نفعی داشته باشه. اگه نه برام 

جذابیتی نداره.

سال اول و دوم ازدواجم واقعاً دوست داشتم 
فراغتو  این  ولی  کافه  برم  دوستام  با  که 
نه  می کردم،  هماهنگ  سپهر  با  باید  نداشتم. 
آدمی  همچین  سپهر  نده،  اجازه  اون  این که 
باید  2نفره  رابطه ی  توی  هرحال  به  نبود. 
تو  اون  برنامه ی  و  باشین  هماهنگ  باهم 
اولویت بود تا من. سپهر اون موقع هم زبان 
درس می داد و یه دوره ای هم تو صدا و سیما 
کار می کرد. ولی اون اواخر کار نمی کرد. 
تا یه سال مونده به آخر سپهر خرج جفتمون 
رو می داد. البته خیلی کم کار می کرد. تقریباً 
پدر  بیش تر  می کرد.  کار  هفته  در  روز   2
و مادرش کمک خرجمون بودن. ولی دیگه 
سال آخر ما تصمیم گرفتیم که خرجمون رو 
جدا کنیم. خانواده ی من خرج من رو می دادن 
و سپهر کار می کرد یا از پدر مادرش پول 
نداشتم.  مشکلی  قضیه  این  با  می گرفت. 

مشکل بیش تر گیرهای سنتی بود که به من 
بازتری  فکر  بقیه  به  نسبت  این که  با  می داد 
داشت. مثالً چرا با فالنی رفتی بیرون یا اون 
یارو کیه یا… . مشکلم این بود که اگه قراره 
یه زندگی سنتی داشته باشیم و تو خرج من 
رو بدی باید یه سری محدودیت ها رو قبول 
کنم ولی اگه قراره همه چیزمون جدا باشه و 
خرج من با خودمه، دلیلی نداره که تو بخوای 
به من گیر بدی یا من بخوام رعایت کنم. به 
هرحال من وقتی ازدواج کردم از زیر نفوذ 
از  خیلی  طالق  با  و  بیرون  اومدم  خانواده 

محدودیت هام کم شد.

برات  که  می دی  انجام  کارایی  چه  تو  االن 
جذابیت داره؟

االن جذابیت برام مطرح نیست، بیش تر به این 
فکر می کنم که از دل کارایی که انجام می دم 
بدونم کاری که دارم  اگه  چی بیرون می آد. 
نمی دمش.  ادامه  نداره  نتیجه ای  برام  می کنم 
یه چیزی که  ۴ سال پیش برام مهم بود که 
می خونم برام جذاب باشه. ولی االن برام ته 
کارم مهمه. اگه انتهایی نداشته باشه انجامش 
به  کامالً  باشه. حاال  اگه جذاب  نمی دم حتی 
خوندن  ارشد  اگه  می کنم.  فکر  فردیم  رشد 
تآثیری تو زندگیم داشته باشه می خونم، اگه 
گرفتم  طالق  که  وقتی  کالً  نه.  باشه  نداشته 
آزاد شد. طالق من هم زمان شد  وقتم  خیلی 
با سال چهارم دانشگاه. من درسم رو ۶ ساله 
تموم کردم. سال آخر دانشگاه بود که من تازه 
جذب دانشگاه شدم. بعدش درس خوندن و فیلم 
و رمان برام جدی شد و شروع کردم برای 
اینا برنامه ریزی کردن. کارهایی رو شروع 
کردم که حتی شاید برام جذاب و لذت بخش 
بعد  رسید.  جایی  یه  به  نهایتاً  ولی  نبود  هم 
وقتی  این که  برای  فیلم سازی.  کالس  رفتم 
داشتم فیلم می دیدم درک درستی از چیزی که 
ادامه  جدی  این کارو  و  باشم.  داشته  می دیدم 
تصورم  می زنم  حرف  نتیجه  از  وقتی  بدم. 
با قبل متفاوته. مثالً قبالً فکر می کردم نتیجه 
باید یه طوری باشد که قبال هیچ کس نکرده 
، مثال یه فیلم ساز خیلی خفن بشی، اما االن 
از این جنس نیست،اان اینجوریه که اگه دارم 
یه کاری میکنم ، ترجیح میدم از راه اکادمی 
بیاد.  بیرون  ازش  یه چیز معمولی  که  باشه 

ولی با یک درک درست و واقعی.

اینده خیلی پیچیده است، آالن دو تا دریچه رو 
باز کردم برای خودم ، یکی جامعه شناسی و 
یکی فیم سازی که جفتش خیلی آروم و خوب 
پیش میره، میدونم که دوتاش رونمیتونم با هم 
کنار.  بزترم  یکی اش رو  باید  و  ببرم  پیش 
ولی آان به ده سال بعد فکر نمی کنم.آالن فقط 
نکته اینه که هر کدم از این ها رو ول نکنم و 
ادامه بدم. فعال می خوام ادامه ی تحصیل بدم 

چه اکادمیک  چه غیر آکادمیک.
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چرا این سبک زنذگی را انتخاب کردی؟

من خیلی چیزهارو خودم انتخاب نکردم. و 
انتخاب  موقعیت هایی بود که پیش آمد. من 
کردم که جدا زندگی کنم. ولی انتخاب نکردم 
فردی  رشد  یا  باشه  این  زندگیم  سبک  که 
داشته باشم. اون موقع تنها دلیل جدا زندگی 
نکنم.  زندگی  خانواده  با  که  بود  این  کردن 
کنم.ولی  زندگی  آنها  با  خوام  نمی  هم  آالن 
طرف  از  ام  شخصی  محیط  که  نیست  مهم 
آن ها مورد تعرض قرار بگیره. آالن دیگه 
نمی شه  اصال  کنم.  نمی  زندگی  خانوده  با 
تو  پنج ساعت کتاب بخونم  اگه بخوام  .مثال 
رو  کار  این  مزاحم  بدون  نمیشه  خوانواده 
زندگی  توی  که  اتفاقاتی  نمی کنم  فکر  کرد. 
ام افتاده آگاهانه بوده.اگر من با سپهر زندگی 
نمی  دهنم  تو  داشتن  جدا  نمی کردم  خونه ی 
اومد، یا خانواده ام تو ذهنشون این نبود. وی 
به حرحال من آالن دارم جدا زندگی می کنم. 
اتفاقاتی برای من می افته که برای اونایی که 

با پدر مادرشون زندگی می کنند نمی  افته.

، نمی دونم  نمیدونم  اتفاقی می افته  این که چه 
این وضعیت موقتیه یا ثابت. دوست دارم به 
برای  جدی  برسم.برنامه ی  تری  جدی  نظم 
مالی.  استقال  با یک  باشم.  داشته  ام  زندگی 
استفاده  خانواده  ام  حمایت  از  که  زمانی  تا 
می کنم ، همه چیز به اون ها بستگی داره و 
توی  بیوفته  اون ها  زندگی  توی  اتفاقی  هر 

زندگی من هم تاثیر داره.

نتیجه:

امروزه با تغییر شکل خانواده وتاثیر مستقیم 
آن بر مسکن ، ما شاهد شکل گیری خانواده 
های تک نفره و افزایش خانه های مجردی 

در شهرهای بزرگ هستیم.

عواملی مثل شهرنشینی ،طالق، تحصیالت، 
رشد فردگرایی و اهمیت روزافزون فضای 
شخصی در پیدایش این شکل از سبک زندگی 

تاثیرات بسزایی داشته است.

اما در این میان زنان برای دستیابی به این 
فضای شخصیا موانعی چون عرف، مذهب 
جامعه  و  خانواده  سنیتی  ساختارهای  و 
روبرو می شوند، که سبب ایجاد محدودیت 
هایی برای زنان میشود.با این وجود بخشی 
از زنان در برابر این محدودیت ها و موانع 
ایستادگی کرده و توانسته اند تا فضای شخصی 
را در غالب فضای خانه برای خود بوجود 
آورند. الته بایداشاره داشت که عواملی مثل 
تحصیالت و زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
فضای  کیب  دیر  زیادی  تاثیر  آنان  پیرامون 

شخصی آنان داشته است.

اما این نکته جالب توجه است که داشتن این 

در  متناقض  احساسی  با  زندگی  سبک  نوع 
زندگی  تنها  و  ودن  است.مجرد  همراه  آنها 
بتوانند  آنها  تا  است  باعث شده  اغلب  کردن 
تمرکز بیشتری را به عالیق و فرصت های 
اوتوریته ی  نبود  و  باشند  داشته  پیشرفتشان 
و  استقالل  بتوانند  تا  میشود  سبب  خانواده 
ی  خانه  و  کنند.  کسب  را  بیشتری  فردیت 
مجردی میتواند ابزاری برای هویت بخشی 

آنها به حساب آید.

اما در طرف دیگر این آزادی فشارهای ناشی 
دشواری  همچنین  و  بودن  خود  مسئول  از 
تحمل  تنهایی  یا  انزوا  از  که  رنجی  و  های 
می کنند وجود دارد، اما با وجود این فشارها 
وآنها برای حفظ این فضای شخصی حاضر 

به تحمل این گونه مسائل هستند.
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مسائل بین املللی

بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام

یلنا پوستاُویتوا 
ترجمه و زیرنویس: ا. م. شیری

با  تجارت  در  آمریکا  آمیز  تبعیض  سیاست 
به  وادر  ها را  تجاری خود، دومی  شرکای 
اندیشیدن به این مسئله می کند: آیا »دوست 
قدیمی« خیلی هم محکم بر گردنشان سوار 

نشده است«؟

این  با  آمریکا  تجاری  شرکای  روابط 
ابرقدرت بشکل یکسان تنظیم نمی شود. قبال، 
در سال 200۳، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
داشت  اظهار  آلن گرینسپن  )فدرال رزرو(، 
که، حمایت رو به رشد ایاالت متحده آمریکا 
از تولید داخلی در تجارت خارجی، سالمتی 
اقتصاد جهانی را تهدید می کند. در آن هنگام 
واشینگتن، بمنظور حمایت از تولید کنندگان 
بر  باالئی  گمرگی  عوارض  آمریکا،  فوالد 
تولید کنندگان فوالد  تعیین کرد.  واردات آن 

دراروپا و بویژه در چین، بالفاصله تصمیم به 
اعمال تحریم در پاسخ به سیاست حمایت از 
تولید داخلی آمریکا گرفتند. پکن، اعالم کرد، 
که تعرفه واردات برخی اجناس آمریکائی را 
توأم با کاهش صدور تولیدات نساجی چین به 

این کشور افزایش می دهد.

اروپا نیز در یک اقدام تالفی جویانه، تحریمی 
واردات  برای  دالر  میلیارد   2/2 ارزش  به 
واقعیت  گرفت.  نظر  در  آمریکائی  کاالهای 
سیاستمداران  وابستگی  بدلیل  که  است  این 
مثلث کوچک اروپائی به آمریکا، این تحریم 

هیچوقت به اجرا گذاشته نشد.

هنوز  تجاریش  شرکای  با  آمریکا  مناسبات 
آن:  نتیجه  هم  این  و  است.  نکرده  تغییر  هم 
)همکاریهای  آپک  اجالس  در  سپتامبر   ۸
مترجم(،  آرام.  اقیانوس  و  آسیا  اقتصادی 

مسئله  کی،  جون  نیوزالند،  وزیر  نخست 
والدیمیر  با  را  تجاری  آزاد  منطقه  تشکیل 
پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد بحث و 
یادآوری  پرانتز  داد )در داخل  مذاکره قرار 
تا چندی قبل از برگزاری اجالس،  کنیم که 
بر  مبنی  کشور   ۳5 از  پیشنهاداتی  روسیه 
کرد؛  یافت  در  تجاری  آزاد  مناطق  تشکیل 
تأسیس  بر  دایر  ویتنام  با  روسیه  گفتگوهای 
می  نهائی طی  مراحل  تجاری،  آزاد  منطقه 

کند(.

چرا نیوزالند که مثل استرالیا یک کشورتحت 
الحمایه پادشاه انگلیس است و دارای روابط 
تجاری مستحکمی هم با استرالیا، آمریکا و 
استراتژیک  »رقیب  بسوی  باشد،  می  ژاپن 

عمده آمریکا«- روسیه روی می آورد؟

اساس  بر  زیرا،  است.  مهمی  بسیار  سؤال 
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آمارهای پنج سال اخیر)تازه تر از آن هنوز 
گذاری  سرمایه  کل  حجم  ندارد(،  وجود 
استرالیا، آمریکا و ژاپن در اقتصاد نیوزالند 
بعبارت  یا  دالر،  میلیارد   ۱۱0 مجموعا 
سرمایه  کل  حجم  نصف  تقریبا  تر،  روشن 
گذاری خارجی را تشکیل می دهد. اما وزن 
مبادالت تجاری روسیه با این کشور جزیره 
ای بزحمت به 22۴ میلیون دالر می رسد. 
شرکای تجاری عمده نیوزالند، وام دهندگان 
اساس  بر  تجاری  مبادله  )حجم  استرالیا  آن: 
دالر(،  میلیارد   ۶ شاخص سال 2005، ۱/ 
ایاالت متحده آمریکا، 2/ ۴ میلیارد دالر( و 

ژاپن )۳/۳ میلیارد دالر( هستند.

پاسخ این است که حمایت ازتولیدات داخلی 
در سیاست بازرگانی کشورهای توسعه یافته 
)جی ۷، اتحادیه اروپا( تقویت می شود. این 
می  مشاهده  اخیر  سال  سه  در  بویژه  وضع 
از  برانگیخته  بحران جهانی  از  آن،  شود و 
می  ناشی  آمریکا  بانکداری  بخش  وضعیت 
شود. متناسب با آن، جریان سرمایه گذاری 
اروپائی عضو  از کشورهای  مثال،  کاال،  و 
همان  از  همچنین  و  آزاد  تجارت  انجمن 
نیوزالند به بازارهای غربی محدود می شود. 
در عوض، تقاضا برای این کاالها در آنجا که 
اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی واحد عمل 
می کند، افزایش می یابد. کشورهای عضو 
انجمن تجارت آزاد )نروژ، ایسلند، سویس، 
لیختن شتاین( و نیوزالند، با داشتن امکانات 
سرمایه گذاریهای عظیم، سرمایه گذاری در 
بخشهای تولیدی و پروژه های زیرساختی را 
ترجیح می دهند، که بی تردید، مورد توجه 
روسیه و متحدان آن در سازمان کشورهای 
مستقل مشترک المنافع می باشد. کشورهای 
عضو انجمن تجارت آزاد و نیوزالند به سهم 
خود به برخی انواع تجهیزات، مواد خام و 
کشورهای  که  نیازمندند،  مصرفی  کاالهای 
را  آنها  توانند  می  گمرکی  اتحادیه  عضو 

تأمین کنند.

منطقه  به  کلینتون  هیالری  مکرر  سفرهای 
قابل  کامال  هدفهای  آرام  اقیانوس  آسیا- 
درکی را دنبال می کند. در پاسخ به تحکیم 
همکاریهای چین با کشورهای جنوب شرقی 
آسیا و تشکیل منطقه آزاد اقتصادی »چین- 
توافقنامه  آمریکا  متحده  ایاالت  آن«،  آسه 
 Trans-( همکاری گسترده ترانس پاسیفیک
 2005 سال   )PacificPartnership 
بین سنگاپور، برونئی، نیوزالند و شیلی را 
برونئی،  استرالیا،  کشور:   9 کرد.  امضاء 
سنگاپور،  پرو،  نیوزالند،  مالزی،  ویتنام، 
آمریکا و شیلی این توافقنامه را امضاء کرده 
است. این اتحادیه، تشکیل منطقه آزاد تجاری 
با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام را 
در نظر دارد که ۴5 درصد تجارت جهانی 
شاهد  ما  آنها  میان  در  و  دارد  دست  در  را 

رشد سریع اقتصادی هستیم.

صدور  اجازه  آمریکا  به  ای  اتحادیه  چنین 
می  را  آسیائی  بازارهای  به  خود  کاالهای 
دهد و خود آن موجب تشدید فشار بر چین در 
تعیین مجدد ارزش یوآن می گردد. بگزارش 
بلومبرگ، حجم مبادالت بازرگانی دو جانبه 
آمریکا با هشت کشور عضو همکاری ترانس 
پاسیفیک در سال گذشته به ۱۷۱ میلیارد دالر 
همین  تجاری  مبادالت  حال،  این  در  رسید. 
با  دالر،  میلیارد  با چین ۴5۷  هشت کشور 
ژاپن ۱۸۱ میلیارد دالر و با کره جنوبی ۸۸ 
میلیارد دالر بوده است. مجموع هشت کشور 
توانند  می  حجم  بلحاظ  جدید  اتحادیه  عضو 
پنجمین همکار تجاری آمریکا باشند. منطقه 
آزاد اقتصادی جدید در جنگ تجاری آمریکا 

با چین برگ برنده کم اهمیتی نیست.

زیاد  آمریکائی،  منافع طرف  اینکه  مثل  اما 
باب طبع شرکای ترانس پاسیفیک آسیب دیده 
از وضعیت نابرابر خود در تجارت جهانی 
مدتها  از  نیوزالند،  مثال،  بعنوان  نیست. 
پیش روابط تجارتی آزاد خود را با بسیاری 
مناطق  و  آرام  اقیانوس  حوزه  ازکشورهای 
تنظیم کرده، و دارای روابط بازرگانی بدون 
یافته  توسعه  کشورهای  با  گمرکی  تعرفه 
بلحاظ اقتصادی مانند استرالیای همسایه می 
بیشتری  چه  هر  طیف  حال  عین  در  باشد. 
اتحادیه  آمریکا،  در  استرالیائی  کاالهای  از 
اروپا، ژاپن و کانادا در معرض تبعیض واقع 
می شوند. آیا ممکن است نظام تجارت آزاد 
کشورهای عضو اتحادیه گمرکی با نیوزالند 
به همه کشورهای منطقه آسیا- اقیانوس آرام 

تسری یابد؟ در مواردی مستثنی نیست.

درست در برابر چشمان ما شکلگیری نظام 
بازرگانی جدید و نسبتا عادالنه تر آغاز شده 
جون  نیوزالند،  وزیر  نخست  منظور  است. 
 20۱0 سال  نوامبر  در  زمانیکه  نیز  کی 
وقت  جمهور  رئیس  با  گفتگو  و  دیدار  در 
داشت:  اظهار  مدوداوف  دمیتری  روسیه، 
آزاد  تجارت  توافقنامه  سر  بر  کار  »شروع 
روابط  سال   ۶5 طول  در  مرحله  مهمترین 
می  روسیه  و  شوروی  اتحاد  با  ما  سیاسی 
باشد«، دقیقا همین بود. ما اتمام این کار را 
نه امروز و نه فردا می بینیم، اما مسئله عمده 
سنگ  ترتیب،  بدین  که،  است  این  اصلی  و 
بنای نوسازی خانه اقیانوس آرام گذاشته می 
شود که ساکنان آن تمایل کمتری به حضور 
آمریکا دارند، از توسعه طلبی چین هر چه 
موقعیت روسیه  تحکیم  ولی  نگرانند،  بیشتر 
در میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام، افق 
جدیدی را که قبال دیده نمی شد، به روی شان 

باز می کند…

حوزه  کشورهای  با  روسیه  روابط  توسعه 

تمایالت  پاسخگوی  تنها  نه  آرام  اقیانوس 
اعتماد  امکان  حتی  جهان،  اقتصادی  توسعه 
غرب  با  رابطه  تنظیم  در  را  روسیه  بخود 
تأسیس  پیرامون  مذاکرات  کند.  می  تقویت 
جنوب  کشورهای  با  تجاری  آزاد  مناطق 
شرقی آسیا در عین حال بمعنی امکان جلب 
سیبری  به  آسیا  شرقی  جنوب  های  سرمایه 
شرقی و شرق دور نیز می باشد. منطقه آزاد 
گمرکی  اتحادیه  عضو  کشورهای  تجاری 
)روسیه، بالروس، قزاقستان( و نیوزالند می 
کشورهای  به  اوال-   ، بمرحله  مرحله  تواند 
ژاپن، استرالیا، سنگاپور، شیلی و برونئی که 
دارای منطقه آزادی تجاری با نیوزالند می 
باشند، و ثانیا- به کشورهای مستقل مشترک 
اتحادیه  تجاری  آزاد  منطقه  دارای  المنافع 
ارمنستان،  مولداوی،  اوکراین،  با  گمرکی 
قرقیزستان و تاجیکستان گسترش یابد و این 

بلوک تجاری دارای ۱۴ عضو می باشد.

در آستانه برگزاری اجالس والدی واستوک 
از  پس  که  رفت  می  آن  از  صحبت  دیگر 
آزاد  منطقه  تشکیل  پیرامون  توافق  حصول 
تجاری با نیوزالند، امضای سند مشابهی بین 
انجمن  عضو  اروپائی  کشورهای  و  روسیه 

تجارت آزاد نیز در نظر گرفته شده است.

است،  واضح  تجاری  اتحاد  چنین  مزایای 
از  نیوزالندئیها  چرا  که  است  درک  قابل  و 
سمت  به  خود،  قدیمی«  »دوست  آمریکا، 
روی  گمرکی  اتحادیه  در  متحد  جدید  مثلث 
آورده اند. اما این مسئله دارای منافع خاصی 

هم می باشد.

مسئله  این  بر  اقتصادی  راهنمای  کتاب  هر 
توسعه  کشور  یک  نیوزالند  که  دارد  تأکید 
رقابت  قدرت  دارای  بازار،  اقتصاد  با  یافته 
پایه  بر  آن  اقتصاد  بوده،  جهانی  بازار  در 
مواد  پردازش  و  تولید  صنایع  کشاورزی، 
یکی  و  شده  نهاده  بنا  جهانگردی  و  غذائی 
بازار  به  پشم  کنندگان  بزرگترین صادر  از 
جهانی می باشد. سهم نیوزالند از صادرات 
حیوانی،  کره  مانند  لبنی  جهانی محصوالت 
پنیر و شیرخشک یک چهارم آن را تشکیل 
مانند  آن  دیگر  شاخص صادراتی  دهد.  می 
صدور گوشت گوسفند و گاو، ماهی، چوب 
و مصنوعات آن، محصوالت باغداری مثل 
گیر  نیز چشم  غیره  و  کیوی  گالبی،  سیب، 

است…

این کشور فاقد نفت و گاز و صنایع تولیدی 
عظیم، محصوالت لبنی یک چهارم جهان را 

تأمین می کند…

ملی  ناخالص  درآمد  حجم  رو،  این  از 
نیوزالند در طول ۱0 سال، یک رشد منظم 
را نشان می دهد. به همین سبب هم میزان 
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یابد.  می  افزایش  نیز  جمعیت  سرانه  درآمد 
سال  در  دالر  هزار   2۶  /۳ از  میزان  این 
200۷ )رتبه 2۱ در جهان( به ۸/ 2۸ هزار 

دالر در سال 20۱0 افزایش یافت.

چه چیزی به اقتصاد کشور کم جمعیت ۴ و 
نیم میلیون نفری نیرو می بخشد؟ پاسخ روشن 
عرضه   ،) Fonterra ( »فونترا«  است. 
به  نیوزالند  لبنی  محصوالت  اصلی  کننده 
بازار جهانی است. »فونترا« نه در کنترل 
الیگارشی، بلکه، در اختیار ۱۱ هزار دامدار 
را  خود  گاوهای  شیر  که  است  نیوزالندی 
پردازش می کنند و این تقریبا 95٪ دامداران 
نیوزالند را در بر می گیرد. مدیریت آنها را 
سهامداران  شورای  از  متشکل  شرکت   ۳5
بر عهده دارد که شورای مدیران شرکت، و 
همچنین مدیر عامل را، که »کمیسر شیر« 
آن است که در  بر  ناظر  و  نامیده می شود 
صورت بروز هر گونه مشکل بین دامداران 
و شورای مدیران، بسرعت و از راه قانونی 

حل و فصل شود، انتخاب می کنند.

و  دامداران  منافع  سهامداران  شورای 
نمایندگی  را  »فونترا«  در  گذاران  سرمایه 
نظارت  مدیران  شورای  کار  بر  و  کند  می 
می کند. اگر بنظر کسی چنین می رسد که 
این روش قبال در اتحاد شوروی بکار بسته 
کشورهای  در  کند.  می  اشتباه  سخت  شده، 
که  شده  ویران  شوروی  اتحاد  از  مانده  بجا 
انحطاط نیروهای تولیدی را تجربه کرده اند، 
هنوز باید این راه را طی کنند. البته، ارزش 
با  تجاری  آزاد  منطقه  که  ندارد  اندیشیدن 
نیوزالند ترکیبی از روشهای سرمایه داری 
و سوسیالیستی مدیریت اقتصادی معاصر را 
آموزش می هد، ولی امکان فراگرفتن بهتر 
چگونگی کار این مدل توسعه اقتصادی در 

کشورها، پیدا خواهد شد.

زیرنویس مترجم

شاهد  جهان  جاری  سال  شهریور  ماه  طی 
المللی:  بین  مهم  اجالس  دو  برگزاری 
شانزدهمین اجالس غیرمتعهدها از 5 تا ۱0 
شهریور ماه در تهران، و نشست رهبران 2۱ 
اقتصادی  کشور عضو سازمان همکاریهای 
آسیا و اقیانوسیه به ابتکار و مدیریت روسیه 
در روزهای ۱2 تا ۱9 شهریور ماه در شهر 

والدی واستوک روسیه بود.

مهمترین و کلیدی ترین موضوع مورد بحث 
هر دو اجالس، بحران مالی- اقتصادی نظام 
خروج  راههای  جستجوی  و  داری  سرمایه 
از آن بود. از این منظر، برخالف اظهارات 
غیررسمی  و  رسمی  مقامات  و  شخصیتها 
این اجالس  و یکسری تصمیمات متخذه در 
ها، فعال نمی توان آنها را، دست کم از دید 

خواند.  آمیز  موفقیت  آنها،  کنندگان  شرکت 
داری  سرمایه  نظام  کنونی  بحران  زیرا، 
بحران  سابق،  ادواری  بحرانهای  خالف  بر 
ساختاری نظام بوده و همه جوانب آن را نیز 
کامال فراگرفته است و تنها در صورت اول- 
لغو کامل موازین گردش آزاد سرمایه )پول( 
و دوم- ترک کامل نظام تک ارزی و انجام 
معامالت بین المللی بر مبنای موازین مبادله 
کاالئی )تهاتری( و یا حداقل با ارزهای ملی 
بین کشورهای مختلف، می توانند از تعمیق 
و گسترش روزافزون بحران مالی- اقتصادی 

نظام، فقط موقتا جلوگیری نمایند.

اما این اجالسها را از این زاویه که، بحران 
مالی- اقتصادی آمریکا و اروپا را مهمترین 
راههای  و  شناخته  بحران  تشدید  عامل 
اقتصادی جهان  تنزل  از رکود و  جلوگیری 
را مطرح ساختند و در جستجوی یافتن این 
نسبتا موفقیت  توان  اند، می  آمده  بر  راه ها 

آمیز خواند.

آغاز شده  مدتهاست  که  این زمزمه  طبیعتا، 
معضل  این  به  توجه  با  حال،  عین  در  و 
تقریبا  ارزی  ذخایر  اعظم  بخش  که  عظیم 
پشتوانه  بی  دالر  را  جهان  کشورهای  همه 
هیچ  از  توان  نمی  دهد،  می  تشکیل  آمریکا 
که  داشت  انتظار  داری  سرمایه  کشور 
و  زده  دست  رادیکال  اقدامات  به  سریعا 
آزاد سرمایه  با گردش  مبارزه  بتواند مسئله 
پشتوانه  بی  آزاد دالرهای  واقع گردش  )در 
دادوستد  لغو  همچنین،  و  را  آمریکا(  چاپ 
با دالر را حداقل به  بین کشورهای مختلف 
این دلیل ساده که خود قبل از همه متضرر 
خواهد شد، در دستور روز قرار دهد. اما، 
این راهی است که در همه حال باید پیموده 
و  اجالسها  همه  اینصورت،  غیر  در  شود. 
نشستهای بین المللی، مذاکرات و گفتگوها از 
جمله، پیرامون تشکیل مناطق آزاد تجاری و 
غیره، به هیچ نتیجه مثبتی منتهی نخواهد شد. 
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بیرون راندن کشاورزان از حوزه کشاورزی

برگردان: بابک پاکزاد

برنامه  اجرای  از  سال   ۴0 گذشت  از  پس 
بحران  با  هند  کشاورزی  سبز،  انقالب 
توجه  عدم  تاثیر  است.  مواجه  بی سابقه ای 
سراسر  در  تکنولوژی  تخریب گر  قابلیت  به 

کشور احساس می شود.

درآمدهای ناشی از فعالیت های کشاورزی با 
کاهش شدید مواجه شده، خاک دچار فرسایش 
از حوزه  به خارج  کشاورزان  و  شدید شده 
هند  می شوند.  رانده  کشاورزی  فعالیت های 
هم اکنون خود را برای ورود به انقالب سبز 

دوم آماده می کند.

Knowl-ااه اندازی موسسه هندی- آمریکایی 
edge Initiative )مرکز اختراعات علمی( 
با اعتبار ۱0 هزار میلیون روپیه در عرصه 
آموزش و تحقیقات کشاورزی رسماً در سوم 
جمهور  رییس  جورج بوش،  توسط  مارس 
آمریکا در حیدرآباد در جنوب هند صورت 
گرفت. این اقدام کمابیش همراه بود با اجرای 
هند  کشاورزی  که  سبز  انقالب  دوم  مرحله 
را تحت کنترل مستقیم شرکت های آمریکایی 
از  نخست  سبز  انقالب  اگر  می دهد.  قرار 
طریق ارایه نظام واگذاری زمین که حاصل 

تسهیل  بود،  کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش 
شد، انقالب سبز دوم براساس نیازها و منافع 
آمریکایی  بزرگ  کشاورزی  شرکت های 

بریده و دوخته شده است.

توافق نامه ای  امضای  شاهد   2005 سال  در 
توسط  کشاورزی  تکنولوژی  زمینه  در 
نخست وزیر هند مان موهان سینگ و رییس 
بودیم.  جورج بوش  متحده  ایاالت  جمهور 
کرد:  اظهار  نخست وزیر  مالقات  این  طی 
»انقالب سبز میلیون ها نفر را از ماندن در 
زیر خط فقر رهاند، مفتخرم که بگویم رییس 
من  و  جورج بوش  متحده،  ایاالت  جمهور 
همکاری های  دوم  دور  که  گرفته ایم  تصمیم 
هند و ایاالت متحده را در عرصه کشاورزی 

آغاز کنیم.«

دانشمندان  از  تیمی  توافق نامه  این  دنبال  به 
کشاورزی هند در دسامبر 2005 به ایاالت 
متحده رفتند تا روی جهات گوناگون برنامه 
دانشمندان  سفر،  این  دنبال  به  کنند.  کار 
کشاورزی آمریکایی از هند بازدید کردند و 
کل این اقدامات کامالً بی سرو صدا و بدون 
که  درز اطالعات صورت گرفت. هنگامی 

و  وال مارت  آمریکایی  شرکت  شد  مشخص 
مرکز  ی  مدیره  هیات  در  مونسانتو  شرکت 
شرکت های  سلطه  دارند  قرار  جدید  شرکت 

بزرگ کشاورزی آمریکایی آشکار شد.

تکنولوژی  انتقال  هدف  با  اقدامات  این 
روی  ژنتیک  مهندسی  نامقبول  و  خطرساز 
مشتری  قضا  از  که  حیوانات  و  گیاهان 
بود،  نکرده  پیدا  جهان  سطح  در  چندانی 
صورت گرفت و ایاالت متحده، هند را یک 

مشتری سهل الوصول یافت.

هند  کشاورزی  تحقیقات  شورای  برای 
(ICAR( که مترصد اعتبارات بود، مرکز 
سازمان  یک  مثابه  به  علمی  ابتکارات 
کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  فراگیر 
همچون استخوانی در گلو بود. این سازمان 
تا  کرد  خواهد  ایجاد  را  فرصت هایی 
سرمایه گذاری  که  یابند  پرورش  دانشمندانی 
و  بی جان  پیکر  بر  عمومی  بخش  عظیم 

غول آسای تحقیقات را مشروعیت بخشند.

 ۱900 تزریق  شامل  تحقیقاتی  پیشنهادهای 
بیوتکنولوژی  تحقیقات  به  روپیه  میلیون 
غالت و دو هزار میلیون روپیه دیگر برای 

جهانی سازی
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در  ژنتیک  ترانس  تکنولوژی  کارگیری  به 
گله ها و دام هاست.

این  تمام  که  این جا ست  توجه  جالب  نکته 
اقدامات تحت هدایت و سرپرستی دانشمندان 
دستمزد  روپیه  میلیون  که ۴000  آمریکایی 

دریافت می کنند صورت خواهد گرفت.

روپیه  میلیون  هزار  دو  چون  مسایلی  اگر 
ایمنی  افزوده، مساله بهبود کیفیت و  ارزش 
ابتکارات  مرکز  بگذاریم،  کنار  را  غذایی 
مواد  غول های  ورود  برای  را  راه  علمی 
و  وال مارت  نظیر  فروش  جزیی  غذایی 
تسکو هموار می کند.برنامه مهم دولت ایجاد 
روستایی  مناطق  در  ضروری  زیربناهای 
خرده فروشان  ورود  که  است  گونه ای  به 
زنجیره ای محصوالت غذایی را تسهیل کند. 
عرصه  در  متحده  ایاالت  و  هند  همکاری 
قرار  کار  دستور  در  کشاورزی  تکنولوژی 
پشت  پس  نخست دالیل  این که  بدون  گرفته 
بحران وحشتناک در عرصه کشاورزی که 
نتیجه تحمیل تکنولوژی های  بخش اعظم آن 
ناهمساز با محیط زیست بوده مشخص شود.

موافقت نامه  جوهر  آن که  از  قبل  حتی 
تکنیکی خشک شود، گزارش های  همکاری 
خبری حاکی از این بود که دو کمپانی چند 
وال مارت،  و  مونسانتو  آمریکایی  ملیتی 
گفته اند که عالقه چندانی به تحقیق و توسعه 
ندارند و آنچه برای آن ها اهمیت دارد افزایش 
عرضه  هند  که  است  تجاری  فرصت های 

می کند.

کرده،  تسهیل  را  روند  این  که  دولتی  با 
فعالیت ها  به  هند  تجارت  و  صنعت  بخش 
شده اند  خوش بین  کشاورزی  عرصه  در 
از  گرفته  صورت  اصالحات  که  حالی  در 
مزارع  درآمد  افزایش  برای   FIICI سوی 
پیشبرد  برای  عمومی  مالیه  حجیم  ،تزریق 
بخش  دارد،  مدنظر  را  صنعتی  کشاورزی 
حاشیه  به  طرح  این  در  کشاورزان  عمده 
برای  تا  می شوند  گذاشته  کنار  و  شده  رانده 
کشاورزی  اصالحات  کند.  تقال  حیات  ادامه 
نشده  احیای کشاورزی هدف گیری  به سوی 
و در جهت کسب سود صنایع حرکت می کند.

بحران  صنعتی  کشاورزی  کشش  و  جذبه 
تکنولوژی  می کند.  عمیق تر  را  موجود 
آن  تامین  ملیتی  چند  شرکت های  که  جدیدی 
است  پیچیده  چنان  کرده اند  برنامه ریزی  را 
که بخش اعظم کشاورزان خارج از دامنه و 
هوشمند  کشاورزی  می گیرند.  قرار  آن  برد 
مورد  که  است  نامتناسبی  تکنولوژی  همان 
قرار گرفته  بودجه ای دولت  مالی و  حمایت 
زنجیره  مدیریت  گریبان  کردن  رها  است. 
 APMC تامین کاال از طریق تصویب ماده

و همچنین وسیع تر کردن چشم انداز معامالت 
از  جدیدی  گستره  به  کمک  هدف  با  آتی، 

واسطه ها و شرکت ها صورت گرفته است.

حتی در ایاالت متحده، ورود زنجیره های خرده 
فروشی در بخش کشاورزی تنها سودها را به 
جیب واسطه ها-خرده فروش ها، کنترل کنندگان 
کیفیت-بنگاه های صادرکننده، انواع گواهی ها 
چهار  تنها  میکنند،کشاورزان  سرازیر  و… 
می کنند.  کسب  را  می فروشند  آنچه  درصد 
در سال ۱990، کشاورزان ۷0 درصد آنچه 
می فروختند را کسب می کردند. هم اکنون کل 
سود بین زنجیره واسطه ها تقسیم می شود. در 
کانادا، اتحادیه ملی کشاورزان در مطالعه ای 
خرده فروش   ۷0 سود  چگونه  که  داد  نشان 
و کمپانی بزرگ کشاورزی چند برابر شده 
در حالی که کشاورزان ضرر کالنی داده اند. 

اکنون همین مدل به هند عرضه می شود.

جای شگفتی نیست، گزارش بررسی اقتصاد 
برچیدن  از   200۶-2005 سال  در  هند 
و   )MSP( حداقلی  حمایتی  قیمت گذاری 
نظام یارانه موادغذایی صحبت می کند. یعنی 
قحطی«  از  »احتراز  استراتژی  ستون  دو 
و  درآوردند  اجرا  به  ما  برنامه ریزان  که 
بسیار  کشور  غذایی  خودکفایی  راستای  در 
کنار  اکنون  هم  سیاست ها  این  بود.  کارساز 
گذارده شده اند. این اقدام برای خرده فروشان 
که  می کند  فراهم  را  امکان  این  موادغذایی 
بیان  به  کنند.  خرید  کشاورزان  از  مستقیماً 
با  تنها  نه  آینده  در  هندی  دیگر، کشاورزان 
نوسانات  با  بلکه  موسمی  بادهای  نوسانات 

بازار نیز مواجهند.

که  کشاورزی  تجارت  شده  آماده  استراتژی 
تخصیص  خود  به  را  روپیه  میلیون   900
به  که  اصالحاتی  بر  است  مبتنی  است  داده 
حداقل  به  و  غذایی  مواد  تولید  افزایش  نام 
کشاورزان  که  قیمتی  ریسک های  رساندن 
کماکان با آن مواجهند اعمال خواهد شد. این 
زمین های  تولید  فوق ظرفیت  اصالحات  که 
کشاورزی را نابود کرده و به بیش تر حاشیه 
در  میشود  منجر  کشاورزی  جامعه  رفتن 
نشده  ملحوظ  سیاست ها  برنامه ریزی  فرآیند 
شکل  زمین داری  که  کشوری  است.در 
تضمین  چالش  بزرگ ترین  دارد  محقرانه ای 
این نکته است که چگونه کشاورزی می تواند 
حاشیه ای  و  کوچک  کشاورزان  این  برای 

جذاب  تر شود.

به صورت همزمان، با فروپاشی انقالب سبز 
نخست، کشاورزی با بحران شدید در عرصه 
اوتار  هاریانا،  پنجاب،  در  تداوم  و  پایداری 
پرادش غربی، بخشی از آندرا پرادش، تامیل 
نادو و کارناتاکا مواجه است که در نتیجه آن 
پنجاب، هاریانا و آندرا پرادش به سرعت به 

فرآیندی  برمی دارند  گام   شدن  بیابانی  سوی 
که به عدم توانایی زمین ها برای حفظ سطح 
مشخصی از تولید که در اوج دوران انقالب 

سبز از آن برخوردار بود منتهی می شود.

کاهش  حال  در  زمین داری  ابعاد  چه  اگر 
کمپانی های  به  اجازه ورود  در  پاسخ  است، 
کشت  قراردادهای  طریق  از  خصوصی 
نیست. کمپانی های خصوصی با هدف خاص 
کسب سود بیش تر از همان قطعه زمین وارد 
کمپانی ها  این  می شوند.  کشاورزی  عرصه 
داده  نشان  جهانی  تجارب  که  همانطور 
فعالیت  به  شروع  فشرده ای  شکل  به  است 
را  خاک  مغذی  کرده،مواد  زمین  روی  بر 
و  می کنند  سترون  را  خاک  برده،  بین  از 
زیرزمینی  آب  ذخایر  سال  چند  عرض  در 
را مکیده و خشک می کنند و بعد از چهار، 
پنج سال زمین حاصلخیز را به بیابان تبدیل 
می کنند. این کمپانی ها سپس زمین بی حاصل 
را به کشاورزانی که زمین را از آن ها اجاره 
به قطعه زمین  و  بازمی گردانند  بودند  کرده 
سال   ۴0 می روند.اگر  دیگری  حاصلخیز 
طول کشید تا دریافتیم که تکنولوژی اعمال 
شده از سوی USAID که کورکورانه توسط 
نظام تحقیقات کشاورزی ملی در کشورهای 
خسارات  و  شد  پیگیری  توسعه  حال  در 
محیط  و  انسان  سالمت  به  جبران ناپذیری 

زیست زد اشتباه بوده است،

چه تضمینی وجود دارد که انقالب سبز دومی 
شده  رانده  پیش  به  متحده  ایاالت  توسط  که 
دوباره چنین خسرانی را پشت سرنداشته و 
تبعات مخرب تری را با خود به همراه نداشته 
باشد؟ چه کسی مسوول تخریبی که از طریق 
کنترل شرکتی کشاورزی که عمدتاً از طریق 
منابع  بیش تر  تخریب  و  ژنتیکی  دستکاری 
طبیعی صورت می گیرد است؟ انقالب سبز 
دوم تنها بحران موجود را تشدید می کند. این 
امر تنها به بیرون راندن کشاورزان از حوزه 
کشاورزی کمک کرده و در نتیجه کمپانی های 
خصوصی نه تنها مالکیت زمین های زراعی 
تولید  ظرفیت  بلکه  کرده  خود  آن  از  را 
فشرده  زرع  و  کشت  نظام های  با  را  آن ها 
انقالب  می کنند.  تخریب  حاد  بهره وری  و 
سبز دوم الگوی کشاورزی غربی را به هند 
آورد که کشاورزان را بیرون راند و به جای 
کمپانی های کشاورزی  برای  را  آن محیطی 

برای تولید مواد غذایی فراهم کرد.
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گفتگو با آقای ماشاءاهلل اسدی )معروف به »حاج یخی«(

تهیه و تنظیم : زهره روحی

سایت خانم روحی

مصاحبه  به  دعوت  اینکه  از  ممنون  ر:  ز. 
را پذیرفتید. لطفا خودتان را معرفی بفرمایید

اسدی  ماشاءهللا  من  اسدی:  ماشاءهللا  آقای 
هستم. متولد سال ۱۳۱۴ منطقه یک اصفهان 
)خیابان طالقانی ـ نارون( که آن زمان بهش 

خیابان شاه می گفتند.

ز. ر: شغل شما چیست؟ چند سال است که 
در این کار هستید؟ 

ماشاءهللا اسدی: فعال ً ما »یخچالی« هستیم. 
کارگاه یخچالی داریم،

و حدود ۴0 سالی می شود که در این کاریم.

ز. ر: یعنی قبال شغل دیگری داشته اید؟

سالی  بیست  مدت  به  قبال  اسدی:  ماشاءهللا 

توی کار »فنی« بودم . کارهایی مثل مونتاژ 
و شرکت  قند   کارخانه  ها؛  کارخانه  کردن 

نفت،

فرمایید،  می  که  مونتاژی  کار  این  ر:  ز. 
وسائلش از کجا می آمد، شما اطالع دارید؟

ماشاءهللا اسدی: بله، کارخانه قند وسائلش از 
سوئیس می آمد، وسائل ذوب آهن از روسیه 
و  آمریکا  انگلستان،  از  نفت  شرکت  آمد، 

ایتالیا آمد.

ز. ر: شغل پدرتان چه بود؟

ماشاءهللا اسدی: دو سه رقم کار داشت، بنایی 
می کرد، با اون قدیمی سازها. یه مقداری هم 
با اداره فرهنگ آن زمان متصدی استخر بود 
و یک موقعی هم توی کار همین یخ سازی 

بود.

ز. ر: کشاورز نبودند؟

بیشتر  صورت.  آن  به  نه  اسدی:  ماشاءهللا 
حبس  چال  در  را  یخ  می کردند.  یخ سازی 
متری  هزار  سه  دو  یخچال  یک  می کردند. 
جنگ  زمان  در  هم  بعد  لنجان،  در  داشتند 
 . شد  استخر  متصدی  رفت  دوم  جهانی 
لهستانی ها آن موقع می آمدند استخر که پدرم 
آنجا  سرپرستی  می کرد.  آماده  برایشان  آنرا 

را داشت.

ز. ر: شما هم با خارجی ها کار کرده اید؟

فرانسوی  آلمانی ها،  با  ماشاءهللا اسدی: من 
کرده  کار  ها  آمریکایی  و  ها  ایتالیایی   ، ها 
ام. مثال توی کارخانه نساجی بافت ناز که آن 
موقع بهش »شهناز« می گفتند توی فابریک 
با  آلمانی ها کار می کردم.  با  رنگ سازی 
کار  اصفهان  قند  کارخانه  در  ها  فرانسوی 
کردم و با آمریکایی ها یک چند روزی در 
حفاری  سکوی  قسمت   توی  فارس،  خلیج 
استخراج نفت کار کردم. آنها )آمریکایی ها 

جامعه شناسی
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( پیمانکار بودند.

ز. ر: کارتان چه بود؟

در  جاها  این  ی  همه  در  من  اسدی:  آقای 
جوشکاری  و  کشی   لوله  تأسیسات،  قسمت 

کار می کردم.

ز. ر: تحصیالت تان چقدر است؟

ماشاءهللا اسدی؟ خیلی کم است . خیلی جزئی 
است.

است؟  اصفهان  اهل  هم  شما  : همسر  ر  ز. 
نسبت فامیلی با شما دارند؟

همین  اصفهان  اهل  بله  اسدی:  ماشاءهللا 
خیابان طالقانی است، دختر دایی ام هستند.

ز. ر: آنزمان خیابان طالقانی چه شکلی بود؟

ماشاءهللا اسدی: همین چیزی که حاال هست. 
شکلی  این  که  است  سال   ۸0  ،  ۷0 حدود 
شده ، خالصی اش ، خالص شده بود )معنای 
که  است  این  شاید  اصطالح  این  تقریبی 

کمالش همین است که هست(.

  ز. ر: چند فرزند دارید؟ آیا آنها هم با شما 
کار می کنند؟

ماشاءهللا اسدی: سه فرزند دارم . دو دختر و 
یک پسر. دخترها که ازدواج کرده اند ولی 

پسرم فعال همینجا با خودم کار می کند.

 ز. ر: ممکن است کمی درباره شغل فعلی تان 
توضیح بدهید؟

ماشاءهللا اسدی: کار یخچال در قدیم ، »یخ ـ 
چال« بود. یعنی یخ را در زمین حبسش می 
کردند تا هر وقت الزم داشتند از آن استفاده 
کنند. آن موقع یخ طبیعی مصرف می کردند. 
در زمستان که هوا سرد بود ، از هر جایی 
که می شد یخ تهیه کرد ،می رفتند تا یخ تهیه 
کندند  می  که  هایی  چاله  در  را  آنها  و  کنند 

ذخیره می کردند.

چه  به  کار  این  حاضر،  حال  در  و  ر:  ز. 
صورت انجام می شود؟

ماشاءهللا اسدی: االن با برق و آب و ماشین 
و  من  را  کارگاه  این    . کارگاهها  در  آالت 
پسرم دو نفری می چرخانیم. فقط تابستانهاست 

که یکی را می آوریم و سه نفر می شویم.

  ز. ر: آیا از کاری که دارید راضی هستید؟

نباشیم  راضی  اگر  خب  اسدی:  ماشاءهللا 
دلخور هم نیستیم. بله راضی ام.

ز. ر: اصفهان چند کارگاه یخچالی مثل اینجا 

دارد؟

 ۳0 اصفهان  استان  کل  اسدی:  ماشاءهللا 
دیگر)  چند سال  تا  و  دارد.  یخچالی  کارگاه 
محو  کلی  به  شغل  این  دیگر(  سال   ۱0،  5

می شود.

ز. ر: این یخهای تولیدی صرف چه کارهایی 
می شود؟

ماشاءهللا اسدی: برای کشتارگاههای صنعتی 
شده اش  پودر  اما   ،)… و  ماهی   ، )مرغ 
شود.  می  مصرف  ماهی  فروشگاههای  در 
برای  که  کارگران  از  غیر  به  همینطور  و 
مصرف خورد و خوراک خودشان می خرند 
،گاهی هم مسافرها که بخواهند بروند جایی 

یک مقداری برای کلمن هایشان می خرند.

ز. ر: چند سال است که کارگاه شما در این 
تان هم در حال  محله است؟ فرمودید منزل 

حاضر در همین محله است؟

ماشاءهللا اسدی: ۴0 سالی می شود. بله هم 
هم هستند.  کنار  دو  منزل هر  هم  و  کارگاه 
)باغ دریاچه(   این محل  اهالی  اینها  از  پیش 
مصرف  یخ  اطراف،  محالت  همینطور  و 
خانگی شان را از ما می خریدند. بعد دیگر 
یخچالهای برقی آمد و جای کار ما را گرفت.

آیا این  ز. ر : اشاره به موقعیت محله شد. 
دریاچه« ی  »باغ  خیابان  که  است  درست 
اصفهان، جزء  یکی از قدیمی ترین محالت 
اصفهان است؟ و آیا شما می دانید به چه دلیل 

نام این خیابان »باغ درچه« است؟

در  است که  اسدی: من چهل سال  ماشاءهللا 
اینجا زندگی می کنم اما پنجاه سال است که 
به آن آگاهم. آنزمانها اینجا ساختمان نداشت. 
همه اش کشاورزی بود. از همینجا همه ی 
اطراف دیده می شد.  اسم این خیابان، اول 
»چهار  گفتند،  می  بهش  نبود.  دریاچه  باغ 
از  یکی  صفویه  زمان  در  مارنون«.  باغ 
چهار باغ های »شرق ـ غرب« اصفهان بود 
بعد  به »دستگرد« و  که می آمد و می رسید 
این  بود.  باغ  همه اش  اینجاها   ، »دنبه«  هم 
خیابان، بیست متری بود ، مثل همین االن. 
اصال دست نخورده و فقط آسفالت شده است. 
جنوب غربی اینجا خیلی گود بود و به کانال 
آبی وصل می شد که دریاچه ای شده بود. من 
آب  بی  اما  بودم  دیده  دریاچه رو  این  خودم 
دیده بودم، گودی اش خوب دیده می شد. از 
باالی گردنه ی دستگرد آب می آمد توی این 
دریاچه پر می شد . زمان صفویه توی این 
دریاچه قایقرانی می کردند، از چهار باغ ها 
می آمدند اینجا. جا و اثر این دریاچه و کانال 
آبی که آب اضافه اش به زاینده رود می رفت 
هنوز هست. بعد زمانی که »دریاچه« خشک 

شد، اسمش رو گذاشتند، روی این خیابان که 
آن موقع چهار باغ مارنون بود . که هم چهار 
باغ مارنون باشد و هم دریاچه که بعد کم کم 

شد »باغ دریاچه«.

ز. ر: آیا در آنزمان خانواده و کسب و کار 
کار  و  و کسب  خانواده  غیر  به  هم  دیگری 

شما اینجا بود؟

ماشاءهللا اسدی: نه ، کسی نبود. دو سه تایی 
اینجا ساخته بودند اما کشاورز بودند و مال 
یواش  دیگر  بعد  نبودند.  هم  اصفهان  خود 
یواش از شهرستانها آمدند از ]باغ فرزام؟[ و 
شهرکرد و چهار محال و اینها آمدند زمینها 
را خریدند و ساختمان ساختند و توش زندگی 
کردند.  و کشاورزی می کردند. ما این جا 
بومی نداریم همه شان از بیرون آمدند. همه 

هم کشاورز بودند.

ز. ر: از اینکه اجازه این مصاحبه را دادید 
خاصی  مطلب  آیا  می کنم.  تشکر  شما  از 
بخواهید  که  هست  مصاحبه  با  رابطه  در 

درباره اش بگویید؟

همان  اصفهان   درباره  اسدی:  ماشاءهللا 
۷0 سال پیش تا حاال از نظر نظافتش هیچ 
فرقی نکرده. چون مردم اصفهان خودشون 
نمی ریختند. اصال  آشغال  آب  توی  هیچوقت 
چون  شهر  این  و  نداشت  رفتگر  شهر  این 
گوسفند  و  بودند  کشاورز  بیشتر  مردمش 
می دادند.  آنها  به  را  میوه  ضایعات  داشتند، 
درست  خیابان  توی  بیرون  حتا  هیچوقت 
می شد  الی  و  گل  و  نبود  آسفالت  که  است 
اما آشغال ریخته نمی شد.  اینهایی که آشغال 
جاهایی  مال  نیستند.  اصفهان  اهل  می ریزند 

دیگر هستند.

اصفهان ـ اردی بهشت ۱۳9۱
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آذرخش

روز ۱۶ اوت 20۱2 (2۶ مرداد ۱۳9۱(، 
روی  به  جنوبی  آفریقای  پلیس  نیروهای 
کارگران معدن پالتین شرکت انگلیسی النمین 
در۱00  واقع  )روتسنبورگ(  ماریکانا  در 
کیلومتری شمال غربی ژوهانسبورگ، آتش 
گشودند. کارگران به دنبال یک هفته اعتصاب 
برای افزایش مزد از حدود ۴00 راند )500 
دالر( به ۱250 راند )۱500 دالر( در ماه 
و سرسختی کارفرما در عدم پذیرش خواست 
های شان، معدن را اشغال کرده بودند. در 
اثر این تیر اندازی وحشیانۀ پلیس، ۳۶ کارگر 
جان خود را از دست دادند و ۷۸ تن زخمی 
شدند. نیروهای سرکوبگر سپس 259نفر از 
روز  درگیری  کردند.  دستگیر  را  کارگران 
۱۶ اوت پلیس با ۳000 کارگر حفار معدن، 
از یک هفته پیش از این کشتار فجیع آغاز 
از  قبل  برخوردهای روزهای  در  بود.  شده 
دو  جمله  از  نفر  ده  نیز  بزرگ  کشتار  این 

پلیس کشته شده بودند.

زمینه های طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران 
در آفریقای جنوبی

سهراب شباهنگ

به  آپارتاید  زمان  در  جنوبی  آفریقای  پلیس 
سادگی به صف معترضان یا تظاهر کنندگان 
شارپ  کشتارهای  که  کرد،  می  تیراندازی 
سووتو  و  کشته(   ۶9 با  )سال ۱9۶0،  ویل 
)سال ۱9۷۶، با بیش از ۷00 کشته( نمونه 
نیز  کنونی  رژیم  پلیس  هستند.  آن  از  هائی 
روش های پلیس نژاد پرست را در خدمت به 
سرمایه به ارث برده است و برای سرکوب 
در  تسلیم  به  آنها  کردن  وادار  و  کارگران 
برابر کارفرمایان بی محابا به شلیک گلوله 
دست می زند. با این تفاوت که در آن زمان 
پلیس در خدمت سرمایه داران و زمینداران 
و  کارگران  و  بود  پرست  نژاد  پوست  سفید 
دانشجویان و توده های سیاه پوست را به زیر 
در  پلیس  اکنون  و  گرفت  می  گلوله  رگبار 
خدمت سرمایه داران و زمینداران، چه سفید 
المللی و  بین  پوست و چه سیاه پوست، چه 
چه داخلی است. بخشی از این سرمایه داران 
آفریقا  ملی  کنگرۀ  حزب  رهبری  درون  از 
کارگری  های  های  اتحادیه  حاکم(،  )حزب 
از  پس  دولتی  دستگاه  منصبان  صاحب  و 

بورژوازی  که  اند  برآورده  سر  آپارتاید 
بوروکراتیک جدیدی را تشکیل می دهند)۱(.

کارگران  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت 
آفریقای جنوبی

شرایط  در  ماریکانا  پالتین  معدن  کارگران 
اقتصادی دشواری زندگی می کنند. میانگین 
و  است  ماه  در  دالر   500 حدود  آنان  مزد 
محل زندگی شان دخمه هائی در کنار معدن 
است که حتی آب ندارد. کارگران می گویند 
که با چنین مزدی حتی قادر به تأمین هزینۀ 

تحصیل فرزندان خود نیستند.

اما این وضعیت تنها ویژۀ معدنکاران نیست. 
وضع عمومی دیگر کارگران این کشور نیز 
همین و حتی بدتر از این است. طبق گزارش 
برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در سال 20۱0، 
درآمد  جنوبی  آفریقای  در  نفر  میلیون   ۶
 ۱٫2 )حدود  راند   ۱0 از  کمتر  ای  روزانه 
دالر( داشتند که می بایست عهده دار هزینۀ 
۴ تن دیگر باشند، یعنی حدود ۳0 میلیون نفر 

کارگری
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راند زندگی  کمتر ۱0  ای  درآمد روزانه  با 
می کردند. ۱5 میلیون نفر برای زنده ماندن 
تقریبا  و  اند  اجتماعی  های  کمک  به  متکی 
25 درصد خانوارها از غذای کافی محروم 
آفریقای  کار  نیروی  آمارهای  براساس  اند. 
جنوبی نرخ بیکاری کسانی که به دنبال کار 
هستند 25 درصد است و رقم واقع بینانه تر 
که شامل کسانی که از پیدا کردن کار نا امید 
هستند نیز می شود به ۳۶ درصد می رسد. 
درآمد 5 درصد پردرآمد ترین بخش جمعیت، 
ترین  درآمد  کم  درصد   5 درآمد  برابر   ۳0
بخش اهالی است. مدیران بیست شرکت که 
در بورس ژوهانسبورگ ثبت شده اند ۱۷2۸ 

برابر یک کارگر متوسط درآمد دارند. )2(

در  که  تورم  نرخ   )2( منبع  داده های  طبق 
سال 20۱0 حدود ۳٫5 درصد بود در سال 
درصد   ۶٫۱ تا   5٫۳ به   20۱2 و   20۱۱
درآمد  کم  های  الیه  برای  و  است  رسیده 
۶٫۴ تا ۶٫۸ درصد است در حالی که نرخ 

افزایش مزدها از این کمتر بوده است.

ضریب جینی که شاخصی کّمی برای بیان 
درجۀ نابرابری در جامعه است، در آفریقای 
باالترین  از  یکی  و  بزرگ  بسیار  جنوبی 

ضریب ها در سطح جهان است. )۳(.

این نابرابری های خیره کننده که بیانگر تضاد 
طبقاتی فاحش در جامعۀ آفریقای جنوبی اند 
تنها به بخش خصوصی مربوط نمی شوند. 
طبق گفتۀ حزب کمونیست آفریقای جنوبی، 
که همراه با حزب کنگرۀ ملی آفریقا و اتحادیه 
های کارگری پشتیبان حکومت ژاکوب زوما 
دارد، ۸۱  این حکومت شرکت  در  و  است 
درصد آفریقای جنوبی ها درآمد ماهیانه ای 
دالر(   ۷20 )معادل  راند   ۶000 از  کمتر 
دارند و در بخش عمومی تفاوت بین باالترین 
و پائین ترین حقوق ها، 9۱ به ۱ است )۴(.

رفته  میان  از  رسما  نژادی  تبعیض  آنکه  با 
اختالفات فاحش سطح و کیفیت زندگی میان 
سفید پوستان و سیاه پوستان حکم فرما است: 
 ۱0 حدود  )که  پوستان  سفید  زندگی  امید 
 ۷۱ دهند(،  می  تشکیل  را  جمعیت  درصد 
سال و امید زندگی سیاه پوستان )که ۸0 در 

صد جمعیت اند( ۴۸ سال است )منبع 2(.

اقتصادی  همکاری  سازمان  گزارش  به  بنا 
برای توسعه OECD، در سندی زیر عنوان 
گرایش های توزیع درآمد و فقر در آفریقای 
 ۱99۳ سال  در   ،)20۱0 جنوبی)ژانویه 
متوسط  درآمد  آپارتاید(،  رژیم  آخر  )سال 
جنوبی  آفریقای  در  پوست  سیاه  یک  سرانۀ 
۱0٫9٪ در آمد سرانۀ یک سفید پوست بود 
از  پس  سال   ۱5 یعنی   ،200۸ سال  در  و 
پایان رژیم آیارتاید، این نسبت به ۱۳٪ رسید 

دو  تنها  سال  در طی ۱۶  نسبت  این  )یعنی 
واحد درصدی افزایش یافت. اگر قرار باشد 
که اختالف در آمد سرانۀ سیاه پوستان و سفید 
پوستان به این منوال رفع شود باید ۶20 سال 

صبر کرد!(

کل  سال   ۱5 این  طی  گزارش  این  طبق 
نابرابری درآمد )با در نظرگرفتن گروه های 
پوستان،  سفید  یعنی  جمعیت  مختلف  نژادی 
پوستان(  سیاه  و  پوستان  رنگین  ها،  هندی 
کاهش نیافته است و در آینده افزایش خواهد 
که  افزاید  می  همچنین  گزارش  این  یافت. 
نابرابری و فقر در درون خود سیاه پوستان 
هم اکنون از گرایش کلی نابرابری و فقر در 
بیشتر هم خواهد شد.  و  است  بیشتر  جامعه 
این بدان معنی است که در درون بخش سیاه 
پوست جامعه )که حدود ۸0 درصد جمعیت 

و شکاف  جدائی  شاهد  دهد(  می  تشکیل  را 
وسیع بین یک بخش کوچک سرمایه دار و 
دست  تهی  های  الیه  و  کارگر  عظیم  بخش 
دیگر هستیم و اگر وضع به همین صورت 

ادامه یابد در آینده هم خواهیم بود.

بدین سان کارگران آفریقای جنوبی دستخوش 
های  گروه  داران  سرمایه  شدید  استثمار 
ها،  هندی  پوستان،  مختلف)سفید  نژادی 
کشور  این  پوستان(  سیاه  و  پوستان  رنگین 
و نیز سرمایه گذاران خارجی هستند و باید 
سرکوب  و  کشور  این  کارگران  مبارزات 
اوت   ۱۶ وحشیانۀ  کشتار  جمله  از  پلیسی 
سندیکائی  بین  برخوردهای  حتی  و   20۱2
را که گاه به کشته شدن کارگران می انجامد 
اجتماعی  و  طبقاتی  وضعیت  چارچوب  در 
اقتصادی  بحران  شرایط  در  و  کشور  این 
جهانگیر سرمایه داری بررسی کرد. تنها با 
تحلیل طبقاتی تا حد ممکن جامع و مشخص 
می توان این رویدادها را درست فهمید، از 
درست  گیری  موضع  و  گرفت  درس  آنها 
چنین  براساس  تنها  داشت.  آنها  مورد  در 
موضع گیری ای همبستگی با تودۀ کارگران 
داشته  کارآئی  تواند  می  جنوبی  آفریقای 
باشد، همبستگی ای که به معنی چشم بستن 
آنها و  انحرافات سازمان های  بر خطاها و 
نیز برخی جنبه های حرکت مبارزاتی خود 

کارگران نمی تواند باشد.

آفریقای  بورژوازی  وضعیت  باال  در  ما 

دورۀ  از  مانده  بورژوازی  چه  جنوبی، 
آپارتاید و چه بورژوازی نوینی را با تکیه بر 
دستگاه دولتی و دیگر نهاد های رژیم پس از 
آپارتاید تکامل یافته بررسی کردیم. در زیر 
مستقیم  گذاری  سرمایه  به  طور خالصه  به 
خارجی در این کشور می پردازیم و به طور 
می  بررسی  را  النمین  شرکت  نقش  خاص 
کنیم. در آخر اشاره ای به نقش سندیکاها و 
حزب کمونیست آفریقای جنوبی می کنیم و 
در پایان جمع بندی خالصۀ خود را مطرح 

می سازیم.

سرمایه گذاری خارجی در آفریقای جنوبی

زیر  جدول  سوم  و  دوم  سطرهای  در 
میلیون  )به  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه 
دالر( )بر حسب داده های آنکتاد( و میزان 

تشکیل  یا  داخلی  ناخالص  گذاری  سرمایه 
حسب  )بر  داخلی  ناخالص  پایدار  سرمایۀ 
سال  در  جنوبی(  آفریقای  آماری  های  داده 
های 200۶ تا 20۱۱ درج شده است. سطر 
آخر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
هر  در  داخلی  ناخالص  سرمایۀ  تشکیل  کل 
سال یا به عبارت دیگر وزن نسبی سرمایه 
گذاری خارجی در کل سرمایه گذاری پایدار 

ناخالص داخلی را نشان می دهد:

به  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  نسبت 
داخلی  ناخالص  پایدار  سرمایۀ  تشکیل 

)درصد(

مستقیم  گذاری  سرمایه  که  شود  می  دیده 
 2009 تا   200۷ های  سال  در  خارجی 
درصد قابل مالحظه ای از کل تشکیل سرمایۀ 
پایدار ناخالص را تشکیل می داد اما از سال 
20۱0 سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه 
ناخالص  پایدار  سرمایۀ  تشکیل  در  آن  سهم 
وزن  دیدن  برای  البته  است.  یافته  کاهش 
گذاری  سرمایه  در  خارجی  سرمایۀ  واقعی 
ناخالص داخلی باید عالوه بر سرمایه گذاری 
مستقیم، وام خارجی به بنگاه ها را نیز در 
 20۱0  ،2009 های  سال  در  گرفت.  نظر 
و 20۱۱ مجموع سرمایه گذاری خارجی و 
وام خارجی به شرکت ها )بخش خصوصی 
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به  خارجی  وام  از  غیر  عمومی(،  بخش  و 
به  دولت،  به  وام  از  مالی و غیر  مؤسسات 
میلیون   ۳۳902 است:  بوده  چنین  ترتیب 
 ۴۸509 و  دالر  میلیون   ۴۴۷2۱ دالر، 
میلیون دالر که بیانگر به ترتیب 52 درصد، 
گذاری  سرمایه  درصد   ۶5 و  درصد   ۶۳
است.  بوده  ها  سال  این  در  کشور  ناخالص 
به  خارجی،  سرمایۀ  عظیم  وزن  سان  بدین 
ویژه سرمایۀ مالی در اقتصاد آفریقای جنوبی 

مشاهده می شود.

مستقیم  گذاری  سرمایه  از  مهمی  بخش 
سرمایه  را  جنوبی  آفریقای  در  خارجی 
گذاری در معدن از جمله در معادن پالتین 
آفریقای جنوبی )که ۸0 درصد تولید جهانی 
این ماده را در خود متمرکز کرده( تشکیل 
می دهد. سه شرکت بزرگ استخراج و تولید 
به  را  جهانی  سوم  تا  اول  رتبۀ  که  پالتین 
خود اختصاص داده اند، یعنی شرکت آنگلو 
پالتینیوم، ایمپاال و النمین در آفریقای جنوبی 
فعالیت دارند و معادن عظیمی را مورد بهره 
برداری قرار می دهند. یک بازار بسیار مهم 
اثر  پالتین صنعت خودرو سازی است. در 
بحران اقتصادی جهانی، تقاضا و در نتیجه 
کاهش  بزرگ  کشورهای  در  خودرو  تولید 
گذاشته  اثر  نیز  پالتین  تقاضای  بر  که  یافته 
میلیون  پالتینیوم 55٫۳  آنگلو  است. شرکت 
دالر زیان برای نیمۀ اول امسال اعالم کرده 
است. شرکت النمین برنامۀ کاهش هزینه از 
سالی 2۸5 میلیون پاوند )۴50 میلیون دالر( 
را به ۱۶0 میلیون دالر )252 میلیون دالر( 
است. همین  داده  قرار  کار خود  در دستور 
شرکت سال گذشته 9000 کارگر از معادن 

مورد بهره برداری خود را بیکار کرد.

بدین سان شرکت النمین که 2۸000 کارگر 
در استخدام دارد کوشید و می کوشد در مقابل 
جنبش کارگران این شرکت و مطالبات آنان 
برای افزایش مزد تا آخرین لحظه سرسختی 
حال  همان  در  دهد.  نشان  انعطاف  عدم  و 
ایجاد  برای  های چندی  تاکتیک  این شرکت 
حسب  )بر  کارگران  میان  در  اختالف 
عضویتشان در این یا آن اتحادیه یا برحسب 
اینکه محلی اند یا از منطقۀ دیگری آمده اند، 
یا افزایش مزد یک بخش به زیان بخش دیگر 
و غیره( به کار می گیرد که تا آنجا که بتواند 

از عمل متحد کارگران جلوگیری کند.

مدعی  خود  اعالمیۀ  در  شرمانه  بی  النمین 
ای  مسأله  کارگران  شدن  کشته  که  است 
به  ربطی  و  است  عمومی  نظم  به  مربوط 
رویداد  که  ناظری  هر  ندارد.  کار  روابط 
های یکی دو هفتۀ اخیر ماریکانا را تعقیب 
کرده باشد نقش غیر قابل انکار این شرکت 
را در کشتار کارگران توسط پلیس می بیند. 
نپذیرفتن  در  تنها  نه  شرکت  این  سرسختی 

خواست های کارگران، بلکه در تهدید آنها و 
در سرپیچی از مذاکره از یک سو، و بازی 
پیچیدۀ او برای بهره برداری از اختالف بین 
نقش  شک  بی  دیگر،  سوی  از  ها  اتحادیه 
بسیار مهمی در وخامت اوضاع و دامن زدن 
به خشونت داشت. النمین بیش از صد سال 
است در آفریقا فعالیت دارد و دارای »سوابق 
نزدیک  پیوندهای  و  مستعمراتی  درخشان« 
انگلیس است. روابط و معامالتش  با دربار 
با حکومت های نژاد پرست آفریقای جنوبی 
نیست.  پوشیده  کنونی(  )زیمبابوه  رودزیا  و 
چنین شرکت سرمایه داری امپریالیستی ای 
نمی تواند قیافۀ معصوم بگیرد و دست خود 

را از این جنایت بشوید.

اتحادیه های کارگری

مسألۀ  تنها  النمین  کارگران  جنبش  در  اما 
نیست.  او  های  ترفند  و  کارفرما  کارگران، 
اینکه  علت  به  کارگری  های  اتحادیه  نقش 
اکثریت کارگران عضو اتحادیه هستند بسیار 
معدنکاران  ملی  اتحادیۀ  نقش  است.  مهم 
و  نفوذ  کشور  معادن  کل  در  (NUM(که 
به  وابسته  و  دارد  هزار عضو  حدود ۳00 
کنگرۀ اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی 
(COSATU( با حدود ۱٫۸ میلیون عضو 
است، در این مورد به ویژه مهم است. هر 
بر  تواند  اتحادیه می  این  منفی  یا  مثبت  قدم 
جنبش کارگران تأثیر مهمی داشته باشد. اما 
دیدیم که این اتحادیه با حزب بورژوائی حاکم 
روابط  آفریقا،  ملی  کنگرۀ  جنوبی،  آفریقای 
بسیار نزدیکی دارد. بسیاری از رهبران مهم 
این حزب از درون این اتحادیه بیرون آمده 
سرمایه  دیدیم  چنانکه  آنها  از  برخی  و  اند 
غیر  مدیران  از  یکی  اند.  بزرگی  داران 
کادرهای  از  النمین  شرکت  همین  اجرائی 
ملی  اتحادیۀ  است.  اتحادیه  این  سابق 
معنکاران در چارچوب کنگرۀ اتحادیه های 
و   )COSATU( جنوبی  آفریقای  کارگری 
حزب کمونیست آفریقای جنوبی متحد کنگرۀ 
است.  زوما  ژاکوب  حکومت  و  آفریقا  ملی 
دیدیم  که  چنان  جنوبی  آفریقای  حکومت 
حکومتی بورژوائی و حامی سرمایه )داخلی 
شکل  بستِر  و  کار،  مقابل  در  خارجی(  یا 
نیرومندی  بوروکراتیک  بورژوازی  گیری 
است که بدان اشاره کردیم. کادرهای اتحادیۀ 
ملی  اتحادیۀ  کادرهای  همچون  آفریقا،  ملی 
طرفدار  عمل  و  فکر  نظر  از  معدنکاران، 
حقوق  در  حتی  امر  این  اند.  داری  سرمایه 
دریافتی سران اتحادیۀ ملی معدنکاران خود 
را نشان می دهد. حقوق دریافتی فرانس بالِنی 
دبیرکل این اتحادیه ۱٫۴ میلیون راند، برابر 
 ۱۴000 که  است  سال  در  دالر   ۱۶۸000
دالر در ماه می شود و این در حالی است که 
دالر  حدود 500  معدنکاران  متوسط  حقوق 

در ماه است.

کارگران  اتحادیۀ  نام  به  دیگری  اتحادیۀ 
معدن و ساختمان )AMCU( وجود دارد که 
اتحادیۀ  از  پیش  آن حدود ۱0 سال  رهبران 
این  قول  به  یا  و  شدند  جدا  معدنکاران  ملی 
آخری ها اخراج شدند. این اتحادیه در دو سال 
گذشته رشد نسبتا زیادی پیدا کرده و 50000 
عضو دارد. در معدن النمین همچنان که در 
معدنکاران و  ملی  اتحادیۀ  بین  دیگر  معادن 
اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان رقابت و 
کشته  به  حتی  که  دارد  وجود  درگیری  گاه 
شدن کارگران طرفدار این یا آن اتحادیه می 
انجامد. مثال از ده نفر که در روز های پیش 
از کشتار بزرگ النمین کشته شدند یکی شان 
که  بود  ملی معدنکاران  اتحادیۀ  از اعضای 
و  معدن  کارگران  اتحادیۀ  طرفداران  توسط 

ساختمان به قتل رسید.

اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان خود را 
کمونیست  غیر  و  سیاسی  غیر  ای  اتحادیه 
ملی  اتحادیۀ  به  انتقادش  و  کند  می  اعالم 
اتحادیه  این  سران  که  است  این  معدنکاران 
نه کار سندیکائی در دفاع از منافع کارگران، 
از  دفاع  معنی  در  سیاسی«  »کار  بلکه 
سیاست کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت می کنند 
و در ضمن به فکر ترقی شخصی و منافع 
خود هستند. اتحادیۀ ملی معدنکاران می گوید 
که اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان برای 
آنارشیستی  حرکات  به  خود  موقعیت  تحکیم 
و خشونت آمیز روی می آورد و با انگشت 
کارگران  از  بخشی  منافع  روی  بر  گذاشتن 
)در این حالت ویژه کارگران حفار و نه کل 
کارگران معدن(، منافع عمومی کارگران و 
روند عمومی مذاکره با کارفرما را به خطر 
می اندازد. از جمله به مخالفت این سندیکا با 
توافقی که )ظاهرا( با کارفرما در مورد مزد 
صورت گرفته بود اشاره می کند و اتحادیۀ 
تحریک  به  را  ساختمان  و  معدن  کارگران 
کارگران و کشاندن آنها به درگیری خشونت 
آمیز با پلیس و تهدید کسانی که با روش آن 

سندیکا مخالفند متهم می کند.

موضع حزب کمونیست آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی در  موضع حزب کمونیست 
این اعتصاب و درگیری و کشتار کارگران، 
ملی  اتحادیۀ  از  چرا  و  چون  بی  حمایت 
معدنکاران است و درست مانند این اتحادیه 
کارگران  اتحادیۀ  گردن  به  را  تقصیر  تمام 
معدن و ساختمان می اندازد و هیچ اعتراض 
کارگران  کشتار  و  پلیس  به  انتقادی  حتی  و 
توسط نیروهای سرکوبگر ندارد. این حزب 
حتی اعالمیه ای منتشرکرد و در آن از پلیس 
خواست دو تن از رهبران اتحادیۀ کارگران 

معدن و ساختمان را دستگیر کند.

جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  دفاع 
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تلقی  عادی  و  معدنکاران  ملی  اتحادیۀ  از 
کردن کشتار کارگران توسط پلیس ناشی از 
کنگرۀ  با  حزب  این  اتحاد  عمومی  سیاست 
این  رهبری  پذیرفتن  واقع  در  و  آفریقا  ملی 
حزب بورژوائی است به این بهانه که زمانی 
این حزب با حکومت آپارتاید و نژادپرستی 
مبارزه می کرد. واقعیت این است که مبارزه 
با نژاد پرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی 
اگر نگوئیم تمام شده دست کم دیگر مبارزۀ 
طبقۀ  وانگهی  دهد.  نمی  تشکیل  را  اصلی 
کارگر و حزبی که مدعی است حزب طبقۀ 
حزب  رهبری  نباید  هرگز  است،  کارگر 
بورژوائی یا خرده بورژوائی را بپذیرد و باید 
مبارزۀ مستقل خود را با بورژوازی خودی 
و بین المللی به پیش برد و اتفاقا چنانکه دیدیم 
حزب کنگرۀ ملی آفریقا و حکومت آفریقای 
جنوبی مدافعان بی شرم بورژوازی خودی و 
بین المللی اند و پلیس جنایتکار خود را هر 
کارگران  کشتار  برای  ببینند  که الزم  زمان 

بسیج می کنند.

جمع بندی کلی از مبارزۀ کارگران آفریقای 
و  احزاب  ها،  اتحادیه  عملکرد  و  جنوبی 
شرکت  و  جنوبی  آفریقای  دولتی  ماشین 

النمین را می توان چنین خالصه کرد:

عدم  و  پرولتاریا  مستقل  مبارزۀ  ضرورت 
های  سازمان  و  احزاب  رهبری  پذیرش 

بورژوائی و خرده بورژوائی

ضرورت وحدت در درون پرولتاریا و حل 
به  توسل  و عدم  گفتگو  از طریق  اختالفات 
های  سازمان  یا  کارگران  ضد  به  خشونت 

کارگری

ضرورت بررسی دقیق موازنۀ نیروها

و  طلب  اصالح  های  جریان  با  مرزبندی 
دنباله رو بورژوازی و خرده بورژوازی و 
دادن  نشان  با  همراه  آنارشیسم  با  مرزبندی 
به  آنارشیسم  یا  نتایج مخرب غلبۀ رفرمیسم 

توده های کارگر و زحمتکش .

س. ش.

۳۱ مرداد ۱۳9۱، 2۱ اوت 20۱2

پانوشت ها

این  شناس«  »سر  افراد  از  تن  چند   –  ۱
پیوندهای  که  را  بوروکراتیک  بورژوازی 
بسیار نزدیکی با رهبری حزب کنگرۀ ملی 
از  جنوبی  آفریقای  در  حاکم  )حزب  آفریقا 
سال ۱99۴ تاکنون(، دستگاه دولتی آفریقای 
جنوبی و اتحادیۀ ملی معدنکاران دارند، نام 

می بریم:

توکیو سکسوال وزیر کنونی مسکن آفریقای 

جنبش  در  آپارتاید  دورۀ  در  او  جنوبی، 
دهۀ  آغاز  در  داشت.  شرکت  دانشجوئی 
آفریقا شد.  ملی  کنگرۀ  ۱9۷0 عضو حزب 
در رژیم آپارتاید زندانی سیاسی و با نلسون 
ماندال هم بند بود. پس از سال ۱99۴ به مقام 
به  نیز  و  مرکزی  و  ای  منطقه  دولتی  های 
ملی  کنگرۀ  در حزب  مهمی  های  مسئولیت 
آفریقا دست یافت. از سال ۱99۸ به فعالیت 
کسب و کار به ویژه در صنعت الماس روی 
های  شرکت  مدیریت  در  همچنین  او  آورد. 
صنعت  طال،  و  پالتین  معادن  در  بزرگی 
الکترونیک و نیز در رشتۀ مالی صاحب مقام 
انرژی  نفت،  آن در زمینۀ  بر  افزون  است. 
نیز فعالیت دارد و امتیازاتی در روسیه هم 
در زمینۀ الماس به دست آورده است. روابط 
کسب و کار او تا کازاخستان، گینه و ایاالت 
سال  از  او  است.  یافته  گسترش  نیز  متحده 
را  جنوبی  افریقای  مسکن  وزارت   2009

برعهده دارد.

اتحادیۀ  رهبر  وکیل،  رامافوزا،  سیریل 
کارگری، فعال سیاسی، سیاستمدار، مذاکره 
کنندۀ انتقال حکومت، مدیر کسب و کار. او 
در اوایل دهۀ ۱9۷0 فعال جنبش دانشجوئی 
بود عضو سازمان دانشجویان آفریقائی. دو 
بار دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی از 
زندان در یک دفتر حقوقی به کار پرداخت و 
به تحصیل در رشتۀ حقوق ادامه داد. در سال 
معدنکاران  ملی  اتحادیۀ  تأسیس  در   ۱9۸2
تا  تأسیس  زمان  از  و  داشت  مؤثری  نقش 
در  بود.  اتحادیه  این  کل  دبیر   ۱99۱ سال 
این  تا ۱992 شمار اعضای  فاصلۀ ۱9۸2 
که  رسید   ۳00000 به   ۶000 از  اتحادیه 
تقریبا نصف کل کارگران معدن را شامل می 
شد. او در سال ۱99۱ به خاطر انتخابش به 
عنوان دبیر کل کنگرۀ ملی آفریقا از مقامش 
در اتحادیۀ ملی معدنکاران استعفا کرد. پس 
دستیار  از زندان رامافوزا  ماندال  آزادی  از 
نزدیک او شد و در تیم مذاکرات با حکومت 
آفریقای جنوبی شرکت فعال داشت. در سال 
۱99۷ پس از شکست در مبارزات انتخاباتی 
را  سیاسی  فعالیت  جمهوری،  ریاست  برای 
رها کرد و به بخش خصوصی روی آورد و 
مدیر یک شرکت سرمایه گذاری شد. شرکتی 
به نام گروه شاندوکا برای فعالیت در بخش 
بیمه  بانکداری،  مستغالت،  انرژی،  منابع، 
او همچنین رئیس  تأسیس کرد.  و مخابرات 
با  خدمات  رشتۀ  در  فعال  وست،  بید  گروه 
حدود ۱0۴ هزار کارکن در سراسر جهان، 
در  اجرائی  غیر  های  مسئولیت  دارای  و 
بانک،  فوالد،  سازی،  مقوا  و  کاغذ  شرکت 

خدمات مالی و غیره است.

بزرگ  دار  سرمایه  موتسپ،  توپان  پاتریس 
فعال در معادن طال، آهن، فلزات و پالتین. 
عضو هیأت مدیره چندین شرکت ازجمله یک 

آفریقای  در  گذاری  سرمایه  بزرگ  شرکت 
باشگاه  یک  صاحب  همچنین  او  جنوبی. 
میلیارد دالر  او ۳٫2۸  ثروت  است.  فوتبال 
تخمین زده می شود، که او را به ثروتنمند 
ترین فرد آفریقای جنوبی تبدیل کرده است. 
پدر او معلم بود و کسب و کار کوچکی در 
در  موتسپ  پاتریس  داشت.  معدن  با  رابطه 
رشتۀ حقوق تحصیل کرد و نخستین شریک 
سیاه پوست یک دفتر حقوقی شد. پس از روی 
برنامۀ  از  استفاده  با  جدید  رژیم  آمدن  کار 
 Black سیاهان  اقتصادی  سازی  »توانمند 
به   »Economic Empowerment
منابع مالی و اعتباری با شرایط مساعد دست 
حکومتی  روابط  از  استفاده  با  و  کرد  پیدا 
کسب و کار خود را توسعه داد. روابط او با 
حزب کنگرۀ ملی آفریقا نقش مهمی در این 
زمینه داشت. خواهر او نیز که همسر وزیر 
حمل و نقل آفریقای جنوبی است، در رشتۀ 
معدن فعالیت دارد و از ثروتمند ترین زنان 

این کشور است.

کولبوز  و  ماندال  نلسون  نوۀ  ماندال،  زوندوا 
رئیس  زوما،  ژاکوب  زادۀ  برادر  زوما 
نسل  جزء  جنوبی،  آفریقای  کنونی  جمهور 
برکت  به  که  هستند  دارانی  سرمایه  جدید 
وسایل  مالکیت  به  حزبی  و  دولتی  روابط 
»آقا  این  اند.  یافته  دست  مبادله  و  تولید 
به ریاست  نام اورورا  به  زاده ها« شرکتی 
ماندال  زوندوا  کلی  مدیر  و  زوما  کولبوز 
و  گذاری  سرمایه  کارش  که  کردند  تآسیس 
هولدینگ  و  ها  شرکت  برای  سرمایه  جلب 
های دیگر بود از جمله هولدینگ سنماگ که 
آنها  فعالیت داشت.  الکتروتکنیک  در زمینۀ 
انحالل  در حال  که  را  دو معدن طال  سپس 
بودند خریداری کردند. اما به خاطر ناتوانی 
در به راه انداختن آنها و پرداخت وام های 
این شرکت ها و حقوق کارگران، دادگاه رای 
به انحالل شرکت اورورا داد. زوما و ماندال 
باید حقوق عقب افتادۀ کارگران را بپردازند.

2- منبع: شورای هماهنگی مذاکرات خدمات 
PSCBC عمومی

www.nehawu.org.za/…/NE-
20٪20Bulletin٪20Wage٪HAWU

…-

این ضریب که عددی بین صفر و یک   -۳
است معیاری برای نابرابری توزیع درآمد به 
شمارمی رود. ضریب جینی صفر به معنی 
و  جامعه  یک  در  ها  درآمد  کامل  برابری 
ضریب ۱ به معنی تمرکز تمام درآمدها در 
این  هرچه  سان  بدین  است.  فرد  یک  دست 
ضریب بیشتر یعنی به یک نزدیک تر باشد 
در  است.  بیشتر  درآمد  توزیع  در  نابرابری 
سال 20۱۱ ضریب جینی در آفریقای جنوبی 
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برابر 0٫۶۷ بود. برای مقایسه بد نیست بدانیم 
که ۱0 کشور از اعضای سازمان همکاری 

اقتصادی و توسعه که بدترین ضریب را در 
سال 20۱0 داشتند از این قرار بودند:

 0٫2۴ حدود  سوئد  مورد  در  ضریب  این 
است.

http://solidarite-interna- h ۴
tionale-pcf.over-blog.net/cat-

html.۱۱0۱۷9۷۳-egorie

ایران و پیام انتخاباتی باراک اوباما
م . را د

از  یازده سال  سپتامبر درست  یازده  امروز 
نیویورک  در  آمریکا  قدرت  مراکز  انفجار 
که  روزی  میگذرد  سی  دی  واشینگتون  و 
آمریکا با تمسک به آن و با تدارک از پیش 
نظامی  قدرت  از  گرفت  تصمیم  شده  آماده 
ناتو  نظامی  پیمان   ، جهان  در  خود  نفوذ   ،
نامناسب  شرایط   ، اقتصادی  ظرفیتهای   ،
قدرتهای  دیگر  برای  ای  منطقه  و  جهانی 
روسیه  و  شرقی  اروپای  در  بلبشو   ، جهان 
و  چین  اقتصادی   ، نظامی  آمادگی  عدم   ،
بالخره وضعیت اسف بار کشورهای جهان 
سوم تهاجم گسترده ای را در عرصه جهانی 
آغاز کرد و تصمیم گرفت با قدرت آتشی که 
در خود آمریکا شعله ور شده بود کار جهان 
را یکسره کرده و حکومت جهانی بالمنازع 

خود را به دنیا تحمیل کند

چه شباهتی این سیاست با تدارک فاشیستهای 
 . دارد  دوم  جهانی  جنگ  از  پیش  تا  آلمان 
نازیها برای بقدرت رسیدن در سال ۱9۳۳ 
 ، کشیدند  آتش  به  را  کشور  این  پارلمان 
احزاب و مجلس را منحل و خود قدرت را 
بدست گرفتند و با تمام توان صنایع نظامی 
کردند  جرات  که  دادند  گسترش  آنجا  تا  را 
تا  ایجاد  را  متحد  اروپای   ۱9۳۶ سال  از 
رایکسره  شوروی  کار  ژاپن  همکاری  با 

حکومت  و  بروند  آمریکا  سراغ  سرآخر  و 
جهانی تحت رهبری سه کشور آلمان ، ایتالیا 
و ژاپن را بر جهان تحمیل کنند . سیاستی که 
برای مردم جهان و اروپا بیش از ۷5 ملیون 
منهای  تقریبا  و  نفر زخمی  ملیونها  و  کشته 
آمریکا زیر بنای اقتصادی جهان از جمله این 

سه کشور نابود و فلج شد .

جنگی  جو  ایجاد  با  آمریکا  استراتژیستهای 
آمریکا  داخل  در  آلمان  نازیهای  همانند 
و  تاخت  به  و  شمرده  غنیمت  را  فرصت 
تاز به مراکز اقتصادی ، منابع زیر زمینی 
آخرین  تا  بردند  یورش  جهان  بازارهای   ،
و  سرکوب  بسرعت  را  موجود  مقاومتهای 
کشورهای همانند چین و روسیه را بی ثبات 
کجا  در  امروز  آمریکا  ولی  کنند  تسلیم  و 

ایستاده است ؟

جنگ  برای  تدارک  درزمان  کشور  این 
جهانی که تصور میکرد بدون مقاومت پیش 
خواهد رفت ، بدون بدهکاری و حتی مازاد 
با  جهان  ارتش  بزرگترین   ، سرمایه  ذخیره 
بودجه بیش از ۶0٪ بودجه نظامی جهانی و 
تنها ابر قدرت تاریخ تا آنجا پیش رفته بود که 
کشورهای اروپای غربی را پیر و فرسوده 
امروز مجبور شده  میداد  قرار  تحقیر  مورد 

این  امنیت ملی  پیشنهاد شورای  به  بنا  است 
برای  خود  جمهور  رئیس  طریق  از  کشور 
مسئوالن رژیم جمهوری اسالمی پیام بفرستد 
که تضاد بین ایران و اسرائیل مربوط بخود 
گیری  در  صورت  در  آمریکا  و  است  آنها 
گرفت  نخواهد  را  اسرائیل  طرف  نظامی 
آنهم در شرایطی که اسرائیل پادگان نظامی 
اتمی ناتو و آمریکا در خاورمیانه در پیشبرد 
استراتژی جنگی آمریکا نقش تعیین کننده ای 

دارد.

ستاد  رئیس  گیری  موضع  این  با  بالفاصله 
اسرائیل  به  دامپسی  مارتین  آمریکا  ارتش 
نزند و  به ماجراجویی  داد که دست  هشدار 
آن  بکند مسئول عواقب  ایران حمله  به  اگر 
به  حمله  در  که  دامپسی   . بود  خواهد  خود 
هواپیمای نظامی اختصاصی خود در پادگان 
جان  جهان  مطمئن  پادگانهای  از  یکی  کابل 
افغانها  اگر  که  میداند  بخوبی  برد  بدر  سالم 
توانسته اند هواپیمای مرد قدرتمند آمریکا را 
با  بازی  بیاندازند  هدف قرار دهند واز کار 
ارتش ایران که خود را آماده نبرد کرده است 
کار آسانی نخواهد بود مضافا به اینکه ایران 
هرگونه حمله اسرائیل به این کشور را حمله 
آمریکا تلقی کرده و بالفاصله تمامی مراکز 
نظامی  پادگانهای  جمله  از  آمریکا  منافع  و 

مسائل بین املللی



66مجله هفته شماره 31 دی 1391 صفحه  

خواهد  قرار  حمله  مورد  آنرا  سیار  و  ثابت 
داد . پادگانهای سیار آمریکا ناو های جنگی 
اقیانوس هند ، خلیج فارس و  هستند که در 
که هر سه  اند  شده  مستقر  میدیترانه  دریای 
قرار  ایران  موشکهای  رس  تیر  در  منطقه 
دارند . هدفهای بسیار آسان و قابل دسترس 
و  آمریکا  ناوهای  طبعا  ایران  ارتش  برای 
بسیار  فارس  خلیج  منطقه  در  آن  پادگانهای 

آسیب پذیر هستند .

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلویحا به 
که  است  فرستاده  را  پیام  این  ایران  مقامات 
کرده  پیدا  تغییر  و جهان  منطقه  در  اوضاع 
چین  مثل  بزرگ  قدرتهای  العمل  عکس  و 
مقاومت حکومت سوریه  ادامه  و  و روسیه 
، عربستات  اردن   ، ترکیه  تهاجم  برابر  در 
سعودی و کشورهای عضو ناتو به این کشور 
برای تغییر ژئوپولیتیک منطقه بدون شرکت 
فعال ایران راه بجایی نخواهد برد . اوباما در 
این پیام بر روی استفاده از انرژی اتمی حتی 
تا بیست درصد را پذیرفته بشرط آنکه ایران 
پروتکل الحاقی را امضاء کند و به بازرسان 
سازمان انرژی اتمی اجاز بازدید از تمامی 

تاسیسات اتمی و غیر اتمی ایران را بدهد.

اگر ایران پروتکل الحاقی را بامضاء برساند 
تمامی  از  دارد  اجازه  اتمی  انرژی  سازمان 
سرزده  ایران  نظامی  و  اتمی  تاسیسات 
آنکه  کند ضمن  کنترل  را  آنها  و  شده  وارد 
ایران موظف خواهد بود لیست تمامی دست 
در  را  اتمی  و  نظامی  بخش  در  اندرکاران 

قرار دهد در واقع خلع  این سازمان  اختیار 
سالح کامل ایران بدون زحمت و بدون استفاده 
از نیروی نظامی ، یعنی ایران فقط میتواند 
و  دارویی  مصارف  برای  اتمی  انرژی  از 
تولید برق استفاده کند . در پیامهایی که قبال 
از طرف کشورهای غربی به ایران ارسال 
ملی  امنیت  تضمین  از  صحبتی  هیچ  شده 
ایران نیست که مفهوم آن چیزی نیست بجز 
ایران در حالی که  نظامی  کامل  خلع سالح 
همه اعضاء ناتو و اسرائیل از پوشش اتمی 
نظامی و  قدرت  نظر  از  و  بر خورداربوده 
اتمی در سطح منطقه خاورمیانه و جهان از 

دست باالیی بر خوردارند.

اگر کشورهای غربی و آمریکا به ایران این 
نه  بدهند که تحت هیچ شرایطی  تضمین را 
از طریق همسایگان و نه مستقیما به ایران 
حمله نظامی نخواهند کرد و آنرا از طریق 
شورای امنیت سازمان ملل بتصویب برسانند 
المللی  بین  تضمین  با  میتواند  ایران  آنموقع 
پروتکل  اتمی  انرژی  سازمان  نظارت  با  و 
الحاقی را امضاء کند و بدین ترتیب از امنیت 
ملی و در پی آن از منافع ملی کشور دفاع 

شده است .

اتمی  قدرت  دو  باید  توافقنامه  این  سوای 
دیگر سازمان ملل متحد یعنی روسیه و چین 
تضمین کنند که در منطقه خاورمیانه تعادل 
نظامی بر قرار شده و اسرائیل وادار شود تا 
به سازمان انرژی اتمی بپیوندد و خاورمیانه 
غیر  در  بپذیرد  را  اتمی  سالح  از  عاری 

اینصورت این هیوالی اتمی تا زمان حیات 
با  است  ممکن  آن  هر  بختک  همچون  خود 
که حتی غرب  اتمی خود  قدرت  از  استفاده 
را نگران کرده است در صدد ایجاد سرزمین 
موعود از نیل تا فرات بر آید . بر طبق عقاید 
مذهبی یهودیان اسرائیل دو راه بیشتر ندارد 
یا باید همه دشمنان را نابود کند تا به حیاتش 
ادامه دهد که مفهموم آن جنگ دائمی تا زمان 
جنگ  پنج  تاکنون  که  است  اسرائیل  حیات 
بزرگ و نابود کننده را به کشورهای منطقه 
علیه  بر  اصلی جنگ  عامل  و  کرده  تحمیل 
در صدد  اینک  و  بوده  آن  نابودی  و  عراق 
کشاندن آمریکا و غرب برای جنگ با ایران 

است و یا خود در این جنگها نابود شود .

تنها کشور جهان است که هیچیک  اسرائیل 
ایجاد  جمله  از  المللی  بین  پیشنهادات  از 
را  اسرائیل  و  فلسطین   ، اردن  فدراسیون 
برابر  موضع  از  همسایگان  با  صلح  برای 
را نپذیرفته است و تمامی کشورهای غربی 
و آمریکا هم از موضع نژاد پرستی تا کنون 
فشار  تحت  را  کشور  این  اند  نشده  حاضر 
کردن  خنثی  برای  بنابراین   . دهند  قرار 
اول  درجه  در  اسرائیل  اتمی  نظامی  قدرت 
باید توازن قوا از نظر نظامی در منطقه با 
همکاری  با  چه  منطقه  کشورهای  شرکت 
همدیگر و چه بتنهایی بر قرار شود تا زمینه 
چانه زنی با این کشور و کشورهای پشتیبان 
آنرا فراهم آید وگرنه نه غرب و نه اسرائیل 
پای میز مذاکره خلع سالح اتمی خاورمیانه 

نخواهند رفت .
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باراک اوباما بدون هیچ تردیدی در انتخابات 
گزار  بر  دیگر  دوماه  که  جمهوری  ریاست 
میشود انتخاب خواهد شد چه شورای امنیت 
ملی این کشور متشکل از انحصارات بزرگ 
نظامی ، صنعتی و تمامی سردمداران رژیم 
شخصیتی  رامنی  که  میدانند  بخوبی  آمریکا 
و  هم  در  و  آشفته  اوضاع  بتواند  که  نیست 
آمریکای شکست خورده در عرصه  بر هم 
جهانی را سر و سامان بدهد و سکان کشور 
آمریکا  بندیهای  جناح   . بگیرد  بعهده  را 
به  متعلق  خود  اگرچه  اوباما  که  میدانند 
کنسرنهای بزرگ انحصاری نیست و همانند 
افراطیون  و  نظامیان  پشتیبانی  از  رامنی 
مذهبی بر خوردار نیست ولی او بهتر از هر 
منافع  از  میتواند  حال حاضر  در  شخصیتی 
دفاع  کشور  این  انحصاری  سیستم  مجموعه 
کند . اوباما از یک خانواده مبلغ مذهبی آمده 
و میداند چگونه با مردم و خواستهای آنها بر 
خورد کند تا انحصارات بزرگ امپریالیستی 
فرصت پیدا کنند به کارهای خود سروسامان 

بدهند .

نگهداشتن  راضی  برای  او  تیم  و  اوباما 
اند  دیده  زیادی  تدارک  نظامی  راستهای 
تا  نداده  کاهش  را  نظامی  بودجه  طرفی  از 
انحصارات نظامی طغیان نکنند و از سوی 
نقاط  افسا  در  نظامی  های  مانور  با  دیگر 
جهان از جمله در خلیج فارس که با شرکت 
به  دارد  سعی  شد  خواهد  آغاز  کشور   25
کشورهای شیخ نشین که از آینده خود بسیار 
دهد  ایران هم هشدار  به  و  آرام  را  نگرانند 
در  خود  منافع  از  تا  است  آماده  آمریکا  که 
منطقه دفاع کند و به اسرائیل هم بفهماند اقدام 
نابخردانه حمله نظامی به ایران منافع آمریکا 
بخطر  هست  هم  اسرائیل  خود  منافع  که  را 

نیاندازد .

در  غرب  و  آمریکا  مسئله  ترین  عمده 
خاورمیانه مذاکره و توافق با ایران است که 
در محدوده امنیتی روسیه قرار دارد اگرچه 
بی  برای  اسرائیل  چماق  از  همچنان  غرب 
ثبات کردن ایران و خاورمیانه استفاده میکند 
. امریکا و غرب بخوبی دریافته اند که خط 
کشی ها روشنتر شده و دیگر قدرتهای جهانی 
و منطقه ای از جمله ایران خواهان شرکت 
در تصمیم گیرهای منطقه ای و جهانی هستند 
این است که مثل همیشه قصد دارد تا بزعم 
خود از موضع قدرت به مسائل بر خورد کند 
در عین حال که نه توان در گیری دیگر را 
دارد و نه امکان پیروزی در جنگ در منطقه 
خاورمیانه . ناتو مخفیانه و از طریق روسیه 
به  دست  هنوز  اگر  و  است  فرار  حال  در 
اقداماتی میزند فقط نشان دادن چنگ و دندان 

است که دیگر بررایی ندارند .

عدم  جنبش  کشورهای  کنفرانس  برگزاری 

از  کشور   ۱۴0 از  بیش  شرکت  با  تعهد 
غرب  تالش  علیرغم  جهانی  کشور   ۱92
با  تماس  و  کنفرانس  ان  تشکیل  عدم  برای 
تمامی کشورهای عضو حتی یک کشور به 
درخواستهای غرب پاسخ مثبت نداد در نتیجه 
ایران و جنبش عدم تعهد بود که موفق  این 
شدند از موضع قدرت با کشورهای غربی و 
آمریکا به چانه زنی بپردازند . تمامی شرکت 
برای  را  اهدافی  کنفرانس  این  در  کنندگان 
از  میکردند  دنبال  خود  ملی  منافع  تضمین 
جمله مصر و عربستان سعودی که در درجه 
اول میبایست که به مردم خود پاسخ میدادند 
که مستقل هستند یا نه ؟ این دوکشور عضو 
عدم تعهد و دیگر کشورها با پشتیبانی جنبش 
عدم تعهد و استفاده از معضالت و مشکالت 
بیشتر  اقتصادی کشورهای غربی و آمریکا 
آن  این  بگیرند  امتیاز  آنها  از  میتوانند 

نگرانیست که غرب را راحت نمیگزارد.

اگر  دادکه  وعده  خود  شنوندگان  به  رامنی 
تمام  شد  نخواهد  که  بشود  جمهور  رئیس 
داخلی  مشکالت  حل  برای  خودرا  تمرکز 
نفت  از  را  آمریکا  حتی  و  گذاشت  خواهد 
خاورمیانه بی نیاز خواهد کرد این پیام نشان 
اقتصادی در داخل آمریکا  از بحران عمیق 
کار  اتمام  یعنی  شود  اجرایی  اگر  که  دارد 
کشورهایی همانند ژاپن ، آلمان ، کره جنوبی 
بود  خواهد  جهان  کشورهای  ودیگر  و… 
آمریکا  با سرنوشت  را  نوشت خود  که سر 
گره زده اند . از طرف دیگر نگرانی شیخ 
رابشدت  آنها  و  افزایش  را  عرب  نشینهای 
سیاست  این  اگر  چون  کرد  خواهد  متزلزل 
اجرایی شود یعنی پایین آمدن قیمت نفت در 
بازار جهانی و کاهش در آمد این کشورها که 

میشود گفت سرنگونی همه آنها

سعی  و  مفرستد  پیام  ایران  به  اوباما  اینکه 
بهتر  جهان  برای  فعال  که  کند  وانمود  دارد 
نه  کنیم  اقتصادی  محاصره  را  ایران  است 
ضعف  موضع  از  بلکه  قدرت  موضع  از 
سرچشمه میگیرد چون نه غرب تاب و توان 
حمله به ایران را در شرایط فعلی دارند و نه 
بر کشورهای غربی  اقتصادی حاکم  بحران 
بچنین  تا دست  میدهد  آنها  به  را  امکان  این 
حماقتی بزنند که میتواند توازن قوا را هم در 
منطقه و هم در جهان برای همیشه بهم بزند .

بسوی  دست  واوباما  آمریکا  گفت  میشود 
اشکال  به  سالها  که  اند  کرده  دراز  کسانی 
اند  کرده  مزاحمت  ایجاد  آنها  برای  مختلف 
بهم   ، روسیه  انتخابات  در  آشکار  دخالت 
آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای  روابط  زدن 
از  بسیاری  و  ایران  اقتصادی  محاصره   ،
شمال  سراسر  در  جنگ   ، دیگر  کشورهای 
در  سعی  و  هندوستان  مرزهای  تا  آفریقا 
زدن  بهم   ، چین  اقتصادی  پیشرفت  تخریب 

تخریب   ، خاورمیانه  کشورهای  بین  روابط 
در مناسبات روسیه با اروپای غربی همه این 
اجتماعی  امنیت  نامناسب  وضع  و  سیاستها 
در خود آمریکا این واقعیت را نشان میدهد 
ای  وجهه  دیگر  تنها  نه  قدرت  ابر  این  که 
نیز  خود  درون  در  بلکه  ندارد  جهان  در 
که  است  مواجه  ای  عدیده  مشکالت  با 
سروسامان دادن آنها به ده ها سال نیاز دارد 
آنهم با کمک همه کشورهای جهان . آیا این 
غول نظامی از اینهمه شکست درس عبرت 
خواهد گرفت و یا همانند قدرتهای اروپایی و 
ژاپن تا شکست نهایی به جنگ و جنایت در 

جهان ادامه خواهد داد .

با اوضاع درهم و بر هم اقتصادی آمریکا و 
ثباتی که گریبان جوامع غربی  غرب و بی 
را فرا گرفته برای کشور ما فرصتی ایجاد 
شده تا با دیپلماسی فعال مناسبات خود را با 
همسایگان بهبود ببخشیم . ایران باید شرایطی 
ایجاد کند تا تمام نیروهای در گیر در عراق ، 
افغانستان ، پاکستان پشت میز مذاکره بنشینند 
و هرچه زودتر در این کشورها ثبات و امنیت 
برای کار اقتصادی فراهم شود ، ایران باید 
متاسفانه  که  را  گروه  یک  از  دفاع  سیاست 
ضربه مهلکی به منافع ملی همه کشورهای 
از جمله ما زده را کنار بگزارد و  همسایه 
شود  مذاکره  وارد  گیر  در  همه طرفهای  با 
یابد  پایان  داخلی  جنگهای  و  ها  خشونت  تا 
از  خارجی  نیروهای  خروج  برای  فشار   .
این سه کشور برای منافع ملی ما از اهمیت 

درجه اول بر خوردار است .

تعهد  عدم  جنبش  کشورهای  درست  سیاست 
قید  بدون  و  جانبه  همه  همکاری  زمینه  در 
در  دخالت  عدم  مهمتر  همه  از  و  شرط  و 
امور داخلی دیگر کشورها باید هرچه زودتر 
اجرایی شود . بهترین دفاع برای هر کشور 
همسایگان بدون بحران است نه شرکت در 
اولویت برای  ، مسئله مهمتر  تعمیق بحران 
روی  بر  تمرکز  همسایه  کشورهای  و  ما 
پیشرفت اقتصادی و خودکفایی داخلی است .

دو  طی  که  بدی  تجربه  گذاشتن  سر  باپشت 
باید  بودیم  گریبان  در  سر  آن  با  گذشته  ده 
ضرورتا زمینه این همکاری را فراهم کنیم 
و اجازه ندهیم بحرانهای خارجی و وارداتی 
کشورما و همسایگان را فلج کند . پیشرفت 
و ثبات داخلی و همکاری با همسایگان تنها 
امنیت ملی  امنیت اجتماعی و  تضمین کننده 
کشوراست که استقالل ملی را تحکیم میبخشد 
و برای ایران فرصت ایجاد میکند تا با هزینه 
پی  را  پیشرفت  و  اقتصادی  توسعه  کمتر 

گیری و دنبال کند .
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ابعاد سه گانه کشتار در آفریقای ماندال
علی فرزانه

آفریقای  در  النمین  معدن  کارگران  کشتار 
جنوبی در روز ۱۶ آگوست به خودی خود 
آغاز و پایان دو فرایند اجتماعی محلی و در 
عین حال آغاز ِ پایان یک توهم ایدئولوژیک 
– سیاسی است که فراتر از آفریقای جنوبی 

ولی متأثر از آن شکل گرفت.

فرایند اول:

به  النمین  معدنچیان  کشتار  شکل  و  کیفیت 
و  کارگر  کشتن۳۶  بود.  آور  حیرت  راستی 
زخمی کردن کارگران زیادی در چند دقیقه 
. اگر طبقه بندی ای را برای اعمال خشونت 
سر  به  آن  در  که  دوره ای  در  انسانها  علیه 
بی  کشتاری  چنین  بگیریم،  فرض  می بریم 
عام  قتل  می گیرد.  قرار  آن  صدر  در  شک 
بیشتر  دستمزد  دریافت  برای  که  کارگرانی 
گفتگوئی.  هیچ  بدون  بودند،  کرده  اعتصاب 
با  می گفتند  کارگران  که  حالی ست  در  این 
حتا  معادن  در  کندن  جان  همه  این  وجود 
بفرستیم.  مدرسه  به  را  بچه هامان  نمی توانیم 
حقوق ماهیانه این کارگران حدود500 دالر 

است.

از نقطه نظر درآمد، آفریقای جنوبی قویترین 
و  های20  گروه  عضو  و  قاره  اقتصاد 
BRICS ، و از لحاظ منابع معدنی در زمره 
منابع  بزرگترین  دارای  دنیاست.  کشور   5
منگنز و پالتینیوم بوده و از بزرگترین ذخائر 

طال، الماس، کرومیت و وانادیوم برخوردار 
است. اقتصاد این کشور عمدتاٌ بر استخراج 
طال و الماس بنا شده و یک سوم صادرات 
آن  الماس  2009صنعت  در  طالست.  آن 
این کشور همچنین  چهارمین در جهان شد. 
تولیدکننده عمده ،ذغال سنگ،منگنز و کروم 

است. )۱(

آفریقای  در  فعال  بزرگ  شرکتهای  مالکیت 
بزرگ  انحصارات  به  متعلق  عمدتاٌ  جنوبی 
همین  اروپائی ست.  و  آمریکائی   انگلیسی، 
شرکت النمین به عنوان یکی از بزرگترین 
و متقدمان تولید پالتین در جهان در انگلستان 
انگلیسی  اکثراٌ  آن  مدیره  هیأت  و  شده  ثبت 

هستند.

 ٪9/2۴ بیکاری  نرخ  کشوری  چنین  در 
زیر  آن  جمعیت  درصد   50 و  بوده  درصد 
از  و   ،}-200۱CIA{می باشند فقر  خط 
لحاظ نابرابری توزیع درآمد میان خانوارها 
)ضریب جینی( دومین کشور جهان بعد از 

نامبیا است. )2(

توجیه گر  خود  خودی  به  مشخصات  این 
شکاف طبقاتی عظیمی ست که تنها از طریق 
قهر سرکوبگر قابل کنترل است. چنین مبنای 
اقتصادی ئی وجود رژیم آپارتاید را در گذشته 
نیز توجیه می کرد. پلیس حکومت حاضر نیز 
اثبات کرد که این موروثه را به خوبی نگاه 
داشته است. همین چاشنی و ذهنیت خشونت 
در  را  سرد  سالح  وجود  می تواند  حاکمین 

میان اعتصاب کنندگان توجیه کند.

چنین  استعداد،  این  وجود  از  گذشته  اما 
نمی توان  یکم  و  بیست  قرن  در  را  کشتاری 
به سادگی به سُبعیت رژیمی منتسب کرد که 
طبقاتی  شکاف  چنین  از  باید  االصول  علی 
است  این  از  حاکی  چیز  همه  حمایت  کند. 
آگاهانه و از  آفریقای جنوبی  پلیس  برخورد 

پیش محاسبه شده بوده است.

اگر به برخورد پلیس قبل و در خالل و بعد 
زاویه  که  می یابیم  در  کنیم،  دقت  حادثه  از 
خیال  که  گونه ای ست  به  حکومت  برخورد 
رعب  و  پیشگیرانه  جنبه ی  مّصرانه  دارد 
آور خشونت را به رخ طبقه کارگر ِدر حال 

خیزش بکشد )۳(

کشتار  از  قبل  پوست  سیاه  پلیس  رئیس 
کارگران  برای  خبرنگاران  مقابل  در  چنان 
قاموس  در  که  کشید  نشان  و  خط  معدنچی 
بی شرمانه  نیز  کشورها  مرتجعترین  ِپلیس 

محسوب می شود:

»ما از اونا خواستیم که اونجا را ترک کنند.
من نمی خواهم به شما توضیح بدهم که اگر 
این کار را نکنن چی میشه اما اینو می گم که 

ما امروز به این ماجرا پایان می دیم«.

و پس از کشتار، بیشرمانه تر اعالم کرد که 
حمله  مورد  سازمان یافته  صورت  به  پلیس 
از  دلیل  همین  به  و  گرفت  قرار  کارگران 
خود دفاع کرد. در حالی که خود او قبل از 
حادثه ماجرا را فاش کرده بود و افراد خود 
را برای خاتمه دادن به اعتصاب به هر قیمت 
استقبال  به  و  داده  سازمان  روز  همان  در 

کشتار رفته بود. )۴(

ملی  »کنگره  حکومت  که  است  این  حقیقت 
خود  زوما  جیکوب  رهبری  به  آفریقا« 
رو  به  رو  منفرد  اعتصاب  یک  با  تنها  را 
نمی بیند، بلکه مهیای سرکوب جنبش در حال 
می شود.  کارگری  اعتصابات  از  گسترشی 
اکنون اعتراض و اعتصاب، به پدیده ای رایج 
شده   بدل  جنوبی  آفریقای  معدنی  صنایع  در 
است. گفته می شود که بر اساس آخرین آمار 
موجود، تعداد روزهای »از دست رفته ی« 
 20۱0 سال  در  اعتصابات  اثر  بر  کاری 
معادل ۶/20 میلیون روز، یعنی چیزی بیش 
از ده برابر میزان روزهای مشابه در سال 
2009 است. بیشتر این اعتصابات با هدف 

کارگری
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افزایش دستمزد شکل می گیرند. )5(

گسترش روزافزون نفوِذ »اتحادیه معدنچیان 
و کارگران ساختمانی«)AMCU( در مقابل 
معدنچیان«  ملی  »اتحادیه  اعضای  ریزش 
(NUM(، وابسته به حزب حاکم، خود نشانه 
بارزی از رادیکال شدن جنبش کارگری در 
تعمیق  حال  در  اقتصادی  بحران  با  مواجهه 
به صنایع  اعتصابات  دامنه  است)۶(.توسعه 
از  پس  النمین  کارگران  از  دفاع  در  دیگر 
شرائط  آمادگی  از  هم  آگوست   ۱۶ کشتار 
به  توجه  با  و  عمومی،  اعتصاب  برای 
خبر  حکومت  علیه  شورش  آفریقا،  سنتهای 

می دهد. )۷(

هفته  )دو   )۸( آگوست   ۳ جلسه  محتوای 
منابع  وزیر  شرکت  با  که  کشتار(  از  قبل 
معدنی، اعضای تیم »رشد و توسعه صنایع 
تولید  شرکت های  عامل  مدیران  و  معدنی« 
ادامه جلسه  پالتین کشور در پرتوریا و در 
زبان  از  استفاده  وجود  با  شد،  منعقد  ژوئن 
حکومت  سراسیمگی  بورژوائی،  استعاره 
را در مواجهه با بحران اقتصادی و اثرات 

اجتماعی آن نشان می دهد.

عرضه  ناموزونی  در  را  بحران  علت  آنها 
که  کردند  اعالم  جهانی  بازار  در  تقاضا  و 
بازیافتی،  و  قراضه  فلز  از  استفاده  افزایش 
جایگزینی روزافزون پالدیوم با قیمت پائین 
به جای پالتین آن را تشدید کرده و در نتیجه 
موجب کاهش توان رقابتی این صنعت شده 
در  را  بحران  رفع  حل  راه  جلسه،  است. 
حذف  طریق  از  هزینه  کاهش  در  نهایت 
محتاطانه مشاغل در کوتاه مدت و بلند مدت 

ارزیابی کرد.

بر  آن  اقتصاد  که  کشوری  در  است  روشن 
هرگونه  است  استوار  معدنی  صنایع  پایه 
این  در  حل  راه  عنوان  به  اساسی  تغییر 
صنعت، صنایع دیگر کشور را نیز به تالطم 

می اندازد.

در واقع بحران جهان سرمایه داری که تا به 
اصلی  کشورهای  در  حتی  بورژوازی  حال 
سیستم نتوانسته است هیچ راه حل اقتصادی 
برای آن بیابد از همان سال 200۸ آفریقای 
نرخ  کشید.  خود  گرداب  به  نیز  را  جنوبی 
رشد اقتصادی به سرعت کاهش یافت و در 
مارس 2009 حتا به حدود منهای ۶ درصد 
رسید. حزب حاکم کنگره ملی نیز به تبعیت 
از سران بورژوازی جهانی در نهایت ناچار 
پلیسی  و  سیاسی  سطح  به  را  بحران  است 
از  تهاجمی  روحیه  با  و  کشانیده  نظامی  و 
منافع خود و انحصارات امپریالیستی شریک 
در مقابل کارگرانی دفاع کنند که ناچارند در 
سهم  طبقاتی  جامعه  در  جاری  بقای  تنازع 

حیات خود را از اندوخته ی حاکمانِ غارتگر 
نیستند چون  پیگیرانه حاضر  و  کنند،  تأمین 
بحران  دوره  در  سرمایه داری  کاالهای 
و  ارزش  کاهش  و  بازار  نوسانات  گرفتار 
آنان  شوند.  کارشان  نیروی  ماندن  نفروخته 
با مبارزه برای تأمین حد ِقابل قبول زندگی، 
و  بیکاری  مقابل  در  را  انسانیت  اعتالی 
نامربوط  تا  می دهند  قرار  حقیرانه  دستمزد 
به  را  سرمایه داری  سیستم  مشکالت  بودن 

خود عمالً اعالم کنند.

فرایند دوم:

کشتار  در  را  خود  پایان  که  فرایند  این 
داد،  بروز  اگوست   ۱۶ روز  در  معدنچیان 
از ۱99۳ با مذاکرهء هدایت شده ای شروع 
به  آفریقا  ملی  کنگره  حزب  میان  که  شد 
رهبری نلسون مندال و حزب حاکم »ملی« 
به رهبری فردریک دی کلرک نخست وزیر 
نماینده  و  جنوبی  آفریقای  نژادپرست  رژیم 
آفریکنرهای سفید پوست هلندی االصل انجام 

گرفت.

شباهت  جنوبی  آفریقای  حاکم  سفید  اقلیت 
کاملی با حکومت اسرائیل در منطقه عربی 
خاورمیانه داشت که چون نیروی فشاری بر 
کشورهای همسایه سیاه پوست عمل می کرد. 
رژیم آپارتاید ساالنه بیش از ۱0 میلیارد دالر 
همسایگان  علیه  نظامی  عملیات  انجام  برای 
هزینه می کرد. دشمنی عمومی در کشورهای 
قاره با اقلیت سفید حاکم در این کشور چنان 
امپریالیستی  کشورهای  که  بود  شده  حاد 
نیز،  آلمان را  انگلیس و  آمریکا،  ذینفع مثل 
هرچند با اکراه، ناچار به تبعیت از اوضاع و 
تصویب تحریم های گوناگون علیه آنها کرده 
بود. شدت نفرت افکار عمومی جهان و به 
آفریقا به حدی بود که  خصوص مردم قاره 
بودند.  انزجار  اعالم  از  ناگزیر  دولتها  همه 
در ایاالت متحد به رغم وتوی رونالدریگان، 
فشار  آمریکا،   ۸0 سالهای  جمهور  رئیس 
زیادی از طرف کنگره برای تشدید تحریم های 
می شد؛  وارد  سیاسی  فشارهای  و  اقتصادی 
همین اوضاع در انگلستان با نخست وزیری 
مارگرتتاچر و آلماِن هلموتکهل حکفرما بود.

آپارتاید  فشارها توانست پس از مدتها رژیم 
را به میز مذاکره با مخالفین خود در حزب 
که  حالی  در  بکشاند؛  آفریقا  ملی  کنگره 
بحران سیاسی در کشور به مبارزه مسلحانه 
حکومت  قوانین  و  شده  کشیده  آنها  میان 
نظامی حکفرما بود. خواست مصادره و ملی 
شدن اموال شرکتهای امپریالیستی و انقالب 
حزب  در  سوسیالیستی  تم  با  دموکراتیک 
امکان  میزانی  تا  و  بود  گرفته  باال  کنگره 
انقالب در تمام قاره سیاه را  گسترش دامنه 

فی النفسه تقویت می کرد.

سراسیمه  داری  سرمایه  عمده  کشورهای 
کوشش کردند با تقویت جناح راستِ مخالفان 
و اصرار برای آزادی نلسون مندال از زندان 
کار  ملی،  کنگره  رادیکال  و تضعیف جناح 
توافق و و انحراف مبارزه را تسریع کنند. 
توافق و سازشِ دو طرف منتهی به انتخاباتی 
شد که فقط تغییراتی را در سطح سیاسی و 
اجتماعی به وجود آورد، و تبعیض نژادی به 
عنوان پدیده ای که دیگر سودآوری شرکتهای 
منسوخ  می انداخت  مخاطره  به  را  بزرگ 

شد.)9(

ِبدون  »انقالب   ۱99۴ روزهای  همان  از 
خون« نلسون ماندال که محصول سازش با 
حکومت آپارتاید بود به بار نشست و نلسون 
انتخاب شد،  ماندال به عنوان رئیس جمهور 
پیدا بود که چنین توافقی بیشتر راه حلی برای 
نجات منافع شرکتهای بزرگ خارجی بود که 
اقتصاد آفریقای جنوبی را در دست داشتند تا 
رهائی سیاه پوستان از تبعیض نژادی . اگرچه 
رفع تبعیض نژادی به خودی خود دستاورد 
مهمی محسوب می شد، اما نه به قیمت تخلیه 
ملیونها  پشتوانه  به  که  انقالبی ای  انرژی 
تا  کارگر در حال استثمار شدید می توانست 
عمق اقتصادی جامعه نفوذ کرده و تواماٌ به 
ملی کردن مراکز اقتصادی کشور در حوزه 
تولید، تجارت ، خدمات و غیره منجر شود. 
با  آپارتاید  سیاسی  رژیم  تعویض  واقع  در 
رژیمی به رهبری سیاسی حزب کنگره ملی 
با استفاده از وجهه نلسون ماندال که 2۷ سال 
باعث  توانست  فقط  بود  محبوس  زندان  در 
تخفیف مبارزه طبقاتی و ایجاد توهم پیرامون 
یک حکومت سیاه خودی باشد. اما نمی توان 
این نکته را انکار کرد که َهَرس کردن هر 
کارگر  طبقه  دید  شفافیت  مانع  که  زائده ای 
در مبارزه طبقاتی گردد، از جمله اختالفات 
نژادی، قومی، مذهبی و ملی در حقیقت قدمی 
به جلو خواهد بود. از این نظر حذف مانع 
که عملی  آنجا  آفریقای جنوبی،تا  در  نژادی 
شده است، باعث اتحاد کارگران از هر نژاد 
و رنگ پوستی شده و بورژوازی را چون 
طبقه ای یکدست، بدون توجه به نژاد و رنگ 
مبارزه  استراتژیک  هدف  عنوان  به  پوست 

عالمتگذاری می کند. )۱0(

بود  سیاهی  فریب  پایان  آگوست   ۱۶ کشتار 
و زوما  مندال  ورای حکومت حزب  در  که 
رنگ درخشان طال، الماس و پالتین را پنهان 
استعداد  همان  پیر  مادیبای  حزب  می کرد. 
سرکوبی را داراست که سلف او حزب ملی 
فردریک کلرک و پیشینیان او؛ زیرا هر دو 
بی هیچ تفاوتی نیروی خود را از رگه های 
و  می گرفتند  سرزمینی  طبیعی  معادن  غنی 
حکومتگران  سیاهی  و  سفیدی  که  می گیرند 
تأللو  تا  است  بوده  ساتری  پرده ی  فقط  آن 
درخشان فلز گرانبها چشمان خیره ی کارگر 
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این  نکند.  ماجرا روشن  حقیقت  بر  را  سیاه 
پلیس سفید  به دست  کارگر سیاه  بار کشتار 
پایان  و  کرد  برمال  را  دعوا  ماهیت  سیاه  و 
فریبی را نمایان کرد که حدود دو دهه چهره 
کنگره  کالبد  در  را  امپریالیستی  بورژوازی 

ملی پنهان کرده بود.

فرایند سوم:

رویدادهای  نود  دهه  ابتدائی  سالهای  در 
»پیمان  انحالل  شوروی«،  »اتحاد  سیاسی 
کلی  طور  به  و  »کومکون«  و  ورشو« 
به  دولت های  شدن  ساقط  و  شرق  اردوگاه 
اصطالح سوسیالیستی در کشورهای اروپای 
به خود  را  دنیای سیاست  تمام  توجه  شرقی 
را  بی نظیری  جنجال  و  بود  کرده  معطوف 
همه  در  کمونیستی  جنبش  و  کمونیسم  علیه 
جایگزینی  بود.  آورده  وجود  به  جهان  جای 
اغلب مسالمت آمیز دولت های بوروکراتیکی 
که به نام سوسیالیسم در این کشورها حکومت 
می کردند و دیگر پشتیبانی اردوگاهی از آنها 
استقبال  از  که  دولت هایی  با  بود  شده  سلب 
غربی  امپریالیستی  کشورهای  حمایت  و 
در  شدن  جذب  خواهان  و  بوده  برخوردار 
تشکیالت سرمایه داری غربی بودند بر زمینه 
نام انقالب های رنگی  نارضایتی مردم و به 
مساعدی  بسیار  زمینه  غیره  و  مخملی  و 
تبلیغات  کارزار  که  بود  آورده  وجود  به  را 
سیستماتیکی علیه کمونیسم و انقالب به طور 
کلی، که در آن دوران با نام جنبش کمونیستی 
این  شود.  انداخته  راه  به  بود،  خورده  گره 
شرق،  اردوگاه  فروپاشی  بهانه  با  تبلیغات 
جنبش های  سرکوبی  انگیزه  به  حقیقت  در 
کارگری و انقالبی، و برای تزریق نومیدی 
سازمان  جهان  زحمتکش  مردم  اذهان  در 
از  خواهان  رفته  رفته  که  بود  شده  داده 
به طور  سرمایه داری  سیستم  برداشتن  میان 
سقوط  برای  مبارزه  حال  در  عمالً  و  کلی 
به  وابسته  دیکتاتور  و  فاسد  حکومت های 
نیافته  آن در کشورهای به اصطالح توسعه 
نظیر  سرمایه داری  استراتژیست های  بودند. 
مشغول  ذکرشان  و  فکر  زبیگنیوبرژنیسکی 
تنظیم و توجیه روندهائی بود که با فروپاشی 
نام های  انواع  (از  تحمیلی«    فاضله  »مدینه 
کمونیسم  برای  برژنیسکی  آقای  که  ابداعی 
میتراشیدند)، همه چیز برای تکامل در جهت 
موافق  نابرابری  با  اتفاقاً  که  انسانی  طبیعت 
تئوریسین های  این  است.  شده  فراهم  است 
به  ناباوری  در  چنان  آن  خود  »تحمیلی« 
به سر می بردند که در همان  دورنماها  این 
و  غربی،  جوامع  تبدیل  از  کنان  مویه  حال 
به خصوص جامعه آمریکا، به جامعه ای به 
و  می نالیدند  معنوی  غیر  و  مصرفی  شدت 
مستأصل بودند که در این صورت رهبران 
بورژوازی قادر به رهبری این پروسه خیالی 

تکامل نخواهند بود. )۱۱(

فرصتی به دست آمده بود تا نه رقیب جنگ 
گردونه  از  چندی  قوا  تمدد  برای  که  سرد، 
دیرینه  دشمنی  بلکه  می شد،  خارج  رقابت 
آن  به  نه  مأیوس شود. کمونیسم  و  سرکوب 
صورتی که در اردوگاه شرق چروکیده شده 
جنبش های  در  که  صورتی  به  بلکه  بود، 
دموکراتیک  انقالبی  جنشهای  و  کارگری 
مبارزه می کرد آن خصم استراتژیکی بود که 
باید سرکوب  آمده  دست  به  فرصت  این  در 

می شد.

پر  کوششهای  از  آکنده  چنین  فضائی  در 
هزینه تبلیغاتی برای اشاعه ی یأس از انقالب 
در  آپارتاید  نظام  حذف  سرمایه داری،  ضد 
آفریقای جنوبی از طریق مذاکره با مخالفان 
عمومی  انتخابات  از طریق  قدرت  انتقال  و 
اقشار  میان  در  که  داشت  را  استعداد  این 
عنوان  به  سوم،  جهان  کشورهای  متوسط 
و  واقعی جنب  انقالب های  جایگزین  الگوی 
جوشی را علیه ایده انقالب به طور کلی راه 
اندازد. جایزه صلح نوبل ۱99۴ را مشترکاً 
به دو دشمن سابق و همکار فعلی )مندال و 
کلرک( دادند و پس از آن مسابقه برای دادن 
انواع جایزه به مندال رواج یافت )250 جایزه 
این راه فرهنگ واسطه گری  از  تا  تا حاال( 
اقشار  روشنفکران  برخی  میان  در  سیاسی 
منافع  از  بهره ای  و  یافته  رواج  متوسط 
که  جهانی  بورژوازی  میلیاردی  هزاران 
به جیب زده  بدبختی زحمتکشان  و  از رنج 
می شد به حساب مامورین ُمبلغ صلح در میان 

طبقات پائین جامعه واریز شود.

مرگبار  سکوت  که  نیز  ما  خود  کشور  در 
سازمان های چپ  و  بود،  حاکم   ۷0 سالهای 
هم  در  خود  آمادگی  عدم  دلیل  به  عمدتاً 
وضعیت  در  مبارزین  و  بودند  شده  شکسته 
فرصتی  می بردند،  بسر  پراکنده  و  مخفی 
این  با  هماهنگی  در  کسانی  تا  بود  فراهم 
طمع  به  و  جهانی  ضدانقالب  ضرباهنگ 
خوان  این  از  چرب  لقمه ای  به  دسترسی 
پژوهشی  من درآوردی  ُپستهای  )انواع  یغما 
و مشاوره ای…در داخل و خارج کشور( و 
شرکت در این آشفته بازار فریب و ریا، از 
اطمینان  و  اسالمی  جمهوری  تحکیم  طریق 
انقالبی  رادیکالیسم  ناپذیری  بازگشت  از 
مارکسیسم، که زمینه الزم را برای رفرمیسم 
و داللی سیاسی فراهم می آورد،با استفاده از 
فضای مطبوعاتی که برای آنها مهیا شده بود 
تبلیغ  به صورت  را  جهانی  کار ضدانقالب 
اصالحات حکومتی و آشتی طبقاتی در اینجا 
نیز پیش ببرند. حاملین این گرایش طیف های 
خرده بورژوازی بودند که بخشی به صورت 
انقالب،نظیر  از  بریده  گورباچفی  چپ های 
صورت  به  که   )۱2( فرخنگهدار  ؛امثال 
از  زیادی  مأیوس  بریده های  و  سازمانی، 
انفرادی،  صورت  به  مختلف  جریان های 

امثال  لیبرال  بورژوازی  خرده  بخشی  و 
که  سرگردانی  مسعودبهنود)۱۳(خبرنگار 
فعالً کشتی مقصودش در بی بی سی فارسی 
جهانبگلو)فیلسوف  ورامین  انداخته  لنگر 
لیبرال های  تازه  عدم خشونت()۱۴(؛ بخشی 
نظیر،  نوسوادنی  و  حکومتی  طلِب  اصالح 
اکبرگنجی)۱۶(  عباسعبدی)۱5(،  امثال 
نظیر  دیگری  افراد  )البته  بودند.  غیره  و 
بنا  سازگارا  و  زاده  نوری  میالنی،  عباس 
ِحامیان مالی خود، گاه مدافعان  به مصلحت 
گاه،  و  می شوند  آمیز  مسالمت  روشهای 
همچون دوره فعلی، مدافعان روشهای تجاوز 

نظامی امپریالیسم(.

همه به نحوی کشف تازه خود را در مورد 
که  مختلفی،  رسانه های  در  انقالب  مرگ 
آزادانه منتشر می کردند، فریاد زده و سعی 
نهایت  آمده  دست  به  فرصت  از  می کردند 
ضد  این  که  پیداست  بکنند.  را  استفاده 
را  خود  مخصوص  درد  هم  وطنی  انقالب 
بزنگاهی  در هر  که  بودند  دیده  آنها  داشت. 
می شود  ایجاد  سیاسی  قدرت  در  شکافی  که 
همین جنبش کمونیستی خیلی ضعیف و بدون 
فعال  چنان  کارگری  جنبش  با  اساسی  پیوند 
می شود و چنان به سرعت نفوذ خود را به 
خصوص در قشرهای روشنفکری گسترش 
توسعه  را  سیاسی  رادیکالیسم  دامنه  و  داده 
به  جوالن  برای  زمینه ای  هیچ  که  می دهد 
اصطالح روشنفکری و بساط معامله گری و 
نمی ماند.  باقی  آنها  برای  قدرت  آستانبوسی 
پس سراسیمه شکست تشکیالتی چپ را در 
مقابل جمهوری اسالمی به فال نیک گرفته و 
هریک گوشه ای از دامان رژیم را گرفته و 
روزنه ای برای ورود خویش می جستند. آنان 
ارتقا  و  اسالمی  جمهوری  اصالح  منادیان 
انزجار  اعالم  بودند.  سکوالر  نظام  به  آن 
بر می انگیخت  آنان را  نفرت  انقالب که  از 
پشتوانه  بود  انقالب  منادی  که  کمونیسم  و 
در  مداحی  هر  در  آنان  وفاداری  مدرک  و 
آستان ارتجاع حاکم بود. آنها در تن کوچک 
هر یک از خود نلسون مندالئی را می دیدند 
آفریقای  بدون خون  قدرِت  انتقال  نمونه ی  و 
جنوبی ترجیع بند نظام رفتاری آنان بود؛ حال 
چه در کاروان آخوند سیدمحمدخاتمی خیمه 

زده باشند، چه در اردوی موسویوکروبی .

به  را  خود  عمداً  انقالبی  ضد  طیف  این 
مسؤلیت  احساس  هیچ  بی  و  زده  فراموشی 
فریب  در  سعی  فردی  وجدان  و  اجتماعی 
اذهان اقشار روشنفکری جوان جامعه کردند 
اجباری  خأل  در  که  کرد  انکار  نمی توان  و 
مساعد  شرائط  و  مارکسیست  چپ  حضور 
آنان  بودند.  موفق  زیادی  اندازه  تا  دوره  آن 
ارتجاع  مقابل  در  به قصد خلع سالح مردم 
اپوزسیون  حزب  توفیق  که  می کردند  انکار 
کشانیدن  سازش  به  در  جنوبی  آفریقای  در 
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وجود  دلیل  به  تنها  و  تنها  آپارتاید  حکومت 
به صورت  که  قوی ای ممکن شد  تشکیالت 
مسلحانه در پشت مذاکرات کمین کرده بود. 
حمالت نظامی رژیم و استقرار وضعیت فوق 
العاده در کشور قادر به مهار فعالیتهای حزب 
کشورهای  ترس  و  نبود،  آفریقا  ملی  کنگره 
امپریالیستی از شعار مصادره اموال و ملی 
اشاعه  و  خارجی  دارائی شرکت های  کردن 
حزب  جناح  می توانست  که  انقالبی  افکار 
کوشش های  موجب  کند  تقویت  را  مخالف 
وگرنه  شد.  سازش  ایجاد  برای  آنها  فعاالنه 
گفتگوی  با  نبود  قادر  ماندال  نلسون  هزار 

خشک و خالی قدرت را تصرف کند.

حال  عین  در  ماریکانا  کارگران  کشتار 
وطنی  عوامفریبی  منجالب  این  بر  پایانی 
نیز می باشد. آشکار شد که خرده بورژوازی 
مسلح نیز اگر سالح خود را علیه بورژوازی 
بکارگیری  جز  به  چاره ای  نیاندازد  کار  به 
ضد  یا  انقالب  یا  ندارد.  کارگران  علیه  آن 
تاریخی  حقیقت  این  دیگر  بار  یک  انقالب؛ 
اثبات رسید. چه رسد  به  در عمل  علمی  و 
به تکلیف خرده بورژوازی رنجور اصالح 
بیکرانی  اشتیاق  به رغم  ما که  طلب وطنی 
که از خود تراوش می کند حتا یارای به بازی 
و  ندارد،  را  امپریالیسم  توسط  شدن  گرفته 
و  ارتجاع  نیروی  بر  چون ضمیمه ای  جبراٌ 
استبداد بر پای صاحب اش پوزه می مالد و به 
گیریم  می کنند؛  پارس  مارکسیست  انقالبیون 
که گاهی قالده ی آنان به دست صاحبی جدید 
بیفتد و چند پارس اضافه تر بر صاحب پیشین 

نیز به این ماجرا افزوده شود.

بماند که در این دوران دیگر تبلیغ روشهای 
مسالمت آمیز خریداری ندارد و فقط جاماندگان 
از وقایع، هنوز ممکن است تصور کنند که 
این نمد کالهی می توانند دوخت. امروز  از 
دولتهای  سرنگونی  و  نظامی  تهاجم  روز 
امروز  است.  شمشیر  و  خون  با  مستقل 
امپریالیسم مدافع انقالب است؛ انقالبی علیه 
مردم ولی به نام مردم. امروز روز دالالن 
سالح است نه دالالن سیاسی)۱۷(،بشتابید تا 
از جایزه های جنگ طلبی در این وانفسا جا 

نمانید.

Ali.Frzn@gmail.com

http://www.southafrica.info/  .۱
business/economy/sectors/

mining.htm

https://www.cia.gov/library/  .2
publications/the-world-fact-

2۱۷2rank./book/rankorder
20٪html?countryName=South

Africa&countryCode=sf&region

sf#2=Code=afr&rank

معدن  کارگران  به  تیراندازی  تکرار   .  ۳
http://www.guard- وان  (الالیگولد 

/0۳/sep/20۱2/ian.co.uk/world
four-miners-shot-south-

روز  در   )africa?INTCMP=SRCH
 ۴ کردن  مجروح  و   20۱2 سپتامبر  سوم 
حال  در  نوشته  این  که  زمانی  در  کارگر 
تنظیم بود، تائیدی بر این مدعاست که رژیم 
طریق  از  که  پوست  سیاه  سرمایه داری 
به  ِآپارتاید  اقلیت سفیدپوست  با رژیم  گفتگو 
و  انگلیس  امپریالیسم  واسطه گری و حمایت 
به قدرت رسید، در مقابل اعتراض  آمریکا 
می شناسد،  را  مسلسل  زبان  فقط  کارگران 
از جنبش کارگری  بدین شیوه  دارد  و قصد 
تا  باشد  بگیرد.  چشم  زهر  غلیان  حال  در 
کارگران سیاه پوست و سفید پوست آفریقای 
جنوبی نیز دست در دست هم، به رغم خرده 
و  مندال  نلسون  امثال  ستایشگر  بورژوازی 
همپالگی های او و مداحان انقالب از طریق 
گفتگو، مبارزه ی خود را در سطحی سازمان 
انقالب  نیم رفته  دهند که سالح بر کف راه 
بار  این  را پی گیرند. چه کسی می داند شاید 
انقالبی  مصر  برافراشته  نیم  پرچم  آفریقا 
پرولتاریای  دست  به  شرقی  شمال  در  را 
قاره  گوشه  جنوبی ترین  در  جنوبی  آفریقای 
از ورای  بهار  تا شکوفه های  سیاه می سپرد 
زد و بندهای خائنین و سازشکاران به تدریج 

سرتاسر قاره را گلباران کند.

فارسی  بی بی سی  از  ویدیویی  ۴.گزارش 
http://www.youtube.com/watch

?v=nALnjtU0XOY&feature=you
tu.be

آفریقای  کار  وزارت  ساالنه  گزارش   .5
https://www.  2۶-25 صفحه  جنوبی– 
labour.gov.za/downloads/docu-
ments/annual-reports/industri-

/20۱0/al-action-annual-report
20Re-٪20Action٪Industrial

revised.pdf_2020۱۱٪port

از  اعتبار،  و  نفوذ  گسترش  فرایند  ۶.این 
ژانویه امسال، در خالل اعتراضات کارگری 
امپالتس  هفته ای   ۶ شدن  بسته  به  منجر  که 
کشته  و  جهان(  پالتین  معدن  )بزرگترین 
شدن ۳ نفر شد، بعلت عقب نشینی »اتحادیه 
ملی معدنچیان« از خواسته های کارگران و 
رهبری  در    AMCUاتحادیه فعال  شرکت 

اعتصاب، شکل گرفت.

اعتصابات  مورد  در  گاردین  گزارشات   .۷
بوقوع پیوسته در سایر معادن، پس از کشتار 

۱۶ آگوست.

http://www.guardian.co.uk/
unrest-/22/aug/20۱2/business
among-south-african-miners-

spreading?INTCMP=SRCH

http://www.guardian.co.uk/
south-af-/۳۱/aug/20۱2/business

rica-mining-unrest-gold-fields-
lonmin?INTCMP=SRCH

http://www.guardian.co.uk/
marika-/05/sep/20۱2/business

na-striking-miners-march-to-
gain-support?INTCMP=SRCH

http://www.southafri- M۸
ca.info/business/econ-
.0۳0۸۱2-omy/platinum

htm#ixzz2۴۴AkisNT

وزیر  نخست  تاچر  مارگرت  9.خاطرات 
وقت انگلستان)ترجمه فریدون دولتشاهی( به 
برای  را  انگستان  دخالت  شیوه  دقیق  طور 
راست  جناح  و  آپارتاید  دولت  میان  سازش 
نلسون  رهبری  به  آفریقا  ملی  کنگره  حزب 

ماندال توضیح می دهد.

۱0. »اتحادیه ملی معدنچیان« در دهه ی ۸0 
برای مبارزه علیه قوانین کار دوران آپارتاید، 
پایه ریزی  »سیریلرامافوزا«  رهبری  به  و 
شد )وی هم اکنون جزو سرمایه داران شرکت 
النمین است!(. رامافوزا مذاکره کننده اصلی 
در مذاکرات سازش از طرف »کنگره ملی 
آفریقا« با »حزب ملی« به منظور برگزاری 
این  بود.  دموکراتیک سال ۱99۴  انتخابات 
در  فعالیت  سال   ۳ از  پس  اتحادیه ای  فعال 
پارلمان، در سال ۱99۷ با استعفا از سمت 
در  و  شد  تجاری  فعالیت های  وارد  خود، 
مدت اندکی به یکی از سرمایه داران بزرگ 
مجله   20۱۱ سال  در  شد.  بدل  آفریقایی 
فوربز، از وی به عنوان یکی از چهل فرد 
بالغ بر 2۴5  با دارایی  آفریقا  ثروتمند قاره 
نام برد. »گروه سرمایه گذاری  میلیون دالر 
دارای  شخصیت،  این  به  متعلق  شاندوکا« 
منابع  بخش  در  عمده ای  سرمایه گذاری های 
طبیعی آفریقا، از جمله معادن، منابع انرژی، 

بانک، بیمه، امالک، مخابرات و… است.

۱۱. »خأل اخالقی تعبیر دقیقتری از پوچی 
بخش  که   معنوی  پوچی  همان  معنوی ست، 
تمدن غرب را فرا گرفته است.  از  بزرگی 
نقطه تضاد در این است پیروزی کسانی که 
در  واقع  در  بودند،  معتقد  اخالق  مرگ  به 
افتاد  اتفاق  دموکراسی غربی  لیبرال  جوامع 
کمونیستی،  مذهب  کشورهای ضد  در  نه  و 
هر چند که در جوامع غربی اخالقیات تبلیغ 
خدائی  بی  مارکسیستی  جوامع  در  و  می شد 
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کنترل،اغتشاش  از  )خارج  شرک.«  و 
جهانی در طلیعه قرن بیست و یکم- زبیگنیو 
نوه  عبدالرحیم  ترجمه  ص۸۴  برژینسکی 

ابراهیم(

۱2. »آقای احمدی نژاد شما نلسون ماندال را 
دوست ندارید!« – فرخ نگهدار

http://www.iran-emrooz.net/in-
۱۷۸0۶/dex.php/politic/more

۱۳. »آنان که جهان را با کلمه و گفت و گو 
ساختند« -مسعود بهنود

زندگی روزمره ی زنان در متروی تهران
خدیچه شرقی

زنان
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مقدمه:

دنیایی که هم اکنون در آن به سر می بریم 
و  است  انبوه  مصرف  و  فراوانی  دنیای 
درست به همین دلیل است که ژان بودریار 
»جامعه  را  آنها  جدید  جوامع  توصیف  در 
ویژگی  و  کند  می  نامگذاری  مصرفی۱« 
بارز جوامع مصرفی را را فراوانی کاالها 
داند.انباشتگی  می  مصرفی  محصوالت  و 
گیرترین  چشم  از  یکی  قطعا  وفور،  و 
مصرفی  جوامع  توصیف  در  ها  ویژگی 
در  بنابراین  است)بودریار،۱5:۱۳۸9(. 
جامعه مصرفی، کاالها در سطحی وسیع و 
انبوه تولید می شوند و در سطحی دیگر به 

مصرف انبوه می رسند.

روز  اینکه  از  گذشته  مصرفی  دنیای  در 
فراوانی کاالها  تعدد و   ، تنوع  بر  به روز، 
تعداد  بر  آن،  متعاقب  گردد،  می  افزوده 
کاالها و محصوالت  مکان های عرضه ی 
رو  این  از  شود؛  می  افزوده  نیز  مصرفی 
تولید  کاالهای  مصرف  های  مکان  امروزه 
که  ای  گونه  به  اند  یافته  گسترش  نیز  شده 
مکان های پرتردد و پر ازدحام هم می توانند 
به عنوان محلی برای عرضه و توزیع کاالها 
و در نهایت مصرف آنها مورد استفاده قرار 
به  مصرف،  مکان  دیگر،  سوی  گیرند.از 
عنوان عرصه ای برای شکل گیری زندگی 
روزمره نیز تلقی می شود. مکان مصرف، 
چیزی جز زندگی روزمره نیست)همان،۳۱( 
اینکه وسیله  این میان، مترو، گذشته از  در 
نقل عمومی  و  در سامانه ی حمل  نقلیه  ای 
پیدا  جدیدی  کارکردهای  گردد  می  محسوب 
در  مبادله  برای  مکانی  مثابه  به  و  کند  می 
خدمت عده ای از افراد به عنوان فروشندگان 
دوره گرد قرار می گیرد. عرضه کاالها و 
محصوالت مصرفی از جانب زنان فروشنده 
آن  دنبال  به  و  مترو،  بانوان  های  واگن  در 
شکل گیری زندگی روزمره برای این زنان 
در واگن های اختصاصی بانوان ، در زمره 
کارکردهای جدید و نوظهور مترو، قرار می 
اختصاصی  های  واگن  این  ابتدا  در  گیرد. 
اما  ایجاد شد  برای راحتی و آسودگی زنان 
های  واگن  این  زنان  از  تعدادی  رفته  رفته 
اختصاصی را مکانی برای فعالیت اقتصادی 
از  و  آوردند  روی  فروشندگی  به  و  یافتند 
اقتصادی، کارکرد دیگری را  مجرای کنش 
برای واگن های زنانه مترو، ایجاد نمودند. 
و  بود  اندک  فروشنده  زنان  تعداد  ابتدا  در 
صرفا نیاز اقتصادی زنان را به سمت خرید 
بنابراین قشر  و فروش در مترو می کشاند 
که  فقری  با  مقابله  برای  زنان  از  خاصی 
با آن دست و پنجه نرم می کردند مترو را 
جای  هر  به  نسبت  آن  در  که  یافتند  مکانی 
کنند.از  فعالیت  توانستند  می  بهتر  دیگری 
جمله مزیت هایی که مترو برای این دسته از 

زنان داشت این بود که با انبوهی از مسافران 
مواجه بودند که اگر کاالها را تعداد کمی از 
آنها هم خریداری می کردند برای فروشنده 
کافی بود بنابراین مشتری مستقیما در اختیار 
زن فروشنده قرار داشت و زن فروشنده می 
اقتصادی  شدید  حاجت  از  را  وی  توانست 
خویش،مطلع کند و گاهی ضمن برانگیختن 
خرید  به  را  ،او  وی  نوعدوستانه  احساسات 
وادارد.دیگر اینکه در اینجا نیازی به اجاره 
جا و مکان برای داد و ستد و پرداخت مالیات 
نبود یعنی زن فروشنده بدون پرداخت هزینه 
هایی از این دست، مبادله می کرد اما بتدریج 
و با قوام و دوام یافتن حضور زنان فروشنده 
زنان  از  دسته  این  تعداد  بر  شدن  افزوده  و 
ماموران  از جانب  موانع  و  ها  ، محدودیت 
ایستگاه های مترو با فعالیت این زنان تالقی 
فعالیت  سال  چند  طول  در  که  آنچه   . یافت 
قابل مشاهده می  مترو  در  فروشندگی زنان 
باشد این است که به رغم تمام محدودیت ها 
به  مترو  ماموران  جانب  از  که  موانعی  و 
هر طریقی صورت گرفته اما همچنان زنان 
فروشنده در مترو حضور دارند و بر تعداد 
زنان فروشنده در مترو افزوده شده است و 
زنان بسیاری از گروه های سنی مختلف و 
از پایگاه های اقتصادی متوسط نیز به خرید 
بتدریج  اند.  آورده  و فروش در مترو روی 
بر تنوع کاالها نیز افزوده شد.شاید یکی از 
دالیل تنوع کاالها استقبالی است که از جانب 
زنان مسافر به این کاالها صورت می گیرد 
واگن  درون  مبادالت  از  شکلی  .بنابراین 
های اختصاصی زنان شکل گرفته که انجام 
زندگی  گیری  شکل  به  منجر  مبادالت،  این 
به  متنی  در  فروشنده  زنان  برای  روزمره 
از  و  گشته  مترو  ی  زنانه  های  واگن  نام 
مجرای حشر و نشر با این زندگی روزمره، 
هویت جدید فروشندگی در کنار هویت» زن 

بودن«2یا زنانگی، برای ایشان رقم خورد.

و  مردان  کتاب  در  گیل  ان  مک  و  هیوود 
می  چنین  زنانگی  تعریف  در  مردانگی، 

گویند:

جنسیتی  و  فرهنگی  های  شیوه  زنانگی،به 
درون  شدن  زن  و  بودن  زن  برای  کننده 
فرهنگی خاص گفته می شود)هیوود و مک 

ان گیل،۱5۳:200۳(.

بنا بر تعریف فوق، زنانگی امری ذاتی نیست 
بلکه یک برساخت اجتماعی بوده که درون 
هر جامعه ای متناسب با فرهنگ آن جامعه 
و  مردانگی  های  نگریست.منش  بدان  باید 
مشترک  فرهنگ  که  مردمی  توسط  زنانگی 
دارند تولید و بازتولید می گردد. زنانگی و 
مردانگی به فراخور زمان و مکان تغییر می 

کند و ثابت نیست)بر،۱2:۱99۸(.

و  اندیشه  تاریخ  درکتاب  فکوهی  همچنین 
توضیح  در   ، شناسی  انسان  های  نظریه 
انسان  انگاره  پایه  بر  مردانگی  و  زنانگی 

شناسی فمینیستی می نویسد:

در انسان شناسی فمینیستی مهم ترین محور 
و مباحث، روشن کردن رابطه میان زن و 
مرد به عنوان دو مفهوم فرهنگی بوده است 
و از این لحاظ چندین تقابل از سوی نظریه 
شری  است.  شده  ارائه  شاخه  این  پردازان 
اورتنر این تقابل را در کتاب خود۳(۱9۷۴( 
میشل  بیند،  می  فرهنگ۴  و  طبیعت  میان 
تقابل  بر  خود5(۱9۷۴(  درکتاب  روزالدو 
می  تاکید  عمومی۶  حوزه  و  خانگی  حوزه 

کند…

درک مفهوم زن در قالب طبیعت و مرد در 
قالب فرهنگ، یکی از اشکالی است که در 
و  خورد  می  چشم  به  انسانی  جوامع  اکثر 
ریشه سلطه مردان بر زنان است… در این 
بیولوژی  طبیعت  دل  از  فرهنگ  برداشت، 
فاصله  و  خروج  درجه  اما  آید  می  بیرون 
از مردان  از طبیعت در زنان کمتر  گرفتن 
برداشت، مردانگی  این  در  نتیجه  در  است. 
در دورترین نقطه از طبیعت قرار گرفته و 
کامل ترین شکل فرهنگ است و بر عکس، 
طبیعت  به  نقطه  ترین  نزدیک  در  زنانگی 
است.  فرهنگ  ترین شکل  خام  و  واقع شده 
انسان شناسی فمینیستی در مطالعات خود در 
اثبات ذهنی بودن این تقابل در پاره ای  پی 
تاکید می  این نکته  از فرهنگ هاست و بر 
کند که سلطه مرد بر زن در نتیجه پنداشت 
به وجود می  به طبیعت  فرهنگ  برتری  به 
آید. در این تقابل میان حوزه خانگی و حوزه 
عمومی با استناد به تقسیم کار نخستین میان 
انسان ها که انگلس نیز درکتاب منشا خانواده 
به آن اشاره کرده است دو حوزه تفکیک شده 
آورد. حوزه خانگی ، حوزه  را بوجود می 
گیرد  می  قرار  زن  اختیار  در  که  است  ای 
نگهداری  کودکان  از  باید  که  اوست  زیرا 
رسیدن  استقالل  به  مرحله  تا  را  آنها  و  کند 
حوزه  حوزه،  این  مقابل  در  کند.  همراهی 
عمومی به تامین معیشت اختصاص دارد که 
میان  رابطه  گیرد.  انجام می  مرد  وسیله  به 
این دو حوزه تعیین کننده رابطه زن و مرد 
است به صورتی که هر اندازه اختالف میان 
دوحوزه بیشتر باشد و حوزه عمومی قدرت 
بیشتری داشته باشد استیالی مرد بر زن نیز 

افزایش می یابد)فکوهی،2۳۸:۱۳۸۶(.

زنانگی و زن بودن در بسیاری از فرهنگ 
ها در رابطه با نظام مردساالرانه معنا پیدا 
می کرد اما رفته رفته و در نتیجه بسیاری 
مدرن،  و  امروزی  جوامع  در  تحوالت،  از 
تقابل میان مردان و زنان دگرگون شده است 
و  عمومی  های  حوزه  به  زنان  حضور  و 
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توسعه چشمگیری  و  گسترش  مردانه  اغلب 
پیدا کرده است. همچنین به واسطه دگرگونی 
های ایجاد شده در دنیای مدرن، زنان دریافته 
یابی خود را  توانند منابع هویت  اند که می 

گسترش دهند.

بر این اساس، بر خالف روزگاران نه چندان 
دور در فرهنگ و جامعه ایرانی ، امروزه 
و  ایرانی  جامعه  شدن«  »مدرن  پرتو  در 
تحوالت برخاسته از روند مدرنیته در جامعه 
و فرهنگ ایرانی ، بر منابع شکل گیری و 
است.  شده  افزوده  زنان  برای  هویت  ایجاد 
مکان  از  یکی  ،دانشگاه  نمونه  عنوان  به 
های شکل گیری هویت برای زنان است به 
طوری که همه ساله طیف عظیمی از شرکت 
کنندگان کنکور دانشگاه ها را زنان به خود 
اختصاص می دهند. از سویی دیگر،امروزه، 
زنان از گروه های سنی مختلف، از محیط 
یا  خانگی«  »حوزه  از  تعبیری  به  و  خانه 
حوزه  وارد  و  گذاشته  فراتر  را  پا  زنانه 
در  و  اند  شده  مردانه  عموما  و  عمومی 
هویت  برای  را  جدیدی  های  حوزه  حقیقت 
یابی خویش بدست آورده اند. از این منظر، 
مکانی همچون مترو، نیز منبعی جهت ایجاد 
و شکل گیری هویت می گردد. بدین صورت 
متن  در  فروشندگی  فعالیت  مجرای  از  که 
می  شکل  ای  تازه  هویت  زنان  برای  مترو 
ایجاد هویت زن  گیرد و مترو منبعی برای 

فروشنده بودن محسوب می گردد.

رویکرد مطالعات فرهنگی درباره خرید:

در اینجا از این جهت از رویکرد مطالعات 
فرهنگی درباره ی خرید استفاده می شود که 
در طیف خرید و فروش و و در زنجیره ی 
مبادله، این زنان خریدار هستند که با خرید 
از زنان فروشنده، در تکوین و همچنین تداوم 
هویت فروشندگی ایشان نقش می آفرینند. به 
عبارت دیگر مادامی که زن خریدار وجود 
نداشته باشد زن فروشنده موجودیت و هویتی 

نخواهد داشت.

از  یکدست  روایتی  فرهنگی  مطالعات  در 
خرید عرضه نمی شود، در این حوزه دیدگاه 
های متفاوتی نسبت به خرید وجود دارد،ولی 
شاید بتوان استقالل موضوع خرید از سایر 
را  آن  به  تر  مثبت  نگاهی  و  موضوعات 
سنت،برخی  این  در  دید.  مطالعات  این  در 
داری  سرمایه  و  کاالیی  سپهر  با  را  خرید 
تلقی  مقابل  در  بینند؛اما  می  مرتبط  کاالیی 
رویکرد  این  مصرفی،  تماما  داری  سرمایه 
است.  معتقد  داری  سرمایه  اشکال  تنوع  به 
این دیدگاه ” جغرافیای خرده فروشی جدید۷“ 
را طرح می کند و طیف گوناگونی از خرید 

و فروش را مشخص می کند که دربرگیرنده 
جغرافیای فروش متفاوتی اند. مراکز خرید، 
کنار  های  فروشی  دست  ها،  سوپرمارکت 
آن  نظایر  و  بزرگ  های  فروشگاه  خیابان، 
خرید  جغرافیاهای  اند…این  جمله  آن  از   ،
هر یک انواع متفاوتی ازتجربه خرید را به 
ویرجلی)۱99۶(  و  کنند.لو  می  عرضه  ما 
از پدید آمدن اشکال جدیدخرید در دهه اخیر 
فضاهای  اند،  جمله  آن  از  که  کردند  یاد 
مترو،  در  خرید  فضای  چون  خریدی 
بیمارستان.  و  فرودگاه  آهن،  راه  ایستگاه 

)کاظمی،90-9۱:۱۳۸۷(.

امروزه به دلیل گسترش مصرف، بر تنوع 
و تعدد مکان های خرده فروشی نیز افزوده 
های  شکل  ی  دهنده  نشان  که  است  گشته 
جدیدی از خرید می باشد؛ شکل جدیدی از 
خرید که برای خریدار، آسان و در دسترس 
است. اگراز این منظر به قضیه بنگریم زنان 
فروشنده  زنان  از  به خرید  گاه  که  مسافری 
در  و  ساده  خرید  امکان  از  پردازند  می 

دسترس بهره مند می شوند.

رویکرد  اساس  بر  متن  یک  مثابه  به  مترو 
مطالعات فرهنگی:

می توان به مترو و فعالیت فروشندگی در آن 
به مثابه یک متن نگریست.

در  را  بخش  داللت  عملکردهای  همه  متن 
از  معنا  تولید  بر  متن مشتمل  گیرد.  بر می 
مثال  )برای  ها  ایماژها،صداها،ابژه  طریق 
که  آنجا  از  ها…است.  فعالیت  و  لباس( 
ایماژها،صداها،ابژه ها و فعالیت ها ، نظام 
سازوکارهایی  با  که  هستند  ای  نشانه  های 
مانند زبان به داللت می پردازند، ما آنها را 
متون فرهنگی می نامیم)بارکر،2۳:۱۳۸۷(.

بر اساس رویکرد مطالعات فرهنگی درباره 
ی متن، می توان مترو را نیز به مثابه یک 
که  جهت  این  از  گرفت.  نظر  »متن«۸در 
مترو مکانی می شود که در آن فعالیتی نظیر 
خرید و فروش بین زنان ایجاد می شود و این 
هایی  نشانه  و  معانی  زنان،  کنش  و  فعالیت 
را در بر دارد. مبادله ای که طیفی از زنان 
را در بر می گیرد از سویی زنان فروشنده 
از سوی دیگر زنان مسافری که عده ی  و 
زنان  کاالهای  خریدار  آنها  از  توجهی  قابل 
بنابراین  شوند.  می  محسوب  نیز  فروشنده 
ایجاد  نیز  دیگری  کارکردهای  مترو،  برای 
شده است بدین معنا که مترو ، تنها در زمره 
ی وسیله ای نقلیه قرار نمی گیرد و واگن های 
آسایش  و  راحتی  برای  تنها  بانوان  ویژه ی 
زنان تلقی نمی گردد و مترو معانی جدیدی 
»عرصه  فروش«،  و  »خرید  مکان  نظیر 
ی روزمرگی« و »هویت بخشی« نیز پیدا 

کرده است. بنابراین ، مترو، متنی است که 
در آن از طریق فعالیتی نظیر مبادالت زنانه، 

معانی جدیدی خلق و ایجاد می گردد.

هویت باز اندیشانه:

و  نبوده  ثابت  ها  هویت  مدرن  دوران  در 
و  گیرند  قرار می  تحول  و  تغییر  دستخوش 
متناسب با آن منابع هویت یابی نیز متحول و 
متعدد می شوند. در دوران مدرن، هویت بسیار 
بازتابنده و موضوعی برای   ، سیال، فردی 
دگرگونی و بدعت است)کلنر،2۳۱:۱995(. 
هویت انسان معاصر به روایت آنتونی گیدنز 
و بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی دیگر، 
بازتابی«9دارد.  یا  »بازاندیشانه  خصلت 
بودن  سیال  معنای  به  هویت  بازتابندگی 
هویت و تغییر آن در نتیجه ی تغییر شرایط 
 ، ها  دانش  ظهور  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
های  تکنولوژی  به خصوص  و  ها  دانستنی 
ارتباطی و رسانه ای جدید است.به تعبیری 
دیگر،آن تلقی یا تصور هویت به مثابه امری 
پایان رسیده است  به  ابدی،  ثابت و ازلی و 

)فاضلی،25۶:۱۳۸۷(.

مثابه  به  مترو  به  توان  می  زاویه  این  از 
گیری  شکل  و  ایجاد  به  منجر  که  فضایی 
که  معنا  نگریست.بدین  شود  می  هویت 
انجام  و  مترو  در  فروشنده  زنان  حضور 
مکانی  مجرای  از  اقتصادی  های  فعالیت 
نظیر مترو، برای این دسته از زنان هویت 
جدیدی ایجاد می کند؛ به عبارت دیگر،» زن 
فروشنده بودن«۱0هویتی است که از خالل 
انجام فعالیت درمتن مترو برای این دسته از 
زنان به وجود می آید به گونه ای که هویت و 
موجودیت این زنان برای زنان دیگر که از 
مترو تنها به عنوان وسیله ی نقلیه استفاده می 
کنند به عنوان زن فروشنده پذیرفته شده است 
و در حقیقت فروشنده بودن عامل شناسنده ی 

این دسته از زنان محسوب می گردد.

زندگی روزمره:

 ، روزمره۱۱  گوید،زندگی  می  فدرستون 
ظاهرا مقوله ای فرعی است که می توان همه 
ی خرده ریزه هایی را که با تفکر منظم جور 
در نمی آیند در آن ریخت…دومین مسئله ای 
پیش  پردازانی  نظریه  برای  درنگ  بی  که 
را  روزمره  زندگی  کوشند  می  که  آید  می 
“عادی”  ظاهرا  کنند،ماهیت  پردازی  مفهوم 
آن است،یعنی پیوستگی های اجتناب ناپذیری 
عقل  و  انگاشته  نامانوس،بدیهی  امور  با  که 
سلیمی دارد. از همین رو ، مطالعه ی زندگی 
که  است  این ضرورت  متضمن   ، روزمره 
فعالیت های خود فرد تابع همان معرفت عملی 
و روال هایی است که درباره ی ناهمگونی 
ها و بی نظم و نظام بودن آنها بندرت نظریه 
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این وجود،درست  با  پردازی می شود… و 
همین بدیهی انگاشتگی زندگی روزمره است 
که آن را به یک موضوع پژوهش اجتماعی 

ارزشمند تبدیل می کند)بنت،۷:۱۳۸۶(.

»زندگی  ی  مقاله  در  همچنین،فدرستون 
»زندگی   ، روزمره«  زندگی  و  قهرمانی 
روزمره« را از »زندگی قهرمانی« متمایز 
با  می کند و آن را عرصه ای می داند که 
و  یکنواخت  تجربیات  و  اعمال  ها،  برنامه 
رو  این  از  بوده  همراه  شده  انگاشته  بدیهی 
دارای ماهیت تکراری و کلیشه ای می باشد.
است  ای  روزمره، عرصه  زندگی  بنابراین 
که به طور روزانه تکرار می شود و از آنجا 
که تکرار می شود بدیهی انگاشته می شود.» 
برنامه  با  است  همراه  روزمره  …زندگی 
انگاشته شده  بدیهی  های یکنواخت عادی و 
و مبتنی بر عقل سلیمی که تار و پود زندگی 
های روزانه ی ما را زنده نگه می دارند و 
کنند«)فدرستون،۱۶0:۱۳۸۶(.از  می  حفظ 
سوی دیگر زندگی روزمره تجربه ی زیسته 
توان  می  فردی  هر  برای  و  است  افراد  ی 
به فراخور موقعیتی که در آن قرار دارد و 
هر روز برایش تکرار می شود یک زندگی 
زاویه، می  ازاین  نظر گرفت.  در  روزمره 
زندگی  یک  نیز  فروشنده  زنان  برای  توان 
شکل  مترو  در  که  گرفت  درنظر  روزمره 
مترو  در  دارد.فروشندگی  جریان  و  گرفته 
وحضور در آن برای انجام فعالیت، زندگی 
روزمره ی زنان فروشنده تلقی می گردد و 
مجموعه فعالیت هایی که زنان فروشنده در 
طول روز در مترو انجام می دهند از قبیل 
عرضه ی کاالها و معرفی آنها وکاالیی که 
به فروش می رسانند و حرکت و نقل مکان 
از ایستگاهی به ایستگاه دیگر، در زمره ی 
زندگی روزمره ی این زنان قرار می گیرد.

مبادالت زنانه به مثابه یک فرهنگ۱2:

می توان به مبادالت زنانه در متن واگن های 
نگریست.  فرهنگ  نوعی  مثابه  به   ، بانوان 
ریموند ویلیامز در تعریف واژه ی فرهنگ، 
دلیل  به  را  واژه  این  تعریف  اینکه  ضمن 
پیچیدگی اش دشوار می داند،خاطر نشان می 
کند که فرهنگ از عناصر زیر تشکیل شده 

است:

زنان  و  مردان  دست  به  شده  تولید  *معانی 
معمولی

*تجارب زیسته ی کسانی که در آن فرهنگ 
زندگی می کنند

در جریان  مردم  که  و عملکردهایی  *متون 
درگیر  آن  در  شان  های  زندگی  برساختن 

هستند)بارکر،۱۱۸:۱۳۸۷(

همچنین ویلیامز ، مجموعه فعالیت هایی که 
توسط اجتماعی از افراد صورت می گیرد و 
بخشی از تجربه ی زیسته ی آنها را تشکیل 
می  قرار  فرهنگ  زمره ی  در  را  دهد  می 
می  تاکید  فرهنگ  بودن  معمولی  بر  و  دهد 
مثابه  به  به فرهنگ  ویلیامز  دیدگاه  کند. در 
» شیوه ی کلی زندگی« نگریسته می شود 
با زندگی روزمره  و فرهنگ را در رابطه 
به  دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  افراد،  ی 
تعبیر ویلیامز، فرهنگ جزئی جدایی ناپذیر 
از »شیوه زندگی« افرادی خاص در مکانی 
این  از  مشخص است)روجک،۷۱:۱۳90(. 
ی  فروشنده  زنان  فعالیت  توان،  می  رو، 
مترو را، از این منظر که بخشی از زندگی 
درآمیخته  فعالیت  این  با  ایشان  ی  روزمره 

است به مثابه نوعی فرهنگ تلقی نمود.

با  مرتبط  را  فرهنگ  نیز،  هال  استوارت 
هال  ؛  گیرد  می  نظر  در  روزمره  زندگی 
در  فرهنگ،  ی  واژه  از  منظور  گوید:  می 
عملکردها،بازنمایی ها،زبان ها و رسوم هر 
جامعه ی خاص ریشه دارد؛ همچنین منظور 
من شامل اشکال متناقض عقل سلیمی است 
که در زندگی روزمره ریشه دارد و نیز به 
شکل گیری آن کمک می کند)هال،۱99۶به 

نقل از بارکر،۱۸:۱۳۸۷(

فرهنگ،  استوری،  تعبیر  به  بنا  همچنین 
ای  پرداخته  و  ساخته  پیشاپیش  محصول 
می  مصرف  را  آن  صرفا  ما  که  نیست 
با  ما  که  است  چیزی  آن  فرهنگ  کنیم 
می  روزمره  زندگی  گوناگون  رفتارهای 
زندگی  سازیم)استوری،2۷5:۱۳۸9(. 
روزمره ی زنان درمتروی تهران، و انجام 
فعالیت فروشندگی و مبادالت و فعالیت های 
نام  به  قالبی  در  توان  می  را  آنها  اقتصادی 
نوعی  مثابه  به  آن  به  و  ریخت  »فرهنگ« 
مجرای  از  که  نگریست.فرهنگی  فرهنگ 
زندگی  البالی  از  و  فروشنده  زنان  فعالیت 

روزمره ایشان در مترو شکل گرفته است.

روش شناسی:

روش مورد استفاده در این پژوهش، روش 
تکنیک  از  استفاده  با  که  بوده  کیفی  تحقیق 
مردم نگاری صورت گرفته است. در اینجا 
متروی  زنانه  های  واگن  پژوهش،  میدان 
و  زنانه  مبادالت  فرهنگ  و  بوده  تهران 
زندگی روزمره زنان فروشنده مورد بررسی 

قرار می گیرد.

قریب به دو سال است که دغدغه ی پژوهش 
های  واگن  در  موجود  مبادالت  ی  درباره 
این  از  مداوم  استفاده  دلیل  به  مترو  بانوان 
وسیله نقلیه ذهنم را به شدت درگیر خود کرده 
است از این رو مطالبی را در این مورد به 

صورت پراکنده جمع آوری می کردم ، اما 
از شروع سال جاری)۱۳9۱( تصمیم گرفتم 
که مشاهداتم را ثبت کنم و با زنان فروشنده و 
همچنین خریدار به مصاحبه وگفتگو بپردازم 
و دیده ها و شنیده هایم را ثبت کنم. بنابراین 
گفتگوهایم به طور جدی و هدفمند طی چند 
مرحله و در طول چند هفته صورت گرفت.
یعنی از ابتدای فروردین ماه سال جاری، به 
یافتم  مدت حدود سه هفته در مترو حضور 
پی  را  نگارانه  مردم  پژوهش  کار  روند  و 

گرفتم .

به لحاظ تاریخی،کار مردم نگارانه برخاسته 
از نوعی آگاهی مبتنی بر مشارکت شخصی 
و مستلزم ارتباط با گروه به منظور تشخیص 
شیوه ی زندگی یا اشکال فرهنگی است)هال 

و دیگران،۶۱:۱9۸0(.

مردم نگاری۱۳ رویکردی تجربی، نظری و 
به جستجوی  انسان شناسی است که  میراث 
تحلیل  و  جامع  نگر،  کلی  های  توصیف 
فرهنگ ها با تکیه بر کار میدانی گسترده بر 
نگارانه  مردم  فرهنگی  مطالعات  آید…  می 
معانی  و  ها  ارزش  کیفی  های  بررسی  بر 
زندگی«۱۴تمرکز  کلی  »شیوه  بستر  در 
پرسش  بررسی  برای  نگاری  مردم  دارد. 
جهان  ها،زیست  فرهنگ  ی  درباره  هایی 
شود  می  گرفته  کار  به  ها  هویت  و  ها 

)بارکر،5۱:۱۳۸۷(.

گردآوری داده ها در این پژوهش بر اساس 
قواعد روش تحقیق کیفی صورت گرفته است 
و در میان تکنیک های گردآوری داده ها و 
دلیل  به  پژوهش،  مورد  میدان  از  اطالعات 
محدودیت های موجود در فضای مترو، از 
روش مشاهده، مصاحبه ساخت نایافته و غیر 
مصاحبه  بنابراین  است.  شده  استفاده  منتظم 
ها در این پژوهش به صورت گفتگو با زنان 
فروشنده، زنان موافق با فعالیت فروشندگی 
و زنان مخالف با فعالیت فروشندگی صورت 

گرفته است.

تحقیقات  در  اطالعات  گردآوری  چگونگی 
کیفی نه تنها انعطاف پذیر است بلکه بنا به 
طبیعت نگرش حاکم در این روش باید چنین 
باشد.لذا به ندرت ممکن است در تحقیقی فقط 
مصاحبه یا فقط مشاهده به کار گرفته شود و 
معموال مصاحبه با میزانی از مشاهده و هر 
دو با میزانی از مشارکت و ایجاد ارتباطات 

همراه است)محمدی،۸۷:۱۳90(.

مصاحبه۱5: مصاحبه، گوشت و خون تحقیق 
مردم نگاری به شمار می آید. مصاحبه است 
می  چگونه  افراد  که  سازد  می  آشکار  که 
اندیشند و احساس می کنند و چگونه رخدادها 
و جهان پیرامون شان را می نگرند)بیتس و 
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را  مصاحبه   ، همچنین  پالگ،۱0۴:۱۳۸۶( 
بدین  اند.  هدفمند«۱۶نامیده  شنود  و  »گفت 
اطالعات  کسب  هدف  با  محقق  که  معنی 
با مصاحبه شونده  درباره موضوعی خاص 
کند)محمدی،۸0:۱۳90(  می  صحبت 
منتظم:  غیر  یا  نایافته  ساخت  ی  مصاحبه 
از  ای  درجه  آن  در  که  است  ای  مصاحبه 
انعطاف پذیری وجود دارد و مصاحبه شونده 
و چند و چون روند  نیست سواالت  مجبور 

مصاحبه را از پیش طراحی کند)همان(.

شنود  و  گفت  قابلیت  بر  عالوه  مشاهده۱۷: 
که در مصاحبه به کار می رود، مشاهده نیز 
شکل  به  که  است  دیگری  روزمره  مهارت 
پژوهش  در  و  سیستماتیزه  شناختی  روش 
کیفی به کار گرفته شده است. در واقع تمامی 
در   – ها-بینایی،شنوایی،المسه،بوبایی  حس 
اند)فلیک،2۴0:۱۳90(.  آمده  گرد  مشاهده 
توجه  مستلزم  مشاهده  این،  بر  عالوه 
رویدادها،رفتارها  وثبت  منظم)سیستماتیک( 
اجتماعی  و موضوعاتی است که در محیط 
وجود  تحقیق  مورد  محل  یا  مکان  و 

دارد)مارشال و راسمن،۱۱0:۱۳۸۱(.

تیپولوژی فروشندگان:

به  که  زنانی  شناسی  گونه  به  بخواهیم  اگر 
مترو  زنانه  های  واگن  در  فروشنده  عنوان 
یافت  خواهیم  در  بپردازیم  شوند  می  ظاهر 
که زنان از طیف های مختلفی در این واگن 
ها حضور می یابند . در ابتدای شکل گیری 
فروشنده  زنان  تعداد  مترو،  در  مبادالت 
معدود بوده و محدود به تیپ خاصی از زنان 
می شد که بیشتر از روی نیاز اقتصادی به 
فروشندگی در مترو روی آورده بوند اما رفته 
رفته، ) تا لحظه اجرای پژوهش حاضر( بر 
تعدد و تنوع فروشندگان افزوده شد و زنان 
تا سالخورده در  از گروه های سنی کودک 
آنها  از  کنند..برخی  می  فروشندگی  مترو 
زنان سالخورده و بی نوا و سرپرست خانوار 
هستند.برخی از آنها دختران جوانی هستند که 
گاهی از روی تیپ و ظاهرشان)نوع آرایش 
و نوع پوشش و جراحی های زیبایی( نمی 
توان پی برد که آنها نیز فروشنده اند.برخی 
دیگر کودک اند. بنابراین، طیف متنوعی از 
زنان و دختران در مترو به فروشندگی می 
پردازند.گفتگو با زنان فروشنده کار ساده ای 
ایستگاه  به  ایستگاهی  از  مرتبا  چون  نبود. 
تمایل  شان  اکثریت  و  شدند  می  پیاده  دیگر 
نداشتند که وارد گفتگو شوند و مرا تهدیدی 
با  دیگر  ای  عده  و  دانستند  می  خود  برای 
دلیل  همین  به  شدند.  می  گفتگو  وارد  اکراه 
ایشان وارد گفتگو  با  تصمیم گرفتم همدالنه 
شوم از این رو تا حدی توانستم برخی شان 
را با خود همراه کنم. در پاسخ به این سوال 
است در مترو فروشندگی می  که چند سال 

کنی و چه شد که به مترو روی آوردی یکی 
از فروشندگان چنین پاسخ می دهد:

من اولین بار با دیدن زنی که در مترو جنس 
جنس  بازار  از  گرفتم  تصمیم  فروخت  می 
و و حاال  کنم  فروشندگی  مترو  در  و  بخرم 
هستم  مترو  در  که  است  سال  چهار  حدود 
.مهم ترین دلیلم از این کار این است که پس 
از مرگ شوهرم از نظر مالی بسیار سخت 
کار را شروع  این  که  بود  این  گذراندم  می 
کردم اگرچه سختی های خودش را دارد اما 

از هیچی بهتر است)فاطمه5۴ساله(

در میان زنان سالخورده و میان سال، عمده 
ترین دلیل برای فروشندگی فقر و نیازمندی 
شدید اقتصادی بوده است. یکی از فروشندگان 
مهم ترین دلیل خود از فروشندگی در مترو 

را چنین بیان می کند:

بعد از مرگ هسمرم و با داشتن سه فرزند 
درآمد زندگی ام کافی نبود از این رو با پس 
اندازی که داشتم مقداری جنس خریدم و به 
پول  یه  هم  آوردم  رو  مترو  در  فروشندگی 
بخور و نمیر بدست می آورم و هم سرگرم 

می شوم )معصومه،5۶ساله(

به  کمک  منظور  به  هم  زنان  از  برخی 
همسران شان فروشندگی می کنند و مثال بیان 

می گفتند که »یک دست صدا ندارد.«

تولید  آورم  می  که  هایی  جنس  از  بعضی 
خودمان است برای اینکه االن وضعیت بازار 
زیاد خوب نیست تصمیم گرفتم به مترو بیایم 
و جنس هایم را در اینجا بفروشم که کمکی 
به شوهرم کرده باشم البته همیشه نمی آیم اما 
هر وقت می آیم مقداری جنس می فروشم و 

پولی بدست می آورم. )زری،۴5 ساله(

برخی از فروشندگان، محدودیت های کار و 
اشتغال را دلیل فعالیت خود بیان می کنند:

خیلی جویای کار بودم اما دیگر نا امید شده 
گرفتیم  تصمیم  دوستم  با  همین  برای  بودم 
برویم بازار جنس بخریم و در مترو بفروشیم 
اوایل کارمان خوب بود اما حاال دست زیاد 
شده و خیلی نمی صرفد و خسته کننده ا ست 
تا  مانیم  می  فعال   ، بهتراست  هیچی  از  اما 

ببینیم چه می شود )مریم 25ساله(.

اما در میان عده قلیلی از فروشندگان جوان 
به  مترو،  در  آراسته، حضور  ظاهرهای  با 
مثابه نوعی تفریح و سرگرمی محسوب می 

شود:

من دوست دارم دستم توی جیب خودم برود 
اینجا هم سرم گرم میشود هم کسی بهم زور 
نمی گوید هم از بیکاری بهتر است و پولی 

به دست می آورم و کال برایم جالب است و 
هر وقت هم که دوست نداشته باشم نمی آیم 

)سمانه،22ساله(

از  خرید  برای  خریداران  تیپولوژی 
فروشندگان:

در میان مسافران عده ای با خرید کردن از 
زنان فروشنده به شدت مخالفند و به حضور 
آنها در مترو به دیده ی اکراه می نگرند از 
این رو نگاه مثبتی به زنان فروشنده نداشته و 
به حضور آنها در واگن و انجام فعالیت شان 

روی خوش نشان نمی دهند؛

از زنان مسافر،  این دسته  به عبارت دیگر 
مخل  را  واگن  در  فروشنده  زنان  حضور 
دانند چرا که گاهی سر و  آرامش خود می 
فروشندگان همه ی حواس مسافران  صدای 
ای که  به گونه  کند  به خود مشغول می  را 
دچار  مقصد  ایستگاه  تشخیص  در  مسافران 
اشتباه می شوند و مقصد را از یاد می برند؛ 

یکی از زنان مسافر دراین باره می گوید:

در  نیست،دیگر  فروش  و  خرید  جای  مترو 
واگن های زنانه هم نمی توان آرامش داشت.
به هر طرف که رو کنی زن فروشنده می 
آدم را پرت می کنند  بینی که گاهی حواس 
طوری که نمی دانی کجا باید پیاده شوی)مریم 

۴0 ساله معلم (.

برای برخی دیگر ازدحام جمعیت در واگن 
ها و حضور زنان فروشنده و حرکت آنها در 
طول واگن ناخوشایند بوده و ناراحت کننده 

است:

روزها  این  اما  است  نقلیه  ی  وسیله  مترو 
بازار هم شده است.گاهی ازدحام جمعیت در 
مترو ، سرسام آور است به گونه ای که نمی 
های  واگن  سوار  وقتی  بکشی.  نفس  توانی 
از هر طرف زن فروشنده  زنانه می شوی 
بینی که می گن خانوما فالن جنس رو  می 
همین  همه  ببینین  بدم  خواین  می  اگه  دارم 
را می گویند وقتی از مترو پیاده می شوی 
سردرد می گیری از این همه سر و صدایی 
)زهرا،  شنوی  می  زنانه  های  واگن  در  که 

55ساله خانه دار(.

خریدار  ابتدا  در  مسافر  زنان  از  برخی 
از  بتدریج  اما  بودند  فروشندگان  کاالهای 
خرید کردن در مترو به دلیل استفاده ی مداوم 

از مترو اجتناب می کنند:

می  خرید  فروشنده  زنان  از  هم  من  اوایل 
موقعی  و  کردم  را  کار  این  چندبار  کردم، 
نمانده  برایم  پولی  هیچ  رسیدم  خانه  به  که 
بود. از طرفی بارها حواسم به سمت فعالیت 
زنان رفت و از مقصد جا ماندم برای همین 
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دیگر دوست ندارم با زنان فروشنده برخورد 
کنم)غزل،۳0 ساله، دانشجو(.

که  زنان  از  برخی  برای  مقابل  در  اما 
فروشنده  زنان  حضور  نیست  کم  تعدادشان 
چندان ناخوشایند نیست بدین معنا که بسیاری 
از زنان کاالهای مورد نیاز خویش را بدون 
صرف زمان و با قیمت مناسب خریداری و 
تهیه می کنند و اغلب از کاالهای خریداری 
شده احساس رضایت دارند و یکدیگر را به 

خرید کاالها ترغیب می کنند.

برای برخی از زنان، گذشته از اینکه خرید 
کردن ساده و در دسترس خوشایند و مطبوع 
است قیمت مناسب کاالها را مهم ترین دلیل 

خود برای خرید کاالها بیان می کنند:

برای من خیلی جالب است که این زنها را 
وقت  گاهی  واقعا  چون  بینم  می  مترو  توی 
به  نسبت  که  آورند  می  خوبی  چیزهای  ها 
دارند. مناسبی  قیمت  دیگری  جای  هر 

)مریم،۳2ساله حانه دار(.

در  مسافر،  زنان  از  برخی  برای  همچنین 
دسترس بودن کاالها مهم ترین دلیل از خرید 

کردن کاالها از زنان فروشنده می باشد:

که  آنجا  از  شدم  مترو  سوار  روز  یک 
بودم؛  گرسنه  خیلی  بودم  نخورده  صبحانه 
می  دوناد  کیک  داشت  خانمی  موقع  همان 
خریدم)ندا  کیک  او  از  اشتیاق  با  فروخت 

25ساله،کارمند(

برخی از زنان مسافر همدردی و کمک به 
دلیل  ترین  فروشنده را مهم  از زنان  برخی 

برای خرید کاالها بیان می کنند:

که  دیدم  را  شدم،زنی  مترو  سوار  روزی 
که  کرد  می  التماس  و  ریخت  می  اشک 
آن  به  اینکه  با  بخرم  کن  دود  اسفند  او  از 
احتیاج نداشتم دلم سوخت و خریدم)ناهید 50 

ساله،دبیر بازنشسته(.

عده ای از زنان مسافر اظهار می کنند که 
شرایط  روی  از  فروشنده  زنان  از  برخی 
نامساعد اقتصادی و اجتماعی که با آن دست 
به گریبانند، مترو مکان مناسبی جهت فعالیت 

فروشندگی آنهاست.

به نظر من بعضی هاشان واقعا از روی فقر 
و بدبختی مجبورند که بیایند جنس بفروشند، 
به نظر من در مترو جنس بفروشند بهتر از 
بکنند. دیگری  کارهای  بروند  که  است  این 
تقریبا هر وقت سوار شوم حتما از این زنان 

خرید می کنم. )فاطمه،۴5 ساله خانه دار(

به  کردن  خرید  هم  زنان  از  ای  عده  برای 
طور کلی امری مورد پسند و جذاب می باشد 

به طوری که مکان خرید برای این دسته از 
افراد اهمیت چندانی ندارد و هر جا که خرید 

جریان داشته باشد از آن استقبال می کنند:

من کال خرید کردن را دوست دارم و بسیار 
اهل خرید کردن هستم بنابراین هر وقت که 
باشند  فروشنده  زنان  و  بشوم  مترو  سوار 
حتما یک چیزهایی می خرم.)نگین،22 ساله 

دانشجو(.

زنان  میان  مشترک  رفتاری  الگوهای 
فروشنده:

در جریان فعالیت مکرر در مترو،رفته رفته 
، زنان فروشنده با یکدیگر آشنا می شوند و 
کنند  می  برقرار  دوستانه  روابط  یکدیگر  با 
و یکدیگر را از وضعیت بازرسی ماموران 
از  زبان  به  زبان  معموال  و  کنند  می  مطلع 
آنها  در  بازرسی  احتمال  که  هایی  ایستگاه 
بیشتر است یکدیگر را باخبر می کنند گاهی 
گرفتار بازرسان می شوند،کاالهای شان را 
قبضه می کنند اما پس از مدتی کوتاه دوباره 
بازگشت  این  و  بازگردانده می شود  آنها  به 
برای  فروشندگان  که  است  چیزی  محصول 
می  مسافران  و  کنند  می  تعریف  یکدیگر 
گاهی  فروشندگان  برای  رو  این  شنوند.از 
شان  کاالهای  قبض  همین  مشترک  حرف 

توسط ماموران است.

زنان  میان  بسیاری  مشترک  های  ویژگی 
فروشنده مشاهده می گردد. تقریبا همگی از 
یک لحن و آهنگ برای عرضه ی کاالهای 
به  شان  زبان  با  و  گیرند  می  بهره  شان 
تبلیغات می پردازند. به عبارتی دیگر، عده 
ی زیادی از زنان فروشنده از آهنگ کالمی 
تبلیغ  و  برا ی معرفی  یکنواخت و مشابهی 
کاالهای خویش بهره می گیرند. مکان تهیه 
دیگر  یکی  محصوالت،  کیفیت  و  کاالها  ی 
بدین  میان فروشندگان است  تشابه  از وجوه 
را  کاالهای شان  فروشندگان،  اکثر  که  معنا 
از بازار بزرگ تهران خریداری می کنند..
و  زنان  تعداد  بر  شد  اشاره  که  همانطور 
تنوع و تکثر گروه های سنی زنان به عنوان 
فروشندگان دوره گرد واگن های زنانه روز 
به روز افزوده می گردد و همگی روز به 
روز نسبت به محدودیت های ماموران مترو 
مقاومت می کنند و به فعالیت شان ادامه می 

دهند.

از  روز  هر  فروشنده  زنان  که  آنجا  از 
ایستگاهی پیاده می شوند و سوار ایستگاهی 
دیگر می شوند و به فعالیت می پردازند از 
این رو ، برخی برای زنان مسافری که مرتبا 
آشنا  های  چهره  کنند  می  استفاده  مترو  از 

دارند.

عرضه ی کاال با قیمت مناسب، یکی دیگر 

می  فروشنده  زنان  میان  تشابه  نقاط  از 
مناسب  های  قیمت  با   ، فروشندگان  باشد. 
از  و  کنند  می  عرضه  را  شان  محصوالت 
قیمت های یکدیگر نیز باخبر می باشند. این 
چیزی است که به خصوص در هنگام تبلیغ 
و معرفی کاال، خودشان به آن اشاره می کنند 
مثال هنگامی که می خواهند کاالیی را زودتر 
به فروش برسانند می گویند که آن کاال را 
همکاران  قیمت  و  مترو  فروش  قیمت  زیر 
شان عرضه می کنند .حضور زنان فروشنده 
برا ی بسیاری از زنان مسافر امری عادی 
و تکرار شونده است از این رو زنانی که در 
مترو نشسته اند به محض اینکه زنی سوار 
مترو می شود به دقت به او خیره می شوند تا 
او عرض اندام کند به عبارت دیگر مشخص 
فروشنده.گاهی  یا  است  مسافر  که  شود 
فروشنده  زنان  سرگرم  چنان  آن  مسافران 
ایستگاه  از  که  شوند  می  شان  کاالهای  و 
از  پس  فروشنده  زنان  مانند.  می  جا  مقصد 
مدتی با یکدیگر آشنا می شوند و با یکدیگر 
را  یکدیگر  و  کرده  برقرار  دوستانه  روابط 
همکار خطاب می کنند. مثال اگر ورود یک 
فروشنده همزمان با عرضه و معرفی کاال از 
سوی فروشنده ی دیگری باشد که او را می 
شناسد، به احترام وی سکوت می کند و می 
گذارد تا کار او تمام شود و سپس به معرفی 

کاالی خویش پرداخته و فعالیت می کند.

کاالها و ابژه های مبادله:

از  کاالهایی که در مترو عرضه می شوند 
این دسته اند: لوازم آرایشی و بهداشتی.لوازم 
دوناد،  کیک  ،خوراکی)شامل  آشپزخانه 
،کتابچه  لواشک،آدامس(،پوشاک  انواع 
و  بازی  روانشناسی،اسباب  و  آشپزی  های 
کاالهای زینتی و لوکس زنانه…میان کاالها 
و کیفیت شان تفاوت چندانی وجود ندارد و 
فروشندگان  اغلب  شد  اشاره  که  همانگونه 
کاالها را از بازار بزرگ خریداری و تهیه 
می کنند و بیشترین تفاوت در سن و ظاهر 
زنان فروشنده می باشد.گاهی دختران جوانی 
به عنوان فروشنده در مترو ظاهر می شوند 
خود  به  را  مسافر  زنان  توجه  شدت  به  که 
آرایش  سبک  که  معنا  بدین  کنند  می  جلب 
و نوع پوشاک شان و جراحی های زیبایی 
بودن  فروشنده  از  نشان  امر  بادی  در  شان 
شان ندارد این دسته از فروشندگان اغلب به 
گوش  و  سر  از  که  لوکس  کاالهای  فروش 
شان آویزان شده است می پردازند برای این 
دسته از زنان فروشنده بدن ابزاری است که 
به وسیله ی آن کاالهای شان را معرفی می 
کنند در حقیقت بدن های شان ویترین سیاری 
است که برای معرفی و نمایش کاالهای شان 

مورد استفاده قرار می گیرد.

عمدتا کاالهایی که در مترو مبادله می شوند 
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 . است  زنان  موردپسند  های  ابژه  و  کاالها 
شاید یکی از دالیل حضور زنان فروشنده در 
مترو و رونق این بازارها را بتوان جذابیت 
امر خرید برای زنان تلقی کرد چرا که خرید 
بسیاری  برای  مطلوب  و  جذاب  ای  مقوله 
از زنان محسوب می شود از این رو برای 
خرید  مترو،  در  مسافر  زنان  از  بسیاری 
کردن امری جالب و ساده و دردسترس می 
نشان زدن  تیردو  با یک  باشد و در حقیقت 
مترو  از طریق  هم  دیگر  عبارتی  به  است. 
به مقصد مورد نظرشان می رسند و هم به 
خرید کاال می پردازند که برای شان مطلوب 
و گاهی ضروری می باشد. زنانه پسند بودن 
این جهت  از  که  است  ای  نکته  امر خرید، 
مورد اهمیت است که در واگن های عمومی 
ظاهر  فروشنده  مردان  اغلب  نیز  مردانه  و 
وسعت  به  آنها  بازار  رونق  اما  شوند  می 
از  کمتری  استقبال  با  و  نبوده  زنان  بازار 
سوی مردان مواجه می شوند. بنابراین زنانه 
پسند بودن امر خرید، را می توان به عنوان 
تداوم  و  تثبیت  در  دالیل  ترین  مهم  از  یکی 
پر  آورد.  به شمار  زنان  فروشندگی  فعالیت 
دارد  وجود  بسیاری  دالیل  که  است  واضح 
واگن  در  فروشندگی  سمت  به  را  زنان  که 
ترین و  های زنانه مترو کشانده است. مهم 
دلیل برای بسیاری از زنان بی  عمده ترین 
شک نیاز شدید اقتصادی است که این امر را 
بسیاری از فروشندگان، زمانی که از فروش 
ناامید می شوند  محصوالت شان درمانده و 
بدایت امر  این مسئله در  اما  بیان می کنند. 
فعالیت  این  تکوین  بر  دلیلی  و  بوده  مطرح 
است اما رواج و گسترش این فعالیت ها می 
داشته  همراه  به  نیز  را  دیگری  دالیل  تواند 
زنان  برای  کردن  خرید  جذابیت  که  باشد 
مسافر، فعالیت فروشندگی از روی سرگرمی 
در  جوان  دختران  از  قلیلی  عده  جانب  از 
متن  در  سیار  بازار  این  تداوم  دالیل  زمره 

واگن های زنانه قرار می گیرند.

نتیجه گیری:

مصرف  و  انبوه  تولید  بر  مبتنی  دنیای  در 
مدار امروز، اماکن پر تردد و پر ازدحام نیز 
می توانند به منظور محلی برای عرضه ی 
کاالهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرند 
از این رو فزونی تولید و تقاضا به مصرف 
انبوه می انجامد و مصرف انبوه به گسترش 
مکان های عرضه ی کاالها منجر می گردد 
که در نهایت به مصرف می انجامد از این 
رو مکان های پر تردد نظیر مترو نیز می 
توانند به مثابه میدانی برای عرضه ی کاالها 
قرار  توجه  مورد  مصرفی،  محصوالت  و 
گیرند. از این منظر برای اماکن پر ترددی 
شود  می  ایجاد  جدیدی  کارکرد  مترو  چون 
بدین معنا که دیگر نمی توان مترو را صرفا 
نقل  و  حمل  ی  سامانه  در  نقلیه  ای  وسیله 

عمومی در نظر گرفت و واگن های ویژه ی 
زنان را تنها واگن هایی برای آسودگی زنان 
متنی  مترو  اساس،  این  بر  آورد.  شمار  به 
می شود که متضمن» اعمال داللت بخش« 
می باشد متنی که در آن فعالیت فروشندگی 
به ظاهر  فعالیت  این  اما  گیرد  می  صورت 
ساده در دل خویش مجموعه ای از معانی را 
پنهان کرده است.یکی از مهم ترین نتایج این 
پژوهش این است که به واسطه ی شکل گیری 
جامعه ی مصرفی و وفور و فراوانی کاالها 
و محصوالت مصرفی، مترو به مثابه مکان 
عرضه ی محصوالت مصرفی مورد توجه 
مجرای  از  دیگر  سوی  از  گیرد.  می  قرار 
و  انگیزه  هر  با  اقتصادی  مبادالت  و  کنش 
عللی که باشد، در متن مترو زندگی روزمره 
برای زنان فروشنده ایجاد می شود و شکل 
انجام  بر  ای که  گیرد. زندگی روزمره  می 
امور تکرار شونده مبتنی است بدین صورت 
که زنان فروشنده هر روز از صبح تا شب 
در واگن های زنانه حاضر شده و مرتبا از 
ایستگاهی به ایستگاه دیگر در حرکت اند و 
به فعالیت می پردازند. همانطور که در مترو 
روزمره  زندگی  زنان،  از  دسته  این  برای 
منبعی  مترو  آن،  کنار  در  گیرد  می  شکل 
برای هویت یابی زن فروشنده محسوب می 
هویت  بودن،  فروشنده  زن  هویت  و  گردد 
اقتصادی  کنش  مجرای  از  که  است  جدیدی 
روزمره در مترو، برای این زنان رقم می 
خورد و به وجود می آید. از سوی دیگر، از 
خالل اجرای این پژوهش در مترو، مشاهده 
شد که زنان مسافری که از فروشندگان، کاال 
و  تثبیت  در  مهمی  نقش  کنند  می  خریداری 
تداوم حضور زنان فروشنده بر عهده دارند. 
به عبارت دیگر، زنانه پسند بودن امر خرید 
از  بسیاری  برای  خرید  امر  بودن  جذاب  یا 
زنان  حضور  برای  مهمی  دلیل  مسافران، 
فروشنده و تداوم کنش اقتصادی شان با وجود 
موانع و محدودیت های موجود در مترو می 
این  به  همچنین  خرید  امر  مطلوبیت  باشد. 
دلیل مهم و درخور توجه است که در واگن 
فروشندگان  عمومی  واغلب  مردانه  های 
بازارشان رونق  اما  دارند  نیز حضور  مرد 
فقر  .اگرچه  ندارد  را  زنان  بازار  گرمی  و 
بیکاری،  بحران  و  اقتصادی  محرومیت  و 
تکوین  در  دالیل  ترین  اصلی  ی  زمره  در 
و ایجاد کنش های اقتصادی در مکان هایی 
عواملی  اما  شوند  می  محسوب  مترو  چون 
که برشمردیم نقش مهمی در شکل گیری و 

ترویج چنین فعالیت هایی دارند.

منابع:

فرهنگی  مطالعات  استوری،جان)۱۳۸9( 
حسین  ترجمه  عامه،  فرهنگ  درباره 

پاینده،تهران:نشر آگه

مطالعات  بارکر،کریس)۱۳۸۷(، 
مهدی  ترجمه  عملکرد(  و  فرهنگی)نظریه 
پژوهشکده  حمیدی،تهران:  فرجی/نفیسه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی

زندگی  و  فرهنگ  اندی)۱۳۸۶(  بنت، 
حسن  افشانی/  جو  لیال  ی  روزمره،ترجمه 

چاوشیان،تهران: اختران

مصرفی)  جامعه  بودریار،ژان)۱۳۸9( 
پیروز  ترجمه  ساختارها(  و  ها  اسطوره 

ایزدی،تهران: ثالث

انسان  فرد)۱۳۸۶(  پالگ،   / دانیل  بیتس، 
ثالثی،  محسن  ترجمه  فرهنگی،  شناسی 

تهران:انتشارات علمی

فرهنگی،  کریس)۱۳90(مطالعات  روجک، 
ترجمه پرویز علوی، تهران: انتشارات ثانیه

عباس)۱۳۸۷(مطالعات  کاظمی، 
فرهنگی،مصرف فرهنگی و زندگی روزمره 

درایران،تهران: جهاد دانشگاهی

فاضلی،نعمت اله)۱۳۸۷( مدرن یا امروزی 
ی  پژوهشکده  ایران،تهران:  فرهنگ  شدن 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی

قهرمانی  زندگی  مایک)۱۳۸۶(  فدرستون، 
الجوردی،  هاله  ترجمه  روزمره  زندگی  و 

تهران، ارغنون، شماره ۱9

و  اندیشه  تاریخ  ناصر)۱۳۸۶(  فکوهی، 
نظریه های انسان شناسی، تهران: نشر نی

فلیک،اووه)۱۳90( درآمدی بر تحقیق کیفی، 
ترجمه هادی جلیلی،تهران: نشرنی

مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب)۱۳۸۱(
روش تحقیق کیفی، ترجمه ی علی پارسائیان 
و سید محمود اعرابی، تهران: دفتر پژوهش 

های فرهنگی

برروش  درآمدی  محمدی،بیوک)۱۳90( 
انسانی  علوم  کیفی،تهران:پژوهشگاه  تحقیق 

و مطالعات فرهنگی

 Gender and social )۱99۸)Burr,V
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consuming society. ۱

femininity.2

۱9۷۴ ortner.۳

 

nature/culture. ۴

۱9۷۴ Rosaldo . 5

domestic/public. ۶

New retail geography.۷

Text.۸

reflexivity. 9

saleswoman.۱0

every day life.۱۱

culture.۱2

ethnography . ۱۳

Whole Way of Life . ۱۴

interview. ۱5

conversation with purpose . ۱۶

observation . ۱۷

پی آمدهای تالشی اقتصاد آمریکا و 
پایان سرکردگی جهانی جنگ با روسیه و 

چین؟
نویسنده: پل کرایگ رابرتز

منبع: نویه راینیشه تسایتونگ

برگردان: خ. طهوری

طی مقاله ای که اخیراً انتشار یافت »آیا جهان قادر است تفرعن آمریکایی را تحمل کند؟« 
قول داده بودم، بررسی کنم که آیا، قبل از این که واشنگتن به دنبال مساعی خود در کسب 
سلطه جهانی ما را به درگیری نظامی با روسیه و چین بکشاند، اقتصاد آمریکا به زانو در 
این مسأله، موضوع اصلی این وب سایت خواهد ماند و در نتیجه این  خواهد آمد؟ احتماالً 

مقاله حرف آخر نیست.

واشنگتن از اکتبر 200۱ که پرزیدنت بوش بهانه ای به دست آورد تا دستور حمله به افغانستان 
را صادر کند، در جنگ به سر می برد. همین که بوش بهانه  دیگری پیدا کرد تا در سال 
200۳ دستور حمله به عراق را صادر کند، جنگ افغانستان به فراموشی سپرده شد. جنگ 
عراق بدون کسب هیچ نوع موفقیت قابل رؤیتی ۸ سال به درازا کشید و این کشور را در 
سرگشتگی و اغتشاش فرو برد. هنوز روزانه ده ها تن انسان در عراق به قتل می رسند و یا 
مجروح می گردند و مردی با مشت آهنین جایگزین مرد پرقدرت سابق که به طور غیرقانونی 
بیانجامد.  به یک جنگ داخلی  اعدام شد، گردیده و احتمال آن می رود که خشونت جاری 
پرزیدنت اوباما پس از انتخاب شدن به شیوه احمقانه ای نیروهای بیش تری به افغانستان گسیل 
داشت و این جنگ را، که پس ار ۱۱ سال بدون هیچ نوع نتیجه موفقیت آمیزی هنوز ادامه 
دارد، مجدداً تشدید نمود.این دو جنگ هزینه سنگینی به دنبال داشتند. بنا برگمانه زنی های 
ژوزف استگلیتز و لیندا بیلمز با در نظر گرفتن کلیه مخارج، حمله به عراق برای مالیات 
دهندگان ۳ بیلیون دالر هزینه کرد. جنگ افغانستان نیز به همین صورت.  به دیگر سخن: 
هر دو جنگ که بی دلیل و علت آغاز شدند، بدهی های کشور را دو برابر کردند. و به این 
علت روشن است که چرا در صندوق دولت پولی برای تأمین امنیت اجتماعی، برای تأمین 
بهداشتی سالخوردگان و خدمات درمانی برای محتاجان، برای کوپن های غذایی، برای محیط 
زیست و شبکه تأمین اجتماعی موجود نیست.  از این دو جنگ هیچ بهره ای حاصل مردم 
آمریکا نشد و از آنجا که بدهی های جنگی هرگز پرداخت نخواهد گردید، شهروندان آمریکا 
و نوادگان آنان مجبور خواهند بود برای مدت نامعلومی بهره ۶000 میلیارد دالر بدهی ها 

را بپردازند.

اقتصادی
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رژیم بوش/اوباما

دوجنگ  این  به  هنوز  که  بوش/اوباما  رژیم 
قانع نیست، با زیر پا گذاردن حقوق بین الملل 
در پاکستان، یمن و آفریقا دست به عملیات 
نظامی می زند، سرنگونی دولت در لیبی را 
از طریق دامن زدن به درگیری های مسلحانه 
سازمان می دهد  و در حال حاضر در کار 
فراهم کردن مقدمات سرنگونی دولت سوریه 
است و نیروهای نظامی خود را علیه ایران 

بسیج می نماید.

از آن جا که دشمنانی را که تاکنون واشنگتن 
برای خود تراشیده برای انرژی و بودجه ای 
اکنون  نیستند،  کافی  دارد  اختیار  در  که 
روسیه را محاصره کرده و در صدد است 

چین را در محاصره قرار دهد.

واشنگتن اعالم کرده که بخش اعظم نیروی 
دریایی خود را در سال های آینده به اقیانوس 
منتقل خواهد کرد. واشنگتن در ضمن  آرام 
کوشش می کند پایگاه دریایی خود در فیلیپین 
جزیره  یک  در  و  اندازد  راه  به  مجدداً  را 
متعلق به کره جنوبی پایگاه جدیدی ایجاد کند، 
همین طور  و  ویتنام   در  دریایی  پایگاه  یک 
پایگاه امدادی نیروهای هوایی و زمینی در 

مناطق دیگر آسیا مستقر سازد.

واشنگتن در تایلند کوشش می کند از طریق 
هوایی  پایگاه  معمول  رشوه های  پرداخت 
استفاده  مورد  ویتنام  جنگ  هنگام  به  که  را 
قرار داد، خریداری کند. در مقابل این اقدام 
مقاومت سختی موجود است، زیرا تایلند مایل 
نیست در بحرانی که از طرف آمریکا با چین 
بر  بنا  شود.  درگیر  می گردد،  سازماندهی 
گزارش های روزنامه های تایلندی،  واشنگتن 
اهداف واقعی خود را در ایجاد پایگاه نظامی 
که  این صورت  به  می دهد،  جلوه  بی اهمیت 
ادعا می کند این پایگاه برای »تضمین اجرای 
مسؤولیت های انسان دوستانه« به کار گرفته 
خواهد شد. ولی این ترفند تاکنون کارا نشده 
و واشنگتن NASA را جلو انداخته که برای 
خواستار  خود  تجربی«  اقلیمی  »تحقیقات 
استفاده از پایگاه نامبرده شود. آیا این که این 
ترفند جدید موفق خواهد شد، باید منتظر بود.

بودجه،  کمبور  اثر  در  فعلی  بدهی های 
و  می یابند  افزایش  دالر  بیلیون   ۱٫5 ساالنه 
مالی  سیستم  نیست.  هم  آن  کاهش  به  امیدی 
اجرای  به  محتاج  دایم  و  ریخته  هم  به  
اقدامات امدادی است. اقتصاد ویران شده و 
باال  درآمدهای  با  خوب  مشاغل  نیست  قادر 
وجود  با  آورد.  وجود  به  اشتغال  اساساً  و 
افراد  تعداد  جمعیت،  رشد  متمادی  سال های 
شاغل به کار در اواسط سال 20۱2 با تعداد 
شاغلین سال 2005 برابر بوده و به مراتب 

از سال 200۸ پایین تر قرار گرفته است. با 
این حال دولت و رسانه های خریداری شده 
دوران  در  ما  که  می کنند  ادعا  »روسپی« 
شکوفایی اقتصادی مجدد قرار گرفته ایم. بنا 
بر گزارش های دفتر آمار بازار کار آمریکا 
تعداد مشاغل در حال حاضر تنها ۱ میلیون 
بیش تر از آن در سال 2002 است.  ولی ما 
نیازمندیم  نو  اشتغال  هزار   ۱50 به  ماهانه 
خنثا  را  جمعیت  رشد  پی آمدهای  بتوانیم  تا 
سازیم و در نتیجه برای یک دهه نیازمند ۱5 
میلیون اشتغال جدید هستیم. نرخ بیکاری و 
تورم اغلب به مراتب باالتر از آمار رسمی 

است.

نرخ بیکاری 22 درصد

در مقاله های گذشته بر مبنای تحقیقات جان 
www.shadow- آمارشناس   (ییلیام 

آمار  چرا  که  را  آن  دالیل   )stats.com
رسمی دولت به شدت حقیقت را کتمان می کند، 
درصدی  رسمی۸٫2  نرخ  نمودم.  اعالم 
 headline unemployment( بیکاران 
در  و  بیکار  می کنند  اعالم  که  کسانی  رقم 
جست وجوی کارند(، کارگرانی که امید خود 
را از دست داده اند و دست از جست وجوی 
دولت  نمی گیرد.  نظر  در  را  اند  کشیده  کار 
نرخ دیگری از بیکاران نیز دارد که به ندرت 
انتشار می دهد و و آن کارگرانی را نیز در 
نظر می گیرد که اخیراً دست از جست وجوی 
کار کشیده اند. این نرخ برابر با ۱5 درصد 
را  ناامید  دایمی  بیکار  کارگران  اگر  است. 
بیکاری  جاری  نرخ  بیافزاییم،  آن ها  به  نیز 
در ایاالت متحده آمریکا بالغ بر 22 درصد 
خواهد بود، رقمی که بیش تر به نرخ بیکاری 
دوران رکود اقتصادی بزرگ نزدیک است 

تا دوران بحران اقتصادی پس از جنگ.

می تواند  تنها  واشنگتن  شرایطی  چنین  »در 
را  قدرت  افسار  اتمی  بمب  از  استفاده  با 
صورت  این  به  دارد،  نگاه  خود  دست  در 
حمله  یک  با  را  خود  »شرور«  رقبای  که 
با  دیگر:  به سخن  کند.  آچمز  ناگهانی  اتمی 
»نابودی حیات در کره زمین« آیا این برنامه 
و  نئوکان  کریستوِل  بیل  که  است  واشنگتن 
جنگ افروز فاش می سازد و بدون شرم و حیا 
به چه  اتمی  سؤال می کند: »سالح های  علناً 
دردی می خورند، اگر نتوان از آن ها استفاده 

کرد؟«

تغییرات به شیوه ای که تورم طبق آن محاسبه 
می گردد،شاخص قیمت برای مصرف کنندگان 
را به عنوان معیار تعیین هزینه زندگی کنار 
گذاشته است. شیوه جدید بر مبنای جایگزینی 
قیمت  اگر  است.  شده  بنا   Substitution
قلم کاال در لیست شاخص ها باال رود،  یک 
فوراً بدیل مناسب تر دیگری جای آن گذارده 

قیمت  افزایش  دلیل  برآن  عالوه  می شود. 
کیفیت  ارتقاء  و  بهبود  کاالها،  از  برخی 
آیا  این که  از  بی تفاوت  می شود،  اعالم  آن ها 
واقعاً بهبود کیفی به وجود آمده باشد، یا خیر 
برای  قیمت  شاخص  لیست  در  نتیجه  در  و 
قیمت  باید  مردم  نمی آید.  مصرف کنندگان 
باالتر را بپردازند، ولی این واقعیت به عنوان 
رشد تورم معرفی نمی شود. در حال حاضر 
Substitu- جایگزینی برپایه  تورم،   ررخ 
tion تقریباً معادل 2 درصد است، ولی اگر 
نرخ تورم برپایه هزینه واقعی زندگی حساب 

شود، باالتر از 5 درصد خواهد بود.

نرخ  جمع  حاصل  فقر،  و  بینوایی  شاخص 
تورم و نرخی بیکاری است. سقف شاخص 
فقر در حال حاضر بسته به این است که آیا 
معیارهای جدید و دستکاری شده به کار برده 
شوند، که فقر و بینوایی را پایین تر از آنچه 
که هست نشان می دهند، یا این که متدولوژیی 
سابق که آن را دقیق محاسبه می کند. قبل از 
به  فقر  نوامبر ۱9۸0 شاخص  در  انتخابات 
22 درصد رسید و باعث پیروزی ریگان بر 
امروز متدولوژی  اگر  پرزیدنت کارتر شد. 
سابق را به کار بندیم شاخص فقر 2۷ درصد 
خواهد بود، ولی با شیوه دستکاری شده نوین 

این شاخص بالغ بر ۱0 درصد است.

از سال 2000 بدین سو تولیدناخالص داخلی 
هیچ رشد واقعی نداشته است

کم اهمیت جلوه دادن تورم برای این است تا 
تولید ناخالص داخلی باال رود. تولید ناخالص 
می شود.  حساب  امروزی  دالر   به  داخلی 
برای تعیین این که آیا تولید ناخالص داخلی 
به دلیل کنترل قیمت ها و یا برپایه رشد واقعی 
شاخص  است،  یافته  ارتقاء  اقتصادی  توان 
تولید  از  کنندگان  مصرف  برای  قیمت 
ناخالص داخلی کاسته می گردد. هرچه نرخ 
تورم باالتر باشد رشد واقعی اقتصاد پایین تر 
برپایه  که  متدولوژی  اگر  است و برعکس. 
گرفته  کار  به   Substitution جایگزینی 
ایاالت  اقتصاد  گردد،  محاسبه  تورم  تا  شود 
متحده آمریکا در قرن 2۱ رشد داشته است 
به استثنای افت شدید در سال های 200۸ تا 
20۱0. ولی اگر متدولوژی که بر پایه هزینه 
زندگی بنا گردیده مورد استفاده قرار گیرد، 
اقتصاد آمریکا- به استثنای یک دورۀ کوتاه 
در سال 200۴- از سال 2000 دارای هیچ 

رشد واقعی اقتصادی نبوده  است.

تولید  واقعی  رشد  عدم  و  کار  محل  کمبود 
متوسط  در آمد  کاهش  به  داخلی  ناخالص 
مصرف کنندگان  بدهی  افزایش  می انجامد. 
آنجا  تا  و  گرفت  را  درآمد ها  افزایش  جای 
بدهی های  قبول  توان  کنندگان  مصرف  که 
را  اقتصادی  چرخه   داشتند،  را  بیش تری 
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در حرکت نگاه داشت. از آن جا که مصرف 
کنندگان دیگر از هر امکان دیگری محروم 
اقتصاد  بهبود  برای  چشم اندازی  اند،  شده 

آمیکا موجود نیست.

سیاست بانک مرکزی اندوخته های شخصی 
را نابود می سازد

مرکزی  بانک  مسؤولین  و  سیاست مداران 
بدتر  حتا  را  چشم اندازها  رزرو(  )فدرال 
می کنند. در دورانی که سطح بیکاری بسیار 
بدهی های  گریبان  به  دست  خانوارها  و  باال 
خود هستند، سیاست مداران در سطح محلی، 
سیستم  تخریب  به  دست  کشوری  و  ایالتی 
کوپن های  بازنشستگی،  بهداشتی،  تأمین 
دیگر  و  مسکونی  هزینه  کمک  غذایی، 
این  اند.  زده  اجتماعی  تأمین  شبکه  عناصر 
تخریب طبیعتاً به کاهش بیش تر تقاضا در کل 
خود و تنزل امکانات شهروندان آمریکایی با 

درآمد های کم برای ادامه بقاء انجامید.

است  نازل  آن قدر  مرکزی  بانک  بهره  نرخ 
که بازنشستگان و دیگر افراد که اندوخته های 
با  نتوانند  می کنند،  مخارج  صرف  را  خود 
نرخ  بچرخانند.  را  خود  زندگی  خود  پول 
دولتی  و  بانکی  سپرده های  به  که  بهره ای 
از  کم تر  می گردد  پرداخت  بها دار  اوراق  و 
نرخ تورم است. برای آن که بتوان از بهره 
اندوخته ها زندگی کرد، شهروندان مجبورند 
اوراق بهادار یونانی، اسپانیایی و یا ایتالیایی 
خریداری کنند و خطر از بین رفتن سرمایه 
خود را پذیرا شوند. سیاست نرخ بهره منفی 
بانک مرکزی بازنشستگان را مجبور می کند، 
سرمایه های خود را مصرف کنند تا قادر به 
حیات باشند. و به سخن دیگر: سیاست بانک 
نابود  را  خصوصی  پس اندازهای  مرکزی 
خود  ثروت  مجبورند  مردم  زیرا  می سازد، 
را خرج کنند تا مخارج زندگی خود را تأمین 

کنند.

که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  ژوئن  ماه  در 
بهره  نرخ  بیش تر  بازهم  کاهش  سیاست  به 
روی  بار  این  ولی  داد  خواهد  ادامه  پایه 
اوراق قرضه دولتی متمرکز می شود. بانک 
مرکزی اعالم کرد که اوراق قرضه دولتی 
با مهلت ۳0 سال به سقف ۴00 میلیارد دالر 

خریداری خواهد کرد.

قیمت  نتیجه  در  بیاید،  پایین  بهره  نرخ  اگر 
اوراق  اگر  باال خواهد رفت.  اوراق قرضه 
بهادار با مهلت 5 ساله تنها 0٫۷ درصد بهره 
 ۱٫۶ دولتی  قرضه  اوراق  و  کنند  دریافت 
تورم  رسمی  نرخ  زیر  احتماالً  که  درصد 
شدت  به  که  آمریکایی  شهروندان  می باشد، 
نیازمند بهره اند به سوی اوراق بهادار ۳0 
قیمت  که  هرچند  شد.  خواهند  کشیده  ساله 

باالی این اوراق به معنی بزرگ بودن خطر 
نابودی ثروت نیز هست.

یک حباب جدید

بانک  طریق  از  دولتی  بدهی های  خرید 
)در  دالر  کورس  سقوط  یا  و  مرکزی 
ایجاد  برای  دیگر  کشورهای  که  صورتی 
تعادل در تراز پرداخت خود دالر را ترک 
اندازد که  کنند(، می تواند تورمی به جریان 
کنترل نرخ بهره را از دست بانک مرکزی 
ارزش  از  بهره  نرخ  رشد  با  کند.  خارج 
دیگر  به  و  شد  خواهد  کاسته  بهادار  اوراق 
تولید  بهادار امروز حبابی را  سخن: اوراق 
مسکن،  وام  نزدیک  گذشته  در  که  می کند 
سهام و مشتقات  تولید کرده بودند. اگر این 
آمریکا ضربه  شهروندان  بترکد،  نیز  حباب 
متحمل  خود  رفاه  باقیمانده  به  دیگری  شدید 

خواهند شد.

بی معنی است که در اوراق بهادار درازمدت 
با بهره منفی سرمایه گذاری کرد، اگر دولت 
مرکزی به انباشت بدهی های خود ادامه دهد 
به این صورت که بانک مرکزی بدهی های 
دولتی را خریداری کند و اگر دیگر کشورها 
برهانند.  بازارها  در  دالر  سیل  از  را  خود 
خطر رشد نرخ تورم بسیار باالست. با این 
و  قرضه  اوراق  بنیادهای  مدیران  وجود 
مهلت های  با  سپرده ها  با  رابطه  در  بهادار 
کرد  خواهند  حرکت  مردم  توده  با  طوالنی 
و یا این که شاهد خواهند بود که چگونه در 
پله ها  پایین ترین  در  خود  همکاران  با  قیاس 

قرار خواهند گرفت.

از  برخی  دالر،  ارزش  افت  انتظار  در 
بانک های  و  خصوصی  سرمایه گذاران 
مرکزی کشورهای خارجی دست به انباشت 
فدرال رزرو  می زنند.  نقره  و  فیزیکی طال 
رشد  اثر  در  را  خطر  این   20۱۱ سال  در 
و  دالر  برای  ضربی  طالی  قیمت  سریع 
سیاست خود درک کرد و دست به اقدامات 
متقابل زد. از آن جا که تقاضا برای این فلز 
گرانبها قیمت آن را باال می برد، دولت دست 
 Paper( بازار   در  آن  گسترده  فروش  به 

market( کرد تا قیمت آن را کاهش دهد.

حال اگر سرمایه گذاران اوراق بهادار را رها 
کنند و در نتیجه باعث باال رفتن نرخ بهره 
شوند، G.P.Morgan و دیگر مؤسساتی که 
inter-  هه فدرال رزرو وابسته اند بر مبنای 
ثابت  با  est rate swaps )مبادله متغیر 
و معموالً با بهره کم تر( می فروشند و از این 
طریق با فروش اوراق بهادار مقابله می کنند. 
)باید به خاطر سپرد که با تنزل قیمت اوراق 
بهادار، نرخ بهره ارتقاء می یابد و برعکس.(

میلیون ها شغل در صنایع ناپدید می گردند

به کمک همه این اطالعات می خواهم نشان 
آمریکا  شهروندان  ثروت  و  درآمد  که  دهم 
)به استثنای ۱ درصد از مردم( از هر نظر 
 20۱۱ تا   2002 سال  از  می یابد.   کاهش 
 ۳٫5 از  بیش  مونتاژ  صنایع  در  صنعت 
میلیون شغل از دست داد. این مشاغل توسط 
خدماتی  پرسنل  مثالً  نازل مزدتری  مشاغل 
با   ،)۱٫۱۸9٫0009( رستوران  گارسون  و 
سرپایی  درمانی  خدمات  بخش  در  مشاغلی 
اجتماعی  خدمات  در  و   )۱٫5۱2٫000)
جایگزینی  شدند.  جایگزین   )5۷۸٫000)
معنا  این  به  خدماتی  بخش های  در  مشاغل 
آمریکایی  کننندگان  است که درآمد مصرف 
منتقل  کشور  از  خارج  به  کامل  طور  به 
گردیده است. سطح بالقوه تقاضا به طور کل 
در بخش های  دستمزدی  تفاوت های  به علت 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  کار  بازار  مختلف 
درآمد  تولید  انتقال  است.  کرده  پیدا  تنزل 
داخلی  ناخالص  تولید  و  آمریکا  در  موجود 
به  کشور  در  را  اشتغال  حجم  نتیجه  در  و 

روشنی کاهش بخشیده است.

همایش توکیو ـ پکن

واشنگتن  اقتصادی،  اساس  فقدان  وجود  با 
بدون تزلزل به دنبال خواست های سلطه طلبانه 
گمراهی  این  دیگر  کشورهای  است.  خود 
هم اکنون  اند.  گرفته  سخره  به  را  واشنگتن 
آفریقای  روسیه، چین، هندوستان، برزیل و 
جنوبی درصددند قراردادی به امضاء رسانند 
عنوان  به  دالر  از  خود  بین  مبادالت  در  تا 

ارز بین المللی استفاده نکنند.

گزارش  ژوئیه   ۴ روز   China Daily
فرهیختگان  و  ژاپنی  »سیاست مداران  داد: 
سرشناس چینی و ژاپنی روز سه شنبه فشار 
سیاست خارجی عقب افتاده  توکیو  تا  آوردند 
و  بگذارد  کنار  غرب  به  اتکاء  در  را  خود 
با  آمریکا  متحده  ایاالت  مانند  که  را  چین 
کلیدی خود  به عنوان شریک  اهمیت است، 
پایان همایش  در  نهایی که  بپذیرد. قطع نامه 
پکن ـ توکیو زیر عنوان تفاهم توکیو انتشار 
روابط  می خواهد  کشور  دو  هر  از  یافت 
تجارتی بین خود را گسترش دهند و قرارداد 
بازار آزاد اقتصادی بین چین، ژاپن و کره 
مفهوم  بدین  این  سازند.«  ممکن  را  جنوبی 

است که ژاپن در بازی سهیم است.

دولت چین- خیلی خردمندانه تر از واشنگتن- 
واکنش  واشنگتن  نظامی  تهدیدات  به  نسبت 
هم پیمان  دو  که  بدین صورت  داد،  به خرج 
مهم آسیایی واشنگتن را به سمت خود کشید. 
از آن جا که اقتصاد چین مثل اقتصاد آمریکا 
مراتب  به  اساس  دارای  ولی  است،  عظیم 
محکم تر و باثبات تری است، هم اکنون سقف 
با  آن  از  بیش  این کشور  با  بازرگانی ژاپن 
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آمریکا است، لذا این پیشنهاد وسوسه بزرگی 
چین  برآن،  عالوه  بود.  خواهد  ژاپن  برای 
همسایه مستقیم این کشور است، در حالی که 
آمریکا بسیار دور است و زیر فشار نخوت 

خود دست و پا می زند.

واشنگتن که با نخوت و افاده و با جنگ های 
زاید و غیرقانونی خود و با ادعای داشتن حق 
کشتن شهروندان خود و کشورهای هم پیمان- 
مثل پاکستان- به حقوق بین الملل، به قوانین و 
قانون اساسی خود بی اعتنایی می کند، خود را 
به جرگه کشورهای خبیث تبعید کرده است.

کنترل کشورهای دست نشانده عضو ناتو

واشنگتن هنوز کشورهای دست نشانده مزدور 
و خریداری شده خود را کنترل می کند ولی 
برای این کشورها معضل بدهی ها که مشتقات 
وال استریت برای آن ها به ارمغان آورده اند 
و همین طور بدهی های خود آن ها که بعضاً 
کتمان  وال استریت  از  ساکس  گلدمان  توسط 
در  اروپا  است.  سنگین  بسیار  بود،  شده 
منگنه قرار گرفته و پولی در اختیار ندارد تا 
جنگ های سلطه طلبانه آمریکا را  تأمین کند.

و  منزوی  عنصر  یک  به  مبدل  واشنگتن 
مطرود در جامعه جهانی می گردد. واشنگتن، 
شوروی  کشور  و  استرالیا  کانادا،  اروپا، 
سابق، گرجستان و کلمبیا  را خریده )کم مانده 
بود که اوکرائینرا نیز بخرد( و هّم و کوشش 
خود را در این گذارده که جهان را خریداری 
این کشور »گشتاپویی«  کند. ولی جو علیه 
در حال تکوین که رویکردش قانون شکنانه، 
بی مالحظه و نسبت به حیات بشری و حقوق 
در  است،  خصمانه  حتاً  و  بی تفاوت  انسانی 

حال تغییر است.

امپراتوری  کمک  با  نظامیانش  که  کشوری 
نبودند  قادر  سال   ۸ از  پس  سلطنتی  متحده 
عراق را اشغال کنند و مجبور بود درگیری ها 
را به این صورت خاتمه دهد که »شورشیان« 
را در در لیست جیره خواران ارتش آمریکا 
گذارد تا به آن ها پول دهد تا دست از کشتن 
که  دولتی  و  بردارند  آمریکایی  سربازان 
نظامیانش قادر نبودند چندهزار طالبان مسلح 
به سالح های سبک را طی ۱۱ سال از پای 
درآورند، اکنون پا از گلیم خود بیرون گذارده 
چین  و  روسیه  ایران،  با  جنگ  دنبال  به  و 

است.

/http://reasonradionetwork.com

تارنگاشت عدالت

اقتصادی

جنبش تسخیر در آستانه اولین سالگرد 
تولدش

یونس پارسا بناب

درآمد

جنبش تسخیر که اولین عکس العمل بزرگ 
جدید  طبقاتی  جنگ  سال  سی  علیه  همگانی 
و شدید از سوی صاحبان ثروت و قدرت ) 
یک در صدی ها ( علیه اقشار مختلف مردم 
( 99 در صدی ها ( بویژه کارگران و دیگر 
زحمتکشان و تهیدستان در آمریکا محسوب 
می شود , نزدیک به یک سال پیش در ۱۷ 
سپتامبر 20۱۱ در شهر نیویورک آغاز گشت 
. این جنبش توده ای که بالفاصله در ۳00 
 , یافت  شهر بزرگ و کوچک آمریکا بسط 
در نیمه اول سال 20۱2 امواج خروشان آن 
به سواحل و درون 2۶00 شهر و روستا در 
آستانه  در  امروز   . رسید  نیز  جهان  اکناف 
اینکه  با  جنبش  این   ، تولدش  سالگرد  اولین 
با  اروپا  و  آمریکا  شهرهای  از  بعضی  در 
ولی  گشته  روبرو  پلیسی  وحشیانه  سرکوب 
های  و خواسته  ُبعد  و  فضا  که  گشته  موفق 
 ، ها  میدان  از  را  تسخیر  جهانی  و  انسانی 
پارک ها و چادرها به درون افکار عمومی 
و وجدان عمومی ملی و جهانی منتقل سازد 
. نگارنده که در طول نزدیک به یک سال 
در  و  بوده  جنبش  این  با  ارتباط  در  گذشته 
تعدادی از جلسات مجمع عمومی آن شرکت 
داشت ، موفق شده درسها ، تجارب و آزمون 
های متنوع اجتماعی و سیاسی درباره ویژگی 
های موفقیت آمیز و کمبودها و محدودیت این 

جنبش کسب کند .

موفقیت های جنبش تسخیر

۱ – یکی از موفقیت های بزرگ این جنبش 
اعتالی آگاهی های اجتماعی و سیاسی اقشار 
نابرابری های طبقاتی  مختلف مردم درباره 
و بسط و تبدیل آن به یک گفتمان جاری در 
درباره  آگاهی  سطح   . است  آمریکا  جامعه 
های  توده  بین  در  بقدری  ها  نابرابری  این 
مردم بویژه جوانان باال رفته که در ژانویه 
کرد  اعالم   ” پیو  پژوهشی  مرکز   ”  20۱2
میلیون  دو سوم جمعیت ۳20  در حدود  که 
نفری آمریکا معتقدند که در حال حاضر یک 
تالقی بسیار قوی بین ثروتمندان و فقرا در 
رقم  این   . است  آمده  بوجود  آمریکا  جامعه 
۱9 درصد از سال 2009 به این سو افزایش 

یافته است .

2 – اندیشه و انگاشت نابرابری بین فقر و 
مردم  از  وسیعی  های  توده  بین  که  ثروت 
در یک سال گذشته به یک گفتمان جاری و 
قوی تبدیل یافته عمدتاَ نتیجه تظاهرات ممتد 
، اعتراضات وسیع و اعتصابات سرتاسری 
سراسر  در  تسخیرکنندگان  توسط  که  است 
شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا به مورد 
اجراء گذاشته شده انذ در طول یکسال گشته 
تسخیرکنندگان  این  از  نفر  متجاوراز۷هزار 
در ۱۱5 شهر در آمریکا دستگیر گشته اند . 
علیرغم خود سانسوری از سوی رسانه های 
که  تسخیر  جنبش   ، فرمانبر  گروهی جاری 
و  گرفته  نادیده  شدت  به  آغازش  اوایل  در 
گزارشات  در  گرفت  می  قرار  انکار  مورد 
تلویزیونی  خبری روزنامه ها و کانال های 

جای ویژه خود را کسب کرده است .

بار  و شرایط فالکت  دردناک  اوضاع   – ۳
آنهائی که دسترسی به منابع معیشتی زندگی 
نداشته و عموماَ بدون قدرت و صدا ) بویژه 
بی   ، فراری  دختران   ، خیابانی  کودکان 
خانمان ها و زاغه نشینان ( بوده و وجودشان 
پیوسته مورد انکار صاحبان ثروت و قدرت 
) یک در صدی ها ( و رسانه های گروهی 
فرمانبر قرار می گرفت امروز توسط جنبش 
تسخیر در مرکز گفتمان روزانه همگان قرار 
در  بار  اولین  برای  واقع  در   . است  گرفته 
این  به   ۱۷۷۶ از   ( آمریکا  استقالل  تاریخ 
سو ( مسئله خانمانسوز نابرابری بین فقر و 
در سی  و  داشته  وجود  همیشه  که   ( ثروت 
سال گذشته عمیق تر و گسترده تر گشته اشت 
( بطور موثر و جامعی ورد زبان خاص و 
و  افکار   ، انظار  از  به بخشی  و  عام گشته 

وجدان عمومی تبدیل شده است .

پرسش ها و پاسخ ها

پرسش اول : در پرتو اوضاع رو به رشد – 
تعمیق روزانه بحران ساختاری نظام جهانی 
سرمایه داری و فراز امواج خروشان بیداری 
و رهائی در سراسر جهان – آیا احتمال دارد 
که طبقه حاکمه آمریکا ) یک در صدی ها 
( برای سرکوب و خفه ساختن صدای توده 
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در جهت   ) ها  در صدی   99 ( مردم  های 
ابقای زالووار خود متوسل به ایجاد یک نظم 

فاشیستی در آمریکا گردد ؟

نشان  خاطر  باید  پرسش  این  به  پاسخ  در 
آمریکا  در  استقرارش  و  فاشیسم  که  ساخت 
که احتمالش خیلی کم است دارای ویژگی ها 
های  نظام  با  که  بود  خواهد  هائی  مولفه  و 
فاشیستی سابق در تاریخ تفاوت های آشکار 
این  از  یکی   . داشت  خواهد  تعمق  قابل  و 
فاشیسم   ” شمایل  و  شکل  طبیعتاَ  ها  ویژگی 
آمریکائی ” خواهد بودکه بطور نمایان بعدو 
خصلت جهانی خواهد خواهد داشت.فاشیسم 
آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی دارای ُبعد 
کشوری و ملی بودند زیرا دولت های حاکم 
در آن کشورها حامیان نظام هائی بودند که 
شکل هایشان فقط یک نحوه تولیدی ) سرمایه 
می  نمایندگی  و  ترسیم  را   ) کشوری  داری 
کردند . برخالف آنها نظام حاکم در آمریکای 
کنونی صرفاَ نماینده و حامی یک نحوه تولید 
کشوری – ملی – نبود ه و بلکه به عنوان 
است  جهانی  نظام  یک  سرکرده  نظام  راس 
بیکار جنبش  اما چرا جوانان کارگر و  . و 
تسخیر بر آن هستند که احتمال توسل طبقه 
حاکمه به ایجاد یک نظام فاشیستی در آمریکا 

خیلی کم است ؟

نظام  اینکه در راس  با  آمریکا  طبقه حاکمه 
هژمونی  آن  فاقد  ولی  دارد  قرار  جهانی 
است که فاشیسم ایتالیائی در حوزه فرهنگی 
ایتالیا و فاشیسم هیتلری ) نازیسم ( در حوزه 
فرهنگی آلمان کسب کرده بودند . به عبارت 
و   ۱920 دهه  در  ایتالیائی  فاشیسم  دیگر 
در  حداقل   ۱9۳0 دهه  در  آلمانی  فاشیسم 
مقدار  به  قدرقدرتی  قله  به  فرازشان  آغاز 
قابل توجهی در بین توده های مردم به قول 
آنتونیوگرامشی دارای ” هژمونی فرهنگی ” 
نیروهای  رهبران  دیگر  عبارت  به   . بودند 
اعمال  و  نظامی  قدرت  اضافه  به  فاشیستی 
ای  قابل مالحظه  به طور  فاشیستی  جنایات 
دارای نفوذ سیاسی ، ایدئولوژیکی و فرهنگی 
اما   . بودند  خود  کشورهای  مردمان  بین 
نوع  هیچ  آن  حاکم  و طبقه  کنونی  آمریکای 
را  نظامی  عریان  نیروی  از  غیر  هژمونی 
اگر هم روزگاری در گذشته  نیستند و  دارا 
دارای حداقل پرستیژ و هژمونی در گستره 
 ، سیاسی   ، اقتصادی   ، دیپلماتیک  های 
جهان  از  هائی  بخش  در  هنری  و  فرهنگی 
قهر  اعمال  طریق  از  فقط  امروز  بودند 
نظامی می توانند به ادامه زالووار خود ادامه 
دهند . در نتیجه طبقه حاکمه آمریکا علیرغم 
اینکه در راس نظام جهانی قرار دارد قادر 
به استقرار فاشیسم در آمریکا نیست . و این 
امر را به خوبی می فهمد . صاحبان اصلی و 
کالن ثروت و قدرت علیرغم آرزوها یشان 
محملی  و  وسیله  کوچکترین  که  دانند  می 

گستره  در  چه  آمریکا  مردم  کنترل  برای 
و  سیاسی  گستره  در  چه  و  ایدئولوژیکی 
فرهنگی را دارا نیستند و بطور روز افزونی 
در بین اقشار مختلف مردم بی اعتبارتر گشته 
بویژه در  برابری را  تنها ضد  نه  امروز  و 
حیطه معیشتی و اقتصادی در سراسر جهان 
رواج می دهند بلکه به مانع بزرگی در مقابل 
دموکراسی  های  سیاست  و  ها  اندیشه  بسط 

خواهی و حقوق بشری نیز تبدیل شده اند .

در  مردم  از  بزرگی  اکثریت   : دوم  پرسش 
آمریکا ) که هنوز هم در راس نظام جهانی 
سرمایه داری قرار دارد ( دچار ناامیدی و 
حتی یاس نسبت به آینده خود و فرزندانشان 
عمومی  انظار  در  احساس  این  آیا   . هستند 
تازگی دارد و یا اینکه در دوره های گذشته 

تاریخ این کشور وجود داشته است ؟

نیمه اول دهه ۱9۷0 را می توان یک نقطه 
عطف تاریخی در اوضاع اقتصادی – سیاسی 
آمریکا محسوب داشت . تا آن زمان نزدیک 
به دو قرن آمریکا با تمام فراز و نشیب هایش 
جهت  در  توسعه  حال  در  دائماَ  کشور  یک 
اقتصادی  توجه  قابل  و رشد  صنعتی سازی 
بود . بعد از عروج آمریکا به قله قدرقدرتی 
های  سال  در  نظامی  و  اقتصادی   ، سیاسی 
بعد از پایان جنگ جهانی ، خیلی از مفسرین 
همراه با بخش اعظم اقشار مختلف مردم به 
این باور روی آوردند که این توسعه و رشد 
که مختص ویژگی های بی نظیر و استثنائی 
و  بوده  ابدی  و  همیشه  بطور   ، آمریکاست 
رسید  نخواهد  خود  عمر  پایان  به  هیچوقت 
بزرگ  رکود  بحبوحه  در  حتی  باور  این   .
 ۱929  –  ۱9۳۶ های  سال  در  اقتصادی 
در بین مردم و حتی در بین بیکاران نیز به 
قوت خود باقی بود . ولی بحران ساختاری 
نظام جهانی سرمایه که در واقع در نیمه اول 
دوم  نیمه  تا  ولی   ( گشت  آغاز  دهه ۱9۷0 
بود  نگشته  ای  و رسانه  برمال  سال 200۷ 
و  جانبه  همه  قدرقدرتی  روند صعودی  (به 
های  گستره  در  آمریکا  هژمونیک  موقعیت 
 ، اقتصادی   ، سیاسی   ، هنری   ، فرهنگی 
دیپلماتیکی در جهان و باالخره در داخل خود 

آمریکا خاتمه داد .

نا امیدی و یاّس و گسترش احساس بی امنی 
ها  آمریکائی  بین  در  معیشتی  و مخصوصاَ 
که عمدتاَ جدید هستند باالخره منجر به بروز 
نارضائی ها و سپس خشم نسبت به صاحبان 
گوناگون  بشکلهای  و  گشته  وقدرت  ثروت 
در جنبش تسخیردر سراسر آمریکا انعکاس 
آمریکا  در  نظیر  بی  وضع  این  مییابد.البته 
علیه  ها  صدی  در   99 یعنی  مردم  خشم   (
صاحبان ثروت و قدرت یعنی یک در صدی 
ها( در کشورهای جهان بویژه در کشورهای 
دربند پیرامونی نظام به هیچ وجه ” بی نظیر 

صد  حداقل  سابقه  و  گردد  نمی  محسوب   ”
ساله دارد .

پرسش سوم : بدون تردید شکلگیری و رشد 
این ” وضع بی نظیر ” در آمریکا دارای پایه 
عینی است . به نظر شما علت اصلی عروج 

و گسترش این وضع چیست ؟

برای تهیه پاسخ مناسب به این سئوال باید به 
وضع و موقعیت کارگران و زندگی معیشتی 
آنان اشاره کنیم . در دهه ۱9۳0 در بحبوحه 
” رکود بزرگ ” اکثریت عظیمی از کارگران 
یا زود بر سر  انتظار داشتند که دیر  بیکار 
کارهای خود بر خواهند گشت . امروز اکثر 
کارگران آمریکائی که در صد بیکاری بین 
آنان تقریباَ به درصد دوره رکود بزرگ) 25 
در صد( رسیده است - اگر اوضاع بر این 
منوال پیش رود – هیچوقت موفق به کسب 
آغاز  در  که  وضع  گشت.این  نخواهند  کار 
دهه ۱9۷0شروع گشت هیچوقت قطع نگشته 
و به مسیر خود ادامه داد و کارگران امروز 
پیدا کرده  آگاهی  این امر  بیش از گذشته به 

اند .

یکی از علل اصلی پیدایش پدیده ” بیکاری 
دائمی ” بین کارگران که توسط مورخ اقتصاد 
) رابرت برنر ( شرح داده شده است . کاهش 
درصد سود در حیطه انباشت سرمایه است 
. به موازات این کاهش ما شاهد شکلگیری 
آمریکا  اقتصاد  در  عظیمی  دگردیسی  یک 
گشتیم : تبدیل پروسه صنعتی سازی و توسعه 
توسعه  و  زدائی  صنعتی  پروسه  به  گری 
گرائی  جهانی  و  سازی  مالی  نفع  به  زدائی 
بیشتر . البته خود تولید کاالهای صنعتی در 
خارج از آمریکا بیش از پیش افزایش یافت 
که به خاطر ابر استثمار نیروی کار و تاراج 
بی سابقه منابع طبیعی آن کشورها بی اندازه 
زندگی  ضرر  به  عمدتاَ  ولی  بود  سودآور 
معیشتی طبقه کارگر تمام شد . این دگردیسی 
که در آغاز دهه ۱9۷0 آغاز گشت در مسیر 
رشد خود باعث دگرگونی هائی در ساختار 
نظم سرمایه داری در چهل سال گذشته گشت 
که اوضاع رو به رشد را غیر قابل بازگشت 
ساخت . تمرکز بیش از حد ثروت در دست 
نمی  مسلماَ   ) ها  بانک  عمدتاَ   ( مالی  بخش 
پیش  از  بیش  سازی  محروم  بدون  توانست 

کارگران و دیگر زحمتکشان مّیسر گردد .

پرسش چهارم : تبدیل بخش مولده جامعه به 
بخش مالی که در روند آن نظام دائماَ عمومی 
در  گردد  می  تر  جهانی  و  متمرکزتر   ، تر 
سرمایه  اقتصاد  نظام  خود  ضرر  به  نهایت 
داری تمام می شود . آیا این روند که نظام 
را فرتوت تر ، بی ربط تر و گندیده تر می 
سازد در تحلیل نهائی به نفع انقالب و طبقات 

توده ای تمام نمی شود ؟
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نه . یکم اینکه فرتوتی ، گندیدگی  ضرورتاَ 
و بی ربطی نظام به موازات وضع فالکت 
آن  بار  فاجعه  درجه  افزایش  معیشتی  بار 
دیگر  و  دهقانان   ، کارگران  بین  در  وضع 
تهیدستان لزوماَ به سرنگونی نظام و یا رژیم 
و استقرار یک نظم و دولت برابری طلب ) 
این   . نمی گردد  ( منجر  تر  و دموکراتیک 
تاریخی  تنها ضد  نه  نظرگاه خود به خودی 
بوده و علمی و حتی پوپولیستی نیست بلکه 
یوتوپیکی  اندیشه های  و  ها  انگاشت  دارای 
دهه  در  که  است  ایستی  دادا  و  نیهلیستی   ،
های آغازین عصر سرمایه داری انحصاری 
در بخش قابل توجهی از کشورهای اروپا ) 
روسیه ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان و…. ( 

در بین روشنفکران رواج داشته است .

اینکه امروزه مالی تر ، عمومی تر و  دوم 
جهانی تر شدن سرمایه به تمرکز و ادغام نه 
فقط ثروت بلکه به موازات آن کلیت قدرت 
سیاسی در دست یک درصدی ها منجر شده 
است . این وضع نه تنها در تاریخ مکتوب 
پانصد  تاریخ  در  حتی  یلکه  انسانی  جوامع 
ساله سرمایه داری نیز بی نظیر بوده است .

پرسش پنجم : جنبش تسخیر به غیر از مبارزه 
طوالنی برای برون رفت از نابرابری های 
تحمیلی علیه ” 99 در صدی ها ” چه خواستی 
را در برون رفت از این وضع فالکت بار 
بی نظیر ) تمرکز و تجمع بی نظیر ثروت 
و به موازات آن تمرکز مطلق قدرت سیاسی 
در دست یک در صدی ها ( تبلیغ و ترویج 

می کند ؟

جنبش تسخیر یک رابطه ناگسستی و مکمل 
بیند  بین برابری و دموکراسی توده ای می 
و در نتیجه مبلغ کسب و استقرار برابری به 
موازات دموکراسی توده ای و مشارکتی است 
. در اینجا منظور از دموکراسی توده ای به 
هیج وجه دموکراسی های پارلمانی ، نیابتی 
دموکراسی  نوع  این   . نیست  گرانه  نخبه  و 
با  ارتباطی  گذشته  در  روزگارانی  اگر  ها 
شرایط اجتماعی در مبارزه علیه زورگوئی 
ها و استبداد و حتی اعتباری در بین اقشار 
بحبوحه  در  امروز  داشتند  مردم  مختلف 
داری  سرمایه  حاکم  نظام  ساختاری  بحران 
یک در صدی ها به کلی آن مناسبت و اعتبار 
را از دست داده و بین اقشار مختلف مردم 
به دموکراسی بی ربط و دم بریده معروف 
شده اند . مضافا دموکراسی توده ای نوعی 
مردمساالری است که در آن امر رهائی از 
استبداد و ظلم با امر رهائی از نابرابری و 
فقر ادغام گشته و همراه با شرکت فعال توده 
های مردم در مسیر طوالنی استقرار جهانی 

بهتر به پیش می رود .

نتیجه اینکه

۱ – جنبش تسخیر که بخش جداناپذیری از 
جنبش جهانی علیه نظام جهانی سرمایه است 
با مسائل بزرگی هم اکنون روبرو است که 
به  و  ها  در صدی   99 نفع  به  را  آنها  باید 
ضرر یک در صدی ها حل کند . فعالین این 
جنبش  تولد  سالگرد  اولین  آستانه  در  جنبش 
مشخصاَ با دو چالش و مشکل بزرگ و مهم 
آنها می تواند  روبرو هستند که حل مناسب 
به  کنندگان  تسخیر  رسیدن  در  کلیدی  نقش 
بهتر =  استقرار جهانی   ( نهائی خود  هدف 
جهانی دموکراتیک تر و برابری طلب تر ( 
ایفاء کند . این دو معضل بزرگ عبارتند از :

2 – جنبش شدیدا نیاز دارد که بخشی از اقلیت 
های ساکن آمریکا را که اکثرآ در زاغه ها 
، گتوها زیر پل ها ی درون شهرها زندگی 
می کنند به میدان مبارزه و تسخیرها بکشد 
. باید توجه کرد زمانی که بحران اقتصادی 
بروز می کند این اقلیت های نژادی و اتنیکی 
مثل بومیان آمریکائی ، سیاه پوستان آفریقائی 
تبار و اتنیک های التین تبار از کشورهای 
آمریکای التین و …. هستند که مهلک ترین 
و  خورده  را  ها  ضربه  خانمانسوزترین  و 
شود  می  افزوده  مداوم  بطور  تعدادشان  بر 
های  سال  که  هستند  ها  اقلیت  این  مضافا   .
سال نبردی نامرئی و آرام را علیه صاحبان 
ثروت و قدرت به پیش برده و قربانیان بی 
 . اند  داده  دست  از  راه  این  در  را  شماری 
” ی  گتوها  تسخیر   ” هائی چون  استراتژی 
محله بزرگ برانکس نیویورک و تاسیس ” 
مرکز انتشارات تسخیر ” در بروکلین و… 
جوانان  این  که  دهند  می  نشان  روشنی  به 
بطور  برگشته  از جنگ  و سربازان  کارگر 
جدی آگاه گشته اند که بدون جلب و جذب این 
اقلیت ها نمی توانند آن جهان بهتری را که 
استقرارش هدف نهائی این جنبش است ، در 

آمریکا بر پا سازند .

در  جنبش  این  فعالین   ، اینکه  دیگری   –  ۳
مقاومت و مبارزه طوالنی خود برای ایجاد 
جهانی بهتر باید به یک تغییر بزرگی که در 
دموگرافی جهان در کشورهای پیرامونی در 
صد سال گذشته اتفاق افتاده توجه کرده و در 
مورد آن آگاهی فعالین جنبش تسخیر را بیش 
از پیش اعتالء بخشند . توضیح اینکه ایجاد 
جهانی بهتر در کشورهای مسلط مرکز اگر 
احیاناَ در گذشته های دور امکان داشت ولی 
به مشکالت کشورهای  توجه  بدون  امروزه 
پیرامونی در بند که ۸0 در صد جمعیت هفت 
 ، گیرند  می  بر  در  را  جهان  نفری  میلیارد 
و  شادابی  شایان   . بود  نخواهد  پذیر  امکان 
قدردانی است که فعالین جنبش تسخیر به این 
کرده  استراتژیکی  برخورد  نیز  کلیدی  نکته 
تحریر  میدان  به  خود  نمایندگان  اعزام  با  و 
و دیگر میدان ها در کشورهای سه قاره و 
کشورهای  از  اعزامی  های  هیئت  دعوت 

دهند  می  نشان  و…  یمن   ، تونس   ، مصر 
آگاه  تاریخساز  و  تاریخی  اصل  این  به  که 
هم  و  همدلی   ، همبستگی  خواهان  و  بوده 
زبانی با مردمان در بند پیرامونی هستند که 
ساکنین اصلی کشورهای ” مناطق طوفانی ” 
نظام جهانی سرمایه   ) ) حلقه های ضعیف 
و  استقالل  کسب  خواهان  و  بوده  داری 
گسست از محور نظام و استقرار آزادی های 
اجتماعی  عدالت  توسعه  برای  دموکراتیک 

در کشورهای خود هستند .

منابع و مآخذ

۱ – نوام چامسکی ، ” تسخیر ” نیویورک 
. 20۱2

از  ” در صد روزافزونی  2 – ریچ مارین 
آمریکائی ها متوجه تالقی بین فقر و ثروت 
 ۱۱  ، پیو  پژوهشی  مرکز   ،  ” شوند  می 

ژانویه 20۱2 .

۳ – در باره وقایع جنبش و رشد و گسترش 
آن در آمریکا و اروپا ، رجوع کنید به شماره 
ad- مجله   20۱2 تابستان و  بهار   اای 
www.adbusters. سایت  bustersدر 

. org

۴ – یونس پارسا بناب ، ” نگاهی به جنبش 
فتح وال استریت ” ، در سایت عصر نو ۱۸ 

ژانویه 20۱2 .
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اقتصادی

فسادامپریالیسم درحال زوال! ظهور دولت پلیسی و عدم 
مخالفت مردم

توسط جیمز پتراس و رابین ایسمتن آبایا

مقد مه

یکی از مهم ترین تحوالت سیاسی در تاریخ 
اخیر ایاالت متحده، خلع چالش مردم نسبت 
به دولت پلیسی بوده است. علی رغم توسعه 
ی گسترده ی نیروهای پلیسی از جانب قوه 
و  تجهیزات  ی  العاده  فوق  رشد   ، مجریه 
آرایش تمامی سازمانهای سرکوبگر، با صد 
عظیم  های  بودجه  و  کارکن،  نفر  هزار  ها 
کنترل  ی  گسترده  دامنه  و  مخفی  و  علنی 
از  بیش  بر  نظارت  جمله  از  پلیسی،  دولت 
ساکنان  و  شهروندان  از  نفر  میلیون  چهل 
ای  توده  جنبش  گونه  هیچ  متحده،  ایاالت 
دمکراسی خواه، برای مقابله با قدرت و حق 
اعتراض  در  حتی  یا  آنها  مخصوص  ویژه 
بوجود  پلیسی،  دولت  کنترل  و  تحقیقات  به 

نیآمده است.

در اوایل دهه ۱950 ، در دوره ای که تصفیه 
های ماک کارتی با اعمال محدودیتهای زیاد 
برای آزادی بیان، اجبار به سوگند فاداری و 
مقامات  از  آمریکا  کنگره  تعقیب  و  محاکمه 
دولتی، شخصیت های فرهنگی، روشنفکران 
جمله  از  کارگری،  های  اتحادیه  فعالین  و 
اقدامات دولت پلیسی بود که صورت گرفتند. 
این منازعه گسترده ی عمومی و اعتراضات 
سراسری و حتی مقاومت نهادهای دولتی را 
بر علیه وضعیت موجود برانگیخت. تا پایان 
سالهای ۱950 ، تظاهرات توده ای درمحل 

آمریکائی”  غیر  فعالیتهای  “کمیته  مرکز 
و   )  ۱9۶0( سانفرانسیسکو  شهر  در  واقع 
در سایر نقاط برگزار شد و جنبشهای توده 
چالش  به  برای  خواهانه  آزادی  عظیم  ای 
جنوب  در  نژادی  تفکیک  وضعیت  کشیدن 
مرگ  های  جوخه  با  فدرال  دولت  توافق  و 
کالن  کوکلوکس  پرستانه  نژاد  و  تروریستی 
سربلند کردند. جنبش آزادی بیان در برکلی، 
کالیفرنیا، تظاهرات توده ای در سراسرکشور 
علیه سبک کار مقامات استبدادی، دانشگاه ها 

را مشتعل کرد.

اول  سالهای  طول  در  مستقر  پلیسی  دولت 
متعدد  و  عظیم  جنبشهای  توسط  سرد  جنگ 
توده ای که برای حفظ و یا باز پس گرفتن 
خود  مدنی  حقوق  و  دمکراتیک  آزادیهای 
چالش  به  را  پلیسی  دولت  بود،  آمده  بوجود 

طلبید.

برای  ای  توده  جنبشهای  ظهور  درک  کلید 
با  آنها  جوشی  هم  دمکراتیک،  آزادیهای 
ای  گسترده  فرهنگی  و  اجتماعی  جنبشهای 
برای  مبارزه  با  دمکراتیک  آزادیهای  بود: 
آزادیهای اجتماعی در ارتباط بودند؛ آزادی 
بیان الزم به خاطر سازمان دهی جنبش توده 
ای علیه جنگ امپریالیستی ایاالت متحده در 
پایان  به  گسترده؛  نژادی  تبعیض  و  ویتنام 
رساندن محاکمات و تعقیب های متعدد توسط 
کنگره آمریکا و پاکسازیها و باز کردن فضای 

فرهنگی و تجدید حیات اتحادیه های کارگری 
به  تماماً  بود.  انجمن های حرفه ای الزم  و 
برای  حیاتی  و  مهم  آوردهای  دست  عنوان 
حفظ حقوق )سخت بدست آمده( کارگران و 

پیشرفتهای اجتماعی تلقی می گردد.

از  بسیاری  جمعی،  مخالفت  مقابل  در 
سالهای  در  پلیسی  دولت  آشکار  تاکتیکهای 
۱950 “زیر زمینی” شده بود و جای خود را 
به عملیات مخفی داده بود؛ خشونت گزینشی 
دولت بر علیه افراد، جایگزین تصفیه وسیع 
توده ای شده بود. جنبش دمکراسی خواهی 
و محبوب مردم جامعه مدنی را تقویت کرد 
و مجامع عمومی مردم دستگاه دولت پلیسی 
را افشاء و تضعیف کرد، اما از بین نبرد. با 
این حال، از اوایل سال ۱9۸0 تا به امروز، 
دولت  گذشته،  سال  بیست  درطول  ویژه  به 
پلیسی به طرز بی سابقه ای نفوذ همه جانبه 
خود را در تمام شئون جامعه مدنی گسترش 
داده، در حالی که، هیچ گونه مخالفت پایدار 
یا حتی تک و توک اپوزیسیون توده ای را 

بر نیانگیخته است.

سئوال اساسی این جاست که چرا این دولت 
پلیسی این قدر رشد کرده و حتی از مرزهای 
و  رفته  تر  فرا  سرکوب  قبلی  های  دوره 
ای  توده  مخالفت  گونه  هیچ  نتوانسته  هنوز 
را بر بیانگیزد؟ وضعیت کنونی در تباین و 
تعارض با جنبشهای عظیم دمکراسی خواهی 
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قراردارد که از اواسط تا اواخر قرن بیستم 
موجود بود. بدون شک، دستگاه عظیم پلیسی 
دولتی در حال حاضر رو به رشد است: از 
سوابق منتشر شده در مورد کارکنان )هم از 
مأموران موجود در میان مردم و پیمانکاران 
سادگی  به  خصوصی(،  ازجاسوسان  هم  و 
می توان بودجه عظیم آنها و تعدادسازمانهای 
علیه  بر  داخلی  جاسوسی  مسائل  در  درگیر 
آمریکائی  شهروندان  از  نفر  میلیون  ها  ده 
عمق  و  دامنه  کرد.  مشاهده  را  ساکنان  و 
شامل  پلیسی  دولت  سرانه  خود  اقدامات 
و  انداختن  دام  به  بازجوئی،  و  بازداشت 
شهروندان  از  هزارنفر  ها  صد  دادن  قرار 
احکام  باشد.  می  سیاه  لیست  در  آمریکائی 
ترور  برای  را  چارچوبی  جمهوری  رئیس 
را  آنها  که  آمریکائی  ساکنان  و  شهروندان 
روانه دادگاه های نظامی، اردوگاه های باز 
داشت و تصاحب اموال آنها می کند، بوجود 

آورده است.

قانون  مواد  فاحش  نقض  این  حال  این  با 
اساسی است که انجام می گیرد، به طوری 
پلیسی  دولت  نمایندگان  از  کدام  هر  که 
و  فرسایند  می  بیشتر  را  ما  مردم  آزادیهای 
هیچ جنبش توده ای “ضد امنیت ملی” و هیچ 
گونه “جنبش برای آزادی بیان” وجود ندارد. 
تنها صدای منفرد و شجاعانه، به خصوص 
مدافع  فعالین  مدنی“،  “آزادیهای  درمورد 
هستند،  سازمانها  و  اساسی  قانون  آزادیهای 
حقوق  به  تجاوز  و  گشودند  را  آن  زنان  که 
عمالً  اما،  کشیدند.  چالش  به  را  شهروندان 
در  عینی  پوشش  هیچ  و  ای  توده  پایه  هیچ 

رسانه های جمعی ندارند.

بودن  فعال  به موضوع غیر  پرداختن  برای 
به  ما  پلیسی  دولت  ظهور  از  قبل  ها  توده 

موضوع از دو زاویه برخورد می کنیم.

عمل  و  سازماندهندگان  کار  چگونگی  ما 
کردهای آنها را که ساختار دولت پلیسی را 
ایجاد کردند و این که چگونه واکنشهای توده 

ای را خنثی ساخته اند، شرح می دهیم.

ما سپس “معنی” غیر فعال بودن را به بحث 
به  راجع  متعددی  های  فرضیه  گذاریم،  می 
های  “توده  رفتار  و  نهفته  زیر  های  انگیزه 

غیر فعال” شهروندان را توضیح می دهیم.

محافل متحدالمرکز دولت پلیسی

در حالی که سازمانهای پلیسی آمریکا دارای 
پتانسیل الزم در سراسر کشور برای پوشش 
دادن به کل جمعیت ایاالت متحده هستند، در 
متحد  “دایره  براساس  را  پوشش  این  واقع 
المرکزی” به عمل می رسانند. دولت پلیسی 
در ایاالت متحده با توجه به درجه دخالت و 

اپوزیسیون  آگاهی سیاسی توده ها در جبهه 
دولت  سیاستهای  به  آنها  انتقادی  مخالفت  و 
است که آشکارشده و عمل می کند. در حالی 
“همه  بر  نظری  لحاظ  به  پلیسی  دولت  که 
از  را  آن  عمل  در  گذارد،  می  تأثیر  گان” 
المرکز  متحد  های  دایره  سری  یک  طریق 
به انجام می رساند. “هسته مرکزی” حدوداً 
بخشی  یعنی  شهروندان  از  میلیون  چندین 
و  اذیت  که  باشند  می  آمریکائی  از جمعیت 
آنها  کنند.  می  تجربه  را  پلیسی  دولت  آزار 
فعال،  شهروندان  ترین،  حساس  از  عبارتند 
به  پلیسی  دولت  توسط  که  کسانی  ویژه  به 
عنوان هویت مشترک مذهبی و قومی اعالم 
منتقدان  خارجی،  دشمنان  عنوان  به  شده 
عبارتند  آنها  اند.  متهم  “تروریستهای”  ویا 
فارسی،  عربی،  شهروندان  و  مهاجران  از 
پاکستانی، افغانستانی و سومالی تبار، و هم 
چنین به عنوان آمریکایی که به اسالم گرویده 

اند.

“شک کردن و یا هدف قرار دادن افراد” بر 
اساس مذهب و قومیت در کلیه مراکز حمل 
ایستگاه  ها،  فرودگاه  )مثل  عمومی  نقل  و 
های اتوبوس و قطارو بزرگراه( حاکم است. 
مساجد، مؤسسات خیریه و بنیادهای اسالمی 
حمالت،  معرض  در  و  دائم  نظارت  تحت 
سبک  به  حتی  و  بازداشت  افتادن،  دام  به 

ترورهای “هدفمند” اسرائیلی قرار دارند.

گروه اصلی دوم، که در معرض هدف دولت 
پلیسی قرار گرفته اند، شامل آمریکائی های 
آفریقائی تبار، هسپانیک ها )آمریکای التینی 
میلیونها  )که  مهاجرین  حقوق  فعالین  و  ها( 
آنها در  باشند.  نفر را شامل می شوند( می 
سرانه،  خود  گسترده  یورشهای  معرض 
نامحدود  بازداشتهای  و  جمعی  دستگیریهای 
بدون محاکمه و هم چنین مجرم شدن به تبعید 

نا روا قرار می گیرند.

“دایره  نوبت  اصلی،  های  گروه  از  بعد 
از  نفر  میلیونها  شامل  که  رسد  می  داخلی” 
شهروندان آمریکائی و ساکنان که سیاستهای 
به  را  میانه  خاور  در  آمریکا/اسرائیل 
صورت نوشته نقد کرده اند، ابراز همبستگی 
با  مخالفت  فلسطین،  مردم  رنج  و  درد  با 
کردند  افغانستان  و  به عراق  آمریکا  تجاوز 
مناطق  یا  کشورها  از  دیدار  خاطر  به  یا  و 
)ونزوئال،  آمریکا  امپراطوری  با  مخالف 
ایران، جنوب لبنان، سوریه، کرانه باختری 
و غزه، و غیره( به آن نقاط سفر کرده اند. 
تلفن، پست الکترونیکی و ارتباطات اینترنتی 
صدها هزارنفر از شهروندان آمریکائی تحت 
مراقبت و نظارتند؛ آنها در فرودگاه ها مورد 
گذرنامه  گرفتن  از  گیرند،  می  قرار  هدف 
در معرض “سرکشی” و  اند،  مانده  محروم 
پنهانی  به طور  لیست سیاه  در  قرار گرفتن 

آنها قرار  و آشکار در مدارس و محل کار 
گرفته اند.

های  گروه  در  گیر  در  سیاسی  فعالین 
آزادیهای مدنی، وکال، و حرفه ای، چپهای 
درگیر در مبارزه ضد امپریالیستی، طرفدار 
و  پلیسی  دولت  فعالیتهای ضد  و  دمکراسی 
نشریات آنها تماماً در کامپیوترهای عظیم و 
اطالعات  عنوان  به  پلیسی  دولت  ی  پیچیده 
می  ضبط  سیاسی”  “تروریستهای  درمورد 
فعالین  و  زیست  محیط  باجنبشهای  شوند. 
آنها به عنوان تروریستهای بالقوه رفتار شده 
است – اعضای خانواده های آنها در معرض 
آزار و اذیت پلیس و “سرکشی” های نامیمون 

قرار می گیرند.

دایره بیرونی شامل، اجتماع، شهری، مذهبی 
فعالینی  و  کارگری  های  اتحادیه  و رهبران 
می شوند که در این دوره از فعالیت خود با 
منتقدین  از  پشتیبانی  ابراز  یا حتی  و  تعامل 
مرکزی و گروه های اصلی و قربانیان نقض 
دایره  اند.  رفتارکرده  پلیسی  دولت  دادرسی 
شهروندان  از  میلیون  چند  شامل  بیرونی 
هستند که “در فایل” دولت پلیسی به عنوان 
“افراد مورد نظر” قرار دارند که ممکن است 
قرار  کنترل  مورد  آنها  الکترونیکی  پست 
گیرد ویا “بررسی” مدام از فعالیت آنها واین 
که آیا امضا به درخواستی و یا درخواستهای 

دفاعی داده اند یانه!

دولت  اصلی  اهداف  دایره“ی  “سه  این 
پلیسی هستند که تعدادآنها به ۴0 میلیون از 
میرسد-  آن  ساکنان  و  آمریکائی  شهروندان 
به خاطر  اند.  نشده  که هیچ جرمی مرتکب 
به  آنها  خود،  قانونی  حقوق  و  حق  اعمال 
درجات مختلف در معرض سرکوب و آزار 

و اذیت پلیس دولت قرار گرفته اند.

به هرحال، “مرزهای سیاسی” دولت پلیسی 
در مورد این که چه کسی را باید تحت کنترل 
دستگیر  را  کسی  چه  دهند،  قرار  تعقیب  یا 
آن  هر  به  بستگی   – زمانی  چه  در  و  کنند 
چه دارد که باعث سوء ظن عضوبودن در 
سازمانهای کمونیستی و انقالبی می شود و 
به خاطر خشنود  یا  قدرت  اعمال  به  یا میل 
کردن مافوق خود در هر لحظه صورت می 

گیرد.

متحده  ایاالت  دولت  پلیسی  عملیات  کلیه 
شهروندان  سرکوب  یکم،  و  بیست  قرن  در 
بر  کردن  پیدا  تقدم  حق  و  طلب  دمکراسی 
نظام  تضعیف  بدون  البته  ای،  توده  جنبش 
و  سیاسی  تأثیر  کننده  فراهم  که  انتخاباتی 
باشد.  می  نظام  این  به  بخشیدن  مشروعیت 
“مرز” دولت پلیسی بوجود می آید تا اطمینان 
حاصل شود که شهروندان گزینه کمی داشته 
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باشند. اما، به دوحزب طرفدار دولت پلیسی، 
قوه مقننه و مدیران اجرائی بدون، اشاره به 
رفتار آنها، به شرایط موجود و بدون خواست 
جا،  دراین  که  دهند،  رأی  باید  شان  اصلی 
خارجی،  دایره  و  داخلی  هسته  از  قربانیان 
باشند.  می  دهنده  رأی  فعالین  و  منتقدان 
به  عمومی  سخت  مجازات  مکرر،  حمالت 
که  ای  رسانه  زدن  انگ  و  “نمونه”  عنوان 
پیاپی به توده منفعل )چه رأی دهنده باشد یا 
عنوان  این  تحت  گیرد  می  صورت  نباشد( 
حتماً  بایست  می  سرکوب  قربانیان  این  که 
این  غیر  در  باشند  شده  مرتکب  اشتباهی 
صورت آنها مورد سرکوب پلیسی قرار نمی 

گرفتند.

که  است  این  پلیسی  دولت  استراتژی  تمام 
اجازه ندهد تا منتقدین این دولت در میان مردم 
محبوبیت، مشروعیت مردمی یا تأیید عمومی 
کسب کنند. دولت و رسانه ها مرتباً این پیام 
را می دهند که “اهداف” این فعالین “اهداف” 
)آمریکائی، وطن پرستی( ما نیستند، زیرا که 
فعالیت دمکراسی خواهی “آنها” مانع فعالیت 
انتخاباتی “ما” می شود؛ زندگی آنها و عقل 
محیط  با  غرابتی  گونه  هیچ  آنها  تجارب  و 
کار ما، محله های ما، ورزش ما، مذهب ما 
به درجه ای  ندارد.  انجمن های مدنی ما  و 
که دولت پلیسی به دور محافل فعالین طرف 
دار دمکراسی “حصار داخلی” کشیده است، 
منازعی  بال  ُبرد  و  آزاد  دست  پلیسی  دولت 
دولت  های  مرز  گسترش  و  تعمیق  در  را 
اقتدار گرا داراست. به درجه ای که منطق 
یا حضور دولت پلیسی در آگاهی توده های 
نفوذ کرده است، مانع  آمریکا  ایاالت متحده 
رضایتی  نا  دادن  ارتباط  برای  را  عظیمی 
خصوصی با اقدامات عمومی ، ایجاد کرده 

است.

جرم  در  شرکت  خصوص  در  فرضیه 
دولت  به  دادن  در  تن  و  ای  توده  همدستی 

پلیسی

واقعیت  پلیسی  دولت  حاضر  حال  در  اگر 
آمریکائی  شهروندان  سیاسی  زندگی  غالب 
نگرانیهای  مرکز  در  چرا  پس  باشد،  می 
جنبش  گونه  هیچ  چرا  ندارد؟  قرار  مردم 
چگونه  ندارد؟  وجود  خواهی  دمکراسی 
دولت پلیسی موفق بوده است که با “کشیدن 
حصار” فعالین را از اکثریت قریب به اتفاق 
شهروندان ایاالت متحده دور نگهدارد؟ با این 
همه، کشورهای دیگر در زمانهای دیگر با 
رژیم های حتی سرکوب گر تر مواجه بودند 
ولی در عین حال شهروندان شورش کردند. 
در گذشته، با وجود به اصطالح “تهدید اتحاد 
جماهیر شوروی“، جنبش دمکراسی خواهی 
در ایاالت متحده ظهور کرد و حتی توانست 
گستاخی رو به رشد دولت پلیسی را وادار به 

عقب نشینی کند. چرا باید این طور به نظر 
برسد که یادگار “تهدید تروریستی اسالمی” 
از خارج این قدر شهروندان ما را ناتوان و 
مهجور سازد؟ یا این که حقیقتاً صحت دارد؟

هیچ گونه توضیح ساده یا فقط یک توضیح 
متحده  ایاالت  شهروندان  انفعال  مورد  در 
در مقابل افزایش قدرت مطلق دولت پلیسی 
وجود ندارد. انگیزه های آنها از این سئوال 
پیچیده است و در حال تغییر و بهتر است این 
بررسی  جزئیات  از  برخی  در  را  سئواالت 

کنیم.

یک توجیه برای انفعال این است که قدرت 
پلیسی ترس و وحشت  نافذ و فراگیر دولت 
عمیقی را ایجاد کرده است به ویژه در میان 
افرادی که تعهدات خانوادگی دارند، اشتغال 
به  متعهد  تقریباً  باشد و  پذیر می  آنها آسیب 
آزادیهای دمکراتیک می باشند. این گروه از 
بال  این  پلیسی،  قدرت  که  آگاهند  شهروندان 
آنهائی که در فعالیتهای اپوزیسیونی  را سر 
در گیر بودند آورده است، که سبب از دست 
دادن شغل و درد و رنج فراوان شده اند و به 
همین دلیل حاضر به فدا کردن امنیت و رفاه 
خانواده خود، به خاطر آن چه که معتقدند که 
“هدفیست توأم با شکست“- جنبشی است فاقد 
یک پایگاه توده ای و با حمایت ناچیز نهادی، 
نیستند. تنها زمانی که اعتراض به نجات مالی 
وال استریت و جنبش “تسخیر وال استریت” 
بر علیه یک درصدیها نیروی جنبشی به خود 
پشتیبانی زود  ها  توده  از  این بخش  گرفت، 
گذر خود را ابراز کرد. اما هم چنان که دفتر 
به  را  استریت  وال  نجات  جمهوری  رئیس 
تحقق رسانید و دولت پلیسی جنبش “تسخیر” 
را خورد کرد، ترس و احتیاط خیلی از هوا 
داران این جنبش را وادار به حجب و عقب 

نشینی و انفعال گردانید.

انگیزه دوم در مورد ” تن در دادن“، ما بین 
بخش قابل مالحظه ای از مردم که سبب می 
پلیسی  دولت  از  حمایت  به  تمایل  آنها  شود 
این اساس است که  بر  از خود نشان دهند، 
تروریستی  ضد  ئولوژی  ایده  پذیرش  آنها 
نژاد پرستی ضد  بد خیم ضد مسلمانی و  و 
عرب خود را، به حد زیادی توسط بخشهای 
با نفوذ سازندگان افکار طرفدار اسرائیل می 
دانند. ترس و نفرت از مسلمانان، ترویج شده 
جمعی،  های  رسانه  و  پلیسی  دولت  توسط 
یازده  داد  رخ  از  بعد  بود  ای  اصلی  دلیل 
سپتامبر برای ایجاد امنیت داخلی و جنگهای 
پیاپی علیه دشمنان اسرائیل از جمله عراق، 
با  حاضر  حال  در  و  سوریه  و  لیبی  لبنان، 
طرح و برنامه بعدی برای ایران. پشتیبانی 
 9/۱۱ اول  سال  پایان  در  پلیسی  دولت  از 
بهاُوج خود رسید ولی پس  )یازده سپتامبر( 
از آن فروکش کرد. وقتی که بحران اقتصادی 

دادن  دست  از  شد،  غالب  استریت  وال  در 
مشاغل و شکست سیاستهای دولت، نگرانی 
هائی را در مورد اقتصاد بوجود آورد، این 
از  حمایت  از  بیشتر  مراتب  به  وضعیت 
داده شد.  به جلو سوق  بود که  پلیسی  دولت 
اقل یک  یا غلط“، حد  این حال، “درست  با 
سوم از رأی دهندگان هنوز از دولت پلیسی 
که  معتقدند  قاطعانه  آنها  کنند.  می  پشتیبانی 
می  آنها  “امنیت”  محافظ  پلیسی  دولت  این 
باشد؛ که در واقع سوء ظن ها، دستگیریها و 
غیره که تحت نظرآن صورت می گیرد “می 
بایست کار خالف و غیر قانونی” انجام شده 
پلیسی  دولت  حامیان  ترین  سرسخت  باشند. 
که  اند  مهاجرین  ضد  های  گروه  میان  در 
آنها  جمعی  تبعید   ، جمعی  دستگیری  مدافع 
و گسترش نیروهای پلیسی با هزینه تضمین 

های مندرجه در قانون اساسی است.

انگیزه سوم که سبب “تن در دادن” مردم به 
دولت پلیسی می شود نادانی و نا آگاهی است: 
آمریکائی که  از شهروندان  نفر  میلیونها  آن 
دولت  فعالیتهای  دامنه  و  وسعت  اندازه،  از 
آنها  کردار  و  رفتار  از  خبرند،  بی  پلیسی 
چنین استنباط می شود که“چون من به طور 
نمی  بنابراین  پس  نیستم،  تأثیر  تحت  مستقیم 
در  باشد“. جایگزین شده  داشته  تواند وجود 
لذت  کردن،  معاش  امرار  روزمره،  زندگی 
بردن از اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، 
درمورد  فقط  داشتن  نگرانی  و  خانواده، 
در  چنان  ها  توده  خانواده….این  بودجه 
زندگی “میکرو جهانی” خود آغشته شده اند 
سیاسی  اقتصاد-  کالن  مسائل  واقع  در  که 
فاصله  “بسیار  آنها  نظر  در  پلیسی  دولت 
دار” و خارج از محدوده ی تجربی یا عالقه 
فقط  “این  ندارم“،  باشد: “من وقت  شان می 
سیاست است“….این بی عالقه گی به امور 
ایاالت  مردم  سراسری  طور  به  که  سیاسی 
است،  کرده  دچار  آن  به  را  آمریکا  متحده 
نادیده گرفتن آن هیوالئی است که در  سبب 

میان خود رشد داده است.

به صورتی توٌهم آمیز، هم چنان که نگرانی 
ها و انفعال بعضی از مردم راجع به وضع 
نابسامان اقتصادی رشد کرده است، پشتیبانی 
مخالفت  چنین  هم  و  پلیسی  دولت  از  مردم 
های شان نیز کاهش یافته است. به عبارت 
حالی  در  شده  شکوفا  پلیسی  دولت  دیگر، 
نهادهای  بروی  بیشتر  مردم  نارضایتی  که 
اقتصادی دولت و جامعه متمرکز شده است. 
رهبران سیاسی معاصر در صورت وجود، 
ارتباط  در  را  خود  مؤسسان  آموزش حوزه 
با ظهور دولت پلیسی، جنگهای امپریالیستی 
و وال استریت به مسائل روزمره اقتصادی 
متحده متصل می سازند.  ایاالت  شهروندان 
مسائل  جدائی  مسائل،  شدن  جزء  جزء 
اقتصادی و سیاسی از یکدیگر و جدایی از 
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نگرانیهای سیاسی از یک یک آنها، به دولت 
مافوق   ” را  خود  که  دهد  می  اجازه  پلیسی 
و  ها  نگرانی  آگاهی عمومی،  از  و خارج” 

فعالیت آنها قرار دهد.

وجود ترس و وحشتی که بانی آن دولت پلیسی 
است، توسط رسانه های جمعی روزمره از 
طریق برنامه های تبلیغاتی ” اخبار“، برنامه 
های کاراگاهی“ضد تروریستی“، ده ها سال 
های  فیلم  ضدعرب،  هالیودی  های  فیلم  از 
اند.  داده  شدت  و  متداول  را  اسالموفوبیائی 
تصویر رسانه های جمعی از تخلفات آشکار 
دمکراتیک  از حقوق  پلیسی  دولت  برهنه  و 
در  الزم  و  طبیعی  امری  عنوان  به  مردم 
در  که  اسالمی“،  “تروریستهای  نفوذ  قلمرو 
دنبال کردن  لیبرالهای” ُسست )مدافعین  آن” 
از کانالهای قانونی موجود و اعالمیه حقوق 
مؤثر  کنند،  می  تحدید  را  ملی  امنیت  بشر( 

بوده است.

از لحاظ ایده ئولوژیک، دولت پلیسی وابسته 
به هویت گسترش نیروهای پلیس با “امنیت 
در  حتی  خاموش“،  “اکثریت  منفعل  ملی” 
اقلیت  بر  عمیقی  امنی  نا  که  است  مواقعی 
ایجاد می کند. خدمت به خود  فعال و منتقد 
دولت  دستگاه  با  “پرچم”  و  “ملت”  شناسائی 
توده  نمایشات  مراسم  در  مخصوصاً  پلیسی 
هجویات  “راک“،  موزیک  که  جائی  ای، 
توده  های  سرگرمی  “ورزشی“،  ومسابقات 
ای را رسماً متعهد به وفاداری به حمایت و 
احترام به دولت پلیسی می کنند و معموالً در 
اندام  این مراسم خانمهای خوشگل و خوش 
ناله کنان از طریق بینی متن سرود ملی رابا 
آسا می خوانند. “رزمندگان”  هلهله ی رعد 
مقابل مردم می  در  نمایش  برای  را  زخمی 
لباس  در  سخت  و  سفت  سربازان  و  آورند 
یونیفورم خود به پرچم ادای احترام عظیم می 
اینست  منتقل شده  پیام  گذارند، در حالی که 
که دولت پلیسی در میهن دست در دست با 
از  خارج  در  یونیفورم”  با  زنان  و  “مردان 
به عنوان  پلیسی  دولت  کند.  کار می  کشور 
یک تعمیم میهن پرستانه از جنگ در خارج 
شده،  اعمال  عنوان “ضرورتی”  به  کشورو 
اپوزیسیون،  شهروندان  برای  محدودیت 
مردم منتقد و هرنوع دفاع واقعی و صریح 

از آزادی ایجاد می کند.

نتیجه گیری: چه باید کرد؟

از  شدت  به  پلیسی  دولت  برتری  و  تفوق 
همکاری دوحزب ساخته چی با هم و با حذف 
خصوصیات سیاسی درمورد قوانین سرکوب 
اجتماعی-  مبارزات  کردن  قطعه  قطعه  و 
مند  بهره  دمکراتیک،  مخالفت  از  اقتصادی 
در  جنگ  ضد  ای  توده  جنبش  است.  شده 
اوایل دهه ۱990 و 200۱ – 200۳ توسط 

درون  به  آن  رهبران  شدن  پناهنده  و  فرار 
از برنامه  پیروی  دستگاه حزب دمکرات و 
عظیم  جنبش  شد.  تضعیف  آن  انتخاباتی 
طلبان  فرصت  توسط  مهاجرت  محبوب  و 
سیاسی آمریکائی- مکزیکی حزب دمکرات 
تصاحب شد که تلفات زیادی را به آنها وارد 
دمکرات  حزب  همان  که،  درحالی  نمودند 
سرکوب  اوباما  پرزیدنت  ریاست  تحت   ،
کرد  تشدید  مهاجرین  علیه  را  پلیسی  دولت 
و میلیونها نفر از کارگران مهاجر التینی با 

خانواده های آنها را اخراج نمود.

مبارزه  که  آموزد  می  ما  به  تاریخی  تجربه 
موفقیت آمیز علیه دولت پلیسی که در حال 
مبارزات  ارتباط  به  بستگی  است  ظهور 
توده  توجه  که  دارد  اقتصادی  اجتماعی- 
دمکراسی،  طرفداران  با  را  شهروند  های 
طرفداران آزادیهای مدنی، طرفداران جنبش 
آزادی بیان از طبقه متوسط را مورد توجه 
کاهش  اقتصادی،  بحران  تعمیق  دهد.  قرار 
و  کار  شرایط  و  زندگی  سطح  در  سبعانه 
اجتماعی  های  برنامه  حفظ  برای  مبازره 
“متوقف شده” )مثل بیمه اجتماعی و مواظبت 
گره  پلیسی  دولت  گسترش  با  باید  پزشکی( 
طرفدار  عظیم  جنبش  یک  باشد.  خورده 
عدالت اجتماعی که هزاران نفر از توده های 
ضد وال استریت را در یک جا گرد هم می 
مواظبت  طرفداران  از  نفر  میلیونها  آورد، 
اجتماعی  بیمه   ،)Medicare( پزشکی 
کمک  وگیرندگان   )Social Security)
نفر  با صد ها هزار   )Medicaid(پزشکی
از کارگران مهاجر به طور اجتناب ناپذیر با 
دستگاه گسترده دولت پلیسی برخورد خواهند 
کرد. آزادی ضرورتی است برای مبارزه به 
ای  توده  مبارزه  و  اجتماعی  عدالت  خاطر 
برای عدالت اجتماعی تنها راه اساسی است 
پلیسی.  دولت  نشاندن  عقب  به  وادار  برای 
امید است که درد و رنج اقتصادی توده ها 
شود  ای  توده  عظیم  جنبش  برای  ای  جرقه 
که به نوبه خود مردم را از رشد خطرناک 
از  ای  توده  درک  سازد.  آگاه  پلیسی  دولت 
این ارتباط ضروری خواهد بود که هرگونه 
رفاه  و  دمکراسی  برای  جنبش  در  پیشرفت 
خارج  در  صلح  و  کشور  داخل  در  مردم 

کشور را طلب کند.

*********

)سران  مالی  نخبگان  کارانه  جنایت  تسلط 
سرمایه(

دوچهره دولت پلیسی: پناه دادن کسانی که از 
پرداخت مالیات طفره می روند، کاله برداری 
مالی و اختالس )پول شوئی( مالی را مرتکب 
توسط  شهروندان  که،  حالی  در  شوند،  می 

دولت پلیسی تحت نظر قرار می گیرند.

آگوست   5 پتراس،  جیمز  پروفسور  توسط 
20۱2

“تقلب مالی اقتصاد سرمایه داری فاسد“، از 
مجله ی اکونومیست

“در اینجا چنان درجه ای از بد بینی و حرص 
است“،  دهنده  تکان  حقیقتاً  که  هست  وطمع 
از لورد توریز، بانک انگلستان، از مقامات 

خدمات مالی.

مقدمه

ما  هرگز  حال  تابه  متحده  ایاالت  تاریخ  در 
و  مقیاس  در  دست  این  از  جنایاتی  مشاهده 
دامنه ای که امروز توسط نخبگان خصوصی 

و دولتی صورت می گیرد، نبودیم.

مثل  ونقص  وبی عیب  استوار  دانی  اقتصاد 
جیمز هنری، اقتصاد دان ارشد سابق شرکت 
 Mckinsey(مشاوره ای معتبرمک کینزی
روی  طفره  ی  مسئله  مورد  در   ،)  & C0
تحقیق  معتبر  اسنادی  با  مالیات  پرداخت  از 
او متوجه شد که خانواده هائی  کرده است. 
با ثروتهای کالن، تا ۳2 هزار میلیارد دالر 
گاه های  پناه  در  آنها  پنهان  دارائی های  از 
پرداخت  مالیات  که  باشد  می  دریا  ماورای 
 2۸0 از  بیش  به  عظیم  سرمایه  این  نشده 
میلیارد دالر به عنوان مالیات بر درآمد می 
رسد که از دست کشور بدر رفته است! این 
غیر  های  دارائی  شامل  بررسی  و  تحقیق 
گران  فلزات  مستقالت،  و  امالک  مثل  مالی 
بها، جواهرات، قایق های بادبانی، اسب های 
و  اشرافی  لوکس  های  اتوموبیل  مسابقاتی، 
میلیارد دالر  از ۳2 هزار  نمی شود.  غیره 
دارائی های پنهانی، 2۳ هزار میلیارد دالر 
آن توسط ثروتمندان فوق العاده غنی ای از 
آمریکای شمالی و اروپا تصاحب شده است.

سازمان  ویژه  کمیته  از  اخیر  گزارش  یک 
بانکهای  در  شوئی  پول  با  رابطه  در  ملل 
آمریکائی و اروپائی به بیش از ۳00 میلیارد 
دالر  میلیارد   ۳0 جمله  از  رسد،  می  دالر 

توسط کارتلهای مواد مخدر در مکزیک.

دالر  میلیارد  مورد ۳0  در  جدید  گزارشات 
بانکهای عمده  شامل  که  مالی  برداری  کاله 
در ایاالت متحده و اروپا می باشد، هرهفته 
منتشر شده است. بانکهای عمده انگلستان به 
انضمام بارکلی )Barclay’s( و دیگر گروه 
های بانکی، به عنوان متقلب در الیبر )بهره 
کوتاه مدتی است که مابین بانکهای لندن رد 
 London Inter Bank ،و بدل می گرد د
Offered Rate – LIBOR( برای سالها 
شناسائی  سود  رساندن  اکثر  حد  منظور  به 
شدند. بانک نیو یورک، جی پی مورگان، اچ 
اس بی سی، واکوویا و سیتی بانک در میان 
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تعداد بسیار زیادی از بانکها، با پول شوئی 
قانونی،  غیر  وجوه  سایر  و  مخدر  مواد  در 
بانکداری  کمیته  تحقیقات  به  توجه  با  البته 
مجلس سنای ایاالت متحده، مورد اتهام قرار 
دولت  وجوه  با  ملیتی  چند  شرکتهای  دارند. 
فدرال نجات می یابند و از پرداخت مالیات هم 
معاف می گردند و سپس، در نقض موافقت 
و  تولیدی  مراکز  دولت،  با  علنی  های  نامه 
می  انتقال  مکزیک  و  آسیا  به  را  مشاغل 
دهند. عمده مؤسسات مالی سرمایه گذاری، 
مانند گلد من ساکس سر سرمایه گذاران را 
فرو  سهام  دانی”  “زباله  در  و  مالیدند  شیره 
بردند. در حالی که، دالالن همین سهام های 
بی ارزش را تخلیه می کردند و بیرون می 
شرکت  عامل  مدیر  ُکورزین،  جان  ریختند. 
سابق  عامل  مدیر  چنین  )هم  گلوبال  اف  ام 
ایاالت متحده  گلد من ساکس، سناتور سابق 
و فرماندار ایالت نیوجرزی( اعالم کرد که 
او نمی تواند مبلغ ۱٫۶ میلیارد دالر پول از 
به سرمایه گذاران  دست رفته را که متعلق 
مشتری بود حین فروپاشی ام اف گلوبال در 

سال 20۱۱ ، “به حساب بیآورد“.

پلیسی،  دولت  دستگاه  عظیم  رشد  وجود  با 
رسیدگی  تحقیقاتی،  ماموریتهای  افزایش 
از ۴00  بیش  و  ای  کنگره  محاکماتی  های 
امنیت  “سازمان  در  شاغل  کارمند  هزار 
ملی“)HLS(، حتی فقط یک بانکدار نیز تا 
است. در موارد  نشده  به حال روانه زندان 
جریمه  بارکلی  مانند  بانکی  فاحش،  بسیار 
جزئی را بابت ایجاد سهولت در طفره روی 
کاله  در  مشارکت  و  مالیات  پرداخت  از 
کرده  تقبل  را  ها  بازی  سفته  در  برداری 
عمده  گذار”  “بدعت  زمان  همان  در  است. 
در کاله برداری هائی که به خاطر رد و بدل 
 ،)LIBOR( بانکی  مابین  های  بهره  کردن 
رئیس اجرائی بانک بارکلی، جری دو میسی 
یر)Jerry De Missier(، مبلغ ۱۳ میلیون 
دالر به عنوان حق الزحمه ترک این بانک 

دریافت کرد.

انگاری“،  “سهل  قانون  اجرای  مقابل  در 
به  توجه  با  به رشد  پلیسی رو  دولت  توسط 
و  شرکتها  نخبگان  بانکی،  برداریهای  کاله 
و  شهروندان  سیاسی  سرکوب  میلیاردرها، 
مهاجرینی که هیچ گونه جنایتی بر علیه نظم 
و امنیت عمومی مرتکب نشده اند، تشدید پیدا 

کرده است.

زندگی  و  کار  محل  از  مهاجر  میلیونها 
مورد  و  شدند  زندان  روانه  و  دستگیر  خود 
ضرب وشتم قرار گرفته و تبعید شدند. صد 
آمریکائی  اسپانیائی و  از محله های  نفر  ها 
آفریقائی نشین هدف حمله پلیس قرار گرفتند، 
قتل  به  یا  و  شده  اندازی  تیر  آنها  به طرف 
محلی  پلیس  هائی،  محله  چنین  در  رسیدند. 

می  عمل  تمام  و  تام  مصونیت  با  فدرال  و 
فیلم تکان دهنده ای از  کنند – هم چنان که 
علیه  خشونت  و  پلیس  تیراندازی  ی  صحنه 
کالیفرنیا  اناهایم،  در  مسلح  غیر  شهروندان 
نشان داده شد. مسلمانان، جنوب آسیائی ها، 
عربها و ایرانی ها و دیگران از نظر نژادی 
مورد سوء ظن قرار می گیرند، بدون هیچ 
خیریه  سازمانهای  در  شرکت  برای  دلیلی 
به  به سادگی  یا  بنیادهای بشر دوستانه و  و 
دستگیر  مذهبی  نهادهای  در  خاطر حضور 
میلیون   ۴0 از  بیش  شوند.  می  محاکمه  و 
سیاسی  فعالیتهای  در  گیر  در  آمریکائی 
قانونی در حال حاضر تحت نظارت اند، آنها 
مورد جاسوسی و اغلب مورد آزار و اذیت 

قرار می گیرند.

از  معافیت  متحده:  ایاالت  دولت  چهره  دو 
مجازات و سرکوبی

اسناد و مدارک قاطع از این تصور کهسیستم 
مورد  در  متحده  ایاالت  قضایی  و  پلیسی 
جنایات  علیه  کشور  موجود  قوانین  اعمال 
بانکی  مالی،  صاحبان  توسط  شده  مرتکب 
و  درآمده  پای  از  کامالً  شرکتها  نخبگان  و 

کارائی شان را از دست داده اند.

افرادی که از تریلیون دالر مالیت گریز می 
میلیاردرها و پول  زنند، کاله برداری مالی 
شویان چندین میلیارد دالری پول نقد تقریباً 
هرگز به زندان فرستاده نمی شوند.در حالی 
ای  جریمه  است  ممکن  آنها  از  بعضی  که 
بپردازند،دارائی نامشروع هیچ کدام از آنها 
تکرار  جنایتکاران  این  از  بسیاری  چه  گر 
میان  در  جنایت  تکرار  نشده.  کردند، ضبط 
زیرا  است  عادی  و  شایع  مالی  مجرمان 
مجازات آنها بسیار خفیف اند، سودها بسیار 
نادر، سطحی  این مورد  در  تحقیقات  و  باال 
و بی اهمیت هستند. دفتر سازمان ملل متحد 
 )UNODC( در مورد مواد مخدر و جرائم
گزارش داده است که مبلغ ۱٫۶ هزار میلیارد 
هستند  غرب  بانکهای  در  بیشتر  که  دالر، 
پنجم  یک  در سال 2009  شده،  پول شوئی 
آن مستقیماً از تجارت مواد مخدر می آید. از 
بخش عمده درآمد حاصل از تجارت کوکائین 
دو  دالر(،  میلیارد   ۳5( آمریکا  شمال  در 
پول  شمالی  آمریکای  بانکهای  در  آن  سوم 
شوئی شده است. قصور از تحت تعقیب قرار 
چنین  این  گیر  در  که  بانکی  دادن صاحبان 
تجارت مواد مخدر هستند نه به خاطر “فقدان 
“اهمال کاری” در  نه بخاطر  اطالعات“، و 
قانون  مجریان  و  گذاران  قانون  از  بخشی 
است. دلیل آن اینست که این بانکها بیش از 
حد عظیم اند که تحت تعقیب قرار گیرند و 
که  از حد غنی هستند  بیش  بانکی  صاحبان 
قانون  مؤثر  اجرای  گردند.  زندان  رهسپار 
وسران  اصلی  بانکهای  تمام  ی  محاکمه  به 

بانکی منتهی می گردد که سودهای آنها را به 
شدت کاهش می دهد. زندانی شدن بزرگترین 
بانکداران، “درب در حال گردش” رابه روی 
آنها می بندد، دروازه طالئی را که از طریق 
را  هایشان  ثروت  دولت،  کنندگان  تنظیم  آن 
تضمین می کنند واز این طریق پیوستن خود 
خصوصی  گذاری  سرمایه  بانکهای  به  را 
پس از خروج از خدمات “دولتی” مقدر می 
کنند، بسته خواهد شد. دارائی های ده تا از 
بزرگترین بانکها در ایاالت متحده، سهم قابل 
تشکیل  را  متحده  ایاالت  اقتصاد  از  توجهی 
می دهند. مدیران عامل بزرگترین بانکها با 
تمام بخشهای اصلی شرکتهای غول پیکر به 
هم متصلند. مقامات باال و متوسط مالی و هم 
چنین  هم  و  بخش شرکتها،  در  آنها  قطاران 
اوراق  دارندگان  و  خود  عمده  داران  سهام 
قرضه، در زمره ی بزرگترین گریز زنان 

مالیاتی می باشند.

در حالی که کمیته امنیت و مبادله، وزارت 
بانکداری  به  مربوط  کمیته  و  داری  خزانه 
مجلس سنا که همگی درمیان مردم تظاهر به 
رسیدگی به جرائم مالی عظیم می کنند، در 
واقع، فقط محافظت از این نهادها از هرگونه 
و  فعالیت  شان،  ساختار  تغییر  برای  تالش 
نقش آنها در اقتصاد ایاالت متحده را به عهده 
دارند. جریمه ها ئی که اخیراً در مورد آنها 
وضع شده، با استانداردهای قبلی باال هستند، 
اما هنوز هم حد اکثر به مقداری می رسد که 
برابراست با فقط سود دو هفته ی این بانکها 

و شرکتهای غول پیکر.

کل  فروپاشی  قضائی“،  “اراده  وجود  عدم 
تنظیمی و خودنمائی قدرت مالی در  سیستم 
“چتر نجات طالئی” خود را بازنمود می کند 
که به طور عادی به مدیران جنایتکار پس از 
افشاء و “استعفاء” آنها اعطا می گردد. این 
به خاطر قدرت عظیم نخبگان سیاسی و مالی 

بر دولت، قوه قضائیه و اقتصاد است.

قدرت سیاسی و مرگ “قانون و نظم“

با توجه به جرائم مالی، نظریه هدایت کننده 
سیاست دولت عبارت است از:”بیش از حد 
حد  از  بیش  گردد،  حبس  که  است  توانگر 
معنایش  که  نشود”  موفق  که  است  بزرگ 
خزانه  از  قرضه  دالر  میلیارد  هزار  چند 
دولت برای نجات مؤسسات مالی ورشکسته 
به  کلپتوکراتیک )حکومت کسانی که عمدتاً 
دنبال منافع شخصی ولی با هزینه مردم اند( 
بوده و سطح باالئی ازاغماض دولت درمورد 
میلیاردرهائی که از پرداخت مالیات سرباز 
زده اند، کاله برداران و پول شویان می باشد. 
به خاطر شکست کامل اجرای قانون نسبت 
مجرمان  از  باالئی  سطوح  مالی،  جرائم  به 
مقامات  از  یکی  که  دارند  وجود  دار  سابقه 
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خو  “زشت  عنوان  به  را  آنها  بریتانیا  مالی 
توصیف  آز”  و  حرص  ی(  تکرارکننده  )و 

می کند.

درزیرآن  که  را  “پرچمی”  حاضر  حال  در 
نخبگان مالی کنترل کامل دولت را تصاحب 
“تغییر”  کشور  اقتصاد  و  بودجه  اند،  نموده 
داده شده است. این اشاره به مقررات زدائی 
گسترش  مالی،  سیستم  سازی(  )خصوصی 
مالیات،  پرداخت  از  گریز  راه  از  عظیمی 
پرواز آزاد به پناه گاه های مالیاتی در خارج 
“اجرای  در  چشمگیر  تغییر  و  کشور  از 
قانون” در مورد محاکمه بانکهائی است که 
درآمدهای  از طریق  پول شوئی  به  مرتکب 
کارتلهای  و  مخدر  مواد  از  قانونی  غیر 
دادن  قرار  قانونی  تعقیب  تحت  تا  جنایتکار 
اند.  به اصطالح “دولتهای تروریستی” شده 
“دولت قانونی” به یک دولت یاغی تبدیل شده 
است. “تغییرات” مالی اجازه و حتی تشویق 
که  است،  داده  را  مکرر  برداریهای  کاله 
باعث فریب میلیونها نفر و فقر و بی خانمانی 
میلیونها نفر شده است. در حال حاضر 20 
میلیون از دارندگان وام مسکن، مسکن خود 
را از دست داده اند یا این که قادر به پرداخت 
میلیون  ها  ده  نیستند؛  خود  مسکن  وام  قسط 
متوسط  از طبقه ی  گان  دهند  مالیات  نفراز 
و طبقه ی کارگر وادار به پرداخت مالیات 
به  حیاتی،  خدمات  دادن  دست  از  و  باالتر 
شرکتها  و  فوقانی  طبقات  روی  طفره  دلیل 
دالر  میلیاردها  شدند.  مالیات،  پرداخت  از 
پول شوئی توسط کارتل مواد مخدر و ثروت 
جنایی بزرگترین بانکها منجر به رو به زوال 
گذاشتن محله های مسکونی و افزایش جرم 
و جنایت شده است که درواقع سبب بی ثباتی 

زندگی طبقه متوسط و کارگرمی باشند.

نتیجه گیری

تسلط جنایت کارانه نخبگان مالی و هم دستان 
فروپاشی  به  منجر  دولت،  همراهی  و  آنها 
نظم و قانون، تنزل و بی اعتباری کل شبکه 
نظارتی و دستگاه قضایی کشور شده است. 
این امر منجر به یک سیستم ملی “بی عدالتی 
بحران  شهروندان  آن  در  که  گشته  نابرابر” 
زده برای اعمال حقوق قانونی خود محاکمه 
می شوند، در حالی که نخبگان جنایتکار از 
سخت  دارند.  مصونیت  خود  عمل  مجازات 
ترین اجرای حکم دولت پلیسی نسبت به صد 
ها هزار نفر از مهاجران، مسلمانان و فعاالن 
که  حالی  در  گردد،  می  اعمال  بشر  حقوق 
کاله برداران مالی مشغول جمع آوری پول 
جمهوری  ریاست  انتخاباتی  صندوق  برای 

می باشند.

امروزه این تعجب آور نیست که چرا بسیاری 
متوسط  طبقه  شهروندان  و  کارگران  از 

تغییر”  “مخالف  و  کار”  “محافظه  را  خود 
خواهان  مردم  اکثریت  واقع،  در  بینند.  می 
Social Secu- اجتماعی  بیمه  (ححفظ” 

بازنشستگی،  پرورش،  و  آموزش   ،)rity
دولت،  پزشکی  های  برنامه  و  شغلی  ثبات 
مانند مواظبت پزشکی )MEDICARE( و 
مقابل  در   )MEDICAID( پزشکی  کمک 
که  باشند  می  “افراطی”  نخبگان  طرفداران 
برای “تغییر” خواهان خصوصی سازی بیمه 
دادن  پایان  پرورش،  و  آموزش  و  اجتماعی 
زیاد  بسیار  تقلیل  و  پزشکی،  مواظبت  به 
در کمک پزشکی هستند. کارگران و طبقه 
متوسط خواهان امنیت شغلی، ثبات در محله 
مقابل  در  ها  قیمت  ثبات  و  مسکونی  های 
پرورش  و  آموزش  کنترل،  از  خارج  تورم 
شهروندان  هستند.  پرشکی  های  مراقبت  و 
مزد و حقوق بگیر پشتیبان قانون و نظم اند، 
است  این  اش  معنی  که  هنگامی  مخصوصاً 
که میلیاردرهائی به خاطر فرار از پرداخت 
مالیات ، بانکداران جنایتکار در گیر در پول 
که  بردارانی  کاله  و  شوند  محاکمه  شوئی 
اکثرا جریمه ای جزئی می پردازند، بهانه ای 
می آورند یا “عذر خواهی” می کنند و سپس 

مثل همیشه اقدام به کاله برداری می کنند.

“تغییرات” رادیکال ایجادشده توسط نخبگان 
، زندگی میلیونها نفر از آمریکائی ها را در 
ویرانی  به  سنی  گروه  و  حرفه  منطقه،  هر 
کشیده است. آنها زندگی خانواده ها را با از 
بین بردن امنیت شغلی بی ثبات کرده اند در 
سود  توسط  مسکونی  های  محله  که،  حالی 
به چنگ آمده از پول شوئی در مواد مخدر 
تحلیل رفته است. باال تر از همه، آنها کامالً 
کل دستگاه قضایی را به انحراف کشانده اند 
که جنایتکاران درآن محترم شمرده می شوند 
و برعکس با فرد محترم مثل جنایتکار رفتار 

می شود.

اولین دفاع اکثریت مردم مقاومت در برابر 
بقایای  حفظ  برای  و  است  نخبگان”  “تغییر 
برای  مقاومت  از  هدف  است.  رفاه  دولت 
از  خواهدبود  عبارت  رفاه،  “دولت  “حفظ 
تبدیل تمامی نظام فاسد قانونی ” جنایت کار” 
به یک سیستم ” برابری در مقابل قانون“. این 
امر نیاز به یک تغییر اساسی قدرت سیاسی 
دارد : در سطح محلی و منطقه ای، از اطاق 
و  محلی  شورای  تا  ها  بانک  رئیسه  هیئت 
با  همدست  قضات  ازدادخواهی  کارگری، 
نخبگان و تعدیل کنندگان به نمایندگان واقعی 
دستگاه  تحت  که  اکثریتی  توسط  منتخب 
قضائی کنونی رنج می برند و ناله می کنند.
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ایران

انرژی هسته ای، از منظر حق یا ضرورت؟!
امین حصوری

حقوقی  برابری  صوری  اصل  مبنای  بر 
از  برخورداری  االصول  علی  کشورها، 
از  کشوری  هر  »حق«  ای  هسته  انرژی 
که  است  بدیهی  همچنین  است؛  ایران  جمله 
افزارهای  جنگ  به  مسلح  که  هایی  دولت 
هسته ای هستند و حتی به بسیاری از قرار 
های  کنوانسیون  و  تسلیحات  کاهش  دادهای 
)نظیر  نیستند  پایبند  جهانی  محیطی  زیست 
»مین  ممنوعیت  جهانی  پیمان  امضای  عدم 
یا  و  اسرائیل  آمریکا و  از سوی  نفر«  ضد 
کارشکنی های آمریکا در مقاوله نامهه های 
مربوط به گرمایش زمین و غیره(، در جایگاه 
سایر  »اخالقی/حقوقی«  منع  برای  موجهی 
کشورها در دستیابی به انرژی هسته ای و 
حتی سالح هسته ای نیستند. به همین ترتیب 
شورای  نهاد  کرد  استدالل  توان  می  حتی 
امنیت سازمان ملل نیز که پنج عضو دائمی 
آن دارای زرادخانه های بزرگی از تسلیحات 
هسته ای هستند و نیز بنا بر گزارش سازمان 
بزرگترین   )۱)  )20۱2( الملل  بین  عفو 
شوند،  می  محسوب  اسلحه  کنندگان  صادر 
خطر  به  ارجاع  با  که  نیستند  جایگاهی  در 
ای،  به سالح هسته  ایران  احتمالی  دستیابی 
فرآینددستیابی ایران به فناوری هسته ای را 

مختل کنند.

بنابراین در شرایطی که از یکسو در روابط 
بین المللی به طور آشکاری مناسبات سلطه 
حاکم است و از سوی دیگر در ساحت پایبندی 
های سیاسی، حتی بسیاری از احزاب چپ و 

محیط زیستی اروپا نیز )مثل اغلب احزاب 
سبز اروپا(، حامل تناقض های فاحشی میان 
شعارها و کردارهایشان هستند، به نظر می 
انتزاعی- می توان به  رسد که – در سطح 
کشوری مثل ایران »حق« داد که در تکاپوی 

دستیابی به فناوری هسته ای باشد.

به مثابه  این است که ما  اما پرسش اساسی 
موضوع  این  با  مواجهه  در  چپ  نیروهای 

کجا ایستاده ایم؟

نحله های  از  به راستی چنان که برخی  آیا 
چپ ترویج می کنند، ما می بایست در شرایط 
حاضر به دفاع از »حق« دستیابی ایران به 
انرژی هسته ای برخیزیم؟ حقی که گر چه 
یک  برخورداری  انتزاعی »حق  جایگاه  از 
کشور/ملت از … « مطرح می شود، اما در 
واقعیت، این »حق« تماما در انحصار تحکیم 

منافع یک حاکمیت غیر مردمی قرار دارد.

باید گفت موضع گیری معطوف به »حق«، 
قابل  غیر  بودنش  انتزاعی  دلیل  به  تنها  نه 
دوری  خاطر  به  ویژه  به  بلکه  است،  دفاع 
از »ضرورت« غیر قابل دفاع است و این 
ضرورت برای آنهایی که خود را در مسیر 
»سیاست مردم« می دانند چیزی نیست جز 
»منافع مردم« ]مردم در معنای ستمدیدگان و 
فرودستان و زحمتکشان؛ و سیاست مردم در 
معنای سیاستی معطوف به رهایی آنان[. حال 
می توان پرسید انرژی هسته ای در کشور ما 

به چه ترتیب می تواند به منافع مردم خدمت 
کند و در حوزه »ضرورت« قرار گیرد؟

به لحاظ منبعی )احتمالی( برای تامین انرژی، 
باید گفت سرزمین ایران به دلیل جغرافیایی 
یکی از مناسب ترین نقاط برای تولید انرژی 
های بدیل است؛ به ویژه انرژی خورشیدی، 
 ).high tech( که نه تنها فناوری پیشرفته
و  تولید  هزینه  بلکه  شود،  نمی  محسوب 
گسترش و نگهداری آن به مراتب کمتر از 
انرژی هسته است، بدون نیاز به هزینه های 
هنگفت جانبی برای چرخه سوخت و تدابیر 
پسماندهای  دفن  برای  خرج  پر  ضروری 
اینک  هم  اروپا  کشورهای  اگر  ای.  هسته 
هسته  انرژی  از  درصد(   50 تا   20 )بین 
ای استفاده می کنند، از یکسو به خاطر عدم 
منابع  به  آنان  مستقل(  )و  مستقیم  دسترسی 
نفت و گاز است و از سوی دیگر به خاطر 
کمبود دسترسی به نور خورشید است و نیز 
بخشا به دلیل بازگشت پذیری سرمایه گذاری 
این  در  پیش  دهه  چند  از  که  هنگفتی  های 
زمینه انجام داده بودند. در عین حال آنها به 
این طریق تالش می کنند اقتصاد داخلی شان 
را از نوسانات قیمت انرژی های فسیلی، که 
بین  و  ای  منطقه  سیاسی  تحوالت  از  متاثر 
المللی است محفوظ بدارند. با این وجود هم 
این کشورها طرح ها و زمان  اکنون اغلب 
بندی های میان مدت مشخصی را )بین یک تا 
چند دهه( برای تعطیلی تدریجی نیروگاههای 

هسته ای خود در پیش گرفته اند.
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خطیر  بسیار  مقوله  باید  دیگر  طرف  از 
در  را   )2( ای  هسته  های  نیروگاه  ایمنی 
نظر گرفت. در این مورد برای فهم خطری 
همجوار  مناطق  و  بوشهر  استان  مردم  که 
دریایی  منابع  و  فارس  خلیج  اکوسیستم  )و 
آن که معاش روزمره صدها هزار خانواده 
کافی  کند،  می  تهدید  را  کند(  می  تامین  را 
و  محیطی  زیست  و  انسانی  پیامدهای  است 
اقتصادی نقص فنی و انفجار نیروگاه نیروگاه 
بیاوریم.  یاد  به  را   )۳)  )۱9۸۶( چرنوبیل 
مدت  دراز  نابودی  بر  عالوه  که  ای  فاجعه 
آواره  و  جابجایی  به  منطقه،  زیست  محیط 
و  شد  منجر  نفر  هزار   ۳50 از  بیش  شدن 
آمار تلفات انسانی ناشی از آن تا کنون بین 
بینی می  پیش  بوده و  نفر  تا ۶0 هزار   ۳0
شود )با مرگ های آتی متاثر از آن، ازقبیل 
بیماری های ژنتیک و سرطانی ، به حدود 

200 هزار نفر خواهد داشت( )۳(

همه اینها در حالی است که سال گذشته فاجعه 
انفجار نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن 
مردم  درک  تغییر  در  زیادی  بسیار  تاثیر 
هسته  انرژی  کاربرد  دامنه  به  نسبت  جهان 
ای بر جای گذاشت. چون نیروگاه یاد شده به 
ایمنی، از سطح استاندارد  لحاظ فاکتورهای 
و  اروپایی  نیروگاههای  به  نسبت  باالتری 
به  مساله  این  بود.  برخوردار  آمریکایی 
قدری در اذهان عمومی تاثیر گذار بود، که 
در آلمان حزب سبزها با استقبال زیادی در 
دست  دولت  و  شد  روبرو  ایالتی  انتخابات 
افکار عمومی  نیز تحت فشار  آلمان  راستی 
و برای حفظ مشروعیت سیاسی خود، طرح 
برای  شده  اعالم  زمانبندی  دوره  کاهش 
تعطیلی نیروگاههای هسته ای را به سرعت 

تصویب رساند )۴(.

اما نگاهی مختصر به هزینه های مستقیم و 
تاکنون  که  سیاسی  و  اقتصادی  مستقیم  غیر 
 - زیستی  امکانات  و  ملی  ثروت  کیسه  )از 
معیشتی مردم( برای احداث و تجهیز نیروگاه 
اتمی بوشهر یا مجتمع های متعدد غنی سازی 
سوخت هسته ای پرداخته شده است )5(، باز 
هم سراسر بیانگر زیان و خسران است، نه 
منفعت. عالوه بر مبالغ بسیار هنگفتی که از 
زمان کلنگ خوردن این پروژه توسط شرکت 
آلمانی پیش از انقالب )۶(، به مجریان آلمانی 
این پروژه پرداخته  و سپس متولیان روسی 
شده است )در مورد حدود دقیق آن متاسفانه 
آمار موثقی در دسترس نیست(، مردم ایران 
صورت  به  بیشتری  مراتب  به  های  هزینه 
باج های غیر مستقیم اقتصادی و سیاسی به 
کمپانی  و  چین  و  روسیه  نظیر  هایی  دولت 
نمونه،  برای  اند )۷(.  پرداخته  وابسته  های 
در کنار بذل و بخش قراردادهای اقتصادی به 
شرکت های روسی یا توافق های پی در پی 

برای خرید تسلیحات نظامی از این کشور، 
وابستگی بیش از پیش به دولت روسیه برای 
پشبرد این طرح به رغم مخالفت های سیاسی 
عقب  دالیل  از  یکی  تردید  بی  المللی،  بین 
نشینی خفت بار دولت ایران از منافع ملی در 

تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر بوده است.

به نظر می رسد نیازی به تشریح پیامدهای 
هسته  فناوری  بر  حاکمیت  پافشاری  سیاسی 
ایران  مردم  زندگی  بر  آن  تاثیرات  و  ای، 
فرصت  کار  اینجای  تا  پافشاری  این  نباشد. 
)به  غربی  های  قدرت  اختیار  در  مناسبی 
سهولت  با  تا  داده  قرار  آمریکا(  سرکردگی 
های  سیاست  پیشبرد  بیشتری  چه  هر 
کنند  توجیه  را  خاورمیانه  در  خود  تهاجمی 
و استراتژی نظامی سازی منطقه را مرحله 
استراتژی  ]این  کنند  سازی  پیاده  مرحله  به 
عالوه بر تضمین دسترسی این دولت ها به 
خاورمیانه  وسیع  بازارهای  و  انرژی  منابع 
– از جمله بازار رو به رشد تسلیحات - و 
حمایت از دولت های هم پیمان شان در برابر 
بیرونی، در  تهدید  یا  داخلی  تغییر  هر گونه 
افق دورتر و کالن تر به تنظیم موازنه قوا 
در مقابل دولت های روسیه و چین هم نظر 

دارد[.

در این میان برای مردم ما، ثمره این تعامل 
ی  مناقشه  های  قطب  میان  پذیر  اجتناب 
هسته ای، تنها تحریم های اقتصادی فزآینده 
آنها بوده  پیامد  و مصایب زیستی و معشتی 
است. در کنار اینها، سایه تهدید آمیز تهاجم 
نظامی در واقع فرصت مساعدی در اختیار 
حاکمیت نهاده است تا فضای امنیتی موجود 
تثبیت نماید تا جامعه را  را گسترش داده و 
دیگری  اضطراری«  »وضعیت  سوی  به 
سوق دهد. بر کسی پوشیده نیست که تبعات 
چه  هر  سرکوب  اضطراری«،  »وضعیت 
های  نطفه  کردن  کور  و  مخالفان  بیشتر 
رشد  های  پتانسیل  تضعیف  و  اعتراضی 
آن  های  )نشانه  است  اجتماعی  های  جنبش 
محدودیت  اعمال  در  توان  می  اینک  هم  را 
های تازه بر دانشگاهها، زنان و فعالین مدنی 
برخی  در طرح  یا  و  کارگری  و  و سیاسی 
قوانین اجتماعی ارتجاعی مشاهده کرد(؛ در 
و  جامعه  اعتراضی  پویایی  مهار  خصوص 
بر  عالوه  اجتماعی،  های  جنبش  شدن  فلج 
دولتی،  سرکوب  ماشین  رشد  مستقیم  اثرات 
مشکالت  شدن  حاد  مستقیم  غیر  اثرات  باید 
معیشتی حاصل از تحریم های اقتصادی را 
و  پراکنده  انبوه  داد:  قرار  توجه  مورد  نیز 
نامتشکل فرودستان و زحمتکشان شهری را 
های  اضطرار  رفع  به سوی  بیشتر  چه  هر 
شخصی سوق خواهند یافت، که نتیجه آن بر 
خودانگیختگی  به  که  کسانی  دیدگاه  خالف 
چشم  ها  تحریم  از  حاصل  اعتراضی  های 
تفاوتی  بی  و  فردگرایی  رشد  اند،  دوخته 

شدت  آنکه،  ویژه  )به  بود  خواهد  سیاسی 
و  تغییر  امکان  از  ناامیدی  سرکوب،  یافتن 
دارد(.  پی  در  نیز  را  عمومی  سرخوردگی 
فضا  و  ایدئولوژیک  ساحت  در  همچنین، 
سازی تبلیغاتی نیز، حتی حضور سایه جنگ 
)نه لزوما خود جنگ( به دستگاه پروپاگاندای 
رسمی این امکان را می دهد که عالوه بر 
اجتماعی  های  الیه  سرکوب،  فضای  توجیه 
هوادار خود را فربه نموده و در جهت مقاصد 
این  )مصداق  نماید  بسیج  خود  سرکوبگرانه 
گفته معروف خمینی: »جنگ برای ما نعمت 

است«(.

بنابراین پرسش اینجاست »نفع« این پروژه 
»مردم«  برای  ای،  هسته  سیاسی  تماما  ی 
نیروهای چپ )و حتی  ما  تا  ایران کجاست 
سر »ضرورت«  پشت  آزادیخواهان(  سایر 

های آن صف بندی کنیم؟

های  طیف  از  برخی  چرا  اوصاف،  این  با 
چپ چنین موضعی می گیرند؟ ]در حالیکه 
قاعدتا چپ ها باید بیش از همگان به تبعات 
 – مثال  برای  باشند.  واقف  وضعیت  این 
نیروهای   ، زیست-  محیط  حیطه  در  صرفا 
چپ به خوبی آگاهند که در حال حاضر یکی 
نظام  سوی  از  که  خطراتی  بزرگترین  از 
سرمایه داری متوجه مردم جهان می شود، 
نابودی نظام مند محیط زیست است؛ تضادی 
که همانند تضاد کار و سرمایه در چارچوب 

این سیستم رفع نشدنی خواهد ماند[

دلیل اش به گمان من افراط و یکسو نگری 
گیری ضد  از موضع  ای«  ویژه  در »نوع 
امپریالیستی است که در بطن خود از قضا 
سویه های پررنگی از ناسیونالیسم را نهفته 
گیری  موضع  از  خاص  سبک  این  دارد. 
شناسی  تبار  لحاظ  به  امپریالیستی«،  »ضد 
مشی  به  »وفاداری«  نوعی  عمدتا  سیاسی، 
و  ها  سازمان  برخی  گذشته  نظری/سیاسی 
جریانات سیاسی را تداعی می کند و از این 
لحاظ مصداق دیگری است از »شی شدگی« 
طیف  نزد  آن  بودن  غیرتاریخی  و  سیاست 
جریانات  برخی  در  ایرانی.  چپ  از  هایی 
بوده  افراطی  چنان  گاه  نگرش  این  سیاسی 
می  پهلو  سیاسی  کوررنگی  به  که  هست  و 
ضد  گیری  »موضع  که  معنا  این  به  زند؛ 
امپریالیستی« به عنوان تنها هنجار سیاسی، 
نه تنها سایر معیارهای چپ مارکسیستی را 
تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه در تشخیص 
مصداق های خود )مصداق های مبارزه ضد 
اسیر  و  ماند  می  ناتوان  نیز  امپریالیستی( 
گردد  واکنشی می  و  یکجانبه  های  رویکرد 
در  نگری  جانبه  همه  الزامات  خالف  )بر 
اندیشه متعین، که فرضا هگل بر آن تاکید می 
کند(. مشابهت چنین رویکردی در باب مقوله 
انرژی هسته ای با برخی جهت گیری های 
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انقالب،  از  پس  اولیه  های  سال  در  سیاسی 
قضیه  مدلول  تنها  که  است  آن  دهنده  نشان 
همان  خطا  نظری  مکانیزم  و  شده  عوض 

است.

۴ شهریور ۱۳9۱

http://blog.youthdialog.
۸9۴=net/?p

)*(  این یادداشت بازنویسی نظری انتقادی 
از  یکی  دیدگاه  بر  گذشته  سال  که  است 
دوستانم نوشته بودم و امروز تصادفا به آن 
برخوردم. با توجه به شرایط بحرانی امروز، 
که مقوله هسته ای هم ظاهرا نقشی جدی در 
این  انتشار  و   بازنویسی  کند،   می  ایفا  آن 

یادداشت را بی مناسبت ندیدم.

پی نوشت:

(۱( بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد 
کارنامه اعضای شورای امنیت سازمان ملل:

را  جهان  رهبری  صالحیت  امنیت  شورای 
ندارد:

http://www.bbc.co.uk/persian/
_l0۳_۱2052۴/05/20۱2/world

unsc_amnesty.shtml

(2( در مورد شکنندگی ایمنی نیروگاهها ی 
هسته ای برای نمونهاین گفتگو را بخوانید:

انرژی هسته ای اسباب بازی نیست/ گفتگوی 
رادیو زمانه با دکتر علی نیری

http://zamaaneh.org/poli-
25۸0/۱۷/0۳/20۱۱/tics

(۳( در مورد پیامدهای انفجار نیروگاه هسته 
ای چرنوبیل )۱9۸۶(:

http://en.wikipedia.org/wiki/
Chernobyl_disaster

اخیرا دولت اوکراین اعالم کرد که دیگر قادر 
حادثه  دیدگان  آسیب  به  پرداخت غرامت  به 
تظاهرات  به  امر  همین  و  نیست  چرنوبیل 
مردم آسیب دیده در مقابل پارلمان اوکراین 

منجر شد:

http://persian.euronews.
chernobyl-liqui-/0۱/۱۱/20۱۱/net
/dators-try-to-storm-parliament

از  فوری  انصراف  خواهان  مرکل   )۴)
انرژی اتمی است/دویچه وله:

http://www.dw۳d.de/dw/arti-

html.۱5۸02۳29,00,,0/cle

پیامدهای  و  ها  هزینه  برخی  درباره   )5)
اقتصادی »حماسه هسته ای« حاکمیت ایران:

هزینه های نیروگاه اتمی بوشهر:

http://www.radiofarda.com/
iran-atomic-power-_-content/f۸

html.2۴۳۳۶95۴/plant-costs

اتمی  نیروگاه  برابر یک  امروز حدود ۳  تا 
برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده ایم:

http://goo.gl/s2zKf

(۶( روز شمار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر:

http://r-pishdar.blogfa.com/
aspx.۸0۴-post

(۷( غفوری فرد: قبل از پیروزی انقالب ۸5 
بود….  شده  تکمیل  بوشهر  نیروگاه  درصد 
تاکنون بیش از ۱0 سال تاخیر در راه اندازی 

نیروگاه وجود دارد.

.http://alef.ir/vdcivva۳
99۸5۸?t۱a۳w2bcct.html
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اقتصادی

املپیک لندن: خوانش یک ایرانی
احمدسیف

لندن  المپیک  درباره  شما  برای  اید  خواسته 
بنویسم. از همین ابتدا بگویم که من متاسفانه 
داستان المپیک را دنبال نکرده ام و درنتیجه 
کلمه  سه  دو  که  کسی  عنوان  به  دارم  فقط 
می  زندگی  هم  درلندن  و  ام  خوانده  اقتصاد 
کنم دیدگاه های کلی ام را درباره بازی های 

المپیک برای شما می نویسم.

پی آمدهای المپیک را می توان به پی آمدهای 
کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم کرد.

این است که دریک  آمدهای کوتاه مدت  پی 
ماه آینده زندگی معمولی کمی مختل می شود 
و اما پی آمد درازمدت پی آمدهای مالی این 
برنامه است. درخصوص بازیهای المپیک، 
برخالف ادعاهائی که می شود منطق مالی 
یعنی  لنگد.  می  شدت  به  اش  واقتصادی 
اگرچه شرکت های درگیر ممکن است سود 
ببرند ولی دولتی که المپیک را برگزار می 
کند تا سالها پس از آن باید تاوان پس بدهد. به 
عنوان مثال می توانم اشاره کنم که شواهدی 
وجود دارد که قروض باال آمده از آن درآتن 
در 200۴ یکی ازعواملی است که به بحران 
بدهی یونان دامن زده است. یا درباره المپیک 
مونترال در ۱9۷۶، خبر داریم که پرداختن 
یعنی   -200۶ در  تنها  آمده  باال  های  بدهی 
۳0 سال بعد تمام شد. درمورد لندن می دانیم 
برآورد  میلیاردپوند   2٫۴ را  اش  هزینه  که 

داریم  که  ترین رقمی  تازه  ولی  بودند  کرده 
هزینه این بازیها ۱۱میلیاردپوند است و پیش 
نگری هم این است که رقم واقعی از این هم 
بر  مالی  مقوله  به  بود.  خواهد  بیشتر  خیلی 
المپیک  درباره  که  ای  نکته  ولی  گردم  می 
امنیتی  وجه  است  آور  حیرت  خیلی  لندن 
بام  پشت  که  خبردارید  هم  شما  است.  آن 
بعضی از خانه ها موشکهای زمین به هوا 
کار گذاشته اند. حتی درخبرها خوانده ام که 
کشتی جنگی در رودخانه تایمز لنگر انداخته 
دارد.  پیام مشخصی  من  اعتقاد  به  که  است 
من گمان نمی کنم برای مقابله با احتمال یک 
حرکت تروریستی شما به این موشک ها یا 
نظر  به  باشید.  داشته  نیاز  جنگی  کشتی  به 
دولت  و  است  سمبلیک  بیشتر  کار  این  من 
نشان  مردم  به  را  تیزش  های  دندان  دارد 
این  بشود.  زیاد  رویشان  مبادا  که  دهد  می 
امنیتی  اقدامات  هزینه  که  دانیم  می  هم  را 
 550 از  افزایش  دوبرابر  با  المپیک  دراین 
دوسه  تازه  و  است  رفته  فراتر  پوند  میلیون 
پارلمان  به  انگلیس  کشور  وزیر  پیش  روز 
مسئول  خصوصی  شرکت  که  داد  گزارش 
امنیت نتوانسته کارش را درست انجام بدهد 
و قرار است ۳500 نفر از نیروهای ارتشی 
شنبه(  سه   ( شوند. صبح  گرفته  کار  به  هم 
قابل توجهی  تعداد  دراخبار رادیو شنیدم که 
پلیس هم بکارگرفته می شوند. و طبیعتا این 

هم اضافه ای است که باید از کیسه مالیات 
من  وصف،  این  با  شود.  پرداخت  دهندگان 
فکر می کنم این خط و نشان کشیدن ها الزم 
احتمالی  اعتراض  با حداقل  المپیک  تا  است 
می  که  تبلیغاتی  برخالف  شود.  برگزار 
المپیک  با  زمان  هم  سرکوب  افزایش  شود 
در  که  دانیم  می  نیست.  ای  ناشناخته  مقوله 
۱9۶۸ قبل از المپیک مکزیکو سیتی صدها 
درتظاهرات  کارگران  و  دانشجویان  از  تن 
درالمپیک  و  شدند  کشته  آن  به  اعتراضی 
۱99۶ اتالنتا هم خبرداریم که حداقل 9000 
تن از سیاه پوستان درروزها و هفته های قبل 

از شروع المپیک دستگیر شده بودند.

نکته دیگری که باید اشاره کنم این که برخالف 
ادعاهائی که می شود و برخالف آن چه به 
المپیک رقابت  انگیزه اصلی  نظر می رسد 
ورزشی نیست چون اگر بود دلیلی نداشت که 
مسابقات المپیک همیشه در یک شهر برگزار 
نشود واین همه پی آمدهای مالی و غیر مالی 
داشته  میزبان  کشورهای  و  شهرها  برای 
باشد. ادعا می شود که میزبانی المیپک پی 
دارد.  میزبان  برای  اقتصادی  مثبت  آمدهای 
شغل ایجاد می شود، سرمایه جلب می شود 
و مناطق مورد غفلت قرار گرفته شهری احیا 
کردن  ورزش  به  کودکان  وحتی  شوند  می 
و طبیعتا زندگی سالمتری داشتن تشویق می 
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داشت.  واقعیت  ادعاها  این  کاش  ای  شوند. 
همین امشب )شب چهارشنبه( دراخباربی بی 
المپیکی درهیچ  تا کنون هیچ  سی شنیدم که 
شهری باعث تشویق جوانان به ورزش کردن 
نشده است و مسئوالن درلندن امیدوارند که 
دراینجا وضع فرق بکند و میزان مشارکت 
درورزش افزایش یابد. همین جا اضافه کنم 
برای  صورت  این  به  باید  من  نظر  به  که 
بازی های المپیک بازاریابی بکنند تا بتوانند 
برای  عمومی  توجه  قابل  های  هزینه  این 
برگزاری اش را توجیه کرده و به اصطالح 
ایده برگزاری المپیک را به مالیات دهندگان 
بفروشند. شواهد ولی این ادعاهای پیش گفته 
را ثابت نمی کند. اگر به مونترال سر بزنید 
هنوز ساختمان هائی را مشاهده می کنید که 
برای المپیک ۱9۷۶ ساخته شده و به امان 
بی  که  داریم  خبر  ازآتن  اند.  شده  رها  خدا 
المیپک  متروک  های  ساختمان  در  خانمانها 
این  دلیل اش هم  و  کنند  200۴ زندگی می 
است که بسیاری از این ساختمان ها بسیار 
مشخص اند- یعنی پس ازپایان بازیها استفاده 
مفید ندارند. ) از جمله به این خاطر است که 
درلندن قرار گذاشته اند برای مجموعه ای از 
بازی ها استادیوم موقت بسازند و قرار است 
که این ساختمان موقت را به برگزارکنندگان 
بفروشند!(.  التین  درامریکا  بعدی  المپیک 
ورزشی  رقابت  اصلی  انگیزه  گفتم  پیشتر 
نیست و غرض هم بهره مند شدن افراد عادی 
بود  چنین  اگر  هانیست چون  رقابت  این  از 

قیمت بلیط ها این قدر گران نبود.

مشاهده  امروزه  که  صورتی  به  المیپک 
من  نظر  شد.به  آغاز   ۱۸9۶ از  کنیم  می 
هم  المپیک  نهضت  که  نیست  تصادفی  این 
سرمایه  های  امپراطوری  پیدایش  با  زمان 
داری آغاز می شود و اما تاریخ دیگری که 
المپیک ۱9۳۶  دارد  زیادی  تاریخی  اهمیت 
هیتلر  دولت  دانید  می  حتما  که  است  برلن 
که  هائی  فعالیت  از  کرد.  برگزار  را  آن 
برای بایکوت کردن آن شد می گذرم. به این 
نکته هم نمی پردازم که حتی کوشش شد که 
بازیهای بدیلی در بارسلونا برگزار شود که 
پیشروی نیروهای فاشیستی طرفدار فرانکو 
جلوگیری  بازیها  آن  از  اسپانیا  دیکتاتور 
کرد. با این همه درفاصله ۱۸9۶ تا ۱9۳۶ 
نداشت  مهمی  المپیک وجه سیاسی  بازیهای 
ولی درالمیپک ۱9۳۶ برلن، وزارت تبلیغات 
گوبلز  ژوزف  شخص  مشخصا  و  هیتلر 
درمدیریت المیپک برلن نقش قاطعی داشت. 
حمل مشغل المپیک ایده گوبلز بود. این ایده 
که ورزشکاران مثل افراد نظامی رژه بروند 
هم دراین دوره شکل گرفت و البته که غرض 
بود.  نازیسم  تکریم  و  تمجید  درآن سال  اش 
عبرت انگیز این که وقتی المپیک در ۱9۴۸ 
و   ۱9۴0 المپیک   ( شود  می  سرگرفته  از 

به خاطر جنگ دوم جهانی برگزار   ۱9۴۴
آلمان  نازیسم  از  که  تبلیغاتی  همین  نشدند( 
سرچشمه گرفته بود غالب است و به نمایش 
که  دیگر  مهم  تحول  یک  شود.  می  گذاشته 
اتفاق افتاد در المپیک ۱9۸۴ لس آنجلس بود. 
امریکا  وقت  جمهور  رئیس  ریگان  رونالد 
بایکوت شوروی  با  افتتاح کرد و  بازیها را 
پیش  شرایطی  اقمارش،  کشورهای  و  سابق 
آمده بود که ورزشکاران امریکائی مدال ها 
را درو کنند. مسئول برگزاری المپیک لس 
آنجلس شخصی بود به نام پیتر اوبروث که 
از جمله ابتکاراتش این بود که ضمانت مالی 
الزم برای المیپک را شرکت های امریکائی 
به عهده می گیرند و درازای آن می توانند 
مارک های تجارتی خود را تبلیغ کنند و کل 
المپیک به صورت تبلیغاتی عظیم برای این 
مالیات  که  گفته می شود  درآمد.  ها  شرکت 
دهندگان امریکائی حتی یک دالر هم برای 
برای  و  نکردند  هزینه  المپیک  برگزاری 
بازیهای  سو  این  به   ۱9۳2 از  بار  اولین 
میلیون  و 2۳0  به سودآوری رسید  المپیک 
فیمابین  رابطه  این  البته  بردند.  سود  دالر 
بین  کمیته  و  شد  تر  پیچیده  زمان  گذشت  با 
المللی المپیک- که درباره اش کمی توضیح 
خواهم داد- کاری که می کند این که بدهی 
ها – وقتی پیش می آید- عمومی می شود و 
ولی  ماند  می  باقی  دهندگان  مالیات  درتعهد 
کمیته  و  های خصوصی  شرکت  را  سودها 
المپیک می برند. احتمال زیادی  المللی  بین 
وجود دارد که المپیک لندن به مانند المپیک 
مونترال وآتن باشد تا لس آنجلس یعنی مالیات 
این  بهای  سالها  تا  باید  انگلیسی  دهندگان 
شرکت  هم  درلندن  بپردازند.  را  برگزاری 
هائی چون شرکت شیمیائی دو)Dow(، مک 
دونالد و بی پی » شرکا«ی دولت اند یعنی 
دراینجا » مشارکت بخش خصوص- بخش 
دولتی« داریم ولی این مشارکت نوع خاصی 
سخت  کردنش  باور  اول  نگاه  در  که  است 
است. مشارکت شان در هزینه ها حدودا 2 
آنها  را  سود  عمده  بخش  ولی  است  درصد 
توانند  می  جمله  از  زنند چون  می  به جیب 
بهترین  به  آمده  پیش  فرصت  از  استفاده  با 
تبلیغ  خود  خدمات  و  کاالها  برای  صورت 

کنند.

جالبی  بسیار  نهاد  المپیک  المللی  بین  کمیته 
است. اگرچه درسازمان ملل متحد حق رای 
ندارند ولی درآن حضور دارند. تا جائی که 
پاسخگوئی  هم  مقامی  هیچ  به  خبردارم  من 
ندارند و به هیچ کشوری هم هیچ مالیاتی نمی 
از  پس  ویژه  به  اش  عمده  ووظیفه  پردازند 
المپیک لس آنجلس این است که تضمین کند 
که کمیته بین المللی یا شرکت های مشارکت 
کننده هیچ گونه مسئولیتی درازای هزینه های 
اضافی نخواهند داشت. درابتدا اعضای این 

بعد هم زمان  بودند  از اشراف  کمیته عمدتا 
فاشیسم  و  آلمان  در  نازیسم  قدرت گرفتن  با 
نازیسم  طرفداران  از  مجمعی  ایتالیا،  در 
هم  گذشته  سال   25 در  و  بودند  برسرکار 
عمدتا مدافعان منافع شرکت ها درآن اکثریت 
دارند. فساد مالی و اخالقی درمیان اعضای 
وبیگاه  گاه  و  است  گسترده  بسیار  کمیته 
مواردی از آن رو می شود. وقتی که قرار 
است برای تعیین شهر میزبان تصمیم بگیرند 
رسما و علنا رشوه است که از چپ و راست 
پرداخت می شود. درمیان رئوسای کمیته بین 
المللی المپیک دو نام قابل توجه است. یکی 
ایوری براندژ که قبل ازالمپیک ۱9۳۶ برلن 
رئیس کمیته المپیک امریکا بودو بعد رئیس 
کمیته بین المللی شد. براندژ یکی از مدافعان 
سرسخت نازی ها و شدیدا ضد یهود بود که 
حتی سازمان نژادپرست و ضد یهود کمیته 
اول امریکا او را به خاطر نظریات افراطی 
اش اخراج کرد. با این وصف همین شخص با 
این زمینه برای سالها رئیس کمیته بین المللی 
می  کنید  مراجعه  تاریخ  اگربه  بود.  المپیک 
بینید که در المپیک مکزیکو سیتی در۱9۶۸ 
دو تن از ورزشکاران سیاه پوست امریکائی 
درمراسم اهدای مدال مشت های گره کرده 
خود را باال بردند و نه فقط به خاطر تبعیض 
و  کشتاردانشجویان  به  که  درامریکا  نژادی 
کارگران مکزیکی قبل از المپیک اعتراض 
کرده بودند ) حاال بماند که این دوورزشکار 
 « این  برای  امریکا  به  مراجعت  از  پس 
نافرمانی« هزینه گزافی پرداختند(. التبه در 
همان زمان نهضتی به نام » پروژه المپیک 
برای حقوق بشر« هم وجود داشت از کمیته 
بین المللی خواستار حذف افریقای جنوبی و 
رودزیا از بازیها و هم چنین برکناری براندژ 
شده بودند. البته خبرداریم که مقامات رسمی 
بودند که حذف  براندژ مدعی شده  از جمله 
و  جنوبی  افریقای  پرست  نژاد  های  رژیم 
المپیک، » مخلوط  از  رودزیا در آن سالها 
تبلیغات   « و  ورزش«  با  سیاست  کردن 
کمونیست هاست« و البته روشن نشد که چه 
شد و چه پیش آمد که حضورشان دربازی ها 
نشانه مخلوط کردن سیاست با ورزش نبود 
و اگر از شیوه بیان خودشان استفاده کنم » 

تبلیغات نیروهای نژاد پرست« نبود!

و اما رئیس دوم رئیس اسپانیائی کمیته بین 
است  سامارانچ  آنتونیو  ژان  المپیک  المللی 
که تا همین چند سال پیش دراین مقام بود و 
درجوانی نه فقط یکی از مدافعان سرسخت 
فاشیسم فرانکو که از سربازانی بود که در 

دفاع از فرانکو جنگیده بود.

البته درباره بازیهای المپیک داستان سرائی 
های زیادی می شود و برای مثال در باره 
ورزشکار  اونز  جسی  از  برلن  المپیک 
می  امریکائی سخن  پوست  سیاه  و  برجسته 
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مدال  رشته  در۴  برلن  درالمپیک  که  گویند 
هیتلردست  با  نشد  حاضر   « و  گرفت  طال 
بدهد« این ادعا به این دلیل صحت ندارد که 
سیاه  با  تا  نشود  که مجبور  این  برای  هیتلر 
شرکت  مراسمی  درهیچ  بدهد  دست  پوستی 
وقتی  که  این  دارد  واقعیت  چه  آن  نکرد. 
جسی اونز به امریکا برگشت تا مدتها علیه 
او تبعیض های نژادی چشم گیری اعمال می 

شد.       

کاندوم برای الهه عدل انگلیس

دمیتری سدوف
برگردان: ا. م. شیری

امنیتی-  دستگاه  تمام  که  زمانی  از  بزودی 
انتظامی انگلیس برای جنگ با دشمن شماره 
روزنامه  آسانژ،  جولیانو  امپریالیسم،  یک 
و  سوئد  و   شده  بسیج  استرالیائی،  نگار 
اند،  آمده  بر  او  شکار  پی  در  نیز  آمریکا 
یک سال می گذرد. هیاهوی زیادی پیرامون 
این پرسوناژ براه افتاده، ولی کمتر کسی از 
جزئیات اقامه دعوی در دادگاه که گویا دلیل 
بوده،  نیز  وی  تعقیب  در  المللی  بین  رقابت 
واقعیت  خود  حال  همین  در  دارد.  آگاهی 
چنین اقامه دعوی، حتی صرفنظر از آن که 
از سوئد »شروع« شده، که از خیلی وقتها 
به  را  بشر«  حقوق  برای  »مبارزه  پیش 
انواع هذیان گوئی عمومی تبدیل کرده است، 

موجب هراس هر انسان عادی می گردد.

 ،20۱0 سال  اوت   20 که  کنیم،  یادآوری 
کرد.  را صادر  آسانژ  بازداشت  حکم  سوئد 
بگزارش روزنامه »لوکال«، آسانژ به آزار 
جنسی و تجاوز به عنف متهم است. آسانژ را 

مشخصا به ترتیب زیر متهم می کنند:

نام او  ــ او با یک دختر سوئدی )در اسناد 
به  توجه  بی  اند(،  کرده  ذکر  آ«  »خانم  را 
خواهش وی، بدون استفاده از کاندوم به عمل 

مقاربت جنسی مشغول شده است؛

ــ او با »خانم ب« در هنگام خواب، بدون استفاده از کاندوم رابطه جنسی برقرار کرده است.

مضحک بودن هر دو اتهام، اگر چه دومی آزار دهنده است،  آشکار است. مثل اینکه »خانم 
ب« متوجه نبوده است که چرا آسانژ با او در رختخواب خوابیده، و بسیار از آن رنجیده که، 
همه چیز در لحظه ای »اتفاق افتاده« که او در خواب بوده است. این ممکن است ناراحت 

کننده باشد، ولی چرا به دادستانی شکایت کرده است؟

بلی »خانم آ« هم از حق امتناع از ادامه عیش برخوردار بود، اما در این مورد که امتناع 
نکرده، دادگاه هیچ کمکی نمی تواند بکند.

از قضا، ابتدا دادگاه سوئد که قضات منصف داوری می کردند، اتهام تجاوز به عنف را وارد 
ندانست. اما بعداًَ مکانیسم ناشناخته ای به کار افتاد، و اتهام را تأئید کرد.

پناهگاه  ترین  محبوب  به  لندن،  به  فرار  به  تصمیم  او  برآمدند،  آسانژ  شکار  پی  در  چون 
پناهندگان سیاسی جهان گرفت.

به چه اعجوبه هایی که بسیاری از آنها خود را پناهنده سیاسی نیز می نامند، در پایتخت 
امپریالیسم انگلیس بر نمی خوری! دولت انگلیس به شیخ سابق، تاجر مواد مخدر، سوداگر 
برده، قاتل مزدور و امثال اینها که از دست قوانین میهن خود فرار کرده اند، به این دلیل ساده 
که اینها دشمنان میهن خود هستند و در صورت لزوم، می توان از آنها برعلیه کشورشان 
استفاده کرد، پناهندگی می دهد. این موارد اغلب اتفاق می افتد. در حالیکه در این جامعه حتی 
دزدهای قهاری مانند برزوفسکی یا قاتالنی مانند احمد زاکایف انسانهای محترمی شمرده می 
شوند، پادشاهی انگلیس حتی به جولیانو آسانژ پناهندگی سیاسی نمی دهد. جنایت روی داده 
از نظر آنها خیلی عجیب و غریب است! وای اگر هر مردی با زنی که در کنارش خوابیده 
در حالت خواب مقاربت نمایند، بشر به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ اگر مرد سوزان از 
هوس به خواهش همبستر خویش برای استفاده از مصنوعات پالستیکی توجه نکند، این همه 
محصول به چه دردی خواهد خورد؟ البته که بشریت به هالکت خواهد رسید. بدین سبب، 

جنایتکار باید به هر طریق ممکن دستگیر شود و بدست عدالت ملی سپرده شود.

سیاسی



97مجله هفته شماره 31  دی 1391 صفحه  

دیوان  که  فهمیم،  نمی  ما  همه  ترتیب  بدین 
عدالت انگلیس بیش از حد الزم خود را ملزم 
به رعایت موازین حقوق بین المللی می داند.
وقت  هر  و  شود  نمی  ختم  اینجا  به  مسئله 
ضرورت ایجاب کند این موازین را زیر پا 

می گذارد.

عجیب نیست، که آسانژ به سفارت اکوادور 
تالش  در  یکبار  پلیس حتی  است.  برده  پناه 
برای دستگیری وی، تا طبقه دوم هم رفت. 
ولی واقعیت دارد که بعدا متوقف شد. زیرا، 
صدای وزارت امور خارجه اکوادور در آمد.

که  کنند،  نمی  درک  اکوادوریهای  این 
و  شود.  مجازات  قیمتی  هر  به  باید  شریر 
ایجاب کند، سفارت هم حتی  اگر ضرورت 
خواهد  قرار  حمله  مورد  عام،  قتل  بهای  به 
گرفت و انگلیسی ها به هر ترتیب، بهانه ای 

خواهند تراشید. آنها در این کار ماهرند.

این هم یک واقعیت است که طرفداران آسانژ 
اند.  گرفته  به مسخره  را  انگلیس  عدل  الهه 
آنها قصد دارند ارسال انبوه بسته های کاندوم 
به دادگاه انگلیس را سازماندهی کنند. مسلماًَ، 
برای عبور از این شاخه قدرت انگلیس می 

خواهند به چنین کاری دست بزنند.

تواند جلو  کار هم مشکل می  این   هر چند 
اینکه  بخصوص  بگیرد.  را  آسانژ  شکار 
دادگاه آمریکا در صدد است او را به اتهام 

افشای اسرار دولتی محاکمه کند.

آسانژ  دارد.  هم  دیگری  دالیل  مسئله  این 
اسناد  از سال 200۶ در حدود ۱00 هزار 
سّری در باره جنگ افغانستان، و همچنین ده 
ها هزار راجع به جنگ عراق را به کانال 
الجزیره، روزنامه های گاردین،  تلویزیونی 
بخشی  فرستاد.  تایمز  نیویورک  و  اشپیگل 
افشاء  را  غیرنظامیان  کشتار  مدارک،  از 
می کند. پس از انتشار برخی شواهد، بویژه 
بین  ابعاد  آمریکا  رسوائی  ویدئوئی،  اسناد 

المللی بخود گرفت.

آسانژ همچنین اعالم کرد، که ۱5 هزار سند 
سّری پنتاگون را هم در اختیار دارد.

در ماه اوت سال 20۱0 آسانژ در چهارچوب 
دیدار خود از سوئد با حزب دزدان دریائی 
این کشور در باره گنجاندن بخشی از اسناد 
ویکیلیکس در سایتهای آن، که طرح حمایت 
سیاسی در مقیاس جهانی را تأمین می کند، 

توافقنامه امضاء کرد.

که  کرد  اعالم  او   20۱2 ژوئن  ماه  در 
هزار   ۴00 میلیون   2 حدود  در  ویکیلیکس 
مناقشه در سوریه را  به  اسناد مربوط  فقره 
اسناد  آسانژ،  بگفته  ساخت.  خواهد  منتشر 

بدست آمده برای درک رویدادهای این کشور 
به مردم کمک خواهد کرد.

نه  واقعی!  عنف  به  تجاوز  است  این  بلی، 
فقط »خانمهای« موهوم »آ« و »ب«، بلکه 
که  هم  انگلیس  و  آمریکا  خارجی  سیاست 
فاش  را  آنها  خونین  و  کثیف  اسرار  آسانژ 
می  شمرده  او  قربانیان  سری  از  ساخته، 
بخشید.  نخواهند  او  بر  را  جرم  این  شوند. 
آنگلوساکسونها به هر کاری دست می زنند 
که او از دست آنها در سفارت اکوادور فرار 
ابد  تا  تواند  نمی  او  اینکه  بخصوص  نکند، 
با  مغرور  جمهوری  زیرا،  بنشیند.  آنجا  در 
فشار و باج خواهی بی سابقه مواجه خواهد 
شد. مثال، وزیر امور خارجه انگلیس، ویلیام 
تواند  می  دولت  که  داشت،  اظهار  هیگ 
مصونیت سیاسی سفارت اکوادور را با استناد 
به قانون »اماکن سیاسی«، که طبق آن در 
و  اهداف غیرسیاسی  برای  استفاده  صورت 
مخفی شدن جنایتکار امکان پذیر است، لغو 
کند. این چنین اظهارات توهین آمیز موجب 
برای  و  گرفت  قرار  کیتو  شدید  اعتراض 
بسیاری از مردم جهان معلوم گردید که بهای 

هر چیز در لندن چقدر است.

این بهای موضع قاطع و اعتقاد بدان است، 
که حقیقت باید به کرسی بنشیند. اما جولیانو 
منتشر  را  واقعیت  فقط  و  واقعیت  آسانژ 
از  یکی  به  او  که  نیست  بیهوده  ساخت. 
مشهورترین روزنامه نگاران جهان، شایسته 

دریافت انواع مختلف جوایز تبدیل گردید.

اسناد  انتشار  بخاطر  آسانژ   200۸ سال  در 
کنیا،  رهبری  محافل  در  خواری  رشوه 
الملل  بین  عفو  سازمان  جایزه  اخذ  شایست 

شناخته شد.

در سال 20۱0 روزنامه گاردین نام جولیانو 
معتبر  شخصیت   ۱00 لیست  در  را  آسانژ 
رسانه های جمعی، در ردیف 5۸ ثبت کرد.

سال  مرد  را  او  تایم  مجله   20۱0 سال  در 
شناخت )خود مجله، لقب مارک زوکربرگ 

به او داد(.

آسانژ  به  ها«  »روزنامه   20۱0 سال  در 
عنوان شخصیت سال دادند.

در ماه مه 20۱۱ بنیاد صلح سیدنی بخاطر 
»شجاعت استثنائی در دفاع از حقوق بشر«، 

مدال طال به آسانژ اعطاء کرد.

همه اینها نمی توانستند همچنان ادادمه یابند. 
که  شد  بدل  کسانی  اندک  از  یکی  به  آسانژ 
آشپزخانه  مقدسات  ترین  مقدس  توانست 
سیاسی آنگلوساکسونی را بشناسد و از دنیای 
آنها خبر دهد. و این، خواب نیروهای تاریکی 

سرنوشت  فقط  آنها  میان  از  که  برآشفت  را 
اراده  بی  های  مهره  ب«،  و  آ  »خانمهای 

بازیهای بزرگ و کثیف تأسف آور است.

بمعنی  بنیانگذار ویکیلیکس،  به شالق بستن 
نگاران  روزنامه  همه  از  گرفتن  زهر چشم 
جهان، از همه آن کسانی است که هنوز به 

نجابت آرمانهای ساده و ابدی باور دارند.

آسانژ بعنوان روزنامه نگار، بدون اینکه هیچ 
بر  خارجی  دولت  هیچ  مقابل  در  مسئولیتی 
جنایات  داشت  کامال حق  باشد،  داشته  عهده 
ایاالت متحده آمریکا را افشاء کند. اما الهه 
از  آمریکائی تصور خاص خودش را  عدل 
دفاع از منافع ملی دارد. جهان مدتهاست که 
این ارزیابی رسیده است. کاندومها هیچ  بر 

کمکی به او نخواهند کرد.
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اسالم سیاسی: یک حتلیل مارکسیستی

دیپا کومار
 ترجمه نوژن اعتضادالسلطنه

منبع انسان شناسی و فرهنگ

در  که  حاضر  مقاله  مترجم::در  مقدمه 
“اینترنشنال  نشریه  در   20۱۱ سال  ژوئیه  
نویسنده  یافته،  انتشار  ریوویو”  سوسیالیست 
عوامل  و  علل  بررسی  به  بخش  دو  در 
ظهور جریان اسالمگرایی سیاسی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. از 
مسلمانان  اسالم،  تاریخ  طول  در  وی  دید 
را  )سکوالریسم(  حکومت  از  دین  جدایی 
نظر  با  خاطر  همین  به  و  اند  نموده  تجربه 
متفکران جریان راست نو که اسالم و سیاست 
را در پیوند با یکدیگر می دانند مخالف است 
جریان  دو  تفکیک  به  قائل  چنین  هم  وی 
میانه رو و تندروی اسالمی از یکدیگر می 
باشد. در بخش اصلی این مقاله کومار ریشه 
ایاالت  حمایت  در  را  اسالمگرایی  ظهور 
برای  اسالمی  گروههای  از  و غرب  متحده 
از  سرد  جنگ  طول  در  کمونیسم  با  مقابله 
سویی و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص 

گرایی  ملی  ایدئولوژی  شکست  و  زمان  آن 
از سوی دیگر می داند. او همچنین به نقش 
ایاالت  با  اتحاد  در  سعودی  عربستان  موثر 
متحده و تجهیز نیروهای افراطی اسالمگرا 
پیوند  به  راستا  همین  در  و  کند  می  اشاره 
منافع امپریالیسم آمریکا با گروههایی از سنخ 

اخوان المسلمین می پردازد.

ضد  لزوما  را  اسالمگرا  گروههای  وی 
تحلیل  با  بلکه  داند  نمی  امپریالیست 
پایگاه  که  است  معتقد  خود  مارکسیستی 
طبقاتی این گروهها “خرده بورژوازی” است 
و همچون سایر جریانات خرده بورژوا آنان 
نیز در حمایت و عدم حمایت از امپریالیسم 
اند.  بوده  نوسان  حال  در  خود  منافع  بر  بنا 
با دیدگاهی منصفانه از  با این حال کومار  
آنان  اشتباهات  و  خاورمیانه  چپ  جریانات 
می  ارائه  تحلیلی  نیز  شان  شکست  علل  و 
کنونی  شرایط  در  که  است  معتقد  وی  دهد. 
جریانات چپ منطقه می بایستی از حق تعیین 

مقاومت   گروههای  از  و  ملتها  سرنوشت 
و  امپریالیسم  اشغالگری  برابر  در  اسالمی 
بعمل  حمایت  اسرائیل  همچون  همراهانش 
از  دفاع  منزله  به  را  حمایت  این  اما  آورند 
تمامی سیاست های آن گروهها و به زعم وی 
داند.  نمی  آنان  مدرن”  غیر   ” های  سیاست 
نویسنده این مقاله در مورد رویدادهای اخیر 
خاومیانه نیز نظر خود را بیان نموده و بر 
این باور است که انقالبات اخیر خاورمیانه 
ماهیتی دموکراتیک و سکوالر دارند حال آن 
در عمل نتایج انتخابات در کشورهای منطقه 
شده  وی  نظر  شدن  کشیده  چالش  به  باعث 
از  وی  تاریخی  تحلیل  وجود  این  با   . است 
جریان اسالم سیاسی موشکافانه بوده است. 
این  های  بخش  تمام  که  است  ذکر  به  الزم 
بیانگر  و مقاله و نظرات نویسنده آن لزوما 
باشند  نمی  سطور  این  مترجم  های  دیدگاه 
از  و  تازه  تحلیلی  بیان  منظور  به  و صرفا 
عوامل  و  علل  مورد  در  متفاوت  ای  زاویه 
شده  مطرح  سیاسی   اسالم  جریان  پیدایش 

خاورمیانه
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انقالبات اخیر  با وجود  است، مسئله ای که 
خاورمیانه و پیروزی احزاب اسالمگرا نیاز 

به تحلیل آن بشدت احساس می شود.

رسانه  مطالعات  رشته  استاد  کومار،  دیپا 
و  صلح  طرفدار  های  جنبش  فعاالن  از  و 
برابری است. اکثر مقاالت و کتابهای نوشته 
با  رسانه  ارتباط  مورد  در  وی  توسط  شده 
جهانی سازی هستند و مضمون آنها بررسی 
او  باشد.  می  امپریالیسم  و  نئولیبرالیسم 
به  برای  جمعی  مبارزات  مشوق  همواره 
چالش کشیدن نئولیبرالیسم و جبهه نئولیبرال 
ها بوده است. از نگاه او اگر نئولیبرالیسم را 
منطق اقتصادی عصر جهانی سازی در نظر 
ویژگی  تروریسم”  علیه  “جنگ  ایده  گیریم، 
سیاسی عصر حاضر است. کومار هم اکنون 
در حال نگارش آخرین کتاب خود پیرامون 
و  سیاسی  اسالم  متحده،  ایاالت  های  رسانه 

خاورمیانه می باشد.

****

از زمان رویداد ۱۱ سپتامبر، بحث پیرامون 
در عرصه  بحثی محوری  به  سیاسی  اسالم 
سیاست جهانی تبدیل شده است. طرح مسئله 
“جنگ علیه تروریسم” باعث ایجاد تغییر و 
غرب  و  اسالم  رابطه  گفتمان  در  تحوالتی 
و  مقاالت  تاکنون  زمان  آن  از  است.  شده 
نگارش  به  مورد  این  در  متعددی  کتابهای 
تحلیلگران  میان  این  در    )۱( اند.  آمده  در 
مستشرقان  همچون  غربی  کار  محافظه 
گویی  پیش  و  کلیشه  این  تکرار  به  پیشین 
جنگ  در  دیگر  بار  غرب  که  اند  پرداخته 
این  در  اصلی  منطق  بود.  خواهد  اسالم  با 
نظر وجود “ما” و “دیگری” است. از دیدگاه 
در  است  دموکرات  و  سکوالر  )غرب(  ما 
حالیکه “دیگری” گرفتار در تحجر و از این 
از  “دیگری”  پیروی  بدلیل  امر  این  منظر 
مهمی  بخش  به  دیدگاهی  چنین  است.  اسالم 
از ایدئولوژی و احساس جمعی مشترک در 
ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی تبدیل 

شده است. )2(

در مقاله حاضر نخست از دیدگاه تاریخی به 
خوانده می شود  سیاسی  اسالم  که  ای  پدیده 
مطرح  آن  در  موضوع  این  که  شرایطی  و 
این  مورد  در  ابتدا  پرداخت.  خواهیم  شده 
منبع سازمان  که  کنیم  اشتباه بحث می  نظر 
لزوما  و  اسالم  ذات  در  را  اسالمگرا  های 
عوض  در  و  کند  می  قلمداد  آن  از  برآمده 
به تفکیک دوفاکتوی میان مذهب و سیاست 
در اکثر جوامع مسلمان می پردازیم. بعالوه 
نشان خواهیم داد که  در حقیقت طی دو قرن 
نوزدهم میالدی،  پایانی قرن  تا دهه های  و 
بسوی  اسالم”  “جهان  در  غالب  گرایش 
آن  از  پس  و  است  بوده  سکوالریزاسیون 

ظهور اسالم سیاسی در سه دهه پایانی قرن 
سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  اثر  بر  نوزدهم 
این  چنین  هم  است.  بوده  دوران  آن  خاص 
شرایط چندان بی شباهت به شرایط خاصی 
از  هایی  بنیادگرایی  آنها  بستر  در  که  نبوده 
یا  و  هندوستان  در  هندو  بنیادگرایی  نوع 
ظهور  متحده  ایاالت  در  نو  راست  جریان 

کرده اند.

در این مقاله پیرامون شرایط خاص تاریخی 
ای که در بستر آن اسالم سیاسی ظهور نمود 
ارائه  که   ای  مسئله  شد.  خواهد  بحث  نیز 
مدل اسالم سیاسی بعنوان یک بدیل در مقبال 
چپگرایی  جریان  و  سکوالر  گرایی  ملی 
بر  اصرار  آمریکا،  متحده  ایاالت  سوی  از 
امپریالیستی،  دول  مداخالت  و  طلبی  سلطه 
ضعف داخلی کشورهای اسالمی و افول ملی 
چپگرا،  مختلف  احزاب  و  سکوالر  گرایان 
ایجاد خالء ایدئولوژیکی و پر شدن آن توسط 
اسالمگرایان، بحران های اقتصادی و تشدید 
فرصت  ایجاد  و  نئولیبرال  عصر  در  آن 
منظور  به  اسالمگرایان  برای  اقتصادی 
تاسیس و گسترش شبکه های خیریه را شامل 

می شود.

در نهایت نیز روشی برای چگونگی بررسی 
چپ  جریان  توسط  سیاسی  اسالم  پدیده 
ارائه خواهد شد. مارکسیست های پیشین و 
عمل  و  نظریه  بر  ویژه  تاکید  با  انقالبیون، 
کمینترن،  تشکیل  نخست  سالهای  طول  در 
پس  شده  تشکیل  رادیکال  و  الملل  بین  بدنه 
از انقالب روسیه را تشکیل داده بودند. در 
از  شرط  و  قید  بی  حمایتی  بایستی  نه  واقع 
اسالمگرایان بعمل آورد و نه بایستی آنان را 
بعنوان نیرویی سازش ناپذیر و دشمن دائمی 
قلمداد نمود. در عوض از منظر مارکسیستی 
را  اسالمی  گروههای  عملکرد  بایستی 
رهیافت  طریق  از  و  موردی  بصورت 

تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

حاضر  مقاله  در  بررسی  مورد  پدیده  از 
“اسالمگرایی”،  عنوان  تحت  اوقات  گاهی 
بنیادگرایی  “نو  و  اسالمی”  “بنیادگرایی 
اسالمی” یاد شده است. ما از این اصطالحات 
استفاده  یکدیگر  جای  به  موارد  برخی  در 
کرده ایم و به این موضوع توجه داشته ایم 
که هر یک از این اصطالحات ممکن از در 
کشورهای مختلف معنی متفاوتی داشته باشند 
و برداشتهای گوناگونی از آنها وجود داشته 
باشد. با این حال، اسالم سیاسی به یک طیف 
خواهان  که  شود  می  اطالق  گروههایی  از 
در  آن  کاربرد  هدف  با  اسالم  مجدد  تفسیر 

اهداف خاص سیاسی هستند.

اسالم، اسالم سیاسی و سکوالریسم

یک عقیده که امروزه به باوری رایج تبدیل 
به  معتقد  جریانات  و  احزاب  که  آنست  شده 
مسلمان  جوامع  طبیعی  فرایند  سیاسی  اسالم 
بوده اند. برای مثال، در کتابی مقدماتی که 
پیرامون نقش مذهب در جهان در سال 200۷ 
توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است، 
دریک   بررسی  اسالم  به  مربوط  فصل  در 
سیر زمانی  از ظهور دین اسالم آغاز شده 
و تا رویداد ۱۱ سپتامبر، بمبگذاری مادرید 
و بمبگذاری متروی لندن خاتمه یافته است. 
منطق این کتاب و کتب و مقاالت مشابه آنست 
که اسالم طبیعتا دارای عناصری است که به 
ظهور اسالم سیاسی و خشونت همراه با آن 
انجامیده است.)۳( در این بخش ما نادرست 
بودن چنین فرضیه ای را در دو بخش مورد 
تفکیک  نخست،  داد.  خواهیم  قرار  بررسی 
تاریخی میان حوزه های مذهب و سیاست در 
جهان اسالم را مورد مطالعه قرار می دهیم 
در  را  به سکوالریزاسیون  گرایش  سپس  و 
این جوامع طی دو قرن اخیر مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داده ایم.

باور  اصلی  های  ایدئولوگ  و  معماران 
سیاست  و  مذهب  میان  دائمی  پیوستگی  به 
“ساموئل  مسلمان  جوامع  و  اسالم  دین  در 
هانتیگتون” و “برنارد لوئیس” بوده اند عقیده 
ای که امروزه به باور اصلی جریان راست 
مقاله  لوئیس در  است.  تبدیل شده  در غرب 
تحت عنوان “ریشه های خشونت مسلمانان” 
نموده  مطرح  باره  این  در  را  خود  نظرات 
تاریخی مذهب و  تفکیک  ابتدا  او در  است. 
سیاست در جامعه مسیحیت را مورد بررسی 
چنین  که  شده  مدعی  سپس  و  داده  قرار 
نداشته  وجود  مسلمان  جوامع  در  تفکیکی 
است. وی برای اثبات ادعای خود اشاره می 
کند که بدلیل عدم وجود عصر روشنگری، 
جنبش های فلسفی و علمی علیه جزم اندیشی 
در جوامع اسالمی آنگونه که در غرب وجود 
تاریخی  تجریه  فاقد  مسلمان  است،  داشته 
بوده  سیاست  حوزه  از  مذهب  حوزه  جدایی 
اند. وی اظهار می دارد که “گرچه مسلمانان 
غرب را به سبب رسیدن به این جایگاه مورد 
تحسین قرار می دهند اما احساس تحسین و 
در  همزمان  بطور  غرب  به  ورزی  رشک 
را  آنان  که  احساسی  دارد،  وجود  مسلمانان 
بسوی دشمنی و عداوت با غرب و رد هر 
 )۴( است.”  نموده  هدایت  است  آنچه غربی 
او می افزاید که “این پدیده چیزی کمتر از 
برخورد تمدن ها نیست، امری که شاید در 
ظاهر غیر منطقی بنظر آید اما بازتاب دهنده 
مسلمانان  باستانی  و ضدیت  تاریخی  رقابت 
حال  در  و  ما  یهودی-مسیحی  میراث  علیه 
حاضر عالوه بر آن نشان دهنده مخالفت آنها 
با میراث سکوالر ما نیز بوده و می باشد.” 

)5)
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صرفا  ای  مسئله  چنین  لوئیس  دیدگاه  از 
برخورد میان تمدن اسالمی و تمدن یهودی-
میان مذاهب  بلکه برخوردی  نیست  مسیحی 
شود.  می  قلمداد  سکوالر  غرب  و  شرقی 
از دید وی برخالف جهان مسیحی و غرب 
که توانستند مذهب و سیاست را از یکدیگر 
مذهب  و  خود  در  “مسلمانان  سازند،  مجزا 
ندیده  را  مشابه  ای  تجربه  به  نیازی  شان 
اند.”)۶( وی در این باره می افزاید:”بنیادهای 
انجام  سکوالریسم در غرب طی دو مرحله 
مسیحیت  اولیه  های  آموزه  در  نخست  شدند 
که باعث ایجاد تفکیک در دو نهاد  کلیسا و 
دولت شد و در مرحله بعد منازعات میان این 
دو نهاد بوجود آمد.”)۷( لوئیس در کتابش که 
کمی پس از رویداد ۱۱ سپتامبر منتشر شد 
مدعی شد “پذیرش اعتقاد به جامعه ای غیر 
با  کامال  آن  دانستن  یا حتی مجاز  و  مذهبی 

دیدگاه اسالمی مغایر و بیگانه است.” )۸(

هانتیگتون به عقاید برنارد لوئیس  در قالب 
تمدن ها”  وجهه عمومی  فرضیه “برخورد 
عمیق  اختالفات  وجود  وی  دید  از  بخشید. 
این  گوناگون الجرم  تمدنهای  میان  فرهنگی 
تمدن ها را بسوی ایجاد منازعه ای اجتناب 
ناپذیر سوق می دهد. وی بر این باور است 
بنیادگرایی  غرب  برای  اصلی  “مسئله  که 
اسالمی نیست بلکه اسالم است. اسالم بعنوان 
یک تمدن متفاوت که پیروانش فرهنگ خود 
را برتر از سایر فرهنگ ها قلمداد می نمایند 
و بر این باورند که از سوی سایر قدرت ها 

مورد تحقیر قرار گرفته اند.” )9(

این دیدگاه نقشی که مذهب در جامعه و  از 
در “تمدن” های گوناگون ایفا می نماید، سایر 
هستند.  اهمیتی  با  نقش  چنین  فاقد  ها  مولفه 
جامعه  در  اسالمگرا  گروههای  نتیجه،  در 
ذاتا و ماهیتا ضد فرهنگ سکوالر  معاصر 
هستند.  اسالمی”  “تمدن  به  معتقد  و  غربی 
نادرست  خوانشی  از  برآمده  دیدگاهی  چنین 
اسالم  آنکه  وجود  با  است.  اسالم  تاریخ  از 
به ایدئولوژی ای مذهبی و سیاسی تبدیل شده 
قرن  در  که  داشت  اشاره  بایستی  اما  است 
از  مذهب  حوزه  تفکیک  میالدی،  هجدهم 
قدرتهای  توسط  دوفاکتو  بصورت  سیاست 
اسالمی مورد پذیرش قرار گرفته بود.)۱0( 
تاریخ  در  بفردی  منحصر  تجربه  همچنین 
زمانی  است.  نداشته  وجود  اسالم  سیاسی 
پرچم  تحت  اروپا  اتحاد  خواهان  پاپ  که 
نام خدا  “مسیحیت” شد، جنگهای صلیبی به 
آغاز شدند. تجربه مسیحیت نشان می دهد که 
تا قرن چهارم میالدی، یعنی تا زمانیکه که 
اعالم  رسمی  دین  بعنوان  را  مسیحیت  پاپ 
نمود، مسیحیت دینی کامال سیاسی بوده است.

مذهب  کاربرد  بالقوه  وجود، ظرفیت  این  با 
برای اهداف سیاسی را می بایستی از نقش 

دوره  در  مختلف  جوامع  در  مذهب  واقعی 
همچون  نمود.  مجزا  تاریخی  گوناگون  های 
متفاوتی  مسیرهای  در  نیز  اسالم  مسیحیت، 
بنابه ضرورت های اجتماعی جوامع مسلمان 
است.  شده  هایی  دگرگونی  دچار  عمل  در 
جنبش  ظهور  و  اسالم  به  مختصری  نگاه 
های خواهان احیای مذهبی بسادگی نشانگر 
یک نکته است و آن اینکه بهتر است اسالم 
سیاسی بعنوان یک پدیده معاصر در ارتباط 
با  ظهور بنیادگرایی هایی مسیحی، یهودی 
آنکه  تا  گیرند  قرار  بررسی  مورد  هندو  و 
بعنوان نتیجه طبیعی دین اسالم قلمداد شوند.

تفکیک مذهب و سیاست در جوامع مسلمان

دین اسالم برآمده از جامعه تجاری مسلمانان 
بوده  میالدی  هفتم  قرن  اوایل  در  مکه  در 
اسالم،  پیامبر  )ص(  محمد  حضرت  است. 
اند  بوده  تجارت  به  مشغول  منطقه  این  در 
امری که نشانگر آنست که برای کسب قدرت 
بیشتر سیاسی و اقتصادی در این ناحیه قبایل 
پرچم  یک  زیر  در  اتحاد  نیازمند  مختلف 
علی  طارق  باره  این  در  بودند.  مشترک 
پیامبر اسالم  می گوید:”جهت گیری معنوی 
اجتماعی-اقتصادی  شرایط  از  گرفته  نشئت 
آن زمان بوده است، زیرا به منظور تقویت 
جایگاه تجاری اعراب آن زمان نیاز زیادی 
به وضع قوانین مشترک وجود داشته است. 
عقاید ایشان ایجاد کنفدراسیونی متحد از قبایل 
را با هدفی مشترک و وفاداری به عقیده ای 
واحد را شامل می شد … اسالم سبب شد تا 
را  مختلف عرب  قبایل  بتوانند  اسالم  پیامبر 

حول محوری مشترک گرد هم آورند”)۱۱(

اسالم دینی بوده که عالوه بر عقاید معنوی 
سیاسی،  مسائل  با  پیوند  در  اسالم  پیامبر 
ایشان  بوده است.  نیز  اجتماعی  اقتصادی و 
عهده دار رهبری سیاسی و مذهبی جامعه و 
دارای اقتداری انکارناپذیر در هر دو عرصه 
که  امری   )۱2( اند.  بوده  سیاسی  و  مذهبی 
شاید نتوانست در جانشینان ایشان ادامه پیدا 
کند. مدت کوتاهی پس از درگذشت حضرت 
جانشینان  سر  بر  جدالی  )ص(،  محمد 
ایشان )خلیفه ها( بوجود آمد. خلیفه چهارم، 
حضرت علی )ع( موسس جریان تشیع بودند 
و معاویه از سلسله بنی امیه جریان تسنن را 
بنا گذاشت. می توان اظهار نمود که مبارزه 
بر سر قدرت سیاسی نخستین انشعاب مذهبی 

میان شیعه و سنی را موجب شد. )۱۳(

محمد  حضرت  درگذشت  از  پس  قرن  یک 
)ص(، ارتشهای مسلمانان همسایگان خود را 
امپراتوری  ایجاد  به  موفق  و  دادند  شکست 
تفکیک  زمان  این  در  شدند.  قدرتمند  ای 
مذهبی  و  سیاسی  قدرت  میان  دوفاکتوی 
اسالم و  پیامبر  پذیرفته شد. علیرغم دوران 

خلیفه ها که دارای اقتدار مذهبی نیز بودند، 
پس از گذشت مدتی پادشاهان و یا سلطان و 
امیران جدای از نهاد مذهب عهده دار قدرت 
سیاسی بودند. )۱۴( ما در اینجا از اصطالح 
“دوفاکتو” استفاده می نمائیم زیرا هیچ گونه 
حوزه  میان  ای  رسمی  یا  و  قانونی  تفکیک 
های مذهبی و سیاسی در تاریخ اسالم وجود 
نداشته است بلکه بیشتر تفکیک میان حوزه 
های عملی و قدرت وجود داشته و بسیاری 
سیاسی  حوزه  تابع  مذهبی  حوزه  اوقات  از 
رهبر  عباسی  خلیفه  مثال  برای  است.  بوده 
اسالمی،  خالفت  اولیه  دوره  در  مسلمین 
این  بود.  قدرت  بی  و  اختیار  بی  رهبری 
قرن  از  که  بودند  تبار  ترک  جنگی  مردان 
نهم تا سیزدهم میالدی قدرت سیاسی را در 
اختیار گرفتند. علمای اسالم نیز نقش اعطای 
مشروعیت مذهبی به قدرت سیاسی خلفا را 
ریشه  ایوب،  محمد   )۱5( داشتند.  برعهده 
متمادی  قرون  در  را  روند  این  ادامه  های 
داشته  اظهار  باره  این  در  و  نموده  جستجو 
اقتدار معنوی و  میان حوزه های  تفکیک   ”
زمامداری  دوران  طول  در  دنیوی  اقتدار 
و  عباسیان  امیه،  بنی  پادشاهی  های  سلسله 

عثمانی ادامه یافت.)۱۶(

جمعیت  مسلمین،  امپراتوری  نخستین  در 
هم  گرد  مختلف  نواحی  از  مردم  از  کثیری 
آمده بودند و نیاز به وجود قوانینی که تمام 
مسلمین را حول محوری مشترک گرد آورد 
انگیزه اصلی  نیازی  احساس می شد. چنین 
تحت  امپراتوری  نظام  سازماندهی  برای 
قانون “شریعت” بود. علمای اسالم، طبقه ای 
از محققان مذهبی بودند که وظیفه استخراج 
عهده  بر  را  شریعت  قوانین  گردآوری  و 
داشتند. نظام شریعت با هدف توصیف اعمال 
ارائه ممنوعیت ها  فعالیت های بشری و  و 
و توصیه ها  پدید آمده است. قانون شریعت 
بشری  زندگی  های  حوزه  تمامی  تقریبا 
مجازات  تجارت،  تا  داری  حکومت  از  را 
مالکیت،  طالق،  و  ازدواج  امور  مجرمین، 
مسائل بهداشتی و جنبه های مختلف روابط 
میان فردی انسانها را در بر می گیرد. )۱۷(

که طبق  اولیه  اسالمی  جامعه  آنکه  علیرغم 
اسالم  علمای  بود،  یافته  سازمان  شریعت 
پیش  که  همانگونه  نبودند.  سیاسی  رهبرانی 
نقشی  ایفاگر  اسالم  علمای  ذکر شد،  این  از 
رهبری  خدمت  در  بیشتر  و  بودند  ثانویه 
سیاسی جوامع مسلمان بودند. در این دوران 
شدند  می  نگاشته  ای  اسالمی  های  رساله 
زمامدار،  یک  خوب  خصائل  آنها  در  که 
زمامداری مطلوب و توصیه ها به زمامداران 
ها  رساله  این  در  اما  گرفت  می  بر  در  را 
سخنی از لزوم ایفای نقشی سیاسی از سوی 
روحانیون بحثی به میان نیامده بود. علیرغم 
آنکه روحانیون بر نقش قوی حاکم در لزوم 
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اسالمی  شریعت  قوانین  طبق  جامعه  اداره 
مدعی  خود  آنکه  از  بیش  اما  داشتند،  تاکید 
حکومت باشند در پی نصیحت و آگاه نمودن 
که  همانگونه   )۱۸( بودند.  ظالم  حاکمان 
ایوب معتقد است، در جوامع مسلمان اعتقاد 
اسالمی  قلمروی  از  مسلمان  حاکم  “دفاع  به 
)داراالسالم( وجود داشته است و حاکم مجاز 
بوده  به سرکوب هر گونه شورشی  و ملزم 
است، از این دیدگاه شورش با عنوان )فتنه( 
یاد می شده و فتنه بدتر از حکومت استبدادی 
این روی تسلیم در  قلمداد شده است … از 
مقابل قدرت سیاسی در جوامع مسلمان برای 
هجدهم  تا  هشتم  قرن  از  متمادی  های  صده 

میالدی وجود داشته است.”)۱9(

“مردان  میان  تفکیک  اسالمی  جوامع  در 
دیوانی” و “مردان جنگی” وجود داشته است. 
تنها  نه  که  اسالم  های صدر  دوره  علیرغم 
رهبری  تحت  )که  ها  بوروکرات  که  علما، 
فعالیت می کردند( عهده دار  قدرت سیاسی 
دوره  در  بودند،  قضائی  و  اداری  مناصب 
دامنه  با گسترش  تاریخ اسالم و  بعدی  های 
امپراتوری اسالمی، بر خالف دوره پیامبری 
دو  تفکیک  به  نیاز  )ص(،  محمد  حضرت 
فاکتو حوزه های مختلف از یکدیگر احساس 

شد.)20(

مذهبی  حوزه  میان  ارتباط  ایجاد  علیرغم 
نشان  برای  مذهبی  رهبران  سیاسی،  و 
برای  روشی  بعنوان  خود  اعتراض  دادن 
را  خود  مسیر  خود  عمومی  حمایت  حفظ 
غرالی  نمودند.  جدا  سیاسی  قدرتمندان  از 
و  عملی  تفکیک  لزوم  اسالمی  متفکران  از 
و  خلیفه  اختیارات  حوزه  میان  کاردکردی 

سلطان را بیان داشته است.)2۱(

بنابراین برخالف نظر برنارد لوئیس مبنی بر 
تفکیک ناپذیری حوزه مذهب و سیاست در 
اسالم، ایوب بر این باور است که “خط سیر 
رابطه مذهب-دولت در اسالم تفاوت چندانی 
مسیحیت  دین  و  غرب  در  که  مسیری  با 
اثبات  برای  او  است.”)22(  نداشته  طی شد 
خود  مقاالت  در  بسیاری  دالیل  خود  ادعای 
آورده است که یکی از آنها پراکندگی ماهیت 
قدرت در تاریخ اسالم و فقدان نهادی سلسله 
پاپ  شخص  و  کلیسا  نهاد  همچون  مراتبی 
بدین  است.)2۳(  بوده  مسلمان  درجوامع 
خاطر وی معتقد است که سکوالریسم مدرن 
را  مسلمان  جوامع  اکثر  در  گسترش  قابلیت 
عامل  چندین  تبیین  به  باره  این  در  و  دارد 
می پردازد که در بخش بعدی آنها را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. در این مورد تاثیر 
استعمار و سرمایه داری در جوامع مسلمان 
که باعث ایجاد اصالحاتی سکوالر و مدرن 
مبارزات  وجود  همینطور  و  شدند  باال  از 
به رهبری  ازبه  پایین  از  ملی  بخش  رهایی 

بحث  مورد  را  گرا  ملی  سکوالر  نیروهای 
قرار خواهیم داد. عالوه بر اینها قطعا عوامل 
بسوی  گذار جوامع مسلمان  در  نیز  دیگری 

سکوالریزاسیون تاثیر گذار بوده اند.

مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیون

و  سکوالریزاسیون  بسوی  حرکت  انگیزه 
مختلف  های  امپراتوری  در  مدرنیزاسیون 
این  در  داری  سرمایه  گسترش  با  مسلمان 
ایجاد  استعمارگران  مداخالت  و  جوامع 
شد. در واقع، تنها در دوره توسعه سرمایه 
از  نهایت  در  اسالمی  جوامع  که  بود  داری 
اجتماعی  سازماندهی  در  اصلی  نقش  ایفای 
رفتن  دست  از  بعد  واکنش  در  بازماندند. 
و  مصریان  عثمانی،  اسالمی  قلمروهای 
اروپائی،  استعمارگران  بدست  ایرانیان 
اجرای  فکر  به  اسالمی  جوامع  زمامداران 
اصالحات  مدرنیزاسیون،  های  برنامه 
سرمایه دارانه و حرکت بسوی غربی شدن 
افتادند. با این حال در عوض تالش در جهت 
ایجاد دگرگونی و توسعه اقتصادی و سیاسی 
جهت  در  مسلمان  جوامع  مستبد  رهبران 
با  برداشتند.  گام  خود  نظامی  قدرت  توسعه 
مجموعه  از غرب  گرفتن  الهام  با  حال  این 
آموزشی،  اداری،  نظامی،  اصالحات  ای 
اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در این جوامع 
ایجاد شدند که بتدریج باعث تضعیف جایگاه 
اسالم بعنوان مبنای امور در جوامع مسلمان 
و حرکت بسوی سکوالریزاسیون شد.)2۴( 
بعالوه بازگشت تحصیل کردگان عضو طبقه 
متوسط جوامع مسلمان در کشورهای غربی 
به آن جوامع و کسب مناصب مهم آموزشی، 
آنان باعث تضعیف  اداری و قضایی توسط 
است  بستری  چنین  در  تنها  شد.  علما  نقش 
که می توانیم طرح ایده “بازگشت به اسالم” 
و ظهور جنبش های معتقد به احیای مذهبی 
در قرون هجدهم و نوزدهم میالدی را درک 

نمائیم.

از  مدرنیزاسیون  جهت  در  تالش  نخستین 
پادشاهی  از دوره سلطنت سلسله های  باال، 
یافتن  منظور  به  ایران  و  مصر  ترکیه،  در 
مسیری در جهت توسعه قدرت نظامی اش با 
الگو برداری از مدل غربی و با هدف غلبه 
بر قدرتهای استعماری و دفاع از قلمروهای 
علی  محمد  مثال،  برای  شد.  آغاز  اسالمی 
پادشاه آلبانی تبار مصر، در نیمه نخست قرن 
نمودن و  نوزدهم میالدی در جهت صنعتی 
توسعه نظامی مصر گام برداشت. همانگونه 
که دو تاریخدان برجسته جی. آر گلد اشمیت 
و الرنس دیویدسون اظهار نموده اند “محمد 
علی  نخستین رهبر غیر غربی بود که لزوم 
انقالب صنعتی را درک کرد. وی این نکته را 
دریافت که برای داشتن ارتشی قوی و مدرن 
نیاز ضروری به وجود کارخانه های نساجی 

برای دوخت یونیفرم نظامی و کارخانه های 
ساخت  برای  سازی  اسلحه  و  سازی  کشتی 
دارد.”  وجود  سالح  و  نظامی   های  کشتی 
سبب  که  بود  ای  ایده  چنین  بنابراین   )25)
بازسازی و مدنریزاسیون جامعه مصر شد.

عثمانی ها در ترکیه نیز مجموعه اصالحاتی 
را اجرا نمودند که از جمله آنها می توان به 
برقراری  و  ها  جاده  جدید،  مدارس  ساخت 
برقراری  و  مالیات  اخذ  منظور  به  نظامی 
نظام مالی مدرنی اشاره نمود. ایران نیز تحت 
قاجاریه در قرون هجدهم  زمامداری سلسله 
گام  اصالحات  جهت  در  میالدی  نوزدهم  و 
برداشت اما نسبت به مصری ها و عثمانی ها 
در ترکیه توفیق کمتری در اجرای آن داشت. 
ایجاد  جهت  در  حرکت  مورد،  سه  هر  در 

دولتی مدرن صورت گرفت.)2۶(

یکی از نتایج اصالحات مدرن اولیه همانگونه 
ایجاد طبقه جدیدی  این ذکر شد  از  که پیش 
از مردم بود: طبقه متوسط سکوالر. تاسیس 
ظهور  باعث  اروپائی  سبک  به  مدارس 
دارای  که  شد  جدیدی  روشنفکر  نخبگان 
طبقه  بودند.  گرا  غرب  و  مدرن  تمایالت 
متوسط با افکار سکوالر مناصب مهمی را 
در بخش های اجرایی و قضائی کسب نمود. 
علما  اختیار  در  آن  از  پیش  تا  مناصب  این 
بودند. طبقه متوسط سکوالر در کشورهای 
ملی  بخش  آزادی  جنگهای  آغازگر  مختلف 

بوده اند.

استقبال  علیرغم  مذکور  آزادیبخش  نبردهای 
آنها بجز کشور ترکیه در  عمومی مردم از 
سایر جوامع مسلمان با موفقیت کمی مواجه 
شد. در این مورد شاید ترکیه یک استثنا باشد. 
در سال ۱92۳، ترکیه بنیانگذار نخستین نظام 
جمهوری به رهبری مصطفی کمال آتاتورک 
در خاورمیانه بود. آتاتورک پس از تاسیس 
عملی  را  اصالحاتی  مجموعه  جمهوری، 
نمود که جدایی حوزه های مذهبی و سیاسی 
از یکدیگر را شامل می شد و همانگونه که 
در دیدگاه مارکسیستی از آن یاد شده است؛ 
ضرورت  دموکراتیک  بورژوایی  مسئله 
های  پادشاهی  جامعه  از  گذار  و  اصالحات 
داری  سرمایه  دموکراتیک  نظام  به  فئودال 
آتاتورک  اصلی  جدال  نمود.  می  اقتضا  را 
با نظم کهن مبتنی بر مخالفت وی با قوانین 
یکپارچه  برای  وی  بود.  شرعی  مناسک  و 
ساختن حکومت اقتدارگرایانه خود، پیوستگی 
طبقه کهن و ارتباط آن با اسالم و امکان به 
قدرت رسیدن آنها را در هم شکست. در سال 
۱92۴، وی نظام خلیفه گری را ملغی اعالم 
نمود و دستور تعطیلی مکاتب و مدارس دینی 
را صادر کرد هم چنین قانون مدنی منطبق با 
معیارهای قانون اساسی سوئیس را جایگزین 
نهایت  در  ساخت.  اسالمی  شریعت  قانون 
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نیز ارجاع به اسالم و جایگاه مذهبی را از 
قانون اساسی ترکیه حذف نمود. بدین ترتیب 
آتاتورک سکوالریستی تندرو و میراث وی 
نیز پس از مرگش توسط نظامیان ترکیه حفظ 

شد.

چنین روندی تا پس از جنگ جهانی دوم در 
سایر کشور های مسلمان روی نداد. پس از 
آن، در برخی دوره های کوتاه مدت تاریخی 
به  مسلمان  کشورهای  در  گرا  ملی  احزاب 
قدرت رسیدند اما نه تنها در اجرای اصالحات 
اساسی و بهبود شرایط زندگی مردم که در 
استعمار  یوغ  از  شان  کشورهای  رهاسازی 
با امضای  اکثرا  ناکام ماندند و  نیز  خارجی 
با استعمارگران  نامه هایی در قدرت  توافق 
شریک شدند.  رهبران اولیه ملی گرا در این 
کشورها در همدستی با قدرتهای استعمارگر 
بودند،  نوسان  در  آنها  با  مخالفت  ابراز  و 
ملی  ظهور  برای  عرصه  فضایی  چنین  در 
گرایی سکوالر و رادیکال گشوده شد.)2۸(

شکست احیاگری اسالمی

و  مدرنیزاسیون  به  واکنش  در   
سکوالریزاسیون جوامع مسلمان در اثر نقش 
بسوی  اسالمگرایان  از  گروهی  استعمار، 
بنیادگرایی ای مبتنی بر برداشت خاص خود 
از قرآن و زندگی پیامبر اسالم و جانشینان 
بازگشت  اینان خواهان  ایشان روی آوردند. 
به جامعه ای همچون جامعه صدر اسالم و 
در جستجوی یافتن راه حلی اسالمی و مدلی 
بنیادگرایان  بودند.  اسالمی  اصالحات  از 
مذکور همزمان با اقدامات استعمارگرایانه و 
امپریالیستی قدرتهای اروپائی در آفریقا، آسیا 
تجاوزات را  این مداخالت و  و خاورمیانه، 
تهدیدی اساسی علیه هویت سیاسی و مذهبی 
رهبران  نمودند.)29(  می  تلقی  مسلمین 
جنبش احیای مذهبی از اعضای مذهبی طبقه 
متوسط جدید بودند که خواهان اعمال نظارت 
علما بر حاکمان و قوانین اجرا شده در قالب 
حق تفسیر علما از آیات قرآنی و سنت نبوی 

بودند که اجتهاد نامیده می شود.)۳0(

از پیشتازان اصلی جنبش احیاگری اسالمی 
می توان از جمال الدین افغانی )اسد آبادی(، 
این  برد.  نام  رضا   رشید  و  عبده  محمد 
سلفیه  مکتب  فکری  های  شالوده  متفکران 
خواهان  گرایان،  سلفی  نهادند.)۳۱(  بنا  را 
دینی  جامعه  اصلی  های  سنت  به  بازگشت 
دوران حضرت محمد )ص( )سلف( بودند. 
با این حال، حتی در اندیشه سلفیه نیز سخن 
کمی در مورد نقش دولت در اجرای شریعت 
در  کلی  بطور  است.  آمده  میان  به  اسالمی 
نوشته های چنین متفکرانی سرزنش چندانی 
از حکام جوامع مسلمان بعمل نیامده است و 
این حکام  آنان خواهان سرنگونی  نتیجه  در 

آنگونه که بعدها در اندیشه سلفی گری مطرح 
شده است، نبوده اند.)۳2(

حسن  رضا،  رشید  های  اندیشه  از  الهام  با 
ابناء جمعیت اخوان المسلمین را در مصر در 
موالنا  آن  بدنبال  نمود.  تاسیس  سال ۱92۸ 
قالب  مودودی نظریات اسالمی خود را در 
رساله ها و کتب مختلف در شبه جزیره هند 
از  پذیر  تاثیر  مودودی  نمود.)۳۳(  منتشر 
گروه    ۱9۴۱ سال  در  و  بود  البناء  افکار 
نمود. تاسیس  را  پاکستان  اسالمی  جماعت 
(۳۴( هر دو جمعیت ، در مبارزات رهایی 
اما  داشتند  شرکت  شان  کشورهای  بخش 
مخالف ملی گرایی سکوالر بودند. مودودی 
بر  مبتنی  و  اسالمی  دولتی  تاسیس  خواهان 
هند  در سرتاسر شبه جزیره  اسالم  شریعت 
بود. بطور مشابه، اخوان المسلمین مصر نیز 
بر  مبنی  گرایان مصری  ملی  های  خواسته 
تاسیس  بریتانیا و  استعمار  به  پایان بخشیدن 
را  اساسی  قانون  بر  مبتنی  و  مدرن  دولتی 
رد می کردند. اخوان المسلمین بر این باور 
بودند که نیازی به بهره گیری از مدل های 
در  اجتماعی  نظم  برقراری  برای  غربی 
آن  عوض  در  و  ندارد  وجود  مصر  کشور 
قانون  با سر دادن شعار “قرآن  این جمعیت 
ماست” خواهان برقراری حکومتی مبتنی بر 
شریعت اسالمی شد. پس از تاسیس جمعیت 
های  شاخه  مصر،  در  المسلمین  اخوان 
دیگری از این جمعیت در کشورهایی چون 
لبنان، اردن، فلسطین و سودان تاسیس شدند.

تمامی گروهها و جنیش های احیاگر مذهبی 
و  نوزدهم  قرن  در  باال،  در  بحث  مورد 
بازیگرانی  میالدی  بیستم  قرن  نخست  نیمه 
بودند و گرایش  ضعیف در عرصه سیاسی 
غالب در این دوران در کشورهای آفریقایی 
و خاورمیانه حرکت بسوی مدرنیزاسیون و 
الدین  نتیجه سید جمال  بود. در  سکوالریسم 

افغانی )اسد آبادی(

ایجاد  در  مدرن”  اسالمگرایی  اندیشه  “پدر 
در  ماند.  ناکام  اسالمیستی  پان  اتحاد  یک 
مقابل در آن دوره ملی گرایان سکوالر در 
هند و مصر از حمایت بخش وسیعی از مردم 
در  اسالمگرا  جریانات  و  بودند  برخوردار 

حاشیه قرار گرفته بودند.

از  جدیدی  نسل  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
راه  استعمار  ضد  رادیکال  گرایان  ملی 
پیشینیان خود را ادامه دادند. در اثر شکست 
نسل پیشین در پایان دادن به استعمار، شرایط 
استعماری برای اکثریت مردم غیر قابل تحمل 
شده بود. گرچه تا سال ۱9۴5 میالدی، اکثر 
کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه استقالل 
واقع  در  اما  آوردند  بدست  را  خود  رسمی 
آنان آزاد نشده بودند. اتحادیه دولتهای عربی 

ظاهر  در  که  شد  تاسیس   ۱9۴5 سال  در 
کشورهای ظاهرا به استقالل رسیده ای چون 
مصر، سوریه، عراق، یمن، اردن، لبنان و 
اما  گرفت  می  بر  در  را  سعودی  عربستان 
بود.  بریتانیا  هدایت  و  نفوذ  تحت  واقع  در 
از  فارغ  عادی  مردمان  از  کثیری  جمعیت 
اغفال رهبرانش رشد نمودند. طبقات متوسط 
نشان  هوادار غرب  باالی  به  متوسط رو  و 
داخلی  اصالحات  ایجاد  از  ناتوان  که  دادند 
هستند. در آن زمان آریستوکراسی زمین دار 
به دلیل همدستی اش با قدرتهای استعمارگر و 
تالش در جهت افزایش سود و منفعت طبقاتی 
خود از سوی اکثریت جامعه مورد سرزنش 
اراضی   اشغال  گرفت.)۳۶(  می  قرار 
 ۱9۴۸ سال  در  اسرائیل  توسط  فلسطینی 
بر  مانع  ایجاد  از  عربی  دولتهای  ناکامی  و 
را  وضعیت  اسرائیل  دولت  تشکیل  راه  سر 
وخیم تر نمود. در نتیجه نارضایتی عمومی 
با فشار احزاب مختلف چپگرا  مردم همراه 
و کمونیست، جنبش ملی گرایی را وادار به 
این  در  نمود.  رادیکال  گیری  موضع  اتخاذ 
خاورمیانه  در  عربی  گرایی  ملی  مرحله 
عهده  به  آن  اصلی  رهبری  که  شد  پدیدار 
“جمال عبدالناصر” مصری بود. وی برنامه 
عربی”  “سوسیالیسم  اجرای  را  خود  اصلی 

اعالم نمود.

ملی گرایی سکوالر رادیکال

ملی  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  دوره  در 
سیاسی  فلسفه  به  رادیکال  سکوالر  گرایی 
غالب در کشورهای استعمارزده از اندونزی 
این  انگاشتن  نادیده  با  شد.  تبدیل  الجزایر  تا 
واقعیت، برخی از مفسران غربی به اشتباه 
مسلمان  کشورهای  مردم  که  اند  شده  مدعی 
در  بودند  مذهبی  عمیق  باورهای  دارای  که 
آن دوره زمانی ایدئولوژی های سیاسی ای 
چون ملی گرایی و کمونیسم را نفی نمودند 
حال آنکه واقعیت تاریخی خالف این ادعا را 

نشان می دهد.

همانگونه که جان اسپوزیتو می گوید “ملی 
گرایی در بستر دوره های تاریخی اسالمی 
دوره  در  خاص  بطور  بلکه  بود”  نشده  پیدا 
های  ایدئولوژی  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
اعتراضی رادیکال از دیدگاه مارکسیستی و 
سوسیالیستی و دموکراتیک غربی قوام یافته 
بودند.”)۳۷( والتر الکیو در نوشته خود در 
و  کمونیسم  تسلط  پیرامون  که   ۱95۶ سال 
ملی گرایی و خاورمیانه به نگارش در آورده 
است، با این ادعا مخالفت نموده که “جریان 
و  کمونیسم  با  مخالفت  از  بتدریج  اسالمی 
کشیده  دست  رقیب  یک  بعنوان  گرایی  ملی 
و  افراطی  گرایی  “ملی  وی  است”)۳۸( 
در  اساسی  اندیشه  دو  صرفا  را  کمونیسم 
کشورهای  جوان  دانشگاهی  محافل  میان 
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نهایت  در  که  داند.”)۳9(  می  خاورمیانه 
را  کشورها  آن  در  بخش  رهایی  مبارزات 
رهبری نمودند و اصالحات سکوالر را در 

جوامع شان عملی ساختند.

متنوع  اصالحات  عبدالناصر  مثال،  برای 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تحت عنوان 
نتیجه  در  نمود.  محقق  عربی”  “سوسیالیسم 
نفوذ علمای دینی در مسائل حکومتی کاهش 
این  در  آنان  مستقیم  نقش  ایفای  از  و  یافت 
اعالم  قانونی  )غیر  شد  جلوگیری  مقوالت 
و  المسلمین  اخوان  جمعیت  فعالیت  نمودن 
زندانی نمودن اعضای آن نیز در این راستا 
قابل تفسیر است( در نتیجه ما در این دوره 
شاهد تفکیک نهاد مذهب از سیاست هستیم. 
گرچه عبدالناصر اظهار نمود که برخی از 
وی  خاص  برداشت  با  اسالمی  های  آموزه 
از “سوسیالیسم” سازگاری دارند.)۴0( با این 
حال ایدئولوژی ناصریستی اساسا ایدئولوژی 
ای سکوالر بود. تنها پس از افول جریان ملی 
گرای سکوالر از اواخر دهه ۶0 میالدی و 
فضای الزم  که  بود  میالدی  دهه ۷0  اوایل 
برای ظهور مجدد جریان رقیب یعنی اسالم 

سیاسی فراهم شد.

بطور خالصه می توان گفت که هیچ ارتباط 
میالدی  هفتم  قرن  در  اسالم  میان  مستقیمی 
و ظهور گروههای اسالمگرا در قرن بیستم 
میالدی به این سو وجود ندارد. ما پیش از این 
از تفکیک دوفاکتوی حوزه سیاست و مذهب 
توصیه  و  مسلمان  جوامع  در  یکدیگر  از 
قرائت عرفانی اسالم در اجتناب از سیاست 
ورزی سخن گفتیم. بعالوه این جوامع شاهد 
تسلط سکوالریسم و مدرنیزاسیون حداقل در 
دو قرن اخیر، آغاز اصالحات مدرن توسط 
تغییرات سکوالر  پادشاهان مختلف و تحقق 
توسط رهبران ملی گرا پس از پیروزی در 
مبارزات ضد استعماری بوده اند. در نتیجه 
برای درک بهتر ماهیت و چگونگی پیدایش 
اسالم سیاسی بایستی به شرایط اقتصادی و 
سیاسی خاص زمانی، که بستر ساز ظهور 
جنبش هایی از این نوع حتی در جوامع دیگر 

بوده اند، توجه خاصی مبذول نمود.)۴۱(

ظهور اسالم سیاسی

تحوالت  همگرایی  نتیجه  در  سیاسی  اسالم 
سیاسی و اقتصادی ذیل امکان رشد و ظهور 

یافت:

اشغالگری  ادامه  و  استعماری  *مداخالت 
ایاالت  )بخصوص  امپریالیستی  های  قدرت 
فعال  نقشی  کشور  این  آمریکا(،  متحده 
اسالمگرا  گروههای  تقویت  و  حمایت  در 
گرایی  ملی  با  کننده  مقابله  نیروی  بعنوان 
سکوالر و چپگرایی ایفا نمود. حتی پس از 

امپریالیستی  نیز تسلط  استعمار زدایی  روند 
دول  مطیع  حاکمان  گیری  بکار  طریق  از 
مستقیم  مداخالت  و  اسرائیل  امپریالیستی، 

نظامی ادامه یافت.

گرایی  ملی  شکست  و  درونی  *تضادهای 
سکوالر و چپگرایی استالینیستی باعث ایجاد 

خالئی سیاسی شد.

کشورهای  در  اقتصادی  های  بحران  *رشد 
های  روش  ناتوانی  شدن  آشکار  و  مختلف 
سرمایه داری دولتی و توسعه ناسیونالیستی 
اسالمگرایان  نتیجه  در  مشکالت.  حل  در 
با شبکه وسیع مراکز خیریه خود راه حلی 
“اسالمی” برای حل مشکالت ارائه دادند و 
تازه  نیروی  فقرا  و  میان طبقات متوسط  از 
شده  ذکر  عوامل  تمامی  نمودند.  جذب  ای 
زمینه ساز رشد اسالمگرایی در جهان شدند.

اسالم  و  آمریکا  متحده  ایاالت  امپریالیسم 
سیاسی

متحده  ایاالت  سرد،  جنگ  دوران  طول  در 
به ملی گرایی رادیکال و کمونیسم به عنوان 
برابر  در  “شوم”  خود  نظر  از  تهدید  دو 
مداخالتش می نگریست. زمانی که واشنگتن 
گرایان  ملی  رهبر  و  عبدالناصر  جذب  در 
شکست  مصدق”  “محمد  ایرانی  سکوالر 
اسالمگرایان  به  کمک  استراتژی  خورد، 
را در دستور کار خود قرار داد، در همین 
توجهی  شایان  کمکهای  متحده  ایاالت  راستا 
با  مقابله  منظور  به  سعودی  عربستان  به 
موج کمونیسم و ملی گرایی رادیکال نمود. 
متحده  ایاالت  میالدی،   50 دهه  طول  در 
علیه  در مصر  المسلمین  اخوان  جمعیت  از 
گروهی  همچنین  و  کرد  استفاده  عبدالناصر 
از مذهبیون سیاسی را علیه مصدق در ایران 

شوراند.)۴2(

سکوالر  گرایان  ملی  توانایی  مصدق  دکتر 
ایرانی را با ملی کردن صنعت نفت آن کشور 
نشان داد امری که به کابوس واشنگتن برای 
منطقه  در  اش  نفتی  منافع  افتادن  خطر  به 
تاکید  با  تبدیل شد. ناصریسم نیز  خاورمیانه 
بر اتحاد پان عربیستی، در صدد ایجاد اتحاد 
پیشرفته  و  شهرنشین  گسترده  های  بخش 
با  ماهر  کارگر  طبقه  و  تکنیکی  لحاظ  از 
بود.  نفت  کننده  تولید  ثروتمند  کشورهای 
خطری  توانست  می  ریاض  و  قاهره  اتحاد 
منابع  بر  در سلطه  منافع غرب  برای  جدی 
صدد  در  غرب  بنابراین  باشد.  منطقه  نفتی 
توطئه کودتا علیه ناصر بود و حتی تالشهایی 
در جهت سوء قصد علیه وی برای مثال با 
کوشش در جهت خوراندن شکالت سمی به 
وی نمود.)۴۳( در همین راستا ایاالت متحده 
از  بیش  و  نمود  تقویت  را  المسلمین  اخوان 

تا از  پیش به عربستان سعودی نزدیک شد 
منطقه  در  را  قوا  توزان  کشور  آن  طریق 
برقرار سازد. در ایران، سیا با انجام کودتا 
پادشاه هوادار غرب، محمدرضا شاه پهلوی 

را دوباره به قدرت بازگرداند.

المسلمین  اخوان  فعالیت  اوج  آنکه  وجود  با 
مصر در مخالفت با بریتانیا در قضیه کانال 
های  حمایت  قدردان  بعدها  اما  بود،  سوئز 
ایاالت متحده و سرمایه گذاری های سعودی 
ها در جهت رشد و تقویت اش بود. عربستان 
سکوالر  های  رژیم  علیه  همزمان  سعودی 
منطقه در کشورهای مصر، سوریه و عراق 
پایگاهی  ایجاد  پی  در  و  کرد  می  فعالیت 
همچنین  بود.  سودان  کشور  در  خود  برای 
در افغانستان و پاکستان نیز در تقویت اخوان 
المسلمین در اتحاد با گروه جماعت اسالمی 
به هبری مودودی نقش داشت. همانگونه که 

یکی از ماموران ارشد سیا معتقد است:

بود.  روشن  چیز  همه  سرد  جنگ  “در 
رهبر  یک  بعنوان  را  عبدالناصر  ما 
بغداد  پیمان  سوسیالیست، ضد غرب و ضد 
می دیدیم، همچنین در سوی دیگر عربستان 
سعودی قرار داشت که بصورتی قدرتمند و 
و  بود  منطقه  کردن  اسالمیزه  پی  در  موثر 
احتمال پیروزی آن می رفت. ما سعودی ها 
را دوست داشتیم زیرا متحدان طبیعی ما علیه 

کمونیسم بودند.)۴۴(

اتحادی که بطور مختصر در مورد آن سخن 
گفته شد، اساس اسالمیزاسیون را تشکیل داد 
و پس از افول ملی گرایی سکوالر در منطقه 
از  را  عرصه  میالدی،   ۶0 دهه  اواخر  از 

آنان ربود.

واشنگتن  سکوالر،  گرایان  ملی  بر  عالوه 
و  سوسیالیست  مختلف  گروههای  و  احزاب 
بزرگ  تهدیدی  نیز  را  منطقه  در  کمونیست 
همین  به  نمود.  می  قلمداد  اش  منافع  علیه 
خاطر برای کم اثر نمودن تاثیر این احزاب 
ایاالت متحده از هرگونه روشی  و گروهها 
از تبلیغات منفی گرفته تا ترور استفاده می 
شورای  نشده  بندی  طبقه  اسناد  طبق  کرد. 
تبلیغات  متحده  ایاالت  آمریکا،  ملی  امنیت 
خود علیه ایدئولوژی کمونیسم را از طریق 
ساخت فیلم، پوستر، کاریکاتور و چاپ کتاب 
یکی  در  نمود.  می  دهی  مقاالت سازمان  و 
نمایش  به  این پوسترها تصویری خوکی  از 
وصل  چکش  و  داس  دمش  به  که  آمده  در 
شده است و در زیر آن نوشته شده :”خوک 
سرخ حریص”.  هدف ایاالت متحده از این 
سایر  و  شوروی  نمودن  مضحکه  اقدامات، 
کمونیست ها و هراساندن اعراب بود.”)۴5( 
ادامه  در  متحده  ایاالت  دیگر  سوی  در 
تالشهای مضحک و کم تاثیر خود به ترور 
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این  در  متحده  ایاالت  بود.  آورده  روی  نیز 
نظامیان  شبه  و  راستگرا  دولتهای  به  راستا 
برای  نمود،  قتل چپگرایان کمک می  برای 
با  عراق  بعث  حزب   ۱9۶۳ سال  در  مثال 
حزب  اعضای  قتل  در  متحده  ایاالت  کمک 

کمونیست عراق دست داشت.

عربستان سعودی

متحده  ایاالت  سوی  از  اسالمگرایان  تقویت 
دوره  آن  در  آغاز شد.  میالدی  دهه 50  از 
ما   ” نوشت:  نفس  به  اعتماد  با  آیزنهاور 
تا  هستیم  سعودی  پادشاه  تقویت  خواهان 
پادشاه  گردد.  خنثی  عبدالناصر  تالشهای 
انتخابی منطقی است، وی  سعودی برای ما 
هم  و  است  کمونیسم  ضد  ظاهر  در  حداقل 
بین  در  دارد  که  ای  مذهبی  زمینه  با  چنین 
ملت های عربی دارای جایگاه است.”)۴۶( 
آیزنهاور تحت تاثیر مشاورانش به این نتیجه 
شدن  گسیخته  باعث  غرب  که  بود  رسیده 
ایاالت  حمایت  با  و  است  شده  اسالمگرایان 
متحده آنان می بایستی دوباره به صحنه باز 
برداشتی  ای  تلقی  طرز  چنین  گردند.)۴۷( 
بغایت ساده انگارانه از نقش مذهب و سیاست 
در خاورمیانه بود. شاید همین برداشت بود 
در  متحده  ایاالت  و  بریتانیا  اتحاد  سبب  که 
“امگا”  به  موسوم  ای  برنامه  ریزی  طرح 
برای خنثی نمودن تالشهای ناصر، منزوی 
ساختن او و ایجاد جبهه مخالف و جایگزین 
او به رهبری عربستان سعودی بود.)۴۸( در 
همین راستا تالش شد تا سعودی ها بعنوان 
این  با  گردند.)۴9(  معرفی  اسالمی”  “پاپ 
چنین  ایفای  در  سعودی  عربستان  وجود، 
نقشی به عنوان محور اتحاد به دالیل مختلف 
در  نیز  فیصل  ملک  بعدها  خورد.  شکست 
جهت اسالمیزه نمودن منطقه گام های بلندی 
برداشت.)50( از آن زمان تاکنون عربستان 
سعودی از قدرتمندترین و مهم ترین پشتیبانان 

اسالم گرایی در منطقه بوده است.

تولید  بزرگترین  سعودی  عربستان  گرچه 
کننده ذخائر نفتی در دنیا بوده است، اما در 
دوره نفوذ ملی گرایی سکوالر در منطقه از 
مشروعیت سیاسی کمی برخوردار بود. در 
آن دوره ناصریسم در منطقه بطور گسترده 
مورد  مداری  حکومت  مدل  یک  بعنوان 
پذیرش قرار گرفته بود و مصر تا پایان دهه 
۶0 میالدی نیروی اصلی سیاسی منطقه بود. 
مورد  ادامه  در  سکوالر  گرایی  ملی  )افول 
از  حال  این  با  گرفت(.  خواهد  قرار  بحث 
سال ۱9۷۳، این وضعیت تغییر یافت. منع 
رفت و آمد کشتی های حامل بار نفتی مصر 
بر اعتبار عربستان سعودی افزود و پروژه 
قرار  کار  دستور  در  گری  وهابی  گسترش 
گرفت. پس از آن نخبگان عربستان سعودی 
با استفاده از منابع عظیم نفتی خود در جهت 

تقویت و گسرش اسالمگرایی از طرق زیر 
گام برداشتند:

*آنان شبکه وسیعی از مراکز خیریه و عام 
گروههای  به  که  نمودند  تاسیس  را  المنفعه 
اسالمگرا این امکان را داد تا با حل معضالت 
ناشی از بحران های اقتصادی در کشورهای 

مختلف راه حل ارائه نمایند.

مسلمانان  باشگاه   ،۱9۶2 سال  در  *آنان 
سکوالریسم  با  تا  نمودند  تاسیس  را  جهان 

مقابله کنند.

سازمان  در  منطقه  کشورهای  از  *بسیاری 
کنفرانس اسالمی که در سال ۱9۶9 تاسیس 
های  سیاست  با  تا  آمدند  گرد  بود،  شده 

عربستان سعودی همراهی نمایند.

اوردند  بوجود  را  مالی-اسالمی  نظام  *آنان 
آفریقایی، آسیایی و  با کشورهای  که مرتبط 
خاورمیانه  خیز  نفت  و  ثروتمند  کشورهای 

بود.)5۱(

کنفرانس  و سازمان  مسلمانان جهان  باشگاه 
اسالمی برای تقویت هژمونی سعودی بوجود 
آمده بودند و نظام مالی-اسالمی ای را تشکیل 
دادند که مبنایی برای کمک به رشد اقتصادی 
کشورهای منطقه شد. تحت رهبری سعودی 
از  حاصل  درآمدهای  از  بخش عظیمی  ها، 
صادرات نفت در اوایل دهه ۷0 میالدی بسوی 
شبکه ای از بانکهای تحت کنترل جریانات 
راستگرای اسالمی و اخوان المسلمین هدایت 
شدند. سپس این بانکها سیاستمداران، احزاب 
و شرکت و رسانه ها و همچنین تاجرانی از 
طبقه متوسط مذهبی را با خود همراه ساختند 
که گروهی از طبقات تاجر از جمله بازاری 
ها و همچنین برخی از متخصصان ثروتمند 
در کشورهای نفت خیز خاورمیانه را شامل 
می شد. اخوان المسلمین شبکه بزرگ مالی 
کشورهای  در  بانکها  این  طریق  از  را  ای 
مصر، کویت، پاکستان، ترکیه و اردن ایجاد 

نمودند.)52(

بانکی  نظام  این  از  کامل  بطور  نیز  غرب 
بانکها  این  طریق  از  غرب  نمود.  حمایت 
حجم وسیعی از پولهای پترودالر را مبادله 
کمکهای  ارائه  در  عوض  در  و  نمود  می 
فنی و کارشناسی به آنان مضایقه نمی نمود. 
در این میان بانکهای ایاالت متحده همچون 
ایفاگر  واترهاوس”  “پرایز  و  بانک”  “سیتی 
بعالوه  بودند.  روابط  این  در  اصلی  نقش 
با  همزمان  اسالمی  بانکداری  نظام  رشد 
غرب  در  نئولیبرال  اقتصادی  مدل  توسعه 
میان  ای  ساختگی  اتحاد  ترتیب  بدین  بود. 
نظریه پرداز نئولیبرال مکتب شیکاگو یعنی 
اسالمگرای  شاگردان  و  فریدمن  میلتون 
که  همانگونه  آمد.  بوجود  دانشگاه  در  وی 

مالی  نظام  است:”  معتقد  دریفوس  رابرت 
اقتصاددانان  با  اسالمگرایان همواره وابسته 
اسالمگرایی  سیاستمداران  و  راستی  دست 
بوده که حامی خصوصی سازی و نظریات 
بوده  بازار  اقتصاد  پیرامون  شیکاگو  مکتب 
اند.”)5۳( بنابراین شگفت آور نیست زمانی 
الجزایر  در  اسالمگرایان  شود  می  دیده  که 
از  قدرت می رسند  به  و سودان زمانی که 
می  بعمل  حمایت  نئولیبرال  های  برنامه 

آورند.)5۴(

است  سعودی  عربستان  این  امر  نهایت  در 
و  مذهبی  سیاسی،  نهادهای  طریق  از  که 
در  کلیدی  نقش  خود  به  وابسته  اقتصادی 
گسترش اسالمگرایی ایفا نموده است. در این 
باره گیلز کپل معتقد است که:” شاید عربستان 
سعودی کمتر از )امام( خمینی بر مسلمانان 
تمام نقاط جهان بطور آشکار تاثیر گذار بوده 
باشد، اما تاثیرگذاری آن عمیق تر و با دوام تر 
بوده است. پادشاه سعودی گوی سبقت را در 
اواخر دهه ۶0 میالدی از ملی گرایان منطقه 
ربود و از طریق تقویت انجمن های مذهبی و 
علمایی که پیروی وی بودند و تزریق پولهای 
هنگفت به سازمانهای اسالمگرا ورق بازی 
را به سود خود برگرداند. سعودی ها مدلی 
از تمدن اسالمی را ارائه داده اند که با وجود 
نفی فساد غرب، متحد دائمی و با ثبات ایاالت 
متحده و غرب علیه بلوک شوروی باقی مانده 

اند. )بر خالف ایرانیان()55(

نقشی  سعودی  عربستان  خالصه،  بطور 
داشته  سیاسی  اسالم  تقویت  در  اساسی 
معتقد  برونسون  راشل  که  همانگونه  است. 
است:”این عربستان سعودی بود که با خوش 
خارجی،  واقعی  تهدیدات  وجود  و  اقبالی 
مسیر اسالم سیاسی را در جهان تغییر داد. 
تاکتیکی  موافقت  مورد  ها  سعودی  اقدامات 
نقش  گرفت.”)5۶(  قرار  متحده  ایاالت 
سعودی ها پس از سال ۱9۷9 پر رنگ تر 
شد یعنی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به 
باعث  ایران  انقالب  و  کرد  حمله  افغانستان 
سرنگونی شاه شد. ما دو رویداد اخیر را بعدا 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.

افغانستان

گروههای  از  متحده  ایاالت  حمایت  علیرغم 
پشتیبانی  میالدی،   ۶0 دهه  از  اسالمگرا 
اصلی آنان از مجاهدین افغان از سال ۱9۷9 
در جهت اجرای پروژه اسالم گرایانه آغاز 
شد و از دهه 90 میالدی ابعادی بین المللی 
به خود گرفت. از دید ایاالت متحده پشتیبانی 
از مجاهدین افغان به معنای تضعیف دشمن 
جماهیر  اتحاد  یعنی  سرد  جنگ  در  خود 
شوروی بود. در نتجیه ایاالت متحده با کمک 
سعودی،  )عربستان  منطقه  در  متحدانش 
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دالر  میلیاردها  پاکستان(  و  اسرائیل  مصر، 
کمک مالی در جهت آموزش و مسلح ساختن 

مجاهدین افغان ارائه نمود.

ایاالت متحده در افغانستان، چهره ای مقدس 
تا  بود  نموده  ترسیم  اسالمگرا  مبارزان  از 
بطور موثری شوروی را به چالش بکشد. در 
نتیجه، سازمان سیا برنامه ای را در جهت 
شیخ  و  بن الدن  اسامه  افرادی چون  تقویت 
اعظم )رهبر معنوی مجاهدین افغان و یکی 
از بنیانگذاران گروه فلسطینی حماس( تدوین 
نمود.)5۷( اعظم سفرهای طوالنی و گسترده 
ای به ایاالت متحده داشت و از 2۶ ایاالت 
همچنین  وی  نمود.)5۸(  بازدید  کشور  آن 
تعلمیات گسترده نظامی در پایگاههای ایاالت 

متحده دید.

دوره  در  افغان  مجاهدین  رسمی  آموزش 
توسط  و  کارتر  جیمی  جمهوری  ریاست 
عوامل  و  ارتش  سربازان  و  سیا  کارکنان 
سرویس اطالعاتی پاکستان )آی اس آی( در 
افغانستان و پاکستان انجام شد.)59( آموزش 
قتل رساندن  به  دهندگان بیش از ۶0 روش 
دشمن را به مجاهدین  آموزش دادند که از 
جمله آنها می توان به چگونگی خنجر زدن 
از پشت، خفه کردن، استفاده از تکنیک های 
کاراته برای به قتل رساندن دشمن، استفاده 
از زمان سنج و مواد انفجاری و تکنیک های 
جنگ روانی اشاره نمود.)۶0( ایاالت متحده 
بطور گسترده سالحهایی چون مواد انفجاری 
پالستیکی سی فور، تفنگ های تیرانداز دور 
اختیار  در  را  هوایی  و موشکهای ضد  برد 

آنان قرار داده بود.)۶۱(

داوطلبان اصلی مبارزه جهادی در افغانستان 
از کشورهای عربی چون مصر، عربستان 
سعودی، الجزایر و چند کشور دیگر منطقه 
“افغان  آنان  شدند.  می  اعزام  کشور  آن  به 
سربازان  این  بودند.  شده  نامیده  عرب”  ها 
شهری  ترورهای  جز  ای  برنامه  اسالمگرا 
افزایش  باعث  افغانستان  جنگ  نداشتند. 
های  جنبش  بقای  و  بیشتر  آموزش  تجربه، 

شان شد.

گوید:”در  می  جرجیس  فواذ  که  همانگونه 
افغانستان نخستین ارتش جهانی از سربازان 
اسالمگرا بوجود آمد که اعضای آن را عرب 
های افغان تشکیل می دادند. هرگز تا پیش از 
نیامده  آن رویدادی در دوران مدرن بوجود 
با  مختلف  کشورهای  از  مسلمانانی  که  بود 
زبان های مختلف را بر انگیزد تا به کشوری 
علیه  یکدیگر  کنار  در  و  کنند  سفر  مسلمان 
از  مبارزان  کنند.  پیکار  مشترک  دشمن 
فلسطین،  یمن،  سعودی،  عربستان  مصر، 
کویت،  عراق،  کردستان  سودان،  الجزایر، 
ترکیه، اردن، سوریه، لیبی، تونس، مراکش، 

لبنان، پاکستان، هندوستان، اندونزی، مالزی 
و سایر کشورهای منطقه به افغانستان اعزام 

می شدند.”)۶۳(

رسید  می  بنظر  که  بود  بار  نخستین  برای 
جمعیتی جهانی از معتقدان مسلمان در کنار 
یکدیگر علیه تجاوز دشمن کافر مبارزه می 
کردند و در این راه قدردان کمکهای ایاالت 

متحده و متحدان منطقه ای اش بودند.

پس از خروح نیروهای شوروی از افغانستان 
برای  بزرگی  فرصتی   ،۱9۸9 سال  در 
جنبش های بین المللی اسالمگرا و گروههای 
شبه نظامی افراطی مذهبی در افغانستان پدید  
آمد. کار این مردان جنگی در افغانستان تمام 
شده بود و نوبت آن بود تا در مناطق دیگر 
جهان از جمله بوسنی، کشمیر و دیگر نقاط 
جهان برای به راه انداختن جنگ های مقدس 
اسامه  سیا،  پیشین  عامل  شوند.)۶۴(  اعزام 
بن الدن به همراه دستیار مصری اش ایمن 
الظواهری، سازمان القاعده را تشکیل دادند 
و بدین ترتیب جهاد افغان ها را به پدیده ای 

جهانی تبدیل نمودند.)۶5(

شبه  از  بسیاری  القاعده،  رهبری  تحت 
بودند  جنگیده  افغانستان  در  که  نظامیانی 
و  شده  کسب  های  تجربه  از  باری  کوله  با 
سیا  ماموران  توسط  شده  دیده  های  آموزش 
به  پاکستان،  ارتش  اطالعات  سازمان  و 
عربستان سعودی، مصر و الجزایر و دیگر 
کشورها بازگشتند. بقیه آنان در نواحی قبیله 
در  )همین طور  پاکستان مستقر شدند  نشین 
اردوگاههای مجاهدین افغان( و آموزش نسل 
جدیدی از گروههای جهادی را آغاز نمودند. 
نظام  که  کرد  رشد  شرایطی  در  بعدی  نسل 
آموزشی به بدی گذشته نبود و آنان با سوادتر 
این  روی  الیور  بودند.  پیشین  های  نسل  از 
“لومپن روشنفکر” می  از مبارزان را  نسل 
خواند و معتقد است که آنان تمایل بیشتری به 
نظریات نو بنیادگرایانه دارند.)۶۶( نسل تازه 
از مبارزان اسالمگرا گروههایی را تشکیل 
دادند که از فرانسه تا ایاالت متحده، حمالت 
متعددی را علیه مردم عادی در کشورهای 

غربی عملی نمودند.)۶۷(

ها،  شوروی-افغان  جنگ  دیگر  نتایج  از 
شبه  مختلف  گروههای  و  طالبان  ظهور 
جنگ  بود.  پاکستانی  اسالمگرای  نظامی 
افغان ها باعث ایجاد بحران شدید مهاجرتی 
پاکستان  به  افغان  میلیون  سه  بطوریکه  شد 
بی خانمانی،  فقر و  بدلیل  نمودند.  مهاجرت 
برای  را  شان  فرزندان  افغان  مهاجران 
فرقه  به  متعلق  مذهبی  مکاتب  به  تحصیل 
این کودکان  دئوبندی می فرستادند.  اسالمی 
در مکاتب جدای از خانواده و جامعه تعلیم 
می دیدند و مورد شست و شوی مغزی قرار 

می گرفتند، در نهایت تبدیل به علمای فرقه 
افغان  کودکان  این  شدند.)۶۸(  می  دئوبندی 
در پیوند با کودکان پاکستانی با هویت قومی 
جهان  جعلی  هویت  یک  بعد  سالها  متفاوت 
شمول اسالمی را بوجود آوردند. این نسل از 
فرزندان افغان ها و پاکستانی ها به دو شاخه 
تقسیم شدند: افغان های طالبان و شبه نظامیان 
تندروی سنی که نه تنها دامنه مبارزات خود 
را به کشمیر کشانده بودند، بلکه در پاکستان 
نیز دست به آزار و اذیت و کشتار شیعیان می 
زدند. آنان در قالب جماعت علمای اسالمی 
پاکستان که از علما و پیروان فرقه دئوبندی 
تشکیل شده بود اهداف خود را پیگیری می 

نمودند.

با پشتیبانی دولت بی نظیر بوتو در پاکستان، 
افغانستان در سال ۱99۴ قدرت  طالبان در 
را بدست گرفت و در نهایت در سال ۱99۶ 
کابل را فتح نمود. طالبان در زمانی که در 
قدرت بودند اندیشه و آرای فرقه دئوبندی را 
نه تنها برای پیروان جمعیت خود که برای 
تمامی مردم افغانستان اجرا نمودند. پیش از 
آنها مجاهدین افغان آغاز به اسالمی نمودن 
جامعه افغانستان نموده بودند، اما طالبان این 

کار را در سطحی جدید انجام دادند.

زنان افغان به اجبار نقاب پوش شدند و اجازه 
کردن  بلند  به  مجبور  مردان  نداشتند،  کار 
محاسن خود و پوشیدن کاله هایی مخصوص 
بودند، پلیس نیز مجری احکام اسالمی بود. 
فیلم  و  تلویزیون  تماشای  طالبان  زمان  در 
بود.  اکیدا ممنوع  به موسیقی  دادن  و گوش 
پاکستانی  مکاتب  فضای   ، خالصه  بطور 
روستاهای  و  شهرها  در  طالبان  توسط 
به  را  کشور  آنان  شد.  بازتولید  افغانستان 
شهر و شیوه های سنتی زندگی را به شیوه 
مدرن ترجیح می دادند. علیرغم این مسائل، 
ایاالت متحده مشتاق به همکاری با طالبان به 
انتقال نفت و گاز طبیعی اط طریق  منظور 
خط لوله آن کشور در دریای خزر بود.)۶9(

مداخالت ایاالت متحده آمریکا در افغانستان 
عمل  آزادی  در  مهمی  نقش  پاکستان  و 
نمود.   ایفا  اسالمگرا  مختلف  گروههای 
های  تاکتیک  و  گفتمان  عرب”  های  “افغان 
کشورهای  در  اسالمی  های  جنبش  اجرایی 
مجاهدین  نمودند.  تر  رادیکال  را  مختلف 
افغان نسل جدیدی از نو بنیادگرایان را تعلیم 
دادند که به رهبری بن الدن در غرب فعالیت 
می کردند و بازوهای دیگر آنان یعنی طالبان 
و گروههای اسالمگرای سنی در پاکستان در 

جهت اسالمیزه نمودن عمل می کردند.

در  متحده  ایاالت  اصلی  نقش  علیرغم 
“تهدیدات  ایجاد  اسالمی،  بنیادگرایی  رشد 
تروریستی” جدید باعث نادیده گرفتن پیشینه 
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گروههای  از  کشور  آن  حمایت  تاریخ  و 
توجهات  بیشتر  عوض،  در  شد.  اسالمگرا 
شد،  معطوف  ایران   ۱9۷9 سال  انقالب  به 
از  بسیاری  اصلی  بخش  الهام  که  انقالبی 
اسالمگرایان بود. در این زمان ایاالت متحده 
را  عرصه  چپگرایان،  نقش  کاهش  برای 
برای رشد ایدئولوژیک اسالمگرایان گشود.

ایران

همانگونه که پیش از این ذکر شد، مصدق در 
سال ۱95۱ به نخست وزیری رسید و صنعت 
نفت ایران را ملی نمود، اقدامی که ضربه ای 
موثر به منافع شرکت برتیش پترولیوم، و در 
حقیقت به منافع کشور برتیانیا وادر ساخت. 
در ابتدا ایاالت متحده گمان کرد که از طریق 
مصدق می تواند برتانیا را از صنعت نفت 
ایران کنار بزند و کنترل خود بر این منابع 
این حال، برخالف پیش  با  افزایش دهد.  را 
از  مانع  مصدق  متحده،  ایاالت  های  بینی 
ورود شرکتهای نفتی آمریکایی به ایران شد، 
مصدق  علیه  متحده  ایاالت  خشم  که  اقدامی 
را شعله ور ساخت. سیا کودتایی را )تحت 
عنوان آژاکس( علیه دولت مصدق با حمایت 
جمعی از روحانیون مذهبی تدارک دید، زیرا 
تنها آنان قادر بودند تا توده های وسیع مردم 
حاشیه  و  تهران  شهر  پایینی  مناطق  از  را 
هوادار  سکوالر  گرایان  ملی  علیه  ها  نشین 
دریافت  با   )…( نمایند.)۷0(  بسیج  مصدق 
مبالغ زیادی پول از سیا انجام کودتا را تسهیل 
نمود ]توضیح انسان شناسی و فرهنگ: نام 
آورده شده و این ادعا بدون استناد آورده شده  
و گزارش منتشر شده سیا : اسرار کودتای 
2۸ مرداد،  ترجمه دکتر حمید احمدی، نشر 
نی، ۱۳۷9، آن را تایید نکرده است، از این 
رو نام حذف شد[. کودتای 2۸ مرداد زمینه 
)امام(  آفرینی  نقش  و   ۱۳5۷ انقالب  ساز 

خمینی بود.

 )امام( خمینی بعنوان یک شیعه قادر به انجام 
سنی  اسالمگرای  هیچ  که  بودند  کارهایی 
مذهبی نمی توانست در آن راستا حرکت کند. 
ایشان نه تنها از حمایت طالب، دانشجویان، 
طبقات متوسط شهری برخوردار بودند بلکه 
شهری  فقرای  و  تاجران  طبقه  دو  پشتیبانی 
به  تمایلی  چندان  آن  از  پیش  تا  که  نیز  را 
اسالم گرایی سیاسی نداشتند را با خود همراه 
مورد  این  در  بعدی  های  بخش  ساختند.)در 
در  خمینی  )امام(  شد(  خواهد  بحث  بیشتر 
زمان رسیدن به قدرت، مدل خود از اسالم 
جهت  در  آن  از  و  ساختند  عملی  را  شیعی 
ایران بهره گرفتند و  اسالمی نمودن جامعه 
به  اسالمی  تفسیرهای  سایر  دیگر  در سوی 

حاشیه رانده شده بودند.

با  ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی  چالش 

 ۸0 دهه  در  سعودی  عربستان  هژمونی 
میالدی آغاز شد. مدل شیعی ایرانی و کنار 
هم قرار دادن “انقالب” و “اسالم” از سوی 
ایران برای سعودی ها یک چالش محسوب 
سلسله  نظامی  سعودی،  مدل  در  شد.  می 
مراتبی از باال به پایین جریان داشت که با 
استفاده از پول نفت در جهت گسترش اسالم 
گرایی تالش می نمود، هم چنین در این مدل 
کنترل شدید دولت بر همه چیز از باال وجود 
بر  خواهان  که  رادیکال  عناصر  و  داشت 
هم زدن وضع موجود بودند از سوی دولت 
بنابراین  داشتند.  قرار  دائمی  نظارت  تحت 
منطقه  اسالمگرایان  به  رقیب  استراتژی  دو 
جذب  بر  ایران  آنکه  علیرغم  شد.  عرضه 
جوانان روشنفکر اسالمگرا به سوی خود به 
نمی کرد، عربستان  تاکید  تشیع چندان  دلیل 
مهم  عاملی  را  گری  شیعه  عنصر  سعودی 
قلمداد می نمود و انقالب ۱9۷9 را وسیله ای 
برای گسترش ملی گرایی ایرانی می دانست.

)۷2)

اسالم  از  بسیاری  منازعه،  این  علیرغم 
گرایان سنی و شیعه از انقالب ایرانیان الهام 
گرفتند. آنان به ایران بعنوان مدلی به منظور 
ایجاد  و  غرب  طرفدار  رهبران  سرنگونی 
حکومتی اسالمی می نگریستند.)۷۳( برای 
انقالب فرانسه و یا  ایران شبیه  انقالب  آنان 
انقالب بلشویکی روسیه بود. چنانچه یکی از 
این  ایران  انقالب  اسالمگرایان سنی درباره 
گونه می گوید:”با سقوط سریع رژیم شاه در 
روحیه  تقویت  موجب  خمینی  )امام(  ایران، 
ما شدند … ایشان ملی گرایان جوان عرب 
پذیری  امکان  مورد  در  روز  آن  تا  که  را 
تردید  میالدی  بیستم  قرن  در  احیای خالفت 
بسیج  اسالمی  مبارزه  محور  حول  داشتند، 

نمودند.”)۷۴(

انقالب ایران نه تنها الهام بخش اسالمگرایان 
نیز  گرایان  ملی  برای  ای  انگیزه  که  عرب 
داشت  اظهار  توان  می  مورد  این  در  بود، 
باعث  عربی  گرایی  ملی  داخلی  ضعف  که 
شد.  ایران  انقالب  گذاری  تاثیر  افزایش 
و  سرکوب  در  متحده  ایاالت  آنکه  علیرغم 
ایران  افول جریان ملی گرا و چپ گرا در 
و سایر کشورهای منطقه نقش مهمی را ایفا 
نمود، در ضعف داخلی ملی گرایی سکوالر 
و احزاب مختلف چپگرا نقشی فرعی داشت.

هم  باز   ، استعمارگری  پایان  وجود  با 
سرتاسر  در  غربی  کشورهای  مداخالت 
این  حاکمان سرسپرده  از طریق  خاورمیانه 
کشورهای  و  مصر  از  یافت.  ادامه  مناطق 
افغانستان  تا  فارس  خلیج  حوزه  نشین  شیخ 
بر  خود  کنترل  به  متحده  ایاالت  عراق،  و 
گیری  اختیار  در  طریق  از  کشورها  این 
خطوط انتقال نفت در اتحاد با رهبران فاسد 

ادامه  خاورمیانه  کشورهای  مسئول  غیر  و 
داد. بعالوه ایاالت متحده با تداوم حمایت های 
احساسات  افزایش  باعث  اسرائیل،  از  خود 
فقدان  در  و  منطقه شد  در  امپریالیستی  ضد 
اسالمگرایان  این  قدرتمند،  یک جریان چپ 
بودند که توانستند از شرایط بوجود آمده به 

نفع خود بهره گیرند.

پی نوشت ها:

سایت  وب  در  “اسالم”  لغت  جستجو  ۱-با 
آمازون بیش از صدها کتاب نگاشته شده در 
این باره از سال 200۱ تاکنون قابل دسترسی 

خواهند بود.

2- برای نقدهای کارشناسان فرهنگی چپگرا 
و  راستگرا بنگرید به:

 Aijaz Ahmad, “Islam, Islamisms
and the West,” in Socialist Reg-
 Global Flashpoints:  :200۸  ister
 Reactions to Imperialism and
 Neoliberalism )New York:

.)200۸ ,Monthly Review Press

Willard Oxtoby and Alan Se-۳
gal, eds., A Concise Introduc-
 tion to World Religions )Oxford:
 ,)200۷ ,Oxford University Press

.200

 Bernard Lewis, “The Roots  -۴
 of Muslim Rage,” The Atlantic,

.۱0 ,۱990 September

5-همانجا، ۱۱

۶-همانجا، 9

۷-همانجا، 9

 Mahmood Mamdani, Good  -۸
 Muslim, Bad Muslim: America,
 the Cold War, and the Roots of
 ,Terror)New York: Doubleday

.2۳ ,)200۴

 Samuel Huntington, The  -9
 Clash of Civilizations and the
 Remaking of World Order )New
 ,York: Simon and Schuster

.2۱۷ ,)۱99۸

 Olivier Roy, The Failure  -۱0
 of Political Islam )Cambridge,
 Mass.: Harvard University

۱۴٫–۱۳ ,)۱99۸ ,Press

 Tariq Ali, The Clash of  -۱۱
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 Fundamentalisms: Crusades,
 Jihads, and Modernity )New

.29 ,)200۳ ,York: Verso

 Arthur Goldschmidt Jr. and -۱2
Lawrence Davidson, A Con-
 cise History of the Middle East
 )Boulder, Colo.: Westview

.۳ see Chapter ,)200۶ ,Press

۱۳-برخی محققین بر این باورند که در دوره 
با  که  مسلمین،  اول  خلیفه  چهار  زمامداری 
شناخته  پرهیزگار”  و  عادل  “خلفای  عنوان 
معادل  مذهبی  و  سیاسی  قدرت  شدند،  می 
یکدیگر بوده اند. با این حال محمد ایوب بر 
این سیاست  آن دوره  باور است که در  این 
می  پیش  به  را  مذهبی  های  جنگ  که  بوده 
برده است. برای جزئیات در این باره بنگرید 

به :

 Mohammed Ayoob, The Many
Faces of Political Islam: Reli-
gion and Politics in the Mus-
 lim World )Ann Arbor, Mich.:
 ,University of Michigan Press

.۱۱ ,)200۸

.۱۴ ,Roy, Failure -۱۴

.5 ,Ayoob, Many Faces -۱5

۱۶-همانجا، ۱۱

 Goldschmidt and Davidson, -۱۷
.9-۱0۸ ,Concise History

.29 ,Roy, Failure -۱۸

.۱۱ ,Ayoob, Many Faces -۱9

 Goldschmidt and Davidson, -20
.۱۱۴ ,Concise History

.5 ,Ayoob, Many Faces -2۱

22-همانجا، ۱۳

و  مسلمانان  میان  های  تفاوت  ایوب   -2۳
مسیحیان را این گونه شرح می دهد: “طبقه 
مذهبی در اسالم در طول تاریخ اسالم برای 
حاکمان به عنوان یک چالش مطرح نبوده است 
در حالیکه سلسله مراتب مذهبی مسیحیت به 
رهبری پاپ در دوره قرون وسطی و اوایل 
سالهای اروپای مدرن بر امپراتور نظارت و 
نفوذ داشت. در نتیجه پراکندگی اقتدار مذهبی 
در تاریخ اسالم از ایجاد یک برخورد مستقیم 
آن  مذهبی  حاکمیت  و  دنیوی  حاکمیت  میان 
گونه که در قرون وسطی در میان مسیحیان 
روی داد، جلوگیری نموده بود. در نتیجه در 

تاریخ اسالم از ایجاد یک جزم گرایی واحد 
دینی که بتواند در اتحاد با دولت تمام مخالفان 
آن  نماید،  سرکوب  را  متفاوت  گرایشات  و 
گونه که در اروپای مسیحی در قرون وسطی 
و اویل دوران مدرن اروپا روی داد، ممانعت 
بعمل آمد. در نتیجه جنگ های مذهبی و آزار 
و اذیت افراد تحت عنوان “بدعت گذار” آن 
در  داد،  روی  مسیحی  غرب  در  که  گونه 
بدین ترتیب  نپیوست.  به وقوع  تاریخ اسالم 
مذهب  حوزه  میان  تفکیک  اسالم  تاریخ  در 
یکدیگر  به  آنان  متقابل  احترام  و  سیاست  و 

وجود داشته است.

 John Esposito, The Islamic -2۴
 Threat: Myth or Reality? )third
edition) )New York: Oxford Uni-

.52 ,)۱999 ,versity Press

 Goldschmidt and Davidson, -25
۷۴٫–۱۷۳ ,Concise History

2۶-همانجا.

2۷-همانجا، 22۸٫

Maxime Rodinson, The Ar- -2۸
abs )Chicago: University of Chi-

.9۷ ,)۱9۷9 ,cago Press

 ,Esposito, Islamic Threat  -29
.۴9

.۳۳ ,Roy, Failure -۳0

 Joel Beinin and Joe Stork,  -۳۱
 “On the Modernity, Historical
 Specificity, and International
 Context of Political Islam,” in
 Political Islam: Essays from
 Middle East Report )Berkeley,
 Calif.: University of California

۶٫–5 ,)۱99۷ ,Press

.۳۳ ,Roy, Failure -۳2

اندیشه سلفی گری در میان گروههای مختلف 
است.  بوده  تاثیرگذار  سنی  اسالمگرای 
ارتباط سلفی گری با وهابیت بسیار تنگاتنگ 
است. بطور خاص ریشه آن به زمان طرح 
اندیشه های عالم اسالمی، ابن تیمیه، در قرن 
امروزه  گردد.  می  باز  میالدی  چهاردهم 
برای  شود.  می  گفته  وهابی  سلفیون،  به 

اطالعات بیشتر بنگرید به:

 Gilles Kepel, Jihad: The Trail
 of Political Islam )London: I.B.
 Fawaz  20٫–2۱9  ,)200۶  ,Tauris
Gerges, Journey of the Jihad-

ist: Inside Muslim Militancy )Or-
 ,lando, Fla.: Harcourt Books

.۱0۶ ,)200۶

رادیکال  را  ها  وهابی  تمامی  توان  نمی 
دانست. علیرغم آنکه عربستان سعودی یک 
زیر  از  اقلیتی  تنها  اما  است  وهابی  کشور 
جهاد  به  معتقد  و  تندرو  آنان  های  مجموعه 
هستند. جهادیون وهابی-سلفی به آنانی اطالق 
پاکستان  نشین  قبیله  نواحی  در  که  می شود 
و  تندتر  تفسیری  و  پردازند  می  مبارزه  به 
سخت گیرانه تر از وهابی-سلفیون عربستان 

سعودی ارائه می دهند.

.۳۴ ,Kepel, Jihad -۳۳

در دهه 20 میالدی، مودودی، اسالم گرای 
معاصر، خواهان برقراری حکومتی اسالمی 
در سرتاسر شبه جزیره هند شد. این اندیشه 
در تضاد با تفکر رهبران ملی گرای مسلمانی 
مسلمان”  “حکومتی  تاسیس  خواهان  که  بود 
بودند.  سکوالر  های  عرصه  وجود  با  و 
و سکوالریسم  گرایی  ملی  مخالف  مودودی 
های  ایده  بعنوان  اندیشه  دو  این  از  و  بود، 
قابل  غیر  نتیجه  در  و  کافرانه  ای  غربی 
پذیرش یاد می کرد. وی در یکی از کتابهای 
در  که  اسالم”  در  “جهاد  عنوان  تحت  خود 
تاسیس  ایده  شد،  منتشر  میالدی   20 دهه 
اسالمی  شریعت  پایه  بر  اسالمی  حکومتی 
جامعه  تمامی  آن  در  که  نمود  مطرح  را 
باشند. وی  تحت زمامداری حاکمی اسالمی 
برای تحقق این امر توسل به جهاد و مبارزه 
سیاسی را ضروری دانسته است. در همین 
راستا وی، گروه جماعت اسالمی را تاسیس 
نمود. این حزب تا به امروز در میان طبقات 

متوسط مذهبی پاکستان فعال است.

 Robert Dreyfuss, Devil’s  -۳۴  
 Game: How the United States
Helped Unleash Fundamental-
 ist Islam)New York: Henry Holt

.20 ,)2005 ,and Company

ارتباط  به  معتقد  دریفوس  آنکه  علیرغم 
یکیدگر  با  اسالمگرا  مختلف  نیروهای  میان 
است، هر یک از این گروهها تاریخچه ای 
متفاوت از دیگری دارند و مطالعه هر یک 
در  مثال،  برای  انجام شود.  بایستی جداگانه 
حاکم  آخرین  سرنگونی  از  پس  هندوستان، 
بریتانیایی  توسط   ۱۸5۷ سال  در  مسلمان 
دیدند که تحت  اقلیتی  ها، مسلمانان خود را 
تسلط هندو ها قرار گرفته اند. جنبش اسالمی 
این  به  واکنش  در  در سال ۱۸۶۷  دئوبندی 
شرایط بوجود آمد. هدف این جنبش، حراست 
که  بود  سرزمینی  در  مسلمین  و  اسالم  از 
مسلمانان در اقلیت قرار گرفته بودند. جنبش 
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صدور  برای  را  علما  از  گروهی  دئوبندی 
فتوا، اظهار نظر در مورد مسائل گوناگون 
و کسب اطمینان از پیروی مسلمانان هند از 
آنان  کارانه  محافظه  و  گیرانه  سخت  تفسیر 
های  شباهت  همین  نمود.  تربیت  اسالم  از 
در  آنان  تا  شد  سبب  وهابیت  با  دئوبندی 
اواخر قرن بیستم میالدی با یکدیگر پیوندی 
را برقرار سازند و از حمایت ایاالت متحده 

برای فعالیت در پاکستان برخوردار شوند.

۱0۱–۱00 ,Rodinson, Arabs -۳5

Walter Laqueur, Commu-  -۳۶
 nism and Nationalism in the
Middle East )New York: Prae-

.۱۶۳ ,)۱95۶ ,ger

این نوسینده در مورد نارضایتی عمومی از 
در  فاسد  های  رژیم  و  فئودال  داران  زمین 
لبنان می گوید. حزب کمونیست لبنان در این 
در  را  قدرت   )۱95۴ سال  از  )پس  زمان 
دست گرفت. تردیدی نیست که آنان در تغییر 
گذار  تاثیر  بعث   حزب  گرایانه  چپ  جهت 
بوده اند. در همان راستا، دانشجویان مبارز 
)تحت   ۱952-55 سالهای  در  مصر  در 
رهبری کمونیست ها( و کارگران معترض 
جمال  مشی  خط  و  ها  اندیشه  بر  مصری 

عبدالناصر تاثیراتی را بر جای گذاشتند.

 John Esposito and John  -۳۷
 Voll, Islam and Democracy
 )New York: Oxford University

.5 ,)۱99۶ ,Press

 Laqueur, Communism and  -۳۸
.۶ ,Nationalism

۳9-همانجا، ۱۷٫

.۱۱۱ ,Rodinson, Arabs -۴0

۴۱- برای مثال در هند، تندروهای هندو پس 
ناکامی آن  از شکست ملی گرایی مترقی و 
جریان در برآورده ساختن وعده هایش و با 
استفاده از خالء سیاسی ایجاد شده قدرت را 
در دست گرفتند. آنان همزمان با منع آزادی 
های پیشین، در اتحاد با احزاب راستگرای 
هندو برنامه ای را تحت عنوان “هندو تی وا” 
را با هدف هندوئیزه نمودن جامعه هند اجرا 
نمودند. در غرب صنعتی شده نیز در ایاالت 
متحده آمریکا، جنبش بنیادگرایی مسیحی از 
اواخر دهه ۷0 میالدی آغاز به تاثیرگذاری 
نمود.  آن کشور  بر جریانات اصلی سیاسی 
ایجاد حرکتی علیه جنبش های مترقی دهه ۶0 
این جنبش  تاثیرات  میالدی آمریکا از جمله 
چندین  تا  مسیحی  بنیادگرایان  بود.  مذهبی 
ایاالت  گفتمانی  فضای  تغییر جهت  در  دهه 

متحده  بسوی راستگرایی موفق بودند. بطور 
خالصه، ورود مذهب به عرصه سیاسی تنها 
محدود به کشورهایی نبوده که در آنها اسالم 

دین اصلی و مسلط بوده است.

of Dreyfuss, Dev- ۴ Chapter -۴2
.il’s Game

 ,Dreyfuss, Devil’s Game  -۴۳
۱0۴٫–9۷

 ,Dreyfuss, Devil’s Game  -۴۴
.۱25

Joyce Battle, “U.S. Propa-  ۴5
 ganda in the Middle East—The
Early Cold War Version,” Na-
tional Security Archive Elec-
 Dec ,۷۸ .tronic Briefing Book No
 Available online at the .2002 ,۱۳
 George Washington University
National Security Archive data-

.۷ ,base

 ,Dreyfuss, Devil’s Game  -۴۶
.۱2۱
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جهادی  اردوگاههای  پاکستان  در  که  کسانی 
بعنوان سلفیه گرایان  بودند  تاسیس کرده  را 
از محل  اند، که خارج  جهادی شناخته شده 
در  آنان  کردند.  می  فعالیت  خود  زندگی 
مراکز  از  دور  و  ساکن  نشین  قبیله  مناطق 
شهری ساکن شده بودند و به درگیری های 
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مداوم عادت کرده بودند، این گروه از اندیشه 
اسالمی جدیدی حمایت می کردند که بسیار 
شبیه به برداشت اسالم سلفی گرایان بود و 
مدعی بودند که مردم بایستی به شیوه پیشینیان 
سلفیه  کنند.  زندگی  )سلف(  شان  اسالمی 
نامید.  بنیادگرا  توان  می  را  جهادی  گرایان 
و  هستند  ای  مصالحه  هرگونه  مخالف  آنان 
به همین دلیل وهابیون سعودی را بدلیل خط 
به  اعتقادشان  عدم  و  ترشان  معتدالنه  مشی 

جهاد سرزنش می کنند.
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در بخش نخست این مقاله به تبیین چگونگی 
در  سیاسی  و  مذهبی  تفکیک عرصه  وجود 
فرهنگ سیاسی “دنیای مسلمانان” پرداختیم. 
می توان مدعی شد که ظهور بنیاد گرایی در 
این حوزه از نظر تاریخی پدیده ای تازه بوده 
و در اثر شرایط و عوامل مختلف در جهان 
معاصر پدیدار گشته است. از جمله عوامل 
بطور  و  غرب  نقش  باره   این  در  اصلی 
بسترسازی  در  آمریکا  متحده  ایاالت  خاص 
رشد این گرایش بعنوان جایگزینی برای ملی 
گرایی سکوالر و کمونیسم بود که در بخش 
اول این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در 
بخش دوم به تجزیه و تحلیل و بررسی نقش 
سایر عوامل موثر در رشد احزاب مربوط به 

این جریان سیاسی خواهیم پرداخت.    

شکست ملی گرایی سکوالر

رشد ملی گرایی سکوالر و رادیکال در دوره 
پس از پایان جنگ جهانی دوم تغییر جهتی 
مترقی در سیاست های ضد امپریالیستی در 
اندونزی  از  بود.  استعمار  تحت  کشورهای 
تا الجزایر، نسل جدیدی از رهبران سیاسی 
های ضد  جنبش  در راس  تفکر سکوالر  با 
استعماری مردمی قرار گرفتند و نظم کهن را 
کنار گذاشتند و مجموعه از اصالحات را در 
جوامع شان به اجرا گذاشتند. با این حال تمام 
کشورهای با اکثریت مسلمان، تجربه مشابه 
و  گرایانه  ملی  تمایالت  نداشتند.  یکدیگر  با 
سکوالر در کشورهایی چون ترکیه، مصر، 
اندونزی، الجزایر و پاکستان مشاهده شد اما 
و  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  در 
عربستان سعودی چنین جریانات و تفکراتی 
دیده نشدند. با این حال در دوره های بعدی، 
در کشورهایی  ملی گرا و چپگرا  نیروهای 
چون یمن و در درجه ای کمتر در عربستان 
بوسیله  نهایت  در  که  آمدند  بوجود  سعودی 
غرب  حمایت  تحت  سلطنتی  های  حکومت 
با این وجود،  در آن مناطق سرکوب شدند. 
نیز  مقاله  این  اول  بخش  در  که  همانگونه 
اشاره شد،  واقعیت آنست که ایده سکوالریسم 
به کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان نیز 
وارد شد و گسترش یافت هر چند که مسیر 
اروپا  در  سکوالریسم  مسیر  از  متفاوت  آن 
افول  و  به شکست  بخش  این  در  حال  بود. 
مسلمان  کشورهای  در  های سکوالر  جنبش 

خواهیم پرداخت.

های  وعده  درک  از  سکوالر  گرایی  ملی 
اقتصادی و سیاسی رادیکالی که در برنامه 
لزوم  از  همچنین  و  بود  داده  ارائه  هایش 

قسمت دوم
مصر  مورد  در  بود.  ناتوان  آنها  تحقق 
بیان  روشن  بطور  را  مسئله  این  توان  می 
نمود. در سال ۱952، جمال عبدالناصر و 
جمعیتی مخفی تحت عنوان “افسران آزاد” با 
پشتیبانی کارگران و دانشجویان )و همچنین 
عمومی  خشم  و  ای  منطقه  حمایت  کسب  با 
فلسطینیان(  مسئله  و  اسرائیل  اشغالگری  از 
و  دادند  ترتیب  فاروق  ملک  علیه  را  قیامی 
دست  در  از  پس  ساختند.  سرنگون  را  وی 
مجموعه  آزاد  افسران  گروه  قدرت،  گیری 
نمودند که عمدتا  اجرا  از اصالحات را  ای 
تخریب نظام کهن که تحت تسلط زمین داران 
و بورژوازی تاجر بود را شامل می شد.)۱( 
زمینه  در  اصالحات  اجرای  دار  عهده  آنان 
کشاورزی، اجرای برنامه صنعتی سازی و 
ملی کردن بخش های مختلف اقتصادی شدند. 
اعالم  ملغی  را  سلطنتی  نظام  آنان  همچنین 
کردند.  تاسیس  را  نظام جمهوری  و  نمودند 
حفظ  خود  دست  در  را  قدرت  حال  این  با 
در  نشدند.  قدرت  تقسیم  به  و حاضر  کردند 
به اعتصابات و تظاهرات کارگران  واکنش 
قوانینی را  آنان  اوایل دهه 50 میالدی،  در 
در حمایت از کارگران از تصویب گذراندند. 
رها  ها  ناصریست  اقدام  مهمترین  شاید 
بود  بریتانیا  سلطه  از  مصر  جامعه  ساختن 
که اوج آن را می توان در ملی کردن کانال 
سوئز در سال ۱95۶ دید. زمانی که ناصر 
مخالفت بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در مورد 
شکست  هم  در  را  سوئز  کانال  کردن  ملی 
)البته با حمایت ایاالت متحده و اتحاد جماهیر 
شوروی(، وی به قهرمان منطقه تبدیل شد و 
از آن پس ناصریسم بعنوان مدلی برای سایر 

کشورهای عربی مطرح شد.  

در  از تصمیم خود  ناصر  در سال ۱95۷، 
اجرای قوانین “سوسیالیستی” در مصر سخن 
از سوسیالیسم واضح  البته درک وی  گفت. 
نبود و بیشتر وابسته به شرایط خاص زمانی 
موردش  در  برهه  آن  در  وی  که  بود  ای 
سخن گفت.)2( در عمل، ناصر که از طبقه 
متوسط برآمده بود، برنامه ای را اجرا نمود 
از  حاصل  عظیم  سرمایه  آن  طریق  از  که 
ملی کردن صنایع اصلی را در جهت اجرای 
هزینه  دولتی  متمرکز  اقتصاد  های  برنامه 
نوعی  عمل  در  عربی  سوسیالیسم  کرد.)۳( 
برنامه  نوعی  که  بود،  دولتی  داری  سرمایه 
ریزی دولتی همراه با نظارت اقتدارگرایانه 
هم  در  برای  سرکوب  ابزار  از  استفاده  و 
کوبیدن هر نوع مخالفتی را در بر می گرفت. 
از دیدگاه سیاسی، ناصریسم در صدد ایجاد 
ملل  و  های عربی  دوباره سرزمین  اتحادی 
عرب تحت دولتی واحد و واژگونی تقسیمات 
قراردادی تحمیل شده سرزمینی توسط متفقین 
پس از دوره جنگ جهانی اول به بعد بود. 
بطور  و  امپریالیسم  ناصریسم  اصلی  دشمن 
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که  امپریالیسمی  بود.  متحده  ایاالت  خاص 
مسلط  قدرت  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
در خاورمیانه تبدیل شده بود. با وجود آنکه 
و  مالی  های  حمایت  جلب  پی  در  ناصر 
نمی  وجه  هیچ  به  اما  بود  شوروی  نظامی 
دانست.  شوروی  نشانده  دست  را  وی  توان 
حزب  شرق،  در  ناصریسم  اصلی  همتایان 
سوسیالیست عربی بعث در سوریه و شاخه 
های متعدد آن در اردن، لبنان و عراق بودند. 
ماهیت  و  ها  گیری  جهت  شباهت  وجود  با 
طبقاتی این احزاب با یکدیگر، هیچ یک به 
میزان نفوذ و محبوبیت ناصریسم  نرسیدند. 
در  گرای سکوالر  ملی  گروههای  دیگر  از 
شمال افریقا و جنوب آسیا می توان به جبهه 
در  سوکارنو  الجزایر،  در  ملی  آزادیبخش 
پاکستان  در  بوتو  علی  ذوالفقار  و  اندونزی 

نام برد.

علیرغم  سکوالر  گرایی  ملی  حال،  این  با   
تنها  نهایت  در  اش،  رادیکال  های  وعده 
ایدئولوژی طبقه متوسط باقی ماند و در جهت 
منافع این طبقه گام برداشت. سرمایه داری 
دولتی علیرغم موفقیت نسبی و مقطعی اش 
از رفع جدی و موثر نابرابری های طبقاتی 
اقتصادی  ایجاد تغییرات واقعی و اساسی  و 
در  بحران  آغاز  با  همچنین،  بود.  ناتوان 
چندین کشور در دهه ۷0 میالدی آشکار شد 
که روش های مبتنی بر سرمایه داری دولتی 
هایی  برنامه  چنین  اجرای  هستند.  ناکارآمد 
باعث افزایش بیکاری و رشد نابرابری های 
طبقاتی شد، شرایطی که پس از آن با ارائه 
و اجرای اصالحات نئولیبرال وضعیت بدتر 

شد.

در جبهه سیاسی، شکست نظامی کشورهای 
عربی از اسرائیل در جنگ شش روزه سال 
۱9۶۷، سبب اشغال بخش وسیعی از اراضی 
بر  را  مهلکی  و ضربه  شد  اسرائیل  بدست 
وارد  عربی  گرایی  ملی  سیاسی  مشروعیت 
ساخت. همانگونه که مارکسیست فرانسوی، 

ماکسیم رودنسون  در این باره گفته است:

اتحاد  ایجاد  بعثیسم هر دو در  ”ناصریسم و 
عربی و ارائه راه حلی برای مناقشه اسرائیل 
جا  هیچ  در  خوردند.  شکست  فلسطین  و 
نبوده  درخشان  نیز  آنان  اقتصادی  عملکرد 
است، مصر دوره ناصر در نهایت در فقر 
طبقه  بود.  رفته  فرو  اقتصادی  و  فرهنگی 
پیشین  طبقات  یادآور  تلخی  به  حاکمه  جدید 
این   ،۱9۶۷ سال  جون  ماه  شکست  بود. 
ساخت  مطرح  عموم  میان  در  را  پرسش 
برای مشکالت  ناصریستی  های  ایده  آیا  که 
هر  اند.  داشته  حلی  راه  روز  آن  فشارآور 
مشکل جدی ای، هر شکستی و هر بحرانی 
این احساس را در میان مردم تداعی می کرد 
که ایدئولوژی ملی گرایانه از رفع مشکالت 

ناتوان است و نیاز به ارائه ایدئولوژی های 
جدید دیگری ضروری بنظر می رسید.)۴(

براثر  شده  ایجاد  ایدئولوژیک  خالء  در 
فروپاشی ملی گرایی سکوالر و در جستجوی 
“ایده های نو” فضای مساعدی برای فعالیت 
آنکه  علیرغم  آمد.  بوجود  اسالمگرایان 
خالء  این  توانست  می  افراطی  چپ  جریان 
این  ادامه  در  که  همانگونه  و  کند،  پر  را 
بخش توضیح خواهیم داد، آنان اعتبار خود 
را از دست دادند و در نتیجه عرصه را به 

اسالمگرایان واگذار کردند.

اقتصادی آن زمان، گروه  با رکود  همزمان 
جماعت اسالمی در مصر شروع به فعالیت 
نمود و در میان دانش آموزان عضو گیری می 
کرد. رژیم انور سادات از چنین گروههایی 
حمایت می کرد تا از آن طریق کشور را از 
مسیر مورد نظر سکوالرها و سیاست های 
چنین  نماید.  دور  ناصریستی  گرای  دولت 
دانش  جذب  صدد  در  بنیادگرایی  گروههای 
آنان از سیاست های  آموزان و دور نمودن 
چپگرایانه بودند و در این راستا با برگزاری 
اردوهای تعلیماتی تابستانی در صدد آموزش 
“راه زندگی اصیل اسالمی” بودند. در چنین 
شرایطی که چپ ها هنوز توان تاثیرگذاری 
اسالمگرایان مصری  داشتند،  را  جامعه  بر 
حل  “راه  عنوان  تحت  را  خود  های  برنامه 
دانشگاههای  که  مشکالتی  برای  اسالمی” 
مصر با ان مواجه بودند، ارائه کردند. برای 
مثال دانشجویان پسر مصری بطور روزانه 
جا  کمبود  و  موجود  نقل  و  حمل  سیستم  از 
ناراضی بودند و در مورد دانشجویان دختر 
با  همراه  زیرا  بود  مضاعف  مشکل  این 
می  پیش  آنان  برای  که  بود  هایی  مزاحمت 

آمد.

برای  اسالمگرا  گروههای  اسالمی  حل  راه 
حمل و نقل دختران دانشجو و زنان حمل و 
این  بعدها  بود.  بوس  مینی  بوسیله  آنان  نقل 
راه حل از محبوبیت عمومی برخوردار شد 
اما اسالمگرایان ارائه این خدمات را صرفا 
خصوصی  نمودند.  محجبه  زنان  به  محدود 
حل  راه  عمومی  نقل  و  حمل  نظام  سازی 
معضل  این  حل  برای  اسالمگرایان  اصلی 
در وضعیتی  زنان  نتیجه  در  بود،  اجتماعی 
قرار گرفتند که حق انتخاب محدودی داشتند 
به  محبور  خدمات  این  از  استفاده  برای  و 
راه  یک  شدند.  خاصی  پوشش  از  استفاده 
حل دیگر مطرح شده از سوی اسالمگرایان 
تفکیک جنسیتی و حساسیت نشان دادن نسبت 
ارائه  تلفیق  بود.)5(  لباس  پوشش  نوع  به 
خدمات اجتماعی و دستورالعمل های اخالقی 
قرار  اسالمی  های  جمعیت  کار  دستور  در 
گرفت. کمی بعد شعار “دموکراسی” خواهی 
با شعار “هللا اکبر” در تظاهرات دانشجویی 

تصادم پیدا کرد. چند سال بعد، اسالمگرایان 
و  گرفتند  دست  در  را  دانشگاهها  فضای 
قرار گیری در حاشیه  به  چپگرایان مجبور 

شدند.)۶(

مشابه همین سازو کار در سایر کشورهای 
ملی  اعتبار  رفتن  دست  از  با  که  مسلمان 
بودند  شده  مواجه  گرایی  چپ  و  گرایی 
مثال  برای  داد.  تفاوت روی  کمی  با  گرچه 
در دهه ۸0 و 90 میالدی، سازمان حماس 
توانست پیروز منازعه با سازمان آزادیبخش 
فلسطین باشد، سازمانی که تا پیش از آن تنها 
قدرت مسلط در فلسطین بود. نبایستی از این 
موضوع غافل شد که اشغال خالء ایجاد شده 
توسط اسالمگرایان به دلیل افول ملی گرایی 
سکوالر در منطقه بوده است. در این میان 
مبارزات  رهبری  برای  چپی  جایگزین  اگر 
طبقه کارگر وجود داشت آن احزاب مختلف 

کمونیست در منطقه بودند.  

شکست احزاب کمونیست

بیست سال پس از جنگ جهانی دوم، جنبش 
آفریقا  ای در خاورمیانه و شمال  توده  های 
سه  در  گرفتند.  قرار  دیگری  مسیر  در 
کارگر  طبقه  عراق  و  ایران  مصر،  کشور 
ایفا  ها  توده  اجتماعی  بسیج  در  مهمی  نقش 
اند. در بستر رشد مبارزات طبقاتی،  نموده 
گروههای مذهبی و تندرو دارای نقشی فرعی 
اسالمگرایی  احزاب  و  بودند  ای  حاشیه  و 
چون اخوان المسلمین تاثیر خود را ضعیف 
می دانستند. )۷( بعالوه در کشورهایی چون 
کمونیست  احزاب  سودان  و  سوریه  لبنان، 
نقش مهمی در هدایت جنبش های دانشجویی، 

دهقانی و کارگری ایفا نمودند.)۸(

با این وجود پیروی از خط مشی استالینیستی 
آنان  خاورمیانه  کمونیست  احزاب  توسط 
آنان  گیری  موضع  نمود.)9(  تضعیف  را 
بود.  نوسان  در  مختلف  مسائل  مورد  در 
طرح  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  که  زمانی 
سازمان ملل متحد به منظور تقسیم اراضی 
فلسطینی حمایت خود را اعالم نمود، علیرغم 
این طرح  به  نسبت  که  ای  گسترده  مخالفت 
احزاب  شد،  ابراز  عربی  کشورهای  در 
کمونیست از موضع شوروی پیروی کردند. 
جالب آنکه پس از تغییر موضع شوروی و 
ها،  اسرائیلی  اقدامات  با  کشور  آن  مخالفت 
و  دادخواهی  اظهار  نیز  کمونیست  احزاب 
نمودند.  را  فلسطینیان  حقوق  و  حق  اعاده 
حمایت احزاب کمونیست از احزاب ملی گرا 
وابسته به تغییر سیاست های شوروی بود و 
به همین خاطر دائما با نوسان همراه بود. پس 
از جنگ جهانی دوم و با آغاز جنگ سرد، 
عربی  کمونیست  احزاب  به  شوروی  اتحاد 
گرای  ملی  گروههای  از  تا  نمود  توصیه 
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استقالل عمل خود  و  شوند  جدا  بورژوازی 
را اعالم کنند. این اقدام عمال ابراز مخالفت 
با ملی گرایی رادیکال عربی بود، ایدئولوژی 
عمومی  محبوبیت  از  زمان  آن  در  که  ای 
بود.  برخوردار  عرب  جوامع  در  بسیاری 
بعثیسم  و  ناصریسم  علیه  کمونیست  احزاب 
حزب  الجزایر،  در  گرفتند.)۱0(  موضع 
ها  الجزایری  ادغام  از  کشور  آن  کمونیست 
در جمعیت فرانسوی تبار و پیروی از شیوه 
زندگی آنان حمایت نمود و بدین ترتیب خود 
را در مقابل مبارزات رهایی بخش ملی به 
قرار  الجزایر  ملی  آزادیبخش  جبهه  رهبری 

داد. )۱۱(

در  دیگر  بار  آنان  میالدی،   ۶0 دهه  در 
موضع  تغییر  شوروی  سیاست  با  هماهنگی 
دادند. احزاب کمونیست سوریه، لبنان، عراق 
اعالمیه  انتشار  با   ۱9۶۴ سال  در  اردن  و 
میان  همکاری  و  “اتحاد  خواهان  مشترک 
تمامی جریانات میهن دوست و دموکرات و 
آزادیبخش  جنبش  گرای  ملی  نیروهای  تمام 
عربی” شدند.)۱2( در عمل، این به معنای آن 
بود که حزب کمونیست سوریه وجود حزب 
انقالبی” را  از “نیروهای  بعنوان یکی  بعث 
برسمیت شناخته بود. آنان سپس وارد ساختار 
خود  سیاسی  استقالل  از  و  شدند  حکومت 
کمونیست  حزب  همچنین  نمودند.  صرفنظر 
عراق نیز با حزب بعث آن کشور متحد شد 
و در جنگ علیه کردها و سرکوب شیعیان 
بعثی ها وارد عمل شد.)۱۳(  نفع  به  عراق 
تمامی موضعگیری های نادرست و مصیبت 
با  احزاب  این  تا  شد  آن  باعث  مذکور  بار 
به خود  نسبت  اقبال عمومی  از دست رفتن 
مواجه شوند. بعالوه، حمایت غیر انتقادی و 
بدون قید و شرط احزاب کمونیست از برخی 
احزاب ملی گرای “انقالبی” نیز سبب شد تا 
در هنگام افول ملی گرایی رادیکال، احزاب 
کمونیست نیز اعتبار خود را تا حد زیادی از 

دست دهند.

گوید:”در  می  مارشال  فیل  که  همانگونه 
اواخر دهه ۶0 میالدی استراتژی کمونیست 
ها از ارائه هرگونه جایگزین سکوالری در 
برابر ملی گرایی ناتوان بود و این در زمانی 
بود که منطقه با افزایش بی ثباتی مواجه شده 
بود. در فقدان وجود جریان چپی قوی و با 
برنامه واقعی برای تغییر این فعاالن مذهبی 
اشغال  را  سیاسی  بازشده  فضای  که  بودند 

نمودند.”)۱۴(

اسالم  طبقاتی  پایگاه  و  اقتصادی  بحران 
گرایی

سیاسی  بحرانی  با  سکوالر  گرایی  ملی 
با  میالدی   ۷0 دهه  در  بود،  شده  مواجه 
ظهور بحران اقتصادی مشخص شد که نظام 

های اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری دولتی 
ناکارآمد هستند. پس از آن رشد نئولیبرالیسم 
و برنامه های تعدیل ساختاری پیشنهاد شده 
بدان معنا  المللی پول  بین  از سوی صندوق 
بود که بسیاری از دولتها دیگر قادر به تامین 
نیستند.  مردم  اجتماعی  و  رفاهی  نیازهای 
در این میان، سازمان های اسالمی با شبکه 
های بزرگ خیریه ای که در اختیار داشتند 
فرصتی تازه برای تحقق اهداف خود بدست 
آوردند. چنین سازوکاری به ترتیب ذیل قابل 

درک است:  

در نتیجه تعدیل ساختاری، قابلیت دولتها به 
درون  به  مخالف  های  جنبش  جذب  منظور 
بطور  خدمات  ارائه  و  یافت  کاهش  خود 
شهرنشین  متوسط  طبقات  به  صرفا  فزاینده 
و نخبگان جامعه محدود شد. توزیع درآمدها 
نیز قطبی شده و نابرابر بود. اجرای برنامه 
که  بود  آن  معنای  به  ساختاری  تعدیل  های 
و  تامین  و  خدمات  ارائه  از  ناتوان  دولتها 
گذشته  همچون  ضروری  کاالهای  عرضه 

بودند.)۱5(

اعضای جدید پیوسته به جریان اسالم گرایی 
در اوایل دهه ۷0 میالدی طیفی از جوانان 
تحصیل کرده شهری بودند. در فاصله سالهای 
کشورهای  در  جمعیت  رشد   ،۱955-۷۷
رسید.)۱۶(  درصد   50 نزدیک  به  مسلمان 
در سال ۱9۶5، با شهری شدن و رشد مداوم 
این  از جمعیت  با سوادی، ۶0 درصد  نرخ 
افراد زیر 2۴ سال تشکیل می  کشورها را 
دادند. نسل جوان آن زمان بر عکس خانواده 
های خود که به تازگی به شهرها مهاجرت 
امکان  از  برخورداری  بدلیل  و  بودند  کرده 
گرایان  ملی  اصالحات  قدردان  تحصیل 
چندانی  شغلی  های  فرصت  بودند،  سکوالر 
فرصت  دولت  موارد،  برخی  در  نداشتند. 
به  که  جوانانی  اختیار  در  را  شغلی  های 
می  قرار  بودند  شده  التحصیل  فارغ  تازگی 
داد و از این طریق آنان را جذب ساختار می 
نمود و از آنان بوروکرات هایی در خدمت 
دولت می ساخت. با این وجود، همانگونه که 
پیش از این ذکر شد، با اجرای سیاست های 
صندوق  شده  توصیه  اقتصادی  سازی  آزاد 
دولتهایی چون دولت  پول توسط  المللی  بین 
مصر و الجزایر حقوق بوروکرات ها کاهش 
یافت بطوریکه آنان برای تامین هزینه های 
بودند  دوم  شغل  یافتن  نیازمند  خود  معیشتی 
راننده  بعنوان  بودند  که مجبور  ای  گونه  به 
تاکسی و یا نگهبان هتل های بین المللی نیز 

به کار مشغول شوند.)۱۷(   

کفایتی  بی  و  عمومی  سیاسی  نارضایتی 
حکومت ها سبب شد تا دانشجویان به سمت 
شوند.  جذب  اسالمگرایانه  های  ایدئولوژی 
گرچه اکثر این جوانان پس از آن در جبهه 

اما  داشتند  قرار  کمونیسم  و  گرایی  ملی 
ایدئولوژی ها و همچنین مشقت  آن  شکست 
اقتصادی موجود، آنان را بسوی اسالمگرایی 
سوق داد. نکته جالب توجه آنست که بسیاری 
اسالمگرایی  بسوی  شده  جذب  جوانان  از 
بودند،  دولتی  مدارس  کردگان  تحصیل 
مدارسی که در آنها آموزش به سبک غربی 
التحصیالن  فارغ  اکثرا  جوانان  این  و  بود 
دانش  یا  و  مهندسی  چون  هایی  رشته 
بودند.)۱۸(  معلم  تربیت  مدارس  آموختگان 
اکثر آنان مهندسانی بودند که متولد دهه 50 
میالدی بودند.)۱9( از جمله آنان می توان به 
شخصیت هایی چون گلبدین حکمتیار رهبر 
شاخه محافطه کار و تندروی مجاهدین افغان 
و دانش آموخته رشته مهندسی، حسن هشانی 
در  الجزایر  اسالمی  نجات  جبهه  سخنگوی 
سال ۱99۱ و دانش آموخته مهندسی نفت و 
ایمن الظواهری از سازمان القاعده و دانش 

آموخته رشته پزشکی اشاره نمود.  

چنین رهبرانی در چشم انداز مدرن شهری 
جای می گیرند. بنابراین ظهور اسالم سیاسی 
ظهور  معنای  به  لزوما  معاصر  عصر  در 
مجدد جنبش روحانیون در دوره جنگ های 
صلیبی و ضدیت با مدرنیته نیست، بلکه بیشتر 
یک پدیده مدرن شهری است که در واکنش به 
بحران های سرمایه داری بوجود آمده است.
(20( کریس هرمان در این باره معتقد است 
“اسالم گرایی در جوامعی ظهور یافته که از 
سرمایه داری آسیب دیده اند، آسیب هایی که 
نخست بوسیله مداخالت خارجی امپریالیستی 
و سپس از طریق تحوالت بوجود آمده در اثر 
تغییر روابط اجتماعی داخلی به همراه رشد 
دولت  ایجاد  و  محلی  داری  سرمایه  طبقات 

های مستقل ایجاد شده است.”)2۱(

شهری  کرده  تحصیل  جوانان  بر  عالوه 
را  اسالمگرایی  جنبش  تازه  کادرهای  که 
تشکیل می دادند، سایر طبقات آسیب دیده از 
مدرنیزاسیون سرمایه داری نیز به این جنبش 
پیوستند. در این میان مهمتر از همه پشتیبانی 
بخش مذهبی طبقه متوسط از جنبش اسالمی 
را  متوسط  طبقه  های  بخش  از  یکی  بود.  
و  بازاری  تاجران  طبقه  جدید  های  نسل 
دیگر  سوی  در  و  دادند  می  تشکیل  کاسب 
ثروتمندانی بودند که سرمایه عظیمی را از 
طریق مشاغل حرفه ای خود در کشورهای 
مختلف تولید کننده نفت بدست آورده بودند.
نظام  و  اسالمی  المللی  بین  بانکهای   )22)
این ذکر  از  پیش  ای که همانگونه که  مالی 
شد توسط عربستان سعودی تاسیس و حمایت 
را تضمین  این طبقات  مالی  منافع  اند،  شده 

نمودند.

متوسط  طبقات  و  کرده  تحصیل  جوانان 
نیروهای اصلی جریان اسالمگرایی  مذهبی 
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را تشکیل می دهند و سایر طبقات از حامیان 
آنان به شمار می روند. در کشورهایی چون 
مصر، ایران، ترکیه و پاکستان این دو طبقه 
حمایت مالی طبقات زمین دار را نیز کسب 
کردند. طبقه ای که به میزان زیادی از قدرت 
اش توسط ملی گرایان کاسته شده بود.)2۳( 
حمایت  جلب  به  موفق  آنان  حال  همان  در 

بورژوازی بزرگ نیز شدند.  

در دهه ۸0 و 90 میالدی اسالمگرایان نفوذ 
خود را در میان فقرا گسترش دادند. فقرا از 
مهاجران بی طبقه، زاغه نشینان شهری و یا 
تفاوت های مذهبی شان  به دلیل  افرادی که 
سرکوب شده بودند و یا مورد استثمار قرار 

گرفته بودند، تشکیل شده بودند.  

برای مثال، سازمان حماس از میان پناهجویان 
را  بسیاری  اعضای  اردوگاهها  در  ساکن 
جذب نمود. علیرغم آنکه رهبری آن سازمان 
طبقه  اعضای  و  ثروتمند  تاجران  عهده  بر 
متوسط است، کادرهای معمولی را اعضای 
همان اردوگاهها تشکیل می دهند.)2۴( این 
می  صدق  نیز  هللا  حزب  مورد  در  قضیه 
کند، از آن رو که پشتیبانان اصلی حزب هللا 
لبنان را شیعیان فقیر ساکن حومه شهرهایی 
که  مناطقی  دهند،  می  تشکیل  بیروت  چون 
شناخته می  بیچارگان”  “منطقه  تحت عنوان 
شوند. در عراق نیز گروه صدر در دهه 90 
میالدی و تا به امروز اکثر هواداران خود را 
از شهرک فقیرنشین صدر جذب نموده است.  

طبقه متوسط مذهبی ای که در برخی اوقات 
موفق شده  تا حمایت سایر بخش های جامعه 
را نیز کسب نماید، عمدتا گرایشات محافظه 
کارانه دارد و جناح “میانه رو” اسالمگرایان 
تمام  آنکه  علیرغم  است.  داده  تشکیل  را 
اسالمگرایان در دیدگاه شان نسبت به تشکیل 
دولتی اسالمی اشتراک نظر دارند، اما میانه 
روها وجود شرایط همراه با ثبات اجتماعی 
و کسب منافع اقتصادی بیشتر را ترجیح می 
بدلیل  شهری  دیگرجوانان  سوی  در  دهند. 
متوسط  طبقه  از  مناسب  های  فرصت  نبود 
تاکتیک  بکارگیری  خواهان  و  شده  خارج 
این  هستند،  تهاجمی   و  آمیز  خشونت  های 
جوانان “جناح رادیکال” جنبش اسالمگرایی 
این  اوقات  برخی  در  دهند.  می  تشکیل  را 
به  مشترک  محورهای  حول  جناح  دو 
یکدیگر نزدیک می شوند و گاهی اوقات نیز 
مسیرهای متفاوت از یکدیگر را می پیمایند.    

اسالمگرایان میانه رو معموال اسالمیزاسیون 
بکارگیری  طریق  از  و  پایین  از  جامعه 
مجالس  برگزاری  چون  هایی  استراتژی 
وعظ و توسعه شبکه های خیریه و رفاهی 
در  اغلب  آنان  نمایند.  دنبال می  را  اسالمی 
ورود  سیاسی،  رهبران  بر  فشار  اعمال  پی 

اسالمیزاسیون  تقویت  و  سیاسی  ساختار  به 
از باال نیز هستند. این جناح از اسالمگرایان 
برخی اوقات با انقالب موافقت می کنند اما 
روش  از  اعتراضات  در  که  صورتی  در 
مقابل  در  شود.  استفاده  آمیز  مسالمت  های 
شیوه  از  همواره  رادیکال  اسالمگرایان 
ساقط  خواهان  و  کنند  می  دفاع  انقالبی 
استفاده  با  نمودن رژیم های سیاسی موجود 
نظام های  با  آن  قهریه و جایگزینی  قوه  از 
از  دسته  این  هستند.)25(  رادیکال  متفاوت 
رادیکال ها اغلب کسانی بوده اند که در ابتدا 
از مشی میانه روانه پیروی می کردند، اما 
بتدریج با افزایش سرکوب حکومتها به سوی 
رادیکالیسم کشیده شده اند. چنانچه سید قطب، 
ابتدا در  نظریه پرداز متنفذ اسالمی نیز در 
السملمین  اخوان  جمعیت  روی  میانه  جناح 
قرار داشت اما پس از گذراندن دوره زندان 
و شکنجه در حکومت ناصر در سال ۱95۴ 
مشی رادیکال را برای ادامه مبارزات خود 

برگزید.  

اساسی  های  ویژگی  از  مداوم  نوسانات 
جنبش های هدایت شونده توسط طبقه خرده 
که  دلیل  بدان  آنهم  است،  بوده  بورژوازی 
خرده بورژوازی طبقه ای است که از وزن 
اساسی  تغییرات  ایجاد  برای  الزم  سیاسی 
سیاسی و اقتصادی بی بهره است. در همین 
بستر در دوره بحران اقتصادی اسالمگرایان 
داری  سرمایه  علیه  مبهم  شعارهای  همواره 
و ضد فقر و حرص و طمع سر داده اند و 
همراه با “ارزشهای غربی” را هدف حمالت 
خود قرار داده اند با وجود آنکه ایدئولوژی 
داری  سرمایه  ضد  اساس  اسالمگرایان 
اسالمگرایان  استثنائات،  برخی  با  نیست. 
همواره در عمل از پشتیبانان جدی سرمایه 
داری و نئولیبرالیسم بوده اند و در نتیجه از 
ارائه راه حلی واقعی برای مردم بعنوان یک 

جایگزین سیاسی ناتوان بوده اند.

بطور خالصه، تحوالت سیاسی و اقتصادی 
دهه  اوایل  و  میالدی   ۶0 دهه  اواخر  در 
شد.  سیاسی  اسالم  رشد  ساز  زمینه   ،۷0
امپریالیستی  کشورهای  ابتدا  فرایند،  این  در 
بخصوص ایاالت متحده آمریکا نقش اساسی 
را در تقویت احزاب اسالمگرا ایفا نمودند، 
دوم شکست جنبش های ملی گرایانه سکوالر 
بوجود  اقتصادی  های  بحران  نهایت  در  و 
های  روش  مجری  کشورهای  در  آمده 
آنان از حل  ناتوانی  سرمایه داری دولتی و 
مشکالت و به تبع آن طرح برنامه های بدتر 
سیر  تکوین  اصلی  عوامل  از  نئولیبرالی، 

اسالم سیاسی معاصر بودند.

اسالم سیاسی: سرنوشتی آمیخته

بیستم میالدی  پایانی قرن  در طول سه دهه 

از  بخشی  سو،  این  به   2000 سال  از  و 
احزاب سیاسی اسالمگرا در کسب جایگاهی 
اند.  بوده  موفق  سیاست  در عرصه  سیاسی 
در این میان هر دو جناح میانه رو و تندروی 
اسالمگرا موفقیت هایی داشته اند و در عین 
حال شکست و عقب نشینی هایی را نیز تجربه 
نموده اند. برای مثال، پس از آنکه مجاهدین 
افغان، نیروهای شوروی را در سال ۱9۸9 
شکست دادند در فضای سیاسی افغانستان این 
گروههای تندرو و خشونت طلب اسالمگرا 
این  در  نمودند.  کسب  مشروعیت  که  بودند 
پس  افغان”  “عربهای  به  موسوم  افراد  میان 
از بازگشت شان از افغانستان به کشورهای 
خود و طرح ریزی برنامه های خشونت آمیز 
در کشورهایی چون الجزایر و مصر در دهه 
اقدامات شان موجب کاهش  با  90 میالدی، 

چشمگیر اعتبار خود شدند.   

اسالمگرایان  وضعیت،  آن  با  مشابه 
پیروزی  از  پس  سال ۱992  در  الجزایری 
شدند  نشینی  عقب  به  مجبور  انتخابات  در 
آنان  به  الجزایر  ملی  آزادیبخش  جبهه  زیرا 
این  نداد.  اختیار گرفتن قدرت را  اجازه در 
تکرار  در سال ۱99۷  نیز  ترکیه  در  روند 
شد، در آن زمان اسالمگرایان ترک از سوی 
ارتش مجبور به کناره گیری از قدرت شدند. 
با این وجود، در سال 2002 میالدی حزب 
اسالمگرای عدالت و توسعه پیروز انتخابات 
دهد.  تشکیل  را  خود  دولت  توانست  و  بود 
انتخابات سال 200۶ پیروز  نیز در  حماس 

میدان بود.

افول جنبش اسالمی  احتماال روند صعود و 
یک  صورتیکه  در  اما  یافت  خواهد  ادامه 
بدیل قوی چپ حضور یابد این روند متوقف 
بر  اند  توانسته  اسالمگرایان  شد.  خواهد 
اقتصادی  بحران های  از  موج های حاصل 
شوند.  سوار  مردمی  واقعی  اضطرابات  و 
های  سرمایه  با  که  آنان  خیریه  های  شبکه 
پترودالر تاسیس شده اند، به یاری آنانی می 
و  نئولیبرالیسم  اثر  بر  شان  زندگی  پردازد 
امپریالیسم نابود شده است. با این حال آنان 
راه حل واقعی ای برای بحران های ادواری 
زمانی  اسالمگرایان  ندارند.  داری  سرمایه 
پیشگیری  در  اند  گرفته  قرار  قدرت  در  که 
از ایجاد آشوب و خشونت ایجاد شده توسط 
اسالمگرایان  اند.  بوده  ناتوان  ها  رادیکال 
رادیکال معتقدند که برای آزادسازی جوامع 
به  بایستی  ایمانی”  بی  و  “کفر  از  اسالمی 
و  تصیوب  چنین  هم  شد.  متوسل  خشونت 
اغلب  آنان  قوانین سختگیرانه توسط  اجرای 
اقبال  کاهش  و  آنها  از  مردم  دوری  موجب 
عمومی نسبت به برنامه های شان شده است.

جنبش های سیاسی هدایت شده توسط طبقات 
متوسط ناتوان از ارائه راه حلی موثر برای 
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اکثریت مردم هستند. هرمان  رفع مشکالت 
کریس در این باره معتقد است ” اسالم سیاسی 
بطور همزمان هم توده ها را بسیج می کند 
احساسات  هم  سازد،  می  فلج  را  آنها  هم  و 
آنها را در  تقویت می کند و هم  مردمی را 
هم  دهد،  می  قرار  مبهم  و  تاریک  مسیری 
توان بی ثبات سازی دولتها را دارد و در هم 
در عین حال مبارزات واقعی علیه دولتها را 
محدود می سازد. ویژگی های متناقض اسالم 
نشئت  آن  پیروان  طبقاتی  پایگاه  از  گرایی 
اصلی  )پایگاه  بورژوازی  خرده  گیرد.  می 
نتوانسته  گاه  هیچ  گرایان(  اسالم  طبقاتی 
ارائه  خود  از  دائمی  و  مستقل  ای  برنامه 
دهد. در طول تاریخ نیز این مسئله همواره 
برای اعضای خرده بورژوازی یعنی خرده 
فروشان و کسبه، تاجران و صاحبان مشاغل 
آزاد صادق بوده است. آنان همواره در بین 
پیگیری آرزوهای محافظه کارانه  دو مسیر 
برای کسب امنیت با نگاه به گذشته و امید به 
رادیکال  تغییرات  طریق  از  هویت  بازیابی 
بوده  تغییر موضع گیری  در حال نوسان و 
رادیکال  گرایی  اسالم  جریان  اعضای  اند. 
متوسط  طبقه  را  بورژوازی  خرده  طبقه  و 
جدید فقیر و همان دانشجویانی پیشینی تشکیل 
می دهند که از فرصت های شغلی بی بهره 
بودند. این پدیده امروزه در کشورهای کمتر 
توسعه یافته از نظر اقتصادی دیده می شود.

  )2۶)

ایران،  الجزایر،  مصر،  در  تناقضات  این 
دیده  مسلمان  کشورهای  سایر  و  سودان 
های  سیاست  ناکامی  از  حاکی  و  شود  می 
اسالمگرایانه است. در مناطقی چون لبنان، 
دیده  مشابه  وضعیتی  نیز  عراق  و  فلسطین 
می شود و روند زوال اسالم گرایی سیاسی 
بطور مختصر،  است.  آغاز شده  آن جا  در 
پر  با روند  ما  تاکنون،  میالدی  دهه 90  از 
گرایی  اسالم  جریان  افول  و  نوسان صعود 
مواجه بوده ایم. این روند تا زمانی که یک 

بدیل چپ ارائه نگردد ادامه خواهد یافت.

در  کنونی  مردمی  اعتراضات  و  انقالبات 
را  چپها  موضع  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
را  مساعد  فضایی  و  نمود  خواهد  تر  قوی 
برای زایش دوباره یک جریان تازه از چپ 
اخیر  مبارزات  نمود.  خواهد  فراهم  را  ها 
نقشه اسالمگرایان رادیکال مبنی بر اقدام با 
توسل به ترور از طریق انفرادی و یا بوسیله 
سلول کوچک جمعی را خنثی خواهد نمود. 
آنان در صد بوده اند تا وانمود سازند که از 
یوغ حاکمیت  از  مسلمان  این طریق جوامع 
خواهند  آزاد  غرب  حمایت  مورد  رهبران 
خواهند  اسالمگرایان  این  نهایت  در  و  شد 
اجتماعی  تغییرات  از  متفاوتی  مدل  که  بود 
تونس  و  مصر  نمود.  خواهند  اجرا  را 
نمونه های موفقی از سرنگونی دیکتاتورها 

آمیز  مسالمت  اعتراضی  تظاهرات  بوسیله 
را به نمایش گذاردند. از زمان سقوط رژیم 
مبارک، اخوان المسلمین با ارتش هم پیمان 
شده اند زیرا هر دو پی آن بوده اند تا غول 
انقالب را به چراغ باز گردانند و از ایجاد 
نمایند امری که  اعتراضات جدید جلوگیری 
جریان  آن  ضعف  نقطه  دهنده  نشان  خود 

است.

در ماهها و سالهای آینده بطور قطع جریانات 
آمد  خواهند  بوجود  منطقه  در  چپگرا  جدید 
چنانچه نطفه های آن در مصر امروز  بسته 
نیز  اسالمگرایان  حال،  این  با  است.  شده 
خود  فعالیت  به  سیاسی  بازیگرانی  بعنوان 
ادامه خواهند داد و در این راه نیازمند اتخاذ 
برنامه  اجرای  برای  واحد  ای  مشی  خط 

هایشان خواهند بود.

امپریالیسم، جریان چپ و اسالم سیاسی

امپریالیسم  شکل  و  ظاهر  که  آن  علیرغم 
یافت،  تغییر  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  از 
کشورهای قدرتمند به رهبری ایاالت متحده 
جهان  سرتاسر  بر  سلطه  مدعی  هم  هنوز 
المللی  بین  صندوق  طریق  از  آنان  هستند. 
تجارت  سازمان  یا  و  جهانی  بانک  پول، 
جهانی مقاصد اقتصادی خود را پیگیری می 
کنند، از جنبه سیاسی از حاکمان سازش کار 
از منظر  بهره می گیرند و  خود در منطقه 
نظامی نیز با اشغالگری برنامه های خود را 
عملی می سازند همانند تجاوز ایاالت متحده 
به عراق، افغانستان و اشغالگری اسرائیل در 
سرزمین های فلسطینی که با حمایت ایاالت 
ذکر  به  انجام می شود. الزم  آمریکا  متحده 
نیست که ایاالت متحده دارای صد ها پایگاه 
نظامی در سرتاسر نقاط جهان می باشد.در 
چنین شرایطی چپ ها بایستی علیه امپریالیسم 
شده  تضییع  حق  از  و  نمایند  گیری  موضع 

تعیین سرنوشت ملتها دفاع نمایند.  

در شرایط اتحاد با نیروهای ضد امپریالیستی 
که  زمانی  بیاید.  پیش  انتقاداتی  است  ممکن 
اقدامات سازماندهی شده علیه ظلم، سرکوب 
اسالمگرایان  گیرد،  می  انجام  امپریالیسم  و 
برخی اوقات بایستی از اسالمگرایان حمایت 
نمود، البته حمایت چپها از اسالمگرایان در 
چنین مواردی بایستی مشروط و حتی همراه 
با انتقاد نیز باشد.  برای مثال مقاومت حزب 
لبنان  به  اسرائیل  تجاوز  برابر  در  لبنان  هللا 
بررسی  برای  نمونه خوبی  در سال 200۶ 
است. مقاومتی از این نوع بایستی با استناد 
به حق تعیین سرنوشت ملت ها مورد حمایت 
قرار گیرد. تجاوز اسرائیل به لبنان نشانگر 
در  که  امری  بود،  امپریالیسم  طلبی  جنگ 
قرار  اسرائیل  و  متحده  ایاالت  کار  دستور 
از حمایت عمومی گسترده  دارد. حزب هللا 

لبنان برخوردار است و طیف حامیانش  در 
را شهروندان لبنانی با مذاهب مختلف تشکیل 
هللا  حزب  به  لبنان  در  واقع  در  دهند،  می 
بعنوان نیروی نظامی مقابله کننده با تهاجمات 
قدمی  امر  این  شود.  می  نگریسته  اسرائیل 
به جلو می باشد نه تنها بدلیل آنکه دفاع از 
حمایت  بلکه  ملتهاست  سرنوشت  تعیین  حق 
تضعیف  موجب  که  است  ای  مبارزه  از 
استعمار صهیونیستی و توسعه طلبی ایاالت 
از  جهان  کشور  قدرتمندترین  بعنوان  متحده 
قدرت  ترین  خشن  و  نظامی  نیروی  نظر 
امپریالیستی خواهد شد و در نهایت پیروزی 
ای برای مردم عادی در سرتاسر منطقه و 
جهان خواهد بود. البته این بدان معنا نیست 
که چپ ها ملزم به حمایت از حزب هللا در 
منازعات سیاسی آن حزب بر سر قدرت نیز 
هستند، همچون عملیات نظامی ای که در ماه 

می سال 200۸ در بیروت روی داد.

  علیرغم آنکه ما )چپ ها( بایستی از حق 
نظامی اش  نیروی  از  استفاده  حزب هللا در 
علیه رژیم های دست نشانده ایاالت متحده و 
اسرائیل و از حق مشارکت آنان در رقابت 
منظور  به  شان  مطالبات  و  انتخاباتی  های 
اصالح نظام سیاسی لبنان دفاع کنیم، اما به 
خاص  های  تاکتیک  از  نبایستی  وجه  هیچ 
و  کنیم  حمایت  اهدافی  چنین  درک  در  آنان 
هم چنین نبایستی دیدگاه های پشت سرگذاشته 
آنها )به گمان نویسنده این سطور، م.( مثال 

در حوزه روابط بین جنسیتی  را بپذیریم.

علیه  حماس  مبارزه  از  حمایت  همچنین 
باشد،  می  صحیح  اقدامی  نیز  صهیونیسم 
بخصوص در مواقعی که اقدامات حماس از 
از  باشد.  فلسطین برخوردار  پشتیبانی مردم 
جریانات مذکور متوجه می شویم که مقاومت 
مردم تحت استعمار و اشغالگری بدون توجه 
مورد  بایستی  می  آن  شکل  و  چگونگی  به 
زمانی  در  بخصوص  گیرد،  قرار  حمایت 
که بدیل های چپ در نظر مردم بی اعتبار 
حمایت  که  نمود  اشاره  )بایستی  باشند  شده 
زمانی  در  تنها  حماس  سازمان  از  مردمی 
ایجاد شد که آنان خیانت چپ های سکوالر 
را به آرمانهایشان مشاهده نمودند.( بعالوه، 
تشکل  همانند   ۱9۸۷ سال  حماس  سازمان 
گیری  موضع  در  زیرا  نیست  آن  امروزی 
های خود بر اثر مواجهه روزانه با تجاوزات 
صهیونیستی و امپریالیستی تغییراتی بوجود 
کمرنگ  تغییرات  این  از  یکی  است.  آورده 
و  آن گروه  اسالمی  اهداف  و  شدن شعارها 
تاکید بیشترش بر سیاست های ملی گرایانه 
می باشد. در سال 2000، خالد حروب یکی 
از ناظران سیاسی نزدیک به سازمان حماس 

نوشت
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“دکترین گفتمانی حماس از اواسط دهه 90 
میالدی تا به امروز به شدت افت نموده است. 
به  بندرت  حماس  رهبران  دیگر  امروزه 
اساسنامه آن سازمان در سال ۱9۸۷ اشاره 
می کنند. امروزه متون، سخنرانی و نمادهای 
مورد استفاده توسط حماس با تمرکز بیشتر 
مورد  در  وجهی  چند  معضالت  روی  بر 
فلسطینیان  عمومی  خشم  فلسطین،  مسئله 
اسرائیل  توسط  هایشان  سرزمین  اشغال  از 
اشغالگری،  این  به  دادن  پایان  چگونگی  و 
آزادسازی  اندیشه  امروز  شوند.  می  منتشر 
فلسطین برای حماس اولویت بیشتری نسبت 
سازمان  آن  اسالمی  عموما  های  جنبه  به 

دارد.”)2۷(   

در سال 200۶، با پیروزی سازمان حماس 
در انتخابات عمومی ماه ژانویه، مسیر طی 
های  گفته  صحت  سازمان  آن  توسط  شده 
را  او  با  نظر  هم  مفسرین  دیگر  و  حروب 
نشان دارد و نیاز به بررسی بیشتر در مورد 
در  بررسی  ساخت،  مطرح  را  سازمان  آن 
حماس  همان  کنونی  حماس  آیا  اینکه  مورد 
ابتدایی در اواخر دهه ۸0 میالدی می باشد. 
البته این بدان معنا نیست که حماس سیاست 
های ارتجاعی )به گمان نویسنده، م.( خود را 
کنار گذاشته باشد. علیرغم آنکه در انتخابات 
سال 200۶ نامزدهای انتخاباتی زن حضور 
تفکیک  لزوم  به  کماکان  حماس  داشتند، 
جنسیتی و همینطور عقیده کهنه لزوم ماندن 
مواردی  چنین  در  دارد.  باور  خانه  در  زن 
چشم  مسائل  این  دیدن  از  نبایستی  ها  چپ 
اعالم  از  پیش  خالصه،  بطور  کنند.  پوشی 
حمایت و یا عدم حمایت می بایستی سیاست 
ها و استراتژی سازمان اسالمی مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گیرند.)2۸(

چپ ها عالوه بر آنکه می بایستی از حقوق 
از  بایستی  نمایند  حمایت  مردم  دموکراتیک 
پس  سیاسی  قدرت  گرفتن  در  حماس  حق 
با  و  عادالنه  و  آزاد  انتخابتی  برگزاری  از 
رای دهی مردم فلسطین دفاع کنند. در نتیجه 
مخالف  موضعی  بایستی  می  ها(  )چپ  ما 
اسرائیل  و  متحده  ایاالت  تالشهای  قبال  در 
ساختن  منزوی  صدد  در  آنان  زیرا  بگیریم 
اعمال مجازات جمعی علیه مردم  حماس و 

غزه هستند.  

حماس،  توسط  قدرت  وقفه  بی  حفظ  البته 
همچون سایر احزاب اسالمگرا که در قدرت 
هستند، راه حل واقعی مشکالت مردم فلسطین 
می  سیاسی  آمده  بوجود  خالء  بود.  نخواهد 
تواند توسط چپ های سکوالر پر شود، زیرا 
آنان متعهد به استراتژی های موثرتر برای 
تمامی  فلسطینیان، کارگران عرب و  آزادی 
توجه  بدون  منطقه  سرتاسر  در  دیدگان  ستم 

بدون نوع مذهب آنان خواهند بود.

در عراق، از حق عراقی ها برای مقاومت 
هر  در  متحده  ایاالت  امپریالیسم  برابر  در 
به  این  البته  نمود.  دفاع  بایستی  آن  شکل 
و  نیروها  اقدامات  از  دائمی  دفاع  معنای 
نیست.  زمانها  تمامی  در  مختلف  گروههای 
در اولین گام از مقاومت مردم عراق، شیعه 
داشتند و  و سنی هر دو در مبارزه شرکت 
ایجاد جبهه واحدی در قالب جنبش آزادیبخش 
مبارزاتی  اتحاد  اوج  بود.  پذیر  امکان  ملی 
تا سال  مشاهده شد.  فلوجه  در حمالت  آنان 
2005، مقتدی صدر از حمایت بخش هایی 
از جمعیت سنی مذهب عراق برخوردار شد 
و آغاز به تشکیل یک جبهه آزادیبخش ملی 

در عراق آغاز نمود.)29(

با این حال، پس از مدتی زوال این شرایط و 
افزایش فرقه گرایی دیده شد. تمامی گروههای 
کشتارهای  به  دست  مقاومت،  در  حاضر 
بیرحمانه و بیرون راندن افراد عادی از خانه 
های شان می زدند. در نهایت نیروهای سنی 
با ایاالت متحده در قالب تشکلی تحت عنوان 
“شورای بیداری” همکاری نمودند. در چنین 
شرایطی که جبهه مبارزان به سبب خشونت 
امپریالیسم  با  آنان  معامله  و  ای  فرقه  های 
می  آنان  از  حمایت  ادامه  بود،  شده  تجزیه 
سال  از  پس  باشد.  نادرست  کاری  توانست 
سپاه  جمله  از  گروهها  از  بسیاری   ،200۸
فعالیت خود  مقتدی صدر  به رهبری  مهدی 
دادند. صدر  ادامه  زمینی  زیر  بصورت  را 
مجددا در عرصه سیاسی عراق با پیروزی 
جریان  عنوان  به   20۱۱ سال  در  حزبش 
این  با  شد.  آن کشور مطرح  سیاسی  اصلی 
بخش  رهایی  اصیل  جبهه  یک  ایجاد  امکان 
ملی که تمامی گروهها از جمله شیعیان، سنی 
ها و کردها را در بر گیرد تا از طریق آن 
بتوان عراق را از سلطه ایاالت متحده نجات 
استقالل خود  دوباره  بتواند  آن کشور  داد و 
را باز یابد در آینده نزدیک نا محتمل بنظر 

می رسد.

وضعیتی مشابه وضعیت عراق در افغانستان 
نیز وجود دارد. ما می بایستی از حق مردم 
حمایت  شان  سرنوشت  تعیین  در  افغان 
متحده  ایاالت  اشغالگری  با  قاطعانه  و  کنیم 
که  طالبان  گروه  حال  این  با  کنیم.  مخالفت 
مبارزه  ناتو  و  متحده  ایاالت  نیروهای  علیه 
می کنند، یک جنبش رهایی بخش ملی اصیل 
نیستند آنان حتی نیرویی ضد امپریالیست نیز 
نیستند. پایگاه آنان در میان قوم پشتون است 
که در حدود ۴0 درصد جمعیت افغانستان را 
تشکیل می دهند. طالبان سازمان شدیدا فرقه 
قومیتی  مرزهای  از  بندرت  که  هستند  گرا 
و  گیرانه  سخت  تفسیر  روند.  می  فرا  خود 
با  منطبق  که  اسالم،  از  آنان  نظرانه  تنگ 
فرهنگ پشتون هاست در میان تاجیک ها، 
هزاره ها، ازبکها و سایر اقلیت های قومیتی 

واقع،  در  شود.  می  دیده  کمتر  افغانستان 
بنظر می رسد که غیر پشتون های افغانستان 
ایاالت متحده را به طالبان ترجیح می دهند.
اندازی مبنی بر  بنابراین ترسیم چشم   )۳0)
ملی  بخش  رهایی  جبهه  یک  ایجاد  امکان 
اصیل توسط طالبان در اتحاد با تمامی مردم 

افغانستان امری نامحتمل بنظر می رسد.

نارضایتی  نیز  ها  پشتون  میان  در  حتی 
عمومی ای نسبت به سیاست های ارتجاعی 
طالبان وجود دارد. به همین خاطر این قوم 
نیز در جنگ سال 200۱ از ورود نیروهای 
آمریکایی حمایت کردند. با این حال، نابودی 
توسط  شده  ایجاد  قانونی  غیر  و  وسیع  های 
کشورهای  یعنی  شان  متحدان  و  اشغالگران 
که  آورده  بوجود  را  شرایطی  ناتو،  عضو 
کشاورزان و کارگران روستایی بی خانمان 
طالبان  امروزه  پیوندد.  می  طالبان  به  شده 
نوعی متفاوت از نیروهایی هستند از زمان 
جنگ افغان ها با شوروی ظهور کرده اند، 
با این حال آنان هنوز هم سیاست هایی عقب 

مانده و ارتجاعی دارند.

امپریالیست  ضد  عنصری  اساسا  طالبان 
میالدی   90 دهه  در  آنان  بعالوه  نیستند. 
این  بودند،  متحده  ایاالت  با  مذاکره  به  مایل 
گروه روابط نزدیکی با پاکستان دارند و می 
پاکستان  گذاری  تاثیر  مجرای  بعنوان  توانند 
در افغانستان عمل نمایند. همانگونه که پیش 
پاکستان گروه طالبان  این نیز بحث شد،  از 
را تربیت نمود و به فعالیت های آن توسعه 
بخشید و تا به امروز نیز سرویس اطالعاتی 
داخلی  سرویس  بعنوان  پاکستان  ارتش 
جاسوسی پاکستان، اصلی ترین متحد طالبان 
سه  طول  در  که  ای  منطقه  در  است.)۳۱( 
نابود  داخلی  نبردهای  و  جنگ  اثر  بر  دهه 
شده بود و با اقتصادی که در دست باندهای 
تولیدکننده تریاک بوده است و دارای صنایعی 
جزئی بوده، بی شک نیروهای سیاسی بطور 
اجتناب ناپذیری مجری خواسته های قدرت 
ائتالف  میان  این  در  اند.  بوده  بزرگ  های 
شمال تحت حمایت هندوستان و ایاالت متحده 
های  سیاست  مجری  طالبان  و  داشت  قرار 
خالصه،  بطور  بود.  افغانستان  در  پاکستان 
امیدی برای تشکیل یک جبهه آزادیبخش ملی 
از سوی افغان ها وجود ندارد. به دالیل ذکر 
شده، علتی برای حمایت چپگرایان از طالبان 
نیز  انتقادی  دیدگاهی  آنان  بلکه  ندارد  وجود 

نسبت به طالبان خواهند داشت.  

امپریالیسم  علیه  عمدتا  بنیادگرا  گروههای 
ضد  ماهیتا  آنان  اما  اند  کرده  مبارزه 
این  تاریخچه  به  اگر  نیستند.  امپریالیست 
گروهها و احزاب بنگریم، در خواهیم یافت 
امپریالیسم  علیه  هایی  برهه  در  آنان  که 
جنگیده اند و در عین حال در مواقعی نیز به 
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همکاری با قدرت های امپریالیستی پرداخته 
اند. برای مثال، سازماندهی قیام علیه سلطه 
گری بریتانیایی ها بر فلسطینیان در دهه ۳0 
میالدی از طریق یک روحانی سنی رادیکال 
آن  از  پس  شد،  انجام  قسام  عزالدین  بنام 
انگیزه ای برای دیگر مبارزان  قیام مذکور 
اخوان  شد.)۳2(  رادیکال  اسالمگرای 
اصلی  هدف  علیرغم  مصر،  در  المسلمین 
اش که تبدیل شدن به یک گروه غیر سیاسی 
بود، موضعی ضد امپریالیستی علیه بریتانیا 
همچنین،  جنگید.  آنان  علیه  و  نمود  اتخاذ 
)امام( خمینی در راس انقالبی قرار گرفتند 
حمایت  مورد  نظام  سرنگونی  به  منجر  که 
را  عمده  چالشی  و  شد  شاه(  )رژیم  آمریکا 
برای قدرت ایاالت متحده در منطقه پس از 
دیگر،  بعبارت  آورد.  بوجود   ۱9۷9 سال 
را  خود  مواقع  برخی  اسالمی  بنیادگرایان 
شرایطی می بینند که مجبورند علیه قدرتهای 

امپریالیستی موضع گیری نمایند.

از  این حال، در سوی دیگر نمونه هایی  با 
همکاری این گروهها با قدرت های استعماری 
که  رمضان  سعید  مثال،  برای  دارد.  وجود 
نقشی اساسی در تاسیس شاخه های مختلف 
مناطق  تا  آفریقا  شمال  از  المسلمین  اخوان 
جنوب آسیا داشته است، مجموعه مذاکراتی 
تا حدی که  انجام داده است  با غربی ها  را 
بسیاری بر این باورند که وی گماشته ایاالت 
متحده در منطقه است. زمانی که ایاالت متحده 
 ۱95۸ سال  در  را  خود  نیروهای  آمریکا، 
بریتانیایی  نیروهای  و  نمود  اعزام  لبنان  به 
به اردن منتقل شدند، اخوان السملمین اردن 
ملی  قیام  سرکوب  در  خارجی  نیروهای  به 
کشور  دو  هر  در  استعماری  ضد  گرایانه 
یاری رساند. بطور خالصه، ما مشاهده می 
کنیم که گروههای اسالمگرای سیاسی اغلب 
در پی منافع گروهی خویش هستند و لزوما 
بنابراین  ندارند.  امپریالیستی  ضد  ماهیت 
از  زمانها  تمامی  در  و  کنیم  اشتباه  نبایستی 
اسالمگرایان حمایت نمائیم. در عوض برای 
حمایت یا عدم حمایت از احزاب اسالمی و 
تجزیه  به  نیاز  مورد  این  در  گیری  تصمیم 
موردی  بررسی  و  تاریخی  دقیق  تحلیل  و 

عملکرد آنان وجود خواهد داشت.  

نتیجه گیری

امروزه، تاخت و تاز و ویرانگری امپریالیسم 
و و نئولیبرالیسم بوضوح قابل مشاهده است. 
علیرغم جانباختن ده ها هزار نفر در طول 
اشغال عراق و افغانستان به رهبری ایاالت 
اثر  در  نیز  نفر  ها  میلیون  از  بیش  متحده، 
بصورت  آزاد  بازار  اقتصاد  غارتگری 
این  با  شوند.  می  خساراتی  متحمل  روزانه 
وجود ما شاهد پیکره بندی دوباره نیروهایی 
با  سکوالر،  گرایان  ملی  هستیم.  منطقه  در 

اند،  شده  مواجه  توجهی  قابل  عمومی  اقبال 
آنان نیرویی هستند که باعث ایجاد تغییراتی 
شدند.  میالدی   ۶0 و   50 دهه  در  اساسی 
در دهه ۷0 میالدی، تالش زیادی از سوی 
رژیم های عرب منطقه به منظور ایجاد ثبات 
آنان  حمایت  را  آن  از  بخشی  که  شد  انجام 
گرایی  ملی  علیه  “اسالمگرا”  نیروهای  از 

سکوالر و چپگرایی شامل می شد.

گذشته  ماه  چندین  از  که  کنونی  های  قیام 
آغاز شده است حکایت از گسست کشورهای 
رسیده  ارث  به  موجود  وضعیت  از  منطقه 
های  جنبش  دارد.  پیش  دهه  سه  یا  دو  از 
توده ای ای که در سرتاسر منطقه گسترش 
مستبدان  دیکتاتوری  حاکمیت  علیه  اند  یافته 
شکل گرفته اند. معترضان اغلب شورشیانی 
علیه نظام سیاسی و اقتصادی ای هستند که 
تحت عنوان “نئولیبرالیسم” شناخته می شود. 
هایی  پرسش  طرح  باعث  اخیر  انقالبات 
پیرامون چگونگی بازتوزیع ثروت بین مردم 
برای  واقعی  حل  راه  اند.  شده  حاکمان  و 
مبارزات کنونی که علیه غارتگری سرمایه 
شکل  خاورمیانه  در  امپریالیسم  و  داری 
گرفته اند، تنها باز تولید یک جریان چپ نو 
می باشد. همانگونه مبارزات در کشورهای 
مختلف از پاکستان تا الجزایر و از تونس تا 
به صحنه  نشان می دهد مردم عادی  مصر 
مبارزه باز گشته اند. در چنین بستری است 
که جریان چپ می تواند رشد یابد و تقویت 
آید.  پدید  نو  چپ  جریان  آن  دل  از  و  شود 
نوع  است  قادر  تنها  نه  چپی  جریان  چنین 
را  داری  سرمایه  علیه  رهبری  از  متفاوتی 
اعمال نماید، بلکه می توان علیه اولویت های 
منفعت  و  نئولیبرال  داری  سرمایه  نظر  مد 
حاکمان محلی از آن سیاست ها سازمان یابد. 

این امر چالش هزاره جدید خواهد بود.   

________________________
________________
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حذف  اندکی  تعداد  و  کروشه  داخل  موارد 
و  شناسی  انسان  از  ترجمه   در  اضافات  و 
فرهنگ است و با هدف عدم سوء استفاد هاز 

با  انجام گرفته است. توضیات مترجم  مقاله 
حرف م. مشخص شده است یا داخل پرانتز 

آمده است.

قابل ذکر است که در این مقاله همچون سایر 
مقاالت انسان شناسی و فرهنگ، هدف اطالع 
انتشار مقاله به هیچ وجه به  رسانی بوده و 
قضاوت  نیست.  آن  تکذیب  یا  تایید  معنی 
درباره  محتوای مقاله ها بر عهده خوانندگان 
تحریک  تنها  انتشار،  برای  ما  مرز  است. 
آمیز نبودن، علمی بودن و ارائه نادرست )و 

نه تفسیر عقیدتی( واقعیت ها است.  
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خاورمیانه

ناتانیاهوی سلفی
بیژن چهررازی

پیامبر  زندگی  مورد  در  فیلمی  انتشار 
اسالم  و اعتراضات مسلمانان در تقریبا 
بیشتر کشورهای مسلمان در چند روز 
جهان  عمومی  های  رسانه  در  اخیر 
اختصاص  خود  به  را  سهم  بیشترین 

داده است.

به  تازگی  به  آفریقا که  در کشورهای شمال 
را  عربی«  »بهار  افتخار  مدال  آنها  سینه 
آتش زدن پرچم  با  نفر  اند هزاران  چسبانده 
بعضی  حتی  و  اسرائیل  و  آمریکا  های 
و  های  خانه  به سفارت  اروپائی  کشورهای 
شده  ور  حمله  متحده  ایاالت  های  نمایندگی 
سه  حداقل  و  آمریکا  سفیر  لیبی  در  حتی  و 
شدند.  حمالت  این  قربانی  دیگر  آمریکائی 
که این در نوع خود برای کشورهای عربی 

بدعتی است.

انتظامی  نیروهای  تهاجمات  این  برابر  در 
ننشستند  کار  بی  عربی«  »بهار  کشورهای 
و چند نفری از تظاهر کنندگان را از بهار 
با  تا  نمودند  دنیای دیگری ارسال  به  عربی 

سفیر آمریکا در لیبی همسفر شوند.

من به جزئیات بیشتری از این تحوالت نمی 
پردازم وقصدم هم بررسی زمینه ها و پیشینه 
یابی  دست  بیشتر  بلکه  نیست،  حوادث  این 
به این نکته مهم است چرا در آستانه یازده 
بسیاری  در  همزمان  اتفاقاتی  چنین  سپتامبر 
از کشورهای خاورمیانه صورت میگیرد؟ و 
چرا توهین به مقدسات اسالمیون به دینامیتی 
که  است  شده  تبدیل  حاضر  و  حی  همیشه 
هرکسی و تکرار میکنم هرکسی میتواند آنرا 

شعله ور کند.

همه ما شاهد بودیم که شورش ها و تظاهرات 
مردم در تونس، مصر و لیبی و یمن سمت و 
سوی اصلی  مبارزه اش  سرنگونی مستبدین 
دست نشانده آمریکا بود البته بدون آنکه این 
فراتر  واقعا  مرز  و  حد  این  از  اعتراضات 
خود  و  گردد  باالتری  مرحله  وارد  و  رود 

امپریالیسم را هدف قرار دهد.

ویژگی  این  نیز  صاحبنظران  از  بسیاری 
مشترک در این اعتراضات را شاهدی بر این 
گزاره میاوردند که گویا دوران انقالبات ضد 
حجتی  چه  و  است  شده  سپری  امپریالیستی 
معروف  نشاندگان  دست  که  شفافتر  این  از 
مانند  ای  وابسته  مستبدین  آمریکا،  بدنام  و 
مبارک و بن علی آماج حمالت مردم قرار 
میگیرند و جامعه ای که با رعد و برق های 
نئولیبرالی امپریالیستی به مزرعه ای سوخته 
مبدل شده به پا میخیزد و طلب نان و آزادی 
میکند ، فرعون را سرنگون میکند ولی حتی 
به خود جرات انتقاد از منبع اصلی تمامی این 

نمی  امپریالیسم جهانی را  یعنی  ها  مصیبت 
دهد. به عکس خانم کلینتون با شکل و شمایل 
دفتر  را  آفریقا  شما  خندان  و  راضی  کاملن 
مشغول  راست  و  و چپ  میکند  دومش  کار 
گرفتن امتیازات اقتصادی از سران تازه به 
تعظیم  با  آنان  و  میشود  شده  رسانده  قدرت 
وزیر  با  یادگاری  گرفتن عکس  و  تکریم  و 
در  صدایشان  تنها  نه  آمریکا  خارجه  امور 
نمی آید که این وطن فروشی مایه مباهاتشان 

نیز می باشد.

وارد این بحث نمی شوم که چگونه آمریکائی 
ها با درایت رذیالنه ای تمامی جنبش ها را 
سال هاست که از طریق  نفوذ برنامه ریزی 
موسسات  و  ها  او  جی  ان  ایجاد  با  و  شده 
خیریه و حقوق بشری و سازمان های حمایت 
از حقوق زنان و کودکان و اتحادیه ای آزاد 
لیبرال  دانشجوئی  های  انجمن  کارگری، 
انتقادی  فرهنگی  های  انجمن  و  دمکرات 
با  و  اند  آورده  بوجود  آنها  حتی  و  کنترل 
حمایت مالی گسترده موسسات حقوق بشری 
نیروهای  آگاهی  با  و  اروپائی  و  آمریکائی 
انتظامی-امنیتی رژیم های کشورهای شمال 
آفریقا و زیر سبیل مبارک و بن علی عملن 

اپوزیسیون سازی کرده اند.

وضعیت  از  متحدنشان  و  ها  آمریکائی 
مطلع  کارگزارانشان  ثبات  عدم  و  انفجاری 
بر  تائیدی  لیکس  ویکی  گزارشات  بودند 
پیش  سال  چندین  از  آنها  ماست  ادعای  این 
آنها  خواباندن  و  سازی  اپوزیسیون  پروژه 
در  تا  کردند  آغاز  با حوصله  سرکه  در  را 
بزنگاه تاریخ از اوج گرفتن انقالب مردمی 
ندهند  اجازه  تا  بمانند  امان  در  زحمتکشان 
کارگران و زحمتکشان این کشورها رهبری 
ضرب  تا  گیرند  بدست  را  ها  شورش  این 
مبارزات  هجویات  با  را  انقالبات  زور  و 
دمکراسی  و  آزادی  برای  آمیز  مسالمت 
خوابانده  سرکه  در  آلترناتیوهای  و  بگیرند 
را به جای کارگزاران قبلی خود بگمارند و 

موفق هم شدند.

فریب  تا  است  ایران  چپ  برای  درسی  این 
دکان های حقوق بشری مدل های سان سوچی 
و پوسی رائیت و ایران تریبونال را نخورند 
که این تازه نوک تیز کوه یخی امپریالیستی 
برای زدن اردنگی جانانه به جنبش آتی مردم 

ایران است.

 نکته جالب توجه در تظاهرات اخیر 
سلسله  متحدانشان  و  آمریکا  علیه  بر 
پرچم  با  های  سلفی  پرده  بی  جنبانی 
و  بلند  های  ریش  و  سیاهشان  های 
جماعت  این  است.  خاصشان  شمایل 
که از نزدیک ترین متحدان عربستان 
سربازان  دیگر  معنائی  به  و  سعودی 
قطر  و  مدینه  و  مکه  شیوخ  »گمنام« 
با  و  نعمتشان  ولی  فرمان  به  و  اند  دبی  و 
پول همین شیوخ بواسیری سوریه را به آتش 
آهنگان  پیش  به  ناگهان  اند  کشیده  خون  و 
سفارت سوزی و سفیر کشی و مبارزات ضد 

امپریالیستی تبدیل شده اند.

به  شانه  افغانستان  در  که  متحجرین  این 
نظامی  مستشاران  و  افغان  مجاهدین  شانه 
برابر  در  پاکستان  و  آمریکا  امپریالیسم 
پس  و  جنگیدند  شوروی  نظامی  نیروهای 
از خروج نیروهای  شوروی شمشیر را به 
صورت مجاهدین افغان کشیدند و به قتل عام 
هزاره ها پرداختند و در معیت بن الدن  وبا 
مجاهدین  قطری   – سعودی  دالرهای  پترو 
افغان را سرنگون و حکومت طالبان را بر 
قرار کردند و بدستور همین شیوخ سعودی به 
بمبگذاری و کشتار شیعیان در عراق دست 
عشق  و  اند  پریده  خواب  از  ناگهان  زدند 
بدور  را  خود  متدین  ارباب  به  خود  عمیق 
انداخته اند و شده اند ضد امپریالیست و مدافع 

استقالل مصر و تونس و سوریه؟

از همه جالب تر آنکه همه میدانند سلفی ها 
تنها  نه  اروپا  در  چه  و  خاورمیانه  در  چه 
خود  خالصانه  و  برادرانه  روابط  همچنان 
را با منابع مالی خویش در کشورهای خلیج 
فارس حفظ کرده اند بلکه  عملیات اخیر در 
حلب و جنوب سوریه سرسپردگی آنان را به 

ناتو و عربستان شفاف تر کرد.

برای روشن تر شد عرایضم باید پای رژیم 
بهانه  بکشم.  میان  به  نیز  را  ایران  اسالمی 
انرژی هسته ای و دشمنی رژیم الترا راست 
لیکود و شیوخ عرب منطقه با ایران و تصمیم 
اسرائیل و عربستان که به هر قیمتی شده و 
با هر هزینه ای مانع به نتیجه نشستن پروژه 
پایه های  ی هسته ای ایران گردند یکی از 
اصلی این ناآرامی های اخیر است، انتخابات 
و  اوباما  قطعی  تصمیم  و  آمریکا  در  آتی 
حزبش برای ممانعت از باال گرفتن درگیری 
شدیدی  نگرانی  اسالمی،  رژیم جمهوری  با 
ایجاد  منطقه  نفتی  شیوخ  و  اسرائیل  برای 
جنگ  های  عربده  و  تهدیدها  است.  کرده 
و  اسرائیل  روابط  وضعیت  ناتانیاهو  طلبانه 
با مشگالت جدی مواجه کرده است  آمریکا 
در حالیکه جمهوری خواهان و رومنی اوباما 
به مصامحه با ایران متهم میکنند ناتانیاهو و 
جناح هار صهیو نیست ها در داخل و خارج 
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از اسرائیل با در پیش گرفتن سیاست تهدید و 
ارعاب ایران و جنگ افروزی سعی در دامن 
زدن به آتش اختالفات در خاورمیانه داشته و 
سعی دارند از این طریق در انتخابات آمریکا 
به شکل زیرکانه ای به نفع حزب جمهوری 
خواه و رومنی وارد کارزار انتخاباتی شوند. 
طبعا این درگیری ها به دالیل متعددی آشکار 
صورت نمی گیرد مثال اوباما تصمیم گرفته 
آمریکا که  از  ناتانیاهو  آینده  دیدار  است در 
دیدار  با وی  بزودی صورت خواهد گرفت 

نکند.

ناتانیاهو نیز به نوبه خود برای ضربه زدن 
به اوباما در انتخابات تاکتیک هائی را به کار 
گرفته مثلن ایجاد درگیری در مصر و تونس 
و جالب تر از همه سر به زنگاه تهیه فیلمی 
تحریک کننده و هجو با دوبله عربی و توسط 
آن  اسرائیلی ها هم در  ارتباطی مشکوککخ 
با  دراینترنت  آن  انتشار  در  نیستند  نقش  بی 
های  مهره  و  همدستان  ی  حمایت صمیمانه 
ناگهان  که  ها  وهابی  و  ها  سلفی  عربستان 
در  و  دارند  می  بر  امپریالیستی  ضد  پرچم 
به  مسلحانه  همین جماعت  سینا  شبه جزیزه 
ارتش مصر حمله میکنند در تمام این عملیات 
آشکارا آمریکا و شخص اوباما مورد حمله 
به  آمریکا  اتوریته  و  میگیرد  قرار  تهاجم  و 
تمسخر گرفته میشود و پرچم و سفیراش را 

زغال میکنند آنهم در چند قدمی انتخابات.

 اما این اوباماست که با کارگردانی ناتانیاهوی 
ماجوج  و  اعجوج  لشگر  و  صهیونیست 
ناتوان  و  بی عرضه  فردی  عربستان  سلفی 
مسلمان  افراطیون  برابر  در  گر  مماشات  و 
جلوه داده میشود و رومنی با شعارهای جنگ 
این  برابر  در  را  آهنین  مشت  نقش  طلبانه 

عاجز بازی میکند.

با  ناتوان  اوبا ما رئیس جمهوری ناموفق و 
سلفی  لشگر  سیاهی  و  اسرائیل  کارگردانی 
برای تحت تاثیر قرار دادن مردم آمریکا تا 

رومنی را جایگزین اوباما کنند.

 – نئوکانی   – زیرکانه صهیونیستی  سناریو 
بسیاری  دارد  اما یک مشگل کوچک  سلفی 
بدنبال  ها  درگیری  این  در  که  جوانانی  از 
سلفی ها و برای اعاده حیثیت محمد از در 
واقعن  شاید  باالمیروند  ها  سفارت  دیوار  و 
به فکر مبارزه ای ریشه ای با امپریالیسم و 
آتش است،  با  بازی  این  بیفتند!  همدستانشان 
سوزی  آتش  به  میتواند  ناتانیاهو  سیاست 
که  بازی  گرددف  تبدیل  منطقه  در  بزرگی 
را  عربستان  و  اسرائیل  دامن  واقعن  شاید 
ضد  انقالب  یک  با  را  منطقه  و  بگیرد  هم 

امپریالیستی توده ای مواجه سازد.

خشونت بریدن گلو با چاقو یا ضد 
خشونت ُپر کردن گلو با پنبه؟

محسن نوربخش

خاورمیانه

کنندِه  گمراه  و  وقفه  بی  تبلیغات  بستر  در 
کلمه  شنیدن  با  ها  بعضی   ، روزها  این 
ذهن  در  ها”  “امپریالیست  یا  “امپریالیسم” 
خود هیوال های عجیب و غریبی را مجسم 
می کنند که مثل این که روی این کره خاکی 
این  که  حالی  در  ندارند.  ای  عینی  وجود 
از  خاصی  مرحله  امپریالیسم  نیست.  طور 
ای  مرحله  است.  داری  سرمایه  نظام  رشد 
است  انجامیده  انحصار  به  تولید  تمرکز  که 
 ، امپریالیسم  یا  انحصاری  داری  سرمایه  و 
آن  و  درآورده  خود  سلطه  تحت  را  جهان 
کرده  تقسیم  امپریالیستی  های  قدرت  بین  را 
است. سرمایه داران زالو صفت در دوران 
امپریالیسم اگر چه به خاطر جنایات شان علیه 
کشور  های  خلق  و  و زحمتکشان  کارگران 
هائی که آن ها را تحت سلطه خود در آورده 
لحاظ جغرافیائی  از  یا  که  کشورهائی   - اند 
در جای خاصی از کره زمین واقع شده اند 
چپاول  در  خاصی  استراتژیک  موقعیت  که 
امپریالیستی دارا می باشند و یا از منابع و 
معادن زیر زمینی غنی ای برخوردار هستند 
و یا حتی دارای جمعیت فراوان برای استفاده 
از نیروی کار ارزان هستند - “هیوال صفت” 
شیره  کشیدن  با  جائی  در  ولی  باشند،  می 
جان کارگر زن و یا مرد مثال بنگالدشی در 
کارگاه های لباس دوزی ، منافع مادی خود 
آنها  را تأمین می کنند بدون این که بر سر 
هر  هم  را  کار  آن  البته  که   - بریزند  بمب 
وقت لزومش پیش بیاید حتما می کنند و از 
آن ها دریغ نخواهند کرد . در جای دیگر نیز 
تأمین و تضمین منافع  امپریالیست ها برای 
خود جنگ های خونین ارتجاعی به راه می 
در عراق و  اندازند ، همان طور که اخیراً 

افغانستان کردند.

کارخانه  داران  سرمایه  که  است  واضح 
تا  تولید اسلحه ، خواهان جنگ هستند  های 
در  برسانند.  فروش  به  را  شان  محصوالت 
حالی که سرمایه داران تولیدات مصرفی مثال 
“تلفن همراه” ، خواهان امنیت و ثبات در یک 
کشور هستند تا مردم آن جا در شرایطی به 
خانواده  اعضای  از  یک  هر  که  ببرند  سر 
تا آن  “تلفن همراه” شود.  شان صاحب یک 

سرمایه دار ها به اندازه جمعیت کره زمین، 
تلفن تولید کرده و آن محصوالت را به فروش 
برسانند. واضح است که “بشر دوستی” این 
بخش از امپریالیست ها در تضاد مستقیم با 
“بشر نابودی” آن بخش دیگر قرار دارد. چرا 
آوار  زیر  در  که  هائی  انسان  اندازه  به  که 
بمب ها از بین می روند ، پتانسیل مصرف 
تا مدل های مختلف  بیست   ، ده  بودِن  کننده 
“تلفن همراه” هم برای هر یک از آن ها و به 
همراه آن ها از بین می رود و “حقوق بشر” 
ی آن ها برای آزاد بودن در استفاده از این 
تکنولوژی ها هم پایمال شده و به گورستان 

فرستاده می شود!

عنوان  به  چه  اگر  ها  امپریالیست  واقع  به 
یک مجموعه در حفظ سیستم سرمایه داری 
جهانی و استثمار انسان از انسان با همدیگر 
وحدت نظر دارند ، اما بر سر حفظ و بسط 
تضاد  حال  در  همواره  خود  مشخص  منافع 
از  برند.  به سر می  یکدیگر  با  و کشمکش 
طرف دیگر علیرغم گلوبالیزاسیون سرمایه 
ادغام سرمایه  با  پیدایش کمپانی هائی که  و 
این  آیند،  می  وجود  به  کشوری  چند  های 
تضاد ها و کشمکش های ذاتی و طبیعی بین 
امپریالیستی  های  دولت  بین  تنها  نه  ها،  آن 
موجود بلکه در بین سرمایه داران یک کشور 
امپریالیستی هم خود را به طور وضوح نشان 
میدهند. مثالً در سطح کشوری، کمپانی های 
بزرِگ تولید کننده کاالهای یک بار مصرف 
با  بادوام  مصرفی  کاالهای  تولید  صنایع  و 
های  شرکت  و  مالی  و  بانکی  موئسسات 
اسلحه سازی سبک و سنگین ، همه و همه 
تضاد مشخص  و  مشترک  منافع  یکدیگر  با 
دارند که حفظ ، حمایت و هدایت این منافع 
و تضاد ها به دولت های وقت و نمایندگان و 
کارگزاران بورژوازِی فعال در این دولت ها 
واگذار می شود که این امر با کمکِ تصویب 
الیحه های قانونی و تحقق و اجرای سیاست 
های خارجی آن دولت ها صورت می گیرد.

داران  سرمایه  که  تضادی  هر  علیرغم  اما 
های  دولت  دارند،  یکدیگر  با  امپریالیست 
امپریالیستی در جهت حفظ نظام امپریالیستی 
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خود سیاست هائی را پیش می برند که ممکن 
سرمایه  از  بخش  آن  یا  این  منافع  با  است 
داران امپریالیست در تضاد باشد. مسلم است 
تجاوز  به  امپریالیستی  های  دولت  وقتی  که 
و اشغال سرزمین های دیگر می پردازند و 
بمب و خمپاره  به صورت  ها دالر  میلیارد 
بر سر مردم بی گناه می ریزند، این به نفع 
سرمایه داران کارخانه های تولید اسلحه می 

باشد.

با درک مسایل فوق و شناخت درست و واقعی 
در  که  هاست  امپریالیست  و  امپریالیسم  از 
رابطه با ایران و برخوردهائی که اخیراً در 
ارتباط با زندانیان سیاسی جان باخته در دهه 
۶0 و خانواده های داغدار آن ها مطرح است 
می توان به واقعیت هائی پی برد. مدت زمان 
زیادی نمی گذرد که در راستای پروژه های 
 ، امپریالیستی  اهداِف گوناگوِن  با  مختلف و 
تقسیم و پخش بودجه اختصاصی ۷5 میلیون 
دالری وزارت خارجه آمریکا و ۱5 میلیون 
از  بخشی  که  هلند  خارجه  وزارت  یوروئی 
و  رادیو  از  بعضی  اختیار  در  بودجه  آن 
فارسی  اینترنتِی  های  سایت  و  ها  تلویزیون 
زبان قرار گرفت، عکس العمل ها و موضع 
گیری های مختلفی در میان مخالفین ریز و 
در  اسالمی  جمهوری  منفور  رژیم  درشت 
از  است.  گرفته  صورت  کشور  از  خارج 
گروه  و  بشر”  “حقوق  ایرانی  های  سازمان 
ها و افراد به اصطالح خواهان ترویج حقوق 
گرفته  ایران  در  دمکراسی  استقرار  و  بشر 

تا مبلغین “تغییر بدون خشونت” و جمهوری 
دست  به  برای  یک  هر  غیره…  و  خواه 
به  خود  برای  بودجه  این  از  بخشی  آوردن 
باید  اطالع  اند.برای  افتاده  تکاپو  به  نوعی 
شده  اعالم  بودجه  از  میان  دراین  که  بدانیم 
صدای   20۱0 سال  دالری  میلیون   20۶
برنامه  دنیا  مختلف  زبان  به 5۳  که  آمریکا 
تولید میکند، حجم تولید برنامه های فارسی 
تبلیغاتی وابسته به وزارت  این ارگان  زبان 
خارجه آمریکا که معّرف خطوط و نظرات 
امپریالیسم آمریکا در رابطه با ایران است، 
به  اگر  دارد.  قرار  باالئی  بسیار  مقام  در 
رسانه  این  های  برنامه  از  بعضی  محتوای 
در  کوشش  که  دید  خواهیم  شویم  متمرکز 
“آلترناتیو سازی” یا “چهره سازی” یکی از 
فعالیت های آن را تشکیل می دهد. این هدفی 
اندر کار ،  امپریالیست های دست  است که 
خود  های  سیاست  پیشبرد  جهت  در  امروز 
به آن نیازمندند تا برای پروژه “روز بعد” و 
در صورت لزوم در کشورهای تحت سلطه 
برای انتقال قدرت سیاسی به “آلترناتیو” های 
دلخواه خود، از پیش چهارچوبی طراحی و 
رسیدِن  سر  با  بتوانند  تا  باشند  کرده  تنظیم 
نظر  مورد  موقت  دولت  بعد“،  “روز  موعِد 

را به سرعت بر سر کار بگمارند.

بینیم که  به تجربه عراق نگاه کنیم می  اگر 
که  بود  بزرگی  مشکل  “آلترناتیو”  مسئله 
آمریکائی ها بعد از سقوط غیر منتظره دو 
سه روزه ارتش صدام در عراق با آن روبرو 

شدند. چرا که بعد از این که دولت و ارتش 
صدام سریعا سقوط کردند ، امپریالیست ها 
تعداد بسیار معدودی از عراقی های خودی در 
خدمت داشتند که جمع جمیع آن ها جوابگوی 
پر کردن پست های متعدد وزارتخانه ها و 
ماشین  باالی  های  رده  مدیران  و  معاونان 
احمد  سریع  افول  و  ظهور  شد.  نمی  دولتی 
چلبی نیز بخاطر فقداِن پروژه “چهره سازی” 
و “آلترناتیو سازی” آن زمان امپریالیست ها 
از  ها  امپریالیست  بود.  عراق  مردم  برای 
تسخیر عراق ، بدون آمادگِی داشتِن نیروِی 
بومی برای کنترل و هدایت آن کشور ، درس 

آموختند.

فعالیت های “رهبر  تجربه عراق،  پرتو  در 
سازی” برای ایرانی ها، سال هاست که از 
امپریالیستی جریان  نیروهای مختلف  طرف 
است  یادآوری  به  الزم  نیز  نکته  این  دارد. 
دوره  پایان  در   ، امپریالیسم  کارگزاران  که 
فعالیت های دولتی، یا خود موئسسات جدیدی 
که به آن ها “مخاذن فکری” گفته می شود را 
تاسیس می کنند یا به هیئت امنای “اندیشکده” 
های  سیاست  تا  پیوندند  می  موجود  های 
امپریالیستی را آن طور که خود به آن معتقد 
ببرند.  جلو  به  و  کرده  برنامه ریزی  هستند 
این  سازی”  چهره   ” و  ایران  با  رابطه  در 
ای  سوخته  های  مهره  از  فکری  های  اتاق 
همچون  پاسداران  سپاه  گذاران  بنیان  از 
تا   ، گرفته  گنجی  اکبر  و  سازگارا  محسن 
مشکوک  و  نامعلوم  های  گذشته  با  افرادی 
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مثل امیر عباس فخرآور و احمد باطبی… تا 
هم اکنون، چهره جدید و گمنامی به نام پیام 
اخوان که بنا بگفته خودش حدودده سال است 
که به او تهمت می زنند)یعنی این که او از 
ده سال پیش وارد صحنه سیاست شده است( 
از محصوالت  همه  ها  این  اند.  داده  بیرون 
الزام  و  فکری  های  اطاق  انواع  معروف 
هستند.  ها  امپریالیست  های  سیاست  پیشبرد 
واضح است که برنامه ها و خط مشی اتاق 
و  یکسان  همه  ها  امپریالیست  فکری  های 
یکجور نیستند. نئوکانسرواتیست های جنگ 
با چاقو سر میبرند برای حفظ و  افروز که 
در  را  خود  راه  امپریالیستی  نظام  استمرار 
پیش می گیرند و لیبرال دموکرات های “دل 
نازک” با توسل به “حقوق بشر” و “عدالت 
اجتماعی” و “احترام به مالکیت خصوصی” 
و با تبلیغ اجرای منصفانه و عادالنه “شئون 
نظام کاپیتالیستی” و آن هم نه هر کاپیتالیستی 
، بلکه فقط از نوع “کاپیتالیستِی با عطوفت” 
در “جوامع مدنی و بشری” نظام امپریالیستی 
های  خوانی  روضه  همه  علیرغم  که  را 
به ظاهر صلح طلبانه “دموکرات”  دروغین 
که  است  ارتجاعی  نظامی  نازک،  دل  های 
جنگ و خونریزی و ترور و وحشت جزئی 
جدائی ناپذیر از آن است را به گونه خاص 
میلیون ها  خود حفاظت و علیه کارگران و 
جهان  در  وحشتناک  ستم  و  ظلم  تحت  توده 
ظاهری  حرف  البته   - بخشند  می  تداوم 
لیبرال دموکرات ها از نئوکان ها این است 
که: وقتی میتوان با چپاندن پنبه در حلقوم ، 
صدا را خفه کرد چه ضرورتی به خون و 

خونریزی هست؟

وجوووجود تفاوت فیمابین بخش های مختلف 
امپریالیست ها و اتاق های فکری شان، گاه 
در  مثال  و  اندازد  می  اشتباه  به  را  کسانی 
خود  نزدیک  رابطه  که  اخوان  پیام  مورد 
دوستان  داشتن  و  آمریکا  با وزارت خارجه 
و  آمریکائی  های  دولت  در  شنو”  “حرف 
اروپائی را انکار نمی کند ، گاه چنین گفته 
می شود که از کجا می دانید که نامبرده مثال 
از سازمان جاسوسی آمریکا حقوق دریافت 
ها  امپریالیست  با  که  حالی  در  کند؟  نمی 
بودن لزوما به معنای همکاری با فالن نهاد 
امنیتی نیست. مگر نمی شود که پیام اخوان 
که از اتفاق روزگار فارسی هم صحبت می 
بخشی  نظری  خِط  مرّوج  و  نماینده   ، کند 
آمریکا  در وزارتخانه خارجه  )فراکسیونی( 
مبلّغ  عنوان  به  او  از  شود  نمی  چرا  باشد؟ 
فارسی زبان نظرات لیبرال دموکراسی جناح 
هائی از امپریالیسم آمریکا در میان مخالفین 

رژیم جمهوری اسالمی ، نام برد؟

مطالب زیر که از گفته های خود این شخص 
دمکراسی  و  بشر  “حقوق  با  گفتگوئی  در 

برای ایران” نقل شده است دقیقا بازتاب نکته 
باال هستند. پوچی پیشبرد نظرات و احکامی 
عیان  کند  می  بیان  “گفتگو”  این  در  او  که 
تر از آن است که نیازی به تجزیه و تحلیل 
از  و  باشد  ها  آن  اجرائی  کاربرد  چگونگی 
که  چرا   ، است  خارج  نوشته  این  حوصله 
خود حرف های نامبرده ، بهترین گویای این 

واقعیت هستند:

“ما تصمیم گرفتیم که دولت آمریکا را درگیر 
کنیم و به آنها بقبوالنیم که آینده ی ایران در 
گرو رشد و تعالی جنبش های جوامع مدنی 
ما  نظامی...  تجاوز  طریق  از  نه  و  است، 
به  را  ها  آن  خارجی  های  سیاست  بایستی 
سوئی جهت دهیم که در برگیرنده منافع مردم 
خواهد  می  اخوان  پیام  باشد.“عجبا!  ایران 
مردم  منافع  با  را  آمریکا  خارجی  سیاست 
ایران همسو گرداند! بازهم عده ای می گویند 

اعتقاد به معجزه ، خرافات است!

در ادامه مطلب ، وی می گوید: “…در آن 
امور  200۳(وزارت  های  ها)سال  وقت 
در  سفید  کاخ  در  که  هایی  بحث  با  خارجه 
رابطه با احتمال جنگ با ایران راه می افتاد 
مخالف بود. لذا ما سعی کردیم که به نکته ی 
مشترکی با آنها دست یابیم.” به نظر می رسد 
که جناب اخوان نه تنها در سال 200۳ بلکه 
هم اکنون هم و در واقع در همه این سال ها 
به دنبال “نکته ی مشترک” با وزارت امور 

خارجه آمریکاست!

مشترک  نقطه  همین  دنبال  به  قرار  از  و 
کند  می  اعالم  صراحت  با  وی  که  است 
نوع  بر ضد هر  “من خودم صددرصد  که: 
آمریکا  نظامی  خشونت  چه  هستم  خشونتی 
ایران برای  ایران، چه خشونت در  بر ضد 
نتایج  به نظر من خشونت  تحوالت سیاسی. 
در  اخیرا  من  و  داشت  خواهد  بدی  خیلی 
هستم  شاهد  را  سوریه  شرایط  و  بودم  لیبی 
و امیدم این است که ما بتوانیم با نفوذی که 
داریم در خارج ایران چه دولت آمریکا چه 
دولت کانادا چه اتحادیه اروپا را تحت فشار 
کنند.  پرهیز  نظامی  حمله ی  از  تا  بگذاریم 
دانید که من هم در نشست های  و شما می 
مقامات دولتی آمریکا و مقامات دولتی کانادا 
و اتحادیه اروپا چندین بار شهادت داده ام و 
همیشه بر ضد جنگ و بر ضد تحریم هایی 
بوده ام که به مردم عادی ایران صدمه می 
زند…”و البته برکسی پوشیده نیست که در 
شرایطی که با تجاوز آمریکا و ناتو به لیبی 
- در آن جا پیش آمده است ، پیام اخوان برای 
بود.  رفته  لیبی  به  که  است  نبوده  تعطیالت 
احتماال او در “ماموریت اداری” هست که به 
آن جا رفته بود تا در میان اسالم گرایان لیبی 
موعضه  خشونت  بودن  نادرست  مورد  در 

کند!

جالب است که او فقط به اسالم گرایان لیبی 
هم  ایران  مورد  در  بلکه  دهد  نمی  آموزش 
با  رابطه  در  من  “دیدگاه  که:  هست  مدعی 
ایران این بوده است که راه حل فقط از کانال 
از  بشر  حقوق  اجرای  و  کردن  دموکراتیزه 
مجاری غیر خشونت آمیز است…“که پیش 
اینکه این مسالمت جوئی  می رود. و برای 
گفتگوی  که  است  الزم  کنیم  درک  بهتر  را 
فوق الذکر را دنبال کنیم تا متوجه شویم که 
در رابطه با دادخواهی خانواده های قربانیان 
دهه ۶0 در جمهوری اسالمی می گوید که: 
ایجاد  معنی  به  این  من  برای  “…بنابراین 
به  نه  این  است.  پرهیز  خشونت  فرهنگ 
معنی انتقام که به معنی عدالت است. همچنین 
درباره ی این است که به قربانیان فرصتی 
داده شود تا اندوه و رنج و خشم شان را بروز 
چنین  هم  مردم  شوند. …آن  سبک  و  دهند 
نیاز دارند بدانند که شکایتشان به دیده گرفته 
شده، در غیر این صورت امکان استفاده از 
منظور  به  پس  شد.  خواهد  بیشتر  خشونت 
اجتناب از ارتکاب نقض حقوق بشر در آینده 
نیاز داریم  انتقام، ما  توسط رهبران، و منع 
گذشته  در  بشر  حقوق  نقض  با  طریقی  به 

برخورد کنیم.”

همان طور که در سطور باال دیده می شود 
دادخواهی  با  رابطه  در  اخوان  پیام  نقش   ،
در  که   ۶0 دهه  شدگان  اعدام  های  خانواده 
است  شده  مطرح  تریبونال  نام  به  دادگاهی 
های  خانواده  آتی  خشونت  از  جلوگیری   ،
قربانیان رژیم با “به دیده گرفتن شکایات آن 
داده  قربانیان فرصتی  این  به  که  این  و  ها” 
شود تا “اندوه و رنج و خشم شان را بروز 
دهند و سبک شوند” و “منع انتقام” و “اجتناب 
از ارتکاب نقض حقوق بشر در آینده توسط 
نقش   ، کالم  یک  در  باشد.  می  رهبران” 
با جنایات  با برخورد  پیام اخوان در رابطه 
را  دهه شصت  در  اسالمی  رژیم جمهوری 
“می  کرد:  خالصه  شعار  این  در  توان  می 
بهتر است که دیگر تکرار نشود”  بخشیم و 
! تنها معلوم نیست که با توجه به “نکته ی 
مشترک” او با وزارت خارجه آمریکا ، این 
رهنمود در لیبی چرا این قدر خشونت آمیز 

شد!؟

اما شرم بر جریانات سیاسی و کسانی که با 
هاِی  خانواده  پشت  در  متفاوتی  های  انگیزه 
داغ دیدِه زندانیاِن سیاسِی اعدام شده و زندانیان 
های  زندان  از  مانده”  باقی-  “زنده-  سیاسی 
جمهوری اسالمی ، قرار گرفته و امپریالیست 
ها را در روضه خوانی هایشان در ارتباط با 
دهه ۶0 و سال ۶۷ یاری می دهند ، تا شاید 
از نمِد کمک های مالی امپریالیست ها برای 
خود کالهی بدوزند یا در پروژه “روز بعد” 
آن ها در کنار امثال پیام اخوان ها به منصب 
از  اینان  راستی  به  برسند.  مقامی  و  جاه  و 
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چه مراجعی “دادخواهی” دارند؟ مگر یادشان 
در  که  بودند  ها  امپریالیست  همین  که  رفته 
سال ۱۳5۷ در جزیره “گوادولوپ” با توافق 
مابین خود و مذاکره با بهشتی ، یزدی ، قطب 
خمینی  دسته  دارو  به   ، صدر  بنی  و  زاده 
به  خائن  شاه  رژیم  جای  به  که  دادند  اجازه 
حکومت برسند و به کشتار خلق های ایران 
از خلق ترکمن صحرا گرفته تا ترک ، ُکرد 
، عرب و بلوچ… و به نسل کشی کمونیست 
ها و مبارزین دیگر بپردازند. به راستی چه 
ها  آن  فکری  های  معادله  در  هائی  فاکتور 
عوض شده یا در حال عوض شدن هستند که 
افتاده اند که بعد از  این گونه به دست و پا 
گذشت بیست و چهار سال از فاجعه کشتار 
تابستان  در  سیاسی  زندانیان  جمعی  دسته 
۶۷ ، بعد از گذشت بیست و چهار سال از 
مردان  و  زنان  مبارزترین  و  بهترین  اعدام 
را  شان  سرهای  دالورانه  که  آزادیخواهی 
 - مرگ  نفره”  سه  “هیئت  به  و  گرفتند  باال 
حلقه  بر  و  گفتند  “نه!”  خمینی  نمایندگان  به 
طناب دار بوسه زدند ، حاال “دادخواهی” و 
حامیان   ، خود  که  َمراجعی  از  “دادستانی” 
انداخته  به راه   ، بودند  آن جنایتکاران  وقت 
در  که  ای  انقالبی  مردان  و  زنان  آن  اند. 
امپریالیست ها شکنجه  ارتجاع و  با  مبارزه 
دست  از  که  خواستند  نمی   ، شدند  اعدام  و 
ها  امپریالیست  درگاه  به  اسالمی  جمهوری 
با  مبارزه  مگر  اساسا  باشند.  برده  شکایت 
تفکیک  و  جدا  هم  از  امپریالیسم  و  ارتجاع 
پذیر هستند که ما از یکی شکایت به دیگری 
ببریم؟ چه شده که به اصطالح “چپ” هائی 
طبقاتی  مبارزه  به  معتقد  بایستی  قاعدتا  که 
باشند ، حاال در زیر شنِل دادستانِی کسی که 
می گوید حتی نباید یک قطره خون از دماغ 
های  کشتار  و  ها  شکنجه  عاملین  و  آمرین 
دهه شصت ریخته شود ، خزیده و سر های 

شان را به عنوان تائید می جنبانند؟

این ها همه و همه نشان از نداشتن ایمان به 
قدرت و پیروزی توده ها و داشتن بینش زد 
و بند و تغییر از باال ، یا به عبارتی همان 
“کودتا” هست. این مسئله به خاطر این هست 
که در بینش و ذهن اینان ، تغییر یعنی زد و 
بند با باالئی ها. در واقع نوعی کودتا که در 
آن قدرت سیاسی عوض می شود در حالی که 
نظام اقتصادی کماکان همان طور مثل گذشته 
باال.  از  تغییر  یعنی   ، ماند  می  جا  بر  پای 
امری که در سال ۱۳5۷ در ایران به وقوع 
پیوست: تغییر رژیم سیاسی و سیاست با حفظ 
زیر بنا و اقتصاد. در حالی که مطالعه تاریخ 
جوامع بشری و ماتریالیسم تاریخی حاکی از 
این موضوع هست که مبارزه طبقاتی وجه 
اجتناب ناپذیر تضاد بین رشد نیروهای مولده 
تغییر  به  که  است  تولید  وسایل  صاحبان  با 
معنای  به  انقالب  انجامد.  می  تولید  شیوه 

تغییر  یعنی   ، اقتصادی و سیاسی  دگرگونی 
زیر بنا و رو بنا ، که نه با تلفن با این و یا 
آن و درگیر کردن این دولت و یا آن دولت 
، و نه با ارائه بحث متقاعدی به این شخص 
ناپاک  نّیت  تغییر  با  نه  یا آن شخص ، و  و 
این رهبر و یا آن رهبر به نّیت پاک ، امکان 
پذیر هست. چرا که رشد سطح آگاهی طبقاتی 
و  کردن  متشکل   ، زحمتکشان  و  کارگران 
آشنائی آن ها و دیگر آحاد مردمی به رسالت 
تاریخی خود ، تنها در یک مبارزه مسلحانه 
و قهر آمیز طوالنی برای سرنگونی انقالبی 
ها  امپریالیست  نفوذ  قطع  و  داخلی  ارتجاع 
هست که امکان پذیر می گردد. این امر بر 
مردمی  مبارزات  در  که  است  کسانی  عهده 
شرکت کرده و در ارتقاء آن از هیچ کوششی 
دریغ نمی ورزند. همان ها هم هستند که با 
فداکاری ها و از جان گذشتگی های خود از 
می  آن  رهبری  به  و  جوشیده  مبارزات  دل 

رسند.
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خاورمیانه

»کار ما کشنت است، و کارها خوب پیش می رود«

نوشتۀ ادوارد هرمن
ترجمه توسط حمید محوی

ایاالت متحده - ناتو یا شرکت سهامی تولید 
»دولت های ورشکسته«

نوشتۀ ادوارد هرمن

مالی در  امور  باسابقۀ  استاد  ادوارد هرمن، 
است.  پنسیلوانی  دانشگاه   ، وارتون  مدرسۀ 
اقتصاد دان و تحلیلگر رسا نه های مشهور 
متعددی  های  کتاب  نویسندۀ  و  المللی  بین 

است.

منطقه : آسیا، اروپا، خاورمیانه

موضوع : جنایت علیه بشریت، جنگ ایاالت 
متحده – ناتو

ترجمه توسط حمید محوی

طی جنگ ویتنام، روی تابلوئی که بر سردر 
ورودی پایگاه نظامی آمریکا نسب شده بود، 

می توانستیم این جمله را بخوانیم :

 Killing Is Our Business, and”
“.Business Is Good

پیش  خوب  کارها  و  است،  کشتن  ما  »کار 
می رود«)۱(. و در واقع، کارها واقعا هم 
خیلی قاطعانه پیش می رفت، در ویتنام ) و 
به همین گونه در کامبوج، الئوس و کره(، 
نظامی  غیر  شدگان  کشته  تعداد  که  جائی 
دیگر،  سوی  از  رسید.  می  نفر  میلیونها  به 
کارها حتی پس از جنگ ویتنام نیز با همان 
رونق سابق ادامه پیدا کرد. کشتارها به شکل 
مستقیم و غیر مستقیم توسط میانجی گرها و 
نیابتی«)2( روی  »به شکل  کاران  مقاطعه 
که  کجا  درهر  یعنی  یافت،  ادامه  قاره  پنج 
»امنیت ملی« آمریکا به پایگاه نظامی، سپاه، 
قتل، تهاجم، عملیات بمباران، یا تأمین مالی 
رژیم های جنایتکار و شبکه ها و طرح های 
تروریستی فراملیتی نیازمند بود، در هر کجا 
که  تروریستی«  »تهدید  با  مقابله  برای  که 
دائما »غول بیچاره« را به چالش می طلبید 
بسیار  کتاب  در  بالک  کنیپرس  یان   .)۳)
ارزنده اش دربارۀ مداخلۀ ایاالت متحده در 
برزیل از خیلی سال ها پیش نشان داده است 

که تا چه اندازه مفهوم »امنیت ملّی« انعطاف 
متنوع  های  دیدگاه  تأثیر  تحت  و  بوده  پذیر 
نزد ملتها، طبقات یا نهادها می تواند مفاهیم 

متنوعی داشته باشد.

 Jan Knippers Black .United
 States Penetration of Brazil,
 ,Pennsylvania University Press

۱9۷۷

و مشخصا »دیدگاه ثروت و قدرت است که 
بر حسب قاعده باید امنیت را تضمین کند و 
در واقع بیش از همه نیز به پارانویاک مبتال 
آمیزش  اغراق  های  تالش  در  و  باشد  می 
می  تخریب  موجب  امنیت،  تأمین  برای 
پیدایش  خطر  بررسی  به  او  )کتاب  شود«. 
»دموکراسی اجتماعی« در برزیل در سال 
های ۱9۶0 اختصاص دارد، و از بین رفتن 
آن را به دلیل پشتیبانی های ایاالت متحده از 
ضد – انقالب و روی کار آوردن دیکتاتوری 

نظامی می داند(.

مقاطعه  و  کارفرمایان  به  نیاز  افزایش  با 
کاران در رابطه با مجموعه های نظامی – 
صنعتی، و تسهیل مأموریت هائی که افزایش 
بودجۀ دفاعی را توجیه می سازد، و به همین 
های  کامل رسانه  افزایش همکاری  با  گونه 
به  سرانجام  هائی،  فعالیت  چنین  با  همگانی 

کشف واقعیت وحشتناکی نائل خواهیم آمد.

مطرح  این  از  پیش  که  را  غولی  واقع  در 
کردیم، - »غول بیچاره« – با تردستی سعی 
»امپراتوری  سقوط  از  پس  ویژه  به  کرد 
تهدیدات مشابهی را اختراع کند. خدا  شر« 
برای  پراکنده  تالش  چند  از  پس  شکر،  را 
مواد  مافیاهای  تروریسم  روی  توجه  جلب 
مخدر و سپس روی سالح های کشتار جمعی 
ناگهان تروریسم اسالمی  نزد صدام حسین، 
از آسمان نازل شد تا برای تهدید خدابیامرز 
بلوک شرق، جانشین شایسته ای راه اندازی 
عرب  جهان  خصومت  از  طبیعتا  که  شود، 
امکان  واگذاری  نفی  و  آمریکائی  آزادی  با 
آمیز  صلح  حل  برای  اسرائیل  به  مذاکره 

مشکالتش با فلسطینی ها منشأ می گیرد.

کشتارها  رساندن  حداکثر  به  براین  عالوه 
وضعیتی  چنین  حاصل  که  اسلحه  فروش  و 
به  عمال  حال  عین  در  متحده  ایاالت  است، 
نخستین تولید کنندۀ دولت های ورشکسته، در 
ورشکسته  دولت  شد.  تبدیل  صنعتی،  سطح 
می  کار  به  دولتی  معنای  به  جا  این  در  را 
برم که پس از تخریب توسط نیروی نظامی 
ثبات  بی  طریق  از  آن  شدن  ناکارآمد  یا 
مرج  و  هرج  و  سیاسی  یا  اقتصادی  سازی 
قابلیت  قطعی  شکل  به  تقریبا  آن،  از  ناشی 
حق  یا  )و  داده  دست  از  را  خود  بازسازی 
چنین کاری از دولت سلب شده( و دیگر قادر 
به پاسخگوئی به نیازها و انتظارات قانونی 

شهروندانش نمی باشد.

البته، قابلیت تولید دولت های ورشکسته در 
صنایع ایاالت متحده مرتبط به دیروز نیست 
– به شکلی که هائیتی، جمهوری دومینیک، 
هندوچین  های  دولت  یا  گوآتماال  سالوادور، 
آنجا  در  که  مناطقی  یعنی  دهد،  می  نشان 
کار کشتار رونق زیادی داشته است. عالوه 
محصول  این  تولید  باززائی  اخیرا  این  بر 
خارق  شکل  به  ورشکسته(  های  )دولت  را 
العاده، و بعضا بی آن که کشتاری صورت 
جمهوری  در  مثال،  عنوان  به  باشد،  گرفته 
های سابق شوروی و تعدادی از کشورهای 
افزایش  و  درآمد  کاهش  که  اروپای شرقی، 
حاصل  میر،  و  مرگ  میزان  آور  سرسام 
توبره  به  مستقیم »روش درمانی شوک« و 
توسط  منابع  و  اقتصاد  قانونی  نیمه  کشیدن 
به  برگزیدگان  از  امتیاز  صاحب  گروهی 
به  حال  عین  در  ولی  بود،  غرب  پشتیبانی 
حمایت  با  و  یافته  سازمان  کمابیش  شکل 
تماما در  تقریبا و  محلی )خصوصی سازی 

شرایط بزهکاری حداکثر(.

ورشکسته  های  دولت  از  دیگری  تعداد 
تغییر  و  بشردوستانه«  »مداخالت  حاصل 
رژیم هدایت شده توسط ناتو و ایاالت متحده 
در  دوستانه«  »بشر  مداخالت  این  بود. 
واقع خشونتبار ترین پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر سوسیالیستی شوروی)یعنی از تاریخ 
فروپاشی نیروی بازدارنده، فوق العاده مهم، 

اگر چه محدود(.
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در  دوستانه  بشر  مداخلۀ  مورد،  این  در 
یوگوسالوی به عنوان الگو به خدمت گرفته 

شد.

های  دولت  به  کوزووو  و  صربی  بوسنی، 
دیگر  دولت  چند  شدند،  تبدیل  ورشکسته 
تلوتلو خوران تحت فرمان و یا به هّمت عالی 
پایگاه  یک  ایجاد  و  برآوردند،  سر  غرب 
عظیم نظامی ایاالت متحده در کوزووو را به 
عنوان هدیه دریافت کردند و تمام این موارد 
سوسیال  سابقا  که  دولتی  های  ویرانه  روی 

دموکرات و مستقل بود بر پا شد.

مداخلۀ  های  مزیت  از  زیبائی  نمایش  چنین 
ای  تازه  تعداد  تولید  آغازگر  امپریالیستی 
افغانستان،   : شد  ورشکسته  های  دولت  از 
جمهوری  عراق،  سومالی،  پاکستان، 
دموکراتیک کنگو، لیبی – با برنامۀ مشابهی 
در سوریه که تا کنون تا حدود زیادی پیش 
رفته، و یک دولت ورشکستۀ دیگر در چهار 
چوب مدیریت مسئلۀ »تهدید ایران« در پیوند 
با دوران شکوفای دیکتاتوری طرفدار غرب 

در عصر شاه، در دست تهیه است.

طرح به ورشکستی کشاندن دولتها را به طور 
سیاست  مشخصۀ  وجه  عنوان  به  باید  کلی 
امپراتوری  قدرت  فرافکنی  و  امپریالیستی 
مثال،  عنوان  به  اساس،  براین  کنیم.  تلقی 
پیدایش شورش قومی در اشکال مسحانه را 
می بینیم که در عین حال خود را به عنوان 
به  اساس  همین  بر  و  کرده  مطرح  قربانی 
شکل رسمی مورد بازشناسی قرار می گیرد. 
دست  حاکم  دولت  علیه  ابتدا  شورشی  اقوام 
آشکارا  و  زنند،  می  تروریستی  اقدامات  به 
را  دولتی  نیروهای  آمیز  خشونت  واکنش 
سازمان  شکل  به  متعاقبا  و  انگیزند،  برمی 
درخواست  امپراتوری  نیروهای  از  یافته 
این گونه کمک رسانی  در  کنند.  کمک می 
برای  عموما  خارجی  مزدور  سربازان  ها، 
تقویت نیروهای شورشی به خدمت گرفته می 
شوند. شورشگران و سربازان مزدور نیز بر 
امپریالیستی  های  قدرت  توسط  قاعده  حسب 
اسلحه و آموزش نظامی دریافت کرده و از 
شوند.  می  برخوردار  لوژیستیک  پشتیبانی 
در  را  شورشیان  اقدامات  البته  امپریالیستها 
صورتی که موجب بی ثبات سازی، بمباران 
و سرانجام براندازی رژیم مورد نظر گردد 

تشویق می کنند.

فروپاشی  طول  تمام  در  کار  شیوۀ  این 
یوگوسالوی و در به وجود آوردن دولت های 
ورشکسته کامال آشکار بود. قدرت های ناتو 
به هدف تخریب یوگوسالوی و ویران ساختن 
یعنی  آن،  بخش  ترین  مستقل  و  مهمترین 
صربستان، شورش عناصر ملی گرای دیگر 
جمهوری های فدراسیون را تشویق کردند، 

آوردند  عمل  به  پشتیبانی  آنها  از  تنها  نه  و 
ناتو  نظامی  مستقیم  مداخلۀ  از  را  آنها  بلکه 
در منطقه نیز برخوردار ساختند. منازعات 
به درازا کشید و پاکسازی قوی به راه افتاد، 
ولی تخریب یوگوسالوی و ایجاد دولت های 

ورشکسته با موفقیت به انجام رسید.

به شکل شگفت انگیزی، به اعتبار و همکاری 
دولت کلینتون و ایران بود که عالوه بر تمام 
القاعده  عناصر  و  مزدور  سربازان  کمکها، 
هدایت  کوزووو  به  سپس  و  بوسنی  به  را 
علیه  و  بپیوند  محلی  مبارزان  به  تا  کردند 
 : بجنگند  بود  قرار گرفته  آماج  کشوری که 

یعنی علیه جمهوری صربستان)۴(.

آزادی«  القاعده در صفوف »مبارزان  ولی 
اکنون  نیز حضور داشت، و  لیبی  در جبهۀ 
نیز در سوریه برای طرح برنامه ریزی شدۀ 
دارند  رژیم حضور  تغییر  هدف  به  دیگری 
)حتی نیویورک تایمز با اندکی تأخیر برنامۀ 
تغییر رژیم سوریه را تأیید کرد- 2۴ ژوئیه 

.)20۱2

البته باید دانست که پیش از این القاعده یک 
مهرۀ مهم در تغییر رژیم افغانستان در سال 
 ۱۱ ماجرای  در  سپس  و   ،)5( بود   ۱99۶
سپتامبر نقش کلیدی در تغییر وضعیت داشت 
)بن الدن، رهبر شورشی از خاندان سعودی 
متحده  ایاالت  توسط  مقدما  که  یک،  درجۀ 
تأمین مالی و حمایت می شد و سپس حمایتش 
را متوقف کرد، و بن الدن نیز علیه ایاالت 
متحده جبهه گرفت. بر این اساسا ابلیس نمائی 
بن الدن شروع شد تا این که سرانجام توسط 

ایاالت متحده به قتل رسید(.

این برنامه ها در رابطه با خشونت و جنایاتی 
و  علیه شورشیان  مورد هدف  دولت  آن  که 
مدیریت  همواره  داده  انجام  طرفدارانشان 
ماهرانه ای را ضروری می سازد تا ابلیس 
تسهیل  به ورشکستگی  دولت محکوم  نمائی 
گردیده و مداخلۀ گسترده را نیز قابل توجیه 

سازد.

تجزیۀ  هدف  به  جنگ  طی  روش  این 
یوگوسالوی نقش کلیدی داشت، و احتماال در 
جنگ علیه لیبی و سوریه نیز نقش مهمتری 
حال  عین  در  روش  این  است.  کرده  بازی 
المللی  بین  های  بسیج سازمان  مدیون  خیلی 
است که فعاالنه در افشای جنایاتی که معموال 
ورشکستگی  به  باید  که  دولتی  آن  رهبر  به 
کشیده شود نسبت می دهند، و در ابلیس نمائی 
او شرکت داشته، و حتی پروندۀ اتهامات را 
تا دیوان کیفری پی گیری می کنند. در مورد 
یوگوسالوی، دیوان بین المللی کیفری توسط 
ناتو راه اندازی شد، و در همکاری تنگاتنگ 
این  تضمین  برای  ناتو  عضو  کشورهای  با 

امر کار را به شکلی به پیش بردند که تنها 
اتهامات وارده در مورد جنایات صربستان، 
برای توجیه مداخلۀ ایاالت متحده و ناتو کافی 

باشد.

دادگاهی  ساز،  و  ساخت  این  بارز  الگوی 
دادگاه  دادستان  توسط  میلوسویچ  کردن 
سابق  یوگوسالوی  برای  المللی  بین  جزائی 
بود که مشخصا زمانی راه اندازی شد )در 
می ۱999( که ناتو تصمیم گرفته بود زیر 
برای  را  صربستان  نظامی  غیر  بناهای 
تسریع تسلیم این جمهوری بمباران کند – در 
حالی که چنین بمبارانهائی بر اساسا منشور 
سازمان ملل متحد جنایت جنگی محسوب می 
شود. در نتیجه مشخصا دادگاه میلوسویچ به 
تا توجه عمومی را از  داد  رسانه ها اجازه 
جنایت خشونتبار و غیر قانونی ناتو منحرف 

سازند.

به همین ترتیب، پیش از آن که ناتو به لیبی 
حمله کند، دادستان دیوان بین المللی کیفری 
دستور پی گرد علیه معمر قذافی را صادر 
کرد، بی آن که تحقیقات مستقلی درخواست 
بین  دیوان  که  است  آشکار  همگان  بر  کند. 
المللی کیفری تا کنون هرگز هیچکس را به 
جز رؤسای دولت های آفریقائی که در خط 
غرب نیستند، تحت پی گرد قانونی قرار نداده 

است.

امتیاز  یک  قانون«  »مدیریت  شیوۀ  این 
به  امپریالیستی  های  قدرت  برای  گرانبها 
حساب می آید و در چشم اندازه تغییر رژیم 
و به همین گونه در چشم اندازه تولید دولت 

های ورشکسته خیلی مؤثر واقع شده است.

های  سازمان  مداخالت  گونه  همین  به 
»گسترش  مانند  سازمانهائی  یا  بشردوستانه 
مثل  مستقل،  اصطالح  به  دموکراسی« 
یا »سازمان  بشر«  حقوق  دیدبان  »سازمان 
کاروان  به  دائما  که  باز«،  اجتماعی 
امپراتوری می پیوندد و تنها فهرست جنایاتی 
را که به شکل احتمالی به رژیمی که آماج 
می  نسبت  آن  رهبران  و  گرفته  قرار  حمله 
بارزی  شکل  به  که  مواردی  یعنی  دهند، 
تمرکز رسانه ها را روی چنین موضوعاتی 

تسهیل می سازد.

این مجموعه فضای فکری مناسبی را فراهم 
نام  تا خشونتبارترین مداخالت به  می سازد 

دفاع از قربانیان انجام گیرد.

عالوه بر این، در کشورهای غربی، افشاگری 
ها و تأیید خشونت هایی که صورت گرفته 
و  اشک  در  غرق  بیوۀ  زنان  تصاویر  و   –
پناهندگانی که همه چیزشان را از دست داده 
اند، موضوع را به شکل حادتری در اذهان 
عمومی مطرح می کند، یعنی دالیل ظاهرا 
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شگفت آور خشونت های شنیع و بروز شدن 
توافق عمومی در مورد »مسئولیت حفاظتی« 
در رابطه با قربانیان منازعات – عمیقا بخش 
مهمی از طیف آزادیخواه و چپ را نیز به 

هیجان وامی دارد.

علیه  همصدا،  آنها،  از  بسیاری  نتیجه  در 
ثبت  به  براندازی  طرح  در  که  رژیمی 
رسیده، برای زوزه کشیدن به گلۀ گرگ ها 
دوستانه  بشر  مداخلۀ  و خواهان  پیوندند  می 

می شوند.

به  مبادا  که  این  ترس  از  عموما  دیگران 
»دفاع از دیکتاتور« متهم شوند، سکوت می 

کنند.

این  نظامی  مداخلۀ  مدافعان  برهان  و  دلیل 
است که، به بهای خطر جلوه کردن به عنوان 
افرادی که از گسترش امپریالیستی دفاع می 
کنند، وقتی وضعیت به شکل وخیمی درمی 
آید و حوادث ناگواری روی می دهد، همه در 
این جا )یعنی در آمریکا یا در غرب( تحت 
تأثیر قرار گرفته و خواهان مداخله می شوند. 
ماندن  وفادار  برای  باید  حال  عین  در  ولی 
مداخله  مدیریت  حداقل  به  چپ،  اصالت  به 
برای جلوگیری کردن از تهاجم امپریالیستی 
که  بخواهیم  مثال  عنوان  به  و  بیاندیشیم، 
مداخله به ممنوعیت منطقۀ پرواز در آسمان 

لیبی محدود شود)۶(.

همین  از  یکی  متحده  ایاالت  خود  آیا  ولی 
تولید دولت  یاد شده در زمینۀ  موفقیت های 
که  است  روشن  نیست؟  ورشکسته  های 
را  آن  نظامی  شکل  به  خارجی  قدرت  هیچ 
ویران نکرده، ولی مردم آمریکا بهای بسیار 
سنگینی برای ساخت و سامان جنگ دائمی 

پرداخت کرده اند.

گونه  همین  به  نظامی،  نخبگان  اینجا، 
متحدانشان در جهان صنعت، سیاست، امور 
مالی، رسانه ها و روشنفکران، به شکل خیلی 
عمومی،  فالکت  و  فقر  تعمیق  در  گسترده 
تخریب خدمات اجتماعی و تضعیف کشور، 
با حفظ طبقۀ رهبران فلج شده و به مخاطره 
به  پاسخگوئی صحیح  توان  نبود  در  افتاده، 
علی  عادی،  شهروندان  انتظارات  و  نیازها 
رغم افزایش دائمی تولید ناخالص ملی برای 
و  ساخت  جذب  کامال  ها  افزایش  فرد.  هر 
سامان جنگ دائمی شده و یا به مصرف یا 
انباشت ثروت بیشتر برای یک اقلیت کوچک 
که  چیزی  آن  در   – است  یافته  اختصاص 

استیون پینکر در کتاب

 Steven Pinker :Better Angels of
Our Nature

 – است  نامیده  تمدن«  »بازسازی  دوران 

برای  ناچیزی  اقلیت  خشونتبار  مبارزۀ 
تولید  به  شده  افزوده  بخش  ساختن  منحصر 
به  آن  مستقیم  انتقال  حتی  و  ملی،  ناخالص 
حقوق  و  ثروت  جذب  و  درآمدهایشان، 
می  فراتر  مردم  وسیع  های  توده  اجتماعی 
ایاالت  ورشکسته،  دولت  عنوان  به  رود. 
متحده مانند بسیاری از زمینه های دیگر به 
را  استثنائی  ملت  یک  ناپذیری  انکار  شکل 

تشکیل می دهد!

Edward S. Herman

در  مالی  امور  باسابقۀ  استاد  ادوارد هرمن، 
است.  پنسیلوانی  دانشگاه   ، وارتون  مدرسۀ 
اقتصاد دان و تحلیلگر رسا نه های مشهور 
متعددی  های  کتاب  نویسندۀ  و  المللی  بین 

است.

 Corporate Control, Corporate
 Demonstration  ,)۱9۸۱)  Power
 avec Frank  ,۱9۸۴)  Elections
 Brodhead), The Real Terror
 Triumph of  ,)۱9۸2)  Network
The Glob-  ,)۱995)  the Market
 avec Robert  ,۱99۷)  al Media
 McChesney), The Myth of The
Liberal Media: an Edward Her-
et Degrad- )۱999) man Reader
 ed Capability: The Media and
 Son  .)2000)  the Kosovo Crisis
ouvrage le plus connu, Manu-
 facturing Consent )avec Noam
 a été ,۱9۸۸ Chomsky), paru en
 aux USA puis en  2002  réédité

.au Royaume Uni 200۸

یادداشت ها

۱)États ratés )failed states

بین  دیپلماتیک  اصطالح  ورشکسته،  دولت 
المللی که به دولت هائی اتالق می شود که 
اقتصادی  گسترش  و  حیات  ادامه  به  قادر 
سالمی نیستند و در عین حال »دولت شرور« 

را تداعی می کند.

2٫گروه شبهه نظامی یا سربازان مزدور که 
بی  برای  بزرگ  قدرت  چند  یا  یک  توسط 
داده  قرار  هدف  که  کشوری  سازی  ثبات 
مکفی  حقوق  با  شده  مسلح  و  متشکل  اند، 
به خدمت گرفته می شوند. منازعاتی که به 
شکل منازعۀ »شدت پائین« یا »نامتعارف« 
نامیده می شود و به شکل غیر مستقیم هدایت 
جنگ  نامند.  می  نیابتی«  »جنگ  شود  می 
بجز  دارد  شباهت  چیز  همه  به  البته  نیابتی 

جنگ داخلی.

ایالت  آمریکا،  سینمای  و  ها  رسانه  ۳٫در 
ترحم«،  قابل  »غول  شکل  به  دائما  متحده 
این  شود.  می  بازنمائی  چلفتی  و  دست  و 
جنایات  دهد،  می  اجازه  ها  بازنمائی  نوع 
شکل  به  که  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
انجام  کشور  این  توسط  آگاهانه  و  اختیاری 
گرفته، به عنوان اشتباه و خصوصیت دست 
به شکل  گویی  که  معرفی شود  چلفتی  پا  و 
کامال ناخواسته انجام گرفته است. اصطالح 
»تسامح« یا »خسارات جانبی« به قربانیان 
غیر نظامی – وقتی که ایاالت متحده و هم 
پیمانانش مرتکب شده باشند - اتالق می شود.

 Cf. : Unholy Terror ]terreur  ]۴[
 impie ou invraisemblable ou
 contre nature, l'acception de
 Unholy étant très large[, de
John Schindler, article particu-
 lièrement démonstratif sur ce
 sujet et qui, de fait, n’apparaît
plus nulle part, sauf sur Z-Mag-
azine ! Voir ici mon “Safari Jour-
nalism: Schindler’s Unholy Ter-
 ror versus the Sarajevo Safari’s
 Mythical Multi-Ethnic Project”,

200۸ Z Magazine, avril

Ndt : Afghanistan : Ren-  ]5[
 versement de la monarchie

۱9۷۸

 Invasion soviétique en soutien
۱9۸9-۱9۷9 : au nouveau régime

 Guerre civile pro/anti-islamistes
۱99۶-۱990:

 Coup d’État et prise de pouvoir
۱99۶ : des Talibans

 Début de l’intervention de Ben
۱9۸۴ : Laden dans le conflit

۱9۸۷ : Création d’Al-Qaïda

Cf. Gilbert Achcar, “A le-  ]۶[
gitimate and necessary de-
 bate from an anti-imperialist
 perspective,“]Un débat légitime
et nécessaire à partir d’une per-
 ,spective anti-impérialiste[ ZNet
 et ma réponse  ;20۱۱  mars  25
 dans ”Gilbert Achcar’s Defense
of Humanitarian Interven-
 tion,“ ]Gilbert Achar prenant la
défense d’une intervention hu-
 ,20۱۱ avril ۸ ,manitaire[ MRZine
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 concernant ”les finasseries de
.“la gauche impérialiste

بود  بشردوستانه  مداخلۀ  مدافع  اشکر  ژیلبر 
و پاسخ من

De Edward S. Herman

 Global Research, septembre
20۱2 ,0۸

Z Magazine

 Région : Asie, Europe, Moyen
Orient

 Thème: Crimes contre
,l’humanité

 In-depth report: LE MAGHREB,
LES BALKANS

http://www.mondialisation.ca/
produire-des-etats-rates/#_

edn2

 Corporate Control, Corporate
 Demonstration  ,)۱9۸۱)  Power
 avec Frank  ,۱9۸۴)  Elections
 Brodhead), The Real Terror
 Triumph of  ,)۱9۸2)  Network
The Glob-  ,)۱995)  the Market
 avec Robert  ,۱99۷)  al Media
 McChesney), The Myth of The
Liberal Media: an Edward Her-
et Degrad- )۱999) man Reader
 ed Capability: The Media and
 Son  .)2000)  the Kosovo Crisis
ouvrage le plus connu, Manu-
 facturing Consent )avec Noam
 a été ,۱9۸۸ Chomsky), paru en
 aux USA puis en  2002  réédité

.au Royaume Uni 200۸

خاورمیانه

سوریه، میدان جنگ رسانه ای
مارک دو میرامون - آنتونن آمادو)روزنامه نگار(

ترجمه بهروز عارفی

در شرایطی که دسترسی به محل پر مخاطره 
است، چگونه باید از شورشی که هیجده ماه 
در  اگرچه  داد؟  گزارش  دارد،  ادامه  است 
نیست،  تردیدی  هیچ  رژیم،  خوئی  درنده 
ها  رسانه  برخی  آن  اتکای  به  که  روشی 
بدون وارسی اطالعیه های این یا آن گروه 
قدرت  بازی  و  داده  بازتاب  را  اپوزیسیون 
متحده  ایاالت  سعودی،  عربستان  مثل  هائی 
یا ترکیه را پنهان می کنند، بیشتر به تبلیغات 

شبیه است تا خبر رسانی.

چاپ  ژوئیه 20۱2،   22( فیگارو  روزنامه 
»تسلیحات  سوریه،  در  نویسد:  می  پاریس( 
شیمیائی تحت مراقبت هستند، نیروهای ویژه 
آمریکائی برای جلوگیری از پراکندگی آن ها 
مستقر شده اند«. یک دیپلمات شاغل در اردن 
هشدار می دهد: »تهدید تسلیحات شیمیائی می 
امریکا  هدفمند  نظامی  مداخله  موجب  تواند 
شود«. با این وضع و بااختالف اندکی، در 
دمشق نیز در دام همان سناریوئی می افتیم 
که ده سال پیش برای بغداد نوشته شده بود. 
آیا بشار اسد تسلیحات کشتار جمعی اش را 
بر روی اپوزیسیون خواهد ریخت؟ این اتهام 
تازه ای نیست و ده ماه پیش نیز مطرح شده 
است. سایت برنار هانری لوی* در سپتامبر 
20۱۱ ادعا می کرد :»آدم کش های اسد در 
منطقه الرستان، نزدیک شهر شورشی حمس 
با استفاده از گازهای سمی دست به عملیات 

هوائی زده اند«.)۱(

خبرگزاری فرانسه AFP همراه با حتیاطی 
استثنائی در 2۷ ژوئیه 20۱2 گزارش داد: 
»]ما[ چنین خبری را از زبان مخاطبان مان 
به رغم یک  اما   . ایم  شنیده  حما  استان  در 
رهبر  شورشی،  رهبر  هیچ  جستجو  هفته 
نظامی  غیر  یا  ساده  پزشک، رزمنده  قبیله، 
با  خبر  نداد.«  ارائه  انکارناپذیری  مدرک 
این جمله پایان می یابد »جنگ در سوریه، 
اخبار  پخش  و  خبررسانی  جنگ  همچنین 

نادرست نیز است«.

از  دروغ  خبر   ،20۱2 ژانویه   29 روز 
damascust- ( تویتر  یک  @رریق 
به  نزدیک  به »رزمندگان  متعلق   )weets
از  اسد  گویا   :)2( شد  پخش  اپوزیسیون« 
سوریه فرار کرده است. ارتش آزاد سوریه 
کرده  محاصره  را  جمهوری  ریاست  کاخ 
و  زن  با  کرده  تالش  گریزان  دیکتاتور  و 
فرزندان و بار و بنه به فرودگاه بین المللی 
پناهنده شود. سایت مجله  به مسکو  تا  برود 
»نوول ابسرواتور )پاریس( تاکید می کند که 
اثبات است ، با  این »شایعه« که غیر قابل 
افزاید:  می  و   » نیست  پایه  این»بی  وجود 
بی  خبرنگار  بوون  جرمی  گزارش  به  »بنا 
بی سی در خاورمیانه، »ارتش آزاد سوریه« 
فقط با کاخ ریاست جمهوی اسد، نیم ساعت 
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فاصله دارد. این وضعیت نظامی ممکن است 
اسد را به فرار وادارد )۳(…«

روز هیجده ژوئیه 20۱2، در اوضاعی که 
حمله جدید شورشیان موجب درگیری شدیدی 
در  است،  سابقه  بی  دمشق  در  که  می شود 
مقر امنیت ملی سوریه بمبی منفجر می شود 
شوکت  آصف  و  دفاع  وزیر  آن  اثر  در  که 
شوهر خواهر اسد کشته می شوند. تلویزیون 
های خبری فرانسه، نمایندگان اپوزیسیون و 
عمدتا افراد وابسته به شورای ملی سوریه، 
برخی  پردازند.  حادثه می  مستقیم  تفسیر  به 
تصور می کنند که رژیم آخرین روز ها و 
حتی ساعت های عمرش را می گذراند. خانم 
نیروهای الئیک  ائتالف  رندا قسیس، رئیس 
و دموکرات سوریه و عضو »شورای ملی 
میتوانیم  »آری،  که  است  معتقد  سوریه« 
گاردین،   .)۴( است«  پایان  آغاز  که  بگویم 
روزنامه بریتانیائی به نقل از منابع ناشناخته 
تایید می کند که در جریان حمله، خود اسد 
نیز زخمی شده است. و گویا باز هم همسر 
شده  مسکو  مقصد  به  هواپیمائی  سوار  او 
یک  همچنین  و  سوریه  ملی  شورای  است. 
به  را  مسئولیت سوءقصد  اسالمی  گروهک 
عهده گرفتند، در صورتی که به عقیده رژیم 
اپوزیسیون  پشتیبان  خارجی«  های  »قدرت 
مسلح )ترکیه، قطر، عربی سعودی و …( 

در آن دست دارند.

گویا بشار اسد که سرانجام تایید می کنند سالم 
است، پذیرفته که دو روز بعد »برود« ولی 
»بصورتی آبرومندانه«. خبرگزاری فرانسه 
از  قبل  کمی  ژوئیه   20 روز  را  خبر  این 
ساعت نه، مخابره می کند. رقیب بریتانیائی 
دست  این »خبر  بعد  ساعت  نیم  رویتر  آن، 
موضوع  خبر  کند.  می  تایید  را  اول« 
سفیر  با  فرانسه  المللی  بین  رادیو  مصاحبه 
هیچ  بدون  او  شود.  می  فرانسه  در  روسیه 
اشاره ای به خروج اسد به بیان تعهد سوریه 
در روز ۳0 ژوئن در ژنو در سیر »به سوی 

رژیمی دموکراتیک تر« قناعت می کند.

مارس  شورش  زمان  از  سوریه  مردم 
که  اند  برخاسته  دموکراسی  برای   20۱۱
مستندی  بسیار  رحمی  بی  و  وحشیگری  با 
در  کشمکش  اما،   )5( است.  شده  سرکوب 
زمینه رسانه ای نیز جریان دارد؛ جنگی که 
بیشتر ارگان های مطبوعاتی غرب در مورد 
آن سکوت کرده اند. مسلم است که واقعیت 
های صحنه حوادث ، کامال به دشواری قابل 
به ندرت ویزای ورود  دریافت است. رژیم 
می دهد. خبرنگارانی که به بهای جان خود 
موفق به دسترسی به شورشی ها می شوند، 
آزاد  ارتش  طریق  از  همگی  تقریبا  یا  همه 
روایت  سپس،  رسند.  می  محل  به  سوریه 
آن ها با داستان پردازی همان ارتش آزادی 

ترک،  های  پدرخوانده  همچنین  و  بخش 
سعودی و قطری هماهنگی می شود: رژیمی 
وحشی تظاهرات آرامی را در خون خفه می 
شجاع  دموکراسی  طرفدار  مبارزان  که  کند 
ولی در مضیقه اسلحه، مهمات، دارو…. از 

آن دفاع میکنند.

رژیم  دعوت  که  خبرنگاری  چند  مورد  در 
روایت  که  گفت  باید  پذیرفتند،  را   )۶( اسد 
متفاوت  کامال  شگفتی  هیچ  بدون  آنان  های 
پاره  و  تکه  سربازان  جنازه  صحنه  است: 
های  سردخانه  در  که  فجیع  بصورتی  شده 
های  اقلیت  شده،  انباشته  ها  بیمارستان 
)مسیحیان، علوی ها و غیره( که دارو دسته 
است.  کرده  شان  زده  وحشت  مسلح  های 
باند های مسلحی که نه به یک جنگ آزادی 
بخش بلکه جنگ چریکی مذهبی مشغولند که 
سالطین پترو دالر خلیج]فارس[ حمایت می 

کنند.

حضور گروه های جهادی که برخی اعالم 
وابستگی به القاعده می کنند، واقعیت داشته 
به  را  مسلح  اپوزیسیون  که  است  امری  و 
شماره  در  لیبراسیون  اندازد.  می  مخمصه 
دلیل  یک  مسئله  این  که  نویسد  می  اوت   ۶
اضافی برای »کمک سیاسی و نظامی« به 
شورشیان »حتی دست کم برای جلوگیری از 
میدان داری اسالم گرایان و پیروزی نهائی 

آن ها« است.

جداکردن بذرهای خوب انقالبی از دانه های 
حجر  ابو  دشوارست.  گاهی  جهادگرا  هرز 
»مجاهدی که چهار ماه پیش ازحومه پاریس 
بشار  رژیم  علیه  شورش  در  شرکت  برای 
اسد رفته« خود را »فعال اسالم گرا معرفی 
می کند ونه جهادگر نزدیک به القاعده«. او 
فیگارو،  ستون  در  داستانش  تعریف  ضمن 
یا  مسیحی  »اقلیت  که  خورد  می  سوگند 
علوی« که بیشترشان از رژیم پشتیبانی می 
نماینده خواهند  آینده  مجلس سوریه  در  کنند 
در  که  کند  می  اعتراف  او   .)۷( داشت 
تبلیغاتی« برای  روستای سرجه »یک دفتر 
پخش کتاب های ممنوع ابن تیمیه **گشوده 
است. فیگارو اضافه می کند که وی»نظریه 
فراموش  ولی  است  جهاد«  بزرگ  پرداز 
ضمن  در  شیخ  این  که  بنویسد  که  کند  می 
ها  علوی  علیه  مقدس  جهاد  به  فتوائی  در 

فراخوان داده است.

اما این چند شهادت به ساختار تئاتر پردازی 
حمس،  بمباران  زند:  نمی  لطمه  سوری 
ماری  خبرنگاران  مرگ  الحوله،  کشتار 
اوشلیک  رمی   ،Marie Colvinکولون
 Gilles ژاکیه  ژیل  Rémi Ochlikو 
پیداست  شواهد  از  اکنون  که   –Jacquier
که نفر آخر در اثر تیرهای شورشیان کشته 

روایت  چگونگی  بازیگر  مشتی  است.  شده 
آنان،  میان  در  چرخانند.  می  را  کشمکش 
تلویزیون های ماهواره ای عمده خاورمیانه، 
از جمله العربیه و الجزیره، که به دو سنگین 
اتحادیه عرب یعنی عربستان و قطر،  وزن 
بلندگوهای جدید دیپلماسی خلیج ]فارس[ تعلق 
هیچ  بر  که  مطلقه  پادشاهی  دو  این  دارند. 
ضمن  ندارند،  اتکا  دموکراتیک  مشروعیت 
مجاور،  کشورهای  در  »آزادی«  توسعه 
»جنگ سرد منطقه ای« در سوریه به راه 
به  که  است  رژیم عربی  آخرین  که  انداخته 
زعم آنان در »هالل شیعه«ای شرکت دارد 
تا بغداد کشیده شده و بحرین  که از بیروت 

را میلرزاند.

اطمینانی  قابل  مورد  در  ها  تلویزیون  این 
اخباری که پخش می کنند، هر قدر هم خیال 
پردازانه باشند، از پیشداوری مساعدی بهره 
Car-  نندند. از این میان، کارولین فورست
لوموند  در  نویس  مقاله   ،oline Fourest
(25 فوریه 20۱2( می نویسد: »بنا بر خبر 
کنند  تایید می  ایران  مخالفان رژیم  العربیه، 
که دولت آن ها یک کوره آدم سوزی به متفق 
در  که  کوره  این  داده.  تحویل  اش  سوری 
توان کار  آخرین  با  منطقه حلب نصب شده 

می کند تا… اجساد مخالفان را بسوزاند؟«

دیکتاتوری لحظه ای

اما در مورد مابقی، رسانه ها بر »دیده بان 
کنند،موسسه  می  تکیه  بشر«  حقوق  سوری 
فرانسه،  های  خبرگزاری  طریق  از  که  ای 
آسوشیتد پرس و رویتر بیالن رودرروئی ها 
و روایت های اپوزیسیون مسلح را ارائه می 
دهد. موسس آن، رامی عبدالرحمن می گوید 
که در سال 2000 به بریتانیا مهاجرت کرده 
است. او در شهر کاونتوری زندگی می کند 
و فروشگاه لباس دارد. او تاکید می کند که 
»تنها عضو سازمان در انگلستان است. که 
200 گزارشگر در سوریه، مصر، ترکیه و 
نظامیان،پزشکان  انها  میان  در  دارد.  لبنان 
و مبارزان اپوزییسیون دیده می شوند«. او 
است:  طرف  بی  کامال  که  کند  می  ادعای 
نمی  دریافت  مالی  از هیچ کس کمک  »من 
کنم. من سازمان دیده بان سوری حقوق بشر 
که  چرا  کردم  تاسیس   200۶ سال  در  را 
انجام دهم«.  می خواستم کاری برای وطنم 
چگونه ممکن است که او با کمک فقط یک 
زخمی  و  ها  )کشته  ارقام  درنگ  بی  منشی 
ها( ی درگیری های نظامی در چهار گوشه 
کشور را دریافت کرده و با واقعیت مطابقت 

دهد؟

در هر صورت، خبرگزاری فرانسه عنوان 
منبع اجتناب ناپذیر را به این سازمان اعطا 
را  آن  جزئیات  سعید،  عزالدین  است.  کرده 
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در  بار  نخستین  »برای  دهد:  می  توضیح 
نوامبر سال 200۶ از دیده بان سوری حقوق 
بشر استفاده شد. این سازمان در گذشته نشان 
همین  به  و  است.  مطمئن  و  معتبر  که  داده 
دلیل ما به استفاده از آن ادامه می دهیم. با 
وجود این، سردبیر دفتر خبرگزاری فرانسه 
را  خاورمیانه  های  گزارش  که  قبرس  در 
متمرکز می کند، قبول دارد که »خبرنگاران 
ما هیچ ارتباطی با نمایندگان این سازمان در 
کار می  افرادی که در دمشق  ندارند.  محل 
ها  آن  نیستند.  آزادانه  فعالیت  به  قادر  کنند 
دیدگاه  بتوانند  که  ندارند  قرار  وضعیتی  در 
کلی از اوضاع کشور به دست دهند. دیدگاه 
اطالعیه  در  هیچگاه  که  بشر  حقوق  سوری 
هایش از جنبه سیاسی درگیر نمی شود، منبع 
ارقامی  سازمان  این  اما،  نیست.  عیبی  بی 
که  کند  می  منتشر  ها  وزخمی  ها  کشته  از 
کمتر خیال پردازانه است.« در خبرگزاری 
را  خود  تشویش  که  کسانی  هستند  فرانسه 
از  سابقه  با  خبرنگار  یک  کنند.  نمی  پنهان 
بخش بین المللی به ما می گوید: »ما کامال 
می دانیم که دیده بان سوری حقوق بشر قابل 
اما، همچنان به پخش ارقام  اطمینان نیست. 
آن ادامه می دهیم و هنگامی که از ریاست 
خبرگزاری می پرسیم، پاسخش همواره یکی 
ولی  باشید،  داشته  حق  شاید  »شما  است: 
انجام  را  کار  همین  دیگر  های  خبرگزاری 

می دهند. و حوزه ما بسیار رقابتی است.«

سوری  بان  »دیده  که  روشی  مثال،  برای 
الحوله را تحت پوشش  حقوق بشر« کشتار 
را  آن  ادعائی  طرفی  بی  داد،  قرار  خبری 
زیر سوال می برد و نیز اعتبار گزارشگران 
آن را. روز 25 مه 20۱2 در الحوله، ۱0۸ 
نفر کشته شدند. جسد چهل ونه کودک و سی 
را  که چند روستا  این محل  در  وچهار زن 
دربر می گیرد و در شمال شهرحمس واقع 
بان  دیده  است.  افتاده  زمین  روی  بر  شده، 
سوری در اطالعیه ای که 2۶ مه خبرگزاری 
فرانسه پخش کرد، ابتدا از مرگ نود نفر یاد 
اند.  شده  کشته  بمباران  اثر  در  که  کند  می 
ناظران مامور سازمان ملل متحد و اتحادیه 
تایید می کنند که بیشتر  عرب روز 29 مه 
قربانیان با سالح سرد کشته شده اند. سازمان 
ملل همان روز خبر می دهد که منطقه کشتار 

در دست نیروهای شورشی بود.

گزارش روز ۱۶ اوت 20۱2 شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد ، سرانجام »بیشتر« 
کشته ها را به نیروهای حکومتی نسبت می 
محل  از  نتوانستند  بازرسان  اگر  حتی  دهد، 
بازدید کنند و دروضعی نیستند که »بتوانند 
کنند.  مشخص  را  کشتار  آمران«  هویت 
ولی این امر مانع از پخش گسترده گزارش 
اولیه »دیده بان سوری« و استفاده دیپلماسی 
شورای  در  روسیه  به  فشار  جهت  فرانسه 

Laurent Fa-  ممنیت، نشد: لوران فابیوس
bius وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه ای 
با روزنامه لوموند )29 مه 20۱2( انتظار 
متحول  را  ها  ذهن  الحوله  »کشتار  داشت 

کند«.

 Donatella Rovera خانم دوناتال روورا
Amnesty In-  زز همکاران عفو بین المللی
ternationalبه مدت سه هفته در ماه های 
آوریل و مه گذشته به طور مخفیانه از سوریه 
انسانی ازکشمکش تهیه  تا بیالنی  دیدن کرد 
کند. او مشکالت چنین ماموریتی را توضیح 
اعتمادی  قابل  منابع  ها  بیمارستان  دهد:  می 
نیستند، زیرا زخمی ها نمی توانند به آن جا 
نیروهای  توسط  که  این  بدون  کنند  مراجعه 
از  یکی  جریان  در  شوند.  دستگیر  امنیتی 
بودم.  حلب  در  من  ارتش،  گسترده  عملیات 
من حوزه های موقتی وکوچک پزشکی را 
دیدم که در خانه ها ایجاد شده بود و پزشکان 
غیر مجهز به وسایل پزشکی تالش می کردند 
زخمی ها را درمان کنند. در چنین شرایطی 
پس  که  هنگامی  است.  تر  ساده  بیالن  تهیه 
از حادثه میرسید، باید به شهادت پرستاران 
بازمانده  عالئم  و  داده  گوش  همسایگان  و 
ها  گلوله  اثر  یا  توپ  ترکش  نظیر  در محل 
باید تاکید کرد که  بر دیوارها را ثبت کرد. 
کار  هم  کشور  خارج  از  که  دارد  »امکان 
کرد، اما دشواری های بیشتری پیش می آید. 
از جمله در مورد قابل اطمینان بودن منابع 
که شناخت خوب ازشان نداریم و ممکن است 

درصدد گمراه کردن ما باشند«.

در ماه ژوئیه، عفو بین المللی تعداد کشته ها 
را دوازده هزار اعالم کرد. »در حالی که 
»دیده بان سوری حقوق بشر«، آن را نوزده 
هزار نفر اعالم کرده بود. سختگیری که این 
سازمان غیر دولتی ادعایش را دارد با ارقام 
آقای عبدالرحمن مغایرت دارد. به ویژه، این 
آمار با دیکتوری لحظه ای که اقتصاد رسانه 
ای و به خصوص شبکه های دیجیتال آن را 

تغذیه می کنند سازگار نیست.

-—

لوموند دیپلماتیک، سپتامبر 20۱2

عنوان اصلی مقاله:

Confusion et Désinformation
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تلویزیون  است؟،  فرارسیده  اسد  واپسین 

فرانس2۴، نوزدهم ژوئیه 20۱2

بشر«،  حقوق  بان  »دیده  گزارش   –  5
نیویورک، سوم ژوئیه 20۱2 با عنوان:
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 Human Rights  »  20۱۱  March

.Watch, N.Y

۶ – رجوع کنید به رپرتاژ پاتریسیا آلمونییر، 
ماه  در  شده  پخش  فرانسه،   TF۱ تلویزیون

ژوئیه 20۱2

 Abou Hajjar, combattant  «  –  ۷
 français en Syrie «, Le Figaro,

. 20۱2 aout 5-۴ ,Paris

توضیحات مترجم:

 Bernard- Henri لوی  هانری  برنار   *
Lévy »فیلسوف« رسانه ای فرانسوی است 
اسرائیل  دولت  از  افراطی  به طرفداری  که 
مشهور است. از شاهکارهای او رفتن روی 
به  اسرائیل  تهاجم  دوره  در  اسرائیلی  تانک 
غزه و نظارت بر صحنه جنگ و تعریف آن 
بانیان  از  او  هاست.  در روزنامه  افتخار  با 
لیبی  به  ناتو  درحمله  فرانسه  فعال  شرکت 
است و هنگامی که از او می پرسند : شما 
چگونه می توانید از بانیان شریعت در لیبی 
دفاع کنید؟ پاسخ می دهد، شریعت داریم تا 
شریعت. او اکنون با مقاالت و سخنرانی ها 
از رئیس جمهوری فرانسه می خواهد که به 
که  بود  گفته  او  بکند.  نظامی  حمله  سوریه 
تشویق  و  لیبی  شورشیان  از  پشتیبانی  دلیل 
فرانسه  وقت  جمهوری  زئیس  سارکوزی، 
و  »یهودی  لیبی،  به  نظامی  حمله  برای 
صهیونیست بودن من « است و اضافه کرد 
که این کار را » برای دفاع از صهیونیسم 
و اسرائیل« انجام داده است. )فیگارو، 20 
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نوامبر 20۱۱(

http://www.lefigaro.fr/flash-
-9۷00۱/20/۱۱/20۱۱/actu

libye--20۱۱۱۱20FILWWW00۱۸2
bhl-s-est-engage-en-tant-que-

juif.php

عبدالحلیم  بن  احمد  تقی الدین  ابوعباس   **
الحرانی  تیمیة  ابن  عبدهللا  بن  عبدالسالم  بن 
و  فقیه  االسالم  شیخ  تیمیه-  ابن  به  معروف 
مجتهد حنبلی- متولد ۱2۶۳ در حران )ترکیه 
کنونی( – ۱۳2۸ دمشق. او دشمن سرسخت 
شیعیان و صوفی ها بود و فتواهای مختلفی 

علیه انان صادر کرده است.

رسانه  نقش  به  بیشتر  مقاله  موضوع   ***
ایجاد  و  نادرست  اخبار  پخش  در  غربی 
به  دارد.  اختصاص  اروپا  در  تبلیغاتی  جو 
همین جهت به روی دیگر جنگ تبلیغاتی در 
سوریه که در کشورهائی مثل ایران و خود 
رسانه های رسمی سوری شاهدش هستیم و 
کامال یک سویه به بحران سوریه می پردازد 

اشاره نشده است.

خاورمیانه

در سوریه چه باید کرد؟
آلن گرش، لوموند دیپلماتیک

ترجمه بهروز عارفی

به  است.  کشیده  درازا  به  سوریه  بحران 
ادعای  نه  کنونی،  شرایط  در  صورت  هر 
حکومت سوریه در مورد نابودی مخالفان و 
نه امید غربی ها در مورد فروپاشی رژیم، 
بهای  کشور  است.  نیافته  واقعیت  هیچکدام 
پردازد،  می  بست  بن  این  قبال  در  گزافی 
نفر  هزار  ها  ده  است.  دشوار  تخمینش  که 
و  قابل شمارشی زخمی  تعداد غیر  و  کشته 
بزودی تعداد پناهندگان سوری در خارج از 
کشور به 200 هزار نفر خواهد رسید. این 
سامان  فرسایش  موجب  گرداب  در  سقوط 
فرقه  و  اجتماعی  های  گروه  و  شده  جامعه 
های مختلف کشور را رو در روی هم قرار 
بر  همسایگانشان  علیه  را  روستائیان  داده، 

می انگیزد.

بارها در همین ستون گفته ایم که مسئولیت 
با  ها  خشونت  زنجیره  و  خونریزی  اصلی 
گسترش  به  شدت  به  که  است  حاکم  قدرت 
آن ها دامن زده است. اما، آیا بحران سوریه 
به یک حکومت دیکتاتوری که با کل مردم 
اگر  شود؟  می  محدود  جنگد  می  کشورش 
کرده  پیش سقوط  ها  مدت  بود، رژیم  چنین 
بود. از سوی دیگر، آیا می توان بحران را 
فراتر از بعد ژئو پولیتیکی آن و بدون تحلیل 
انگیزه  کدام  هر  که  بازیگرانش  عملکرد 

متفاوت دارند، درک کرد؟

در سوریه ، عمال چند جنگ موازی جریان 
دارد. ابتدا نظیر هر نقطه دیگری از جهان 
عرب، آرمان آزادی خواهی و خواست پایان 
نطامی  ولی  شود.  می  ابراز  دیکتاتوری 
شدن اپوزیسیون که مداخله خارجی و شدت 

ناتوانی  نیز  تقویتش کرده، و  خشونت رژیم 
آن از تدوین برنامه ای وحدت بخش، تفرقه 
سوریه  مردم  میان  در  اپوزیسیون  ژرف 
شکاف بزرگی ایجاد کرده است. رژیم موفق 
را  سنی  بورژوازی  از  بخشی  حمایت  شده 
که از ده ها سال پیش با آن ائتالف کرده بود 
و نیز پشتیبانی نمایندگان اقلیت هائی را که 
احساس تهدید می کردند )نظیر علوی ها و 
مسیحیان و غیره( جلب کند. رژیم همچنین 
از  بخشی  رشد  به  رو  تشویش  از  توانست 
که  حلب  و  دمشق  در  جمله  از   ، جمعیت 
می  اپوزیسیون  رزمندگان  گروگان  را  خود 
خبرنگاران  کند.  استفاده  سوء  انگاشتند، 
روزنامه های »لیبراسیون« ، »ایندپندنت« 
و »اکونومیست« )۱( در گزارش هائی این 
نگرانی بخشی از مردم را بازتاب داده اند، 
بدون این که گفتمان غالب بر رسانه ها در 
آنان چنین  یافته باشد:  مورد سوریه تغییری 
مقابل  در  متحد  خلقی  که  دهند  می  نشان 

دیکتاتوری خون آشام ایستاده است.

بارها، روی مسئله مبارزان خارجی انگشت 
بود  شگفت  در  باید  چرا  است.  شده  گذاشته 
داشته  تمایل  لیبیائی  یا  تونسی  جوانان  که 
باشند که برای مبارزه با یک دیکتاتوری به 
سوریه بروند؟ آیا به صرف اسالمی بودن، 
مبارزه آنان بی اعتبار می شود؟ نه، فراتر 
از حضور گروه هائی مانند القاعده ، مسئله 
از  بیگانگان و روش هائی که  به مداخالت 
ترکیه  نیز  و  قطر  سعودی،  عربستان  جمله 
برای مسلح کردن و کمک مالی به این گروه 
کند.  می  پیدا  ارتباط  شوند،  می  متوسل  ها 
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فعالیت سالطین خلیج  این که عامل محرک 
فارس، استقرار دموکراسی در سوریه باشد، 
قابل تردید است. به یقین، تاکید معلم، وزیر 
فیسک  رابرت  با  گفتگو  در  سوریه  خارجه 
ایاالت متحده مسئول عمده  این که  مبنی بر 
رویدادهای سوریه )2( است، ادعائی اغراق 
آمیز است ولی چه کسی تردید دارد که در 

سوریه مداخله خارجی وجود دارد؟

این مطلب را کوفی عنان، فرستاده سازمان 
ملل متحد به سوریه در آوریل 20۱2 هنگام 
میداشت  اظهار  المللی  بین  ناظران  اعزام 
واقعا  مناقشه  از دو طرف  کدام  : هیچ   )۳)
کوشش نکردند به نبردها خاتمه دهند. و اگر 
دمشق  به  چین  و  روسیه  ایران،  پشتیبانی 
موجب سخت تر شدن موضع بشار اسد شده 
است، خودداری غربی ها و از جمله فرانسه 
آتش  برقراری  به  اپوزیسیون  فراخواندن  به 
وقت،  هیچ  پاشید.  آتش  روی  نفت  نیز  بس 
نه غربی ها و نه پاریس به ماموریت عنان 
برای  تالشی  کوچکتری  و  نداشته  اعتماد 

موفقیت آن انجام ندادند.

طرفین  مقدم  هدف  که  این  برای  چرا؟ 
خلیج  کشورهای  ها،  )غربی  مخاصمه 
هدف  جهت  سوریه  رژیم  انداختن  فارس( 
ها  آن  استراتژی  است.  ایران  دادن  قرار 
بازی ژئوپولیتیکی مفهوم می  در چارچوب 
است.  آن  بعد  یک  فقط  بشر  حقوق  که  یابد 
طبیعی است روسیه و چین که موافق اعمال 
فشار بر تهران اند در ضدیت با ماجراجوئی 
کنند.  می  مخالفت  استراتژی  این  با  نظامی 
یک روشنفکر دمشقی با دلگیری به من می 
با  که  است  ژئوپولیتیکی  بازی  »این  گفت: 
خون سوری ها به راه افتاده است. پوتین و 
اوباما باید در مقابل دیوان عدالت بین المللی 

پاسخگو باشند«.

کردن  متفق  از  ها  غربی  امروز،  حتی 
فرانسوا  خواست  و  عاجزند  اپوزیسیون 
ایجاد  برای  فرانسه  جمهور  رئیس  هوالند، 
همه  نماینده  و  دربرگیرنده  موقت  »دولت 
همان   )۴( است  اتوپی  یک  ها«  گرایش 
کرد.  اعالم  نیز  متحده  ایاالت  که  طوری 
در  فرانسه  دولت  بیانگرمشکل  این موضع، 
پذیرفتن این امر است که شورای ملی سوریه 
بخش بزرگی از مشروعیت خود را از دست 

داده است.

ادامه  کشتار  و  نبردها  اوضاعی  چنین  در 
است،  جدی  کمی  که  پیشنهادی  تنها  دارند. 
طرح  مصر*  جمهور  رئیس  مرسی  محمد 
از چهار کشور مصر،  ایجاد گروهی  کرد: 
 .)5( ترکیه  و  سعودی  عربستان  ایران، 
امتیاز این گروه ، کنار گذاشتن )دست کم در 
وهله نخست( کشورهای غیر منطقه ایست. 

اما، مسئله محوری این پیشنهاد ، مذاکره بین 
مطرح  برخی  است.  اپوزیسیون  و  حاکمیت 
با کسانی که دست  می کنند که »نمی توان 
کرد؟«.  مذاکره  است  خون  به  آغشته  شان 
بد نیست یادآوری کنیم که در سال های دهه 
آمریکای  در  دموکراسی  به  گذار   ،۱9۸0
مجازات  از  پوشی  چشم  پذیرفتن  با  التین 
ژنرال های متهم به بدتریرن جنایت ها میسر 
شد )بیست سال بیشتر ضروری بود تا بتوان 
این  کرد؛  محاکمه  دادگستری  در  را  ها  آن 
بهائی بود برای دوران گذار مسالمت آمیز(.

نیز در مورد رسانه ها. چگونگی  کلمه ای 
برخورد رسانه ها به بحران سوریه موضوع 
لوموند  سپتامبر  شماره  در  است  ای  مقاله 
دیپلماتیک )۶(. فراتر از بحث اخالقی ، این 
روش بررسی بحران، مقامات سیاسی را فلج 
کرده و امکان هر عمل واقعی را از آن ها 
می گیرد. امروز، چه کسی جرئت دارد که 
از خشونت  و خروج  مذاکره  به  را  همگان 
دعوت کند، بدون این که متهم شود که مامور 
دیکتاتور سوریه )حتی مسکو، پکن یا تهران 

( است؟

***

 Que Faire en Syrie ? Alain
GRESH, Le Monde-diploma-
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 Kofi Annan : ”Sur la Syrie, à
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“réussi
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۶ – سوریه، میدان جنگ رسانه ای؛ لوموند 
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* توضیح مترجم:

مرسی رئیس جمهوری مصر در تازه ترین 
سوریه  اوضاع  مورد  در  اش  موضعگیری 
تهران  در  »غیرمتعهدها«  کنفرانس  در 
این  البته   .)20۱2 اوت  )سی  گفت  چنین 
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تلویزیون  رادیو  در  وی  ازاظهارات  بخش 
جمهوری اسالمی و برخی خبرگزاری های 
مترجم  و  شد  تحریف  کلی  به  ایران  رسمی 

کنفرانس نیز آن را ترجمه نکرد:

»همبستگی ما با مبارزات مردم عزیز سوریه 
علیه رژیمی سرکوبگر که مشروعیت خود 
یک  که  اندازه  همان  به  داده،  دست  از  را 
ضرورت سیاسی و استراتژیک است، یک 
این  شود.  می  محسوب  نیز  اخالقی  وظیفه 
حمایت از اعتقاد ما به آینده سوریه به عنوان 
کشوری آزاد و سربلند منشا می گیرد. همه 
ما باید حمایت کامل، و نه نسبی خود را از 
سوریه  در  عدالت  و  آزادی  طالبان  مبارزه 
رویکردی  به  باید  ما  همدلی  کنیم.  اعالم 
مسالمت  گذار  حامی  که  شود  تبدیل  سیاسی 
و  دموکراتیک  حکومتی  نظام  یک  به  آمیز 
در  سوریه  مردم  مطالبات  کننده  منعکس 
زمینه دستیابی به آزادی، عدالت و برابری 

است«.

را  سوریه  در  خونریزی  توانیم  نمی  »ما 
متوقف کنیم جز اینکه همه ما دخالت فعالی 
در این زمینه داشته باشیم. ما حمایت کامل 
خود را از مردم سوریه ابراز کرده و خواهان 
آن هستیم که باید از سقوط سوریه به دایره 
حیاتی  بسیار  کنیم.  جلوگیری  داخلی  جنگ 
است که مخالفان سوریه با یکدیگر متحد شده 
تا بدون نابودی کشور، به دستاوردهای خود 

دست پیدا کنند.«

مداحان استراتژی ناتو
رضا خسروی

لوموند   « ماهنامه  مفسر  گرش،  آلن  آقای 
خود،  اخیر  نمایشنامه  در   !» دیپلماتیک 
موسوم  انداز  غلط  و  مشکوک  ای  ادعانامه 
طبق  «؟  کرد  باید  چه  سوریه  در   « به 
کمال  در   !» نیت  حسن   « با  خیلی  معمول 
بافته،  جفنگ  خروار  یک   !» بی طرفی   «
بسود  گفته،  نقیض  و  و ضد  شاخدار  دروغ 
سالطین  طبع  باب  ها،  ناتوچی  استراتژی 
مالی و مستغالتی، بورس و تسلیحات… کلی 
اوضاع  داده،  عمومی  افکار  بخورد  موهوم 
با  هماهنگ  را  سوریه  در  جاری  احوال  و 
الزامات سرمایه تنزیلی در دوران معاصر، 
نوین  نظم   « تروریستی  سیاست  تائید  در 
خاورمیانه   « اشغالگرانه  طرح   !» جهانی 
پیشکش  است.  کرده  ارزیابی   !» بزرگ 

هواداران » انقالب جهانی «!

میگوید: بحران سوریه به درازا کشیده است. 
عجب! پنجه را باز کرد و گفت وجب.

نمایشنامه  جمله  اولین  عارفانه،  گفتار  این 
ما  فرنگی  مفسر  که  دهد  می  نشان  گرش، 
سرنا را از سر گشادش میزند. چون در غیر 
اینصوت، جا داشت که در چند جمله کوتاه، 
توضیح می داد که این » بحران سوریه «! 
چه نوع بحرانی است؟ کی و چطور شروع 

شد؟ از کجا آب میخورد؟

تردید ندارم که منظور گرش بحران جاری 
و ساختاری سرمایه داری نیست. پس باید به 
ویژگی » بحران سوریه «! اشاره می کرد. 
برای رفع سوء تفاهم، باید توضیح می داد که 

» بحران سوریه «! چه فرقی با بحران های 
نوبتی در یک سلسله از کشورهای » مزاحم 
افغانستان  و  عراق  و  یوگسالوی  مثل   !»
به  راجع  ارتباط،  این  در  دارد؟  لیبی…  و 
این مساله » پیش پا افتاده «! از قضا آقای 
گرش، دریغ از یک جمله، حتی برای خالی 
خفقان  گوید،  نمی  چیزی  عریضه،  نبودن 

مرگ گرفته است.

میگوید: نه ادعای حکومت سوریه در مورد 
نابودی مخالفان و نه امید غربی ها در مورد 
فروپاشی رژیم، هیچکدام واقعیت نیافته است. 
ناتوچی  جاری  سیاست  نه  و  ها  امید غربی 
ها برای از میان بردن دول و کشورهای » 
مزاحم «! این نعل وارونه فرنگی، میرساند 
که جناب گرش، مثل ناتوچی ها، مثل محافل 
مقاومت  با  اصال  امپریالیستی،  و  مالی 
های  تروریست  قبال  در  سوریه  ملی  دولت 

صادراتی، از هر قماشی، میانه ندارد.

طرف  بی  هست،  ای  زنده  شواهد  و  دالئل 
ملی  دولت  براینکه  مبنی  طرف،  با  هم  و 
با  مشابه،  های  دولت  همه  مثل  سوریه، 
های  ایراد  و  عیب  همه  اگرها،  و  اما  تمام 
تاکتیکی و استراتژیک، از گشاد بازی های 
اقتصادی، حماقت های سیاسی در سطح ملی 
نقض  تا  گرفته  المللی  بین  و  ای  منطقه  و 
حقوق فرودستان خودی، اختناق جنبش های 
تا  پایگاه،  کارگری و کمونیسم در سرزمین 
همین چندی پیش درگیر دعوای های مذهبی، 

درگیر یک جنگ داخلی نبود.

خاورمیانه
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پس امید غربی ها، یا همان قصد محافل مالی 
ها  ناتوچی  جاری  سیاست  امپریالیستی،  و 
برای از میان بردن دولت ها و کشورهای » 
مزاحم «! بزعم گرش » فروپاشی این رژیم 
«! از کجا ناشی شده بود؟ جهت اطالع جناب 
گرش، همینقدر میگویم که بهانه خررنگ کن 
برای اشغال یوگسالوی » قتل عام مسلمانان 
«! توسط دولت ملی بلگراد قالب شده بود. 
کشتار  سالحهای   « عراق  اشغال  برای 
تعقیب   « افغانستان  اشغال  برای   !» جمعی 
تروریست ها، یافتن زنده یا مرده بن الدن «! 
اشغال لیبی » کشتار احتمالی اهالی بنغازی 

!»

میگوید: مسئولیت اصلی خونریزی و زنجیره 
خشونت ها با قدرت حاکم است. جل الخالق! 
این  با  چون  گرش.  آقای  کنید،  می  شوخی 
حساب، بزعم حضرت عالی، گویا مسئولیت 
اصلی بمباران کارخانه ها و کارگاههای خرد 
و کالن، بنگاههای ریز و درشت، همه غیر 
نظامی، مراکز اداری و امدادی و آموزشی، 
منابع برق و آب آشامیدنی، مغازه های خرده 
جاده  و  ها  پل  مسکونی،  مناطق  فروشی، 
ها، کوچه ها و خیابان ها و… از راه دور، 
مسئولیت  متری،  هزار  چند صد  ارتفاع  از 
اصلی قتل عام مردم، کشتار اهالی، کارگر و 
کارمند و دهقان، دهها هزار زن و مرد جوان 
خواب  در  قد  نیم  و  قد  های  بچه  سالمند،  و 
و بیداری، مسئولیت اصلی ویرانی شهرهای 
تمام  نابودی  ها،  دهکده  بزرگ،  و  کوچک 
امکانات تولیدی خلق، وسائل کار و معیشت 
ملت… در یوگسالوی و عراق و افغانستان 
و ساحل عاج و لیبی نیز با قدرت های حاکم، 
سیاست  با  که  چرا  بود.  ملی  های  دولت  با 
و  اشغالگر  دول  مهاجم،  امپریالیستی  دول 
صوری  جهانساالری  با  غربی،  تروریست 
یا  بد  نداشتند.  توافق  آمریکا،  امپریالیسم 

خوب، سرسپردگی ناتوچی ها را نپذیرفتند.

میگوید: در سوریه… مداخله خارجی و شدت 
خشونت رژیم باعث نظامی شدن اپوزیسیون 
از  بخشی  حمایت  شد  موفق  رژیم  شده… 
نمایندگان  پشتیبانی  سنی…  بورژوآزی 
) علوی و مسیحی و…  اقلیت ها در حلب 
( که احساس تهدید می کردند، جلب کند… 
از  بخشی  رشد  به  رو  تشویش  از  توانست 
که  حلب،  و  دمشق  در  جمله  از  جمعیت، 
می  اپوزیسیون  رزمندگان  گروگان  را  خود 

انگاشتند، سوء استفاده کند.

بقول عزیز نسیم، شاعر و ظنز نویس مترقی 
ترک: حیف که تربیت خانوادگی به من اجازه 
ولی  دهد.  نمی  را  رکیک  کلمات  استعمال 
بردار  دست  گرش  آقای  کرد.  شود  می  چه 
می چرخاند  ذوالفقار  هوا  در  مرتب  نیست. 
 « جفنگ  کردن  علم  با  کشد.  می  عربده  و 

مداخله خارجی و شدت خشونت رژیم… «! 
از پرداختن به اصل مطلب طفره می رود. 
مذهبی،  دعوای  و  به علت جنگ  ریاکارانه 
هیچ  در سوریه «!  بحران جاری  منشاء » 

اشاره ای نمی کند.

آور،  تهوه  اصطالحات  نشخوار  با  گرش 
و  مالی  محافل  احمقانه  های  نامگذاری 
انداز،  و غلط  تعابیر ساختگی  امپریالیستی، 
تعاریف حساب شده ناتوچی ها برای تجزیه 
بورژوآزی  مثل:   !» مزاحم   « کشورهای 
سنی، اقلیت های علوی و مسیحی و… آب 
به آسیاب اشغالگران می ریزد. با تفسیرهای 
امپریالیستی،  و  مالی  محافل  بسود  ارزان 
بسود ناتوچی ها، مثل: اقلیت های علوی و 
مسیحی در حلب که » احساس خطر «! می 
دمشق  شهروندان  اهالی،  از  بخشی  کردند، 
رزمندگان  گروگان   « را  خود  که  حلب،  و 
می انگاشتند «! موهوم بخورد افکار عمومی 
می دهد. جنایات تروریست های صادراتی، 
غیر  های  سازمان  ربائی  آدم  و  آدمکشی 
و  کرده  انکار  را  سوریه  در  ناتو  رسمی 
بازار گشائی زوری غرب، امپریالیست های 
احوال  و  اوضاع  در  اروپائی  و  آمریکائی 

جاری را توجیه می کند.

مبارزان  مساله  روی  بر  نباید  میگوید: 
خارجی در سوریه انگشت گذاشت، حضور 
با  مبارزه  برای  لیبیائی  یا  تونسی  جوانان 
یک دیکتاتوری در سوریه شگفتی ندارد، با 
گروههائی مثل القاعده… که توسط عربستان 
سعودی و قطر و ترکیه مسلح شده اند، فرق 

دارند.

در عبارت بعدی می آورد: هدف مقدم غربی 
ها، کشورهای خلیج فارس، برانداختن رژیم 
است.  ایران  دادن  قرار  هدف  سوریه جهت 
معلم،  تاکید   « که:  است  مدعی  معذالک، 
وزیر خارجه سوریه… مبنی براینکه ایاالت 
در  جاری  رویدادهای  عمده  مسئول  متحده 
است «!  آمیز  اغراق  ادعائی  است،  سوریه 

بر شیطون لعنت.

باره  اینکه جناب گرش هیچ چیزی در  مثل 
موازین شناخته شده بین المللی نشنیده است. 
این مفسر ابله فرنگی، اصال نمی فهمد که » 
لیبیائی  و  تونسی  جوانان  خارجی،  مبارزان 
«! برای رفتن به کشورهای دیگر، از جمله 
سوریه، باید از دولت قانونی کشور مربوطه، 
ورود  اجازه   !» دمکراتیک   « یا  استبدادی 
بگیرند. مگر اینکه ریگی بکفش داشته باشند. 
سوریه  ملی  دولت  برخورد  حساب،  این  با 
در قبال » مبارزان خارجی، جوانان تونسی 
مثل  مسلح  گروههای  قبال  در   !» لیبیائی  و 
القاعده، فرستادهای عربستان و قطر و ترکیه، 
اعضای رسمی و غیر رسمی شرکت سهامی 

ناتو، یک اقدام بجا و قانونی است. حتی تمام 
خبر فروشان باختری، آمریکائی و انگلیسی 
و فرانسوی و آلمانی و… بدلیل حضور غیر 
که  میکنیم  فرض  سوریه،  کشور  در  مجاز 
باید  نباشند! خالفکارند،  فرستاده و جاسوس 
توقیف شوند، باید علت حضور غیر قانونی 
به مراجع ذیصالح سوریه توضیح  خود را 

بدهند. ابهام در کجاست؟

را  اپوزیسیون  توانند  نمی  ها  غربی  اینکه 
متفق کنند… طرح فرانسه برای ایجاد دولت 
نیست،  گرایشات  همه  گیرنده  بر  در  موقت 
شورای ملی سوریه دیگر مشروعیت زیادی 
باره  در  مرسی  محمد  پیشنهاد   + ندارد 
مذاکره میان حاکمیت و اپوزیسیون و… این 
 « ماهنامه  پیشکش  کن،  خررنگ  اراجیف 
لوموند دیپلماتیک «! بموجب موازین شناخته 
ملل  سازمان  منشور  طبق  المللی،  بین  شده 
متحد، هیچ دولتی حق دخالت در امور داخلی 

کشورها را ندارد.

بازار،  زوری  گشایش  و جنگ،  اشغالگری 
مسائل  فصل  و  حل  برای  قهر  استعمال 
اقتصادی و اجتماعی توسط میراث خواران 
دالئل  ها،  ناتوچی  توسط  کهن،  استعمار 
عیار  تمام  ورشکستگی  به  دارد.  دیگری 
سرمایه ساالری بازمیگردد. بنظر من، گرش 
و شرکاء از اوج بحران جاری و ساختاری، 
های  آرامی  نا  رشد  ها،  خلق  بیداری  از 
توده ای، از بسط جنبش های کارگری، از 
برآمد پرولتاریا و کمونیسم، از انقالب برای 
با  حساب  تسویه  برای  دمکراسی،  مصادره 
با  حساب  تسویه  امپریالیسم،  و  بورژوآزی 
دیکتاتوری  استقرار  از  ساالری،  سرمایه 
معلوم  جغرافیای  آن  یا  این  در  پرولتاریا 

سیاسی هراس دارند.
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خاورمیانه

امپراتوری سکوت، سکوت را می شکند – میان قدرت حزب 
بعث و بهار عربی……… رژیم منسوخ سوریه

برگردان ناهید جعفرپور

منبع سایت رزا لوگزامبورگ اشتیفتونگ 

کمیته  عضو  الکریده  مایس  مقاله  نویسنده 
هماهنگی تغییرات دمکراتیک در سوریه

برگردان ناهید جعفرپور

بدست  را  قدرت  اسد  حافظ  که  ای  لحظه 
حال سرکوب  در  اسد  خاندان  رژیم  گرفت، 
آزادی ها بود و ارگان های امنیتی اش تمامی 
جنبه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فکری 
جامعه سوریه را تحت کنترل و قدرت خویش 
قرار داده بودند. حاکمیت سیاسی را وی از 
طریق حزب وحدت یعنی حزب حاکم بعث 
بدست گرفت. حزبی که به نوبه خود بعنوان 
یک زائده دستگاه های امنیتی عمل می کرد. 
نظامی  تحت حاکمیت یک رژیم  این کشور 
اداره می شد و از مسائل حساس منطقه از 
به  جمله مسئله فلسطین در سیاست خارجی 
سود حکومت استفاده می شد. حتی از مشکل 
پیشی  برای  ای  برنده  کارت  بعنوان  لبنان 
کشور  در  میگردد.  استفاده  جهان  به  جستن 
نظامی  نیروهای  از  ساختاری  ترکیب  این 
مقابل  در  حالیکه  در  امنیتی  نیروهای  و 
برخی از مردم فریاد ضد صیهونیسم و ضد 
امپریالیسم سر می داد اما در سرکوب جنبش 
های سیاسی و اجتماعی لحظه ای غافل نمی 
شد. همزمان رژیم مخالفان سیاسی را تهدید 
های  اردوگاه  و  زندان  به  و  نمود  طرد  و 
را  آنها  و  رسانید  بقتل  و  انداخت  بازداشت 
به عامل ضعف خودآگاهی ملت عرب متهم 
بستر  بر  خودکامه  رژیم  این  اساس  نمود. 

اقدامات زیر بنیان شده است:

۱/ با آموخته های کودتای نظامی قدیمی در 
ایدئولوژی  تحت  را  ارتش  نیروی  سوریه، 
و  کامل  بطور  رژیم  بعث  فرهنگ حزب  و 
ارشد  افسران  همزمان  و  داد  قرار  نامحدود 
امنیتی برگزید.  نیروهای  از میان  ارتش را 
بطوری که کل ارتش بطور کامل در کنترل 

نیروهای امنیتی قرار گرفت.

های  سازمان  مدنی،  های  نهاد  رژیم   /2
توده ای و انجمن های حرفه ای را طوری 
تصرف نمود که می بایست تمامی مدیران و 
روئسا و کسانی که برای این نهاد ها تصمیم 
همگی  ها  نهاد  این  بدنه  تا  کنند  می  گیری 

نیروهای  سوی  از  و  باشند  نظام  به  وفادار 
امنیتی تائید گردند.

آزادی  مانند  مدنی  های  آزادی  سرکوب   /۳
بیان، آزادی مطبوعات و… و تحمیل تبعیت 
رسانه  به  آنها  تبدیل  و  رژیم  از  ها  رسانه 
قرمز  خط  از  آنها  بدینوسیله  تا  رژیم  های 
روزنامه  نکنند.  گذر  امنیتی  نیروهای  های 
ترقیخواه  ملی  جبهه  به  که  را  احزابی  های 
شدید  سانسور  دچار  تنها  نه  را  دارند  تعلق 
از  دفاع  بنام  امنیتی  نیروهای  بلکه  نمود 
امنیت کشور خبر چین های خود را درون 
این رسانه ها جای داد. خارج از این شکل 
کنترل هیچ رسانه نمی توانست سر پا باشد. 
اجازه  هم  خصوصی  رسانه  اساس  در  اگر 
و  امنیتی  نیروهای  سوی  از  میگرفت  کار 
داشت.  قرار  کامل  کنترل  تحت  آنها  عوامل 
در حالیکه مرتبا رسانه های مستقل یا بسته 
می شدند و یا دچار سانسور شدید می شدند 
یا سردبیران مجازات می گشتند، عوامل  و 
رژیم روزنامه های وابسته به رژیم را پشت 
سر هم بنیان می کردند. نشریات مستقل غیر 
را  نشریات  این  که  کسانی  و  بوده  قانونی 
پخش می نمودند می بایست با دستگیری و 

شکنجه حساب کنند.

تحت  سازمانهای  از  استفاده  با  رژیم   /۴
و  جوانان  سازمانهای  مانند  خود  کنترل 
حزب  فرهنگ  دانشجویان  اتحادیه  همچنین 
گسترش  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  را  بعث 
بدینوسیله فعالیت هائی که خارج از  تا  داد. 
کنترل نیروهای امنیتی وجود داشت را زیر 
نظر داشته و از این طریق این سازمانها به 
نحوی نقش نیروی رزرو ارگان های امنیتی 

را بازی نمایند.

درگیر  از  جلوگیری  برای  اسد  رژیم   /5
افزایش  به  داخلی  سیاسی  مشکالت  با  شدن 
مبارزه  بر  تاکید  و  پرداخت  ملی  احساسات 
و  آمریکا  و  غرب  علیه  امپریالیستی  ضد 

مبارزه علیه صیهونیسم و اسرائیل نمود.

تا  داد  اجازه  اقتصادی رژیم  ۶/ در عرصه 
همدستانش کشور را غارت نمایند و از مقام 
های خود سوء استفاده کنند و برای تضمین 
رشوه  رژیم،  به  نسبت  افراد  این  وفاداری 

خواری و فساد آزار و اذیت مردم توسط آنها 
نادیده گرفته شد.

در  و  کامل  قدرت  با  امنیتی  نیروهای   /۷
رشوه  به  امتیازات  تمامی  داشتن  اختیار 
منافع  برای  پنهانی  و  پرداخته  خواری 

مشترک حرکت نمودند.

۸/ با کمک وابستگان خانواده اسد یعنی از 
رفعت اسد گرفته تا رامی مخلوف رژیم به 

غارت کشور پرداخت.

راه حل  پشت  را  حالیکه رژیم خود  در   /9
سوسیالیستی پنهان نموده بود، خانواده اسد و 
ارگان های امنیتی و وابستگانشان از بخش 
سوریه  ملی  ثروت  غارت  به  دولتی  های 

پرداخته و غنائم را بین هم تقسیم نمودند.

المسلمین  اخوان  با  مبارزه  بهانه  به   /۱0
اوائل سال های ۸0 رژیم شهر حما را  در 
و  ارتش  قصاوت  و  بربریت  نمود.  تخریب 
نمود  منطقه  این  مردم  به  که  ظلمی  و  ستم 
دائمی را در خاطره مردم  ترس و وحشتی 
شروع  رژیم  سپس  گذاشت.  بجای  سوریه 
تمامی مخالفین سیاسی و  به دستگیری  کرد 
سیستم  این  این روی  از  آنها.  بردن  بین  از 
در  که  است  سال  ها  ده  ترس  و  وحشت 
سوریه حکومت نموده و از این کشور یک 

امپراتوری سکوت درست کرده است.

کارت  از  استفاده  با  شد  موفق  رژیم   /۱۱
در  سیاسی  بازیگری  لبنان”   ” اش  برنده 
منطقه بشود. بدینوسیله وی اساس موجودیت 
خود را در منطقه محکم نمود و بدون مزاحم 

در سوریه به سرکوب مشغول شد.

سیاستی  المللی  بین  سطوح  در  رژیم   /۱2
که  مفهوم  این  به  نمود  اختیار  را  مشکوک 
باره  در  موضعش  که  ننمود  اعالم  هیچگاه 
اینکه  وجود  با  چیست.  مربوطه  کشورهای 
معاهده دوستی و همکاری با شوروی امضا 
تجاری خود  اما بخش اعظم معامالت  نمود 
اسد  ال  اینکه  وجود  با  داشت.  غرب  با  را 
پدر همواره دشمنی و مبارزه را با اسرائیل 
اعالم می نمود اما مناسباتش را با شاه ایران 
بود،  اسرائیل  خوب  دوستان  از  آنزمان  که 

حفظ کرد.
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اخوان  مشکل  با  رژیم  شیوه  همین  به   /۱۳
المسلمین برخورد می نمود. از سوئی اعالم 
می داشت که یک دولت سکوالر است و از 
سوی دیگر رابطه با اخوان المسلمین مصر و 
فلسطین و همچنین دیگر گروه های رادیکال 
داشت و از این مسئله بعنوان برگ برنده در 

عراق و لبنان استفاده می نمود.

جامعه  ساختارهای  داشت  تالش  رژیم   /۱۴
سوریه را از بین ببرد و بدینوسیله اختالفات 
میان گروه های مذهبی مختلف را دامن بزند. 
مذهبی  مقامات  از  وی  منظور  این  برای 
وفادار به رژیم استفاده نموده تا آنها موضع 
رژیم  سیاست  و  رژیم  منافع  بنفع  را  خود 
مطرح نمایند. در کنار این مسئله در برابر 
جامعه بین الملل و اقلیت های درون سوریه 
بطور دائم کابوس اسالم سیاسی را بر روی 

دیوار نقاشی می نمود.

۱5/ تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
فرهنگی  مراکز  های  محدودیت  طریق  از 
حزب بعث خفه می شدند. انجمن ها و جنبش 
های اجتماعی ردیابی و سازماندهانشان تحت 
تعقیب و دستگیری قرار می گرفتند. آخرین 

فورومی که تعطیل شد فوروم االتاسی بود.

۱۶/ در برابر فعالیت برخی از جنبش های 
کوآباسی  زنان  مذهبی  جنبش  مانند  رادیکال 

سکوت می شد.

حقوق  و  شهروندی  حق  کردها  از   /۱۷
سیاسی فرهنگی گرفته شده و زمین های آنان 
غصب شده و آنها حق نداشتند صاحب زمین 
باشند. خشم در مقابل این مسئله باعث شد تا 
در  که  کنند  کردها شورش  در سال 200۴ 

نتیجه ۳0 نفر هم قربانی شدند.

نتیجه تمامی این عملکردها منجر به شرایط 
کنونی سوریه که ما شاهدش می باشیم گشت. 
تظاهرات ها، زندگی سیاسی واقعی، نهاد ها 
این  شایسته  که  دولتی  غیر  های  سازمان  و 

عنوان هستند، هیچکدام وجود ندارند.

با تصاحب واقعی قدرت توسط کمیته نظامی 
نیروهای  حکومت   ۱9۶۳ سال  در  کودتا 
نظامی بر کشور سوریه آغاز گشت. کمیته 
اسد  ال  حافظ  اعضایش  از  یکی  که  نظامی 
عمل  سایه  در  دولت  نوع  یک  بعنوان  بود 
می کرد. مدت کوتاهی پس از آن اسد از این 
کمیته جدا شد و تاسیس جبهه ملی ترقیخواه 
نیروهای  همگرائی  ساختار  یک  بعنوان  را 
سیاسی اعالم نمود که در منشور آن رهبریت 
قید شده است.  بر دیگر احزاب  حزب بعث 
اما از آنجا که این جبهه زائده ای از حزب 
بعث گردید دیگر وجه خود را در بین مردم 
از دست داد. احزابی هم که به جبهه ملحق 
شدند فورا از هم پاشیدند و اسد تنها از این 

احزاب بعنوان دکوراسیون برای نشان دادن 
مدتها  هم  واقعیت  در  نمود.  استفاده  قدرتش 
از  احزاب  این  مبارزاتی  محتوای  که  بود 
آنها ربوده شده بود و کامال وابسته به رژیم 
حاکم بودند. اما آن احزابی که به جبهه ملی 
و  شدند  کوچک  بودند،  نپیوسته  خواه  ترقی 
در سایه فعالیت می کردند. اعضای بدنه این 
شدند  مجازات  رهبرانشان  طبیعتا  و  احزاب 
های  میله  پشت  ها  سال  غالبا  بایست  می  و 
سیاسی  اپوزیسیون  اما  برند.  بسر  زندان 
جمع  را  خود  نیروی  اینکه  برای  سوریه 
سازند  هماهنگ  را  هایشان  فعالیت  و  کنند 
را  ملی  دمکراتیک  جنبش   ۱9۷9 سال  در 
تاسیس نمودند که متشکل بود از همه احزابی 
و  نبودند  ترقیخواه  ملی  جبهه  از  بخشی  که 

همچنین شخصیت های مستقل سیاسی.

بیانیه دمشق برای تغییرات  در سال 2005 
آن  در  که  ای  بیانیه  شد.  دمکراتیک صادر 
جنبش  و  ملی  دمکراتیک  جنبش  احزاب 
کرد و کمیته اپوزیسیون مستقل برای احیای 
المسلمین  اخوان  همچنین  و  مدنی  جامعه 
بیانیه  این  به  نسبت  رژیم  داشتند.  شرکت 
نهایت وحشیگری را نشان داد و بسیاری از 
رهبران بیانیه دمشق را دستگیر نمود. بعد از 
اینکه رژیم از طریق از بین بردن مخالفین 
سیاسی اش ترس و وحشت را در میان مردم 
پراکنده نمود، دیگر هیچ مشکلی برای زیر 
کنترل داشتن کشور سر راهش قرار نداشت. 
صدر  در  را  پدرش  میراث  اسد  که  زمانی 
حکومت قرار داد، دیگر هیچ مقاومت قابل 
این  از  مردم سوریه  نداشت.  وجود  توجهی 
امید  همه  از  بیشتر  تحصیلکرده  جوان  مرد 
پیاده کردن فرهنگ حقوق بشر را داشتند و 
با وجود اعالم اصالحات و بیانیه های دیگر 
از سوی وی مردم در انتظار یک آغاز جدید 
اما  شد.  می  دمشق صحبت  بهار  از  بودند. 
بزودی ارگان های امنیتی سر زشت خود را 
نشان دادند و اسد به خانواده اش نزدیک شد 
و پست های کلیدی را به آنها سپرد. بطوری 
که قدرت آنها در بعد گسترده ای رشد نمود. 
از  ای  طبقه  اسد  خانواده  نفوذ  افزایش  با 
صاحبان شرکت های بزرگ که در بین آنها 
تاجر و سرمایه گذار معروف رامی مخلوف 
قرار دارد که از طریق فامیلی با اسد شبکه 
اختیار  در  بی سیم در سوریه را  تلفن  های 
خود دارد که این شبکه ها یکی از مهمترین 
بخش های اقتصادی سوریه است، در سوریه 

به وجود آمده و شروع به رشد نمودند.

شد  روبرو  مشکل  با  یکبار  تنها  اسد  بشار 
بعد از کشته شدن  او  آنهم زمانی بود که  و 
لبنان رفیق حریری زیر فشار  رئیس دولت 
بین المللی قرار گرفت. اما رژیمش موفق شد 
با استفاده از رابطه خوب با ایران و کارت 
پیروزی  از  بعد  بخصوص  برنده حزب هللا 

حزب هللا بر اسرائیل در سال 200۶ اسد را 
تا  بنماید  منطقه  در  سیاسی  فاکتوری  مجددا 

بدینوسیله از بحران بیرون بیاید.

دالیل اعتراضات و اهداف آن:

۱/ وخیم شدن اوضاع اقتصادی و رشد فقر 
اقتصادی.

2/ شکست بخش کشاورزی: باال رفتن هزینه 
کاهش محصوالت حیاتی  بویژه  تولید،  های 
مانند گندم و نخود، کمبود جدی آب و برخورد 
این  با  خواری  رشوه  و  فساد  بخاطر  رژیم 
کشاورزان  سوی  از  مثال  برای  مشکالت. 
چاه های آب کنده شد اما همزمان از سوی 
وزیران قدرتمند فاسد و رشوه خوار وزارت 

منابع آبی، منابع ذخیره آب به هدر رفت.

که  کسانی  بخاطر  بخش صنایع  ۳/ شکست 
توجه به وضعیت صنایع داخلی نداشته و از 
طریق باز کردن بازار ها بطور غیر قانونی 
بسوی اجناس چینی و ترکی باعث می شوند 
که کارخانه جات داخلی بخاطر عدم توانائی 
رقابت با محصوالت این کشورها به نابودی 

کشانده شوند.

۴/ فساد و بیکاری گسترده، انتخاب نیروهای 
رشوه  و  امنیتی  نیروهای  توسط  مدیریت 

خواری بی حد و حصر.

و  روستاها  در  بویژه  گسترده،  فقر   /5
به  کار  کردن  پیدا  برای  جوانان  مهاجرت 

کشورهای همسایه.

۶/ فساد دستگاه قضائی و عدم اعتماد مردم 
سوریه به دستگاه برپا شده از سوی نیروهای 

امنیتی.

های  دستگیری  و  ها  آزادی  سرکوب   /۷
خودکامه و همچنین ممنوعیت آزادی بیان که 

در قانون اساسی سوریه هم قید شده است.

به مردم سوریه  ۸/ بی عدالتی و ستمی که 
این احساس را می دهد که در هر مکان و در 
هر اداره و حتی در خیابان تحت نظر باشند.

دالیل فوری:

۱/ بهار عربی با انقالب های موفق در تونس 
انگیزه و  ای  برای جوانان سوریه  و مصر 
قوت قلبی بود که انقالب خود را تا پیروزی 

به پیش برند.

درعا  در  کودکان  شکنجه  و  دستگیری   /2
وساطت  امنیتی  ماموران  که  واقعیت  این  و 
افراد برجسته محل را رد نموده و حتی آنها 
را مسخره نموده و زخم های عمیقی را از 
منطقه  این  در  عدالتی  بی  و  آزار  و  تحقیر 



134مجله هفته شماره 31 دی 1391 صفحه  

بجای گذاشتند.

از  مساجد  در  اعتراضی  جنبش  شدن  جمع 
منظر اپوزیسیون سوریه مسئله ای منفی نبود 
زیرا که هر فرد سوریه ای می داند که بغیر 
از مساجد جای دیگری در کشور وجود ندارد 
که بتوان در آن جمع شد. انسانها با نظرات 
سیاسی متفاوت به مساجد رفتند زیرا که الزم 
جمع  میشد  که  جائی  تنها  و  شوند  جمع  بود 
شد مساجد بود. در این مکان کمونیست ها با 
مسلمانان و مسیحیان با کردها و دروزی ها 
و دیگر گروه ها که این ضرورت جمع شدن 
را می دانستند گرد هم آمدند تا قدرت خود را 

به رژیم نشان دهند.

جوانان تظاهرات های صلح آمیز سازماندهی 
بعنوان  احزاب  نمایندگان  آن  در  که  نمودند 
و  تظاهرات  فراخوان  کنندگان  امضا 
پیشاهنگان انقالب شرکت داشتند. انسانهائی 
از جناح های چپ سوریه مانند ماندال ریاض 
ال ترک که سال ها در زندان بسر برد و یا 
مشعل ال تاموو که در ال قامشلی بقتل رسید 

در صدر این خیزش مردمی قرار داشت.

کمی بعد اعضای احزاب دیگر هم در مقابل 
رهبران خود که بخاطر چهل سال وابستگی 
که  بودند  این  از  ناتوان  امنیتی  نیروهای  به 
با جنبش انقالبی قدم بردارند، قرار گرفتند. 
احزابی که در جبهه ملی ترقیخواه مانده بودند 
خود به بخشی از ساختار قدرتی سوریه تبدیل 
برجسته  رهبران  از  برخی  که  بنحوی  شده 
مانند هنین ال نمر، فیضل اولین دبیر حزب 
کمونیست سوریه بعنوان نمایندگان دولت در 
مامور  قیام  زمان  در  ملی  هماهنگی  کمیته 
اما  نمایند.  مذاکرات  اپوزیسیون  با  تا  شدند 
می  بر  جبهه  از  خارج  احزاب  به  که  آنچه 
گردد، رهبران این احزاب مورد تعقیب قرار 
گرفته و کار سیاسی جان مختل شد. حزب 
وحدت کمونیستی ) جمیل قدری( بعنوان تنها 
از  ترقیخواهانه  ملی  جبهه  از  خارج  حزب 
بهره  درون جبهه  امتیازات یک حزب  همه 
از  برخی  رهبران  برخالف  گردید.  مند 
احزاب، اعضای ساده با خواسته های مدنی 
شان به خیابان ها گسیل شدند و به خاطر این 

مسئله مورد توجه مردم قرار گرفتند.

جنبش انقالبی زنان

مردم  انقالبی  جنبش  به  طبیعتا  هم  زنان 
پیوستند. به ویژه در درعا مادران با خواست 
بدلیل  شدند.  جنبش  وارد  کودکانشان  آزادی 
بکار  و  سرکوب  وحشتناک  های  روش 
نمودن  پراکنده  برای  گرم  اسلحه  گرفتن 
بسیاری  شدن  کشته  باعث  که  ها  تظاهرات 
در  تا  پیوستند  جنبش  به  تمامی شهرها  شد، 
کنند.  دفاع  جنبش  از  ها  ریزی  خون  برابر 

شهر ها یکی بعد از دیگر پشت هم ایستادند 
پیشرفت  این  از  نشدنی  جدا  بخشی  زنان  و 
بودند. برای مثال آنها در هراستا و دوما که 
در نزدیکی دمشق قرار دارد و همچنین در 
زنان  نمودند. طبیعتا  گردهمائی  دمشق  خود 
پزشک هم دوش به دوش همکاران مردشان 
در آمبوالنس ها و بیمارستان ها به مداوای 
جنبش  در  زنان  شرکت  پرداختند.  زخمیان 
کردند  می  تالش  و  گردیده  بیشتر  روز  هر 
امنیتی  نیروهای  چشم  از  را  تظاهرکنندگان 
پنهان سازند و زخمی ها را پرستاری نمایند. 
به این لحاظ اصال عجیب نیست که در میان 
وجود  بسیاری  زنان  جنبش  شجاع  مبارزان 
شجاع  زنان  سوریه  تاریخ  باشند.  داشته 
برخواسته  غالبا  که  شناسد  را می  بیشماری 
از جناح های چپ جامعه بوده اند اما امروز 
علیه  مبارزه  در  جامعه  اقشار  تمامی  زنان 
دستگیر  بسیاری  دارند.  شرکت  اسد  رژیم 
گشته و برخی کشته شدند. زیرا گلوله گرم 
فرقی بین زن و مرد و کودک نمی شناسد. 
در آغازجنبش در شهرها بر بستر نیروهای 
جوان شکل گرفته بود اما از زمانی که دولت 
بر علیه همه اعالم جنگ نمود همه سنی از 
این جنبش سهیم  در  از جمله کودکان  مردم 
حمالت  اثر  در  که  کودکانی  تعداد  شدند. 
وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بقتل رسیدند 
باالست. از این روی به اعتقاد من این جنبش 
جنبش جوانانی است که بر علیه بی عدالتی 
اجتماعی  ساختارهای  تعدیل  و  اجتماعی 
مبارزه می کنند. البته همانطور که گفته شد 
در حال حاضر تمامی مردم به پشتیبانی از 

این جنبش بطور فعال حرکت می کنند.

خواست های انقالبی

با خواست رفرم و  انقالبی در درعا  جنبش 
مجازات کسانی که برای دستگیری کودکان 
مسئول بودند آغاز گشت. اما زمانی که اسد 
در اولین سخنرانی اش توجه ای به خواسته 
های مردم نکرد و در تظاهرات ها همچنان 
مردم کشته شدند در شهر درعا تظاهرات ها 
ارتباطات  بسته شد  ها  راه  و  یافت  گسترش 
قطع گردید بطوری که اعتراضات در درعا 
دیگر  و  دمشق  اطراف  مناطق  و  دمشق  به 
شهر ها منتقل گردید. از این مقطع اسد تالش 
کرد با مردم مذاکره نماید و رهبران جنبش 

را خریداری کند.

خواسته ها از همان آغاز جنبش انقالبی تا به 
امروز به صورت زیر می باشند:

۱/ لغو بند ۸ قانون اساسی

2/ عدم استفاده مجدد از قوانین اضطراری

بخاطر  که  شهروندانی  تمامی  آزادی   /۳
آزادی بیان زندانی شده اند و خاتمه دادن به 

دستگیری فعاالن سیاسی

۴/ خاتمه دادن به قدرت نیروهای امنیتی و 
عدم کنترل مردم و اجرای حاکمیت قانون

5/ جدائی میان قوای سه گانه ) مجریه، مقننه 
و قوه قضائی مستقل(

سیاسی  احزاب  آزادی  قانون  تصویب   /۶
که اجازه می دهد احزاب در زنگی سیاسی 

کشور مشارکت داشته باشند

اسد که در حقیقت وعده رفرم داده بود این 
داد  اجازه  بلکه  نکرده  قبول  را  ها  خواسته 
دستگیری  به  همچنان  امنیتی  نیروهای  تا 
و  آنها را شکنجه  و  بپردازند  فعاالن جنبش 
ویران  را  آنان  های  خانه  و  برسانند  بقتل 
سازند. این مسئله باعث قدرت گرفتن جنبش 
اعتراضی گردید که اکنون دیگر به همه جا 
کشیده شده بود. سپس اسد تصمیم گرفت از 
اعتراضات  بدینوسیله  تا  کند  استفاده  ارتش 
صلح آمیز را با تانک ها سرکوب نماید. با 
تشدید بحران در سوریه، خواسته ها جامع تر 
گردیده و سیاستمداران مجبور شدند به توده 
های خشمگین که هر چه گسترده تر خواهان 

سرنگونی اسد بودند بپیوندند.

جنبش سیاسی و نیروهای دمکراتیک سوریه 
در  ملی  دمکراتیک  تغییرات  خواهان  که 
در  مردم  های  خواسته  از  بودند  سوریه 
خواستار  هم  آنها  و  نموده  پشتیبانی  خیابان 

سرنگونی رژیم اسد شدند.

کمیته هماهنگی ملی در سوریه

احزاب  از  سری  یک  سوی  از  کمیته  این 
های  شخصیت  و  سوریه  داخل  در  سیاسی 
مستقل اپوزیسیون و نمایندگان جوان جنبش 
انقالبی در سوریه شکل گرفت. اما از آنجا 
که در داخل سوریه فعال است کارش بسیار 
مشکل است زیرا که همانطور که گفته شد 
سیاسی  بیطرف  نیروهای  تحمل  حتی  رژیم 
را هم ندارد. اسد بروشنی اعالم نمود که هر 
کمیته  ماست.  علیه  بر  نباشد  ما  برای  کسی 
هماهنگی شعارش این بود ” نه به خشونت، 
از  نظامی  دخالت  به  نه  فرقه گرائی،  به  نه 

خارج“.

زمانی که صحبت از این شد که با رژیم اسد 
دیالوگ بشود، نیروهای سیاسی باهم همنظر 
بودند که هیچ دیالوگی انجام نمی پذیرد. بلکه 
تنها مذاکره بر سر مرحله گذار از رژیم و 
خواهد  رژیم  جانب  از  قدرت  دادن  تحویل 
بود. آنهم بعد از اینکه در حدود ۱0000 نفر 
از مردم سوریه جان خود را خاک سوریه از 
دست داده اند. این مذاکرات می بایست تحت 

شرایط زیر انجام پذیرند:
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۱/ پایان دادن به خشونت و خون ریزی در 
سوریه

2/ خروج ارتش از شهرهای سوریه

۳/ آزادی تمامی کسانی که به خاطر وقایع 
اخیر دستگیر شده اند

همچنین  و  آمیز  صلح  تجمعات  آزادی   /۴
تمامی خواسته هائی که از سوی جنبش طرح 

گردیده و رژیم به آن عمل ننموده است.

از آنجا که رژیم می داند که تن دادن به این 
خواسته ها و خروج ارتش از شهرها و پایان 
آزادی  اعطای  همچنین  و  خشونت  به  دادن 
نفر  ها  میلیون  که  شود  می  باعث  تجمعات 
به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها بروند 
رژیم  سرنگونی  و  خود  حقوق  خواهان  و 
بیش  گذشتن  وجود  با  رژیم  لذا  شوند،  وی 
همواره  انقالبی  جنبش  آغاز  از  یکسال  از 
همه تالش ها برای پیدا کردن یک راه حل 
سیاسی را رد نموده و کشور را روز بروز 
در بحرانی عمیق تر و گردابی خشونت آمیز 

تر فرو می برد.

نیروهای سیاسی و نیروهای مدنی بخصوص 
آینده سوریه  که  کسانی  تمامی  و  ما جوانان 
انداز  دارد برای یک چشم  قلبشان قرار  در 
در  تعادل  تا  نمائیم  می  تالش  سیاسی  متحد 
مقاومت های مدنی، توانمند سازی جوانان، 
فعال سازی تالش های غیر نظامی و مدنی 
را به وجود آورده و فرهنگ دمکراتیک را 
اشاعه دهیم، دیگران را بپذیریم ) تحمل دگر 
اندیش( و حقوق همه مردم را ضمانت بخشیم 
شهروندانش  همه  وطن  سوریه  بدینوسیله  تا 
بیش  کشورمان  اینکه  از  بعد  بویژه  گردد. 
از ۴0 سال سرکوب و ممنوعیت هر گونه 
فعالیت های سیاسی و مدنی را تجربه نموده 
است. بطوری که نام امپراتوری سکوت را 

بخود گرفت.

نویسنده  الکریده  مایس  هفته:  مجله  توضیح 
میباشد.  از مخالفین دولت سوریه  دمشقی و 
جنوب  در  اعتراضات  ی  ابتدا  در  ایشان 
سوریه خواستار تحوالت دمکراتیک و تغییر 
سوریه  در  نظامی  دخالت  مخالف  و  رژیم 
بودند ، نظرات سیاسی ایشان در آلمان توسط 
حزب »چپ« .یا لینکه که در پارلمان آلمان 
دارد و گرایشات سوسیال-دمکرات  خضور 

چپ است تبلیغ میشود

خاورمیانه

القاعده، میلیشیای نولیبرالیسم

فرشته دالور

مجله مهرگان شماره ده 

یک بار دیگر رسانه های همگانی هدایت شده 
غربی و عربی انباشته شده از تصویرهای 
ویران  خانه های  آواره،  کودکان  و  زنان 
خون های  و  جنازه ها  و  شهرها  در  شده 
ریخته شده بر آسفالت خیابان های سوریه و 
دلسوز  مجریان  و  گویندگان  زنمجوره های 
این رسانه ها در رثای صلح و آزادی سبک 
کشور.  این  ستمدیده  مردم  برای  آمریکا 
در  که  رزمنده هایی  باره  چندین  نمایش 
خیابان ها بی هدف و به هوا رگبار مسلسل 
شلیک می کنند بدون این که پرسیده شود که 
این سالح ها و مهمات چگونه تامین و از چه 
رسیده  مسلح  مردان  این  دست  به  راه هایی 
مردان  از  دفاع  که  کلینتون  خانم  است. 
دوست  غیر  عربی  کشورهای  در  مسلح 
مانند عراق، لیبی و سوریه  را از وظایف 
ذاتی خود می داند بدون توجه به چگونگی 
در  مهمات  و  سالح  به  مخالفان  دستیابی 
حالی که حضور گسترده افراطی های مسلح 
رسمی  نامه  دعوت  با  که  را  گرا  اسالم 
ایاالت متحده آمریکا به این کشور سرازیر 
مادالعمر  دخالت  برای  دستاویزی  اند  شده 
در سوریه و سایر کشورهای عربی ناتوان 
بدون  از سوریه  امنیت می سازد،  تامین  از 
خاورمیانه  آینده  برای  کرده  صحبت  اسد 
عثمانی  ظهور  نو  امپراتوری  همدستی  با 
خلیج  منطقه  عربی  ارتجاعی  دولت های  و 

فارس نقشه می کشد.

سناریوی هالیوودی: سگ را بجنبان

اجرا  شده  نوشته  هالیوودی  سناریوی 

بار  این  آمریکایی  امپریالیست های  می شود. 
نیز مانند گذشته در ارتباط با لیبی و عراق 
چنان کارزار تبلیغاتی علیه دولت سوریه در 
ارتباط با اعتراض های اخیر که  کسی منکر 
راه  به  نیست،  آن  حق  و  عینی  زمینه های 
می اندازند که کسی را جرئت ابراز مخالفت 
انسانی و ضد  و رویه ضد  راه  و  با روش 
از سوی  نمی گذارد.  باقی  مخالفان  استقاللی 
دیگر دولت اوباما پس از نمایش صحنه های 
بزن بزن وسترنی طبق نقشه، و بزرگنمایی 
کشور  این  در  که  “حوله”  چون  فاجعه هایی 
می گذرد بدون این که فرصت تفکر در باره 
توده های  به  را  شده  نما  نخ  نمایش های  این 
مبهوت و صاعقه زده غرب بدهد شروع به 
دحالت مستقیم با پوشش انسان دوستانه برای 
چه  و  می کند.  سوریه  درمانده  مردم  نجات 

زمینه ای بهتر از نمایش ناامنی!

می  گزارش  تلگراف  دیلى  رابطه  همین  در 
و  گردآوری  اجازه  آمریکا  دولت  که  دهد 
 SSG ارسال کمک های مالی را به سازمان
سوریه  شورشیان  لجستیک  و  مالی  بازوی 
واقع  در  می دهد.  را  واشنگتن  در  مستقر 
وزارت دارایی آمریکا به این سازمان اجازه 
شورشیان  به  تحریم  شرایط  در  که  می دهد 

کمک مالى و لجستیکى برساند.

برای  ممنوع  پرواز  منطقه  داستان  سپس 
از  لجستیک  پشتیبانی  و  مهمات  دپوی 
امکان برای رفت  ایجاد  مخالفان و همچنین 
در  جاسوسان  و  نظامی  کارشناسان  آمد  و 
می آید  در  اجرا  به  شده  آزاد  منطقه های 
در  مستقیم  دخالت  مجوز  آخر  دست  و 
زیر  نابودی  برای  کشور  این  هوایی  حریم 
ساخت های کشورصادر می شود.  عملی که 
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امپریالیستی  دولت های  عالقه  مورد  خیلی 
است زیرا به شرکت های عمرانی دولت های 
لقمه های  با  را  گسترده ای  سفره  نوید  غربی 
چرب از فعالیت های عمرانی برای بازسازی 
کشور آزاد شده را  پس از پیروزی مجتمع 
نظامی صنعتی  می دهد و برای خیل میلیونی 

بیکاران غربی نوید کار!

از  آمریکا  دولت  حمایت  نوبت  آن  از  پس   
شورشیان تحت عنوان کمک مالی می شود. 
حمایت  آمریکا   ، رسانه ها  گزارش   طبق 
را  خود  کشنده”،  غیر  “پشتیبانى  به  موسوم 
افزایش  دالر  میلیون   ۱2 تا  شورشیان  به 
براى  شده  صرف  مبلغ  مجموع  در  و  داده 
میلیون   ۷۶ به  را   دوستانه  بشر  کمک هاى 
دالر می رساند. پیش از دستور اقدام مستقیم 
مسلحانه آمریکا در سوریه، رسانه ها خبر از 
امضاى فرمان محرمانه اوباما مبنی بر مجوز 
جاسوسى  سازمان هاى  دیگر  و    CIA به 
مخالف  شورشى  نیروهاى  از  حمایت  برای 
دادن  نشان  برای  آمریکا  البته  اسد می دهند. 
و  سوریه-  بخوانید  دشمن-  کشور  انزوای 
همچنین نشان دادن هژمونی خود همراهانی 
برای خود می تراشد و به آن ها اجازه می دهد- 
بخوانید خط می دهد- که به شورشیان سوریه 
کمک کنند. نتیجه چنین اعمالی به زودی به 
القاعده و  صورت حضور گسترده اعضای 
این  از  ای  حرفه  نظامی  شبه  سازمان های 
دست در جبهه مخالفان بروز می کند که تحت 
حمایت گسترده دولت کشورهای عربستان و 

قطر هستند.

حمله های تروریستی، قتل، بمب گذاری های 
انتحاری، اعدام های خیابانی، آدم دزدی و قتل 
عام های مشکوک )که نمونه آن را در کشتار 
شبانه سربازان آمریکایی در افغانستان تحت 
سلطه آمریکا به خوبی می توان دید( ارکستر 
ناکوک رسانه های غرب و عرب و چپ های 
واانسانا  فریاد  که  می کند  کوک  را  مرعوب 
سر داده و بی صبرانه و با عصبیتی انسان 
اسد  انسانی  تنبیه رژیم ضد  منتظر  دوستانه 
ارتجاع  و  امپریالیسم  همصدایی  این  بشوند. 
زمینه سازی ایجاد فضا برای تغییر خشونت 
آمیز رژیم است حتی نزد بدیبن ترین افراد و 

محافل مخالف در دنیا.

رسانه ها نیز در همان دام چاله ای می افتند که 
آمریکا در جنگ های گذشته عراق و لیبی و 
یوگسالوی با داستان سرایی های سازمان های 
حقوق بشری و شورشیان برای آن ها کنده بود 
تا از شدت جو سازی رسانه های امپریالیستی 
جنگجوی  صدها  حضور  بر  را  خود  چشم 
جنس  از  مرتجعان  سایر  و  القاعده  افراطی 
شورشیان  جبهه های  در  سلفی  و  وهابی 
پرده  پس  در  ولی   بندند.  اسد  دولت  علیه 
ارتش  هرجا  که  است  چگونه  می گذرد!  چه 

آمریکا پای می گذارد، در افغانستان، عراق، 
که  القاعده  نیروهای  کله  و  یمن سر  و  لیبی 
تا پیش از این هر روز و در همه جا هدف 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا هستند به 

راحتی پیدا می شود؟

برای یافتن پاسخ این پرسش به مقاله سیمون 
 200۷ سال  در  که  می کنیم  مراجعه  هرش 
در باره چگونگی تغییر ناگهانی به اصطالح 
جبهه نبرد آمریکا علیه تروریسم از القاعده به 
سمت شیعیان افراطی ) این اصطالح توسط 
جرج بوش در یک سخنرانی در همان سال 
200۷ برای نام بردن از دولت ایران، حزب 
علویان  و  عراق  صدر  جنبش  و  لبنان  هللا 
و  برداشته  پرده  شد.(  برده  کار  به  سوریه 
نشان داد که دولت آمریکا برای تغییر نقشه 
خاورمیانه و تسلط بی چون و چرا بر جریان 
لولوی  به  نیازی  دیگر  خاورمیانه  انرژی 
القاعده نداشته برعکس شیعیان مخالف سلطه 
مشکل  را  خاورمیانه  بر  اسرائیل  و  آمریکا 
اصلی بر سر راه اجرای نقشه خود می داند. 
این مقاله مستند به خوبی  سیمون هرش در 
زمینه  این  در  آمریکا  دولت  که  داد  نشان 
و  لبنان  و  عربستان  دولت های  همکاری  با 
کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس قصد 
داشت تا با ایجاد اختالف های قومی و مذهبی 
به  وهابی  و  سلفی  تندروهای  از  حمایت  و 
و  لبنان  ایران،  در  درگیری  و  تنش  ایجاد 
شد  اشاره  که  گونه  همان  بپردازد.  سوریه 
دولت آمریکا برای اجرای نقشه راه خود و 
ایجاد خاورمیانه جدید به همکاری با نیروهای 
تندرو سنی مذهب تن داده و در برخی موارد 
که  هم چنان  است  زده  دست  آنان  تقویت  به 
در جریان جنگ مجاهدین افغان علیه دولت 
چپ گرای افغانستان از هیچ گونه همکاری 
نمونه برجسته  تندروهای سنی که  تقویت  و 

آن طالبان و القاعده بود کوتاهی نکرد.

خاورمیانه جدید، سالم!

برای بررسی این چرخش آمریکا نیاز است 
که کمی به عقب تر برگردیم. پس از انقالب 
نه  آمریکا  متحده  ایاالت  ایران  در  سال 5۷ 
تنها ژاندارم و دوست بزرگی را در منطقه 
از دست داد بلکه به جای دوست دیرین یک 
دشمن تمام عیار به جای او نشست و آمریکا 
را در زمینه پشتیبانی و حمایت از جنبش های 
مخالف اسرائیل و آمریکا در سرتاسر منطقه 
آمریکا  دولت  کرد.  بزرگی  مشکالت  دچار 
از  پس  که  را  منطقه  در  انرژی  که جریان 
طور  به  مرداد   2۸ کودتای  و  دوم  جنگ 
کامل به زیر سیطره خود در آورده بود دچار 
دردسر بزرگی شد. با فروپاشی شوروی و 
تغییراتی که در اثر سازش مصر با اسراییل 
پایداری  جبهه  عضو  کشورهای  داد  روی 
پس  الجزایر  شدند.  جدی  مشکل های  دچار 

جرگه  از  داخلی  جنگ های  سری  یک  از 
این کشورها خارج شد. لیبی تحت خودرایی 
و دیکتاتوری قذافی از جهان منزوی شد و 
ایران به تدریج از شعارهای نخستین انقالب 
دور شده و با فتور و ضعف جنبش چپ و 
خاورمیانه  منطقه  در  آن  ویرانگر  تاثیرات 
دچار دگردیسی شد. فلسطین با نقش مخرب 
و  شد  دوپارگی  دچار  همسایه  کشورهای 
مسئله کشور فلسطینی در سایه کشمکش های 
منطقه  مرتجع  کشورهای  نظامی  و  سیاسی 
در تنگنا افتاد. در همه این سال ها عربستان 
زیر سلطه حکومت قرون وسطایی حکام آل 
سعود و غرق در دالرهای نفتی نقش تعیین 
به  ایدئولوژیک و هم  لحاظ  به  کننده ای هم 
لحاظ مالی و سیاسی در معادالت سیاسی و 

ژئوپلتیک برای آمریکا ایفا کرد.

پس از تالطم های سیاسی ملت های عرب از 
شمال آفریقا تا خاورمیانه آمریکا با فرصت 
جهت  در  تا  دید  مناسب  را  موقعیت  طلبی 
بردارد.  گام  جدید  خاورمیانه  و  راه  نقشه ی 
این بار نوبت اخوان المسلمین بود تا با حیله 
و نیرنگ بر جای خالی مبارک در مصر و 
بن علی در تونس و حتی قذافی در لیبی تکیه 
بزند. سیمون هرش در همان مقاله به تفاهمی 
میان آمریکا و عربستان اشاره می کند که در 
یک  وارد  عربستان  با  آمریکا   200۷ سال 
پایه قرار شد  تقسیم کار دقیق شدند. بر این 
که برای تضعیف و منزوی ساختن اسد که 
در نهایت    به برکناری او از قدرت منجر 
گردد آمریکا به عربستان سعودی کمک های 
مالی و لجستیک برساند. در همین زمان بود 
که آمریکا قانع شد که جنبش اخوان المسلمین 
همان جنبشی است که آمریکا باید بر روی آن 
سرمایه گذاری کند تا جانشین مناسبی برای 
اسد از کار درآید. آمریکا ابتدا در لبنان به زور 
برخاست،  متحدان سوری  با  آشکار  آزمایی 
زمانی که تنش میان دولت حریری میلیاردر 
و  و  توسط حزب هللا  تحت حمایت عربستان 
و  شد  شدید  لبنان  مستقل  جنبش های  سایر 
لبنان زیر فشار متحدان سوری قرار  دولت 
پول  کردن  پخش  به  شروع  آمریکا  گرفت. 
برای  لبنان  در  افراطی  گروه های  میان  در 
رودر رویی با گروه های فلسطینی و حزب هللا 
فرزند حرام  آن  نتیجه  و  کرد  امل  جنبش  و 
زاده ای به نام فتح االسالم شد که با حدود ۶0 
میلیون دالر آمریکا با سزارین در دامن لبنان 
افتاد. یک مقام بلند پایه لبنانی در همان زمان 
در یک گفتگو به سیمون هرش می گوید “که 
نگرش لیبرالی ما به القاعده اجازه می دهد که 
به  باشد.”ولی  داشته  کشور حضور  این  در 
زودی تندروی های گروه های افراطی ناخلف 
گروه های  و  لبنان  دولت  برای  مشکالتی 
هوادار غرب ایجاد کردند. گروه افراطی فتح 
االسالم در اردوگاه فلسطینی نهرالبارد سنگر 
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گرفته و طی سه ماه درگیری با ارتش لبنان 
 ۳0 از  بیش  و  کشته  سرباز  بسیاری  تعداد 
هزار پناهنده فلسطینی ساکن اردوگاه پراکنده 
شده و اردوگاه به طور کامل نابود می شود. 
در حالی که اکثر اعضای این گروه سختگیر 
اسالمی از کشورهای گوناگون عربی در این 
پیشتر در  آن ها  اکثر  و  تجمع کرده  اردوگاه 
میان  خونین  گذاری های  بمب  و  درگیری ها 
شیعیان و سنی ها در عراق حضور داشتند. 
البته این تنها سرمایه گذاری های آمریکا بر 
سر نیروهای افراطی اسالمی یا به اصطالح 
دشمِن دشمن آمریکا نبود. طبق گزارشی که 
کرد  منتشر   200۸ سال  در  هرش  سیمون 
دولت آمریکا حدود ۴00 میلیون دالر روی 
گروه های سنی افراطی در ایران برای تنش 
آفرینی و ایجاد خشونت که در نهایت منجر 
به تکه تکه کردن ایران شود سرمایه گذاری 
کرده بود. سیمون هرش خود در یک گفتگو 
این  از  آمریکا  حمایت  اصلی  دلیل  جداگانه 
دولت  کردن  وادار  را  افراطی  گروه های 
درگیری  ایجاد  و  خشونت  اعمال  به  ایران 
و ذهنیت سازی در افکار عمومی مبنی بر 
برای مجال  ایران در کنترل کشور  ناتوانی 
دادن آمریکا به اعمال قدرت در این کشور 
دولت  نتوانست  آمریکا  اگر  است.  برشمرده 
اما  بکند  اعمال خشونت  به  وادار  را  ایران 
اینک  و  افتاده  اتفاق  این  سوریه  باره  در 
دست دولت آمریکا و مرتجعان منطقه برای 
کردن  منحرف  و  سوریه  کشور  در  دخالت 
این کشور علیه دیکتاتوری و  مبارزه مردم 
برای آزادی های اجتماعی باز شده است و به 
برنامه ریزی ها و سرمایه  نظر می رسد که 
گذاری ها بر روی اخوان المسلمین درست از 
کار درآمده و هنگام خوشه چینی آمریکا و 
متحدان آن است. حمایت و پشتیبانی آمریکا و 
متحدان مرتجع منطقه ای آن از اخوان و سایر 
گروه های افراطی مسلمان دلیلی آشکارتر از 
ارسال  از  کلینتون  خانم  اینک  که  ندارد  آن 
سالح برای شورشیان سوری و ایجاد منطقه 
این کشور گفتگو می کند،  پرواز ممنوع در 
دولت میلیتاریست ترکیه نیز زیر نقاب اسالم 
و  نظامی  آشکار  دخالت   حال  در  دوستی 
ایجاد  دلیل  است.  سوریه  در  نظامی  غیر 
انحراف مبارزه مردم سوریه علیه اسد توسط 
گفتگوی  عرب  ارتجاع  و  غربی  دولت های 
در  تغییر  برای  هماهنگی  کمیته  سخنگوی 
سوریه است که یکی از گروه های پرنفوذ و 
مستقر در پاریس است. هنگامی که حاتم مننا 
به یکی از نشریه های چپ سوئد از دولت های 
غربی شدیدا انتقاد می کند که به جای حمایت 
افراطی  مذهبی های  از  مخالفان سکوالر  از 
حمایت می کنند. گزارش های جسته و گریخته 
انگشت  گزارش های  برخی  و  نیوز  یورو 
گریختن  از  سی  بی  بی  معدود  و  شمار 
که  سوری  کیش  دگر  و  مسیحی  هزاران 

مذاهب  سایر  پیروان  کنار  در  دراز  سالیان 
و ادیان در این کشور سکوت داشته اند نشان 
و غیر  بی رحمانه  دهنده موج خشونت های 
این  علیه  سنی  افراطی  شورشیان  انسانی 
اقلیت های دینی است. تا جایی که طبق گفته 
مقام های کاتولیک در “حمص” در اثر آزار 
و اذیت شورشیان، مسیحی ای در این شهر 
یکی  گفته  طبق  همچنین  است.  نمانده  باقی 
از مسیحیان گریخته از سوریه )که در انبوه 
به  امپریالیستی  رسانه های  خبری  فیلم های 
آن ها  از  مخاطبان  اذهان  کردن  گمراه  قصد 
سوری  فراریان  گنگ  و  مبهم  عنوان  تحت 
یورونیوز  خبرنگار  به  می شود(  برده  نام 
هیچ  دیگر  که  است  این  برنامه  می گوید: 
منطقه  سراسر  در  مسلمانی  غیر  و  مسیحی 
افکار  ظن  سوء  نماند.  باقی  خاورمیانه 
جنگجویان  آشکار  باره حضور  در  عمومی 
از  گوناگون  نام های  تحت  وهابی  و  سلفی 
مخمصه  به  را  آمریکا  دولت  القاعده،  جمله 
نمی اندازد و برعکس این دولت اوباما است 
که در برابر اعتراض ها علیه این گروههای 
افراطی برای خود این حق را ایجاد کند که تا 
زمان های دور به عنوان مبارزه با تروریسم 
حضور  کشورها  این  در  گری  افراطی  و 

نظامی و غیر نظامی مشروع داشته باشد.

در سوریه چه کسی علیه چه کسی می جنگد؟

ابراز  به  سوریه  در  اسد  افراطی  مخالفان 
خوشحالی از این که جهاد اسالمی در سوریه 
مسلمان  عرب  برادران  آمدن  گرد  باعث 
است  شده  سوریه  در  جهان  مناطق  همه  از 
ترس  گسترده  حضور  این  اما  می پردازند، 
اسد  سوری  مخالفان  از  بسیاری  دل  در 
اسد  سوری  مخالفان  از  یکی  است.  انداخته 
که:  می کند  اذعان  رویترز  با  گفتگویی  در 
هستند  افراطی  شدت  به  خارجی  گروه های 
اسد  دولت  مظاهر  همه  نابودی  خواستار  و 
در سوریه هستند. آن ها حتی مدارس را نیز 
مهمات  و  اسلحه  پول،  آن ها  می کنند.  نابود 
خود را دارند و از کسی در سوریه دستور 
نمی گیرند. یکی دیگر از شورشیان سوری در 
این باره می گوید: این ها به شدت کارآزموده 
ورود  نمی گیرند.  دستور  کسی  از  و  هستند 
موجب  سوریه  به  تجربه  با  جنگجویان  این 
تحول در نبرد علیه رژیم اسد شده است زیرا 
تاکتیکى  مهارت های  خارجی  این شورشیان 
را به نیروی های بی تجربه سوری یاد داده اند 

تا در برابر نیروهای ارتش ایستادگی کنند.

از یک سو آمریکا با تمرکز بیش از اندازه 
دمکراسی  اهداف  اسد  سرنگونی  روی  بر 
را  سوریه  ناراضی  مردم  توده ای  خواهانه 
به سود  لیبرالیستی  به سمت یک دمکراسی 
منافع غرب منحرف می کند و چپ  سوری را 
که خواهان دمکراسی و عدالت است سخت 

سوی  از  و  می دهد  قرار  انزوا  و  تنگنا  در 
دیگر یورش همه جانبه و گسترده تندروهای 
بر  را  عرصه  سلفی  و  وهابی  وطن  بی 
توده های طبقه متوسط و خواسته های مدنی 
آن ها تنگ کرده و آنان را به حاشیه می راند. 
دولت  سرنگونی  از  پس  که  طوری  به 
نه  کنونی، ملت و کشور هرج و مرج زده 
اقتصادی و آزادی  امتیازی در عرصه  تنها 
برای  بلکه  نمی آورد  دست  به  سیاسی  های 
کم ترین امنیت و حفظ جان خود ناچار است 
به خواسته های دولت های مداخله گر غربی 
تن در داده و در زیر بیرق بیگانه با ترس و 
اندوه گذشته از کف رفته بسازد. و در نهایت 
این اقتصاد نولیبرالی است که از پی می آید و 
بر ویرانه های کشور خیمه می زند تا آخرین 
آن ها  چنگ  از  را  زده  فقر  مردم  دینارهای 
عراق،  بوسنی،  در  که  گونه  همان  برباید. 

افغانستان و لیبی شاهد هستیم.

است  کجا  تا  مناقشه  مرز  که  این  درک  اما 
سخت  سوریه  شورشیان  از  بسیاری  برای 
اسد  رژیم  سرنگونی  خواهان  آن ها  است. 
در  که  این  به  ولی  هستند  کاست  و  کم  بی 
زمین  را  سالح  ناخوانده  مهمانان  این  آینده 
نمی شود.  داده  پاسخی  نه  یا  گذاشت  خواهند 
جالب این جا است که دولت اسراییل با همه 
حساسیت ها و موضع گیری هایش در رابطه 
در  رویدادی  هر  و  تحول  کوچک ترین  با 
جهان عرب و خاورمیانه در این باره سکوت 
کرده است و ظاهرا ترسی از آینده در رابطه 

با این مجاهدان بی وطن ندارد.

تدریج در  به  نقشه راه خاورمیانه  پازل های 
اتفاق  دیگر  اینک  است.  شدن  تکمیل  حال 
و  سخت  و  کم  عربی  بهار  درک  سر  بر 
دشوار شده است. دولت های بسیاری از این 
می داند  چه  کسی  هستند.  نگران  تغییرات 
شاید روزی مدل سوری مدلی جهانی شود. 
مدلی برای مداخله و تکه تکه کردن کشورها 
با  درگیر  و  ضعیف  و  ریز  قومیت های  به 
و حتی  ایران  دامن  شاید  که  مدلی  یکدیگر. 
هم  را  روسیه  دامن  خاورمیانه،  از  فراتر 

بگیرد.
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خاورمیانه

کودتای 2۸ مرداد؛ اولین دخالت بشردوستانه در ایران

یاسر عزیزی*

این مطلب را با افتخار تقدیم می کنم به رفیق 
پرمهر و زیبا - رفیق روزبه درنشان - که 

برای توصیفش صفت نایاب است.

مقدمه

طی بیش از یک سال و نیم اخیر و درست 
در  قذافی«  »معمر  دولت  سقوط  از  پس 
ناتو و دول غربی و  لیبی که به مدد ارتش 
آنها  خاورمیانهای  متحدان  برخی  همراهی 
صورت گرفت، ترم “دخالت بشردوستانه“** 
پارهای نیروهای سیاسی  ادبیات سیاسی  در 
کرد.  پیدا  شدهای  تقویت  جایگاه  ایرانی   ِ
میتوان در همین چند سطر مطلوب نوشتار 
را به انجام رساند بر این مراد که هر دخالت 
و  غرب  سوی  از  بشردوستانهای  ظاهر  به 
نهایت چیزی شبیه کودتای 2۸  امریکا، در 
هدف  اساس  این  بر  و  بود  خواهد  مرداد 
نوشتار را اعالم کرد. با اینهمه شایسته است 

با دقتی در زمینه و بستر کودتای 2۸ مرداد 
ِ واقعه – که ما را از  از موضع امریکایی 
پرداخت مشخص تاریخی به جنبههای داخلی 
مدعای  ایضاح  در   – میکند  بینیاز  کودتا   ِ

طعن آمیز عنوان نوشتار کوشش کنیم.

***

 ِ امریکایی  میلیتاریزم  بشردوستانهی  پوشش 
پس از جنگ

»پیوند دم و دستگاه بزرگ نظامی و صنعت 
امریکا بی  تاریخ  عظیم جنگافزارسازی در 
و  سیاسی  جانبهی  همه  نفوذ  است.  سابقه 
مجالس  شهرها،  همهی  در  آن  روانی  حتا 
سازمانهای  همهی  و  ایالتها   ِ قانونگذاری 
)خطابهی  میشود.«  احساس  فدرال  دولت 
خداحافظی آیزنهاور –۱۷ ژانویهی ۱9۶۱(

تا پیش از جنگ دوم جهانی و در طی ۱50 

سال، ایاالت متحده ۶ جنگ بزرگ و نزدیک 
گذرانده  سر  از  را  کوچک  جنگ   ۱0۴ به 
بود. این واقعیت جنگی، شکل و ماهیت دولت 
امریکا را به طور خود به خودی به نوعی 
میلیتاریزم با توجیه دفاع ملی نزدیک میکرد. 
با اینهمه و بنا بر اسناد، همواره پس از جنگها، 
ارتش گسترش یافته به تعدیل خود میپرداخت 
اندازههای  و  حدود  به  تا  میشد  کوچکتر  و 
پیش از هر جنگ نزدیک شود، تا جایی که 
در آستانهی جنگ دوم جهانی این ارتش از 
نیروی  هزار   ۱۳9 به  نفرات  شمار  حیث 
ارتشی محدود بود. در پی جنگ جهانی دوم 
اما با وجود پتانسیلهایی که در نهایت از قبل 
امریکا  امپریالیسم  گسترش  برای  این جنگ 
فراهم آمد، صنایع امریکایی نیز به سمت و 
سوی صنایع نظامی حرکت شتابانی را آغاز 
کردند. میل به نظامیگری در تمام شئونی که 
از زبان »آیزنهاور« نیز نقل شد تا به امروز 
از چنان اشتها و قوتی برخوردار بوده است 
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به  امریکا  ارتش  نفرات  شمار  امروزه  که 
برابر شرایط جنگی دوم جهانی رسیده   ۱0
است و بنا بر آمار، یک و نیم میلیون پرسنل 
پایگاه  در ۶000  امروزه  امریکایی  نظامی 
مرزی  برون  پایگاه   ۷02 و  داخلی  نظامی 
و  است  گسترده  جهان  کشور   ۱۳0 در 
توجه  با  امریکا  صنعتی   – نظامی  مجتمع 
مختلف  زمینههای  در  تاثیرشان  و  نقش  به 
دیپلماتیک  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
به  که  یافتهاند  دست  قدرتی  به  رسانهای  و 
آسانی از سلطهی »امپراتوری ِغول نظامی 
– صنعتی« بر امریکا سخن می رود. »در 
نظامی – صنعتی خود  مجتمع  متن  و  بطن 
تصمیمگیری  ساختار  دارد.  قرار  پنتاگون 
فوالدین”  “مثلث  گاه  را  نظامی  دستگاه  این 
خواندهاند. در یک ضلع این مثلت کارگزاران 
“غیرِ  نظامی” قرار دارند که رسمن سیاست 
نظامی امریکا را شکل میبخشند و عبارتاند 
امنیت  شورای  رئیسجمهوری،  دفتر  از 
مجلس  دو  مسلِح  نیروهای  کمیتههای  ملی، 
نظیر  اطالعاتی  کارگزارن  و  شورا  و  سنا 
عبارت  مثلث  این  دوم  ضلع   .)CIA(سیا
روسای  شامل  نظامی  نهادهای  از  است 
عالیرتبهی  ژنرالهای  ارتش،  مشترک  ستاد 
نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و تفنگداران 
فرماندهان  پرقدرت  سرفرماندهی  دریایی؛ 
 )NICS(منطقهای که به طور مخفف نیکز
پایهی  در  سرانجام  و   … میشوند.  خوانده 
قرار  خصوصی  شرکت   ۸500 مثلث،  این 
دارد که سودهای سرشارشان را به واسطهی 
با وزارت دفاع امریکا به دست  پیمانکاری 

میآورند.«)حسینزاده، صص 2۱-2۱(

گستردهی  حیثیت  این  که  است  پرواضح 
جنگ  از  بعد  متحده  ایاالت  دولت   ِ نظامی 
تا  است  مناسبی  توجیه  نیازمند  دوم،  جهانی 
کند.  همراه  خود  با  بتواند  را  عمومی  ذهن 
به  سالها  همهی  طی  که  عمومیای  ذهن 
بیخبری  و  اغما  در  شده،  مهندسی  گونهای 
 – زیست   ِ حیاتی  واقعیات  و  مناسبات  از 
سیاست امریکایی، بر اثر و نتیجهی هیمنهی 
قدرتمند رسانهای و تلقین روانی – فکری، 
به همراهی با این سیاستها ادامه میداده است. 
بر این اساس حاکمان ایاالت متحده همواره 
که  اند  شده  متوسل  مختلفی  دستآویزهای  به 
»تهدید  دستاویزها  این  همهی  مرکز  در 
امنیت ملی« قرار داشته است. تهدیدی ملی 
که در راستای هماهنگ کردن و به همکاری 
بشر  لعاب  و  رنگ  دول،  سایر  درآوردن 

دوستی نیز بدان داده اند.

از طرفی نیز ایاالت متحده براساس جملهی 
پیش  دهه  چند  که  ترومن  هری  معروف 
جهان«  استراتژیک  »قلب  را  خاورمیانه 
را  خود  مدت  بلند  سیاستهای  بود  نامیده 
تعریف کرده است. در واقع از پی تحقیقات و 

مطالعات گسترده ای که بین سال های ۱9۳9 
تا ۱9۴5 زیر نظر شورای سیاست خارجی 
صورت  امریکا  خارجه ی  امور  وزارت  و 
که  جنگ«   – »صلح  تحقیق  گروه  گرفت، 
یکی از گروه های موثر در این تحقیقات بود 
به نتایجی رسید و اندیشه ی اصلی و راهبردی 
سیاست خارجی ایاالت متحده را به ویژه در 
تدوین نمود. »اندیشه و  حوزه ی ژئوپلیتیک 
همان  آوردند  پدید  ایشان  که  تفکری  طرز 
برنامه ریزی  نام  آن  به  خودشان  که  است 
را   )Grand Area(“اعظم “ناحیت  برای 
که  آن طور  بزرگ  ناحیه ی  …این  داده اند. 
توصیف  امریکایی  برنامه ریزان  از  یکی 
کرده است حوزه ی بزرگی است که از لحاظ 
جهان ضروری  کنترل  برای  الجیشی  سوق 
دقت  قدری  با   )۸ ص  است.«)چامسکی، 
در می یابیم که کودتای 2۸ مرداد در حقیقت 
در درون همین استراتژی بلند مدتی صورت 
گرفته بود که بعدها و در زمان جورج بوش 
دوم از آن به عنوان »خاورمیانه ی بزرگ« 

یاد شد.

تبلیغات و مهندسی ذهن عمومی

تمام  در  ملی  امنیت  تهدید   ِ ترویج  بهانهی 
جنگ  پایان  تا  دوم  جنگ  از  پس  سالهای 
عملیاتی  مرکز  و  “کمونیسم”  تهدید  سرد، 
کذایی  های  معادلسازی  پایهی  بر  تهدید  این 
متحده،  ایاالت  رسانهای  و  تبلیغاتی  دستگاه 
کشور شوروی سوسیالیستی بود. این جملهی 
سیاست  معماران  از   – داالس  فاستر  جان 
خارجی امریکا که در متن کودتای 2۸ مرداد 
ادبیاتی  با  بعد  دههها  و   – داشت  قرار  نیز 
دیگر از زبان “جورج بوش دوم” نیز بیرون 
و  دیپلماتیک  تدبیرهای  گواه  خوبی  به  آمد 
نظر  :»از  که  هست  متحد  ایاالت  سیاسی 
ما مردم دو نوع هستند؛ کسانی که مسیحی 
بقیهی  و  هستند  آزاد  کار  و  کسب  حامی  و 
مردم«. همان تعبیر معروف »یا با ما یا علیه 
استمرار  گواه  که  دوم  بوش  از جورج  ما« 
حیات  طول  در  متحده  ایاالت  سیاستهای 
عبارتی  به  است.  دولت  این  امپریالیستی 
“وحشت  رواج  و   20 دههی  »از  دیگر 
سرخ” تا “مک کارتیسِم“*** دههی ۱950 و 
مبارزهی ریگان علیه “امپراتوری اهریمنی” 
در دههی ۸0، ذهن مردم همواره در معرض 
علیه  گسترده  رسانهای  تبلیغات  و  تلقینات 
حفظ  و  آزادی  برای  آن  خطر  و  کمونیسم 
در  داشت«)بلوم، ص۱۳(  قرار  بشر  حیات 
حالی که “ترومن” در تشدید وحشت از خطر 
ایفا می کرد،  نقشی برجسته  سرخ کمونیسم 
انجمن  –رئیس  اچ.نبلت”  ویلیام  “سرهنگ 
می  ادعا  چنین  امریکا  ذخیرهی  افسران 
در  ما  که  بود  این  پنتاگون  »استدالل  کرد؛ 

زندگی  فوقالعادهای  نشدهی  اعالم  وضعیت 
با  جنگ  دارد  امکان  لحظه  هر  و  میکنیم 
شوروی آغاز شود«)حسین زاده، ص۱۱۳( 
در اینکه این وضعیت فوق العاده اعالم نشده 
بنا بر اسنادی  بود اما باید شک داشت، چه 
که “گور ویدال” منتشر کرده است »آرتور 
به   – جمهوریخواه  سناتور   – واندنبرگ 
که  گفت  وقت  جمهور  رئیس  ترومن  هری 
اگر بخواهد به اقتصاد ارتشساالرانهی مورد 
باید  نخست  در وهلهی  یابد  نظر خود دست 
بگوید روسها دارند میآیند تا مردم امریکا از 
ترس دست و پای خود را گم کنند. ترومن 
به این اصل عمل کرد و جنگ دایمی آغاز 
که طبق  بود  حالی  در  اینهمه  شد.«)پیشین( 
»امکان  دکترین  اعتبار  به  و  مختلف  اسناد 
استالین،  کشور«ِ  یک  در  سوسیالیسم  ایجاد 
تنها  نه  جنگ  از  پس  سوسیالیستی  شوروی 
هیچ سیاستی بر مبنای معارضه و مقابله با 
بلکه  نداشت  برنامه  در  سرمایهداری  دول 
از قدرت و نفوذ خود در احزاب کمونیست 
کشورهای مختلف استفاده میکرد و آنها را به 
حداقل اصطکاک بل که ایجاد همکاری با دول 
متبوعشان دعوت میکرد. با این وجود ذهن 
عمومی مردم امریکا باید به گونهای مهندسی 
میشد که میلیتاریزه شدن تمام شئونات جامعه 
اندیشیدن  آزادی  سلب  بیابد.  پذیر  توجیه  را 
در  شده  مهندسی  تبلیغات  بازهی  از  خارج 
اوج خود دوران سیاه مک کارتیسم را میبیند. 
این محدودیت رسانهای به گونهای بود که در 
تمام طول حیات شوروی، هرگونه سیاهنمایی 
علیه کمونیسم و سوسیالیسم از طرف بخش 
پذیرش  مورد  امریکا  مردم  از  زیادی 
تبلیغات  این  کریهترین  از  میگرفت.  قرار 
شوروی«  در  زنها  کردن  »ملی  به  میتوان 
که عمق  کرد  اشاره  نوزادان«  و »خوردن 
»آزادی جریان اطالعات«! در ایاالت متحده 

را نشان میدهد.

هر  در  متحده  ایاالت  کالن  سیاست  این 
ایجاب  کشور  این  منافع  که  دیگری  مورد 
اتخاذ  عدم  میشد.  گرفته  کار  به  نیز  میکرد 
هر  سوی  از  آزاد”  کار  و  “کسب  سیاست 
از  تابعی  صورت  به  را  دولت  آن  دولتی، 
بود  اساس  این  بر  مینمایاند.  سرخ  وحشت 
که نظیر ِ“آربنز” ِ گواتماالیی، “سوکارنو“ِی 
“جاگان“ِ  غنایی،  “نکرومه“ی  اندونزیایی، 
گینهای، “سیهانوک“ِ کامبوجی، “لومومبا“ی 
کنگویی،“آلنده”ی شیلیایی و“مصدق” ایرانی 
و  آزاد  بازار  ضد  سیاستهای  واسطهی  به 
از  بایست  می  خود،  بشری“ِ  “ضد  بالمآل 
از  اخراج  این  حال  شوند،  خارج  صحنه 
صحنه یا با کودتای نظامی چون مورد ایران 
و  داخلی  جنگ  با  یا  میپذیرفت،  صورت 
سالخی رهبر ملی نظیر لومومبا و یا کودتا 
ملی ای  و  محبوب  جمهور  رئیس  ترور  و 
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همچون آلندهی شیلیایی.

کودتای 2۸ مرداد

بر اساس اسناد و مدارکی که ویلیام بلوم در 
کودتا  کردهاست،  گردآوری  امید”  “کشتن 
در  مصدق  محمد  دکتر  ملی  دولت  علیه 
ایران نهمین از 5۴ موردی است که ایاالت 
 ۱99۴ تا  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  متحده 
دیگر  در  مداخله  به  اقدام  مختلف  طرق  به 
کشورها نموده است. این کودتا که انجام آن 
با حمایت امریکا در سالهای پایانی دولت بیل 
وزیر   – آلبرایت  مادلین  سوی  از  کلینتون، 
به   – متحده  ایاالت  وقت  خارجهی  امور 
طور رسمی مورد تایید قرار گرفت )گرچه 
هنوز هم برخی از هممیهنانی که در انکار 
آن مآل خود میجویند، کمر  بودن  امریکایی 
به قلب و جعل تاریخ بستهاند و نفس کودتا 
را منکر می شوند( حتا 2۶ سال بعد از انجام 
آن نیز توسط “کرمیت روزولت” و در کتاب 
“ضد کودتا” مورد تایید وی – که عامل اصلی 
گرفت. روزولت  قرار  بود –  آن  امریکایی 
در این کتاب به تفصیل عملیات سازمان سیا 

در این روز را تشریح کرده است.

به  پشتگرم  که  ملی  دولتی  که  شد  چه  اما 
نفرت  مورد  اینچنین  بود،  مردمی  حمایت 
ایاالت متحده و انگلستان قرار گرفت؟ گرچه 
نفرت دولت بریتانیا به واسطهی خلع ید آن 
دولت از صنعت نفت ایران طبیعی به نظر 
میرسد، اما نگاه و موضع ایاالت متحده را 

باید به گونهای دیگر بررسی کرد.

استقالل مصدق و عدم پایبندی به بازار آزاد؛ 
چشم اسفندیار مصدق

در حالی که گزارش سری 9 ژانویهی ۱95۳ 
و در آخرین روزهای حکومت “ترومن” که 
از سوی وزارت خارجهی امریکا ارائه شده 
آن میکرد که دولت مصدق  از  بود حکایت 
اتفاقن  و  نیست  توده  حزب  با  اتحاد  پی  در 
مخالفت اصلی با مصدق از سوی حزب توده 
منافعی  او  نبود  در  که  کسانی  و  سویی  از 
دارند از دیگر سو بوده است، اما در بیرون 
تصمیم  خارجه،  وزارت  اسرارخانهی  از 
فاستر  جان  چون  تصمیمگیرانی  و  سازان 
بدبینی  و  کمونیسم  با  ضدیت  به  که  داالس 
همهی  مظهر  را  مصدق  داشت،  اشتهار 
چیزهایی میدانست که در جهان سوم از آنها 
ناپذیر در  نفرت داشت؛ »بی طرفی تزلزل 
جنگ سرد، تحمل کمونیسم و بی اعتنایی به 
ملی  در  که  گونه  همان  آزاد،  کار  و  کسب 
بر  داد«.)بلوم، ص۱2۳(  نشان  نفت  کردن 
این اساس بود که در ژوئن ۱95۳، داالس 
ایاالت  سیاستگذاران  ترین  بلندپایه  جمع  در 
متحده گفته بود تنها با یک کودتا »از شر آن 

پایهی  بر  میشویم«.  خالص  دیوانه  مصدق 
چنین تصمیمسازیهایی بود که کانون اصلی 
کانونی  مرکز  شد.  فعال  تهران  در  کودتا 
منابع  غالب  تصریح  به  2۸مرداد  کودتای 
سفارت امریکا و رهبری مستقیم آن با لوی 
هندرسون – سفیر کبیر امریکا – و کرمیت 
روزولت – مامور سیا در کودتا – بود. پیش 
از هرچیز تبلیغات گسترده در داخل امریکا 
و سپس در درون ایران به راه افتاد. تبلیغاتی 

از این دست که؛

خطرناک  ایران  طریق  از  شوروی  »تهدید 
با  مصدق  است«،  الوقوع  قریب  و 
بیرون  را  شاه  تا  بود  شده  شوروی»متفق 
بر  شوروی  سلطهی  واقعی  »خطر  کند«، 
ایران وجود دارد«، »همگرایی بین مصدق 
شکلی  شوروی  کنترل  زیر  توده  حزب  و 
تهدیدآمیز گرفته است«، »دست توده و در 
نمایانتر  روز  هر  شوروی  دست  آن  ورای 
در  پیش  از  بیش  »اتحاد شوروی  میشود«، 
ایران فعال شده، کنترل آنها بر رهبری حزب 
دهها  و  مییابد«  افزایش  دایم  طور  به  توده 
مورد دیگر با چنین مضامینی که بر خالف 
اسناد سری وزارت خارجهی امریکا – دال 
بر محبوبیت مردمی مصدق و حتا خوشبینی 
مصدق نسبت به امریکاییها – در ذهن عموم 
تا زمینههای الزم برای  مردم پراکنده میشد 
دخالتی دیگر در کشوری خارجی، بین مردم 
و مقامات دونپایهی سیاسی در درون دستگاه 

ادارهی دولت امریکا فراهم آید.

این رویکرد تبلیغاتی البته در درون مرزهای 
ایران نیز به گونهای دیگر عمل میکرد. بنا 
بر نوشتهی “ریچارد کاتم” که در زمان کودتا 
در  سیا  سازمان  کارمند  دولت مصدق  علیه 
را  »اشخاصی  امریکا  سفارت  بود،  تهران 
به خیابانها میفرستاد تا خودشان را تودهای 
تحریک  صرفن  عده  این  کار  کنند.  وانمود 
مردم نبود، اینها نیروهای آشوب افکنی بودند 
و  میزدند  جا  تودهای  قالب  در  را  خود  که 
میکردند  پرتاب  سنگ  مالها  و  مساجد  به 
که هدف از آن زدن مهر ضد دین به حزب 
توده و به طور تلویحی مصدق بود«.)کاتم، 
بود  زمینهچینیهایی  چنین  پی  در   )5۸ ص 
که مراحل نهایی کودتا کلید خورد. کرمیت 
در  که  مالی  منابع  به  متکی  روزولت 
گاوصندوقی درون سفارت امریکا در تهران 
قرار داشت، به خرید سیاهی لشکر از طرفی 
میکرد  اقدام  سو  دیگر  از  دولتی  مقامات  و 
 ِ حرفهای  »سازماندهندگان  وی  تعبیر  به  تا 
ناچیز  مبلغی  پرداخت  با  را  الیق«  فوقالعاه 
نقش  از  گوناگون  »برآوردهای  آورد.  گرد 
برای  سازمان  این  مخارج  ایران،  در  سیا 
دالر  ۱9میلیون  تا  بین ۱00هزار  را  کودتا 
اساس  براین  باالتر  مبالغ  زدهاند.  تخمین 
استوار است که سیا به منظور جلب حمایت 

نمایندگان مجلس و ایرانیان متنفذِ  دیگر علیه 
پرداخته  هنگفتی  رشوههای  وزیر،  نخست 
بود.«)بلوم، ص ۱29( از طرفی دو هفتهای 
پس از انجام همه پرسیِ انحالل مجلس، کودتا 
آغاز شد و در این میان کودتاگران »چهار 
پنجم مطبوعات پایتخت را در کنترل گرفتند 
و تبلیغات سراپا کذب و مقاالت ضد دولتی را 
در این مطبوعات به چاپ رساندند و منتشر 
کردند. بیشتر این مطالب را کارشناسان سیای 
امریکا مینوشتند.«)کاتوزیان،ص ۳۴2( آلن 
داالس امریکایی در این میان اشرف پهلوی 
را مامور تقویت روحیهی محمدرضا پهلوی 
و فضل هللا زاهدی نموده بود تا »رستاخیز 
بشردوستانهی  خواست  سائقهی  به  ملی!!« 

ایاالت متحده به مقصود نزدیک شود.

یاران دیروز و ناهمراهان روز کودتا؟

فیلمها مربوط به آیت هللا  »یک تکه از این 
کاشانی بود که رفتم خانهاش ازش فیلمبرداری 
کردم. رفت سر حوض وضو بگیرد، آب را 
تو دهنش کرد، مزمزه کرد، تف کرد، وضو 
گرفتم.  فیلم  من  و  خواند  نماز  آمد  و  گرفت 
اما  گفتم خوب شد  آقا؟  بعد گفت: خوب شد 
آفتاب و این برگها که  ای کاش این غروب 
میافتاد. گفت چه  توی عکس  قشنگاند  خیلی 
کار باید بکنی که توی عکس بیفتد؟ گفتم آخه 
نمیشه، برای اینکه شما رو به قبله دارید نماز 
میخوانید. گفت پدرجان تو به من بگو کدام 
سمت نماز بخوانم، من میخوانم. تو چه کار 
به قبله داری؟ بعد ایستاد پشت به قبله و نماز 
خواند«)ابراهیم گلستان، گفت و گو با پرویز 

جاهد، ص ۱۱۱(

غالب اسناد حکایت از آن دارد که ناهمراهی 
وی  با  مصدق  دکتر  دیروز  یاران  برخی 
هزینههای  از  ناشی  نیز،  کودتا  روز  در 
بود.  امریکا  سفارت  سوی  از  مالی  باالی 
آیت هللا  دیروز،  یاران  این  برجستهترین  از 
وی  خواست  به  که  بود  کاشانی  ابوالقاسم 
شعبان جعفری)شعبان بی مخ( از زندان آزاد 
شد و سر دستهی اوباش کودتاگر شد. منابع 
آستانهی  در  کاشانی  میدهند  احتمال  مختلف 
کودتا »از طریق احمد آرامش از امریکاییان 
دولتی  ضد  فعالیتهای  تا  باشد  گرفته  پولی 
 )۳۴۳ ص  دهد.«)کاتوزیان،  سازمان  را 
تامین  و  جعفری  شعبان  آزادی  خواست  که 
مالی وی در همین راستا دیده میشود. اما جز 
کاشانی، دیگرانی چون مظفر بقایی که بسیار 
را  اش  زاهدی همکاری  با فضل هللا  پیشتر 
آغاز کرده بود و حائری زاده که از موثران 
و فعالین در کودتای نهایی بود در کنار آیت 
به  نسبت  دیرپاتری  دشمنی  که  بهبهانی  هللا 
تامین  بازهی  همین  در  نیز  داشت  مصدق 

مالی سفارت امریکا قابل توضیح می باشد.
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این  قصد  شد،  گفته  آغاز  در  چنانچه  باری 
نوشتار تفصیل در رویدادهای منجر به کودتا 
نخواهد بود، بل که صرف تشریح زمینهها و 
انگیزههای ایاالت متحده در سرنگونی دولت 
ملی دکتر مصدق و دولتهای مشابه دیگر)به 
براندازی،  کتاب  در  کینزر  استیفن  بیان 
ایاالت متحده سابقهی دخالت در سقوط ۱2 
است.  بوده  دارد(  پرونده  در  را  ملی  دولت 
درنگی کوتاه در دستآوردهای ایاالت متحده 
از این کودتای سیاه علیه دولت ملی و ملت 
ایران بیش از پیش گویای منویات و واقعیات 
درونی دولت امپریالیستی امریکا خواهد بود.

علیه  امریکا  بشردوستانهی  دخالت  نتایج 
مصدق

دولت  در سقوط  متحده  ایاالت  دخالت  نتایج 
تیتروار  و  مختصر  صورت  به  را  مصدق 

میتوان این گونه برشمرد؛

۱–طی بیست و پنج سال بعد از کودتا، رژیم 
ایاالت  متحد  معتمدترین  عنوان  به  پهلوی 
متحده در خاورمیانه ایفای نقش نمود. »شاه 
عملن کشور را در اختیار ارتش و سازمانهای 
آن  از  تا  داد  قرار  متحده  ایاالت  اطالعاتی 
دریچه  سرد،  جنگ  در  حربهای  عنوان  به 
و دروازهای به سوی شوروی استفاده شود 
– نزدیک مرز شوروی ایستگاههای رادار 
هواپیماهای  شد؛  نصب  الکترونیک  شنود 
امریکایی از ایران به عنوان پایگاهی برای 
پروازهای شناسایی بر فراز شوروی استفاده 
عبور  مرز  از  جاسوسی  عوامل  میکردند؛ 

داده میشدند و …«.

با  ایران  دولت  کودتا  از  بعد  سال  2–یک 
کنسرسیومی بین المللی از شرکتهای بزرگ 
از  درصد   ۴0 کرد.  منعقد  قراردادی  نفتی 
نظیر  امریکایی  قرارداد سهم شرکتهای  این 
»گلف اویل« و »استاندارد اویل« شد که در 
راس خود مقامات بلندپایه و دخیل در کودتا 
چون کرمیت روزولت، جان و آلن دالس را 

میدیدند.

پیمان  ایران عضو   ،۱955 فوریهی  ۳–در 
متحده  ایاالت  دالس،  تعبیر  به  که  شد  بغداد 
»به منظور ایجاد سد محکمی در مقابل اتحاد 

شوروی ایجاد کرده بود.«

جک  نام  به  کاردان  ۴–روزنامهنگاری 
خانوادهی  داد؛  گزارش  بعد  سالها  اندرسون 
منهتن  »چیس  و  اویل  استاندارد  که  راکفلر 
بانک« را در اختیار داشتند در انجام کودتا 
اساس  این  بر  بودند.  فعال  مصدق  علیه 
به  شاه  حقشناسی  ابراز  از  لیستی  اندرسون 
جمله  آن  از  که  میدهد  ارائه  را  خاندان  این 

است سپردن بخش گستردهای از داراییهای 
نیز  و  راکفلر  خاندان  تابعهی  بانک  در  شاه 
خانهسازی  طرحهای  اجرای  امتیاز  اعطای 

در ایران به یکی از شرکتهای این خانواده.

سیا  کارگردانی  با  ساواک  5–تشکیل 
دخالت  این  نتایج  دیگر  از  اسرائیل  و 
بر  بنا  بود.  ایران  در  امریکا  بشردوستانهی 
ایران در  گفتهی یک بررسی کنندهی امور 
زمینهی  در  را  ساواک  سازمان  این  سیا، 
اطالع  جهت  میداد.  آموزش  شکنجه  فنون 
عالقهمندان به مداخلهی بشردوستانه از نوع 
امریکایی آن و مدافعان استبداد پهلوی از جمله 
سوادکوهی)پهلوی(  رضا  و  دیبا  فرح  خانم 
عفو  گزارش  بر  بنا  که  کنیم  اشاره  باید 
دارای  »ایران   ،۱9۷۶ سال  در  الملل  بین 
باالترین میزان مجازات اعدام در دنیا و فاقد 
سیستم معتبر دادگاههای غیرنظامی و واجد 
که  است  نکردنی  باور  شکنجههای  سابقهی 
بشر  حقوق  لحاظ  از  دنیا  در  کشوری  هیچ 
ص  ندارد«)بلوم،  ایران  از  بدتر  پیشینهای 

)۱۳5

بی تردید بر این لیست میتوان بسیار بیشتر 
افزود اما شاید خوش بینی صرف نباشد اگر 
اشارت  مختصْر  همین  را  عاقالن  بگوییم 

کفایت میکند.

درسی برای امروز

»دنیای آزاد فقط زمانی میتواند به حیات خود 
ادامه دهد که قوی باشد و غربیها فقط زمانی 
میتوانند قوی باشند که درک کنند سالح اتمی 
باید  که  خداوند  طرف  از  است  ودیعهای 
دفاع  زندگی  امریکایی  روش  از  آن  توسط 
کرد…«)جان مک ُکن، رئیس سازمان سیا 

در زمان کندی(

مطلب  این   ِ خوانندگان  از  بسیاری  شاید 
جمهور  –رئیس  ریگان«  »رونالد  تصویر 
ایاالت متحده در واپسین سالهای به اصطالح 
جنگ سرد – را در میان مجاهدین اسالمگرا 
و افراطیِ  افغان دیده و به یاد داشته باشند که 
جهت مقابله با دولت »دکتر نجیب هللا« در 
افغانستان آنها را پرورش میداد. آن مجاهدین 
اصلی  هستههای  بعدها  که  بودند  کسانی 
طالبان و القاعده را سامان دادند. افراطیونی 
مذهبی که در دامن ایاالت متحده تربیت شدند 
و بعدها به عنوان چاشنی انفجاری جنگهای 
بار در قلب  این  پایان جنگ سرد و  از  بعد 
خاورمیانه برای امریکا عمل کردند. ایاالت 
متحده با اتخاذ »سیاست هرکسی با ما نیست 
بر ماست« چنانچه پیشتر ذکر شد از دههی 
۱950 تا دوران اخیر که نئوکانسرواتیزم و 
نئولیبرالیزم استراتژی پایدار آن بوده است، 

ملی«  امنیت  »تهدید  دادن  قرار  دستاویز  با 
دخالتهای  توجیهگر  بشر«  حیات  »تهدید  و 
خود در سایر کشورها بوده است و با پایان 
جنگ سرد و از دور خارج شدن مستمسک 
اخیر  دههی  دو  طی  در  سرخ«،  »وحشت 
دستاویزهای جدیدی را جهت مداخالت خود 
خودسر«،  »دولتهای  کردهاست.  وضع 
»بنیادگرایی مذهبی«، »تروریسم جهانی«، 
دموکراسی«  »گسترش  شرارت«،  »محور 
این قبیل دستاویزها  و »تهدید هستهای« از 
بوده است و در حالی که همهی موارد مورد 
اشاره از بیشترین درجهی انطباق با ماهیت و 
موجودیت رژیم اسرائیل برخوردار بودهاند، 
در  را  خود  سیاستهای  همهی  امریکا  دولت 
راستای حفظ موجودیت و منافع اسرائیل به 
خاورمیانه  در  خود  متحد  بزرگترین  عنوان 
پرورش  حقیقت  در  است.  داده  قرار 
دستاویزی  وجود  تضمین  برای  بنیادگرایی 
در آینده، از نگاه یک سیاست ورز امریکایی 
به  دوران ریگان  در  که  بود  کاری عاقالنه 

خوبی اجرایی شد.

در  مصدق  دکتر  حذف  شد  بیان  چنانچه 
راستای سیاستهای راهبردی ِبلند مدتی قرار 
داشت که به تفصیل بدان پرداختیم، حال نیز 
بوی شوم دخالتی آن چنان از رفتارهای ایاالت 
که  بویی  می رسد،  مشام  به  امریکا  متحده ی 
ظاهرن به مشام برخی هم میهنان بوی کباب 
اگر  این که  از  غافل  است،  نشانده  را  قدرت 
اینچنین هم میهنانی اندیشه ی خیانت در جهت 
صرفن  بل که  نداشته  خویش  شخصی  منافع 
خوش بختی  معبر  از  دموکراسی  اشتیاق 
خوش خیالی شان  چنین  به  امریکایی  آور 
که  بل  نیست؛  کباب  بوی  بو  باشد،  کشانده 
آگاهان خوب می توانند درک کنند که   .  …
هر نوع نظم دموکراتیکی در خاورمیانه در 
جهت مخالف منافع اقتصادی و سیاست های 
ژئواستراتژیک – ژئوپولیتیک ایاالت متحده 
همه  از  پیش  و  بیش  مهم  این  و  دارد  قرار 
بر دولتمردان و گردانندگان امریکای بزرگ 
روشن است. دست شستن از نگاه به جامعه 
توام   ِ توسل  و  خود  مردمی  پتانسیل های  و 
متحده  ایاالت  توسعه طلبی های  به  امید  با 
چیزی جز هم پیمان شدن در جنایات بی شمار 
ساالر  سرماه یه  و  امپریالیست  قدرت های 
توسط  مصدق  دکتر  سقوط  بود.  نخواهد 
همواره  باید  مرداد   2۸ امریکایی  کودتای 
سیاست ها  تحلیل  جهت  معیاری  ما  برای 
ایاالت  ویژه  به  غربی  دول  برنامه های  و 
متحده باشد. چنان چه در آغاز این بند و در 
ادامه آمد، دست یازیدن به موضوعاتی چون 
»بنیاد گرایی ِ خودساخته ی دینی«، »مقابله 
حقوق  از  »دفاع  حتا  و  هسته ای«  تهدید  با 
که  هستند  فریبی  ظاهر  ابزارهای  بشر«، 
در پس پشت خود منافع حیاتی و درازمدت 
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امریکا  امپریالیسم   ِ استثماری   – استعماری 
قرار دارد. باشد که عموم مردم ما با درک 
موج  به  خود  غلطیدن  در  از  دقایقی،  چنین 
ویرانگری که رسانه های مختلف آن را تشدید 
و  حضور  بودن  ناجی گون  همانا  و  می کنند 
حمایت ایاالت متحده است، جلوگیری نمایند.

اشارات

wordpress.com.http://azizi۶۱ *

** در این باره پیشتر مطلبی از همین قلم با 
عنوان »در دفاع از مداخلهی بشردوستانه« 
قابل  لینک  این  از  که  است  شده  منتشر 

دسترسی است؛ 

wordpress..http://azizi۶۱
/anti-war/2۶/۱۱/20۱۱/com

امریکایی  سناتوری  کارتی«  »مک   ***
خطر  بهانهی  با   ۱950 دههی  در  که  بود 
کمونیسم طرحی را به تصویب رساند که بر 
شخصیتهای  و  احزاب  با  تنها  نه  آن  اساس 
برخوردهای  شدیدترین  کمونیست  و  چپ 
می  صورت  اجتماعی  محرومیت  با  توام 
یا  همکاری  ظن  که  افرادی  که  بل  گرفت، 
همدلی با کمونیستها را نسبت به خود ایجاد 
دولتی  سختگیری  این  مشمول  نیز  میکردند 
میشدند. »چارلی چاپلین« یکی از بزرگترین 
امریکا  در  آزادی  سرکوب  این  مصادیق 
آن »مک  اعتبار طراح  به  آن طرح  و  بود 

کارتیسم« نام گرفت.

منابع

۱- بلوم، ویلیام. کشتن امید؛ مداخالت ارتش 
دوم  جنگ  از  پس  سیا  سازمان  و  امریکا 
خمسه،  بیگدلی  منوچهر  ترجمهی  جهانی، 
اول،  چاپ  اطالعات،  موسسهی  انتشارات 

تهران ۱۳۸۶

سیاسی  اقتصاد  اسماعیل.  زاده،  حسین   -2
نظامیگری امریکا، ترجمهی پرویز امیدوار، 

نشر نی، چاپ اول، تهران ۱۳۸9

۳- جاهد، پرویز. نوشتن با دوربین؛ رو در 
اختران،  انتشارات  گلستان،  ابراهیم  با  رو 

چاپ اول، تهران ۱۳۸۴

و  بزرگ  امریکای  نوام.  چامسکی،   -۴
حقوق بشر، ترجمه ی بهزاد باشی، موسسه ی 

انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران ۱۳۶۴

ایرانی،  ناسیونالیسم  ریچارد.  کاتم،   -5
ترجمه ی احمد تدین، انتشارات کویر، تهران 

۱۳۸5

۶- کاتوزیان، همایون. مصدق و نبرد قدرت، 

خدمات  موسسهی  تدین،  احمد  ترجمهی 
فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران ۱۳۷۱

قرن  )یک  براندازی  استیون.  کینزر،   -۷
تغییر حکومت ها به دست امریکا از هاوایی 
توحیدی،  فیض هللا  دکتر  ترجمه  عراق(  تا 
انتشارات صمدیه، چاپ اول، تهران تابستان 

۱۳۸۷

پایه،  بلند  دوستان  لیتون.  کارتنی،  مک   -۸
ترجمهی محسن اشرفی، انتشارات موسسهی 

اطالعات، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۷

ماهنامه ی  دهم  شماره ی  در  شده  منتشر 
“مهرگان“.
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استراتژی امپراتوری برای نظم نوین جهانی : سرآغاز سومین 
جنگ جهانی

گاهنامۀ هنر و مبارزه
نوشتۀ : آندرو گوین مارشال

پژوهشگر در مرکز مطالعات جهانی سازی. آندرو گوین مارشال روی موضوع اقتصاد سیاسی و تاریخ در دانشگاه سیمون فرازر )کلومبی- 
بریتانیک، کانادا( به کار پژوهشی اشتغال دارد.

تاریخ انتشار در مرکز مطالعات جهانی سازی 20 نوامبر 2009

ترجمه توسط حمید محوی

مقدمه

در رویاروئی با فروپاشی اقتصاد جهانی، چشم انداز جنگ در سطح بین المللی وسعت می یابد. از دیدگاه تاریخی، دوران های سقوط 
امپراتوری و بحران اقتصادی همواره با جنگ و خشونت فزاینده همراه بوده و مشخص شده است. سقوط امپراتوری های بزرگ اروپائی 

طی جنگ اول و دوم جهانی و طی بحران های بزرگ بین این دو جنگ قابل بررسی می باشد.

در حال حاضر جهان شاهد سقوط امپراتوری ایاالت متحده است که خود این امپراتوری نیز محصول جنگ دوم جهانی بود. در مقام قدرت 
مطلق پس از دوران جنگ، ایاالت متحده مدیریت نظام پولی را در عرصۀ بین المللی به عهده گرفت و به عنوان قهرمان و در عین حال 
داور اقتصاد سیاسی جهان فرمانروائی کرد. برای مدیریت چنین اموری، ایاالت متحده بزرگترین و قدرتمندترین نیروی نظامی تاریخ را به 

وجود آورد. نظارت و مدیریت دائمی اقتصاد جهانی فعالیت و حضور دائمی نظامی را ضروری می ساخت.

بین املللی
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اکنون که امپراتوری ایاالت متحده و اقتصاد 
و  سقوط  حال  در  جهانی  سطح  در  سیاسی 
پایان  انداز  برد، چشم  می  به سر  فروپاشی 
ایاالت  امپراتوری  دوران  آمیز  خشونت 
متحده به شکل اسفناکی ابعاد گسترده ای به 

خود گرفته است.

این نوشته به سه بخش تقسیم می شود. بخش 
جغرافیای  استراتژی  بررسی  به  نخست 
پایان جنگ  از  ناتو  ایاالت متحده و  سیاسی 
اختصاص  جهانی  نوین  نظم  آغاز  تا  سرد 
دارد، که خطوط اصلی استراتژی امپراتوری 
تا  یوگوسالوی  علیه  جنگ  از  را  غرب 
»جنگ علیه تروریسم« ترسیم می کند. طی 
دومین بخش سرشت »انقالب های رنگی« 
متحده  ایاالت  امپراتوری  استراتژی  در  را 
ما  تکیۀ  و  داد  خواهیم  قرار  بررسی  مورد 
شرقی  اروپای  در  سلطه  بنیانگذاری  روی 
بود. سومین بخش  آسیای مرکزی خواهد  و 
به بررسی استراتژی امپراتوری در ساخت 
و ساز نظم نوین جهانی در فراسوی جنگ 
های فزایندۀ در افغانستان، پاکستان، ایران، 
آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و در آفریقا 
پتانسیل  نسبت  همین  به  و  دارد،  اختصاص 
این منازعات را در بر پا کردن جنگ جهانی 
قرار  بررسی  مورد  روسیه  و  چین  علیه 

خواهیم داد.

تعریف استراتژی نوین امپراتوری

شوروی،  اتحادیۀ  سقوط  با   ۱99۱ سال  در 
برای  بایستی  می  ناتو  و  متحده  ایاالت 
جهانی  سطح  در  خودشان  خارجی  سیاست 
توسعۀ  سرد  جنگ  بیآفرینند.  نوینی  نقش 
امپریالیسم ایاالت متحده را در سطح جهانی 
توجیه  تهدید شوروی  از  بهانۀ جلوگیری  به 
با  مقابله  به هدف  تنها  اساسا  ناتو  می کرد. 
بین  از  با  بود.  شده  ایجاد  شوروی  اتحادیۀ 
شوروی،  سوسیالیستی  جماهیر  اتحاد  رفتن 
ایاالت  و  نداشت  وجودی  علت  دیگر  ناتو 
برای  دیگری  تازۀ  دلیل  بایستی  می  متحده 
جهان  در  اش  امپریالیستی  استراتژی  تداوم 

جستجو کند.

مدیریت  به  دفاع،  وزارت   ۱992 سال  در 
وزیر دفاع دیک چینی ]معاون رئیس جمهور 
از  )پسر(،  بوش  ژرژ  صدارت  در  آینده 
ولفوویچ  پل  پنتاگون  در  دفاع  وزیر  معاون 
]مشاور آیندۀ ژرژ بوش)پسر( و مدیر بانک 
بود که پرونده ای  جهانی[ درخواست کرده 
سیاست  هدایت  برای  دفاع  موضوع  دربارۀ 
سرد  جنگ  پسا  دوران  در  کشور  خارجی 
جهانی«  نوین  »نظم  پرونده  این  کند.  تهیه 

نامیده شد.

پروندۀ طرح راهنمای دفاع در سال ۱992 

بیانیۀ  تهیه شد و موضوع چنین بود : »در 
ها،  نوشته  بخش  آخرین  در  جدید  عمومی 
مأموریت  که  کند  می  تأیید  دفاع  وزارت 
سیاسی و نظامی ایاالت متحده در دوران پسا 
اطمینان  از  بود  خواهد  عبارت  سرد  جنگ 
حاصل کردن از این امر که هیچیک از ابر 
قدرتهای رقیب نتواند در اروپای غربی، آسیا 
و مناطقی که سابقا زیر نفوذ اتحاد جماهیر 
داشته  حضور  بودند  شوروی  سوسیالیستی 

باشد.

زند  می  حرف  جهانی  از  محرمانه  پروندۀ 
که باید تحت تسلط یک ابرقدرت باشد و این 
سازنده  تصمیمات  اتخاذ  از طریق  وضعیت 
و ایجاد نیروی نظامی با توان عملیاتی کافی 
در بازداشتن هر کشور یا گروهی که اولویت 
باید  بیاندازد،  مخاطره  به  را  متحده  ایاالت 

تداوم بیابد.«

عالوه بر این، »طرح جدید جهانی را ترسیم 
می کند که تنها یک ابرقدرت نظامی تسلط 
دارد و رهبران آن ]باید چنین ساخت و سازی 
را حفظ کرده و هر رقیب پتانسیل در ایفای 
نقش منطقه ای و جهانی را مأیوس سازند[«.

در  متحده،  ایاالت  برتری  تضمین  برای 
پرونده »اعالم جنگ منطقه ای علیه عراق 
و کرۀ شمالی« قید شده بود و چین و روسیه 
به عنوان بزرگترین تهدیدات بازشناسی شده 
که  بود  شده  توصیه  دیگر،  از سوی  بودند. 
در  را  تعهداتش  تواند  می  متحده  »ایاالت 
رابطه با کشورهائی مانند عربستان سعودی، 
خلیج  در  عربی  کشورهای  دیگر  و  کویت 
فارس، به کشورهای اروپای شرقی و غربی 

توسعه دهد«.)۱(

ناتو و یوگوسالوی

 ۱990 سالهای  در  یوگوسالوی  در  جنگ 
برای تداوم حضور ناتو در جهان و گسترش 
منافع حیاتی ایاالت متحده در اروپای شرقی 

به خدمت گرفته شد.

پول  المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک 
زمینه را برای بی ثبات سازی یوگوسالوی 
از مدتها پیش آماده کرده بود. پس از مرگ 
در  تیتو)2(،  یوسیپ  مدت  دراز  دیکتاتور 
دولت  در  رهبریت  بحران   ،۱9۸0 سال 
شدت گرفت. در سال ۱9۸2 مقامات رسمی 
از  متحده  ایاالت  خارجۀ  امور  در  سیاسی 
المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک  طریق 
پول در چهار چوب برنامۀ تنظیم ساختاری 
وامی در نظر گرفتند، تا بحران قرض 20 
خاموش  را  متحده  ایاالت  دالری  میلیارد 
منفی  تأثیر  ساختاری  تنظیم  وامهای  سازند. 
گذاشته و موجب تخریب اقتصاد سیاسی شد 
]...[ بحران اقتصادی ثبات سیاسی را تهدید 

می کرد]...[ و خطر باال گرفتن تنش قومی 
نیز اوضاع را به وخامت کشانده بود)۳(.

رئیس  میلوسویچ  اسلوبودان   ۱9۸9 سال 
و  بزرگترین  که  شد،  صربی  جمهور 
های  جمهوری  در  جمهوری  قدرتمندترین 
یوگوسالوی بود. همان سال ۱9۸9، نخست 
وزیر یوگوسالوی به ایاالت متحده رفت تا با 
دبلیو بوش برای طرح  رئیس جمهور ژرژ 

کمک مالی دیگری مذاکره کند.

سال ۱990، برنامۀ بانک جهانی و صندوق 
و  رسید  اجرائی  مرحلۀ  به  پول  المللی  بین 
قروضش  بایست  می  نیز  یوگوسالو  دولت 
را بپردازد. در نتیجه، برنامه های اجتماعی 
و  کرد  پیدا  کاهش  پول  ارزش  شد،  حذف 
قیمتها  و  درآمد  رکود  حالت  به  ها  حقوق 
به دالیل  پیدا کرد. »اصالحات  افزایش  نیز 
حتی  و  طلبانه  جدائی  تمایالت  اقتصادی 
جدائی قومی را تشدید کرد، و عمال تجزیۀ 
اساس  این  بر  نمود«،  جمهوری را تضمین 
کروآسی و اسلوونی سال ۱99۱ جدا شدند.

)۴)

سال ۱990، مجامع اطالعاتی ایاالت متحده 
گزارشی از اطالعات جمع آوری شده منتشر 
کردند و در آن پیشبینی کردند که یوگوسالوی 
به  داخلی  جنگ  و  پاشید  فروخواهد  هم  از 
راه خواهد افتاد. طی این گزارش مسئولیت 
بی ثباتی آیندۀ یوگوسالوی را نیز به رئیس 

جمهور صرب میلوسویچ نسبت دادند.)5(

کروآسی  و  یوگوسالوی  بین   ،۱99۱ سال 
در زمانی که اعالم استقالل کرد جنگ به پا 
شد. سال ۱992 برای آتش بس به موافقت 
رسیدند. با این وجود، کروآتها حمالت نظامی 
شان را در ابعاد مختصر تا سال ۱995 ادامه 
نیز  بوسنی  در جنگ  در عین حال  و  دادند 

شرکت کردند.

سال ۱995، کروآسی برای تصاحب منطقۀ 
کرد.  آغاز  را  »توفان«  عملیات  کراجینا 
یک ژنرال کروآت اخیرا در دادگاه الهه به 
جرم جنایات جنگی طی همین جنگ محاکمه 
شد، یعنی جنگی که به راندن صرب ها از 
را  کروآسی  استقالل  انجامید »و  کوروآسی 

تحکیم بخشید«.

کرد  پشتیبانی  عملیات  این  از  متحده  ایاالت 
نیروهای  به  فعال  شکل  به  سیا  سازمان  و 
شد  موجب  و  داد،  می  اطالعات  کروآت 
غالبا  صرب،   200000 تا   ۱50000 که 
به دلیل قتل و غارت و به آتش کشیده شدن 
روستاهایشان جابجا شوند و تصفیه قومی به 

راه بیافتد.)۶(

ارتش کروآت توسط مشاوران ایاالت متحده 
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آموزش دیده بودند و ژنرال متهم به جنایات 
سیا  سازمان  سوی  از  شخصا  نیز  جنگی 

حمایت می شد.)۷(

سبز  چراغ  ایران  برای  کلینتون  دولت 
را  بوسنیائی  مسلمانان  تا  کرد  روشن  را 
تا ژانویه ۱99۶،  مسلح کند و »از ۱992 
ایرانی  نظامی  مشاور  و  اسلحه  از  موجی 
این  بر  عالوه  داشت«.  جریان  بوسنی  در 
»ایران و کشورهای مسلمان دیگر مجاهدین 
مسلمانان  کنار  در  تا  آوردند  بوسنی  به  را 
علیه صرب ها بجنگند، »مبارزان مقدس« 
بین  که  الجزایر  و  یمن  چنچنی،  افغانستان، 
آنها افرادی نیز بودند که گمان می رفت که 
در اردوگاه های نظامی بن الدن در افغانستان 

حضور داشته اند«.

بود که  بالکان  در  واقع مداخالت غرب  در 
تشدید  را  موجود  های  و خصومت  ها  تنش 
گروه  های  فراخواست  بازشناسی  با  کرد. 
سال  در  طلب  جدائی  های  جمهوری  و  ها 
ایاالت   – غربی  رهبران   ۱99۱-۱990
 – آلمانی  و  فرانسوی  بریتانیائی،  متحده، 
کردند،  نابود  را  یوگوسالوی  دولت  ساختار 
قومی  تنش  آتش  و  زدند،  دامن  امنی  نا  به 
با اهداء پشتیبانی  را شعله ورتر ساختند. و 
لوژیستیک به گروه های مختلف طی جنگ، 
اواسط  تا  منازعات  در  غرب  مداخالت 
آقای  یافت. خواست  ادامه  سال های ۱990 
کلینتون مبنی بر دفاع از مسلمانان بوسنیائی 
را باید از چنین زاویه ببینیم، او می خواست 
خود را به عنوان قهرمان صحنۀ بین المللی 
نشان دهد و به همین گونه بود که دولت او 
را  تحریمات  الغای  متحد  ملل  سازمان  از 
نظامی  تجهیزات  ارسال  تا  کرد  درخواست 
علیه  جنگ  در  کروآتها  و  مسلمانان  برای 

صربها امکان پذیر گردد.)۸(

طی جنگ در بوسنی، راه های مخفی برای 
بود.  شده  ایجاد  کروآسی  از  اسلحه  قاچاق 
این راه ها به وسیلۀ بنگاه های مخفی ایاالت 
متحده، ترکیه، ایران سر و سامان گرفته بود، 
به  افراطی  اسالمگرایان  از  هائی  شبکه  و 
انضمام مجاهدین افغان و حزب هللا طرفدار 

ایران در آن شرکت داشتند.

این، شبکه های مخفی اوکرائین،  عالوه بر 
یونان و اسرائیل صرب های بوسنی را مسلح 

می کردند.)9(

شبکۀ اطالعای آلمان فدرال نیز محموله های 
کروآسی  و  بوسنی  مسلمانان  برای  اسلحه 
فرستادند تا علیه صرب ها به کار بسته شود.

)۱0)

جنگ  در  متنوع  اشکال  به  متحده  ایاالت 
به همان گونه  بالکان شرکت داشت.  منطقۀ 

 ۱995 سال  به  »ابسرور«  روزنامۀ  که 
گزارش داده است، بخش مهمی از مداخالت 
آمریکائی،  خصوصی  شرکت  طریق  از 
می  انجام  ای«  حرفه  نظامیان  »مشاورت 
مأموران  معموال  را  آن  اعضای  که  گرفت 
اطالعاتی بازنشسته تشکیل می دهند و مرکز 
ایاالت  سفیر  باشد.  می  ویرجینا  در  نیز  آن 
»مشاورت  که  کرد  تأیید  زگرب  در  متحده 
ایاالت  دولت  مجوز  با  ای«  حرفه  نظامیان 
متحده کروآت ها را آموزش می دهد. هلندی 
ویژۀ  نیروهای  که  داشتند  باور  قویا  نیز  ها 
در  کروآت  و  بوسنی  ارتش  متحده  ایاالت 

بوسنی را آموزش می دهند.)۱۱(

صدر  با  کروآسی  رهبر   ،۱9۸۸ سال  از 
مالقاتهائی  کوهل  هلموت  آلمان  اعظم 
تجزیۀ  برای  مشترک  »سیاست  تا  داشت 
یوگوسالوی« و انتقال اسلوونی و کروآسی 

به »منطقۀ اقتصاد آلمان« را تدارک ببینند.

به  مشاور  عنوان  به  متحده  ایاالت  افسران 
کروآسی، بوسنی، آلبانی و جمهوری مقدونیه 
ایاالت  ویژۀ  نیروهای  از  و  شدند  فرستاده 
کردند.)۱2(  کمک  درخواست  نیز  متحده 
 – بوسنی  جنگ  در  ماهه   9 بس  آتش  طی 
هرزگوین، برای تدارک طرح حملۀ بوسنی 
ارتش  ژنرال   ۶ داد،  پایان  بس  آتش  به  که 
بوسنی  ارتش  فرماندهان  با  متحده  ایاالت 

مالقات داشتند.)۱۳(

سال ۱99۶ مافیای آلبانی به همکاری ارتش 
آزادیبخش کوزووو که یک سازمان چریکی 
در  مخدر  مواد  قاچاق  های  راه  باشد،  می 
باید  و  درآورد.  خود  تسلط  تحت  را  بالکان 
با  کوزووو  آزادیبخش  ارتش  که  دانست 
بن  اسامه  یعنی  افغانستان  قدیمی  مجاهدین 

الدن در پیوند و اتحاد بود.)۱۴(

کوزووو  آزادیبخش  ارتش   ،۱99۷ سال 
آغاز  صرب  نیروهای  علیه  را  مبارزاتش 
امور  وزارت   ۱99۸ سال  و  کرد،)۱5( 
آزادیبخش  ارتش  متحده  ایاالت  خارجۀ 
های  سازمان  فهرست  از  را  کوزووو 

تروریستی خارج کرد.)۱۶(

ارتش   ،۱99۸ سال  از  پس  و  از  پیش 
آزادیبخش کوزووو سالح و آموزش نظامی 
کرد،  می  دریافت  ناتو  و  متحده  ایاالت  از 
و وزیر امور خارجۀ دولت کلینتون، مادلن 
آلبرایت با هاشم تاچی رهبر ارتش آزادیبخش 
کوزووو مناسبات سیاسی بر قرار کرده بود.

سازمان سیا و سازمان اطالعاتی آلمان فدرال 
از تروریستهای ارتش آزادیبخش کزووو در 
بمباران در  از  بعد  از و  پیش  یوگوسالوی، 

سال ۱999 توسط ناتو، پشتیبانی کردند.

سال  از  فدرال  آلمان  اطالعاتی  سرویس 
که  کوزووو  آزادیبخش  سازمان  با   ۱990
بود  ارتباط  در  القاعده  با  وقتی  مشخصا 
رابطه داشت.)۱۸( اعضای ارتش آزادیبخش 
اردوگاه  در  الدن  بن  اسامه  توسط  کوزووو 
حتی  بودند.  دیده  آموزش  افغانستان  های 
سازمان ملل متحد نیز تأیید کرد که خشونت 
ها غالبا از سوی اعضای ارتش آزادیبخش 
کوزووو به ویژه »از سوی طرفداران هاشم 

تاچی« صورت گرفته است.)۱9(

توسط   ۱999 مارس  در  کوزووو  بمباران 
که  گرفت  صورت  پوچی  بهانۀ  به  ناتو 
تداوم  به  بخشیدن  پایان   : از  است  عبارت 
ستمی که صربها بر آلبانیهای کوزووو روا 
نسل  قطع  حد  در  را  ستم  این  و  اند،  داشته 
کرد  اعالم  کلینتون  دولت  کردند.  ارزیابی 
در  آلبانیائی  نفر   ۱00000 کم  دست  که 
دست  به  احتماال  یا  و  شده  ناپدید  کوزووو 
شخصا  کلینتون  بیل  اند.  شده  کشته  صربها 
مانند  وقایعی  یا  کوزووو  در  را  وقایع  این 
کوره های آدم سوزی طی جنگ جهانی دوم 
زنی  گمانه  اساس  بر  دانست.  مقایسه  قابل 
وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده بیم آن می 
رود که 500000 آلبانیائی کشته شده باشند. 
را  شمار  این  رسمی  برآوردهای  سرانجام، 
۱0000 نفر اعالم کرد و بر اساس تحقیقات 
دقیق تر مرگ 2500 نفر آلبانیائی اعالم شد 
با  اند.  شده  کشته  توسط صربها  احتماال  که 
تا   ۴00 بین  ناتو،  بمباران  طی  وجود  این 
۱500 شهروند صرب کشته شدند، و دست 
ناتو به جنایت جنگی آلوده شد : یک ایستگاه 
نیز  را  صرب  بیمارستان  یک  و  تلویزیون 

بمباران کردند.)20(

به  خارجه  امور  وزارت   ،2000 سال 
آمریکا«  انترپرایز  »انستیتو  همکاری 
الحاق  مسئلۀ  دربارۀ  اسلوونی  در  کنفراسی 
به اروپا- آتالنتیک برگزار کرد. بین شرکت 
امور  مأموران  دولت،  رؤسای  کنندگان 
خارجه و سفرای کشورهای مخالف اروپائی 
و به همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد و 

ناتو حضور داشتند.)2۱(

آلمانی  مکاتبه ای بین یکی از سیاستمداران 
در این کنفرانس و صدر اعظم آلمان ماهیت 
آشکار  را  کوزووو  در  ناتو  مداخلۀ  حقیقی 
کرد. در این مکاتبه پی می بریم که شرکت 
کوزووو  فوری  استقالل  خواهان  کنندگان 
هدف  به  یوگوسالوی  در  جنگ  و  بودند، 
صربستان  و  است،  شده  پا  بر  ناتو  توسعۀ 
حذف  اروپا  توسعۀ  حوزۀ  از  همیشه  برای 
شده و بر این اساس در نهایت امر حضور 
از  جلوگیری  برای  متحده  ایاالت  نظامی 

روسیه توجیه پذیر می گردد.)22(
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تداوم  و  عنصر مهم، »جنگ علت وجودی 
ناتو را در جهان پسا جنگ سرد توجیه می 
کرد، در حالی که ناتو به شکل نا امید کننده 
ای در پی توجیه وجود خود و آرزوی توسعۀ 
در  پروراند.  می  سر  در  را  بیشتر  چه  هر 
حالی که روسها اطمینان پیدا کرده بودند که 
پایان جنگ سرد منحل خواهد شد.  ناتو در 
ولی بر عکس، نه تنها ناتو گسترش بیشتری 
یک  در  داخلی  منازعۀ  دلیل  به  بلکه  یافت 
کشور اسالو در اروپای شرقی جنگ به راه 
انداخت«. چنین جریانی به عنوان تهدید تلقی 
شده بود. بر این اساس، »جنگ ۱999 علیه 
بین  ها  تنش  از  بسیاری  منشأ  یوگوسالوی 
ایاالت متحده و روسیه طی دهۀ اخیر بود«.

)2۳)

جنگ علیه تروریسم

و

طرح برای قرن نوین آمریکا

جمهوری  ریاست  برای  کلینتون  بیل  وقتی 
کار  محافظه  نو  ی  ها  کرکس  شد،  انتخاب 
فکری  اتاق  یک  )پدر(  بوش  ژرژ  دولت 
ایجاد کردند و آن را »طرح برای قرن نوین 
ایاالت متحدۀ آمریکا« نامیدند. سال 2000، 
سازی  »باز  عنوان  تحت  ای  پرونده  آنها 
و  نیروها  استراتژی،   : متحده  ایاالت  دفاع 
منابع برای قرن نوین« منتشر کردند. آنها با 
دفاعی«  پروندۀ »راهنمای سیاست  به  تکیه 
اعالم کردند که :»ایاالت متحده باید به اندازۀ 
کافی نیرو در اختیار داشته باشد تا بتواند به 
سرعت و هم زمان آنها را در چندین جنگ 
باید  پنتاگون  گسترش دهد و پیروز شود، و 
محافظت  برای  نیرویی  چه  که  کند  محاسبه 
در  متحده  ایاالت  منافع  همیشگی  و  دائمی 
)خلیج  خلیج  در  و  شرقی  آسیای  اروپا، 

فارس( ضروری خواهد بود«. )2۶(

نکتۀ جالبی که در این پرونده مشخص شده 
ایاالت  پیش  دهۀ  چند  »از   : که  است  این 
دائمی  حضور  افزایش  جستجوی  در  متحده 
امنیت  تا  بود  فارس(  )خلیج  خلیج  در  خود 
منطقه را به عهده بگیرد. در نتیجه جنگ نا 
تمام مانده علیه عراق فورا ضرورت حضور 
نظامی ایاالت متحد ه را در خلیج فارس و 
مسئلۀ رژیم صدام حسین را به شکل بارزی 

مطرح ساخت«.)2۷(

با این وجود، با توصیه برای افزایش بودجۀ 
متحده  ایاالت  امپراتوری  گسترش  و  دفاعی 
در سر تا سر جهان، و ضمیمه سازی قدرت 
مخرب چندین کشور در جنگ های بزرگ 
که  است  شده  قید  پرونده  در  پی،  در  پی 

اگر  حتی  تحوالت،  روند  این،  بر  »عالوه 
موجب تحوالت انقالبی گردد، احتماال دراز 
مدت خواهد بود، مگر این که حادثۀ مصیبت 
پرل  واقعۀ  مانند  و  بپیوندد  وقوع  به  باری 
هاربر نقش کاتالیزور را بازی کند )2۸(.«

عملیات  با  بعد  سال  یک  فرضی  واقعۀ  این 
پیوست.  حقیقت  به  سپتامبر   ۱۱ تروریستی 
بسیاری از نویسندگان این پرونده و اعضای 
»طرح برای قرن نوین آمریکا« به مقامات 
اداری در دولت بوش منتسب شدند و طرح 
خود را پس از »پرل هاربر جدید« به اجرا 

گذاشتند.

طرح برای جنگ »پیش از این در سال های 
اتاق های فکری راست افراطی  ۱990 در 
تدارک دیده شد، سازمان هائی که در بطن 
آن مبارزان جنگ سرد، محافل سرویس های 
پروتستان،  کلیسای  از  هائی  فرقه  مخفی، 
شرکت های نفتی و اسلحه سازی برای نظم 
نوین جهان نقشه می کشیدند«. برای دستیابی 
به چنین هدفی، یعنی تثبیت سیطرۀ دراز مدت 
منابع کرۀ زمین و اطمینان حاصل  تمام  بر 
کردن از ضعف تمام رقبای پتانسیل »ایاالت 
متحده به تمام امکاناتش نیازمند خواهد بود – 
دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، و حتی جنگ 

تجاوزکارانه -«.

بین افرادی که عضو محفل طرح قرن نوین 
از  توانیم  می  بودند،  آمریکا  متحدۀ  ایاالت 
چینی  دیک   : ببریم  نام  زیر  های  شخصیت 
مرکز  فرماندۀ  لیبی  لویس  وزیر،  نخست 
رامسفلد  دوالند  چینی،  دولت  در  فرماندهی 
وزیر دفاع، پل ولفویچ معاون رامسفلد، پیتر 
جان  جهانی،  امنیت  امور  مسئول  رودمن 
اسلحه،  کنترل  برای  دولتی  مشاور  بولتون 
ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر، ریچارد پرل 
معاون وزیر دفاع در دولت ریگان، امروز 
عهده  به  را  دفاعی  سیاست  امور  ریاست 
دارد، ویلیام کریستول مدیر طرح قرن نوین 
به  که  بوش  مشاور   . آمریکا  متحدۀ  ایاالت 
و  بود،  مشهور  جمهور  رئیس  متفکر  مغز 
زلمی خلیل زاد که نمایندگی ایاالت متحده در 
سازمان ملل متحد را به عهده داشت، و سپس 
از  افغانستان و عراق پس  آمریکا در  سفیر 

تغییر رژیم)29(.

»شطرنج بزرگ« برژینسکی

 

امنیت  قدیمی  مشاور  برژینسکی  زبیگنیو   :
ملّی ایاالت متحده

 

برژینسکی در کتابش تحت عنوان »شطرنج 

شد،  منتشر   ۱99۷ سال  به  که  بزرگ« 
را  متحده  ایاالت  استراتژی  اصلی  خطوط 
گوید  می  او  کرد.  ترسیم  جهانی  سطح  در 
: »برای ایاالت متحده، اساسی ترین مسئلۀ 
سیاسی مرتبط به اورآسیا )اروپا-آسیا( است. 
جهانی  امور  کنون،  تا  پیش  سال  پانصد  از 
ملت  و  شده  تعیین  اورآسیا  قدرتهای  توسط 
هائی که برای تسلط منطقه ای علیه یکدیگر 
جنگیده اند، در پی کسب قدرت جهانی بوده 
اند.« و اضافه می کند که »در نتیجه مداخلۀ 
ایاالت متحده در اورآسیا از حساسیت خاصی 
)اروپا-آسیا(  اورآسیا  است«.  برخوردار 
جغرافیای  محور  و  جهان  قارۀ  بزرگترین 
سیاسی یگانه ای را تشکیل می دهد. قدرتی 
دیدگاه  از  یابد،  تسلط  اورآسیا  بر  بتواند  که 
اقتصادی دو سوم پیشرفته ترین و تولید کننده 
خواهد  اختیار  در  را  جهان  مناطق  ترین 
داشت. با یک نگاه ساده به نقشه مشاهده می 
کنیم که تسلط بر اورآسیا در عین حال تقریبا 
به شکل ساختاری به معنای تسلط بر آفریقا 

نیز هست)۳0(«.

او در پی تدارک استراتژی برای امپراتوری 
 : که  رسد  می  نتیجه  این  به  متحده  ایاالت 
هیچ  و  مخالفی  هیچ  که  است  »ضروری 
و  شود  مسلط  اورآسیا  بر  بتواند  که  قدرتی 
در نتیجه حاکمیت ایاالت متحده را به چالش 
نگارش  از  هدف  باشد.  نداشته  وجود  بکشد 
این کتاب، در نتیجه روشن ساختن جغرافیای 
سیاسی اورآسیا به شکل عمیق است)۳۱( «.

دو  از  : »عبور  که  دهد  می  توضیح  سپس 
این  نخست   : است  بنیادی ضروری  مرحلۀ 
که، باید دولت های اورآسیائی فعال در زمینۀ 
جغرافیای سیاسی را که قابلیت ایجاد تحول 
احتمالی و معنی دار در تقسیمات بین المللی 
و  کرد،  شناسائی  باشند  می  دارا  را  قدرت 
اهداف اصلی خارجی آنها و نخبگان سیاسی 
شان و در نتیجه خواست های احتمالی آنها 
را در چنین رویکردهائی تحت نظر داشت. 
در مرحلۀ دوم، تدارک راهکارهای سیاسی 
خاص برای جلوگیری، حذف و کنترل تداوم 

آن)۳2(.«

چنین امری به این معنا است که باید دولت 
هائی را که به شکل بلقوه می توانند به محور 
به  و  شوند  تبدیل  منطقه  در  نیروها  توازن 
ببخشند  پایان  متحده  ایاالت  نفوذ  و  سیطره 
شناسائی کرد، و سپس باید از این دولت ها 
»جلوگیری« کرد و یا آنها را »حذف و یا 

تحت کنترل درآورد«.

خواهد  دولتها  نمونه  این  از  یکی  ایران 
تولید  بزرگترین  از  یکی  کشور  این   : بود 
دیدگاه  از  و  است،  جهان  در  نفت  کنندگان 
استراتژیک نیز در وضعیت بسیار مهمی در 
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آسیا و خاورمیانه قرار دارد.  محور اروپا، 
ایران قابلیت ایجاد تغییر و تحول در توازن 
با  اگر  باشد،  می  دارا  را  اورآسیا  در  نیرو 
روسیه یا چین به شکل تنگاتنگ متحد شود 
مورد  نفت  تواند  می  ایران  دو.  هر  با  یا  و 
نیاز آنها را تأمین کند و حتی منطقۀ نفوذی 
این  بر  و  بگذارد  آنها  اختیار  در  خلیج  در 
اساس حاکمیت ایاالت متحده در منطقه را به 

مخاطره بیاندازد.«

 

برژینسکی با حذف هر گونه ظرافت دربیان 
تمایالت امپریالیستی اش می نویسد :»برای 
دوران  یادآور  که  واژگانی  با  مطلب  بیان 
است،  قدیمی  های  امپراتوری  بار  خشونت 
سه امر اجباری در جغرافیای سیاسی چنین 
خواهد بود : پیشبینی تبانی و حفظ وابستگی 
امنیت  تأمین  اقمار تحت فرمان،  بین  امنیتی 
نفوذ  خصوصیت  به  توجه  و  فرمانبرداران 
پذیرشان، و سرانجام جلوگیری کردن از این 
امر که بربرها با یکدیگر متحد شوند)۳۳(.«

برژینسکی به جمهوری های آسیای مرکزی 
اورآسیا«  آنها را »بالکان  اشاره می کند و 
نویسد  می  موضوع  این  دربارۀ  و  نامد  می 
در  و  امنیتی  دیدگاه  از  این،  بر  »عالوه   :
با  در رابطه  تاریخی  پروازیهای  بلند  مقطع 
سه  کم  دست  مرکزی،  آسیای  جمهوریهای 
یعنی  قدرتمندترینشان  آنها،  جانبی  همسایۀ 
روسیه، ترکیه و ایران حائز اهمیت هستند، 
سیاسی  تمایالت  که  چین  گونه  همین  به  و 
فزاینده ای را در منطقه نشان می دهد. ولی 
بالکان اورآسیا گنجینۀ اقتصادی بلقوه ای را 
تشکیل می دهد و خیلی مهمتر از این مسائل 
است : منابع عظیمی از گاز طبیعی و نفت 
در این منطقه ذخیره شده است، و عالوه بر 

این مواد معدنی و طال )۳۴(.«

 : افزاید  می  هایش  نوشته  در  برژینسکی 
ایاالت  اصلی  منافع  که  است  این  »نتیجه 
هیچ  ندهد  اجازه  که  کند  می  ایجاب  متحده 
جغرافیای  فضای  این  بر  تنهائی  به  قدرتی 
از  المللی  بین  جامعۀ  و  بیابد  تسلط  سیاسی 
دیدگاه اقتصادی و مالی، بی هیچ مانعی، به 

این منطقه دسترسی داشته باشد)۳5(«.

این است نمونۀ بارزی از نقش ایاالت متحدۀ 
آمریکا به عنوان ابزار امپراتوری : کشوری 
برای  را  امپریالیستی  خارجی  سیاست  که 
کار می  به  استراتژیک خود  حفظ وضعیت 
تأمین  مقدما  آن،  هدف  مهمترین  ولی  برد 
»جامعۀ  برای  اقتصادی«  »گنجینۀ  امنیت 
ایاالت  دیگر،  عبارت  به  است.  الملل«  بین 
منافع  امپراتوری در خدمت  متحده حاکمیت 

مالی بین المللی است.

دهد  می  هشدار  حال  عین  در  برژینسکی 
در  را  خود  جبهۀ  باید  متحده  »ایاالت  که 
اتحادیه های منطقه ای که در پی  با  رابطه 
اورآسیا هستند و جایگاهش را  از  او  حذف 
به عنوان ابر قدرت جهانی تهدید می کنند، 
تاکتیک  او  نتیجه  در  سازد)۳۶(«.  روشن 
پیشگیری  برای  را  نفوذی  راهکارهای  و 
همه  بر  مقدم  را  مخالف  اتحادیۀ  خیزش  از 
مطرح می کند که دیر یا زود در پی حذف 
اولویت ایاالت متحده برخواهند آمد. بر این 
اساس »وظیفۀ فوری عبارت است از کسب 
اطمینان از این امر که هیچیک از دولتها یا 
تعیین  نقش  تنزل  و  حذف  توان  ها  اتحادیه 
نداشته  را  اورآسیا  در  متحده  ایاالت  کنندۀ 

باشد)۳۷(«.

جنگ علیه تروریسم و امپریالیسم افراطی

تحت  ای  پرونده  پنتاگون   ،2000 سال   
انداز2020«)۳۸(،  چشم  »ترکیب  عنوان 
تمام  که مختصرا طرحی را که »تسلط در 
برای  الگو  عنوان  به  نامد،  می  وجوه« 
دهد.  می  توضیح  آینده،  در  دفاع  وزارت 
این معنا است که  به  تمام وجوه  »تسلط در 
تنهائی  به  متحده،  ایاالت  نیروهای  قابلیت 
یا با هم پیمانان، باید به شکلی باشد که هر 
را  وضعیتی  هر  و  سازد  متقاعد  را  رقیبی 
کنترل  تحت  نظامی  عملیات  برای مجموعه 

داشته باشد.«

در این پرونده، ابتدا تسلط در تمام وجود در 
تمام جنگها، از جنگ هسته ای تا جنگ های 
گسترده، و درگیری های کوچک مطرح شده 
و سپس وضعیتهای نامشخصی مانند حفاظت 
از صلح و کمک های بشر دوستانه که الزاما 
به جنگ نیاز مند نیست ضمیمه شده است«.

در عین حال نوشته شده است که »تدارک و 
گسترش شبکۀ اطالعات جهانی برای ایجاد 
فضای مناسب در رابطه با اجرای تصمیمات 

ضروری است )۳9(«.

به همان شکلی که الن وود اقتصاددان توضیح 
داده است، »تسلط بی مرز اقتصاد جهانی و 
کشورهای متعددی که آن را اداره می کنند، 
در  را،  بی مرزی  نظامی  فعالیت  هم زمان 
ایجاب می کند)۴0(«. و  نیت و در موعد، 
اقتصاد  افزاید : » تسلط امپراتوری بر  می 
و  خاص  تعادل  واجد  جهانی  داری  سرمایه 
متناقضی بین الغای رقابت و حفظ شرایطی 
می باشد که مولد بازار و منافع در اقتصاد 
بنیادی  با  ما  جا  این  در  است.  رقابتی 
روبرو  جهانی  نوین  نظم  تناقضات  ترین 

هستیم)۴۱(.«

پس از ۱۱ سپتامبر، »دکترین بوش« به اجرا 
گذاشته شد. این دکترین مدعی بود »که مجاز 

جانبه،  یک  و  انحصاری  شکل  به  تا  است 
حملۀ  به  دست  هرزمانی  در  و  کجا  هر  در 
پیشگیرانه بزند، و از هر قرارداد بین المللی 
بایستی  نیز آزاد است. و عالوه بر این می 
حاصل  اطمینان  خود  نیروهای  قدرت  از 
می کردند که قادر به چیرگی بر هر رقیب 
پتانسیلی باشد که به امید برتری جوئی و یا 
رویاروئی با ایاالت متحده در فکر گسترش 

نیروهای نظامی خود می باشد)۴2(«.

تاریخ  تمام  در  زمینی  تهاجم  نخستین  ناتو 
پیدایش خود را با تهاجم و اشغال افغانستان 
در اکتبر 200۱ به اجرا گذاشت. در واقع، 
مهم  معاملۀ  قطع  با  افغانستان،  علیه  جنگ 
و  غرب  نفتی  های  شرکت  بین  نفتی  لولۀ 
طالبانی ها، پیش از ۱۱ سپتامبر طرح ریزی 
شده بود. سازماندهی خود جنگ در تابستان 
200۱ انجام گرفت. و طرح عملیاتی برای 

جنگ در اواسط اکتبر تعیین شده بود)۴۳(.

افغانستان  سیاسی،  جغرافیای  دیدگاه  از 
»عبور  زیرا  دارد،  ای  العاده  فوق  اهمیت 
از  مازندران  دریای  فسیلی  سوخت  تمام 
طریق روسیه یا آذربایجان کنترل سیاسی و 
با جمهوری  در رابطه  اقتصادی روسیه را 
داد،  خواهد  افزایش  مرکزی  آسیای  های 
یعنی موضوعی که مشخصا غرب طی ۱0 
سال از آن پیشگیری کرده است. و اگر از 
بیشتر  قدرت  موجب  کرد،  می  عبور  ایران 
دولتی می شد که ایاالت متحده در پی منزوی 
طریق  از  سوخت  ارسال  است.  آن  ساختن 
تمام موضوعات  از  نظر  قطع  با  نیز،  چین 
استراتژیک، مخارج هنگفت و بازدارنده ای 
را در بر می گرفت. در نتیجه اگر لولۀ نفتی 
از افغانستان عبور کند، به ایاالت متحده این 
امکان را می دهد که در تأمین انرژی مورد 
در  حال  عین  در  و  کند  ایجاد  تنوع  نیازش 
بازاری نفوذ کند که بیشترین منافع را برای 

او در بر دارد)۴۴(«.

کرونیکل«  »سانفراسیسکو  که  گونه  همان 
مشخصا توضیح داده است، کمتر از دو هفته 
پس از حملۀ ۱۱ سپتامبر، »فراسوی تصمیم 
از عملیات  گیری  انتقام  برای  متحده  ایاالت 
های  جنگ  احتمال  فراسوی  و  تروریستی، 
پایان ناپذیر که طی ماه ها و سال های آینده 
شهروندان  بین  انسانی  تلفات  موجب  بیشتر 
خواهد شد، دالیل پنهان در راه اندازی جنگ 
علیه تروریسم را می توان در یک کلمه به 

شکل خالصه گفت : نفت«.

 : نویسد  می  این  بر  عالوه  روزنامه  این 
»نقشۀ پناه گاه های تروریست ها و اهداف 
تعیین شده در خاورمیانه و در آسیای مرکزی 
در عین حال، و در شرایط فوق العاده، نقشۀ 
بیست  قرن  در  جهانی  انرژی  منابع  اصلی 
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به  انرژی،  منابع  این  از  دفاع  است.  یکم  و 
جای آن که رویاروئی ساده دالنه بین اسالم و 
غرب باشد، نخستین جرقۀ منازعات جهانی 
ادامه  آینده  های  دهه  طی  که  بود  خواهد 

خواهد یافت«.

تروریسم،  بین  که  متعددی  کشورهای  در 
 - اتفاق  حسب  بر  نه   – گاز  ذخیرۀ  و  نفت 
متحده  ایاالت  برای  وجودار،  مفصلی  نقطۀ 
و غرب نیز سرمایۀ مهمی به شمار می آید، 
بین این نوع کشورها می توانیم از عربستان 
عربی،  امارات  بحرین،  لیبی،  سعودی، 
الجزایر،  سودان،  مصر،  عراق،  ایران، 
چنچنی،  آذربایجان،  قزاقستان،  ترکمنستان، 

گرجستان و شرق ترکیه نام ببریم.

 ۶5 از  بیش  شامل  منطقه  »این  مهم،  نکتۀ 
طبیعی  گاز  و  نفت  جهانی  تولید  درصد 

است«.

به همچنین، »به شکل اجتناب ناپذیری خیلی 
ها جنگ علیه تروریسم را به عنوان جنگ 
جنگ به حساب ایاالت متحده می بینند، و در 
عین حال به حساب شورون، اکسان موبیل، 
فرانسوی،  الف   – فینا   – توتال  آرکو،  و 
رویال  هلندی  شرکت  و  پترولیوم  بریتیش 
که  ملیتی  چند  های  غول  دیگر  و  شل  دوچ 
این منطقه سرمایه  میلیارد دالر در  صد ها 

گذاری کرده اند)۴5(«.

جزء اسرار نیست که جنگ علیه عراق به 
در  بود.  نفت  با  رابطه  در  تنگاتنگ  شکل 
تابستان 200۱، دیک چینی یک یگان مداخله 
که  کرد،  سازماندهی  را  انرژی  امور  در 
بود  قویا سّری  ای  شامل مالقاتهای زنجیره 
که سیاست انرژی ایاالت متحده را بررسی 

و تعیین می کرد.

از  گونه  همین  به  و  مالقاتها،  این  طی 
و  چینی  دیگر،  ارتباطاتی  امکانات  طریق 
مشاورانش با نمایندگان عالی رتبه و مدیران 
موبیل،  اکسان  پترولیوم،  بریتیش  شل، 
شورون و کونوکو)۴۶( گفتگوهائی داشتند. 
آیی  گردهم  سپتامبر   ۱۱ از  پیش  که  وقتی 
جنگ  حرف  که  این  از  پیش  و  شد  تشکیل 
که  هایی  پرونده  باشد،  مطرح  عراق  علیه 
پاالیشگاه و  گاز،  نفت و  لولۀ  نفتی،  مناطق 
پایانه ها را نشان می داد مورد بحث و گفتگو 
قرار گرفت. »روی پرونده های سعودی و 
اماراتی نقشه ای از تمام مناطق نفتی، لولۀ 
گاز و نفت، پاالیشگاه و پایانه در هر یک از 

کشورها دیده می شد)۴۷(.«

بریتیش  و  شل  دوچ  رویال  تاریخ،  این  از 
برای  مهمی  قراردادهای  دو  هر  پترولیوم 

توسعۀ نفت عراق دریافت کردند)۴۸(.

جنگ  گونه  همین  به  و  عراق،  علیه  جنگ 
علیه افغانستان، برای منافع استراتژیک در 
این منطقه صورت گرفت : بخش مهمی از 
این منافع به ایاالت متحده تعلق دارد، و به 

طور کلی منافع غرب.

این جنگ ها مشخصا به هدف حذف، تهدید 
راه  ای  منطقه  های  قدرت  از  جلوگیری  یا 
اندازی شد، و به همین گونه برای ایجاد دهها 
پایگاه نظامی تا قاطعانه حضور امپراتوری 
هائی  جنگ  چنین  از  هدف  کنند.  اعالم  را 
محاصرۀ  ویژه  به  و  منطقه  مهم  بازیگران 
آنها را در دسترسی  بود که  روسیه و چین 
از  ایران  کنند.  تهدید  منطقه  گاز  و  نفت  به 
این پس از دو سو به محاصره درآمده است، 

عراق در غرب و افغانستان در شرق.

نتیجه

اصلی  خطوط  نوشته  این  بخش  نخستین 
استراتژی امپراتوری ایاالت متحده و ناتو را 
ترسیم کرد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
نوین  نظم  به  ورود  شوروی،  سوسیالیستی 
جهانی را اعالم کرد. هدف اصلی محاصرۀ 
روسیه و چین و جلوگیری به عمل آوردن از 

پیدایش یک ابر قدرت نوین بود.

حاکمیت  از  بایستی  می  متحده  ایاالت 
امپراتوری خود دفاع می کرد و در خدمت 
را  جهان  نوین  نظم  المللی  بین  مالی  منافع 
نوشته  این  بعدی  بخش  ساخت.  می  پا  بر 
و  شرقی  اروپای  در  را  رنگی«  »انقالب 
آسیای مرکزی مورد بررسی قرار می دهد 
روسیه  از  جلوگیری  سیاست  چنان  هم  که 
گاز  اصلی  منابع  به  دسترسی  برای  چین  و 
ادامه می دهد.  نفتی را  لوله های  طبیعی و 
انقالب های رنگی نیروی اصلی استراتژی 
برای  آنها  تحلیل  و  است  سیاسی  جغرافیای 

درک نظم نوین جهان ضروری بود.
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بحث و نقد

مارکسیسم ، جهانشمول است و نمی توان آن را به زمان و مکان ، یا کشور و جامعه ی خاص محدود و منحصر نمود . آوردن » ایسم « 
به دنبال مارکسیسم ، محدود کردن آن است نه افزودن به گستره ی شمول و جهانروایی ِ آن .

افزودن یک شخصیت ملی با پسوند » ایسم « به مارکسیسم ، بیانگر تجدید نظر در آموزه های مارکس – انگلس است با هدف سازگار 
نمودن ، یا به عبارت دقیق تر محدود کردن آن با شرایط خاص یک کشور عقب مانده که اساسا عملی است بورژوایی به قصد تهی نمودن 

آن از خصلت انقالبی ، پرولتری و انترناسیونالیستی اش .

چسباندن تبصره و الحاقیه به مارکسیسم – که امروزه سر به ده ها جلد کتاب می زند – به این معنی است که مارکس و انگلس توان پیش 
بینی آینده ، و حتا آینده ی نه چندان دور را نداشتند ، و این همان ادعایی است که مدام از زبان پوزی تیویست ها می شنویم .

»ایسم « ها چیزی جز تبصره و الحاقیه بر آموزه های مارکس – انگلس نیستند ، و ادعای پیروان شان این است که این یا آن شخص 
مارکسیست ، با دانش و تشخیص خود ، بر غنای تئوری های مارکس و انگلس افزوده است .

مارکسیسم فرانگر است . – ) پوزیتیویسمِ  پنهان در » 
مارکسیسم « جتدیدنظرگرایان ( 

خدامراد فوالدی
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اما اگر ، در محتوای الحاقیه ها دقت کنیم ، 
نه تنها بر مارکسیسم و اعتبار عام آن چیزی 
بلکه   ، اند  آن را غنی تر نکرده  نیفزوده و 
و  نارسایی  مدعی  کامل   » نیت  » حسن  با 
ناکامل بودن اش شده و عام الشمولی آن را 

انکار کرده اند .

مساله این است که نظریه های علمی ، و در 
نتیجه ، فلسفه ی علمی را با یافته های جدید 
علمی می توان غنا بخشید و تکامل داد ، اما 
نمی توان با ادعای نا کارآمدیِ  نظریه ها حتا 
در حیطه ی فعالیت و کاربردشان ، آن ها را 
منسوخ و ناکارآمد اعالم نمود ، و یا بدتر از 
آن با توجیه نادرست به ایده های غیر علمی 
ِ پیشین بازگشت نمود و سعی در انطباق این 
به عنوان   . داشت  ها  ایده  آن  بر  ها  نظریه 
مثال : در حوزه ی فیزیک ، تئوری نسبیت 
اینشتین ، تئوری گرانش نیوتون را از اعتبار 
نینداخت ، بلکه به مثابه تئوریِ  مکمل آن را 

غنا بخشید و تکمیل نمود .

بر  حاکم  قوانین  کشف  با  که  نبود  اینگونه 
جهان خرد ) ذرات ( ، قوانین حاکم بر جهان 
علمی  ی  یافته  هر   . شود  اعتبار  بی  کالن 
نوین ، تاییدی بر درستی ِ یافته های علمی ِ 
پیشین است ، و اگر چنین نباشد ، در علمی 
بودن اش باید شک کرد .چرا که هم این و 
هم آن ، تاییدکننده ی قانون مندی ِ حاکم بر 
پدیده های مادی در یک حوزه ی خاص از 
یک سو ، و ارتباط قوانین همبسته ی جهان 
از سوی دیگرند ، و معنای این سخن آن است 
که هر کشف و یافته ی جدید در حوزه ای 
خاص ، شناخت انسان را در آن حوزه از آن 
چه هست ، و نیز از جهان به طور عام از آن 
چه هست فراتر می برد ، نه آن که به ماقبل 
آن تنزل دهد ، و انسان را در درستی تئوری 
های علمی دچار شک و بی اعتمادی نماید .

برتریِ  جهان بینیِ  عام فلسفیِ  ماتریالیستی 
دیالکتیکی ِ مارکس انگلس بر علوم مفرده ) 
خاص ( را از این جا می توان دریافت که 
به  یا   ، بر جهان  قوانین عام حاکم  با کشف 
بیان دیگر عام بودن قانون مندی ، و به ویژه 
یافته   ، سیستمی جهان  و  مادی  بیان وحدت 
چشم  و  متصل  هم  به  را  مفرده  علوم  های 
از جهان را  کامل تری  تر و  انداز گسترده 

پیشاروی انسان می گشاید .

 ِ وحدت  بر  تاکید  با   ، دیالکتیک  ماتریالیسم 
مادی و سیستمی نظام مند جهان ، در عین 
کثرت و تنوع اشکال نمودی ِ آن ، و بیان ِ 
علت العللِ  تنوع و گونه گونی ها با حرکت و 
سکون ناپذیری ِ ذاتی ماده ، قادر به توضیح 
تمام اشکالِ  وجودی ماده و از جمله زمان و 
مکان ، یا به بیان کامل تر ، زمانمکان گردید 
جمله  از  و  علمی  های  تئوری  تمام  بر  و 

که  همچنان   . است  نهاده  تایید  مهر  نسبیت 
این علوم و تئوری های علمی نیز به نوبه ی 
خود و در زمان ِ خود در راستای نظروری 
ماتریالیستی  و شناخت  انگلس  مارکس  های 

دیالکتیکی از جهان قرار می گیرند .

در زیست شناسی ، تئوری ی داروینی تکامل 
، شکل دیگری از وحدت مادی و سیستمی ی 
جهان را به حیطه ی شناخت درآورد وبیان 

نمود .

خود ماتریالیسم دیالکتیک ، هم حاصل جمع 
بست علوم مفرده ی تا کنون ، و هم راهنما و 

راهگشای این علوم در آینده است .

با   ، انگلس  و  مارکس   ، دیگر  جهت  از 
تعمیم ماتریالیسم دیالکتیک – یعنی فلسفه ی 
ی  تئوری   ، تاریخ  و  جامعه  به   – طبیعت 
را  تاریخی  ماتریالیسم  یا   ، اجتماعی  تکامل 
های  جامعه   ، آن  بر  بنا  که   ، آوردند  پدید 
انسانی ، همچون همه ی پدیده های مادی ، 
تکامل یابنده ، و از ساده به پیچیده فرارونده 

اند .

تکامل  روند   ، تاریخی  ماتریالیسم  بنابر 
اجتماعی ، مرحله به مرحله ، و از دورانی 
به دوران دیگر ، و از کم پیشرفته به پیشرفته 

تر و عالی تر صورت می گیرد .

مرحله ، یا دوران یا عصر پیشرفته تر زمانی 
دوران  که  یابد  می  استقرار  و  ضرورت 
سر  از  را  اش  تکاملی  مراحل  تمام  پیشین 
درونی  تضادهای  اثر  بر  جامعه  و  گذرانده 
اش که به شدت آنتاگونیستی ) آشتی ناپذیر ( 
شده و از راههای مسالمت آمیز و رفرمیستی 
قابل حل نیستند ، با یک انقالب اجتماعی ی 
کمابیش دردناک – بسته به درجه ی مقاومت 
و خشونتی که طبقه ی حاکم برای بقای خود 
جامعه  بر  و  دهد  می  خرج  به  اش  نظام  و 
می  گذر  برتر  عصر  به   – کند  می  تحمیل 

کند .

تمام زیرساخت ها و یا ساختارهای الزمه ی 
دوران برتر در دوران پیش تر پدید آمده اند ، 
و وظیفه یا کارکرد انقالب اجتماعی متناسب 
کردن و همسو نمودن مناسبات انسان ها با 
 . است  آماده  و  این زیرساخت های حاضر 
انقالب اجتماعی ، از این رو ، در آن جامعه 
ای روی می دهد که از لحاظ زیر ساخت از 
دیگر جامعه های انسانی پیشرفته تر و آماده 
تر باشد . در واقع آن جامعه ی پیشرفته است 
که با گذار از دوران به سرآمده و ورود به 
دوران جدید راه را بر دیگر جامعه ها می 

گشاید .

سازد  می  دگرگون  اجتماعی  انقالب  آنچه 
با  که  است  ای  کهنه  اجتماعی  مناسبات   ،

زیرساخت های اقتصادی ی نوین هم خوانی 
 ، حقوقی   ( مناسبات  و   ، ندارد  همسویی  و 
 ، انقالب  با  تنها  جدید   ) طبقاتی   ، مالکیتی 
وضعیت  به  وضعیت  یک  از  جهش  یعنی 
آماده  و  حاضر  ساختار  بر  که  است  دیگر 

استوار می گردد .

بنابراین ، آنچه انقالب باید نابود سازد و می 
سازد ، مناسبات میان انسانهاست که انسانی 
تر می شود ، و نه ابزار و وسایلی که عامل 
 ، به خصوص   . اند  انسان  رفاه  و  پیشرفت 
اجتماعی  انقالب  ترین  عالی  و  آخرین  در 
که   ، سوسیالیستی  انقالب  یعنی   ، تاریخ  ی 
دگرگون ساز  و  انقالبی  موجودیت طبقه ی 
ابزار و وسایل  به  وابسته  پرولتاریا  یعنی   ،
تولید است ، طبقه ی کارگر موظف به حفظ 
تخریب  از  آن  ی  نگهداری  و  ابزار  این 
یعنی عوامل   ، ها  آنارشیست  و  خرابکاران 

بورژوازی است .

را  مناسبات  انقالب خود  با  کارگر  طبقه ی 
آنچنان انسانی می کند ، و آنگونه آزادی ای 
در  کنون  تا  که  سازد  می  پا  بر  جامعه  در 

تاریخ وجود نداشته است .

دیکتاتوری طبقه ی کارگر در مرحله  آنچه 
دیکتاتوری   ، نامیده می شود  ی سوسیالیسم 
علیه خرابکاران و آن عواملی از بورژوازی 
است که قصد جلوگیری از استقرار مناسبات 
پیشرفته ی همسو با زیرساخت های اجتماعی 
این  که  است  طبیعی  و   ، دارند  را  شده 
دیکتاتوری نه دراز مدت است و نه نیازی به 

شکنجه و اعدام دارد .

به  را  سیاسی  قدرت  که  کارگری  ی  طبقه 
مسایل  چگونه  داند  می  خود   ، آورده  دست 
جمعی  ی  گیری  تصمیم  طریق  از  را  خود 
در  که  ای  گونه  به   ، کند  حل  مشارکتی  و 
ساختمان جامعه ای عالی تر و انسانی تر از 
همه ی دوران های تا کنونی اختالل به وجود 
این  در  مارکسیسم  که  است  واضح   . نیاید 
فرآیند کسب قدرت و نوسازی ی جامعه در 
انقالبی خواهد  پرولتاریای  کنار و راهنمای 

بود .

چنان   : که  دارد  اهمیت  بسیار  این  و   ، اما 
جامعه ی پیشتاز و پیشرویی که در آن همه 
به  وضعیت  از  گذشتن  بر  برای  شرایط  ی 
سر آمده و ورود به وضعیت برتری که همه 
لحاظ  به   ، است  فراهم  نیز  آن  مقدمات  ی 
تئوریک و عملی ، کدام جامعه یا کشور می 

تواند باشد ؟

می  متمایز  آن  غیر  از  را  مارکسیسم  آنچه 
سازد پاسخ دادن به این پرسش اساسی است 
. در واقع ، پاسخ به این پرسش مرز میان 
مارکسیسم واقعی ) انقالبی – پرولتری ( و 
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انواع » مارکسیسم « های جعلی بورژوایی 
را  طلب  نظر  تجدید  مارکسیسم  جمله  از  و 
مشخص می سازد . » مارکسیسم « بورژوایی 
ی تجدید نظرگرا ، با جداسازی غیر مارکسی 
دوران سرمایه داری به دو بخش یا دو عصر 
با  همزمان  که   ، آزاد  رقابت  داری  سرمایه 
داری  سرمایه  و   ، است  انگلس  و  مارکس 
عصر امپریالیسم و انحصارات که همزمان 
با لنین است ، به این نتیجه می رسد که از 
سده ی بیستم و با آغاز عصر امپریالیسم ، 
تضاد کار و سرمایه – یا تضاد پرولتاریا و 
بورژوازی – به تضاد ملت های زیر سلطه 
 . گردیده  تبدیل  امپریالیسم  و  امپریالیسم  ی 
تجدیدنظرگرایان به این ترتیب ، بورژوازی 
جامعه یا کشور زیر سلطه ) وابسته ( را به 
دو بخش کمپرادور – یا ارتجاعی – و ملی یا 
مترقی ، تقسیم می کنند و برای بخش مترقی 
) ملی ( آن خصلت انقالبی در همسویی و هم 
سرنوشتی با پرولتاریا قایل می شوند . از این 
دیدگاه ، تضاد اصلی یک کشور مثال ایران 
نه تضاد کار و سرمایه ، آنچنان که مارکس 
شامل   ، خلق  تضاد  بلکه   ، گفتند  انگلس  و 
کارگران و زحمت کشان و بورژوازی ملیِ  

مترقی ، با امپریالیسم است .

خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می 
رود دیوار کج !

پیامد این خشت اول کج نهادن را در روسیه 
ما به عینه شاهد بودیم . نتیجه ی انقالب با 
بیشینه  با  کشور  یک  در  عنوان  و  نام  هر 
صنعتی  لحاظ  از  و   ، دهقانی  جمعیت  ی 
از  آرام  آرام  انقالب  که  شد  آن  مانده  عقب 
درون دگردیسه گردید و بورژواهای تازه به 
دوران رسیده جای بلشویک ها را در حزب 
کمونیست گرفتند ، به طوری که هفتاد سال 
پس از به قدرت رسیدن حزب بلشویک ها ، 
و پس از فروپاشی شوروی ، معلوم شد که 
حتا یک کمونیست در حزبی با نام کمونیست 
وجود ندارد و از صدر تا ذیل » کمونیست 
« ها ، بورژواهای مسیحی نظیر گورباچف 
نه  که  کسانی  یعنی   ، اند  پوتین  و  یلتسین   ،
خود  و   ، کمونیست  نه  و  اند  بوده  کارگر 
کشور شوراها ، یعنی اتحاد جماهیر شوروی 
، نه محصول یک اتحاد انترناسیونالیستی – 
کارگری ، بلکه محصول به زور اسلحه ی 
ارتش سرهم بندی شده و تحمیل شده به ملت 
بورژوازی  ی  اشاره  یک  با  که  بوده  هایی 
ملی ی آن کشورها ، از هم پاشید و به قبل از 

حتا دوران تزارها برگشت .

و  مارکس  های  آموزه  به  اگر   ، حقیقت  در 
انگلس توجه می شد ، هرگز چنین اتفاقی نمی 
افتاد که کارگران را نسبت به سوسیالیسم و 
برقراری آن در کشورهای پیشرفته بدبین و 

ناامید سازد .

در این جا چند مساله در پیوند با تجدیدنظر 
باید  نامند  می  لنینیست  را  خود  که  طلبانی 

روشن شود .

امپریالیسم   ، مارکس  آیا   : نخست  مساله ی 
را پیش بینی نکرده بود و برای گذار از آن 
راه حلی ارایه نداده بود ، و آیا اساسا برای 
یورش به سرمایه باید از ضعیف ترین حلقه 

ی آن آغاز کرد ؟

حرکت  اش  های  نوشته  تمام  در  مارکس 
با دقت  آن »  تا فرجام  آغاز  از  سرمایه را 
علوم طبیعی « دنبال کرد و راه رهایی از 
آن را که وظیفه ی انقالبی پرولتاریاست به 
این طبقه نشان داد : » تا زمانی که نیروهای 
مولدی که در نظم اجتماعی جای گرفته اند 
تکامل پیدا نکنند ، آن نظم اجتماعی از بین 
نمی رود . پیش از آن که شرایط مادی زندگی 
در زهدان جامعه ی قدیمی به بلوغ نرسد ، 
مناسبات جدید و بهتر شکل نمی گیرد . انسان 
ها همواره برای خود مسایلی را مطرح می 
سازند که زمان حل شان فرا رسیده باشد ، 
زیرا با ژرفش در مساله ، همیشه درمی یابیم 
تنها هنگامی طرح می شود  که خود مساله 
که شرایط مادی ی ضروری برای حل آن 
مساله موجود باشند ، یا دست کم در فرایند 
شکل گیری باشند . « ) مقدمه ی نقد اقتصاد 

سیاسی ( .

در این گزاره ، مارکس دو مساله ی مهم در 
پیوند با پرسش نخست ما را روشن می سازد 
تئوری های مارکس و  . یکم آن که : خود 
انگلس بیانگر این واقعیت است که از زمان 
آنها شرایط برای انقالب پرولتاریایی موجود 
بود ، یا دست کم در فرایند شکل گیری بود ، 
وگرنه ضرورت مطرح شدن پیدا نمی کرد .

دوم آن که : تنها شرط گذار انقالبی از نظم 
نیروهای  وجود   ) داری  سرمایه   ( موجود 
مولد تکامل یافته – یعنی صنعت و تکنولوژی 

پیشرفته و طبقه ی کارگر آگاه – است .

که  نمود  تاکید  مساله  این  بر  بارها  مارکس 
طبقه  ما  دوران  در  انقالبی  ی  طبقه  تنها 
جمله  از  و  طبقات  دیگر  و  است  کارگر  ی 
دهقانان خواهان بازگرداندن چرخ تاریخ به 
که  طبقاتی  ی  همه  میان   «  : هستند  عقب 
امروزه رودرروی بورژوازی ایستاده اند ، 
تنها پرولتاریا طبقه ی واقعا انقالبی است . 
دیگر طبقات در مواجهه با صنایع مدرن از 
بین می روند . در حالی که پرولتاریا خود 
محصول ویژه و ذاتی این صنایع است . طبقه 
ی متوسط رو به پایین ، صنعت گران خرد 
، مغازه داران و دهقانان به عنوان طبقه ی 
متوسط همگی علیه بورژوازی برمی خیزند 
تا هستی خود را نجات دهند . آن ها مرتجع 

اند ، زیرا می خواهند چرخ تاریخ را به عقب 
بازگردانند . « ) سرمایه . جلد اول ( .

مارکس که با نگاه تاریخی و پیشرفت گرای 
بورژوازی  و  دهقانان  تقابل  به  پرولتاریایی 
گرایی  پیشرفت  جانبدار   ، نگریست  می 
 ِ روستایی  بالهت   « نه   ، بود  بورژوازی   ِ
با  بورژوازی   «  : دهقانان  گرای  واپس   »
پیشبردِ  پرشتابِ  همه ی ابزار تولید و تسهیل 
ِ بی سابقه ی وسایلِ  ارتباطی ، تمامیِ  ملت 
ها و حتا وحشی ترین آن ها را به عرصه ی 
تمدن می کشاند . هر ملتی را وامی دارد یا 
شیوه ی تولید و زندگی ِ بورژوازی را پیش 
گیرد یا نابود شود . بورژوازی روستاها را 
تابع حاکمیتِ  شهرها کرده است و بیشینه ی 
مردم را از بالهت ِ روستایی رهانده است . 

« ) مانیفست کمونیست ( .

با چنین نگرشی به هستیِ  اجتماعیِ  انسان ها 
، و جایگاه آن ها در فرایند تکاملِ  اجتماعی 
، مارکس نمی توانست دهقانان ، یعنی طبقه 
تاریخ  چرخ  بازگرداندن  خواهان  که  را  ای 
به گذشته بود » متحد طبیعی « کارگران در 
انقالبی که هدفش پیشبرد نیروها و مناسبات 

تولیدی است ، قلمداد نماید .

سرمایه  نظام   ، مارکس  دید  از   ، بنابراین 
داری در آن کشورهایی آسیب پذیر است که 
 ، تر  کامل  آن  تضادهای  و  تر  یافته  تکامل 
گذار  و  جهش  برای  تر  آماده  و  تر  رسیده 

انقالبی به جلو باشند .

ِ مارکس  در چنان کشورهایی که در زمان 
عبارت بودند از اروپای غربی و آمریکای 
ِ صنعتی و دارای بیشینه ی جمعیت  شمالی 
آنتاگونیستیک  تضادهای   ِ خود   ، پرولتاریا 
پیشرفته ی کار و سرمایه نشان دهنده ی این 
واقعیت بود که همانها همزمان یا یک به یک 
ضعیف ترین حلقه ی نظام بورژوایی و از 
به  کارگر  ی  طبقه  یورش  آغازگاه  رو  این 

نظام سرمایه اند .

به گفته ی مارکس در ۱۸۷5 در نقد برنامه 
ی گوتا ، فرم مبارزه ی طبقه ی کارگر در 
کشورهای مختلف ملی ، اما محتوا و ماهیت 
آن در همه ی کشورها یکی و سوسیالیستی 
که  است  کامال روشن  مساله  این   « : است 
به  قادر  اصال  بخواهد  اگر  کارگر  ی  طبقه 
ملی  سطح  در  را  خود  باید   ، باشد  مبارزه 
به عنوان ِ یک طبقه سازمان دهد ، چرا که 
در اصل کشور خودش صحنه ی مبارزه ی 
این  اما در   . با بورژوازی است  او  مستقیم 
حال هم ، همانگونه که در مانیفست نیز آمده 
است ، مبارزه ی او تنها در شکل ملی است 
و  فراملی  ] خصلت  ماهیت  و  محتوا  در  و 
جهانی [ دارد . « . آنچه لنینیست ها به آن 
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شرایط مشخص می گویند ، همان است که 
او  اما   ، ِ ملی می گوید  فرم  آن  به  مارکس 
نتیجه  ملی –  فرم  این شرط مشخص –  از 
باید  کشور  در یک  پرولتاریا  که  گیرد  نمی 
محتوای  و  ماهیت  و  شود  متحد  دهقانان  با 
مبارزه اش را فدای یک اتحاد واپس گرایانه 
جعل  با  نخواهیم  اگر  هم  اش  دلیل   . نماید 
نظر  از   ، دهیم  فریب  را  کارگران  تئوری 
مبارزه ی  مقدم  که شرط  است  این  مارکس 
انقالبیِ  طبقه ی کارگر برای به دست گرفتن 
ِ قدرت سیاسی در هر کشوری وجود صنعت 
اکثریت  که  است  پرولتاریایی  و  پیشرفته 
جمعیت را تشکیل می دهد و برای رهبری 
در  را  ای  کننده  ترمز  نیروی  هیچ  انقالب   ِ
اقدام انقالبی خود متحد به حساب نمی آورد 
. در چنان کشوری ، با چنان نیروهای مولده 
به  کارگر  ، طبقه ی  ای  آماده  و  ی حاضر 
را  جامعه  اراده ی خویش  و  آگاهی  نیروی 
از هر نوع عقب ماندگی ِ مناسباتی و ذهنی 
همچون  نیز  را  دهقانان  و   ، سازد  می  رها 
دیگر اقشار بورژوازی ، ناگزیر به پذیرفتن 

حاکمیت ِ انقالبی اش خواهد کرد .

در غیر این صورت ، و در نبود ِ یک طبقه 
جای  به  که  حزبی   ، اکثریت  در  کارگر  ی 
در   ، کند  می  عمل  و  گیری  تصمیم  طبقه 
خوشبینانه ترین حالت ، همچون بلشویک ها 
جایگزین  خود  و  گرفته  دست  به  را  قدرت 
 ، انقالبی  چنین   ِ سرانجام   . شود  می  طبقه 
همان می شود که در مورد حزب کمونیست 
و اتحاد جماهیر شوروی رخ داد . حزب و 
جماهیری که با یک فوت بورژوازی از هم 

پاشید و دود شد و به هوا رفت .

 ، ها  لنینیست  برای  که  است  این  واقعیت 
چند  و  یکصد  ی  پاشنه  همان  بر  هنوز  در 
سال پیش می چرخد . نه سرمایه داری چتر 
جهانروایی اش را در همه جا گسترده ، نه 
ارتجاعی و ضدانقالبی  یکدست  بورژوازی 
شده ، و نه پرولتاریا تنها نیروی آزادکننده از 
مالکیت خصوصی و مناسبات مبتنی بر آن 
است . با اطمینان می توان گفت ، اگر لنین 
زنده بود از دگماتیسم و تفکر سنگواره ای ِ 

لنینیست ها اعالم برائت می کرد .

دومین مساله این است که : آیا لنینیست ها ، 
به ویژه توده ای ها که » مال « ی فلسفه و 
ماتریالیسم دیالکتیک اند ، به این فلسفه پای 
بندی هم دارند و آن را راهنمای عمل ِ خود 

می کنند ؟

در   5۷ انقالب  برآمد  تا  کودتای ۱۳۳2  از 
ایران هیچ کتابی از مارکس و انگلس چاپ 
در  گاهگاهی  تنها  و   ، بود  نشده  منتشر  و 
نشریات و کتابها اشاره هایی به » فلسفه و 
 ، آن  بنیانگذاران  جامعه شناسی علمی « و 

بدون ذکر نام می شد . نویسندگان این مطالب 
به » توده ای « شهرت داشتند . آشنایی اغلب 
کتابخوانان با فلسفه ی علمی از کانال همان 

نوشته ها و نویسندگان توده ای بود .

ی  همه  که  گفت  قاطعیت  با  توان  می 
عالقمندان به مارکسیسم در قحط الکتاب آن 
روزگار مارکس و مارکسیسم را به روایت 

لنینیست ها می شناختند .

از این رو ، توده ای ها را می توان نخستین 
ِ » مارکسیسم « در ایران دانست  مروجان 
، به طوری که در آستانه ی انقالب همه ی 
چپ ها ، و حتا کنفدراسیونی های از خارج 
برگشته هم که در سیاست – یا مشی سیاسی 
 « در  ریشه   ، بودند  توده  حزب  مخالف   –

تفکر توده ای « داشتند .

تفکر توده ای را هنوز در نوشته ها و بحث 
توان  می  عموم  طور  به  ایران  چپ  های 

ردیابی کرد و شناخت .

طیف  شامل   ، رو  این  از  ای  توده  تفکر 
 ، ها  ای  توده   : شامل  که  است  ای  گسترده 
چریک های فدایی ، حزب کمونیست ، حزب 
کمونیست کارگری ، پیکاری ها ، توفانی ها 
و … می شود که همگی در گفتار و نوشتار 
مارکسیست   ، لنینیست  مارکسیست  را  خود 
های  فرقه  دیگر  یا   ، مائوئیست  لنینیست 
 ، نامند  می  تفکر  نوع  این  ی  زیرمجموعه 
و   ، سیاسی  مشی  در  تنها  شان  اختالف  و 
گرایش » کیش شخصیتی « به یک » ابر 

مرد « مرده یا زنده است .

و  سیاسی  مشی  در  نظر  اختالف  رغم  به 
 » روایتی  مارکسیسم   « از  برداشت  کثرت 
فراوان  بسیار  طیف  این  نظرهای  اشتراک 
است ، که مهم ترین شان تحریف آموزه های 
اصول  در  تجدیدنظر  و  انگلس  و  مارکس 
بنیادین مارکسیسم به بهانه ی انطباق خالقانه 

با شرایط و غنی سازی آن است .

انطباق خالقانه و غنی سازی یا تجدید نظر 
بورژوایی ؟

بر  حاکم   ِ عام   ِ قوانین   ِ علم   ، مارکسیسم 
حرکت ِ ماده در همه ی اشکال ِ آن است . 
به این معنا ، هیچ پدیده و رویدادی در جهان 
نیست که از جامعیت ِ این علم بیرون باشد ، 

یا در کلیت شناخت تئوریک آن نگنجد .

نامحدودیت  و  کلیت   ، چنین خصوصیتی  با 
مارکسیسم   ِ فرانگری  و  فراگیری  یعنی   ،
محدودکننده  تجدیدنظر  هرگونه  بر  را  راه 
این  اتکای  نقطه ی   . بندد  فروکاهنده می  و 
شمولیت و فرانگری ، فلسفه ی ماتریالیستی 
بر  که  است  انگلس   – مارکس  دیالکتیکی 

و  دارد  تاکید  دگرگونی  و  تکامل   ، حرکت 
مرگ  تا  زایش  از  را  ها  پدیده  است  قادر 
حالِت  ترین  ساده  و  ترین  پایین  از  یعنی   ،
شکل گیری و پیدایی یک پدیده ی مشخص 
مادی تا عالی ترین و پیچیده ترین مرحله ی 
تکاملی و سپس مرحله ی پیری و فرسودگی 
و فروپاشی آن را پیگیری نموده ، چگونگی 
به  را  تکاملی   ِ حرکت  این  مختلف  مراحل 
و  داده  توضیح  نگر  آینده  و  تئوریک  زبان 

پیش بینی نماید .

ِ علوم طبیعی و فلسفه  آنچه مارکس وحدت 
در آینده می نامد ، در ماتریالیسم دیالکتیک 
و تاریخیِ  او و انگلس از سده ی نوزدهم به 

این سو تحقق یافته است .

ِ فلسفه و علوم طبیعی  یگانگی و همپیوندی 
این توانایی را اکنون به مارکسیسم ، و در 
ِ وحدت  انسان  ، و  به طبقه ی کارگر  آینده 
یافته در کمونیسم می دهد که با اطمینان از 
 ، خویش  شناخت  علمیت  و  روش   ِ درستی 
جهان  تغییر  راه  در  تزلزل  بدون  و  آگاهانه 

گام بردارد .

تفکر توده ای ، اگرچه در حرف برای آن که 
خود را مارکسیست بنامد ، این حقیقت را می 
پذیرد ، اما در عمل ، هنگامی که پراتیک را 
باید با تئوری پیوند زد و درستی ِ تئوری را 
در پراتیک اثبات نمود ، درست صد و هشتاد 
درجه به تئوری پشت می کند و تمام آموزه 
های آن را یا وارونه می کند ، یا اعتبار عام 

شان را انکار می نماید .

تجدید نظر در آموزه ها چیزی جز انکار عام 
بودن و اعتبار عام داشتن شان نیست .

مارکسیست  را  خود  که  ها  ای  توده  چه 
لنینیست می نامند ، و چه آنان که مائوئیسم 
که  جایی  تا   ، اند  کرده  اضافه  آن  بر  را 
مصلحت گروهی ) سکتاریسم ( شان ایجاب 
انگلس  و  مارکس  همراه  را  خود  کند  می 
نشان می دهند ، اما بر سر دو راهی ای که 
پرولتاریا را از بورژوازی جدا می سازد ، 
که سرانجامی جز  گزینند  برمی  راه سومی 
پیوستن به بورژوازی ندارد : راهِ  بازنگری 
در اصول عام مارکسیسم به خاطر مصلحت 
سکتاریستی . توده ای ها و مائوئیست ها در 
برداشت از گنجینه ی مارکسیستی هم نظراند 
انقالبی  پراتیک  بویژه   ، پراتیک  در  اما   ،

میان شان اختالف بروز می کند .

 ، دیگر  بیان  به  یا   ، برداشت  های  نمونه 
مصادره ی ایده های مارکسی از سوی آنان 
اول  نظر  در  که  به طوری   ، است  فراوان 
هر نامارکسیستی گمان می کند این ها واقعا 
مارکسیست اند . همانگونه که سلطنت طلبان 
پنداشتی  چنین  مارکسیسم  دشمنان  دیگر  و 
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و  ها  بحث  در  و   ، دارند  گروه  دو  هر  از 
تحلیل های سیاسی شان هرجا از مارکسیست 
ها نام می برند ، منظورشان یا توده ای ها 
یا  و  ها  حکمتیست  و  ها  تروتسکیست  یا   ،

مائوئیست ها هستند .

بیان  هم  برداشت  خطای  این   ِ خاستگاه 
ها  فرقه  این  توسط  است  حقیقت  از  بخشی 
هم  واقعی  های  مارکسیست  که  حالی  در   ،
به وجه مشترک و هم به اختالف ِ نظرهای 
آنان وقوف دارند ، و با کنار زدن ِ پوشش ِ 
ظاهری ) مارکسیستی ( شان ماهیت واقعی 

و غیر پرولتری آنان را افشا می کنند .

 ) تعریف   ( مقدمه   ، ها  برداشت  این  در 
مارکسیستی ، در خدمت هدفهای سکتاریستی 
قرار می گیرد . یعنی آنچه در مقدمه رشته 
می شود ، در نتیجه گیری ) هدف ( پنبه می 

گردد .

 ، توده  حزب  نظروران  از  آیین  نیک  امیر 
 : نویسد  می  لنینیسم  مارکسیسم  تعریف  در 
» مارکسیسم لنینیسم یک جهان بینی علمی ِ 
منظم و ذوجوانب است . این یک علم است 
و به مثابه علم ، قله ی تکامل معرفت بشری 
است و به تمام دستاوردهای دانش در همه ی 
شئون تکیه دارد . به مثابه علم ، محدودیت 
جغرافیایی و زمانی نمی شناسد ، یعنی مانند 
هر دانش واقعی مربوط به سرزمین و قاره 
ی خاص یا زمان و قرن خاصی نیست . « 
) ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی 

. کتاب اول . ص ۱۴ ( .

بعدتر خواهیم دید که اوال این صرفا تعریف 
 – مارکس  های  نظریه  یعنی   ، مارکسیسم 
انگلس است ، و ارتباطی با لنینیسم ندارد . 
ثانیا نیک آیین در جای دیگر در یک تناقض 
ی  کننده  منطبق  را  لنینیسم   ، آشکار  گویی 
یک  یا   ، کشور  یک  شرایط  با  مارکسیسم 
این   ِ ناقض  که   ، کند  می  جغرافیای خاص 

تعریف است .

مائوئیست ها نیز همان تعریف توده ای وار 
خودشان  مائوئیسم  لنینیسم  مارکسیسم  از  را 
دارند ، در » مبانی و مفاهیم مارکسیسم « :

» مارکسیسم لنینیسم اندیشه ی مائوتسه دون 
 ، جامعه  و  طبیعت  تکامل  و  قوانین  علم   ،
علم توده ها ی تحت ستم و استثمار است . 
آموزش مارکس و انگلس به پرسش هایی که 
بشریت مترقی طرح کرده و موفق به حل آن 
ها نگشته بود ، پاسخ داد . « ) اتحاد مبارزه 
در راه ایجاد حزب طبقه ی کارگر . مبانی و 

مفاهیم مارکسیسم . ص ۱۴۱ ( .

تا اینجا ، تفاوتی در تعریف و در آغازگاه ِ 
حرکت مشاهده نمی شود . اما از آن جا که ما 

تعریف ها را از دو جریان و دیدگاه سیاسی 
مخالف می خوانیم ، نباید در همین ایستگاه و 
نقطه توقف کنیم و ساده انگارانه گمان کنیم 
هرکس نیمی از حقیقت را گفت تمام حقیقت 
تنها یک  آن ها  بنابراین اختالف  گفته و  را 
مارکسیستی  ی  فلسفه  از  برداشت   ِ تفاوت 
است . مشابهت ِ این دو جریان در تعریف ِ 
اصول ِ مقدماتی ِ جهان نگری ِ مارکسیستی 
بیش از این هاست که می توان به نمونه های 
دیگر نیز اشاره کرد . آن ها اصل ) قانون 
( دیالکتیکی وحدت و مبارزه ی اضداد در 
پدیده های مادی را از اصول اعتقادی خود 
آیین ) توده ای ( در  امیر نیک   . دانند  می 
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی ، 
دیالکتیک  از  نقصی  بی  تعریف  اول  کتاب 
بشر در   « : دهد  به دست می  ماتریالیستی 
زندگی و تجربه ی خود دیده است ، و علوم 
مختلف ثابت کرده اند که در همه چیز ، در 
همه ی پدیده ها و اشیا و روندها ، دو قطب 
مخالف ، دو جهت متضاد با یکدیگر وجود 
دارد . هر قطب در پیوند با دیگری است در 

حالی که در تناقض و مبارزه هم هست .

دو   ، متخاصم  طبقات  به  منقسم  جوامع  در 
قطب و دو جهت متضاد را در وجود طبقات 
اجتماعی ِ در حال ستیزه مشاهده می کنیم . 
مثال بردگان و برده داران در جامعه ی برده 
داری ، اربابان و رعایا در جامعه ی فئودالی 
ی  جامعه  در  کارگران  و  داران  سرمایه   ،
سرمایه داری . وجود تضادها همگانی ، عام 
و بدونِ  استثناست . « ) ص ۱۴۶- ۱۴۷( .

در مبانی و مفاهیم مارکسیسم ) مائوئیست ها 
( همین تعریف را چنین می خوانیم :

وحدت  قانون  یا   ، ضدین  وحدت  قانون   «
ِ جهان  ِ اصلی  و مبارزه ی اضداد ، قانون 
هستی است . مائوتسه دون می نویسد : فلسفه 
ی مارکسیستی بر آن است که قانون وحدت 
اضداد قانون اساسی عالم است . این قانون 
در همه جا صدق می کند . خواه در طبیعت 
باشد و خواه در جامعه ی بشری و یا در تفکر 
انسان ها . مطابق این قانون همه ی اشیا و 
می  تشکیل  متضاد  ی  جنبه  دو  از  ها  پدیده 
شوند که با یکدیگر در وحدت یا همگونی و 
مبارزه اند . به عنوان مثال زندگی اجتماعی 
بندی  صورت  هر   : بگیریم  نظر  در  را 
اساسی  عنصر  دو  ی  دربردارنده  اجتماعی 
و  بردگان  میان  تضاد  مانند   ، است  متضاد 
 ، ارضی  مالکان  و  دهقانان   ، داران  برده 
پرولتاریا و بورژوازی . این تضادهاست که 
منجر به نشستن جامعه ی نو بر جای جامعه 

ی کهنه می شود . « )ص ۳۱ تا ۳۸ ( .

درباره ی انقالب :

انقالب   « :  ) توده  آیین ) حزب  نیک  امیر 
اجتماعی روند تغییر کیفی و ریشه ای جامعه 
فرماسیون  یک  از  گذار  آن  طی  که  است 
باالتر  فرماسیون  به یک  تر  پست  اجتماعی 

انجام می گیرد .

و  اتفاقی  ی  پدیده  یک  اجتماعی  انقالب 
ی  پدیده  یک  انقالب   . نیست  دستوری 
مادی  شرایط  تکامل  از  که  است  قانونمند 
اجتماع ، در مرحله ی معینی از تکامل آن 
تضادهای  ی  ثمره  و  گیرد  می  سرچشمه 
داخلی خاص اجتماعی است که بر شالوده ی 
طبقات متخاصم پی ریزی شده اند . انقالب 
چرخش  یک   ، بنیادی  و  کیفی  تحول  یک 
عظیم و اساسی در حیاتِ  جامعه است . « ) 
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی . 

کتاب دوم . ص 20۸ - 20۶ ( .

پرولتاریا   «  :  ) مائوییست   ( مبارزه  اتحاد 
است  پیگیر  و  مصمم  انقالبی  ی  طبقه  تنها 
که رسالت انهدام نظام سرمایه داری و ایجاد 
کمونیستی  و  سوسیالیستی  نوین  ی  جامعه 
را بر عهده دارد . این جامعه نه از طریق 
انقالب  ی  وسیله  به  بلکه  آمیز  مسالمت 
پرولتاریا مستقر می  دیکتاتوری  قهرآمیز و 
مارکسیسم ص  مفاهیم  و  مبانی   (  »  . شود 

. ) ۱۳5

رونویسی  و  مقدماتی  های  تعریف  این  در 
شده از اندیشه ی مارکسی ، هر دو جریان 
مخالف » کلو و اشربو « ی مارکسیستی را 
بر زبان می آورند ، اما آیا » و ال تسرفو « 
ی تکمیل کننده ی مبتدا را هم قبول دارند و 

در عمل به کار می گیرند ؟

به هنگام پیاده کردن این تئوری ها در شرایط 
کشورهاست که آن ها راه خود را از یکدیگر 
، و هر دو راه شان را از مارکسیسم به بهانه 
ی شرایط مشخص این یا ان جامعه جدا می 
کنند . گویی این یا آن وضعیتِ  مشخص نباید 
در تعریف عام بگنجد ، یا قانون عام شامل ِ 

این یا آن مورد خاص نمی گردد.

مردم در گفتمانِ  روزمره می گویند : خوش 
سیه  تا   / میان  به  آید  تجربه  گر محک  بود 

روی شود هر که در او غش باشد .

مارکسیسم هم تجربه و پراتیک را تنها معیار 
اثبات ادعا می داند .

تئوری ، چه آن بخش که اثبات شده ، چه آن 
بخش که اثبات اش به حکم ضرورت ) قانون 
مندی ( باید در آینده اثبات شود ، به تمامی 
اعتبار و درستی اش را از پراتیک و عمل 
اجتماعی ِ انسان ها کسب می کند . چرا که 
از همان آغاز کار در پراتیک است که قانون 
مندی ها کشف و بیان می شود ، تا در آینده 
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انسان ناگزیر به تکرار بیهوده ی عمل انجام 
شده به قصد آزمون و خطا نگردد .

انسان یکبار برای همیشه در تولید اجتماعی 
قانون حاکم بر پدیده ای را کشف و در حافظه 
ِ خود ثبت و ضبط می کند ، تا  ی تاریخی 
زمان  در  که  آنان  چه   ، ها  انسان  ی  همه 
آیندگان  چه   ، کنند  می  زندگی  قانون  کشف 
این کشف را در زندگی و پراتیک خود به 
کار گیرند و نخواهند با تجربه ی مجدد وقت 

و نیروی خود را هدر دهند .

اگر قرار باشد پس از کشف و ارایه ی یک 
قانون ، هر بار در جایی کسانی به بهانه ی 
یا   ، قانون در مکان جغرافیایی  این  این که 
و شمول  کارکرد  آنها   ِ تاریخی  و  اجتماعی 
ابداع  دنبال  و  گیرند  نادیده  را  آن   ، ندارد 
قانون محلی در محدوده ی زندگی خود بروند 
بر  سنگی  هیچ  اجتماعی  حیات  در  دیگر   ،
را  چیز  همه  و  شود  نمی  بند  سنگی  روی 
باید از آغاز به آزمون کشید . بدتر آن که » 
قانون « ی که جایگزین قانون عام می شود 
، از همان ابتدا در تئوری های کاشف قانون 

اولیه مردود و نادرست اعالم شده باشد .

های  و سازمان  افراد   ، مارکس  گفته ی  به 
سیاسی را نه بر اساس آنچه می گویند و ادعا 
می کنند ، بلکه بر اساس آنچه در عمل انجام 

می دهند باید قضاوت کرد .

مارکسیست   « ی  همه   ، ادعا  و  حرف  در 
« ها مارکسیست اند ، اما در عمل است که 

تفاوت ِ ادعا و واقعیت معلوم می گردد .

آن که در تعریف خود را معتقد به ماتریالیسم 
دیالکتیک می داند ، اما عمال اصول و قوانین 
می  خود  گریز  قانون  ی  اراده  تابع  را  آن 
اندیش  آلیست متافیزیک  ایده  کند ، جز یک 
چنین  ها  مائوییست  و  ها  لنینیست   . نیست 
خصلت ِ قانون گریز اراده گرایانه ای دارند 
ِ دیالکتیک ماتریالیستی  وقتی قوانین اساسی 
را بنابر اراده ی تشکیالتیِ  خویش دگرگونه 
می سازند ، یا به بیان دیگر نقض می کنند .

قوانین  ها  مائوییست  و  ها  لنینیست  چگونه 
دیالکتیک را نقض می کنند :

از  قول  نقل  در  که  همانقدر  ها  ای  توده 
اندازه هم  مارکس و انگلس استادند ، همان 
در دگرگون سازی و تحریف ، یا نقضِ  این 

نقل قول ها مهارت دارند .

های  ترجمه   ۱۳20 ی  دهه  های  ای  توده 
دست  به  انگلس   – مارکس  آثار  از  خوبی 
دادند ، اما ، توده ای های از دهه ی ۱۳۳0 
به بعد و خصوصا از انقالب ۱۳5۷ به این 
سو ، که کم خصوصیتی – به جز نام و جنبه 

های منفی – از آن تشکیالت به ارث برده اند 
، تمام قد در برابر ان ترجمه ها ایستاده اند .

آن ها سه اصل ِ دیالکتیک ِ ماتریالیستی را 
در انطباق آن بر شرایطِ  اجتماعی نقض می 

کنند :

به  کمی  تغییرات  از  گذار   ) قانون   ( اصل 
تغییرات کیفی :

کمیت ) چندی ( و کیفیت ) چونی ( بیانگر 
ِ وحدت در کثرت ) تنوع ( چیزها و پدیده 
های مادی از یک سو ، و ویژگی ِهر چیز 
و پدیده ای خاص از سوی دیگر است . یک 
چیز یا پدیده دارای کیفیتی است که آن را از 
دیگر چیزها و پدیده ها مجزا می سازد . هر 
کیفیتی دارای کمیت ) اندازه ، تعداد ، مقدار 
است  مخصوصی   ) کوچکی   ، بزرگی   ،
که در میان بی نهایت کیفیت های متنوع ، 
ایجاد ِخصوصیت و هویت برای یک کیفیت 
ِبخصوص می کند ، و انسان از همین کمیت 
و   ، کیفیت  یک   ِ ویژگی   ، ویژه  خود  های 
تفاوت آن با دیگر کیفیت ها را تشخیص می 
دهد . وحدت ِ کمیت و کیفیت در هر عنصر 
، چیز و پدیده ، وحدتی ثابت و پایدار نیست 
، بلکه تغییر یابنده و دگرگون شونده است . 
وحدتی است که سرانجام از هم می پاشد و 
با از هم پاشی ِآن ، عنصر ، چیز و پدیده ی 

نوینی ظاهر می شود .

عامل اصلیِ  ناپایداری و دگرگونی ، حرکت 
ِ پدیده های مادی در شکل های گوناگون آن 
تغییرات  به  کمی  تغییرات  از  گذار  یعنی   ،

کیفی است .

این یک قانونِ عام دیالکتیک ماتریالیستی ، و 
قانون تکامل است که در طبیعت و در جامعه 

عمل می کند .

شاخص ِ افزایش کمی برای ایجاد دگرگونی 
 ) پدیده   ، چیز   ، عنصر   ( کیفیت  یک  در 
از  است  عبارت  و   ، است  ان  به  مختص 
کننده و وحدت دهنده  تعیین  کمیت هایی که 
افزایش  که  ای  گونه  به   ، اند  کیفیت  آن  ی 
تدریجی در میزان معینی از کمیت یا کمیت 
ها ، ایجاد دگرگونی ِ ناگهانی ) جهشی ( در 

کیفیت می کند .

بدونِ  از سرگذرانیِ  مراحلِ  رشدِ  افزایشی 
ِ کمیت ها ، هیچگونه تغییر کیفی در چیزها 

و پدیده ها ایجاد نخواهد شد .

در طبیعت ، گذار تغییرات کمی به تغییرات 
کیفی ، دراز مدت ، خود به خودی و قانون 
مند صورت می گیرد . همچنان که گذار از 
وضعیت و حالتِ غیرارگانیک به ارگانیک ، 
ارگانیک به زیستمند و زیستمند به شعورمند 

در   – الزم  شرایط  وجود  صورت  در   –
درازنای چند میلیارد سال روی می دهد .

و   ، تکاملی  گذاری  چنین   ، حال  همه  در 
از  و  عالی  به  پست  وضعیت  از  فرارونده 
هر   ، دیگر  بیان  به   . است  پیچیده  به  ساده 
تغییر کمی ، منجر به دگرگشت ِ دیالکتیکی 

از این به آن و از کهنه به نو می گردد .

آن که  از  ، پس  ارگانیسم های زیستمند  در 
ِتکامل را طی  ِطوالنی  آمدند و دوران  پدید 
کردند ، به دلیل وجود نورون ها و ژن های 
اختصاصی شده و اطالعاتی ، مراحل گذار 
تغییرات کمی به دگرگشت کیفی ، نیازی به 
میلیون ها سال ندارد ، و تنها در طول چند 
سال یا چند ماه صورت می گیرد . اما طی 
کمی  افزایش  و  ِرشد  مراحل  ِهمین  کردن 

برای گذار به کیفیت نوین ضروری است .

در جامعه ، گذار از تغییرات کمی به کیفی 
یک  در  طبیعی  های  پدیده  دیگر  همچون   ،
فرایندِ  کم و بیش طوالنی صورت می پذیرد 
که طی ِ آن کیفیت پدیده ی موجود با کمیت 
های به شدت افزایش یافته ی جدیدی انباشته 
جهشی   ( انفجاری  نتیجه  در  و   ، شود  می 
 ، دهد  می  روی  کهنه   ِ بندی  پیکره  در   )
و  قالب  به  را  خود  جای  باید  ضرورتا  که 
پیکره بندی ) کیفیت ( نوین بسپارد تا وحدت 
ِ ارگانیک ِ نوینی از فرم و محتوا ، یا کمیت 

و کیفیت جایگزین آن گردد .

اجتماعی   )  ِ بندی  شکل   ( فرماسیون  هر 
معین   ِ تاریخی   ِ دوران  هر  در  اقتصادی 
است  به خود  دارای کمیت های مخصوص 
ِ ان است ،  که تعیین کننده و معرف کیفیت 
تولید  در روند  که  ها هستند  کمیت  همان  و 
 ِ یافته و شرایط دگرگشت  افزایش  اجتماعی 

کیفی در جامعه را فراهم می سازند .

هر فرماسیون ِ زنده ی فعال به مثابه مادر ِ 
زاینده ی فرماسیون بعدی ، جنین آن را در 
آن را می  پروراند و زمانی  شکم خود می 
زاده  برای  الزم  های  کمیت  جنین  که  زاید 
شدن را در دوران آبستنی مادر کسب کرده 

باشد .

هیچ فرماسیون اجتماعی کودکان ِ توامان یا 
آبستن یک  تنها  ، و  الخلقه نمی زاید  ناقص 

زاده ) فرماسیون ( سالم و بالنده است .

از سده ی نوزدهم ، و از زمان ِ مارکس و 
 – موجود   ِ فرماسیون   ، سو  این  به  انگلس 
سرمایه داری – در هر کشوری ، متناسب 
تشکیل   ِ تولیدی  نیروهای   ِ کمی   ِ رشد  با 
 ِ ساختاری  و  اصلی  های  دهنده ی شاخص 
و  مدرن   ِ تکنولوژی  و  صنعت  یعنی   ، آن 
آماده ی گذار به  پرولتاریای محصول آن ، 
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در  یا   ، برتر – سوسیالیسم – شده   ِ کیفیت 
تقدم  . آن کشورهایی  ِ شدن بوده است  حال 
گذار به کیفیتِ  برتر ، سوسیالیسم ، را دارند 
کمیت  دارای   ، دیگر کشورها  به  نسبت  که 
های بیشتر و افزون تر هستند ، که در زمان 
مارکس – انگلس ، چند کشور اروپای غربی 

و آمریکای شمالی بوده اند .

ِ همه ی این واقعیت های طبیعی و  بازتاب 
کیفی  و  کمی  های  دگرگونی  و   ، اجتماعی 
 ِ شناخت   ِ فرارفت  در  ما  را  ها  پدیده  در 
های  کمیت   ِ افزایش  ی  نتیجه  در   ، انسان 
شناخت در علوم طبیعی و فلسفه مشاهده می 
کنیم . به این ترتیب که تغییرات ِ کمی ِ پدید 
آمده در دانش وشناخت ، با تغییری جهشی 
تبدیل   ، فرم ومحتوا  در  کیفی   ِ دگرگونی  و 
ماتریالیسم  یعنی  مارکسیستی  ی  فلسفه  به 

دیالکتیکی گردید .

یعنی   ، ها  دانش   ِ بندی  جمع  با  مارکسیسم 
شاخص های کمیِ  شناخت ، توانست شاخص 
 ، بر طبیعت  حاکم  عام –  قوانین  یا   – عام 
در  و  شناسایی  را  تفکر  و  شعور  و  جامعه 
پدیده های متنوع و  آینده ی  نتیجه گذشته و 
گونه گون ِ مادی را در این جمع بست ِ کلی 
نگر و فرانگر خویش به طور تئوریک بیان 

نماید .

هیچ پدیده ای از ااین رو ، نیست که در این 
ِ کمیت و کیفیت  ِ عالی  پیکربندی و وحدت 
نگنجد و مشمول این جمع بست ِ جهانشمول 

و عام الشمول نشود .

و  ماتریالیستی   ِ درک  با  انگلس   – مارکس 
هرگونه  شرط  یگانه   ، تاریخ  از  دیالکتیکی 
دگرگونیِ کیفی در جامعه را افزایش شاخص 

های کمی ِ آن می دانند .

که  زمانی  تا   «  : فلسفه  فقر  در  مارکس 
نیابد که  تکامل  کافی  اندازه ی  به  پرولتاریا 
خود را چون یک طبقه سازمان دهد ، و در 
با  پرولتاریا   ِ مبارزه ی  که  تا زمانی  نتیجه 
بورژوازی خصلتِ  سیاسی نیابد و نیروهای 
مولد در درون ِ خود ِ جامعه ی بورژوازی 
چنان تکامل ] کمی [ نیافته باشند که بر اساس 
آن چشم اندازی از شرایطِ  مادیِ  الزم برای 
رهایی ِ پرولتاریا و برپایی ِ جامعه ای نوین 
 ِ پردازان  نظریه  این   ، آورد  وجود  به  را 
آرمان  برای  که  هستند  پرداز  خیال  صرفا 
های طبقه ی ستمدیده ، نظام هایی ابداع می 
گردند  می  بخش  حیات  اکسیر  دنبال  و  کنند 

. » .

 ِ رشد   «  : فرانسه  در  طبقاتی  نبردهای  در 
بنابر قاعده ی کلی ،   ، پرولتاریای صنعتی 
تابع رشد بورژوازی ِصنعتی است . تنها در 
زیرِ سلطه ی چنین بورژوازیِ رشد یافته ای 

موجودیت  به  صنعتی  پرولتاریای  که  است 
اش در گستره ی ملی دست می یابد و موفق 
اندازه ی  انقالب اش را در حد و  می شود 
ملی باال برد . تنها با وجود چنین شرایطی 
تولید  ابزارهای  کارگر  ی  طبقه  که  است 
به  تبدیل  نهایت  در  که  آفریند  می  مدرنی 
 . شد  خواهند  وی   ِ انقالبی   ِ رهایی  وسایل 
ریشه  که  است  هایی  شاخصه  چنین  با  تنها 
ی مادی ِ جامعه ی فئودالی برافکنده شده و 
ِ پرولتری فراهم می گردد  زمینه ی انقالب 

. » .

در این گزاره ها ، تاکید مارکس بر دگرگونی 
و افزایش شاخصه های کمی ِ نظام موجود ِ 
بورژوایی جهت ایجاد شرایطِ  برای برگذشتن 
 ( نظام  این  از  انقالبی  و  جهشی   ) گذار   (

کیفیت ( به نظام ) کیفیت ( نوین است .

خود  پایبندی  و  وفاداری  بدینطریق  مارکس 
در ماتریالیسم تاریخی را به اصول و قوانین 
به  و  ابهام  بدون  ماتریالیستی  دیالکتیک 
روشنی ابراز می کند ، و قوانین دیالکتیک ِ 
ماتریالیستی را به درستی به تاریخ و تحوالت 

اجتماعی تعمیم می دهد .

از  گذار  فرایند   ، کتاب سرمایه  در  مارکس 
کمیت به کیفیت را با عالی ترین شیوه ی بیان 

اینگونه تشریح می کند :

مالکیت   ِ سلب  با  و  سرمایه  تمرکز  با   «
شمار زیادی سرمایه دار به دست یک عده 
چه  هر   ِ مقیاس  در  تحوالتی   ، معدود  ی 
با  همراه  گیرد …  می  تر صورت  فزاینده 
آن ، طغیان طبقه ی کارگر نیز رشد می کند 
افزوده می  آن  به شمار  دایم  که  ای  . طبقه 
گردد و با ساز و کار فرایند ِ رشد یابنده ی 
تولید سرمایه داری آموزش می بیند ، متحد 
انحصاری   . یابد  می  سازمان  و  شود  می 
شدن سرمایه به مانعی بر سر راه شیوه ی 
تولید فزاینده ی سرمایه داری بدل می شود 
ِکار  . تمرکز وسایل تولید و اجتماعی شدن 
با پوسته ی  نقطه ای می رسد که دیگر  به 
سرمایه داری خوانایی ندارد . این پوسته از 
هم متالشی می شود و ناقوسِ  مرگِ  مالکیت 
خصوصیِ  سرمایه داری به صدا در می آید 
: از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت می 

شود . « .

این گفتار ، دقیقا یادآور ِ دیالکتیک ِ طبیعت 
و تغییر کیفی در نتیجه ی تغییراتِ  کمی در 
طبیعت است ، در مثال ِ مشهور ِ جوشاندن 

آب و تبدیل جهشی ِ آن به بخار .

سرمایه  کتاب  از  دیگر  جای  در  مارکس 
ی  همبسته  و  هماهنگ   ِ رشد  فرایند   ،
پارامترهای کمی نظام سرمایه داری را در 
عرصه های تولید اجتماعی ، تکنیک و دانش 

به زیبایی توصیف می کند :

یا   ، کار   ِ اجتماعی   ِ تولیدی  نیروهای   «
 ( سوسیالیزه   ، اجتماعی  مستقیما  نیروهای 
جمعی ( شده ، از طریق ِ همکاری ، تقسیم 
ِ کارگاه ، استفاده از ماشین  ِ کار در سطح 
و به طور کلی دگرگونی ِ تولید با استفاده ی 
آگاهانه از علوم ، از مکانیک ، شیمی ، و 
غیره با هدفی معین ، استفاده از تکنولوژی 
افزایش  از طریق  به همان گونه  و غیره و 
تحوالت  با  هماهنگ   ، تولید  مقیاس   ِ عظیم 
جمعی  مقیاس  در  کار  تنها  که  چرا   – ِفوق 
 ِ عمومی  دستاوردهای   ِ کاربرد  به  قادر 
در  ریاضیات  همچون  انسان  های  پیشرفت 
روند ِ بی وقفه ی تولید است و بر عکس ، 
شرط  پیش  علوم  این  ی  زمینه  در  پیشرفت 
است  مادی  تولید   ِ پیشرفت  از  معینی  سطح 
– و کل این پیشرفت ها در نیروهای مولده 
ی جمعی شده – در مقایسه با کار جداجدای 
افراد – و همراه با آن استفاده از علم ، این 
فراوردِ  عامِ  پیشرفتِ  اجتماعی ، در فرایند 
ِ مستقیم تولید ، شکل قدرت تولیدیِ  متعلق به 

سرمایه به خود می گیرد … « .

دیالکتیکی  ماتریالیستی   ِ نگرش  است  چنین 
ِ هماهنگ و همبسته ی  ِ رشد  به ضرورت 
کمیت ها در یک نظام اجتماعی ِ معین ، که 
متعاقبا و قانونمند دگرگونیِ  کیفی ناگزیر آن 

را به دنبال دارد .

تغییرات کمی  ، همچنان که  دیگر  از سوی 
تغییرات   ، دارد  تغییرات کیفی را در پی   ،
نوبه  به  نیز  نوپدید  های  کیفیت  یا   ، کیفی 
 . سازند  می  دگرگون  را  ها  کمیت  خود  ی 
همچنان که مثال در طبیعت ، تبدیل کیفیِ  آب 
به بخار شاخص های کمی ِ جدیدی متناسب 
با کیفیت ِ جدید – در اندازه و حجم و ابعاد ِ 
مولکول ها – ایجاد می کند ، به طوری که 
و  همخوانی  ِنوین  کیفیت  با  ها  شاخص  این 
ِ نوین  باشند . یعنی کیفیت  سازگاری داشته 
می  پدید  کمیت  و  کیفیت  از  نوینی   ِ وحدت 
پیشین   ِ ِکیفی – کمی  از وحدت  که   ، آورد 

متفاوت و متمایز است .

ِ کمی به  ِ انقالبی  در جامعه ، پس از گذار 
عالی  های  کمیت   ، نوپدید   ِ کیفیت   ، کیفی 
متمایز  و  متفاوت  که   ، ِخود  خور  در   ِ تر 
از وضعیت ِ پیشین است ، در تمام ساختار 
جامعه ، از نیروهای مولد گرفته تا نهادهای 
و  رفاهی   ، علمی   ، پرورشی  و  آموزشی 

بهداشتی ، ایجاد می کند .

ِ تبدیل  انگلس در آنتی دورینگ در توضیح 
ِ دگرگونی های کمی به کیفی و برعکس ، 
می نویسد : » می توان هم از طبیعت و هم 
از جامعه ی انسانی صدها واقعیت به منظور 
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اثباتِ قانون گذار کمی به کیفی و به عکس ، 
ذکر نمود . مثال مارکس در کتاب سرمایه در 
تمامی ِ بخش چهارم در تولید ارزش اضافی 
ِ نسبی در عرصه ی همکاری ، تقسیم کار 
بزرگ  صنعت  و  ماشینیسم   ، مانوفاکتور   ،
از موارد بی شماری سخن گفته می شود که 
کیفی   ِ تغییرات  و   ، کیفیت   ، تغییرات کمی 
دگرگون می  را  ها  پدیده  و  کمیت چیزها   ،
سازد ، همچون این نمونه که همکاریِ شمار 
زیادی ، ادغام و برآیند ِ نیروها ، یا به گفته 
پتانسیل جدیدی به وجود  ی مارکس نیروی 
می آورد که از لحاظ ِ کیفی با جمع ِ ساده ی 

یک یک ِ نیروها متفاوت است « .

با  کیفیتی  جایگزینی   ، انگلس  ی  گفته  به 
اراده ی  و  بنابر خواست  نه   ، دیگر  کیفیت 
خیرخواهانه ی افراد یا سازمان ها و احزاب 
ِ اقتصادی و مشروط  ، بلکه مطابق شرایط 
به وجود تغییرات کمیِ  پدید آمده در شاخص 

های تولیدی – اجتماعی ِ جامعه است :

گیرد  می  زمانی صورت  ِکیفی  »دگرگونی 
 ِ تاریخی   ِ ضرورت   ، مادی   ِ شرایط  که 
کلیه  تصاحب   . باشد  کرده  فراهم  را  آن 
ِهر  مانند   ، جامعه   ِ توسط  تولید  وسایل  ی 
خاطر  این  به   ، دیگر   ِ اجتماعی  پیشرفت 
صورت نمی گیرد که وجود طبقات با عدالت 
طبقات  الغای  یا   ، دارد  مغایرت  برابری  و 
خواست و اراده ی این فرد یا آن حزب است 
، بلکه مشروط به وجود شاخص های نوین 

اقتصادی است . « .

در جامعه ی سوسیالیستی ، به دلیل ِ وجود 
ِ طبقه ی کارگر ِ آگاه ِ در قدرت ، تغییرات 
کمی آگاهانه ، برنامه ریزی شده و در تمام 
مراحل رشد پارامترهای کمی ، متناسب با به 
گفته ی مارکس پوسته ی مناسبات اجتماعی 
ِ آن است ، و از این رو دگرگونی های کمی 
و کیفی همسو و هماهنگ بوده و نیازی به 
یک دگرگونیِ جهشی ) انقالب ( برای دریدن 
ِ پوسته ی مزاحم و مانع پیشرفت و تکامل 

نیست .

 ِ ِ وجود  ِ کمونیسم نیز ، به دلیل  در دوران 
یک جامعه ی انسانی – جهانی ِ بی طبقه و 
بی دولت ، وحدت ِ کمیت و کیفیت ، وحدتی 
آگاهانه و غایت مند است و انسان ها به طور 
آگاهانه و شناخت مند مانع ِ بروز آنتاگونیسم 

در تضاد کمی و کیفی خواهند شد .

به بیان دیگر ، در آن دوران ، فراوانیِ  تولید 
یک  از  جامعه  نیازهای  ی  اندازه  به  مادی 
سو ، و وجود ِ مناسبات ِ کامال انسانی شده 
از سوی دیگر ، این امکان را به جامعه می 
دهد که کلیه ی فراورده های تولیدِ  اجتماعی 
را بر حسب ِ نیاز حداکثری ِ افراد به طور 

عادالنه میان همگان توزیع و تقسیم نماید ، و 
در واقع ، این کیفیت ِ نوین ِ اجتماعی است 
و  مداوم  به طور  را  کمی  های  که شاخص 
آگاهانه متناسب با رشد خود همسو و منطبق 

نماید .

انسانی  یکدست   ِ کیفیت  وضعیتی  چنان  در 
شده است که بر رشد . دگرگونی های کمی 
آگاهانه و نظارتی دارد و کمیت های   ِ تقدم 
 ِ آگاه   ِ جمعی  ی  اراده  با  را  یابنده  فزونی 
به   . کند  می  برنامه ریزی  و  تعیین  خویش 
در سوسیالیسم و  گفت  توان  که می  طوری 
به ویژه در کمونیسم بر خالف ِ دوران های 
کننده ی دگرگونی های  تعیین  کیفیت  پیشین 

کمیتی می باشد و نه به عکس .

همچنان که در نقل قول ها دیدیم ، در گفتار 
مارکس و انگلس ، هنگام انطباق دیالکتیک 
ماتریالیستی بر تحوالت اجتماعی و تاریخ ، 
هیچ اما و اگر و تبصره و الحاقیه ای بر قانون 
اول دیالکتیک که آن را بی اعتبار یا نقض 
کند وجود ندارد ، و بلکه دقیقا بیان کننده و 
انعکاس دهنده ی وحدت و همسویی تکامل 
 ِ وحدت  یعنی   ، طبیعت   ِ تکامل  با  تاریخ   ِ
جامعه شناسی و فلسفه با علوم طبیعی است .

دیالکتیک  با  ای  توده  تفکر  ببینیم  حال 
ماتریالیستی و قانون کمیت و کیفیت چگونه 

برخورد می کند و چه رفتاری با آن دارد .

تفکر توده ای از همان شروع الفبای جامعه 
با گفتن » انف « به جای الف ،  شناسی ، 
بیگانگی ِ خود را با زبان و دانش ِ مارکسی 
نشان می دهد و راه خود را از آن جدا می 
لنینیسم   : که  این  گفتن  با  تفکر  این   . سازد 
پوزی   ، است  امپریالیسم  عصر  مارکسیسم 
تیویسم خود در فلسفه و تجدیدنظرگرایی اش 
را در جامعه شناسی ِ مارکسیستی عیان می 

سازد .

مفهومِ  » لنینیسم مارکسیسم عصر امپریالیسم 
مارکس  مارکسیسم  که  است  آن   » است 
فلسفی  شناخت   ِ تئوری  یعنی   ، انگلس  و 
ماتریالیسم دیالکتیک قادر به پیش بینیِ  آینده 
ی – نه چندان دور – پدیده ای به نام سرمایه 
داری نبود و این لنین بود که تئوری مربوط 
به امپریالیسم را به آن افزود ، یا آموخت : 
را  مارکسیستی  دیالکتیک  داهیانه   ، لنین   «
های  پدیده  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  برای 
ِ جدید به کار برد  ِ مرحله ی تاریخی  نوین 
ِ مرحله یامپریالیستی از  و ماهیت و قوانین 
کرد  تحلیل  و  را کشف  داری  تولید سرمایه 
. ص  توده  . حزب  سیاسی  فرهنگ   (  »  .

. ) 2۷۶

از این دیدگاه » ماهیت و قوانین « یک پدیده 
به  لحظه   ، داری  سرمایه  نظیر   ، معین  ی 

، و  تغییر و دگرگشت است  لحظه در حال 
ثابت  نسبتا  قوانین  و  ماهیت  ای  پدیده  هیچ 
ندارد ، و از این رو هیچ علمی قادر به پیش 
بینی ِ یک لحظه ی بعد ِ هیچ پدیده ای نیست 
 ، تیویسم  پوزی  یعنی  تعارف  بی  این  و   ،
یعنی عدم حتمیت در شناخت ، یا بدتر از آن 
، یعنی ناشناخت گرایی ، و نیز به معنای بی 
اعتباری هر تئوری ِ علمی و فلسفی . و این 
همه در حالی است که مارکس و انگلس تا 
آنجا در پیش بینیِ  تئوریک جلو رفتند که نه 
را  داری  و سرمایه  ِ سرمایه  کردوکار  تنها 
تحلیل  و  تجزیه  آن  تکاملی  مراحل  تمام  در 
از  نیز  را  آن  از  پس  دوران  بلکه   ، کردند 
ِ سوسیالیسم  برآمد  تا  داری  ِ سرمایه  سقوط 
و سپس دوران ِ کمونیسم مرحله به مرحله و 
ِ علوم طبیعی پیش بینی نمودند ، و  با دقت 
راه های عملی برای سرعت بخشیدن به این 
فرایند را هم به طبقه ای که وظیفه ی تاریخی 
ِ سرنگونی ِ سرمایه داری و ایجاد جامعه ی 
عالی تر را دارد نشان دادند . تفکر توده ای 
که در حرف ادعا می کند مارکسیست است 
در   ، دارد  اعتقاد  علمی   ِ بینی  جهان  به  و 
عمل اما ، به هنگامِ  انطباق این جهان بینی با 
مسایل اجتماعی و سیاسی ِ جامعه با آن قطع 
رابطه می کند . این تفکر ، در عمل از یک 
سو پیوند ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم 
ِ فرقه  تاریخی ، و از دیگر سو بنابر بینش 
ای و تجدیدنظرگرای خود ، پیوند دیالکتیکی 

ِ تغییرات کمی و کیفی را از هم می گسلد .

امیر نیک آیین در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک 
تغییرات  گذار  از  بحث  در  اول –  کتاب   –
دیالکتیک  برای   ، کیفی  تغییرات  به  کمی 
جهش  روی  از  و   ، کند  می  تکلیف  تعیین 
به   ) اجتماعی  انقالب   ( کیفیت  به  کمیت 
راحتی می پرد ، و آن را به انواع دلبخواهی 

و ارادی ِ گذار تبدیل می کند :

، می  است  فراوان  تنوع  دارای   ، » جهش 
باشد  کمال  تمام و  و  ناگهانی  و  تواند سریع 
، می تواند تدریجی و جزء به جزء با زوال 
تدریجی عناصر کیفیت کهنه باشد ] در این 
صورت به آن نمی توان جهش – یا انقالب 
انسان خود   .  ]  ! آیین  نیک  آقای   ، – گفت 
چند  در  و  طوالنی  تکامل  یک  جریان  در 
آیین چگونگی  آمده است ] نیک  پدید  جهش 
انسان را  به  میمون   !  ِ ِ چند جهشی  تغییر   ِ
توضیح نمی دهد ، تا التقاط گرایی شبه علمی 
خود را وجهه ی علمی بدهد و آن را مبنای 
در  خود   ِ بعدی   ِ علمی  غیر  تجدیدنظرهای 
سوسیالیستی  انقالب  و   ، اجتماعی   ِ مسایل 
نماید [ ، شکل جهش ، عالوه بر خصلتِ خود 
ِ پدیده به شرایطی که جهش در آن انجام می 
ِ اجتماع  گیرد نیز وابسته است . در تکامل 
نیز گذار کیفیت کهنه به کیفیت نو ، می تواند 
هم به صورت تغییرات سریع و طوفانی باشد 
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و هم به صورت تغییرات تدریجی و طوالنی 
. مثال بارز این انواع مختلف عبارت است 
از شکل های گوناگون گذار از سرمایه داری 
 (  » . در کشورهای مختلف  به سوسیالیسم 
ص ۱۷۳ ۱۷2 ، درون کروشه از من است 

. )

اگر حتا همین تعریف غیر مارکسی ، غیر 
این مساله  آنگاه   ، بپذیریم  دیالکتیکی را هم 
و این پرسش مهم مطرح می شود که : هر 
شاخص   ، کند  تغییر  است  قرار  که  کیفیتی 
های کمیِ  معینی دارد که نخست آن شاخص 
ها باید در اندازه و شمار تغییر کنند تا شرایط 
را برای تغییر در کیفیت فراهم سازند . در 
روسیه ی ۱9۱۷ ، کدام شاخص های کمی 
یا  – جهشی  گذار  موجب  که  بود  پیشرفته   ِ
و   ، گردید  نوین  کیفیت  به   – جهشی  غیر 
نام ِ این کیفیت ِ نوین ، که با وجود اکثریت 
دهقانان نمی توانست سوسیالیسم باشد ، چه 
ِ آن  بینی  انگلس از پیش  بود که مارکس و 
عاجز بودند ؟ به بیان دیگر : کدام ضرورت 
) جبر ( دیالکتیکی ماتریالیستی گذار جامعه 
ی آن زمان روسیه را به کیفیت نوین ایجاب 
می کرد ، و کدام طبقه ی پیشرو و حاضر 
و آماده ی در اکثریتی ، با کدام ابزار مادی 
یافته ای ماموریت انجام  ِ پیشرفته و تکامل 
چنان وظیفه ی تاریخی ِ مهمی را بر عهده 
تواند  نمی   ، باشد  چه  هر  پاسخ  ؟  داشت 
مارکسیستی ، یعنی علمی و منطبق بر قانونِ  
نخست دیالکتیک ماتریالیستیِ  گذار تغییرات 

کمی به تغییر کیفی باشد .

پیش از ۱9۱۷ مارکس و انگلس قوانین عام 
حاکم بر طبیعت ، جامعه و تفکر انسانی را 
که  کس  هر  و   ، بودند  کرده  بیان  و  کشف 
بود  پذیرفته  را  قوانین  این  عامیت و شمول 
خود را مارکسیست می نامید . یکی از این 
قوانینِ  عام همین گذار تغییرات کمی به کیفی 
 ، خود  آثار  ی  همه  در  مارکس  که   ، است 
نیروهای  تکامل  در  را  آن   ِ اجتماعی  نمود 
ِ پیشرفته و  تولیدی – صنعت و تکنولوژی 
کرد  می  مشاهده  اکثریت –  در  پرولتاریای 
بنامد  مارکسیست  را  خود  کسی  اگر  حال   .
ماتریالیستی   ِ دیالکتیک   ِ قانون  نخستین  و 
که  بگوید   ، آن  از  وبدتر   ، کند  نقض  را 
مارکس ِ دیالکتیسین قادر به پیش بینی ِ آینده 
ی سرمایه داری نبود – امپریالیسم آینده ی 
است  آن   ِ عالی  مرحله ی  و  داری  سرمایه 
ِ آن در عامیت قوانین حاکم بر  که عملکرد 
سرمایه داری ِ زمان مارکس پیش بینی نشده 
است ، به گفته ی لنینیست ها – چه نامی باید 
بر او نهاد جز یک پوزی تیویستِ  در پوشش 

ِ مارکسیست ؟

توده ای ها برای آن که خود را مارکسیست 
بنامند ، در ظاهر قوانین عام و جهانروایی 

شان را می پذیرند ، اما وقتی پای عمل پیش 
می آید قوانین من درآوردی و فرقه ایِ  خود 
را جایگزین عاّمیت و شمول قوانین می کنند 

.

نیک آیین در جایی ، تنها از سرمایه داری 
پایان همان  تا  ابتدا  از  ، که  سخن می گوید 
سرمایه داری است ، بی آنکه از امپریالیسم 
حرفی بزند : » جامعه ی سرمایه داری از 
جامعه  همان  سوسیالیستی  انقالب  تا  ابتدا 
اگرچه   ، ماند  می  باقی  داری  سرمایه  ی 
مشخصات کمی ِ آن از نظرگاه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی مرتبا تغییر می کند . « 

) کتاب اول ص ۱۶۶ (

الالیی را می داند اما برای دیگران می گوید 
تا آنها را به خواب کند !

الفبا را می داند ، اما هنگام عمل اجتماعی 
، به دیگران به جای الفبای پذیرفته شده ی 
را  فرقه ی خودش  انفبا « ی   «  ، عمومی 
هر  در  ابتدا  از  داری  . سرمایه  آموزد  می 
کشوری که پیدا شد ، تا زمانی که کمیت های 
اش تکمیل و آماده ی گذار به سوسیالیسم شد 
، همان سرمایه داری است . اما تنها روسیه 
و چند کشور آسیاییِ دیگر – و بعد مائوییست 
قانون  قاعده و  این  از   – ! گفتند و چین  ها 
مستثناست ! این کشورها مشمولِ  قانون عام 
اراده  . چرا ؟ چون حزب چنین  نمی شوند 
کرده است و نه طبقه ی کارگری که باید در 
اکثریت باشد تا بتواند وظیفه ی تاریخیِ  خود 

را به نیروی خویش انجام دهد .

پس  از  لقمه  و  ها  بازی  شعبده  این  ی  همه 
است  آن  برای  ها  گذاشتن  دهان  به  سر   ِ
هر  و  جامعه  مایشای  فعال  بشود  حزب  که 
نام مارکسیسم و طبقه ی  به  کاری خواست 
کارگر انجام دهد و به هیچ قانون و علمی هم 

پاسخگو نباشد .

 ِ دیالکتیک   ِ قوانین   ِ نقض  و  ستیزی  قانون 
ماتریالیستی در تفکر توده ای تا آن جا پیش 
نوین   ِ کیفیت  به  گذار  برای  که  رود  می 
ِ گذار  دیگر نیازی به کمیت های ضروری 
دهنده نیست . یک جامعه ی عفب مانده ی 
یا پیش از آن حتا ، بدون آن که  فئودالی و 
سرمایه داری را از سر بگذراند ، می تواند 
به سوسیالیسم گذر کند : از طریق راه رشد 
بازی  با شعبده  ِ غیر سرمایه داری ، والبد 
با  ِ بزرگ تر که قادر است  ِ برادر  ِ حزب 
» اجی مجی « گفتن از کاله شعبده باز در 
جای  به  انگلس  و  مارکس   ِ ناباوری  کمال 
اسب   ، داری  سرمایه  پرولتاریای  و  ماشین 
و االغ و دهقان بیرون بیاورد و نام اش را 

بگذارد سوسیالیسم !

و  مارکس   ِ با عصر  که   [ ِما  در عصر   «

انگلس صدها سال فاصله دارد ! [ که اردوی 
کارگری  نهضت  و  سوسیالیستی  کشورهای 
بین المللی و … پیروزی های بزرگ و بی 
که  زمانی  در   ، آورند  می  دست  به  سابقه 
سوسیالیسم به عامل قاطع در تحول اوضاع 
جهانی بدل می شود ] » سوسیالیسمی « که 
با یک فوت بورژوازی ِ روسیه تمام ارکان 
 ِ تئوری   ،  ] ریخت  فرو  اش  و حزب  خود 
مارکسیستی لنینیستی ِ انقالب با نتیجه گیری 
توجه  توجه   [ شود  می  غنی  ای  تازه  های 
لنینیسم  توسط  مارکسیسم   ِ کردن  غنی   !
یعنی این : [ از این قبیل است ایجاد شرایط 
از  که  کشور  آن  یا  این  برای  تر  مناسب   ِ
طریق مسالمت آمیز ، انقالب را به سرانجام 
پیروزمند خود برسانند ، و امکان ِ در پیش 
گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری یا سمت 
از  رشته  یک  برای  سوسیالیستی   ِ گیری 
کشورهای در حال رشد جهان … « ) کتاب 
دوم . ص 2۱۸ . درون کروشه از من است 

. )

که  نیست  دیر  ها هیچگاه  مارکسیست  برای 
را  خود  دلیل  بی  که  تجدیدنظرگرایانی  از 
مارکسیست می نامند بپرسند : آن کشور » 
محکم  را  خودش   ِ کاله  که   » سوسیالیستی 
بورژوازی  ی  اشاره  یک  با  تا  بود  گرفته 
رفت  سرانجام  که  دیدیم  و   – نرود  باد  به 
 – اقتصادی   ِ سازوکار  چه  با  و  چگونه   –
اجتماعی قادر بود یک شبه کمیت های عقب 
مانده ی یک کشور را به حدی اعتال دهد که 
 ِ عالی  کیفیت  شایسته ی  که  برسد  جایی  به 
سوسیالیسم گردد . آن کشور یا کشورهای » 
بود از  قادر خواهند  سوسیالیستی « چگونه 
کمیتِ  » هیچ « یا در حد هیچ در یک جامعه 
، عالی ترین کیفیت یعنی سوسیالیسم را پدید 
آورند . مگر ماتریالیسم دیالکتیک نمی گوید 

: از هیچ چیزی پدید نمی آید ؟

به عالوه ، اگر اردوی کشورهای سوسیالیستی 
قادر به چنین معجزه ای بودند ، چرا آن را 
اعمال  خودشان  مورد  در  دیگران  از  پیش 
فروپاشی شاهد  از  آنطور که پس   . نکردند 
بودیم و هستیم ، حتا جمهوری های شوروی 
هستند  ای  مانده  عقب  کشورهای  هم  هنوز 
که آثار این عقب ماندگی چه در زیرساخت 
و   ، اجتماعی  روبنای  در  چه  و  اقتصادی 
کامال  شان  مناسباتی  و  فرهنگی  خصوصا 

هویداست .

اما ، راه رشدِ  موردِ  نظرِ  تجدیدنظرگرایان 
که نیازی به زیرساخت اقتصادی – اجتماعی 
نه   ، اش  نوع  هیچ  از   – داری  سرمایه   ِ
پیشرفته ، نه عقب مانده حتا – ندارد ، در 
همان زمانی که شوروی و چین از یک سو 
سوی  از  دو  آن  به  وابسته  های  حزب  و   ،
های  جنبش  وارد  را  خود  دلیل  بی  دیگر 
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آسیا  مردم  ی  آزادیخواهانه  و  بخش  رهایی 
و آفریقا کرده بودند تا از آب گل آلود برای 
خود ماهی بگیرند ، از طریق کودتای نظامی 
در چند کشور آفریقایی آسیایی به مرحله ی 
اجرا درآمد . از جمله در اتیوپی ، افغانستان 
، عراق ، سوریه ، نظامیان طرفدار شوروی 
قدرت سیاسی را به دست گرفتند و سال ها 
بر آن کشورها حکومت کردند و برخی هنوز 

می کنند .

به طور کلی ، وقتی دگرگشت های دیالکتیکی 
در پدیده ها را بررسی می کنیم ، همواره باید 
به یاد داشته باشیم که این دگرگشت ها نه در 
کوتاه زمان بلکه در یک فرایند ِ دراز مدت 
دگرگونی  که  معنا  این  به   ، افتند  می  اتفاق 
های کمی در یک پروسه ی طوالنی ، کل 
خصوصیت و کیفیتِ  پدیده را آماده ی جهش 
به کیفیتِ  نوین می سازد . از این رو چنانچه 
سر  از  را  کمی  های  دگرگونی  پدیده  یک 
به کیفیت  کیفیتی  از  باشد ، هرگز  نگذرانده 
دیگر گذر نخواهد کرد . مهم تر آن که نقش 
نادیده  باید  نه  را  خارجی  تاثیرگذار  عوامل 
از  بیش  را  شان  تاثیرگذاری  نه  و   ، گرفت 
حد جلوه داد به گونه ای که به معجزه تعبیر 

شوند .

نقض ِ قانون ِ دیالکتیکی ِ نفی و نفی ِ نفی :

نفی و نفیِ  نفی ، برآمد ) منتجه ی ( حرکت 
 ِ نمودین  در همه ی شکل های  دیالکتیکی   ِ

آن است .

که  آن ی   . آن  به  این  از  است  ، شدن  نفی 
سپس خودش این می شود برای آن ِ دیگر ) 
نفی نفی ( . حرکتی که تا پایان ِ یک پروسه 
ی فعال ادامه دارد . پروسه ای که از آغاز تا 
پایان اش ، هر این ، یک آن ) دگر ِ ( بالقوه 
است . به گونه ای که در هر فرایند ِ کامل ، 
چند یا بسیار این ِ بالفعل و آن ِ بالقوه وجود 
 ِ ِ پیوستار  ِ گسست  دارد ، اگر فرایند دچار 
ارگانیک به دالیل ِ خارج از کلیت اش نشود 
. چرا که شرط ادامه ی حرکت ، پیوستاری 
ِ همه ی مراحل در عین گسست  ِ ارگانیک 
هاست  دگرگشت  ی  مرحله  به  مرحله  های 
 ِ ِ قانون مند  . از این رو ، با چنین حرکت 
فرارونده و دگرگون شونده ای از بسیار این 
ها به آن ها ، یا آن های بالقوه در این های 
بالفعل ، حرکتِ  دیالکتیکیِ  نفی و نفیِ  نفی 
است  حرکتی   ، کامل  ی  پروسه  یک  در   ،
پیوستار  در  که  آن   ِ شرط  به   ، مند  غایت 
همبسته اش ، گسست ِ دایم ، یا از هم پاشی ِ 
سیستمی به علتِ  رویدادهای غیر منتظر که 
به ندرت روی می دهند و از این رو قاعدتا 
 ، آیند  نمی  حساب  به  مند  قانون   ِ روند  در 

ایجاد نگردد .

جهان ، در عین ِ کثرت و بسیاری ِ نمودها 
همبسته ی   ِ سیستمی   – مادی   ِ وحدت  یک 
خودگردان است . خودگردانی اش ، معلول 
تضادهای  و  دیالکتیکی   ِ قوانین   ِ کارکرد   ِ
حاکم بر این کارکردهاست . به بیان ِ دیگر 
، قوانین دیالکتیک عامل ِ حرکت ، وحدت ِ 
تضادمند ، همبستگی نظام مند و خودگردانی 
ِ تمامی اشکالِ  هستیِ  بالفعل و بالقوه ی ماده 
 ، ِ قوانین دیالکتیک  ِ حاکمیت  . بدون  است 
این   . داشت  نخواهد  دوام  لحظه  یک  جهان 
قوانین ، ذاتیِ  جهان ، وحدت دهنده ی مادیت 
ِ سیستمی و جهت دهنده ی بی آغاز و پایان 

ِ خودگردانی و خودسامان یابی ِ آن است .

به گفته ی انگلس : » دیالکتیک ، چیزی غیر 
از قوانین ِ حرکت و تکامل عمومی ِ طبیعت 
، تاریخ انسانی و تفکر نیست « . قوانین ، 
چه در طبیعت ، چه در جامعه به هیچ اراده 
ی مافوق و بیرون از کرد و کار طبیعت و 
جامعه وابسته نیستند ، و تنها وقتی به حیطه 
ی شناخت درآمدند ، انسان می تواند کارکرد 

و سمت و سوی شان را از آن خود کند .

به  دهنده  سو  نفی   ِ نفی  و  نفی   ِ دیالکتیک 
همسویی  در  خاص  ی  پدیده  یک   ِ حرکت 
مادی   ِ جهان   ِ کلی  و  عام   ِ حرکت  با  آن   ِ
دیالکتیکی   ِ که حرکت  جا  آن  از  و   ، است 
حرکتی فرارونده و تکامل یابنده است ، نفی 
و نفی ِ نفی در هر پدیده ای بیانگر ِ حرکت 
ِ پیشرونده و تکاملی ِ آن است . از این رو 
 ِ حرکت   ِ جهت  در  که  را  رویدادی  هر   ،
فرارونده ی یک پدیده از پست به عالی نباشد 
، یا به فراروی ِ آن یاری نرساند نمی توان 
در زمره ی دیالکتیکِ  نفی و نفی نفی دانست 
 ِ رویدادهای خالف   ، جامعه  در  ویژه  به   .
جهتِ  روندِ  تکاملی یا ناهمسو با آن از سوی 
نیروهای واپس گرا بسیار اتفاق می افتد که 
ِ تاریخ  در نهایت بر خالف جریان عمومی 
خواهان ِ ایستایی ِ جامعه در همان وضعیت ِ 

موجود هستند .

تفاوت ِ مارکسیسم با دیگر جهان بینی ها در 
علمی بودن ، و از این رو شناخت ِ درست ِ 

روند ِ تکاملی ِ تاریخ است .

تضادمند   ِ را یک روند  تاریخ   ، مارکسیسم 
ِ واالیش یابنده از ساده ترین شکل و محتوا 
یعنی کمون ابتدایی ، تا پیچیده ترین فرماسیون 
این  داند . در  ِ اجتماعی یعنی کمونیسم می 
های  پدیده  دیگر  همچون  تضادمند   ِ روند 
طبیعی ، هر دوران ) فرماسیون ( اجتماعی 
، بذرِ  دورانِ  بعد از خود را در درونِ  خود 
دارد ، و آن را تا حد بلوغ می پروراند ، تا 
آن که زمانی فرا رسد که آن بذر جوانه بزند 
، بالغ شود ، و درست در لحظه ای تاریخی 
افتاده  که مادر زاینده اش فرتوت و از کار 

شد ، آن را نفی کند و خود در جای آن قرار 
گیرد ، ضمن آن که تمام خصوصیات مثبتی 
را که از او به ارث می برد ، حفظ کرده و با 
هستی ِ نوین ِتاریخی ِ خود همساز می کند ، 
و خصوصیات ناهمخوان با هستی ِ تاریخی ِ 

واالیش یابنده اش را به دور می افکند .

تغییرات   ِ میان   ، تاریخی   ِ فرایند  این  در 
 ِ دلیل  به  نفی  نفی  و  نفی  و   ، کیفی  و  کمی 
وحدتِ  خاستگاه ، یعنی وحدت و همبستگیِ  
ارگانیکِ  پدیده ی معین تاریخی – اجتماعی 
) جامعه ( رابطه ی ارگانیک ) انداموار ( 
وجود دارد ، به گونه ای که هر تغییری در 
بالعکس می  تغییر در آن و  به  این ، منجر 

شود .

ِ دیالکتیکی ِ  از این رو ، باید گفت : قانون 
قانون  همان   ، کیفی  به  کمی  تغییرات  گذار 
 ِ قانون  همان  ها  این  و   ، نفی  دیالکتیکی   ِ
دیالکتیکیِ  جهش از کهنه به نو هستند ، چرا 
که منشا ، کارکرد و رویکرد واحدی دارند 
عام  قانون  نخستین  نقض   ، که  آن  نتیجه   .
پیش  که  آنچنان   ، ماتریالیستی   ِ دیالکتیک   ِ
ِمنطبق  تیویستی  با ادعای پوزی  تر دیدیم ، 
نمودنِ  تئوریِ  ناتوان از پیش بینیِ  آینده ی 
مارکس با شرایطِ  نوین ، نقضِ  دیگر قوانین 
عام ِ همبسته و همسو با آن را با همان ادعا 
، و در نتیجه تجدیدنظر در اصول و قوانین 
مارکسیستی را در پی دارد . ادعا و عملی 
که تنها از یک تفکر ِ ایده آلیستی متافیزیکی 

ِ محدودنگر بر می آید .

مارکس در بحثِ  مشخص از جامعه ی انسانی 
، چونان کلیت ِ به هم پیوسته ی تاریخی – 
اجتماعی ، به دلیلِ  نگرشِ  مونیستیِ  غایت 
گرایِ  دیالکتیکی ماتریالیستی اش ، توانست 
قوانین عام ِ روا بر این کلیت ِ به هم پیوسته 
را از برش ِ تاریخی ِ انسان شدن میمون با 
کار و سپس پیدایشِ  فرماسیون های اجتماعی 
– اقتصادیِ  مختلف در دوران های مختلفِ  
تکاملِ  جامعه ی انسانی از ساده ترین کمون 
، تا عالی ترین دورانِ  تکاملیِ  تاریخ ، یعنی 
فرماسیون ِ بعد از سرمایه داری را با دقت 
ِ علوم طبیعی به طور ِ تئوریک تشریح ، یا 
پیش بینی نماید . در این فرایند ، بنابر قوانینِ  
دیالکتیک ، هر دوران ، نفی دورانِ  پیشین و 
فرابردِ  آن است ، ضمنِ  حفظِ  دستاوردهای 
مثبت و کنار نهادن ِ خصوصیت های منفی 
و بازدارنده ی آن . مارکس ، این مونیسم و 
نگرشِ  سیستمی ) کلیت نگر ( را در جامعه 
ی بشری در گزاره ی زیر از کتاب سرمایه 
می  بیان  شکلی  ترین  عالی  و  شیواترین  به 

کند :

» در هر مرحله ی معین از تکاملِ  اجتماعی 
خود   ِ زوال   ِ شرایط   ، تولیدی  نیروهای   ،
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را فراهم می سازند ، درست در زمانی که 
ِ جامعه می جوشد  تازه در درون  نیروهای 
و احساس می کنند که جامعه ی موجود مانع 
ِ رشد و بالندگی آنهاست . پس ، این زمانی 
است که آن جامعه ) شرایط اجتماعی ( باید 
نابود گردد ، و نابود می گردد ) خود را نفی 

می کند ( .

در جامعه ی سرمایه داری ، طبقه ای که دائم 
به شمار ) کمیت ( آن افزوده می شود و با 
همین ساز و کارِ  فرایندِ  تولیدِ  سرمایه داری 
آموزش می بیند ، متحد می شود و خود را 
سازمان می دهد . انحصاری شدن ِ سرمایه 
به مانعی بر سر راهِ  تولیدِ  اجتماعی سرمایه 
داری تبدیل می گردد . تمرکز وسایل تولید 
 ِ و اجتماعی شدن کار ] شاخص های کمی 
رشد ِ سرمایه داری [ به نقطه ای می رسد 
که دیگر با پوسته ی سرمایه داری همخوانی 
این پوسته از هم دریده   . ندارد  و همسویی 
می شود . ناقوس ِ مرگ ِ ) نفی ( مالکیت ِ 
خصوصیِ  سرمایه داری به صدا در می آید 
مالکیت   ِ کنندگان سلب  مالکیت   ِ از سلب   :
می شود ] نفی ِ نفی [ . « ) سرمایه . فصل 
سی و دوم . درون ِ کروشه از من است ( .

در این گزاره ، مارکس همروایی و همکنشی 
ِ هر سه قانون ِ دیالکتیک تکامل اجتماعی ، 
یعنی گذار کمی به کیفی ، نفی و نفیِ  نفی ، و 
جهش را در فرماسیون ِ سرمایه داری نشان 
بازگشت  نه  که  و جهشی  گذار   . است  داده 
است و نه تکرار ، بلکه اعتالیی و فرارونده 
است : » شیوه ی مالکیتِ  سرمایه داری که 
از شیوه ی تولیدِ  سرمایه داری سرچشمه می 
داری  ِ سرمایه  ِ خصوصی  مالکیت   ، گیرد 
را به وجود می آورد . این ، نخستین نفی ِ 
مالکیتِ  خصوصی و فردی است که بر پایه 
ی کارِ  مالکِ  ابزار تولید قرار دارد . اما ، 
تولیدِ سرمایه داری نیز با حتمیتِ  یک فرایند 
ِ طبیعی موجب ِ نفی ِ خود می گردد ، و این 
 ِ بار موجب  این  نفی  نفی   . است  نفی   ِ نفی 
نمی  مالکیت خصوصی  ی  دوباره  استقرار 
شود ، بلکه در واقع مالکیت ِ فردی بر پایه 
وجود  به  را  داری  دستاوردهای سرمایه  ی 
 ِ ِ جمعی  می آورد ، یعنی تعاون و مالکیت 
زمین و ابزار تولید که توسطِ  خودِ  کارگران 
ی  مصادره  نخست  نفی   . است  شده  ایجاد 
 ِ دست  به  مردم  از  بزرگی  توده ی   ِ هستی 
اقلیتی کوچک بود ، در حالی که نفی دوم ، 
 ِ دست  به  اندکی غاصب  شمار  مصادره ی 

توده ی عظیم ِ مردم است . « ) همانجا ( .

لنینیست ها و مائوییست ها برای آن که خود 
 ، این ها را خوانده   ، بنامند  را مارکسیست 
از بر کرده و در بحث ها و نوشتارهای شان 
بسیار به کار می برند . اما به هنگام ِ اثبات 
این  که  رود  می  یادشان  عمل  در   ، ادعا   ِ

 ِ ها فقط حرف و الالیی برای خواب کردن 
کارگران نیست ، بلکه برای آگاهانیدنِ  آن ها 
از شرایطِ  موجودی است که باید به وسیله ی 

آن ها – و فقط آنها – تغییر یابد .

نیک آیین در ماتریالیسم تاریخی اش جامعه 
ارگانیسم  یک  همچون   « را  بشری  ی 
دارای  که  پویا  و  زنده  و  یگانه   ِ اجتماعی 
وحدت ِ درونی و بنیادی است و اجزای آن 
بر هم دارای تاثیر متقابل هستند « توصیف 
می کند ، که در آن » جامعه ی بشری در 
مجموعِ  خود از مراحل مختلفِ  پنجگانه ای 
می گذرد و نمی تواند از روی این مراحل 
یعنی فرماسیون ها بجهد . « ) کتاب دوم . 
ص . ۱۱۱ ۱۱0 ( . اما بالفاصله چند سطر 
بعد ، با یک اما ی مصلحت گرایانه و قانون 
ِ من در آوردی همین گفته ی خود را نقض 

می کند :

» اما یک جامعه ی مشخص در این یا آن 
سرزمین ، به این یا آن علت می تواند یک 
فرماسیون را به اصطالح طفره زند ، یعنی 
بدونِ  طی یک مرحله ، به پایه ی باالتر گام 
ِ ایاالت  نهد ، بجهد . مثال جامعه ی کنونی 
آغاز  فئودالیسم  بدون  را  خود  تاریخ  متحده 
را  داری  سرمایه  دوران  مغولستان  و  کرد 
ماقبل   ِ شکل  از  مستقیما  و  نگذراند  سر  از 
 ِ سرمایه داری به سوسیالیسم رفت . مفهوم 
راه رشدِ  غیر سرمایه داری که اکنون جلوی 
برخی از کشورهای آسیا آفریقا قرار گرفته 
تمامی   ِ نپیمودن  و  احتراز  از  است  عبارت 
و  داری  سرمایه   ِ تکامل   ِ دردناک   ِ راه   ِ
گشودنِ  طرق جدید و سمت گیریِ  مبتکرانه 
ای که تعالی ِ جامعه را به سوی سوسیالیسم 
امکان پذیر سازد . « ) همان کتاب . همان 

صفحه ( .

این ، نمونه ای است از آنچه لنینیست ها به 
مارکسیسم  به  بخشیدن  غنا  و  دادن  ارتقا  آن 
کننده  گمراه  سراسر  ای  نمونه   . گویند  می 
برای طبقه ی کارگر جهانی که فراموش کند 
این قوانینِ  بی چون و چرای و بی اما و اگر 
ِ دیالکتیکی است که بر جامعه و تاریخ حاکم 
است ، نه تعاریفِ  من درآوردی سکتاریستی 
ِ این یا آن سازمان و حزبِ  موسوم به توده ای 
یا غیر توده ایِ بی ارتباط با طبقه ی پیشروی 
که تنها به نیروی مادی و آگاهیِ  خود انقالب 
اش را به پیش می برد ، سوسیالیسم اش را 
از  را  جامعه  و  خود  و   ، بخشد  می  تحقق 
هرگونه واپس ماندگی رها می سازد . آنچه 
راه رشد غیر سرمایه  درباره ی  آیین  نیک 
داری و جهیدن از فرماسیون های عقب مانده 
ی پیشا سرمایه داری به سوسیالیسم می گوید 
، خیالبافی محض ، و نقض ِ یکجای همه ی 

قوانین دیالکتیک است . چرا که ، یکم :

تاریخِ  جامعه ی کنونیِ  ایاالتِ متحده ، ادامه 
بود  ای  پیشرفته   ِ غربی  اروپای   ِ تاریخ  ی 
به  اروپاییان   ِ کوچ  و  آمریکا   ِ کشف  با  که 
به  را  ِ خود  تمدن  و  فنی  دستاوردهای  آنجا 
دیگر  بیان  به  یا   ، کرد  وارد  سرزمین  آن 

انتقال داد .

در واقع ، این صنعت و تکنولوژی ِپیشرفته 
و مدرنیته ی اروپایی بود که توانست بعد از 
کهنه و   ِ میان  ها درگیری و کشمکش  سال 
نو ) فرماسیون ِ عقب مانده ی پیشا سرمایه 
داری و فرماسیونِ  پیشرفته ی سرمایه داری 
دیالکتیکی   ِ ِ تضاد  قانون   ِ دقیقا مطابق   ،  )
فرماسیون  و  نماید  چیره  کهنه  بر  را  نو   ،
 . نماید  پیشین  فرماسیون  جایگزین  را  جدید 
آن هم نه به سادگی و بدونِ  تقابل های آشتی 
ناپذیر از هر دو سو . به این معنا که کهنه به 
راحتی و با زبانِ  خوش تسلیم نو نگردید ، و 
در سوی مقابل ، نو نیز تنها با زبان زور و 
تکنولوژی و تجهیزات برتر بود که طی یک 
فرایند ِ دراز مدت ِ درگیری و کشتار از هر 
 ِ ِ منازعه ، توانست برتری  دو سوی قطب 
کیفی ِ خود را اثبات نماید و جامعه ی عقب 
مانده را وادار به پذیرشِ  همترازی با مرحله 

ی تاریخی ِ خود نماید .

برخوردِ  احساسی و » انسان دوستیِ  « فرا 
تاریخیِ  دروغینِ  ایده آلیستی – مذهبی ، در 
تاریخ نگاری ِ مارکسیستی هیچ جایی ندارد 
 ِ همچون شخص   ، مارکسیسم   ِ دیدگاه  از   .
ی  نماینده  اجتماعی  ی  طبقه  هر   ، مارکس 
یک دورانِ  تاریخیِ  معینِ  در حال بالندگی 
است ، و بورژوازیِ  اروپای غربی از میانه 
های هزاره ی دوم میالدی – سده ی پانزدهم 
به بعد – تا میانه ی سده ی نوزدهم و پیدایش 
ِ طبقه ی کارگر و جهان بینی و ایدئولوژی 
ِ انقالبی اش ، طبقه ی انقالبی و پیشرو بود 
، و به هر سرزمینی وارد شد ، به گفته ی 
تاریخی   ِ ماندگی  عقب  از  را  آنجا  مارکس 
ساخت  رها  ای  قبیله   – ِروستایی  بالهت  و 
آن  بر  را  داری  سرمایه   ِ نوین   ِ نظام  و   ،
مسلط نمود . افزون بر این ، در درازمدت ِ 
تاریخی ، کوچِ  صنعت و تکنولوژی و تمدن 
ِ اروپایی به آمریکا ، نه به زیان ِ بومیان ، 
که به سود آنان هم بود ، و آنان را ناگزیر 
نمود خود را با شرایط ِ مادی ِ نوین سازگار 

نمایند .

در واقع ، جبر دیالکتیکی – مادی ِ پیشرفت 
شرایط   ِ حقانیت   ِ پذیرش  به  وادار  را  آنان 
ِپیشرفته تر کرد .جهش ِ بومیان ِ آمریکا از 
فرماسیون ِ قبیله ای ، به فرماسیون سرمایه 
داری ، از این لحاظ دیالکتیکی و مترقی بود 
آماده ی  و  ِ سفره ی حاضر  ها سر  آن  که 
بورژوازی نشستند ، اگر چه با اکراه و پس 
از ده ها سال مقاومت ِ سرسختانه ی بیهوده 
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. به عالوه ، این فرایندی بود بازگشت ناپذیر 
و مطمئن ، چرا که بورژوازی و فرماسیون 
تکامل  و  بالندگی  اوج  در  آن زمان  در  اش 

بود .

حتا رابینسون کروزوئه هم هنگامی که تک 
و تنها وارد جزیره ای شد که هنوز مدرنیته 
تنها   ، بود  نشده  وارد  آن  به  بورژوازی  ی 
اندیشه ی  با تکنولوژی پیشرفته و شعور و 
برآمده از ان بود که توانست بر عقب ماندگی 
بومیان غلبه کند و آنان را وادار به پذیرش 

برتری مدرنیته ی اروپایی نماید .

در واقع ، نه خیرخواهی رابینسون کروزوئه 
بورژوایی  شعور  و  تکنیک  برتری  بلکه   ،
عامل اصلی فرارفت و جهش از فرماسیون 
 . گردید  پیشرفته  فرماسیون  به  مانده  عقب 
بدون چنان شرایط مادی و ذهنی حاضر و 
با  نبود  قادر  پیشرفته ای رابینسون  آماده ی 
هیچ موعظه و معجزه ای بر عقب ماندگی 
که  است  ای  نمونه  این   . کند  غلبه  بومیان 
دیالکتیکی کیفیت و کمیت  بیانگر رابطه ی 
نمودن  همسو  در  پیشرفته  کیفیت  نقش  و   ،

کمیت عقب مانده با سازوکار خود است .

دوم:

موقعیت  چنان   ، اما  مغولستان  مورد  در 
وجود  روسیه  برای  تکاملی   – تاریخی   ِ
نداشت که بتواند همچون اروپای پیشرفته ، 

فرماسیون ِ عقب مانده را پیش بجهاند .

 ِ متفکران  و  نویسندگان  اعتراف  به  روسیه 
اکثریت  با  مانده  عقب  کشور  خود   ، روس 
جمعیت ِ روستایی و دهقان بود ، که اگرچه 
هرگز  اما  داشت  سوسیالیسم  ی  داعیه 

سوسیالیستی نشد .

موضوع این است که بدون ِ وجود ِ شرایط 
تولیدی  یا   ، اقتصادی  اجتماعی –   ( مادی   ِ
– مناسباتی ِ ( پیشرفته و حاضر و آماده در 
 ، ( مهاجم و سلطه گرا  ) جامعه ی  کشور 
هیچ معجزه ای قادر به فرابرد ِ جهش وار ِ 
جامعه ی زیر سلطه یا وابسته به مرحله ی 

برتر نخواهد شد .

روسیه می توانست مغولستان ، یا هر جامعه 
و کشور وابسته به خود را از راه رشد غیر 
به  ببرد  فرا  سوسیالیسم  به  داری  سرمایه 

شرط ِآن که :

ِ سرمایه داری را  ۱.خودش راه رشد کامل 
از سر گذرانده و با جهش پرولتری واردِ  فاز 

ِ سوسیالیسم شده باشد .

پرولتاریایی  انترناسیونالیسم   ِ روش  2.به 
انسانی  و  تکنیکی   ِ ِ رشد  مادی  زمینه های 

ِ مورد ِ نیاز سوسیالیسم را در کشور مورد 
نظر به طور کامل فراهم نماید .

۳.این کار ، همچون حضور ِ مادی ِ جامعه 
در  اروپایی  گر  سلطه  و  کننده  کوچ  های 
آمریکا ، مستلزمِ  فرابردِ  همه جانبه و واقعی 
ِ کشور و جامعه ی ناهمتراز ، طبق ِ قانون ِ 
طبیعی ِ همتراز شدن ِ سیال ها در ظروف ِ 
ناهم سطح ِ مرتبط است : کشورها ) جامعه 
از  مرتبط  مانده ی  عقب  و  پیشرفته   ) های 
هر لحاظ با یکدیگر همسطح و همتراز می 
شوند . نه آن که یکی در باال و یکی در پایین 
ایستاده باشد و ادعا شود که انها همترازند !ِ 

نظامیان  کودتای   ِ طریق  از  نه  کار  ۴.این 
کشور  تبدیل  و  گر  سلطه  کشور   ِ هوادار   ِ
مقدم  خط  و  نظامی   ِ پادگان  به  مانده  عقب 
کشورهای   ِ عملیات   ِ دیدبانی  برای  جبهه   ِ
رقیب در منطقه – نظیر کودتاهای نظامیان 
 ، سوریه   ، عراق  در  شوروی   ِ طرفدار   ِ
اتیوپی ، افغانستان … – بلکه تنها از طریق 
ِ یاری رسانی ِ تکنیکی – انسانی با رویکرد 
ِ انترناسیونالیسم پرولتری امکان پذیر است .

خود  که  کشوری   ، همه  از  تر  5.مهم 
کمال  و  تمام  را  داری  سرمایه   ِ فرماسیون 
اش  ِموجودیت  هشت  و  نگذرانده  سر  از 
همیشه در گروی ُنه ِ محاصره ی اقتصادی 
و سیاسیِ  کشورهای سرمایه داریِ  پیشرفته 
بود ، چگونه می توانست » عصاکش ِ کور 
دگر « برای ارتقای آن به سوسیالیسم بشود ؟

غیر   ِ رشد  راه   ِ مدافعان  است  ۶.ممکن 
 « مغولستان  معتقدند  که  داری  سرمایه 
به  داری  سرمایه  ماقبل   ِ شکل  از  مستقیما 
سوسیالیسم رفت « به دیگران توضیح دهند 
تاریخ چگونه  ِ نمونه وار در  این جهش  که 
و   ، با چه سازوکارهایی صورت گرفت  و 
عقب  های  جمهوری  دیگر  و   – مغولستان 
مانده ی آن زمان ِ شوروی – هم اکنون در 
قرار  اجتماعی   – اقتصادی   ِ فرماسیون  چه 

دارند ؟

حقایق  این  فلسفه   ِ مالیان  که  نیست  چنین 
و  تعلقات  اما   ، دانند  می  خوب  ؛  ندانند  را 
پراگماتیسم ِ حزبی حکم می کند که همه ی 
حقیقت را نگویند ، و آن بخش از حقیقت را 
سکتاریستی  های  گرایش  و  عملکرد  با  که 
 . کنند  الپوشانی  ندارد  همخوانی  شان 
مائوییست ها هم در وفاداری به تئوری های 
مارکسیستی ، کارنامه ای بهتر از توده ای 
توده ای )  تفکر   ِ آنها درمکتب   . ندارند  ها 
لنینیسم ( و » سوسیالیسمِ  « عجیب الخلقه ی 
بورژوایی – دهقانی آموزش دیده و بزرگ 
ِ جهش از  شده اند . اگرچه با آنان در نوع 
راه رشدِ  غیر سرمایه داری به سوسیالیسم – 

یعنی غوره نشده مویز شدن ! – اختالف نظر 
دارند . اختالف شان هم بر سر ِ آموزه های 
مارکس نیست ، بلکه از اختالف نظر میان ِ 
دو حزب » کمونیست « شوروی و چین بر 
ِ این مساله ناشی می شود که کشور و  سر 
جامعه ای که می خواهد یا باید سرمایه داری 
 ، کند  جهش  سوسیالیسم  به  نکرده  طی  را 
وابسته به چین است یا شوروی . معنای این 
اختالف نظر ، و هر اختالفِ  نظر دیگر میان 
این دو بینشِ  پوزی تیویستی – تجدیدنظرگرا 
، با داعیه ی مارکسیسم ، این است که آنها 
این  به   ِ ِ سازمانی ، و وابستگی  سکتاریسم 
ِ طبقاتی و  به وحدت  را  ِ جهانی  قدرت  دو 
انترناسیونالیسمِ  پرولتاریایی که ستون اصلی 
و نگهدارنده ی جهان بینی مارکسیستی است 

، ترجیح می دهند .

مائوییست ها ، همچون توده ای ها معتقدند :

امپریالیسم  ی  سلطه  تحت  کشورهای  در   «
انقالب   – مستعمرات  نیمه  و  مستعمرات   –
به  ضدامپریالیستی  و  ملی  بخش  رهایی 
و  لنین   … . نهد  می  گام  نوینی  ی  مرحله 
و  تاریخی  اهمیت  از  بندی  جمع  با  استالین 
جهانی ِ انقالب اکتبر خاطرنشان ساختند که 
کمونیست ها و پرولتاریای کشورهای تحت 
سلطه ی امپریالیسم که اکثریت جمعیت آنها 
توانند  می   ، دهند  می  تشکیل  دهقانان  را 
کمونیسم   ِ عام  پراتیک  و  تئوری  اتکای  به 
به  و  ویژه ی خود   ِ با شرایط  آن  تطبیق  و 
کشورهای  و  المللی  بین  پرولتاریای  کمک 
معین  مراحل  طی  از  پس   ، سوسیالیستی 
تکامل بدون گذار از جامعه ی سرمایه داری 
به کمونیسم نایل آیند . مائوتسه دون به اتکای 
مندی  قانون   ، استالین  و  لنین  های  آموزش 
تحت  جوامع  در  انقالب  انجام   ِ و چگونگی 
سلطه ی امپریالیسم را نشان داد و بدین سان 
مارکسیسم را در پراتیکِ  تلفیق آن با مسایل 
مشخص انقالب چین و انطباق آن با مسایل 
ِ خلق های  ِانقالب  امر  و  ما  دوران  انقالب 
ستمدیده بسط و تکامل و به مرحله ی عالی 
به زبان خودشان یعنی در   [ داد  ارتقا  تری 
آن تجدیدنظر کرد ! [ « . ) مبانی و مفاهیم 
مارکسیسم . ص ۱5۶ ۱55 . درون کروشه 

از من است . ( .

نتیجه ی جهش ِ بدون ِ سپری کردن ِ دوران 
ِغورگی ، به عصر ِ بلوغ ِ مویزی – یعنی 
قوانین   ِ برابر  در  ها  غوره   ِ اندام   ِ عرض 
هم  را   – ماتریالیستی   ِ دیالکتیک   ِ پرزور 
هم  و  اش  های  جمهوری  و  شوروی  در 
 ِ ِ جهان  ادعای رهبری  در چین که هر دو 
سوسیالیسم را داشتند دیدیم . دیدیم که چگونه 
ِ لنینیستی فرمول بندی ِ دروغین خود  تفکر 
فرماسیون  از  جهش  و  انقالب  مورد  در 
پیشاسرمایه داری به سوسیالیسم را به جای 
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قرار  انگلس  مارکس –  بندی علمی  فرمول 
پست  توان  می  واقع  در   . شد  ناکام  و  داد 
ِ ارتجاعی را هم شکل دیگری از  مدرنیسم 
راه رشد غیرسرمایه داری ، یعنی عبور از 
آن   ِ سرگذرانی  از  به  نیاز   ِ بدون  مدرنیته 
با  ادعا  در  ها  رشدی  راه  هرچند   . دانست 
تکنولوژی  نظر  دو  هر   . باشند  مخالف  آن 
پیشرفته را غیرضروری و ناالزم می دانند 
. ده ها سال است لنینیسم و تفکر توده ای با 
نام مارکسیسم ، چنین آگاهی های دروغینی 
به پرولتاریای جهانی و طبقه ی کارگر ایران 

تحویل داده و هنوز هم می دهد .

 ، ای  توده  تفکر  و  لنینیستی –   ِ پراگماتیسم 
با نگرش ِ پوزی تیویستی و منحصر نمودن 
دست رس  در   ِ مکان  و  زمان  به  شناخت   ِ
شناخت  اش  ادعای   ِ برخالف   ، دیدرس  و 
زیر  را  دیالکتیکی  ماتریالیستی   ِ تئوریک   ِ
ِ موجود  تنها برای اشکال  سوال می برد و 
 . است  قایل  اعتبار  تاریخی   ِ اکنون  هم  و 
تفکری که با همه ی ادعاهای دروغین اش 
، نمی تواند با فرانگری ِ اندیشه ی مارکس 
و انگلس همخوانی و همسویی داشته باشد .

تفکر توده ای ، هرکجا مقتضیات حزبی – و 
نه حقانیتِ  پرولتری و مارکسیستی – ایجاب 
 ، بی رودربایستی  به طور علنی و   ، نماید 
در بیان ِ فلسفه ی مارکسیستی تقلب می کند 
و از آن آمیزه ی ناهمجوشی از ایده آلیسم و 
ماتریالیسم به قصدِ  خوش خدمتی به ارتجاع 
می سازد ، و ابایی ندارد که نام ِ این ترکیب 
نا همجوش ماتریالیسم و ایده آلیسم را بگذارد 
گویا   . مارکسیسم  ارتقای  و  کردن  غنی   :
ِ امپریالیسم است ، و  چون دوران ، دوران 
ِ » عقب مانده از دوران «  باید مارکسیسم 
نمود  ِامروز همساز  ِ مشخص  با شرایط  را 
تئوری های  و  قوانین  و  توان اصول  ، می 
ایده های  علمی را هم دستکاری کرد و بر 
هزار سال پیش منطبق نمود . یا برعکس ، 
ها  ایده  آن  مارکسیسم  به  بخشیدن  برای غنا 
را بر مارکسیسم مونتاژ کرد . نمونه ی این 
 ِ مصلحت  بنابر  که  ناهمجوش  های  ترکیب 
به  صرفا  و  تاریخی  مقاطع  در  توده  حزب 
ها  حاکمیت  با  حزب  های  بستان  بده   ِ دلیل 
احسان   : جمله  از   . نیستند  کم  افتاده  اتفاق 
طبری در » نوشته های فلسفی و اجتماعی 
« در آغازگاهِ  کتاب ، در مقاله ای با عنوان 
ِ » حرکت یا جنبش « که قرار است درباره 
ی اصول ِ دیالکتیک ِ ماتریالیستی و اشکال 
ِ حرکت باشد ، در باالی مقاله آیه ای قرآنی 
را آورده است : » و تری الجبال و تحسبها 
به  عینا   ،  » مرالسحاب  تمر  هی  و  جامده 
همین شکل ، و در پایین توضیح داده است ، 
کوه ها را می بینی و آن ها را جامد و ساکن 
می شماری و آن ها چون ابرها در گذرند . 

از سوره ی نمل . آیه ی 90 .

در   «  : نویسد  می  بحث  شروع  در  طبری 
مخالفین   ، ایدئولوژیک  های  بحث   ِ جریان 
به  خاصی  توجه   ، مارکسیستی   ِ دیالکتیک 
یا جنبش و مساله ی خود  مساله ی حرکت 
جنبایی یا اتودینامیسم که از اصول دیالکتیک 
ِ مارکسیستی است معطوف می دارند . دلیل 
این امر آن است که آن ها تصور می کنند که 
ِ هستی از طرف  ِ سیستم  ِ خودجنبایی  قبول 
 ِ انکار  برای  است  ترفندی  ها  مارکسیست 
ِ تامه ی  ِ علت  ِ قادر متعال به عنوان  نقش 
حرکت و تغییر . … « ) نوشته های فلسفی 

و اجتماعی . بخش دوم . ص ۴۴ ( .

هم  و  خدا  هم   ِ دوپهلوی   ِ تلویحی   ِ مفهوم 
 : که  است  آن  ای  توده   ِ دوالیسم  خرمای 
درست است که مارکسیست ها به دیالکتیک 
ماتریالیستی اعتقاد دارند ، اما این دلیل نمی 
شود که آن ها قادر متعال را به عنوانِ  علت 
ِ تامه ی حرکت و تغییر قبول نداشته باشند . 
می توان هم به دیالکتیکِ  مارکسیستی اعتقاد 
ِ علمی ، و در همان حال به قادر متعال ایمان 

ِ قلبی داشت .

به  یعنی   – ها  آن  به  اگر   «  : نویسد  می 
مخالفین دیالکتیک – بگویید که قبولِ  اصول 
نمی  وارد  ایمان  به  خللی  تجربی  و  علمی   ِ

سازد توجهی به شما نمی کنند . « .

در سراسرِ  بحثی که قرار است ماتریالیستی 
که  آنجا  تا  طبری   ، باشد  مارکسیستی  و 
به  ویژه  به  و  مذهبی  های  ایده  به  توانسته 
همان  با  و   ، داده  امتیاز  مسلمان   ِ متفکران 
ادبیات و شیوه ی استدالل دئیستی و دوالیستی 
) دوانگار ( که خدا را علتِ  تامه ای می داند 
که یکبار برای همیشه ماده ی در حرکت را 
خلق کرده ، آن را با قوانین اش به حالِ  خود 
گذارده ، و خود برای همیشه از دخالت ِ در 
امور جهان کناره گرفته است ، و این را می 

گوید وحدت ِ علم و ایمان .

 ِ اختالف   : دیدگاه  این  از  که  است  جالب 
ِ شناختی ماتریالیسم  ِ فلسفی و هستی  دیدگاه 
جوهر  سریان  را  آن  او  آنچه  با  دیالکتیک 
صدرالمتالهین – مالصدرا – می نامد ، تنها 
یک اختالف برداشت ساده از حرکت است 
، که او تالش می کند آن را برطرف سازد 
دهی  باج  و  با سفسطه  بجز  البته  که صد   ،
آلیسم مذهبی  ایده  به  از کیسه ی مارکسیسم 

شدنی نیست .

هم  و  خدا  هم   ِ بورژوایی  دوالیسم  این  در 
 ِ مالحسن  و  مالصدرا   ، ای  توده  خرمای 
فیض کاشانی صاحب کتاب اصول المعارف 
بدعت  تا   ، اند  گرفته  قرار  انگلس  کنار  در 
و  مارکس  مارکسیسم  بتواند  ای  توده  گذار 
یاری  به  امپریالیسم  عصر  در  را  انگلس 

مالیان غنی سازد و ارتقا دهد !

در اصل ، این دوالیسم ِ فلسفی ِ حزب توده 
ماتریالیسم   ) همزیستی   ( همامیزی  یعنی   ،
 ِ ِ تز معروف  ِ ذهنی  و ایده آلیسم ، بازتاب 
همزیستی ِ مسالمت آمیز در سیاست ِ حزب ِ 
» کمونیست « شوروی و حزب های دنباله 
ِ مسالمت آمیزی  روی آن است . همزیستی 
 ، فاتحه  ی  سوره   ِ خواندن  با   ، آن  در  که 
مارکسیسم  و  دیالکتیک  ماتریالیسم  فاتحه ی 

هم خوانده می شود !

این فاتحه ، به اعترافِ  محمدعلی عمویی از 
اعضا و کادرهای رهبری حزب در گفت و 
گویی با مجله ی مهرنامه از همان سال های 

آغازین ِ ایجاد حزب توده خوانده شد :

 ِ خیلی رعایت  دهه ی ۱۳20  در  » حزب 
وجهِ  مذهبی را می کرد . حتا در ایام تاسوعا 
و عاشورا مراسم عزاداری برگزار می کرد 
ص   .  ۱۳90 آبان   .  ۱۶ )مهرنامه   .  »  .
۱25 ( . مراسم ساده ای که چند دهه بعد در 
تکامل ِ خود به جایی رسید که شعار حزب 
شد : » حزب فقط حزب … رهبر فقط … 
« ، و هر نیروی سیاسی ِ چپی را که چنین 
شعاری نمی داد و شعار سازمانی ِ خود را 
که عمدتا در هواداری از طبقه ی کارگر و 
زحمت کشان بود ، می داد ، متهم به نوکری 

ِ امپریالیسم می کرد .

علت  تابع  را  علمی  بینی  جهان  که  تفکری 
می  خداوند  مایشای  فعال  ی  اراده  یا  تامه 
کند ، و در سیاست همزیستی مسالمت آمیز 
تفکری   ، نماید  می  تبلیغ  را  و سرمایه  کار 
به  تا  کند  می  تجدیدنظر  مارکسیسم  در  که 
انگلس  و  مارکس  دوران  بقبوالند  کارگران 
به سر آمده و قوانین دیالکتیک ماتریالیستی 
که  تفکری   ، ندارد  جهانروایی  و  عمومیت 
بخشی  و  دهد  می  آشتی  هم  با  را  تضادها 
خود  به صالحدید  را  آنتاگونیستی  تضاد  از 
غیرآنتاگونیستی و حتا پیشرو قلمداد می کند 
، تفکری که مصالح جامعه و بشریت را به 
منافع حزبی و سکتاریستی خود وابسته می 
کند ، تفکری که در تحلیل های جامعه شناختی 
اش هرآنچه را که ذهنی است بر هرآنچه که 
عینی است تقدم می بخشد و اراده ی معطوف 
به قدرت خود را بر قوانین و ضرورت های 
تاریخی مقدم می داند ، بورژاوزیِ  ارتجاعی 
ناسیونالیسم   ، وبد  خوب  بورژوازی  به  را 
 ، بد  و  خوب  ناسیونالیسم  به  را  ارتجاعی   ِ
پرستی  میهن  به  را  ارتجاعی  پرستی  میهن 
خوب و بد ، افیونِ  دین و مذهب را به افیون 
خوب و بد ، سرمایه داری ارتجاعی را به 
به طور  یعنی   ، بد  ِ خوب و  داری  سرمایه 
کلی واپس گرایی را به واپس گرایی خوب 
و بد تقسیم می کند تا بخشی از آن را متحد 
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خاستگاه طبقاتی » مارکسیسم فرانگر «! 

رضا خسروی      

سماجت ما در قبال خصومت فوالدی ها

الف نه » انف «! به لکنت زبان یک آخوند وطنی، مدرس مکتب خانه های قدیم اشاره دارد 
که الف را » انف « تلفظ می کرد… اگر اشتباه نکنم، مدعی » فرانگر «! این قصه عامیانه 
را بکار برده تا نا توانی فیزیکی مدرس را علت بد آموزی، دلیل انحراف معرفتی اهالی 
قالب کند. گویا شعور اهالی در مکتب خانه ها رقم میخورد، تابع لکنت زبان مدرس است. 

به علی گفت مادرش روزی…

حقیر تا همین چند روز پیش نمی دانستم که می شود با توسل به شگردی مکتبی و آخوندی 
و عامیانه از این دست، حزب توده ایران که هیچ، حتی بر چندین نسل از مبارزه اجتماعی 
طبقه کارگر در قبال مالک و ارباب و سرمایه دار، در قبال بورژوآزی و امپریالیسم، بر 
دستاوردهای تاریخی پرولتاریای صنعتی و کمونیسم مهر باطل زد. داشت عباسغلیخان یک 

پسری…

تا اینکه اخیرا با مانیفست بلند باالی یک فیلسوف نوخاسته و ناب اندیش و نامجوی وطنی، 
آقای خدا مراد فوالدی – مخترع و مدرس نوعی »  انداز  با سلسله مقاالت جدید و غلط 
مارکسیسم فرانگر «! در مجله هفته آشنا شدم. در محضر حضرت، شاید از تبار » علمای 
جامع الشرایط «! در باره علت بد آموزی، دلیل انحراف معرفتی کمونیست ها، خودی و غیر 
خودی، چیزها شنیدم که نگو، در باره دو نوع » مارکسیسم «! مختلف و متقابل، یکی فرانگر 
و بالنده و دیگری فرو نظر و واپسگرا، درس ها گرفتم که نپرس. آمدی جانم به قربانت…

چگونگی تاسیس حزب توده ایران در فردای سقوط دیوان رضاخانی، آغاز کار و پایان غم 
انگیز این مترقی ترین سازمان سیاسی در تاریخ ایران و خاورمیانه بجای خود. انحراف 
بومی  جالد  بعنوان  خروشچف  باند  بسود  حزب  این  مرکزی  کمیته  گیری  سمت  بعدی، 
دیکتاتوری پرولتاریا… تبدیل حزب توده ایران به بنگاه کارچاق کنی » غالم یحیی «! اینها 

همه، فعال مورد بحث من نیست. این رشته سر دراز دارد.

بحث و نقد

طبیعی ِ خود در کسب قدرت ِ سیاسی – به 
نماید   – مارکسیسم  و  پرولتاریا   ِ نام  اعتبار 
 ِ مخالف  تواند  نمی  هرگز  تفکری  چنین   ،
امپریالیسمی باشد که تکیه گاه و جاده صاف 
 ِ کن اش در همه ی کشورها همین متحدان 

طبیعی ِ او هستند .

تفکر توده ای ، چنانچه خود به ما نشان داده 
ِ همه ی  ، در عمل همرای و متحد طبیعی 
انواع واپس گرایی و تجاوز به حقوق انسان 
آن  ی  همه  یعنی   ، ها  سرکوبگری  و  ها 
داری  نظام سرمایه  که  است  اقدامات عملی 
در همه ی اشکال پیشرفته و عقب مانده اش 
برای ادامه ی بقای خود در همه ی کشورها 

به آنها دست زده است .

چنین تفکرِ  دوالیستی که در یک دست کتاب 
مقدس و در دست ِ دیگر مانیفست کمونیست 
دارد ، آن هم در جهانی که در آن دو طبقه 
ناپذیر  آشتی  و  ناسازگار   ِ ایدئولوژی  دو  با 
وجود دارد ، که در دست ِ یکی کتاب مقدس 
برای فریبکاری و در اسارت نگهداشتن است 
کمونیست  مانیفست  دیگری   ِ دست  در  و   ،
آلیستی  ایده  ِ بشریت ، تفکری  برای رهایی 
و بورژوایی است که هدفی جز دوام و بقای 
سلطه ی سیاسی و ایدئولوژیکِ  طبقه و نظام 
مسلط یعنی سرمایه داری و امپریالیسم ندارد 

.

واپس  و  ایستانگر   ِ تفکر  چنین   ِ مقابل  در 
گرایی ، کارگرانِ  آگاه ایران با مارکسیسمی 
فرانگر و آینده گرا قرار دارند که هوشمندانه 
تاریخ و جغرافیای مبارزه ی طبقاتی را در 
همه ی ابعاد سیاسی ، ایدئولوژیک و جهانی 
کنند  می  مطالعه  اش   ) انترناسیونالیستی   (
 ِ ِ آگاه  و زیر نظر دارند . اکنون این بخش 
نیروی کار است که می داند طبقه ی او به 
مثابه طبقه ای جهانی باید به نیروی مادی و 
جهان بینی ِ علمی ِ خود رها شود . طبقه ای 
که اگر به فلسفه و جهان بینیِ  علمیِ  فرانگر 
، یعنی آموزه های مارکس و انگلس مجهز 
شود و آن را چراغِ  راهنمای خود کند ، می 
تواند جهانِ  تقسیم شده میان سرمایه داران و 
امپریالیست ها را از آنِ  خود ، و از آنِ  تمام 

بشریت نماید .   



164مجله هفته شماره 31 دی 1391 صفحه  

خدا  استاد  تمام   » نا   « های  زبانی  شیرین 
ایران…  توده  حزب  باره  در  فوالدی  مراد 
مرا  پلیسی،  و  آخوندی  و  درباری  اینجا  تا 
تیمور  سرلشگر  سیاه  کتاب  موضوع  بیاد 
بختیار و مکتوب سرهنگ زیبائی در دوران 
پژوهشگران  کار  بیاد  مهری،  آریا  استبداد 
رژیم بورژوآ – آخوندی ایران در این دو سه 
دهه اخیر انداخت. قصیده ای را برایم تداعی 
دشوار  چیز  ده  جهان  در  میگوید:  که  کرد، 
است نزد عاقالن، کز تصور کردن آن می 
شود دل بی حضور: ناز عاشق، زهد فاسق، 
معشوق  عشوه  رذل،  هزل  ممسک،  بذل 
لحن و صوت  کور،  بازی  نظر  و  بد شکل 
میهمانی  ابلهان،  بحث  و  علم  اصوالن،  بی 
تقلید و گدائی به روز. پیشکش کمونیسم  به 

ستیزان از همه رنگ.

کمونیسم ستیزی در جهان سرمایه داری

از  ای،  حرفه  و  مکتبی  ستیزی،  کمونیسم 
کجا آب میخورد؟ کمونیسم ستیزی مکتبی در 
جهان سرمایه داری، در اروپای سده نوزدهم 
کارگری،  جنبش  رشد  با  اصال  میالدی، 
برآمد پرولتاریای صنعتی و کمونیسم علمی 
در انگلستان و فرانسه و آلمان براه افتاد. با 
تاسیس اتحادیه کمونیست ها، انتشار مانیفست 
حزب کمونیست بسال ۱۸۴۷ میالدی شدت 
گرفت. مدارکی هست مبنی براینکه مارکس 
طبقاتی  آشکار  کارزار  این  در  انگلس  و 
داشتند.  اساسی  نقش  یک  فعال،  حضوری 
مبارزه  طراح  انقالبی،  توده  بسیج  محرک 
مبتکر  کارگر،  طبقه  سازمانیافته  و  آگاهانه 
مبارزه سیاسی و حزبی پرولتاریای صنعتی 

بودند.

دار،  سرمایه  و  ارباب  و  مالک  خصومت 
منصبان  صاحب  رتبه،  عالی  کارمندان 
کشوری و لشگری با کمونیسم مارکسی در 
عیار  تمام  رقابت   « و  آزاد  تجارت  دوران 
«! بازتاب یک مبارزه آشکار طبقاتی، یک 
برسر  سیاسی  سازمانیافه  و  آگاهانه  مبارزه 
کیسه  سر  بورژوآزی  بود.  جامعه  مدیریت 
شل کرد، با خرده پای مرفه و نیمه مرفه و 
ارتش متوسط  آمد،  کنار  نسبتا مرفه شهری 
پولی  بحران  باره  در  تا  گرفت  بکار  را  ها 
و تجاری و صنعتی موهوم ببافد، تضادهای 
کند…  ماستمالی  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
رهبری  بکشد،  لجن  به  را  مارکس  بویژه 
 « را  مترقی  طبقه  سیاسی   – ایدولوژیک 
 !» مزدور  و  متقلب  فاسد،  و  حقیر  نادان، 

جلوه داده و از اعتبار بیاندازد.

یک  بعنوان  ای،  حرفه  ستیزی  کمونیسم 
شغل نان و آبدار، در دوران تسلط کارتلیسم 
تنزیلی  رقم خورد، محصول جانبی سرمایه 
است. در آستانه جنگ اول جهانی گل کرد. 

در  اکتبر  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  بعد 
انقالبی  دیکتاتوری  استقرار  پس  روسیه، 
پرولتاریا در این بزرگ ترین و یکی از پر 
جمعیت ترین کشورهای جهان سرمایه داری 
آن روزگار پر تب و تاب – زمانی که مبارزه 
سازمانیافته  نیروهای  میان  طبقاتی  آشکار 
کار و سرمایه آرایش نیروهای بین المللی را 
بسود طبقه کارگر، بسود پرولتاریای انقالبی 
جغرافیای  و  داده  تغییر  علمی  کمونیسم  و 
و  متقابل  اردوگاه  دو  به  را  جهان  سیاسی 
متضاد و متخاصم تقسیم کرده بود… سازمان 
لنین  براینکه  مبنی  داده شد. شواهدی هست 
و  سازماندهی  در  بزرگ  سهمی  استالین  و 
پیروزی انقالب اکتبر داشتند، نقشی اساسی 
پرولتاریا  انقالبی  دیکتاتوری  استقرار  برای 

در روسیه بازی کردند.

خصومت بورژوآزی و انحصار با کمونیسم 
نظم  هواداران  بزعم  لنینی،  و  مارکسی 
بازتاب یک  کمونیسم » روسی «!  کهن – 
و  آگاهانه  مبارزه  طبقاتی،  آشکار  مبارزه 
کارگر  طبقه  پیروزی  بازتاب  سازمانیافته، 
بود، خصومت جهانی بورژوآزی با مدیریت 
مستقیم پرولتاریای انقالبی در یک جغرافیای 
محافل  کرد.  می  منعکس  را  سیاسی  معلوم 
امپریالیستی سر کیسه را شل کردند، ارتش 
متوسط ها را بکار گرفتند، تئوری فروشان 
نامجو،  اندیش و  ناب  قدیمی، نوخاسته های 
دمکراسی  سوسیال  خائن  رهبران  جمله  از 
و  مارکس   « بنام  تا  فرستادند  میدان  به  را 
تحوالت  لزوم  ببافند،  موهوم   !» مارکسیسم 
قهری در جهان سرمایه داری، لزوم تسویه 
حساب آگاهانه طبقه کارگر با بورژوآزی در 
بستر مالکیت خصوصی را منکر شده و بر 
انقالب سوسیالیستی اکتبر مهر باطل بزنند… 
خاصه لنین را » شیاد، دیوانه و مزدور «! 
 !» آشام  هیوال، جالدی خون   « را  استالین 
سیاسی  ایدولوژیک –  و رهبری  داده  جلوه 
طبقه کارگر جهانی، دیکتاتوری پرولتاریا را 

لجن مال کنند.

نیت  حسن  از  صرفنظر  تفاصیل،  این  با 
احتمالی جناب خدا مراد فوالدی، پیداست که 
سابقه  یک   !» فرانگر  مارکسیسم   « جفنگ 
غلط  و  مکتبی  دعاوی  دارد.  غلیظ  تاریخی 
انداز، توجیهات آخوندی این فیلسوف نوخاسته 
و ناب اندیش و نامجوی وطنی ما چندان هم 
بدون پشتوانه نیستند. در غیر اینصورت، می 
با  انگلس  و  مارکس  نظری  دعوای  بایست 
متفکرین بزرگ » فرانگر «! مثل هگل و 
فویرباخ، برخورد انتقادی مارکس و انگلس 
نامدارانی  اجتماعی  و  اقتصادی  تعابیر  با 
نظیر آدام اسمیت و ریکاردو و پرودن و… 
برخورد انقالبی مارکس و انگلس با اراجیف 
فوگل، با مهمالت دورینگ و السال و شرکاء، 
با هواداران آشکار و نهان مناسبات جاری، 

طرز تلقی مسلط در باره در باره جهان مادی 
بازآفرینی  چگونگی  باره  در  تاریخی،  و 
را  همه  اینها  و…  ها  انسان  جمعی  زیست 
منکر شد. می بایست مبارزه مستمر مارکس 
و انگلس با » کمونیسم تخیلی – فرنگی «! 
با » سوسیالیسم دولتی – بیسمارکی «! را 

مردود شناخت.

 « امپریالیستی  تئوری  یا  انتها  بی  طبیعت 
بیگ بانگ «!

از قرار معلوم، آقای خدا مراد فوالدی نمی 
بازی  یک  تاریخی،  و  مادی  تبدل  که  داند 
ارادی و » غایت مند «! نیست. باور نمی 
کند که طبیعت بی انتهاست، برخالف تئوری 
امپریالیستی » بیگ بانگ «! اصال آغاز و 
فوالدی، یک  ندارد. جناب خدا مراد  پایانی 
تبدل   « نوعی  از  مذهبی  و  خداگونه  تعبیر 
به  را  خود  مضحک  و  شرعی  تعبیر   !»
مارکس و انگلس منتسب می کند: مارکس و 
انگلس، با تعمیم متریالیسم دیالکتیک – یعنی 
فلسفه طبیعت – به جامعه و تاریخ، تئوری 
تکامل اجتماعی، یا متریالیسم تاریخی را پدید 

آوردند…

یعنی  دیالکتیک،  متریالیسم  میگوید:   ) الف 
» فلسفه طبیعت «! عجب! ولی استاد، چرا 
اینقدر پرت و پال می گوئید، چرا این تعبیر 
آخوندی و مضحک خود را بنام » مارکس 
و انگلس «! جا می زنید؟ موهوم بخورد نا 
طبیعت  فلسفه   « داستان  دهید.  می  واردان 
 « جفنگ  است؟  ای  صیغه  چه  دیگر   !»
مذهبی شما  اعتقاد  این  آفرینش «!  و  خلقت 
چه ربطی با متریالیسم دیالکتیک دارد؟ چون 
قبلی  حضور  قضا  از   !» طبیعت  فلسفه   «
یک فیلسوف، دانشمندی » جامع الشرایط «! 
درست مثل حضرت عالی، در ورای کائنات، 
در ورای این جهان ناسوتی را مفروض می 
آقای خدا مراد فوالدی،  یعنی کشک.  دارد. 
متریالیسم  که  فهمید  نمی  شما  اینکه  مثل 
دیالکتیک، به چگونگی حرکت خودانگیخته 
 « به  نه  و  دارد  اشاره  طبیعت  مستمر  و 
داستان  این  که  کنید  قبول   !» طبیعت  فلسفه 
من درآوردی، بکلی بی معنی، اصال حرف 
سراپا  حقیر  این  فضولی  لطفا  است.  مفت 
تقصیر، مارکسیست – لنینیست فرونظر را 
ندارد  دلیلی  ترسید؟  می  از چه  نگرید.  بدل 
که اعتقادات مذهبی خود را پنهان کنید. یکتا 
دادیم…  بارگه  ما  نیست.  جرم  که  پرستی 
 – عالی  حضرت  کذائی  اختراع  وانگهی، 
باندازه   !» فرانگر  مارکسیسم   « به  موسوم 
چه  شما  که  دهد  می  نشان  گویاست،  کافی 
اسرار  تمام  با  آشنا  دانشمندی  استاد بزرگ، 
دنیای ناسوتی و الهوتی هستید. این طبیعت 
لعنتی است که خود سرانه یا » احمقانه «! 
می گردد، زیر بار فرمایشات شما نمی رود، 
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اصال سر و ته ندارد…

ب ( میگوید: با تعمیم متریالیسم دیالکتیک… 
تئوری تکامل اجتماعی، یا متریالیسم تاریخی 
الخالق! چرا جفنگ می  آوردند… جل  پدید 
از کدام شیر  این مهمالت را  استاد؟  گوئید، 
کجا  اید؟  گرفته  بعاریت  ای  خورده  پاک 
مارکس و انگلس مدعی شدند که » متریالیسم 
تاریخی را پدید آوردند «؟ جناب خدا مراد 
و  آخوندی  جفنگی  که  کنید  باور  فوالدی، 
شما  برازنده  اصال  دست  این  از  مضحک 
نیست. برازنده شما نیست که تئوری تکامل 
تاریخی  متریالیسم   « مساوی  را  اجتماعی 
انگلس را خالق » متریالیسم  «! مارکس و 
تاریخی «! قالب کنید. اگر منظورتان تقدم » 
تئوری تکامل اجتماعی بر متریالیسم تاریخی 
است «! که حتما هست و غیر این هم نیست. 
پس در اینصورت شما، آگاهانه یا ریاکارانه، 
من  مزخرف.  هم  خیلی  اید.  گفته  مزخرف 

بیگناهم.

پ ( میگوید: مارکسیسم، جهانشمول است و 
نمی توان آن را به زمان و مکان… محدود 
نصیب  خدا  مصیبتی!  چه  کرد.  منحصر  و 
نکند. تردید ندارم که آقای خدا مراد فوالدی، 
موارد   !» الشرایط  جامع   « دانشمند  این 
بازی  موضوع  اصال  گواهند،  الذکر  فوق 
فهمد.  نمی  را  جهانشمولی  و  پذیری  تعمیم 
جهانشمولی را معادل » الهوتی «! ادراک 
می کند. مارکسیسم، خارج از زمان و مکان، 
می  هوا… شوخی  در  پا  و حصر،  حد  بی 
معذالک،  فوالدی.  مراد  خدا  آقای  کنید، 
 « این  تمام  بودم  می  شما  بجای  اگر  من 
و  اقتصادی  و  تاریخی  و  فلسفی  کشفیات«! 
اجتماعی و… در یک کالم، اختراع نان و 
آبدار » مارکسیسم فرانگر «! را در جائی به 

ثبت می رساندم. خیلی خریدار دارد…

تازه دم و کهنه جوش

یاد آوری: گفتم که نظرات چپ اندر قیچی، 
دعاوی ضد و نقیض آقای خدا مراد فوالدی 
باره  در  مارکسیسم،  و  مارکس  باره  در 
تاریخی  متریالیسم  و  دیالکتیک  متریالیسم 
از قضا کلی  پیاز،  تا  از سیر  لوحانه،  ساده 
باطن   « برخالف  شاید  دارند.  حرف  جای 
فوالدی  مراد  خدا  جناب  نامرئی «!  و  پاک 
درک آشفته ای از تبدل مادی و تاریخی، از 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها 
در گذشته و حال دارد. مثل میراث خواران 
و  پرولتاریا  دیکتاتوری  با  کهن  استعمار 
کمونیسم برخورد می کند، مثل شریعتی و آل 
احمد و شرکاء با نگاهی درباری و آخوندی 
به گذشته حزب توده ایران می نگرد. طلبکار 

و حق به جانب، اصال متریالیسم دیالکتیک 
تاریخی  متریالیسم   !» طبیعت  فلسفه   « را 
اختراع   !» اجتماعی  تکامل  تئوری   « را 
قالب می کند.  انگلس  جهانشمول مارکس و 

موهوم بخورد افکار عمومی می دهد.

با این توپ پر، آویزان به نوعی » مارکسیسم 
فرانگر «! در باره چگونگی تکامل اجتماعی 
و پیش فرض های گذار از سرمایه داری به 

کمونیسم داد و قال می کند. میگوید:

الف ( بنا بر متریالیسم تاریخی، روند تکامل 
اجتماعی، مرحله به مرحله، و از دورانی به 
دوران دیگر، و از کم پیشرفته به پیشرفته تر 

و عالی تر صورت می گیرد.

هر که آمد گل ز باغ زندگانی چید و رفت بر 
پی دیوار مردم یک کمی جیشید و رفت

بزعم جناب خدا مراد فوالدی، گویا متریالیسم 
تاریخ هیچ ربطی با مبارزه طبقاتی در بستر 
سرمایه  از  گذار  ندارد،  مالکیت خصوصی 
کور  قوانین  مطلق  تابع  کمونیسم  به  داری 
این  اقتصادی است و الغیر. حدود و ثغور 
بازی تکامل، مرحله به مرحله… گذار از کم 
پیشرفته به پیشرفته تر و عالی تر تا کجاست؟ 
معلوم نیست. انتخاب لحظه این دگرگونی هم 
موعود،  روز  رسیدن  فرا  تا  و  خداست  با 
باید دعا کرد. یادم هست که پیش از انقالب 
بهمن، در اوائل دهه ۷0 میالدی، سده پیشین، 
 « هواداران  خورشیدی،   50 دهه  میانه  در 
انقالب جهانی «! چقدر برای این تئوری ضد 
انقالبی، داستان » تکامل تدریجی «! جوش 
 !» مارکسیسم  و  مارکس   « بنام  زدند.  می 
چه مزخرفاتی در باره لزوم افزایش سرمایه 
برای  کهن  استعمار  خواران  میراث  گذاری 
توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران می 
بافتند و » نا خواسته «! دوام رژیم کودتا، 
می  توجیه  را  مهری  آریا  استبداد  استمرار 

کردند.

پیشرفته  عصر  یا  دوران  یا  مرحله،   ) ب 
یابد که  تر زمانی ضرورت و استقرار می 
دوران پیشین تمام مراحل تکاملی اش را از 
سر گذرانده و جامعه براثر تضادهای درونی 

اش… به عصر برتر گذر می کند.

زبانم الل، مثل اینکه استاد خدا مراد فوالدی 
نمی داند که » ضرورت یافتن « با » استقرار 
یافتن « فرق زیادی با هم دارند. نمی فهمد 
نمی  مستقر  خود  خودی  به  ضروری،  که 
تشخیص  را  مطلوب  و  معلوم  فاصله  شود. 
ذاتی  پتانسیل  همان  ضرورت،  دهد.  نمی 
است. به امکان گذار اشاره دارد. اما استقرار 
موضوع گذار، در مبارزه ای جانانه برسر 
بود و نبود رقم میخورد. تبدل، در طبیعت یا 
در جامعه، بدون حل قبلی تضاد میان بالندگی 
و میرندگی، مبارزه ای قهری میان نیروهای 

متقابل، بی معنی، حرف مفت است.

ساختارهای  یا  و  ها  ساخت  زیر  تمام   ) پ 
پدید  تر  پیش  برتر در دوران  الزمه دوران 
آمده اند، و وظیفه یا کارکرد انقالب اجتماعی 
مناسبات  نمودن  همسو  و  کردن  متناسب 
این زیر ساخت های حاضر و  با  انسان ها 

آماده است.

یک  شما  اینکه  در  فوالدی،  مراد  خدا  آقای 
ولی  نیست.  حرفی  بزرگید،  باف  تئوری 
گوش شیطان کر، اصال از مسائل اقتصادی 
و اجتماعی سر در نمی آورید. ساده لوحانه 
و یا » ناجوانمردانه «! رفتار انسان ها را 
های  تنش  باعث  اقتصادی،  تضادهای  بانی 
اجتماعی قالب می کنید. هیچ نمی فهمید که 
مناسبات جاری انسان ها بازتاب همین زیر 
ساخت ها و ساختارهای موجودند. نمی فهمید 
که انقالب اجتماعی، بعد از تسویه حساب با 
قبضه  از  بعد  بازدارنده،  و  مقابل  نیروهای 
کردن قدرت سیاسی و استقرار، پس از لغو 
صوری مناسبات متداول و مسلط، تقسیم کار 
جاری و شیوه مرسوم تولید… از قضا باید 
این زیر ساخت ها و ساختارها را دگرگون 
تا  دارد  برپا  ای  تازه  کرده و مکانیسم های 
پیدا  انسان ها سیری قهقرائی  زیست جمعی 
تواند  می  انقالبی  هر  مارکس،  بقول  نکند. 
جامعه را متحول کرده و یا به قهقرا بکشاند.

آن  در  رو،  این  از  اجتماعی،  انقالب   ) ت 
زیر  لحاظ  از  که  دهد  می  روی  ای  جامعه 
ساخت از دیگر جامعه های انسانی پیشرفته 
تر و آماده تر باشد. در واقع آن جامعه ای 
به سر  دوران  از  گذار  با  که  است  پیشرفته 
آمده و ورود به دوران جدید راه را بر دیگر 

جامعه ها می گشاد.

ولی آقای خدا مراد فوالدی، این ناب اندیشی 
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شما بوی بدی دارد. چون همه خیزش های 
» نا « بجای فرودستان، همه طغیان های » 
نا « بهنگام بینوایان، قیام های » زود رس 
کنندگان،  ید  قبال خلع  در  ید شدگان  « خلع 
هر نوع تقابل اجتماعی، جدال سیاسی، اصال 
مبارزه طبقاتی در گذشته و حال را مردود 
اجتماعی،  مبارزات  تمام  دهد.  می  جلوه 
انقالبات تاکنونی را » مشکوک و بی فایده و 
بدلی «! قالب می کند. بیشتر بسود باالئیها، 
باب طبع مالکان و اربابان و سرمایه داران 
خرد و کالن است. هیچ برازنده شما نیست. 
ناگفته نماند که انقالبی » کامل و خالص و 
آرزو  عالی  حضرت  که  آنطور   !» بهنگام 
نداده  رخ  جائی،  هیچ  در  و  هرگز  دارید، 
است. به شما قول می دهم که هرگز و در 

هیچ جائی، رخ نخواهد داد.

انقالب  ترین  عالی  و  آخرین  در   ) ث 
انقالب سوسیالیستی،  یعنی  تاریخ،  اجتماعی 
که موجودیت طبقه انقالبی و دگرگون ساز، 
وسائل  و  ابزار  به  وابسته  پرولتاریا  یعنی 
تولید است، طبقه کارگر موظف به حفظ این 
ابزار و نگهداری آن از تخریب خرابکاران 
بورژوآزی  عوامل  یعنی  ها،  آنارشیست  و 

است.

می  فوالدی  مراد  خدا  جناب  که  داشت  جا 
انقالب  ترین  عالی  و  آخرین  این  که  گفت 
بدون  سوسیالیستی،  انقالب  یعنی  اجتماعی، 
شک » جهانی «! یعنی بطور همزمان و در 
تمام کشورها، چطور و در چه زمانی بروز 
مبارزه  و  حزب  اینکه  خاصه  کرد.  خواهد 
جداگانه،  کشورهای  کارگردر  طبقه  حربی 
بر   « دیکتاتوری  خطر  نیست.  اعتماد  قابل 
اینکه  دارد.  نهان  خود  در  را  پرولتاریا   »
سرمایه داری، بد یا خوب، مستقل از میل این 
و آن، به شکل دولت ها و کشورهای جداگانه 
بد  مارکس »  با  رقم خورده… هیچ ربطی 
جنس «! ربطی با لنین » پدر سوخته «! با 
با این فالن  استالین » جالد «! هیچ ربطی 

فالن شده ها ندارد. من بی گناهم.

آنچه دیکتاتوری طبقه کارگر در مرحله ای 
دیکتاتوری  شود،  می  نامیده  سوسیالیسم  که 
علیه خرابکاران و آن عواملی از بورژوآزی 
است که قصد جلوگیری از استقرار مناسبات 
پیشرفته همسو با زیر ساخت های اجتماعی 
این  که  است  طبیعی  و  دارند،  را  شده 
دیکتاتوری نه دراز مدت است و نه نیازی به 

شکنجه و اعدام دارد. نچهآآ

بسالمتی  بورژوآزی،  وقتی  حساب،  این  با 
ساخت  زیر  تمام  فوالدی،  مراد  خدا  آقای 
و  کرده  آماده  و  را حاضر  های سوسیالیسم 
فقط نوعی بد آموزی رفتاری را از خود به 
ماند  نمی  باقی  کاری  دیگر  گذاشته…  ارث 
پرولتاریا  دیکتاتوری  استقرار  به  احتیاج  که 
داشته باشد. گویا مارکس و انگلس دل درد 
دمکراسی  انقالبی  مصادره  از  که  داشتند 
عهد  مناسبات  تمام  با  کامل  کسست  جهت 
کهن، از خلع ید استبدادی مالکان و اربابان 
امالک  و  دارائی  ضبط  داران،  سرمایه  و 
حضرات، از خارج کردن زوری و گام به 
گام سرمایه، نقدینه و وسائل تولید از چنگ 
که  داشتند  درد  دل  گفتند،  سخن  بورژوآزی 
ممنوعیت  خصوصی،  مالکیت  لغو  پای 
میان  به  را  کار…  نیروی  فروش  استثمار، 

کشیدند. پدر سوخته ها

به  وای  زنند  نمکش می  بگندد  که  هر چیز 
روزی که بگندد نمک

بستر طبیعی کمونیسم

تولید،  آغاز  صنعت،  نوعی  سازی،  ابزار 
مادی  حیات  بازآفرینی  ها،  داده  تکرار 
رفع  برای  کردن  کار  طبیعت،  از  تقلید  به 
نیازمندی های طبیعی در دوران توحش و » 
غار پناهی «! یک ضرورت، نتیجه ناگزیر 
مبارزه خود جوش هستنده ذیشعور در قبال 
از  حکایت  بود.  طبیعت  مطلق  خودکامگی 
و خوراک  برسر خورد  یک جدال غریزی 
جانور  این  چطور  که  رساند  می  داشت. 
کور  قوانین  مطلق  تابع  کروموزمی،   ۴۸
داده  محیط،  با  متقابل  ارتباطی  در  طبیعی، 
های آماده، بسمت استقالل از طبیعت کشیده 
توانائی طبیعی  بر  و  ای ساخت  وسیله  شد. 
خویش افزود، سهمی در گردش امور، نقشی 
در تامین غرایز طبیعی خود بدست آورد… 
فاصله  توحش  دوران  از  سرانجام  انیکه  تا 

گرفت. بقول انگلس، کار کرد و انسان شد.

کمونیسم یا نوعی » وقوف دماغی «! از راه 
رقم  ای  لحظه  همان  در  حواس،  و  مشاهده 
خورد که هستنده ذیشعور، جانوری با پتانسیل 

ذخیره سازی بلند مدت ذهنی ) حافظه (، به 
حکم غریزه، در گردش امور، در بازآفرینی 
طبیعت سهیم شد، بدون طرح و برنامه، بدون 
نقشه قبلی… بدنبال قوانین کور طبیعی، در 
تغییر جهان ناسوتی حضور یافت. موضوع 

تزهای مارکس در باره فویرباخ.

های  کوچ  ماهیگیری،  و  دوران شکارگری 
مکرر و گله وار، براثر افزایش حجم مطلق 
را  اهالی  مصرفی  ها  نیازمندی  و  جمعیت 
نشینی  یکجا  مرحله  به  تا  گذاشت  پشت سر 
رسید. کشاورزی و صنعت خانگی را کشف 
کرد. ذخیره سازی مادی را آموخت. بسمت 
نوعی مبادله در بستر مناسبات تباری، بسمت 
مدیریت،  نوعی  با  شد.  کشیده  کاالئی  تولید 
سرپرستی مستمر، دوگانگی در امور تولیدی 
و  بدنی  کار  جدائی  اداری روبرو گشت.  و 
تقابل،  و  تضاد  ندار،  و  دارا  برآمد  فکری، 

مالکیت خصوصی و دولت را تجربه کرد.

بستر تاریخی کمونیسم علمی

گذار از تصاحب گروهی بر امکانات طبیعی، 
از عدم مالکیت خصوصی و دولت به دوران 
مالکیت خصوصی و دولت، آرایش طبقاتی 
جامعه، استثمار و استعمار، ارتزاق از قبل 
کار غیر در فرآیند بازآفرینی زیست جمعی 
انسان ها، از نظام بردگی، با مدیریت اشراف 
برده دار، نظام فئودالی، با مدیریت اربابی، 
دعوای بی حقوقان در قبال اشراف برده دار 
ید  خلع  قبال  در  شدگان  ید  خلع  خوانین،  و 
کنندگان برسر خورد و خوراک و پوشاک، 
دوران  به  طبیعی  اقتصاد  تسلط  از  گذار 
خصوصی  مالکیت  بستر  در  پولی  اقتصاد 

سده های متمادی بدرازا کشید.

عصر تولید و صنایع کارگاهی، رونق صنعت 
بازرگانی  و  تجارت  گسترش  نوردی،  دریا 
فرامرزی، عصر سرمایه و سرمایه داری، 
آغاز  مبادله  ارزش  ایجاد  برای  انبوه  تولید 
اکتشافات، صنعت  و  اختراعات  شد، عصر 
فرا  فنی…  و  علمی  های  پیشرفت  بزرگ، 
و  مولد  انسان،  مطلق  تابعیت  دوران  رسید. 
اقصادی  و  طبیعی  کور  قوانین  از  متفکر، 
خورد.  ورق  تمدن  بسود  تاریخ  آمد.  بسر 
حضور آگاهانه هستنده ذیشعور در بازآفرینی 
طبیعت، بازآفرینی زیست جمعی انسان ها را 
در دستور کار قرار داد. مارکس و انگلس، 

زبان این دوران بودند.
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با پیروزی بورژوآزی در انقالبات همگانی 
و استقرار نظام قتصادی و اجتماعی سرمایه 
خاصه  بحری،  و  بری  اروپای  در  داری 
در انگلستان و فرانسه، تقابل مستقیم کار و 
سرمایه مقدور شد. جدال آشکار میان عوامل 
اجتماعی کار و سرمایه، میان طبقه کارگر 
و طبقه سرمایه دار برسر مزد و اشتغال و 
سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه  آموزش… 
در  علمی  کمونیسم  و  صنعتی  پرولتاریای 
قبال بورژوآزی برسر قدرت سیاسی، برسر 
تمام  با  کامل  گسست  جهت  جامعه  مدیریت 
برآمد  گردید.  ممکن  کهن  عهد  مناسبات 
پرولتاریای صنعتی و کمونیسم علمی حکایت 
از امکان حضور جمعی و آگاهانه بشر در 
ارادی  بازآفرینی  امکان  طبیعت،  بازآفرینی 
زیست جمعی انسان ها داشت. در این راستا 
شد،  تاسیس  ها  کمونیست  اتحادیه  که  بود 

مانیفست حزب کمونیست تدوین گشت.

متریالیسم تاریخی، نه یک » تئوری تکامل 
بازآفرینی  چگونگی  به  که   !» اجتماعی 
بخش  دارد.  اشاره  ها  انسان  جمعی  زیست 
طبیعی و خود جوش آن، که شرحش رفت، 
با سیادت سیاسی بورژوآزی و استقرار نظام 
اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری به آخر 
مکانیسم  تولید،  داری  سرمایه  شیوه  رسید. 
در  شد،  مستقر  همینکه  فروش،  برای  تولید 
های  داوری  شاخص  تنها  به  جهنمی،  هر 
تاریخی بدل می شود. تعمیم آن در جغرافیای 

جهان، یک امر فنی است.

نچهآآ

شواهدی هست مبنی براینکه دنیای » آزاد «! 
اصال بسامان نیست. عصر تسلط انحصاری 
بدالئلی  جهان،  بازرگانی  و  تولید  بر  غرب 
کامال محسوس و قابل فهم – برآمد صنعتی 
و  جنوبی  کره  و  هند  و  چین  نیرومند  نسبتا 
روسیه و برزیل و مکزیک و… به مرحله 
که  نیست  بیخود  است.  رسیده  خود  پایانی 
و  آمریکا  کهن،  استعمار  خواران  میراث 
اروپا، تابع الزامات سرمایه های خودی، بیش 
از پیش بسمت اشغالگری و جنگ، گشایش 
زوری بازار، اشغال نوبتی کشورها، نابودی 
خلق های » یاغی «! ملت های » خاطی «! 
گرایش دارند. سرمایه داری با بحرانی همه 
اجتماعی و  و  اقتصادی  جانبه و ساختاری، 
سیاسی و حقوقی و ایدولوژیک، با محدویت 
بازار فروش، کاهش مواد خام و انرژی، با 

معضل اضافه تولید، با درد بی درمان تنزل 
نرخ سود روبروست. بورژوآزی نمی تواند 
ایجاد کند، قادر نیست مبادله کار و  اشتغال 
سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش را سازمان 
داده و بازآفرینی سرمایه در اوضاع و احوال 

جاری جهان را تضمین کند.

و  مالی  سالطین  رقابت  که  بینند  می  همه 
مستغالت  و  تسلیحات  و  بورس  صنعتی، 
بازرگانی  و  تولید  انحصاری  کنترل  برسر 
جهان  سیاسی  جغرافیای  گرفته،  باال  جهان 
دارد.  قرار  خشونتبار  تغییر  یک  در شرف 
جنگ یا انقالب به مساله امروز و فردا بدل 
بحران  همزمانی  مارکس،  بقول  است.  شده 
تضادهای  ای،  توده  های  آرامی  نا  رشد  با 
انقالب  به  طبقاتی را تشدید کرده و کار را 
می کشد. بیخود نیست که باز بورژوآزی سر 
کیسه شل کرده، امپراتوری سرمایه، آشکار 
و نهان، پول پخش می کند، ۱۸ میلیون، 20 
میلیون  و صدها  دهها  میلیون،  میلیون، ۷5 
دالر. بدنبال داوطلب وصول، از هر قماشی، 
با هر زبان و ملیتی، بدنبال فیلسوف و تئوری 
فروش و… می گردد. این توزیع نقدینه های 
ثروت،  و  دارائی  بوی  عام،  در مالء  کالن 
مال و منال » باد آورده «! خرده پا را مست 
کرده، متوسط را به تب و تاب انداخته، دچار 

سرگیجه کرده است.

من فکر نمی کنم که ترویج آشفته فکری ، 
فلسفه بافی نوخاسته های ناب اندیش و نامجو 
ارتباط  بی   !» مارکسیسم  و  مارکس  بنام » 
در  کارگری  جنبش  نیرومند  نسبتا  رشد  با 
ارتباط  بی  جهان،  جاری  احوال  و  اوضاع 
در  کمونیسم  و  انقالبی  پرولتاریای  برآمد  با 
سطح ملی و بین المللی باشد. جناب خدا مراد 
– فوالدی که تافته جدا بافته نیست. برعکس، 
مثل سایر نوخاسته های ناب اندیش و نامجو، 
با یک مشکل آزار دهنده، عدم هویت سیاسی 
 « کدام  روبروست.  مستقل  اجتماعی  و 
مارکسیسم «! آقای خدا مراد فوالدی؟ خیر، 

شما اینکاره نیستید. والسالم.
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حقوق بشر

پوسی رایوت و عفو بین امللل : احنطاط اعتراضات عمومی

دیانا جونستون
ترجمه توسط حمید محوی
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نام  به  بود  سازمانی  نبود،  یکی  بود  یکی 
عفو بین الملل که وظیفۀ خود را به دفاع از 
زندانیان فکری و عقیدتی در سراسر جهان 
منحصر ساخته بود. حرکت این سازمان بر 
موجب  که  شد  می  هدایت  اصل  دو  اساس 
حفظ  و  ماندن  طرف  بی   : بود  آن  موفقیت 
الملل  بین  عفو  سرد،  متن جنگ  در  تعادل. 
در آغاز فعالیت هایش بر آن بود تا اردوگاه 
منطقۀ  سه  در  زندانیان  نفع  به  را  هایش 
ایدئولوژیک به گونه ای متعادل سازماندهی 
کند : غرب سرمایه داری، شرق کمونیست و 
کشورهای در حال توسعۀ جنوب. اردوهایی 
که عفو بین الملل ساماندهی می کرد عاری 
بود  افراطی  حرکات  و  شعار  گونه  هر  از 
و شیوۀ کار نیز بر اساس اجتناب از جدال 
تمام  و  شد،  می  ساماندهی  ایدئولوژیک 
نیز روی شرایط جسمی و حقوقی  توجهات 
زندانیان تمرکز داشت. هدف آنها به خدمت 
برای حمله  بهانه  عنوان  به  زندانیان  گرفتن 
متقاعد  بلکه  نبود،  »دشمن«  دولت  یک  به 
فشار  ساختن  متوقف  برای  دولتها  ساختن 
روی مخالفان عقیدتی بود که دست به عمل 
خشونت باری نزده بودند و به عبارت دیگر 
بر  اند.  داشته  آمیزی  فکری صلح  رویکرد 
این اساس سازمان عفو بین الملل در حرکتی 
که می توانیم آن را تمدن ساز بدانیم، تأثیر 
ایجاد کرد و  قابل ستایشی در سطح جهانی 

در این زمینه توفیق زیادی به دست آورد.

بین  عفو  فعالیت  سرد،  یافتن جنگ  پایان  با 
الملل نیز پیچیده تر و مشکل تر شد. در آغاز، 
بیشتر »زندانیان عقیدتی« در بخش شوروی 
یا دیکتاتورهای دست نشاندۀ ایاالت متحده در 
آمریکای جنوبی به سر می بردند، یعنی آن 
چه که تقارن را تسهیل می ساخت بی آن که 
با ابرقدرت ایاالت متحده برخوردی به وجود 
بیاورد. ولی به ویژه از وقتی که دولت بوش 
به سوء قصد ۱۱ سپتامبر 200۱ واکنش نشان 
اصلی جهان  زندانبان  به  متحده  ایاالت  داد، 
تبدیل شد. یعنی رویداهائی که بر این سازمان 
ماهیتا انگلیسی-آمریکائی تأثیر گذاشت و آن 
در  قرارداد.  متناقضی  فشارهای  تحت  را 
به  موازین  آشکار  نقض  علیه  که  حال  عین 
شکلی که در گوآنتانامو روی می دهد و یا 
بازداشت فرا قانونی برادلی منینگ)۱(، باید 
واکنش نشان دهد، این گونه به نظر می رسد 
الملل زیر فشار قرار گرفته و  بین  که عفو 
باید چنین انتقاداتی را با انبوهی از انتقادات 
ایاالت متحده  علیه دولت هایی که از سوی 
و  اند، سبک  گرفته  قرار  تغییر رژیم  هدف 
کند.  برقرار  تعادل  آنها  بین  و  سنگین کرده 
در مورد »انقالب های رنگی« به پشتیبانی 
بشری  حقوق  های  سازمان  متحده،  ایاالت 
مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نه 
برای مشخصا دفاع از زندانیان سیاسی بلکه 

به طریق اولی برای افشای نقض قوانین به 
اند که کمابیش صحت  طور کلی بسیج شده 
دارد. در نتیجه، می توانیم بگوییم که ایاالت 
متحده بیش از پیش در کنترل عفو بین الملل 
پیشبرد  برای  آنرا  و  آورد  دست  به  توفیق 
اهداف سیاسی اش در عرصۀ بین المللی به 

خدمت گرفت.

مرحلۀ مهمی در روند کنترل و به خدمتگیری 
عفو بین الملل توسط ایاالت متحده به وقوع 
پیوست و در ژانویۀ گذشتۀ یکی از کارمندان 
کارکشتۀ وزارت امور خارجه سوزان نوسل 
ایاالت  الملل  بین  اجرائی عفو  مقام مدیر  به 
قدیمی  منشی  عنوان  به  شد.  برگزیده  متحده 
معاون وزیر امور خارجه برای امور سازمان 
و  نگارش  در  نوسل  خانم  المللی،  بین  های 
تهیۀ قطعنامۀ شورای حقوق بشر در سازمان 
ملل متحد در مورد لیبی شرکت داشت. این 
قطعنامه، بر اساس گزارشات اغراق آمیز و 
منفی باف تهیه شده بود و به عنوان مدرک 
به  متحد  ملل  سازمان  قطعنامۀ  توجیه  برای 
لیبی  بمباران  به  متعاقبا  که  شد  بسته  کار 
توسط ناتو و سقوط رژیم قذافی انجامید. خانم 
هوشمند«  »قدرت  اصطالح  مبتکر  نوسل 
مارک  عنوان  به  کلینتون  هیالری  که  بود 
نوسل  سوزان  کرد.  استفاده  آن  از  سیاستش 
به دلیل دفاع از حقوق همجنسگرایان زن و 
همجنسگرایان مرد، دو جنسیتی ها و تغییر 
جنسیت داده شده ها، شهرت بین المللی کسب 
کرد و ایاالت متحده را در وضعیت مدافع و 
پیشگام حقوق بشر در مقابل جوامع سنتی در 
جهان قرار داد که »قدرت هوشمند« ایاالت 
متحده آنها را تحت فشار قرارداده و حتی در 

پی سرنگون ساختنشان می باشد.

همانند  جدیدش  دوران  در  الملل  بین  عفو 
های  سازمان  دیگر  و  بشر  حقوق  دیدبان 
»بشر دوستانه« در غرب، از این پس دیگر 
مخالفان  علیه  واقعی  خشونت  بین  تفکیکی 
تأثیر  تحت  شده  اعمال  خشونت  و  عقیدتی 
تحریک عمدی قائل نیست. تحریک اختیاری 
در اینجا به اعمالی اتالق می گردد که تنها 
آمیز  خشونت  واکنش  و  تحریک  آن  هدف 
رژیم حاکم است تا متعاقبا برای متهم ساختن 
رژیم حاکم به عنوان رژیم سرکوبگر به کار 

برده شود.

گروه  شارپ)2(  جین  تحقیقات  اساس  بر 
زبان  به  )اوتپور-  »مقاومت«  صربستانی 
اعمالی  بود.  ترفندهائی  منشأ چنین  صربی( 
که معموال در تمام جهان به عنوان اغتشاش 
و بر هم زدن نظم عمومی تعبیر می شود، 
این بار به مقام ویکتورهوگو ارتقاء داده شد 

که در مقابل ناپلئون سوم مقاومت می کرد.

آن  بروز  شرایط  نه  و  مخالفت  کیفیت  نه 

به نظر نمی رسد. و هیچکس  اهمیت  حائز 
که  پرسد  نمی  و  کند  نمی  تأمل  لحظه  یک 
در برابر افرادی که دست به اعمال تحریک 
را  قوانین  عمدی  به شکل  و  زنند  می  آمیز 
می  نقض  خودشان  شدن  بازداشت  هدف  به 
کنند، چگونه باید واکنش نشان داد. چه باید 
کرد؟ آیا در چنین مواردی، قوانین را صرفا 
بخاطر آنها باید به حالت تعلیق درآورد؟ در 
حالی که در چنین مواردی، بازداشت کردن 
دیگر  از سوی  ولی  تبدیل می شود،  دام  به 
بازداشت نکردن نیز، اعتراضات عمومی را 
برمی انگیزد که اینگونه اعتراضات نمایشی 
را نمی پسندند. این موضوع یک معمای تمام 

عیار است.

عفو بین الملل توجه فوق العاده ای به مورد 
پوسی رایوت نشان داد، ولی تهدیدات و پی 
آسانژ  جولین  که  را  متحده  ایاالت  گردهای 
را به درخواست پناهندگی سیاسی واداشت، 

کامال ندیده گرفت.

موضوع برجسته ای که در این توجهات، و 
به همین گونه در انعکاس رویدادهای مرتبط 
رسانه  در  کلی،  به طور  رایوت،  پوسی  به 
و  لحن  باشد،  می  بررسی  قابل  غربی  های 
این معنا  به  برده شده است.  به کار  فحوای 
پی  به هیچ عنوان در  دیپلماتیک  دفاعیۀ  که 
سازی  آزاد  برای  مقامات  ساختن  متقاعد 
و  لحن  نیست.  شده  دستگیر  جوان  دختران 
فحوای واکنش ها بیشتر از همه تحریک آمیز 

به نظر می رسد.

مثال زیر این موضوع را روشنتر می سازد 
:

»ماشا، نادیا و ماریا، که بخاطر نمایش صلح 
آمیز و آواز با مضمون اعتراضی در کلیسا 
است  ممکن  برند،  می  سر  به  بازداشت  در 
شوند،  فرستاده  سیبری  در  کار  اردوگاه  به 
یعنی جائی که احتمال خطر تجاوز و دیگر 
بدرفتاری ها برای آنها وجود دارد.« )تمام 
بخش بزرگ نمائی شده در متن اصلی دیده 

می شود(

با  آواز  خواندان  رایوت؟  پوسی  »جرم 
مضمون اعتراضی در کلیسا.«

»عفو بین الملل در حال راه اندازی پاسخی 
محکم در سطح بین المللی است و تمام توجه 
ساخته  متمرکز  موضوع  این  روی  را  خود 
است. به ما کمک کنید تا یک کامیون ماسک 
اسکی رنگی به نشانۀ اعتراض برای رئیس 

جمهور پوتین بفرستیم.«

»حکم اعالم شده گواه بر تالش های فزایندۀ 
برای  طرفدارانش  و  پوتین  جمهور  رئیس 
است.  روسیه  در  بیان  آزادی  بردن  بین  از 
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به همین علت است که ما می خواهیم برای 
ماسک  کامیون  یک  پوتین  جمهور  رئیس 
رنگی »باالکالوا« بفرستیم. 20 دالر برای 
که  است  روشن  پوتین.  به  ماسک  ارسال 
را  زنها  این  کنند  می  سعی  روسی  مقامات 
به سکوت وادارند و مبارزان دیگر را نیز 
مورد تهدید قرار دهند – باید جلوی آنها را 

گرفت.«

سروکار  لحنی  و  کار  و  ساز  ما  اینجا  در 
داریم که تنها می تواند مسائل را پیچیده تر 
آزاد  روند  نیز  سیاسی  دیدگاه  از  و  ساخته، 
پایان  از  پیش  را  جوان  دختران  این  سازی 
برای رئیس جمهور  اعالم شده،  محکومیت 

والدیمیر پوتین با مشکل مواجه سازد.

عفو بین الملل، و به همین گونه رسانه های 
غربی دائما سعی کردند بگویند که روسیه به 
عصر استالین و سالهای ۳0 بازگشته و سیر 
فرانسوی  روزنامۀ  و  پیماید،  می  قهقرائی 
سه  تصویر  اول  صفحۀ  در  نیز  لیبراسیون 
زن جوان را منتشر کرد و نوشت :»اعزام 

به گولگ بخاطر یک آواز«.

بهائی که باید پرداخت  

آنالین،  اعتراضی  سازمان   )۳( اواز  سایت 
فراتر رفته و می نویسد :

»روسیه به تدریج تحت سلطۀ یک اتوکراسی 
شانس  بهترین  شود…  می  گرفتار  نوین 
بهای  که  شود  ثابت  پوتین  به  که  این  برای 
سرکوبگری هایش را باید بپردازد، اکنون در 

دست اتحادیۀ اروپا است.«

ها  دارائی  ساختن  مسدود  اروپا  »پارلمان 
قدرتمند  مناسبات  برای  اقامت  ممنوعیت  و 
پوتین را که متهم به جرائم و جنایات متعدد 
هستند، درخواست کرده است. )…( اگر ما 
اتحادیۀ اروپا را متقاعد سازیم که باید وارد 
عمل شود، این موضوع دوستان سیاستمدار 
اروپا  در  که  را  آنهائی  از  بسیاری  پوتین، 
حساب بانکی و محل اقامت دارند را متأثر 
خواهد کرد. باید نشان داد که تمام جهان آمادۀ 

مبارزه برای روسیۀ آزاد است«

اواز در ادامه می نویسد :

»آن چه در روسیه روی داده است به همۀ 
بین  همآهنگی  روسیه  باشد.  می  مربوط  ما 
المللی را روی موضوع سوریه مختل کرده 
و به همین گونه روی دیگر مسائل فوری بین 
ما  که  را  جهانی  روسی  اتوکراسی  المللی، 
خواهان آن هستیم، در هر کجائی که هستیم، 

تهدید می کند.«

جهانی را که ما خواهان آن هستیم؟ یا جهانی 

را که هیالری کلینتون خواهان آن است؟

»دوستان  گذشته  ژوئیۀ   ۶ گردهمآئی  در 
در  شورشیان  پشتیبانان  )یعنی  سوریه« 
علیه  کلینتون  هیالری  ژنو،  در  سوریه( 
روسیه و چین به دلیل مخالفت با پیشنهادات 
در  رژیم  تغییر  خواهان  که  متحده  ایاالت 
داد  پرخاشگری کرد و هشدار  بود،  سوریه 
: »فکر نمی کنم که روسیه و چین – برای 
پشتیبانی شان از رژیم اسد بهائی بپردازند. 
که  کاری  تنها  وضعیتی،  چنین  تغییر  برای 
باید انجام داد این است که نمایندگان هر ملتی 
که در اینجا حضور دارد به روسیه و چین 
اعالم کنند که آنها برای موضع گیریشان باید 

بهایش را بپردازند«

آنچه را که هیالری می خواهد، هیالری به 
تنگ  در جهان  کم  آورد – دست  دست می 
»جامعۀ بین الملل« مرکب از ایاالت متحده، 
متحدانش در ناتو و رسانه ها و سازمان های 

غیر دولتی کامال نابارور.

]اواز[ نتیجه می گیرد : »از هم اکنون متحد 
شویم تا به پوتین نشان دهیم که جهان او را 
مسئول خواهد دانست - برای ایجاد تحول تا 

آزاد سازی روسیه متحد شویم.«

کنندگان  امضا  »ما«،  کنیم.  فکر  ای  لحظه 
پوتین  »به  خواهند  می  ]اواز[  نامۀ  شکایت 
نشان دهند« که اگر چه او به شکل قانونی به 
ریاست جمهوری روسیه برگزیده شده است، 
آزاد  و  رژیم  تغییر  برای  خارج  جهان  ولی 

سازی روسیه تالش خواهد کرد.«

آزاد سازی توسط چه کسانی؟ پوسی رایوت؟ 
چه زمانی برای انتخابات خودشان را معرفی 
خواهند کرد؟ پس چگونه روسیه آزاد خواهد 
شد؟ با ایجاد منطقۀ ممنوعۀ پرواز؟ با به کار 

بستن پهپادهای ایاالت متحده؟

برای مخالفت با طرح های ایاالت متحده در 
باید »بهایش  بار روسیه  این  مورد سوریه، 
را بپردازد« و آیا پوسی رایوت از جمله این 

جریمه هائی است که روسیه باید بپردازد؟

دیگر  و  استار  پاپ  غربی،  های  رسانه 
بشردوستان خود رأی مانند گروه همسرایان 
نظریۀ غالب را به شکلی منعکس کردند که 
گویی پوتین این زنها را به دلیل آوازخوانی 
انداخته  زندان  به  کلیسا  در  او  علیه  هایشان 
که  گویند  می  اساسی  چه  بر  ولی  است. 
گرفته  انجام  پوتین  دستور  به  آنها  بازداشت 

است؟

باید دانست که ماجرا به شکل دیگری  ولی 
پوسی  دختران  این  پلیس   : است  داده  روی 
رایوتی را به دلیل شکایت کلیسا که از مسخره 

رضایت  کلیسا  پیشخوان  در  آنها  بازیهای 
بر  کلیساها  کرد.  بازداشت  نداشتند،  خاطر 
و  آئین  به  فضا  این  که  هستند  اعتقاد  این 
مراسم مذهبی اختصاص دارد. کلیسای شهر 
کلن در آلمان نیز برای بازداشت یک گروه 
که از سبک پوسی رایوت تقلید می کرد، به 

پلیس شکایت کرد )۴(.

رایوت  پوسی  که  نبود  بار  نخستین  برای 
آورد،  می  در  خود  تصرف  به  را  کلیسائی 
کاسۀ صبرشان  کلیسائی  مقامات  اینبار  ولی 
لبریز شد. این گروه چندین بار »علیه پوتین« 
آن  بودند و بی  پا کرده  به  تظاهرات هنری 
که نگران باشند و یا مشکلی برایشان روی 
دهد. در نتیجه باید بپرسیم که چرا رسانه ها 
پوتین را مسئول زندانی کردن پوسی رایوت 
معرفی می کنند و به او بر چسب »سرکوب 

علیه مخالفان« را می زنند؟

فیلمبرداری  سخنرانی  حال  در  را  پوتین 
که  کنم  می  فکر  من   : گوید  می  او  کردند، 
سختی  به  بازیهایشان  بخاطر  نباید  زنها 
مجازات شوند. ولی شما چه انتظاری دارید، 
روسیه دارای یک نظام قضائی است. قانون، 
پرونده  آنها،  بازداشت  از  پس  است.  قانون 
بر اساس شکایات مسیحیان که مقدسات خود 
را در معرض توهین دیده بودند سیر قانونی 
رایوت محکوم  پوسی  و  خود را طی کرد، 
شد. یک نکتۀ مهم را بد نیست یادآوری کنیم 
که شاهدان عینی نام پوتین را نشنیده بودند، 
در  که  کلمات رکیکی  و  از حرکات  تنها  و 
پیشخوان کلیسا توسط بازیگرانی که ماسک 
به چهره داشتند احساس تأثر کرده اند. ولی 
گویا که »ترانۀ« مربوطه – اگر بتوانم نام 
آن را ترانه بنامیم، و ابیات ضد پوتین بعدا 
رایوتها  پوسی  توسط  ویدئوئی  پخش  در  و 

اضافه و منتشر شده است.

حرف  پوتین«  »سرکوبگری  از  چرا  پس 
میزنند؟ پوتین را سرکوبگر معرفی می کنند، 
نافرمان  رهبری  با  غرب  که  بار  هر  زیرا 
فورا  در کشوری خارجی مواجه می شود، 
چنین  و  آید،  می  در  آب  از  »دیکتاتور« 
کشور  آن  که  است  معنا  این  به  موضوعی 
فاقد نظام قضائی، انتخابات آزاد، رسانه های 
موافق  شهروندان  و  بیان،  ازادی  مستقل، 
هر  غرب،  جمعی  تخیالت  در  است.  بوده 
»دیکتاتور« یک هیتلر و یک استالین است، 
و تمام نامالیماتی که در کشور روی می دهد 
بوده، و روشن  او  حاصل خواست شیطانی 
غربی،  تفکرات  همین  اساس  بر  که  است 
تنها آرزوی این رهبر نافرمان و دیکتاتور، 
باشد«. بی گمان  »کشتار مردم خودش می 
مجازی،  جهان  در  ]اواز[  اعتراضی  گروه 
عفو بین الملل و روزنامۀ لیبراسیون بیهوده 

از بزر چنین تخیالتی حفاظت می کنند.
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البته، بیهوده است تصور کنیم که شهروندان 
روسیه، یا شهروندان هر کشور دیگری، از 
باشند،  داشته  خاطر  رضایت  خود  رهبران 
به  را  آرای عمومی  اکثریت  که  وقتی  حتی 
دست می آورند. حتی کشورهای دموکراتیک 
انتخابات  در  را  محدودی  نامزدهای  تنها 
شرکت می دهد. ولی پس از قرنها اتوکراسی 
هیتلر،  و  ناپلئون  مغول،  تهاجم  تزاریست، 
با  کمونیستی  دیکتاتوری  و  بلشویک  انقالب 
و  اقتصادی  فروپاشی  و سپس  واحد،  حزب 
اجتماعی سال های یلستین، روسیه به شکل 
گسترده تعبیر خاص خودش را از دموکراسی 
سرمایه داری غربی به انضمام آزادی عقیده 

برقرار کرده است.

موضوع شگفت انگیز این است که : غرب 
پیما  قاره  بالیستیک  موشکهای  استقرار  با 
بازگشت  از  خدا«،  بی  »کمونیسم  سوی  به 
مورد  ترکیبات  به  ارتدکس  مسیحی  کلیسای 
نمی  نظر  به  خرسند  روسی  جامعۀ  احترام 
رسد و سنجه های غربی برای جامعۀ تبادل 
آزاد متحول شده است. از دیدگاه غرب، دیگر 
بلکه  اعتقادات مذهبی مطرح نیست،  آزادی 
جنسی  مناسبات  اشکال  آزادی  پس  این  از 
مذهب  سوی  از  غالبا  که  باشد  می  مطرح 

نکوهش شده است.

چنین امری شاید یک پیشرفت مهم تلقی شود، 
هزار  دو  مسیحی  که غرب  آنجائی  از  ولی 
سال وقت صرف کرد تا به چنین درجه ای 
از تعالی فکری برسد، می تواند در رابطه 
با جوامعی که چند دهه تأخیر دارند، صبر و 

تحمل نشان دهد.

ثابتی  موضوع  پیوسته  روسیه  تاریخ  در 
عبارت  موضوع  این  است،  داشته  وجود 
و  از غرب  تقلید  بین  که  از رهبرانی  است 
نامیده  اسالووفیلی  که   – روسی  سنت  تأیید 
از  پس  اند.  برده  سر  به  تردید  در   – اند 
در  سازی(  غربی  )یا  گرائی  غرب  دوران 
روسیه، به طور کلی طرفداران اسالو بودند 
که به پیروزی رسیدند، زیرا غرب بی هیچ 
احتیاطی بازه های طرفداران غرب را نفی 
کرد. این مورد خشونت آمیزترین بهانه ها را 
به رهبران غربی داده است که علیه روسیۀ 
این  شوند.  زور  به  متوسل  افتاده«  »عقب 
موضوع گویا که هنوز هم رایج است، ولی 
این بار با چرخش شگفت انگیزی در وادی 

پسا مدرنیته.

شمار زیادی از مفسران آگاه متذکر شده اند 
مفهوم  به  راک«  »گروه  رایوت  پوسی  که 
رایج که مرکب از خوانندگان و آهنگ سازان 
و نوازندگان موسیقی باشد، نیست. این گروه 
هیچ ترکیب خاصی ندارد، هیچ کار موسیقی 
به  ]طرفداران[،  مقابل  در  و  نکرده،  ضبط 

دارد،  موسیقی رواج  در جهان  که  مفهومی 
چیزی نخوانده و نرقصیده است. در بهترین 
حالت، می توانیم آن را به عنوان یک گروه 
پرسوناژ  طیف  در  هنری«  »پرفرمانس 
خنده دار »جی.جی« در کتاب های مصور 

»دونزبوری« توصیف کنیم.

.J.J

http://doonesbury.slate.com/
۸/strip/cast/member

از  توجه،  جلب  از  است  عبارت  آنها  هنر 
جمله، از طریق نمایش بدن عریان و جفت 
گیری در موزه یا صحنۀ استمناء در سوپر 

مارشه با مرغ مرده.

می  پرفرمانس«  که »هنر  است  این چیزی 
نامند. تحریک کردن. چه کسی چه چیزی را 
تحریک می کند؟ بر اساس نظریات رایج بین 
افرادی که چنین سبکی را به کار می بندند 
و خود را هوشمندتر از میرندگان عالم می 
دانند، هدف این است که توده های به خواب 
رفته را بیدار کنند، و به آنها نشان دهند که 
تابوها  آزاد زندگی کرد و  توان  چگونه می 
حاکم  قدرت  مقابل  در  و  هم شکست  در  را 

ایستادگی کرد و آن را به چالش کشید.

قابل  اشکال  در  تواند  می  هنری  پرفرمانس 
ولی  کند.  منتقل  مردم  به  پیغام سیاسی  فهم، 
پیغام سکس در معابر عمومی یا سوپرمارشه 

با مرغ مرده، کدام است؟

یا دست کم رسانه ها،  ولی گویا که غرب، 
سیاستمداران و بشردوستان غربی، به مفهوم 
اند و  برده  پیغامهای هنری پی  عمیق چنین 
پوسی رایوت را به عنوان حرکت معنی دار 

هنری علیه والدیمیر پوتین تعبیر می کنند.

چند در صد اندک ازمردم روسیه، به ویژه 
آنهائی که دائما به مالقات میکائل مک فول 
در  اش  سفارتخانه  در  متحده  ایاالت  سفیر 
و  معنوی  او حمایت  از  تا  روند  مسکو می 
مادی درخواست کنند، تنها این دسته از مردم 
این  با  احتماال  توانند  می  که  هستند  روسیه 
رایوت  پوسی  کارهای  دربارۀ  تعابیر  نوع 

موافق باشند.

که  دارد  وجود  زیادتری  خیلی  احتمال  ولی 
پوسی  های  هنرنمائی  روسیه  مردم  اکثریت 
رایوت را جلوه گاه »زوال غرب« بدانند. به 
ویژه وقتی که می بینند غرب هنرنمائی های 
آنها را تشویق و حتی تقلید می کند. و بر این 
اساس، در شور و هیجان برای به کار بردن 
مزاحمت  ایجاد  هدف  به  پالئی  و  پرت  هر 
سیاسی  جغرافیای  اهداف  با  که  دولتی  علیه 
سیاست  کند،  می  مخالفت  متحده  ایاالت 

تشویق  حال  در  کلینتون  هیالری  خارجی 
ژنرال  )چماق  »بوالوا«  منطق  بازگرداندن 
– نام موشکی که اخیرا روسیه پرتاب کرد( 
نّیت  است.  غرب  بزهکاری  و  زوال  علیه 
آنها هر چه باشد، پوسی رایوت هدیۀ بسیار 
)اسالووفیل(  اسالو  طرفدارا  برای  مناسبی 

است.

و از عفو بین الملل نوین و طرفدارانش، به 
جای هموار ساختن رنج نگارش نامه به نام 
مخالفان تحت شکنجه، خواهش می شود قاب 
دستمالی سوراخ شده را به بهای 20 دالر یا 

بیشتر خریداری کنند.

پی نوشت مترجم :

)Bradley Manning۱

دوملیتی آمریکائی – بریتانیائی متولد ۱9۸۷ 
در کرسنت در اوکالهوما. تحلیل گر نظامی 
از  درجه  سومین  سرباز  آمریکا،  ارتش  در 
پائین، او متهم است که ویکیلیکس و پرونده 
است.  کرده  منتشر  را  سّری  نظامی  های 
به  که  جنایتکاری  عنوان  به  را  او  برخی 
او  دیگری  برخی  و  کرده  خیانت  کشورش 
را مبارز سیاسی برای دموکراسی قلمداد می 
کنند. سازمان ملل متحد وضعیت اسارت او 
انسانی  غیر  کوآنتیکو  نظامی  پایگاه  در  را 
ویکیپدیای  در  است.  دانسته  بار  خشونت  و 
او را فردی از یک خانوادۀ مذهبی  فارسی 
ولی بی خدا معرفی کرده است که در عین 
یک  در  او  باشد،  می  گرا  همجنس  حال 
به دنیا  روستای محافظه کار در اوکالهوما 

آمده است.

)Gene Sharp2

شناس  ۱92۸سیاست  ژانویه   2۱ متولد 
هایش  نوشته  دلیل  به  که  است  آمریکایی 

دربارۀ مبارزه صلح آمیز مشهور می باشد

)Avaaz۳

اواز، با آواز اشتباه گرفته نشود، یک گروه 
انترنتی است که از طریق انترنت اعتراضات 
در  را  مختلف  موضوعات  روی  اجتماعی 

جهان مجازی هدایت می کند

۴(در این جا دست کم دو موضوع در رابطه 
ما  برای  هنری  اثر  جایگاه  و  هنر  جهان  با 
مطرح می شود. موضوع اّول رابطۀ اصل 
پوسی  خود  که  حساب  این  با  است.  بدل  و 
هنری  های  جریان  از  تقلیدی  نیز  رایوت 
سالهای ۶0 و ۷0 است. عالوه بر این می 
بینیم که تا چه اندازه پشتیبانی یا توطئه های 
قدرت  به  نزدیک  محافل  تبلیغات  و  سیاسی 
توانند  می  المللی  بین  سطح  در  حاکم  های 
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 - اصطالح  به   – عمومی  دریافت  وجه  در 
آن  مفهوم  تعیین  انضمام  به  هنری«  »اثر 
تأثیر گذار باشد. یعنی موضوعاتی که شیء 
کاندیدای جهان هنر را بی اعتبار می سازد. 
بی اعتباری این و یا آن شیء »هنری« به 
هیچ عنوان صرفا به دلیل مداخلۀ قدرت حاکم 
در  تواند  می  حاکم  قدرت  که  چون  نیست. 
حالت کلی و احتمالی به نفع هنر عمل کند. 
بنابراین علت بی اعتباری به توطئه و تعیین 
مفهوم از پیش ساختۀ اثر هنری مربوط می 
شود که از منافع سیاسی یا اقتصادی خاصی 
تبعیت می کند، در حالی که یکی از شاخص 
حقیقت  همانا  اصیل  اثرهنری  دائمی  های 
جویی بوده و هست و نه این بلندگوئی باشد 
یا آن  این و  اهداف جغرافیای سیاسی  برای 
درس  حال  عین  در  هنر  المللی.  بین  قدرت 
آزادی است و هر گونه وابستگی می تواند 
خسارات جبران ناپذیری به آن وارد سازد. 
تأکید روی چنین مسائلی در عین حال باید ما 
را متوجه فضای فرهنگی و هنری خودمان 
نماید و ببینیم که به عنوان مثال، آثاری که در 
محافل بین المللی مطرح می گردد، به کجا 
پشت  در  سیاسی  اهداف  چه  و  بوده  وابسته 

آنها نهفته است.

توضیحات  این  با  که  است  این  سخن  کوتاه 
در  رایوت  پوسی  مقلدان  چرا  که  بینیم  می 
در  اصلی  های  رایوت  پوسی  مثل  آلمان 
روسیه کارشان نمی گیرد و در رسانه های 
المللی منعکس نمی شوند. روشن است  بین 
که از یکسو تقلید صرف از یک جریان به 
تنزل محصوالتشان انجامیده و از همه مهمتر 
جریان های سیاسی حاکم و رسانه ها از آنها 

پشتیبانی نمی کنند.

پیش از این دربارۀ این موضوع منتشر شده 
است

۱( پل کرگ رابرتس :»پوسی رایوت«)۱( 
یا فریب خوردگان ساده دل در دام امپریالیسم 
و  هنر  گاهنامۀ   20۱2٫ اوت   2۸ آمریکا. 

مبارزه

http://g-honar-v-mobarze.blog-
2۷0/fa.com/post

2( حمید محوی :»پوسی رایوت یا عروسکان 
روسی که کرملن را به لرزه انداختند« فریب 
خوردگان ابتذال امپریالیسم آمریکا.29 اوت 

20۱2٫ گاهنامۀ هنر ومبارزه

http://g-honar-v-mobarze.blog-
2۷۱/fa.com/post

Pussy Riot et Amnesty Interna-
tional : Le déclin de la protesta-

tion politique

Source : Counterpunch

Diana Johnstone

20۱2 septembre ۶

http://www.michelcollon.info/
Pussy-Riot-et-Amnesty.html
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زخِم کهنه بر لشگریاِن رام

 

من همان سیاهی لشگرم

که َضرِب سنگی ست و صخره ای ست

بر مفهوِم استعماِل خارجِی َسپاتی.

تاریِخ ترخیصم

سوالی ست که هنوز

نه من

و نه حتی آن کس

که او را رعشه گر یافمت

پاسخی در رفِع آن نگرفتیم.

تاریِخ ترخیص؛

شاید، تاریِخ ترس

تاریِخ ترجیِح مرگ

تاریِخ پایاِن لشگریاِن سیاه که ما باشیم.

و پایاِن تاریِخ نامفهوِم سیاهی

بر پیکِر لشگِر راِم ما

و چیِرگی

بر ُچروکیدگِی زخمی کهنه

که پایاِن تاریخش نامیدند.

تا وقوع آن تاریخ

ترخیصم به تعویق

من همان سیاهی لشگرم!.

علی سالکی

فرهنگ و ادبیات
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فرهنگ و ادبیات

سایه ها !
بروی سایه پا نهادم و

 
          میان سایه گم شدم:

 
                    – به جستجوی هیچ!

 
 
 

نه پاسخی بروی سایه بود
 

           نه گم شدن درون سایه ها
 

                          مرا بروشنی کشاند
 
 
 

نه برق آن خرد
 

            که در میان ابر مبهمی ز واژگان جهید
 

                        و انتزاع را به سایه ای حواله کرد
 

                                              درون آن نهان نا کجا،
 

                                                           بروشنی رسید.
 
 
 

کنون ز سایه ها،
 

          ز سایه های کم بها بریده ام
 

                 و آن” درخت ” در درون ذهن خویش را
 

                                                     رها منوده ام
 
 
 
 

به دشت می روم
 

             و خیش را به جوِف خاک می زمن به شخم
 

                                                  و دانه می پراکمن
 
 
 
 

و آن خیال بارور به جسم دانه را
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              که  همچو شب پره

 
                         میان پیله بال می زند

 
و می رود

         که بند پای هر جوانه را
                     ز قید و بند دانه ها رها کند

 
              ” به نفی دانه می کشم”

 
 
 
 

و آب را به پای آن جوانه می کشم.
 
 
 
 

و دست می کشم بروی هر چه هست
 

                                   بروی خاک
 

                                          بروی دانه ها، جوانه ها
 

      ” و شک منی کمن هرآنچه را که ملس می کمن “
 
 
 
 
 

و بهر آنکه خستگی ز تن به در کمن
 

                      به دشت تاک می روم
 
 
 

و گوش می کمن
 

                 نوای سرخوش چکاوکی
 

                                    که سیر گشته از وفور دانه ها
 

              ” بدون آنکه ذهن باغ پر شود ز سود”
 
 
 

و جان تاک را
 

              نه در تاللویی ز روی خوشه های لعل
 

                                   نه از ورای موج نور بر فراز جام
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               ” که از درون جام باده مست می شوم”

 
 
 
 

و با دو چشم جستجو
 

             به پیشواز رقص شاخه ها میان باد می روم
 
 

و انعکاس رقص شاخه ها به ذهن من
                                     ترانه ایست

 
 
 
 

ترانه ای که وصل می کند مرا به زیسنت
 

                     ترانه ای که وصل می کند مرا به زندگی

                                                                              مسعود دلیجانی
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جهان درخواب سنگین است . . .  
     

جهان خواران اغواگرفرو برده جهانی را به خواب اندر

کنون در زیرچشم ما

به یاری هزاران گله گرِگ   مست وخون پروریله در کوه و دشت و در،

                                 به هرسو ناجیانه اسب می تازند و برهرسر زمین  پر نوا وکم دفاعی که منی خواهد

واین را بر منی تابد

که با شد بنده و

                 عبد وعبیدو سفله و نوکر،

به زور بارش خمپاره یا هر گونه جنگ افزاردیگردست می یازند !

 

به غارت می برند

بود ونبود مردمانی را

که در رجنند و سختی خود

                           دراین عالم !

و زآنان  می ربایند

هست شان گر

              ذره ا ی  شادی

و بر دشت الم شان می فزایندکوه ها ازغم !

 

و مهمیز زمان را

می دهند

بر دست غوالن مهیب جنگ

تا جوالن دهند هر جا که می خواهند

ومی تازندبر شهر و دیار مردم بی چا ره ای کهدستشان دیگر

ازآن چیزی که روزی بود برروشان گشا د ه

گشته بس کوتاه  !

پس ازلیبی

که افتاده چنین،

                      چون نعش سردی  بر زمین گرم

واینان می مکندش با ولع

فرهنگ و ادبیات
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                             تا قطره های 
واپسینش  نفت،   کنون بر طبل جنگ 

دیگری  بی تاب می کوبند،

رسیده نوبت خلقی دگر

تا طعمه ی این اژدهای هفت سر گردد

رسیده نوبت سوریه ی در خون و آتش 
غرق!

چه خواهد شد ؟

گراین هم بگذ رد چون لقمه ی چرب و 
لذیذی همچو لیبی

از گلوشان آن چنان آ سان؟

چه خواهد بود

              در فردای پر فریاد مان،

                                        چشم 
انتظارمان؟

به جز سنگین هجو می سخت

                                  برایران ؟!

و

   اما

        ما ؟

            که مانده بر کناری

                                  سرد و خاموش 
ایم ،در این اندک زمان و فرصتی که 

بیش و کم با قی ست ،

اگر زین خواب غفلت بار وسنگین چشم 
نگشائیم

به نقش بر آب کردن های یک سر 
نقشه های شوم و

                                                   
شیطانی نپردازیم،

هجوم سیل این فرهنگ پرنیر نگ را

                                     گر چاره 
نمنائیم؟

نگیریم پرد ه از آنچه به حیلت می کنند

                                              پنهان

و ازرخسار د یوانی که این سان می 
زنند

تیشه به ریشه ،هر کجا

                          در پوشش” یاری” به 
مردم

                                           یا ” دفاع 
ا زحق وآ زاد ی“،چه خواهد ماند مان 

فردا، به رخ

جزسرخی یک شر م ؟

چه خو اهد ما ند مان فردا به تن

 جزلکه ی یک ننگ ؟

 

برزین آذرمهر
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مجله هفته و شما
توضیحاتی برای مطالب ارسالی به مجله هفته و استفاده 

از مطالب مندرج در هفته
رفقا و دوستان عزیز، “مجله هفته” در نظر دارد به نشریه 
ای اینترنتی تبدیل شود که منعکس کننده نظرات سازمان 
ها کمونیست و افراد مستقل کمونیست و فعاالن کارگری 
انقالبی  های  چپ  و  ها  کمونیست  شما  باشد،  ایران 
ایرانی می توانید ما را با ارسال مقاالت و مطالب خود 
که  باشید  توجه داشته  لطفا  یاری رسانید.  امر  این  در 
 MS-Word دوک)  فایل  فرم  به  فقط  را  خود  مطالب 
های  فرم  به  انتشار،مطالب  از  فرمائید،  ارسال   (DOC
دیگر به دالیل فنی معذوریم. “مجله هفته” به هیچ حزب 
اما بی طرف نیست. مسئولیت  تعلق ندارد،  و سازمان 
هر مطلب منتشر شده با نویسنده آن می باشد! و “مجله 
هفته” هیچ نوع مسئولیت در برابرانتشار آن به عهده منی 
گیرد “مجله هفته” در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی 
کامال آزاد می باشد. توضیحاتی برای استفاده ازمطالب 
مندرج در مجله هفته هدف ما از انتشار این مطالب گام 
کوچکی در جهت اگاهی و روشنگری سوسیالیستی است 
از این جهت انتشار متام مطالب منتشر شده در هفته چه 
با ذکر منبع و چه بدون ذکر آن کامال آزاد می باشد. 
از منابع  از مطالب مجله هفته  از آجنا که بسیاری  اما 
دیگری است لطفا به ذکر منابع اصلی توجه داشته باشید
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