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  بيوگرافی

  

  
  

  محسن ابراهيمى

  
 

 

سوسياليستى و -دادن محافل کارگری محسن ابراهيمى، فعاليت سياسى خود را پيش از انقالب با شرکت فعال در سازمان
 در عين پيش از انقالب در مدارس آذربایجان به شغل معلمى مشغول بود و .گروههای کمونيستى در شهر تبریز شروع کرد

سرکوب گسترده رژیم اسالمى و  بعد از انقالب و در جریان. رشته جامعه شناسى در دانشگاه تبریز تحصيل ميکرد حال در
ناگزیر از زندگى مخفى شد و بعد از مدتى به عنوان پناهنده سياسى به  به خطر افتادن وضعيت امنيتى اش به تهران رفت و

کانادا ليسانس گرفته است و در حال  سى و مطالعات کارگری از دانشگاه یورک دردر رشته علوم سيا. کانادا رفت کشور
محسن ابراهيمى با تشکيل حزب کمونيست کارگری به این حزب . است حاضر مشغول کار در رشته مددکاری اجتماعى

   . حزب کمونيست کارگری استدفتر سياسیحال حاضر عضو  پيوست و در
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       مقدمه                                                                                            سياسی                     صعود و سقوط اسالم

 مقدمه
در این دو دهه، عظيم ترین دست . گذاشت هایى بود که بشریت پشت سر بيست سال اخير بى تردید یکى از تاریکترین دوره

احزابش  جهان سرمایه داری راستترین. بدست آمده بود زیر تعرضى بيسابقه قرار گرفت آوردهایى که در نتيجه نسلها مبارزه
سرمایه و طبقات . اقشار محروم جامعه راه انداخت به حقوق کارگران، زنان ورا به ميدان آورد و یک تعرض سازمان یافته 

جهانى در  قالب تاچریسم و ریگانيسم نبردی آشکار با کارگران را اعالم کردند و در سطح حاکم در اروپا و آمریکا در
تمام عيار عليه آرمان یک جنگ ایدئولوژیک  چهارچوب رقابت با بلوک شرق و با تداعى کردن بلوک شرق با کمونيسم،

  .سوسياليسم راه انداختند

نظام سرمایه داری پيوسته اند تقابل کارگران  در کشورهای آسيا، آفریقا، خاورميانه و آمریکای التين، که سالهاست به جرگه
این  درمنافع سرمایه جهانى و طبقات حاکم . داستان روزمره زندگى مردم بوده است و مردم محروم با دولتهای حاکم،

با این وجود . سازمانهای امنيت آدمکش پاسداری ميشد کشورها با حکومتهایى مجهز به ارتش و پليس تا دندان مسلح و فاسد و
خود هيچگاه  مبارزه کارگران و مبارزه سياسى مردم برای دخالت در سرنوشت سياسى و اقتصادی در اغلب این جوامع،

عنوان جزوی از زندگى سياسى در این جوامع ادامه   حکومتى و تزلزل سياسى بهمتوقف نشده است و تا همين امروز بحران
همراه خطر  سياسى و خطر از دست رفتن شيرازه امور از دست طبقات حاکم و دولتهایشان به این بحرانهای. داشته است

بقات حاکم این کشورها آماده کرد سياسى، زمينه را در ميان ط نيرومند شدن نيروهای چپ و تبدیل شدنشان به نيروی آلترناتيو
 . ارتجاعى با هر درجه سبعيت متوسل شوند که به هر نيروی

احتمالى  برای مقابله با گسترش حيطه نفوذ بلوک شرق و چه برای مقابله با بحرانهای در این دوره، آمریکا و دول غرب چه
مشخصا در . ارتجاعى آلترناتيو دست زدند سياسى در این کشورها، در سطح گسترده به شکل دادن و تقویت نيروهای

پایگاههای  .کشورهای هم مرز با شوروی روی جریانات اسالمى سرمایه گذاری کردند کشورهای خاورميانه، مخصوصا در
جنبش هار . سيا و سرویسهای امنيتى غرب ادارده ميشدند پرورش مجاهدین اسالمى در پاکستان با دالرهای آمریکا و مربيان

  .گسيل شدند زحکمتش افغانستان را به روز سياه نشانده از همين پایگاهها به افغانستان طالبان که مردماسالمى 

وقتى . اسالمى در ایران را فراهم کرد ترکيبى از همين فاکتورهای جهانى و داخلى بود که زمينه روی کار آمدن جمهوری
 سلطنت پهلوی در مقابل موج عظيمى از اعتراض کارگران وحکومت این طبقه یعنى  طبقه حاکم سرمایه داری در ایران و

نفت به صحنه سياسى آمدند، دول  مردم زحمتکش قرار گرفت، و مخصوصا وقتى کارگران و در پيشاپيش آنان کارگران
 این انتخاب به خاطر. فشرده و عظيمى برای رو آوردن جریان اسالمى کردند غرب و طبقه حاکم در ایران سرمایه گذاری

کثيف ترین، فاسدترین، جانى ترین، ضد  پتانسيل باالی جریان اسالمى برای به ميدان آوردن و فعال کردن لمپن ترین،
 دست و بال این جریان منزوی را گرفتند و کمک کردند تا به قدرت. جامعه بود کمونيست ترین و ضد کارگرترین عناصر در

کارگران، سازمانهای کارگری و کمونيستى،   نيروی درنده را به جانپرتاب شود و دست آخر در قالب جمهوری اسالمى یک
برابری طلبى رها  این تنها راه به خانه بازگرداندن نيروی عظيم آزادیخواهى و. انداختند زنان و نيروهای سکوالر و پيشرو

  .شده از اختناق سازمانيافته دوران سلطنت و شاه بود

غرب با پيروزی غرب به پایان رسيد  المى و در مقطعى که تقابل بلوک شرق ودهسال بعد از سرکار آمدن جمهوری اس
 فروریزی نظام دو ابرقدرتى، و همزمان با آن اوج گيری بحرانهای. فراهم شد ميدان برای عروج نيروهای ارتجاعى بيشتر

تجعترین نيروها در قالبهای فاسدترین و مر حکومتى در کشورهای متعلق به بلوک شرق و غرب، آن زمينه ای بود که در آن
کشورهای ازهم  نيروهای ارتجاعى که در این شرایط فعال شدند در. ميدانداری پيدا کردند مذهب و ناسيوناليسم امکان

اردوی . کشورهای خاورميانه و آسيا لباس دین برتن کردند گسيخته بلوک شرق عمدتا در قالب ملى به ميدان آمدند و در
  . پيدا کرد ای برایشان جانيانى را تحویل داد که در قساوت و بيرحمى کمتر ميتوان لنگه ارتجاع ملى و مذهبى
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 ای انداز سرنگونى آن نتایج دوگانه سياسى کنونى و چشم به قدرت رسيدن جریان اسالمى در ایران و غرق شدن آن در بحران
برخوردار کرد و از طرف  یک پشتوانه معنوی و مادی دولتىنيروهای ارتجاع اسالمى در منطقه را از  از یکطرف،. دارد

بدست گرفتن قدرت توسط جریان مذهبى در ایران، انواع گروههای  بعد از. ای را در مقابلشان قرار داد دیگر افق تيره
 فعاليتهای اختيارشان گذاشت به تهران دفتر باز کردند و با استفاده از امکانات مالى که جمهوری اسالمى در اسالمى در

 اما در عين حال رژیم. جانيان اسالمى و اعزام آنها به کشورهای مختلف شد تهران مرکز پروش انواع. گسترده دست زدند
تبدیل شده و در حال غرق شدن در دریایى  اسالمى در خود ایران با شتاب و در مقياس وسيع به یک جریان منزوی و منفور

  تجسم معاصر دخالت مذهب در نهادهای حکومتى است یک تصویر واقعى و زنده  کهجمهوری اسالمى. از نفرت مردم است
چه پدیده چرکين و نفرت انگيزی  این حقيقت در مقابل مردم ایران، منطقه و جهان گذاشت که ترکيب مذهب و حکومت از

ون انزجار مردم، در سراشيبى سياسى در منطقه، در مقابل موج رو به افز جمهوری اسالمى، قدرتمندترین حلقه اسالم. است
های  پایان جدی بر عمر ننگين فرقه پایان عمر اسالم سياسى در قالب حکومتى آن در ایران، یک نقطه. غلت ميخورد سياسى

لجنزار  سرکار آمدن جمهوری اسالمى تکانى بود که انواع فرقه های اسالمى را از اگر. دیگر اسالمى در منطقه خواهد بود
ها را به  حکومت تکان دومى خواهد بود که این فرقه به بيرون پرت کرد و به جان مردم انداخت سرنگونى ایناسالم سياسى 

 . گرداند همان لجنزار باز خواهد

این یک اختالف کالمى آیت اهللا . است برداشته امروز، زیر فشار اعتراض گسترده مردم، جمهوری اسالمى از درون شکاف
سياسى  این یک شکاف. اختالف ایدئولوژیک در ميان فرقه های مختلف جنبش اسالمى نيست .ستها در حوزه های مذهبى ني

این یک جدال درونى است که مستقيما . است است و در پاسخ به موقعيت و چشم انداز بحرانى حکومت اسالمى شکل گرفته
  جنبش رو به گسترش ضد حکومتیک اختالف سياسى در تاکتيک مقابله با. دارد نجات حکومت اسالمى را در دستور

که ميان مردم و حکومت اسالمى  این کشمکش درونى محصول و انعکاس مستقيمى از کشمکش و جدالى است. اسالمى است
همانقدر این شکاف درونى رژیم بيشتر دهان باز خواهد کرد و هر چقدر  هر چقدر فشار مردم بيشتر شود. در جریان است

در شرایطى قرار گرفته است  جمهوری اسالمى. در مردم قدمهای بيشتری به جلو خواهند گذاشتبيشتر شود همانق این شکاف
از درون اسالم سياسى قادر به نجات رژیم " آلترناتيو"هيچ شکل . ميشود که به هر سمت ميچرخد با بن بست سياسى مواجه

اولين قدمى است که باید در مسير مبارزه  اسالمىو نابودی رژیم . راه حل بحران رژیم اسالمى در نابودی آنست. بود نخواهد
  .برداشت با مناسبات سرمایه داری در ایران

 ٭٭٭

بدست نيروهای اسالمى در جهان به وقوع  جنایاتى که در دو دهه گذشته. تاریخ طبقات حاکم سرشار از لکه های خونين است
 وره قربانيان زیادی از کمونيستها، کارگران و همهاین د. های این تاریخ است پيوسته است یکى از ننگين ترین دوره

را در مقابل چشمان مردم قرار داد که  اما در عين حال بار دیگر این حقيقت. نيروهای آزادیخواه و برابری طلب گرفت
تاکيد  بر روی این حقيقت. حاضر است کثيفترین نيروها و جنبشها را راه بياندازد سرمایه داری در راه منافع طبقاتى خود

سرمایه دار است، مادام که بنياد نابرابری  گذاشت که مادام که مناسبات سرمایه پابرجاست، مادام که قدرت دست طبقه
آرامش،  نابرابر طبقاتى سرمایه داری مستقر است، بشریت از سعادت، صلح، رفاه، آزادی، اجتماعى و اقصادی یعنى نظام

  .آسایش و برابری محروم خواهد بود

به عروج، سير تحول و چشم انداز اسالم  عه ای که پيش رو دارید حاوی مقاالتى است که در آنها جوانب مختلف مربوطمجمو
 غرب از این جنبشها در گذشته و موضع کنونيشان در قبال آلترناتيوهای درونى سياسى و جنبشهای اسالمى، حمایت دول

سرکرده این جنبشها یعنى حکومت اسالمى  مشخصا. ر گرفته استجریان حاکم اسالمى در ایران، مورد بحث و تحليل قرا
گرایشى از درون جنبش اسالمى که ميخواهد چهره ضد انسانى اسالم و  همچنين. موضوع مرکزی اغلب مقاالت است

های اش را به همين جناح از جنبش اسالمى را رنگ کند، به همراه گرایشى از اپوزیسيون که تماما سرنوشت سياسى جریانات
   .نوشته ها تفصيال مورد تحليل قرار گرفته است اسالمى گره زده وجه دیگری است که در این
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اند، به  اند و جانباخته اسالمى مبارزه کرده این مجموعه را به تمام انسانهایى که عليه جنبش بينهایت کثيف و ضد انسانى
تعطيل ناپذیر   مبارزه با مذهب و جریانات اسالمى و حکومت اسالمى بخششریف و آزاده ای که کمونيستها و تمام انسانهای

   .شان عليه نظام سرمایه داری است تقدیم ميکنم مبارزه

 

 محسن ابراهيمى

 کانادا-تورنتو

  ٢٠٠٠آوریل  ٤
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  "صعود و سقوط اسالم سياسی"

 
قدرت گرفتن اسالميون در . اند فعال شده قریب دو دهه است که جریانات اسالمى در صحنه سياسى خاورميانه و شمال آفریقا

طول  در. مادی ومعنوی دولتى برخوردار کرداین جریانات بود و آنها را از پشتوانه  ایران، نقطه مهمى در روند رو آمدن
در روندهای سياسى جهانى و سير تکوین آینده  این دو دهه، تحليل زمينه های عروج جریانات اسالمى، جایگاه و اهميت شان

و  سطح تئوری سياسى در ميان محافل دانشگاهى و متخصصين مسائل شرق و خاورميانه شان به یک محور مهم بحث چه در
  .غرب تبدیل شده است های سطح انستيتوها و مراکز سياست گذاری استراتژیک وابسته به دولتچه در 

 . توان سراغ گرفت مى ها نقاط اشتراک معينى را اگر از تنوع جزئى آرا بگذریم، در ميان اغلب تحليل

در ميان مردم " ویت اسالمىبازگشت به ه"جریانات اسالمى نشانگر  ها این است که عروج محور رایج در اغلب این تحليل
است و مردم با رجوع به اسالم و  های اسالمى در ميان مردم این مناطق ریشه دار اسالم و ارزش. است" اسالمى جوامع"

 کنند؛ در مقابل هجوم فرهنگ بيگانه غرب اسالمى، خالء هویتى خود را پر مى های حکومت" انتخاب"های اسالمى و  جنبش
 . برند فرهنگى و هویت بومى شان پناه مى کنند و برای دفع آن به ریشه های  در مقابلش سد درست مىدهند؛ واکنش نشان مى

کنند  ادعا مى .کنند زمينه بودن سکوالریسم در ميان مردم این بخش از جهان را استنتاج مى بى: آنها از این نقطه حرکت اوال
مذهب از آموزش و دولت، منطبق با شرایط اجتماعى،  ردنای بشریت مدرن مثال در مورد جدا ک که دستاوردهای پایه

یک  .حضور مذهب در سياست و زندگى اجتماعى این جوامع یک امر داده شده است. نيست فرهنگى و فکری این جوامع
غالب این تحليل گران برای تبيين بى حقوقى  ذهنيت" نسبيت فرهنگى"ئئوری . حقيقت پذیرفته شده و غير قابل سئوال است

 گویند دخالت مذهب در قدرت سياسى، مشروعيت مردمى دارد و یک امر دیرپا و مى :ثانيا. تاریخى در این جوامع است
ها را امکانپذیر کرده و شرایط ادامه  حکومت این ذهينت مذهبى مردم است که این. پایدار در سرنوشت آتى این جوامع است

  .حضورشان را هم بوجود آورده است

جوامع به اصطالح اسالمى است، این  های اسالمى موضوع مبارزه گسترده مردم همين بينند که حکومت حتى وقتى مى
زدن  مبارزه برای کنار. مبارزه در این جوامع، مبارزه مردم با حکومت اسالمى نيست گویى. شناسند مبارزه را برسميت نمى

به حقوق شناخته شده انسانى، رفاه  ت یافتنمبارزه برای دس. حاکميت سياسى مذهبى و بدست گرفت سرنوشت نيست
ای که در یک طرف آن مردم با خواسته  مبارزه. اجتماعى و سياسى نيست اقتصادی، دور کردن دخالت مذهب در شئونات

اختالفات درونى جنبش اسالمى زیر ذره بين  معموال. های مذهبى انسانى قرار دارند و در طرف دیگر جریانات و جنبش های
مقابل  ها در اصالح طلبان در مقابل محافظه کاران، مدرن: شوند اصلى سياسى معرفى مى گيرند و به عنوان روند ىقرار م

بدین ترتيب، مبنای . مقابل اسالم فاندامانتاليست ها در مقابل افراطيون، در یک کالم اسالم مدرن در سنت گرایان، معتدل
مردم در  و نقش. های اسالمى است های درونى جنبش ش ميان جناحسياسى این جوامع، کشمک تحليل سياست و روندهای

ها با اهداف  ها، طبقات با منافع واقعى شان، جنبش تحليل در این. نهایت حمایت از قطب معتدل در مقابل قطب افراطى است
مردم اسالميند، . دارندخارجى ن ها و آرا و افکار متضادشان وجود متقابل شان، نيروهای اجتماعى با گرایش سياسى متضاد و

   .قاعدتا باید در چهارچوب فرهنگ اسالمى شان محدود بماند ها مشروعند و دنيای سياسى شان هم حکومت
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 یک ادعای پوچ است " بازگشت به هویت مذهبى"

کبوترهای حرم و زنان  کنند، معموال یاد گنبد و مناره و خاورميانه و شمال آفریقا نگاه مى مفسرین و مستشرقين غربى وقتى به
 اگر از دریچه نگاه اینها به. افتند گذاران خودباخته مى افسارگسيخته و بمب  کش و حزب اهللاهللا های آدم پيچيده در حجاب و آیت

این دنيایى است با . سکوالر و مدرن ببينيد نگاه کنيد، بزحمت خواهيد توانست نشانه هایى از افکار و آراء" جهان اسالمى"
آحاد  دنيایى است که. ها و مناسبات سکوالر بل ارزشثابت، جامد و آلرژیک در مقا های اجتماعى، سياسى و روانى شاخص
ندارند، شهيد پرورند، شهادت طلبند، ماتم دوستند،  فرهنگ تحمل. اش عميقا از مذهب و خرافه های مذهبى متاثراند ميليونى

دومش را درجه  حتى زن، خود موقعيت تحقير شده و. جزو داده های ذاتى انسان این جوامع است زن ستيزند و همه اینها
ای سازگار با طبيعت این جوامع و این مردم  حکومت اسالمى پدیده و مهم تر از همه،. ای دوست دارد درونى کرده و تا اندازه

 . است

متولد، یک نفر به جمعيت اسالمى افزوده  با هر تازه. روند ای سراغ این جوامع مى تحليل گران با جمعيت شناسى ویژه این
معترض  صدها هزار کمونيست و آته ئيست و. گشاید ای اسالمى چشم به جهان مى خانواده  دليل که درشود، صرفا به این مى

های امنيت سوهارتو و ضياءالحق و  سازمان که نصيبشان از زندگى جز زندان و شکنجه چيز دیگری نبوده و به دست
فردی  در نظر مفسرین غربى،. شوند محسوب مىدر آمار این جوامع جزو جمعيت اسالمى  اند، مالعمر و خمينى قتل عام شده

را نشناسد و در طول عمرش یک بار هم در  اند، حتى اگر مسجد محلش که از بد حادثه اسم اسالمى در گوشش فوت کرده
 مخصوصا بعد از عروج جریانات اسالمى، دروبين. مسلمان از جامعه اسالمى است مقابل خدا دوال نشده باشد، عضوی

دنيای مردم این جوامع به خورد افکار عمومى  ها و مشغله های آنها را به عنوان ، دنيای اسالميون و ارزشها ژورناليست
 . جهان داده است

خط فکری، متخصص برای  های علوم سياسى و ارتباطات بين المللى در دانشگاههای غرب، با این دپارتمان هاست که سال
افکار اساتيدی چون جان اسپوزیتو، ساموئل . دهند آموزش مى ارت خارجهمراکز تحقيقى دولتى و کادر سياسى برای وز

جان اسپوزیتو، یک متخصص  .هاليدی و دهها آکادميسين همفکرشان ميدان دار مباحثى از این قبيل هستند هانتيگتون و فرد
دهد که در حال  ر مىمردم شرق، به دول غرب هشدا" حقوق"از  دانشگاهى در زمينه جریانات اسالمى، تحت عنوان دفاع

یک شيوه مطلق و تنها راه  به غلط به عنوان) به زعم ایشان سکوالر فاندامنتاليسم(سکوالر اداره جامعه  حاضر خود شيوه
دیگر بخصوص مدل اسالمى یک شيوه آنورمال و غير منطقى و  های شود و مدل توسعه سياسى جامعه در نظر گرفته مى

تعيين ماهيت حکومت و  خواهد که حقوق مردم کشورهای اسالمى را برای ن از دول غرب مىایشا. گردد مى عقب مانده تلقى
 استقرار و عمل کردن قوانين اسالمى و یا دخالت فعالين اسالمى در دولت به نظر ایشان نباید به. رهبریشان برسميت بشناسند

را ) های اسالمى بر سرنوشت مردم حکومت نمنظور حاکم شد(باید در عمل حق تعيين سرنوشت این کشورها . اعتراض کرد
روستا،  اقليتى از جوامع اسالمى برای سکوالریزه کردن جامعه، در ميان مردم شهر و گوید که بر خالف تمایل مى. قبول کرد
 . اند بشدت سکوالریسم را اینترناليزه نکرده ها و باورهای سنتى غالب است و اکثریت مردم از طبقات مختلف ارزش

از هم  ها، مهم تر از هر چيزی بر اساس دین گوید تمدن مى" ها جدال تمدن"تحت عنوان  ئل هانتينگتون در تز مشهورشسامو
انسان، فرد و گروه، شهر و دولت، والدین و  های مختلف در مورد رابطه خدا و مردم متعلق به تمدن. شوند متمایز مى

بزودی  ها محصول قرنهاست و کنند و این تفاوت ها، متفاوت فکر مى حقوق و مسئوليت کودکان، شوهر و زن، و اهميت نسبى
با این که : کند رود که ادعا مى فرهنگى آنقدر پيش مى های ایشان در اثبات جامد و جاودانه بودن تفاوت. محو نخواهند شد

 ایدئولوژیک سئوال -طبقاتى  یها نویسد در جدال مى. های فرهنگى نه اقتصادی قابل تغييرند، اما تفاوت های سياسى و تفاوت
ها سئوال به این صورت  در حالى که در جدال تمدن. طرف قرار بگيرند توانند در یک مردم مى" کدام طرف هستى؟: "اینست
شود به  البته خود ایشان مجبور مى .این سئوال مربوط به یک امر داده شده و غير قابل دگرگونى است" چه هستى؟ تو: "است

 گوید در گذشته این اليت جوامع غير غربى، معموال تحصيل مى. بحث مغایر است ه کند که کامال با ادعای موردحقيقتى اشار
بودند، اما مردم معمولى غرق فرهنگ  ها و رفتار غرب را جذب کرده بودند که ارزش... کرده های اکسفورد و سوربن و

   اند، در حالى که فرهنگ، رها بيشتر غرب گریز و بومى شدهاليت این کشو. است اما این اکنون برعکس شده. بومى بودند
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 اند، در حالى که فرهنگ، اليت این کشورها بيشتر غرب گریز و بومى شده. است اما این اکنون برعکس شده. بومى بودند
 . است روش و عادات غربى، بخصوص آمریکایى، در ميان توده های مردم محبوب تر شده

کند که اکثریت مردم ایران  در لندن اظهار مىسياسى  با توجيهاتى مشابه، آقای فرد هاليدی استاد دانشکده اقتصاد و علوم
دوران بعد از اسالم اشتباه کرد،  و این که دوران بعد از آخوندیسم را نباید با. و مسلمان خواهند ماند اند همواره مسلمان بوده

 ند که مایلندگویا خود مردم هست. پایان ندارد و پایانش هم دلخواه کسى نيست چون اسالم هم مانند هر دین بزرگ دیگری
ایران را جوانان شکل خواهند داد، که یکى از  گوید آینده نظام سياسى مى. های اسالمى همچنان زندگى شان را تباه کند ارزش

بعد از رژیم اسالمى  به این معنا از نظر ایشان روند. های اسالمى توهين شود خواهند به ارزش نمى مشخصات شان اینست که
 ." یک اسالم آزاد و مبتکرتر شکوفا شود خواهد بود، بلکه اجازه خواهد دادنه تنها ضد اسالمى ن"

هم  های متنوع دیگری های اسالمى و حاکم شدنشان در برخى کشورها به تببين جنبش اینها برای اثبات ضرورت عروج
در جوامع مورد بحث "  ملت-دولت "مقابل استقرار  از جمله این که رشد فاندامنتاليسم اسالمى، واکنشى در. شوند متوسل مى

شرق  اما در. محصول یک تکامل تاریخى طوالنى در عرصه سياست و اقتصاد بوده است " ملت-دولت "در غرب، . است
است که دچار بحران مشروعيت شده، چون  " ملت-دولت "در این جوامع این . یک امر تحميلى است"  ملت-دولت "پدیده 

همين نقطه .( فاندامنتاليسم اسالمى بيان سياسى این بحران است. بيگانه ریشه بدوانند ک تمدناند در ی ها نتوانسته این دولت
پروسه مدرنيزاسيون در ایران توسط شاه پرشتاب بود و  کنند که معموال تحليل گران ایرانى به این صورت بيان مى نظر را

این که . شوند ختم مى بينيم همه راهها به یک سر منشا ىم.)  بود٥٧اش انقالب  و منفجر شد و نتيجه جامعه عقب مانده نکشيد
در ذات مردم ریشه دوانده و به همين دليل مردم این جوامع  ای از جهان وجود دارد که فرهنگ و تمدن معينى در گوشه

 مقابل هر این مردم در .ای محدود از مناسبات اجتماعى و سياسى دور بزنند ای طوالنى در دایره دوره محکوم هستند برای
عرصه اقتصاد و چه در عرصه حقوق اجتماعى و سياسى واکنش  ای از دستاورهای بشریت انتهای قرن بيستم چه در جلوه

 . نشان خواهند داد منفى داشته و مقاومت

سياسى در غرب هم حمایت خود از جریانات اسالمى را با  ها و احزاب های دانشگاهى، دولت به موازات این آموزش
آمریکا در موارد زیادی  سران وزارت خارجه. اند های فرهنگى و اسالمى بودن این جوامع پيش برده تفاوت تى از قبيلتوجيها

 اسالمى حاصلى از فرهنگ حاکم در ميان مردم است و باید به همين معنا هم های اند که حکومت بر این تز سياسى تاکيد کرده
است که در گزارشى مفصل در مقابل  ترو، معاون وزیر خارجه آمریکا،اش رابرت پالي یک نمونه. برسميت شان شناخت

است  اسالم منبع غنى الهام: جریانات اسالمى را به این صورت فرمولبندی کرد که شورای روابط خارجى آمریکا، حاکم شدن
به ریشه های فرهنگى و اند، مردم  اعتبار شده های دیگر مانند کمونيسم، سوسياليسم و ناسيوناليسم عرب بى و چون ایسم

شناخت که مردم  را برسميت" حق"کنند و خواهند کرد و در این کشورها باید این  مراجعه مى مذهبى خود برای جهت یابى
 . خود تکيه کنند برای تشکيل نهادهای حکومتى خود به ميراث فرهنگى و اجتماعى

 د این حقيقت را ببينند که بخش اعظم مردم این مناطق، ازخواهن نمى توانند و اساسا آنان از پشت دیوار لجن اسالمى نمى
و برابر است و نه اسير جهالت و  های قرن بيستم در سطح جهان متاثرند و خواست شان، زندگى مدرن و آزاد پيشرفت

 به سيمای شهرهای بزرگ و صنعتى کشورهای خاورميانه که معموال محل اگر. خرافات و خونریزی جریانات اسالمى شدن
زنان و کارگران و جوانان و  در ميان: جوش جریانات اسالمى است نگاه کنيم، متوجه این حقيقت خواهيم شد اصلى جنب و

ئيست و آزادی خواه و برابری طلب و  تعداد قابل توجهى کمونيست و آته نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان این جوامع،
ای توسط دارو دسته  کودکان مدرسه ا این وجود، معلوم نيست چرا قتل عامب. به افکار و آراء خرافى وجود دارند معترض

فرقه جمال زیتونى در مصر، و سر بریدن روستائيان توسط جهادگران اسالمى  حماس، و یا کشتار نویسندگان مترقى توسط
عيت اینست که حتى برای واق. شود مى الجزایر به عنوان بازگشت به هویت فرهنگى اسالمى، به حساب این مردم گذاشته در

های قدیمى بى  که اسالم در بهترین حالت به یک سری تکاليف و عادت هاست بخش به اصطالح مذهبى این مردم، مدت
  های دینى و برنامه های  با آموزش ند ا های وقت تالش کرده همين سطح تعلق مذهبى هم، که حکومت. است تبدیل شده خاصيت
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 ور و بيرون ریختن کثافات نهفته دررسيدن دار و دسته های مذهبى در چند کش فشرده مذهبى حفظ کنند، به یمن به قدرت
اند، به یک پدیده مضر  حاکميتش زندگى کرده اسالم در ميان مردمى که مستقيما زیر. اسالم بسرعت در حال فرورریزی است

نيست، بلکه  گرایش قدرتمند به فرهنگ سکوالر در ميان جوانان فقط جاذبه های این فرهنگ .به حال زندگى تبدیل شده است
اش حکومت اسالمى است که یک  حامى رسمى اومت و دهن کجى به فرهنگ شرقى، سنتى، اسالمى و مشخصانوعى مق

 نسل جوانى که در این کشورها و مشخصا ایران جذب مدل. از سکوالریسم است ای ایش خصومت با هر جنبه مشخصه پایه
نيروهای اجتماعى و سياسى دخيل در  اروپایى زندگى شده است با همين کاراکتر و بسرعت جذب صفوف طبقه کارگر و

 . کند خود را در آنها منعکس مى شود و تمایالت و افکار سرنوشت جامعه مى

 های خالى اند که رجزخوانى متوجه شده. اند نيستند، حتى مذهبيون هم پى برده به این حقيقت که مردم مجذوب خرافات مذهبى
اسالميون، ناگزیر این را به یک شيوه معمول در   کشورهای خاورميانه،در اغلب. آورد مذهبى قلب کسى را به طپش در نمى

سيا و شيوخ عرب را  هایى از دالرهای خواهند محلى از اعراب داشته باشند، باید بخش که اگر مى اند فعاليت شان تبدیل کرده
 برای حفظ حضور خود، به یک در مصر ناگزیر شد" المسلمين اخوان"در دهه هفتاد و هشتاد، . صرف خدمات اجتماعى کنند

خواهد  بود که اگر نمى هم متوجه شده" الجهاد"حتى گروه . خدمات اجتماعى درمقابل دولت تبدیل شود رقيب جدی در ارائه
. ها وعده لباس و غذا بدهد باید به شرکت کنندگان در این کالس های قرائت قرآنش محل مگس پرانى مدرسين شود، کالس

تره هم " هویت اسالمى بازگشت به"هایش درباره  اسالميون، وقتى دید کارگران تونس به رجزخوانىرهبر  راشيد غنوچى
در انتخابات اخير . هایش از حقوق کارگران صحبت کند سخنرانى کنند، ناگزیر شد برای جلب نطر کارگران، در خرد نمى

آراء مردم، نه وعده مسجد  هستند، برای جلب" تيکغير پراگما"که گویا " روحانيت مبارز"حتى نمایندگان  مجلس در ایران،
 . کردند دادند و کالسور در محالت توزیع مى تراکتور و گندم مى ، بلکه وعده"حفظ بيضه اسالم"و کالس قران و 

فعال شدن اسالم در . پوچ است یک ادعای" بازگشت مردم به هویت اسالمى شان"ميدان داری جریانات اسالمى به  ربط دادن
ای و اصل شان نيست؛ از احيای تفکر  نيست؛ رجوع مردم به هویت پایه رميانه و شمال آفریقا، نشانگر بازگشت مذهبخاو

. شيطان و بهشت و جهنم نيست کند؛ شيوع اعتقاد مذهبى در قلب مردم، اعتقاد به خدا و توده مردم حکایت نمى دینى در
حتى . د و افت و خيزشان هم یک افت و خيز سياسى استدار برعکس، جنب و جوش جریانات اسالمى ماهيت سياسى

زمينى دارد و اساسا  ترین و مسخره ترین وجه فعاليت این جریانات هم، از طرف خودشان توجيهات ترین، خرافى جاهالنه
يدا اسالمى، در متن معضالت و مسائل واقعى امکان عرض اندام پ جریانات. اند ابزار سياسى برای پيشبرد اهداف سياسى

  .زمينه خود را هم با رفع این معضالت از دست خواهند داد اند و کرده

 های عروج جریانات اسالمى  زمينه

آفریقا،  قرن بيست، در دوره تسلط استعماری اروپا در کشورهای خاورميانه و شمال یک بار در اواخر قرن نوزده و اوایل
را به ایدئولوژی حکومتى فراگير در این منطقه تبدیل  ستعماری، اسالمهای ضد ا جریانات اسالمى تالش کردند از البالی تنش

عثمانى، خدیو مصر، شاه  کرد با داللى مابين خليفه اسالميستى سيد جمال الدین افغانى که سعى مى پان جنب و جوش. کنند
حد کند، وجه برجسته این منطقه را تحت خالفت یکپارچه عثمانى مت ایران، امير افغان و علمای آن دوره، کشورهای این

دموکراتيک در نتيجه پيروزی انقالب  های تجددطلبانه و مشخصا شيوع افکار و آراء سوسيال با حضور اندیشه .ها بود تالش
 . سياسى به حاشيه رانده شدند ها از صحنه اکتبر، این جریانات برای مدت

 در این دوره، متعاقب. جست و خيز جریانات اسالمى بودوقفه طوالنى در  چند دهه بعد از جنگ جهانى دوم، مصادف با یک
جمال . ایدئولوژی حکومتى غالب در این کشورها بود های استقالل طلبانه در خاورميانه و آفریقا، انواع ناسيوناليسم، جنبش

تور، فاک دو. مورد رجوع چه در ميان رهبران در قدرت و چه در ميان اپوزیسيون بود عبدالناصر شخصيت محوری و
 : جریانات اسالمى مساعد کرد های حاکم را متزلزل و شرایط را برای رو آمدن موقعيت این ایدئولوژی

   توانستند با های موجود نمى دیگر حکومت. پایه های ناسيوناليسم عربى لرزید با شکست اعراب در مقابله با اسرائيل،: اوال
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 عربى به ایده شيفت سياسى از ناسيوناليسم یک. تحریک عواطف ناسيوناليستى، برای خود پایه های اجتماعى دست و پا کنند

اسالمى  ای بود که در آن جریانات این زمين آماده. ها در این کشورها تبدیل شد حکومت های اسالمى، به روند مورد دلخواه
جریانات اپوزیسيون، پرچم اسالم جای ناسيوناليسم  هم در ميان احزاب حاکم و هم در ميان. در صحنه سياسى فعال شدند
" اسالمى جنگ مقدس"، به پرچم ٦٧پرچم ناسيوناليستى عبدالناصر در جنگ سال : گرفت مى تحقير شده و شکست خورده را

را سه پایه هویت ایدئولوژیک " سوسياليسم و اسالم پان عربيسم و"سرهنگ قذافى که . انور سادات عليه اسرائيل تبدیل شد
سوسياليسمش از مذهب " ان قبال هم گفته بود کهایش. (اسالم، یعنى رکن سوم این سه پایه بازگشت ليبى اعالم کرده بود، به

" جبهه رستگاری اسالمى"دولتى هم، امثال شيخ مدنى، رهبر  در خارج از محافل رسمى"). حقيقى اسالم ناشى شده است
ه کنار گذاشتند و یکپارچ که بقایای عواطف ملى شان را که در دوره های جنگ استقالل کسب کرده بودند، الجزایر زیاد بودند

اگر چه این جریانات را از یک پشتوانه معنوی و مادی برخوردار  به قدرت رسيدن رژیم اسالمى در ایران،. اسالمى شدند
 .شود عين حال هم نقطه اوج و هم آغاز زوال این روند محسوب مى ساخت، اما در

ناسيوناليسم عربى و مشخصا به  ىهای حکومتى ناسيوناليستى، فقط مربوط به موقعيت بين الملل ایدئولوژی شکست: ثانيا
های حاکم برای مردم فى نفسه  استقالل به عنوان یک پایه ایدئولوژیک دولت .فاکتور شکست اعراب در جنگ با اسرائيل نبود

. محروميت دروه استعمار پایان داده شود از نظر مردم قرار بود زیر این پرچم به فقر و. در خود یک امر مقدس نبود و
و به رفاه و  های سازماندهى استثمار طبقاتى هستند استقالل، خيلى زود نشان دادند که دولت ناسيوناليستى، بعد ازهای  دولت

ای در مقابل استعمار سر کار آمده  ها خود با بسيج توده دولت اگر چه این. امنيت اجتماعى و اقتصادی توده مردم بيربط هستند
در مقابل طبقه کارگر ميليونى و  ها را ای، خيلى زود این دولت عتراضات فزاینده تودهو محروميت ميليونى و ا بودند، اما فقر

کشورهایى که در دهه های گذشته اسالم سياسى به نحوی فعال بوده، شاهد  در اغلب. های محروم توده مردم قرار داد بخش
جمعيتى وسيع از بيکاران و جوانانى که  آوری روستایيان فقر زده به شهرها، رشد حاشيه نشينى، شکل گيری و گسترش روی

بسر  گذشت، و در فقر بيسابقه شان در نگرانى دائمى برای پيدا کردن نان روزانه مى ای اميد نداشتند، زندگى به هيچ آینده
قاهره، خارطوم، بيروت، دهلى، . خاوررميانه بود این سيمای مشترک اغلب مراکز شهری در کشورهای. بردند، هستيم مى
 . مشابهى داشتند م آباد و تهران سيمایاسال

هر جا . کرد شبحى بود که بر سر طبقات حاکم گشت و گذار مى ای، در چنين شرایطى، خطر رادیکاليزه شدن اعتراضات توده
ضدیت این جریانات با  کرد، چون بود، توجه طبقات حاکم و دول غرب به این جریانات افزایش پيدا مى چنين وضعيتى حاکم

این جریانات، از چنين زمينه های مساعدی تغذیه کردند و . بود جنبش کارگری و اعتراضات اجتماعى یک امر بدیهىچپ، 
مسائل جامعه به ميدان  های سياسى، با ادعای آلترناتيو حکومتى و پاسخ به معضالت و اقتصادی و بحران در متن این فقر

های غذا در سراسر کشور را یک برکت  دوم دهه هشتاد، شورش هدر نيم" جبهه رستگاری اسالمى"در الجزایر، . آمدند
المللى پول، سوبسيد  بين در سودان، زیر فشار بانک جهانى و صندوق. ها رشد کرد در متن این شورش آسمانى تلقى کرد و
ن بود که ژنرال چنين اعتراضات حاد اجتماعى و بحران سياسى ناشى از آ های نان راه افتاد، و بر متن نان قطع شد، شورش

الترابى، تحصيلکرده  حسن اش را اعالم کرد و بعدها جانورانى مثل ژنرال عمرالبشير و دکتر "اسالمى انقالب" نميری
 .سوربن، بر سرنوشت این مردم فقرزده حاکم شدند

 ناسيوناليستى های دولت. است بوده در کشورهای خاورميانه" سکوالر"های  علت موجودیت جریانات اسالمى، خود دولت یک
 در شرایطى که خود ورشکست شده بودند و هم برای قرار گرفتن در پشت یک حاکم، هم برای ایجاد سد در مقابل رشد چپ

ها، در باد دادن به  اغلب این دولت. دامن زدند ایدئولوژی حکومتى تازه و آلترناتيو، بيش از پيش به رشد جریانات اسالمى
. اعالم داشته بود "رعایا"کرد و مذهب رسمى برای  داشتند که به عنوان سایه خدا حکومت مىن مذهب، دست کمى از آریامهر

بر خود نهاد؛ در مدارس و رسانه ها برنامه های مذهبى را " مومن رئيس جمهور"از افتخارات انورسادات این بود که عنوان 
شریعت، منبع اصلى "و " است سالم، دین رسمى دولتا"به تعداد مساجد افزود؛ قانون اساسى را بر دو مبنای  افزایش داد؛

 .ميدان داد تا به عنوان نيروی دشمن چپ در دانشگاهها رشد کند" المسلمين اخوان"اصالح کرد؛ و به " قانونگذاری است
  م سکوالریس. "دادند مقابل چپ ميدان مى اکثر رهبران این کشورها، در پشت سکوالریسم نمایشى، به جریانات اسالمى در

9  



    ....صعود و سقوط                                                                           صعود و سقوط اسالم سياسی                   

بورقيبه، در  یکى مثل حبيب. اسالمى بود، تا تضعيف نقش دین در جامعهمقابل جریانات  ، بيشتر جنبه ابراز قدرت در"شان
های  توانست انجمن تراشيد، اما تا مى تاکسى را مى کشيد، ریش رانندگان ماه رمضان در انظار عمومى آب پرتقال سر مى

ها دالر مشروبات  ونميلي دیگری مثل جعفر نميری، از یک طرف معادل. کرد منتقدین چپ تقویت مى اسالمى را بر عليه
کرد،  کرد، ولى وقتى محاسبات قدرت ضروری مى ممنوع مى ریخت، رقص مدل اروپایى را الکلى به رودخانه نيل مى

در مورد افتخارات  .کرد تا قوانين شرع را جاری کند الترابى را به مقام دادستان کل منصوب مى موجودی مثل حسن
های شبانه و ممنوعيت مشروبات الکلى و  سنگسار و بستن کلوپ  به قطع دست وجناب معمر قذافى هم باید" سکوالریستى"

 . ها به زبان عربى اشاره کرد خيابان تغيير نام

 های موجود، نقش غرب و مشخصا آمریکا، در شکل دادن و تقویت برای دولت عالوه بر این جذابيت جریانات اسالمى
تعداد زیادی از فرقه های فعال . است روپاشى بلوک شرق برجسته بودهجریانات اسالمى در دوران جنگ سرد و پيش از ف

 هنوز گوشه و کنار دنيا پر از سربازان جان بر کف خداست که در دهه. هستند اسالمى، دست پرورده مستقيم سازمان سيا
ست و در آموزشگاه های مغزشان پوک شده ا چرخيد، خانه های کویته پاکستان، که با پول ميليونرهای عرب مى هشاد در طلبه

در  جریانات اسالمى،. طالبان محصول مستقيم این روند بود. اند آموزش نظامى دیده نظامى زیر نظر مستقيم سازمان سيا
مشخصا . کردند شوروی عمل مى چهارچوب سياست خارجى آمریکا، موثرترین ابزار ممانعت از گسترش حيطه نفوذ

از طریق حضور فعال این جریانات در صحنه . شد بلوک شرق محسوب مى در مقابله بااسالميون در ایران، یک حلقه اساسى 
غرب منطقه استراتژیک  کشورهای همجوار اتحاد شوروی، و مخصوصا به دست گرفتن قدرت سياسى توسط آنها، سياسى

قب حضور مستقيم خود داشت، بدون این که ناگزیر از تحمل عوا مى خاورميانه را از دسترسى رقيب جهانيش محفوظ نگاه
 . این سياست جهانى بود افغانستان نمونه موفق. کرد ایزه مى معنى، مقابله با بلوک شوروی را منطقه به یک. باشد

خواهد از وجود اینها در  نظر بى خاصيت شدند، اما غرب هنوز مى اگرچه بلوک شرق فرو پاشيد و جریانات اسالمى از این
خلق یک دشمن از ) غرب تمدن اسالمى در مقابل تمدن(، "ها برخورد تمدن"تز . تفاده کندجنگ سرد هم اس دوران بعد از

ای از دنيا وجود  دشمنان جدیدی باید در گوشه. سرد است های غربى برای مصرف سياسى بعد از جنگ طرف استراتژیست
سياسى و نظامى غرب بارها و  سران. تاین دشمن تروریسم اسالمى اس. زمينه رهبری آمریکا را فراهم کند داشته باشند، تا

 ای بعد از فروپاشى بلوک شرق رسما پيش بينى کرد که سابق ناتو در بيانيه ویلى کلس دبير. اند به صراحت این را اعالم کرده
 . فاندامنتاليسم اسالمى تهدید اصلى بعد از کمونيسم در مقابل غرب است

احزاب چپ و مشخصا احزاب پرو  بخش اعظم. ان این کشورها را افزودتمام اینها باید موقعيت خود چپ و روشنفکر به
رهبر اسالمى ضد آمریکا حتى اگر یک مرتجع تمام عيار هم بود مشغول  روس، در عرصه سياسى به الس زدن با این یا آن

تند به اتفاق پاکسازی شده خواس بودند و مى "اسالميون مترقى"ها دنبال  ای سال در ایران جریانات متعلق به تفکر توده.(بودند
متحدشان  امروز دیگر خود وزارت ارشاد و رئيس قوه مجریه رژیم اسالمى. تشکيل دهند های وزارت ارشاد اسالمى جبهه

جامعه "زدند و امروز تحت نام برقراری  اسالميون پرسه مى اینها دیروز تحت عنوان مقابله با امپریاليسم زیر عبای.) است
احترام به "کنند، بلکه زیر پوشش  نمى و در عرصه اجتماعى هم، نه تنها عليه خرافات مبارزه. کنند قتدا مىا به آخوند" مدنى

بيشتر  در ميان روشنفکران این جوامع هم امثال جالل آل احمد کم نبودند که. هستند ، خود یک پای ترویج دین"عقاید توده ها
در ایران، این تيپ روشنفکران کار را به . سکوالر کار و آراء مدرن ومشغول توليد هيستری ضد غربى بودند، تا اشاعه اف

  .نوشتن خاطرات سفر حج در ميانشان مد شده بود جایى رسانده بودند که

  های اسالمى زمينه های سقوط جنبش

 پرده سبز کردند که اگر غرب جلو رشد اسالم سياسى را نگيرد، بزودی مى انستيتوهای متخصص در مسائل شرق، پيش بينى
 . آسيای ميانه و خاورميانه و شمال آفریقا کشيده خواهد شد بر دور

  جنگ ایران و عراق دهها  در. در ایران، با داعيه گستردن دامنه نفوذ اسالم به جهان آغاز به کار کرد خود رژیم اسالمى
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 شدند تا پرچم اسالم را در کربال برافرازند و از آنجاه به سوی قدس روانه هزار نفر با این شعار و آرزو به کام مرگ فرستاده
در پایان کنفرانسى تاکيد " استراتژیک تهران انستيتوی مطالعات"ها به عنوان مسئول   موسوی خویينى١٩٩١در سال . شوند

در سطح  های رهایى بخش ای خواهد یافت و جنبش کنيم، موج انقالبات اسالمى قدرت تازه اگر ما قدرت اتمى کسب: "کرد که
محسن رضایى پيش ." ایدئولوژیکش نگاه خواهند کرد  تمام امکاناتجهان به جمهوری اسالمى به عنوان ابرقدرت جدید با

ميانه و کشمير هم به این  ایران و پاکستان و افغانستان اتحادی به وجود آید، بزودی کشورهای آسيای کرد که اگر بين بينى مى
د وزارت خارجه قيرقيزیستان همان موقع یک مقام ارش. (استقبال خواهد کرد اتحاد خواهند پيوست و چين هم از این اتحاد

برای این . گذارد مادی در اختيارشان مى های آسيای ميانه دنبال کسى خواهند بود که بيشتر پول و امکانات که دولت گفت
مدت  احمد خمينى در کنفرانس مربوط به استراتژی دراز.) اختالف سياسى مهم تر است ها، کيف پول از سمپاتى و یا دولت

و خمينى در پيام خود به زائرین . را گرفته است آمریکانا گفت که بعد از فروپاشى مارکسيسم، اسالم جایشدر مقابل پاکس 
شيطانى این  جهان"راه ایران را خواهند پيمود، قبل از این که " بالد اسالمى"آغاز بود و  مکه گفت که انقالب اسالمى یک

های اجتماعى  بيمارگونه سياسى، بسرعت در مقابل واقعيت های ن اتوپىای. را بتواند از حرکت باز دارد" حرکت ناگزیر تاریخ
اسالمى برای حفظ  نه تنها داعيه امپراطوری اسالمى به تحقق نپيوست بلکه خود رژیم. باخت و سياسى قرن حاضر رنگ

کنونى روبزوال رژیم قدرتمندترین جریانات اسالمى را در وضعيت  آینده. خود ناگزیر شده است به هر ریسمانى چنگ اندازد
 . توان سراغ گرفت مى اسالمى

اینها، چيزی نيست جز تبدیل شدن به فرقه های رو بزوال که  سرنوشت. کنند جریانات اسالمى دوره سقوط خود را طى مى
صحنه سياسى را فقط  این جریانات، فعال ماندنشان در. دهد سر و صدا تمام هویت شان را تشکيل مى عمليات مخرب و پر

موقعيت آتى این . ها تامين کنند دبستانى، نویسندگان مترقى و توریست توانند با جهاد مذهبى عليه کارگران، زنان، کودکان مى
ها، آزار زنان و  ژورناليست در مصر دید که کاری جز سر بریدن" گروه مسلح اسالمى"توان در آدم کشى  را مى جریانات

شان است؛ در سيمای  دید که قتل عام کودکان دبستانى شغل هر روزه" حماس"  کشانکشتن نویسندگان مترقى ندارند؛ در آدم
زیتونى دید که به کارگران نفت  خالد خلخال دید که کارش به خون کشيدن شهروندان فرانسه است؛ در گروه جمال باند

 .تادیا جوخه های مرگ به سراغشان خواهد فرس کند یا دست از کار بکشند و الجزایر اعالم مى

این  خود را مدیون شرایط تاریخى و جهانى و داخلى معينى بودند و با متحول شدن جریانات اسالمى، شکل گيری و رشد
ای  تضادهای جهانى دو اردوگاه شرق و غرب، در زمينه این جریانات، در متن. اند شرایط هم دوران سقوط خود را آغاز کرده

ناسيوناليست طبقات سرمایه  های کشورها، در ميان اعتراضات وسيع عليه دولتای در درون این  توده از فقر و محروميت
 اتکا به فریب مردم عروج کردند و موقعيت آینده شان هم به تحول در این دار، در فقدان آلترناتيوهای قدرتمند پيشرو و با

 . فاکتورها گره خورده است

ف به دوره سقوط جریانات اسالمى و به عنوان چتر نجات، تبيين جدیدی وقو از آنجایى که خود اسالميون و حاميانشان دقيقا با
  .دنبال کنيم که مربوط به این تبيين است اند، بهتر است بحث سقوط این جریانات را در بخش بعدی اسالم را علم کرده از

 "اسالم ميانه رو، اسالم آلترناتيو"

اسالمى  های اسالمى موجود و جریانات افراطى گویند با حکومت که مىاسالميونى است  منظورم از اسالم ميانه رو، اشاره به
کنند به عنوان  اند و ادعا مى های اسالمى در آمده حکومت ها و اینها معموال از درون بستر رسمى جنبش. هایى دارند فرق

افراطى نيستند، با : شوند ىم های اسالم با مشخصات مشترک زیر از دیگر جریانات اسالمى متمایز آموزش نمایندگان راستين
و  کنند اصول مذهبى را با مقتضيات جهان مدرن سازگار کنند اند، سعى مى مسامحه تروریسم و خشونت مخالفند، اهل گفتگو و

شود و خاتمى هم به  طرز تلقى محسوب مى در ایران، سروش به عنوان ایدئولوگ اصلى این. اند طرفدار اسالم دمکراتيک
 خواهد حکومت اسالمى را در جهت چنين تفسيری از اسالم تعدیل مدعى است که مى ر این تبيين از اسالمعنوان رئيس جمهو

 . اند ميانه رو انتخاب کرده عنوانى است که این جریان در ایران به عنوان شعار اسالم" جامعه مدنى. "کند
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آلترناتيو واقعى سياسى در مقابل جریانات اسالمى افراطى را خواهند  آیا این بخش جریانات اسالمى شانس تبدیل شدن به
ای برای ادامه حيات سياسى  تواند زمينه مى آیا همان دالیلى که اسالم و جریانات اسالمى را به قدرت پرتاب کرد، داشت؟

راند،  حاشيه مى قالب اسالم ميانه رو باشد؟ آیا همان زمينه هایى که جریانات اسالمى را به اسالم منتهى در قالبى جدید، در
 های جدید نيست؟  زمينه های منزوی شدن اسالميون در قالب

این جناح از اسالميون در آینده سياسى  های مختلفى برای اثبات این که ميان تحليل گران و محافل سياسى غرب، ئتوری در
 عالوه بر تز بازگشت به هویت اسالمى، یک تز دیگر هم بازپس گيری. رایج است کشورهای مورد بحث نقش خواهند داشت،

استقالل سياسى و اقتصادی از غرب  مراحل" جنوب"گویند تاریخ کشورهای  مى. است" ژیفاز فرهنگ و ایدئولو"تاریخى 
کشورهای جنوب در حال باز . شده است" فاز فرهنگ و ایدئولوژی"بعدی، یعنى  را پشت سر گذاشته و اکنون وارد مرحله

های  ها و دولت شخص، جنبشم بطور. گرفتن حوزه فرهنگ و ایدئولوژی هستند که قبال تحت تسلط شمال بوده است پس
اند، خواهند گرفت و صحنه سياسى آتى خاورميانه را یک سنت  بوده های ملى هایى را که محصول جنبش اسالمى جای دولت

 .است اشغال خواهد کرد" ترکيبى از ليبراليسم غربى و اومانيسم اسالمى"که  جدید سياسى

و ميانه رو و مدرن از طرف دیگر و شاخ  نتاليست و افراطى از یک طرفکنار این تزها، تقسيم بندی اسالميون به فاندام در
سمپاتيک  برخورد. های اخير بوده است دومى، یک مدل رایج در ميان دول غرب در سال و شانه کشيدن به اولى و حمایت از

این نحوه . شود  مىقوت مهم این جریانات محسوب دول غرب به این جناح از اسالميون، معموال به عنوان یکى از نقاط
 . از طرف غرب دالیل قابل فهم سياسى دارد برخورد به دو جناح اسالميون

آخر را  ای که در آن یک یا چند قدرت قرار است حرف اما هنوز نظم جهانى تثبيت شده جهان دو ابر قدرتى به پایان رسيده،
اسالم سياسى فعال به عنوان . پایان جنگ سرد است ای باز در مقابل جهان بعد از این مساله. بزنند جایگزین نشده است

منفور  منتهى دول غرب با وقوف به منزوی و. مورد توجه دول غرب و مشخصا آمریکاست فاکتوری در تکوین این پروسه
ن کنند و در هر یک از ای های اسالمى استقبال مى جنبش بودن جریانات اسالمى در ميان مردم، آگاهانه از جناح بندی درونى

تواند در کنار صدام  مى اولى یعنى جناح افراطى، همان شبحى است که. کنند ای را دنبال مى ویژه ها خاصيت سياسى جناح
غرب فراهم کند و به جهان یادآور شود که نظم جدید جهانى کالنتر  ای برای قدرت نمایى نظامى حسين گاه به گاه بهانه

دومى، یعنى جناح ميانه رو، که به همان  و.  فردا مقر اسامه بن الدن را بمباران کندتواند امروز بغداد و دارد که مى قدرتمندی
 تواند در جلوگيری از تحرک دارد یک ذخيره سياسى آماده است و بزعم غرب مى اندازه جناح دیگر ظرفيت سرکوبگری

 . سياسى رادیکاليزه و قدرت گيری چپ نقش داشته باشد

طبقاتى، محروميت  ند که رژیم اسالمى در ایران در راس جامعه ای است که درآن نابرابریهست دول غرب به این امر واقف
 و هر آن ممکن است با  روی منبعى از انفجار اجتماعى نشسته این رژیم. کند اقتصادی و خفقان سياسى و فرهنگى بيداد مى

 را  از همين حکومت ایى، نسخه معتدل تریهای بورژو های غرب و هم اپوزیسيون هم دولت. مواجه شود یک انفجار سياسى
دهند و در یک کشمکش سرنوشت ساز  نيروی چپ ترجيح مى به دخالت گری مستقيم مردم در سياست و مشخصا رو آمدن

طرز برخورد، در  این.  حاضر خواهند شد در کنار آن قرار گيرند-نفع رو آمدن نيروهای چپ باشد   اگر شرایط به-سياسى 
در خاورميانه و آفریقا مباحثى در رابطه با نقش اسالم در  االن: ته رابرت پاليترو با صراحت بيان شده استگزارش پيش گف
از اسالم پيدا شده  تفسيری مدرن. اقتصاد در جریان است که یک پيشرفت در رابطه با حقوق بشر است دولت و جامعه و

رور در سوریه، محمد آرکون در الجزایر، محمد شه است که سلطان قابوس در عمان، ملک حسين در اردن، محمد
اسالمى قابل  تنها جریانات افراطى. عبدالکریم سروش در ایران در حال پيش بردنش هستند سعيداالشراوی در مصر و

 . نکوهش هستند و اعتقادات اسالمى و اینها شایسته احترامند

این فقط . دست باال داشته باشند ت تا آنها در دور آتىشود همان که غرب از این جریانات حمایت کند کافى اس مى تصور
   .شود داند که سناریویش از پيش در کاخ سفيد نوشته مى ای مى بازی نمایش نامه کند که جهان را صحنه ذهنيتى را قانع مى
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تحوالت سياسى در این کشورها توسط غرب و  حمایت رسمى غرب قطعا فاکتوری تقویت کننده برای این جریانات است، اما
 ر سياسى و کشمکش نيروهای اجتماعى در درون این کشورها جریان دارد کهعميق ت روندهای. شود برطبق ميل چيده نمى

دهد که این روندها و  نشان مى سرنوشت جناح خاتمى در ایران. در جهت گيری تحوالت سياسى نقش مهمى دارند
 . کند ای از جریانات اسالمى سير مى هر نسخه های اجتماعى به سمت سست شدن پایه های کشمکش

نمونه ایران  .های سياسى کل جریانات اسالمى است حامل تمام تناقضات ایدئولوژیک و بن بست  اسالم ميانه روبه طور کلى،
حال شکستن در مقابل نيازهای واقعى اقتصادی و اشتياق  ای از اسالم سدی در به خوبى نشان داد که هر رنگى و هر چهره

اعتراضات رو به  تمایل مردم برای زندگى آزاد و مدرن و. تخفقان مذهبى و آزادی سياسى اس قدرتمند برای رهایى از
نيست، بلکه یک نيروی قدرتمندی است که جناحى از  گسترش کارگری برای رفاه و امنيت اقتصادی یک شبح توخالى

اما . دهند خاطر مصلحت حکومت اسالمى در مقابل گوشه هایى از مطالبات مردم نرمش نشان حکومت را ناگزیر کرده به
هر نرمشى منفذی برای ابراز وجود قدرتمندتر جامعه سراپا  اوال، به این دليل که. تواند ادامه دار باشد ود این نرمش نمىخ

عقب نشينى در مقابل مردم  یعنى. راند شود و هر ابراز وجودی بيشتر رژیم اسالمى را به لب پرتگاه مى مى نفرت و اعتراض
 ای تر، ميانه روهای این حکومت هم ثانيا، و در یک سطح پایه. دهد مى جه عکسکه به خاطر حفظ حکومت است، درست نتي

قانون اساسى رژیم اسالمى و التزام به والیت  خواهند در آستانه قرن بيست و یکم جامعه را با احکام قرآن و روش محمد و مى
قرار گيرد،  ت کامال در اختيار جناح خاتمىدستگاههای قضایى و قانونى و اجرایى این حکوم حتى اگر تمام. فقيه اداره کنند

های اسالمى حکومت را  معترض، این یا آن رکن از بنيان باز هم باید برای هر ذره عقب نشينى در مقابل خواسته های جامعه
ر کنار تواند د که نمى ای است حکومت اسالمى پدیده. حکومتى نميتواند برای نجاتش خود را قربانى کند هيچ. زیر سئوال ببرد

گيرد  ای به خودش مى  مهم نيست چه رنگ و چهره-حکومت اسالمى  .رفاه و آزادی و زندگى مدرن به حيات خود ادامه دهد
خود خاتمى دائما از یک طرف  بى دليل نيست که. با مردم سازش کند و هم در عين حال حکومت اسالمى بماند تواند هم  نمى-

خواند،  از طرف دیگر هر روز چند بار خود را فرزند معنوی امام مى کند و بت مىدر مورد مسامحه و حقوق شهروندان صح
خورد و  اساسى اسالمى قسم مى شود، به قانون کند، التزامش به والیت فقيه را یادآور مى خمينى را تحسين مى های آموزش

ی در مورد حقوق شهروندان، یعنى در عين عبارت پرداز. ميکند حتى از سمبلهای جنایت رژیم مثل الجوردی تمجيد
 . شود مى اش پایمال کردن همين حقوق است را یادآور فقرات رژیمى را که شاخص اصلى وفاداریش به ستون

را به عنوان یک پدیده " ملت-دولت"های  فونکسون محافل دانشگاهى در غرب، معموال تمایل اسالم ميانه رو به پذیرش
انتخابات و رقابت و  گویند در تفسير مدرن اسالمى، فرد، ملت، پارلمان، مى. کنند محسوب مى سياسى مدرن نقطه قوت آنها

شود احکام اسالمى در سازگاری با این  شده است و تالش مى های سياسى پذیرفته جدایى دین از دولت به عنوان شاخص
فعال از . (ميانه رو اشاره کنيم اه اسالماجازه بدهيد فقط به یک مورد، به موقعيت فرد از نگ. و تعدیل شود ها تفسير فونکسيون
انتهای قرن، در قلب جهان سرمایه داری، فرد تک افتاده و مستاصل و بى  گذریم که در خود دنيای سرمایه داری این مى
غرب، تمام آزادی فرد در این  برای سروش مسلمان یعنى همان مومن مورد دلخواه.) شرط بازسازی سرمایه است حقوق

 تفسير کالم خدا حق اليت خاصى از. تفسير کالم خدا یعنى قرآن را دارد د که هر فردی حق اجتهاد، تعبير وشو معنى مى
را در مقابل تفسير مومنان دیگر قرار دهيد و  شما آزادید به عنوان بنده خدا، تفسير خودتان در مورد قرآن. روحانيون نيست

چون . هستيد  شما عضو مومنى از جامعه اسالمى با حکومت اسالمىمتفاوت باشد، دست آخر البته هر چقدر هم تفسيرتان
 . اسالمى باشد تواند غير ای نمى بزعم همين آقای سروش، حکومت در چنين جامعه

اسالميون اهانت به بشریتى است که برای هر خشتى از دنيای  ای از مذهب و اطالق آزادی خواهى و مدرنيسم به هر نسخه
رو به طور کلى، و جناح  جریان ميانه. ده و خواهد بود سد مذهب را ویران کند و هزاران قربانى بدهدبو آزاد و مدرن مجبور

واقعيت اینست که . است در قالبى دیگر و برای حفظ همان ارتجاع خاتمى در ایران به طور مشخص، ادامه ارتجاع اسالمى
از سرکوب و خفقان و فقر  اه طلبى سوار شد و دنيایىکه در مقطع انقالب بر موجى از آزادی خواهى و رف جریان اسالمى

های جدی برداشته و  همين آزادی خواهى و رفاه طلبى قرار گرفته، ترک تحویل داد، امروز در مقابل امواجى قدرتمندتر از
   غرق شدن در شوند، اما همه از ترس مى شوند، به هم آویزان شوند، از هم کنده مى این گوشه و آن گوشه پرتاب مى تکه هایش
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 دریا طوفانى است و آرامش آن هم منوط به پاسخ گرفتن. به ساحل نجات هستند نميان این امواج دنبال راهى برای رسيد
هایى برای  تواند پاسخ دهد، بلکه جنبش نمى ای از حکومت اسالمى نه تنها به این نيازها و هيچ جلوه. نيازهای مردم است
 . سرکوب آنها هستند

طرف مفسرین غربى ربطى به  نه از طرف خودشان و نه ازاست یادآور شویم که بحث مدرنيسم این جریانات،  همينجا الزم
کافى است . ربطى به حقوق اجتماعى و سياسى مردم ندارد. ندارد ها و دستاورهای اجتماعى مدرن افکار و آراء و ارزش

ود طرفدارشان در ایران از خ ریش پشت کامپيوتر بنشينند و عکس بگيرند تا مفسرین غرب و اپوزیسيون آخوندها ریش تا
 اسامه بن الدن دوست دارد، با تلفن سليوالر. اسالمى هم اهل کامپيوترند امروز دیگر سنتى ترین فرقه های. بيخود شوند

رساله شان در مورد نحوه ورود به مستراح  دستوراتش برای آدم کشى را بدهد و سنتى ترین آخوندهای ایران دوست دارند،
  .ميل کنند.  به علمای اعالم اکنند و را با واژه نگار بنویسند و ادیت

 کار فرهنگى یا مبارزه متشکل سياسى 

ریشه در ایمان اسالمى مردم دارد، یا اصوال چنگ انداختن اسالميون به  کسانى که معتقدند حضور جریانات اسالمى
 را منوط به تغيير در ها این جنبش دانند و یا اگر به این وضع معترضند، راه مقابله با مردم را امری ناگزیز مى سرنوشت

ليبراليستى به   نه تعابير اومانيستى و-نقد ضد مذهبى . دانند فرهنگى دراز مدت مى اعتقادات اسالمى مردم از طریق تالش
البته جایگاه تعطيل نشدنى در مبازه عليه افکار و آراء اسارت  - مذهب چسباندن، بلکه بيرون ریختن کثافت تمام رگه های دین

افسار زد و مهم تر از آن، این لکه  توان به این جریانات اما بدون شک، با کار صرف فرهنگى مطلقا نمى. دارد بار مذهبى
 . از صحنه سياسى کنارشان گذاشت های چرکين را از دامن بشریت پاک کرد و

از عقاید خرافى و اسالمى، امروز این نيست که ثابت کند اسالم سرشار  موضوع جدال بشریت پيشرو با اسالم و جریانات
جوامع نه تنها " اسالمى ترین"این در  نه تنها امروز، بلکه چند دهه جلوتر از. رسوم شرم آور برای شان انسانى است آداب و

 های تاسوعا و شد، بلکه یکى از بهترین تفریحات جوانان در شب موجود محسوب مى آخوند به عنوان سمبل دین و ابله ترین
مطلق مسجد، منبر و آخوند و عزاداران را  این بود که در پناه خاموشى) های عزیز اسالميون شب(ن عاشورا و شام غریبا

که به  های اسالمى است موضوع جدال امروز، بيشتر از خرافات مذهبى خود جنبش. دهند زیر بمباران مهر و تسبيح قرار
ها  زیسيون به شنيع ترین و کثيف ترین جنایتاپو همراه نشر خرافات، هر جایى دست شان برسد چه در حکومت و چه در

 . زنند دست مى

جریانات اسالمى برای مردم مثل  دنيا که به نحوی اسالميون جنب و جوش دارند، چهره جانى و کثيف اسالم و هر جایى از
های اسالمى  شگرانه طوالنى فرهنگى انجام دهند خطابشان کيست؟ خود جنب خواهند کار آگاه کسانى که مى. روز روشن است

واقف کنند و یا چهره واقعى اسالم را به مردم  خواهند قاتلين اسالمى را به شنيع بودن اعمالشان سردمدارانشان یا مردم؟ مى و
یا زنان را از  عقل باخته حزب اهللا را با آگاه گری از اسيد پاشيدن به روی زنان برحذر کنند خواهند مزدور نشان دهند؟ مى
را آگاه کنند که سنگسار بد است و یا به قربانيان این عمل شنيع  خواهند سربازان فاسد اسالم  آن آگاه کنند؟ مىضد انسانى بودن

باالی سر قربانى ایستاد و  که سنگسار محصول مستقيم اسالم و حکومت اسالمى است؟ آیا این مسخره نيست که روشن کنند
ملش موعظه کرد و برای قربانى که دقيقا به خاطر دهن کجى به اسالم ع برد در مورد وقاحت برای قاتل در حالى که سر مى

 اسالمى حرف زد؟  های ها و جنبش به قربانگاه آورده شده از ضد انسانى بودن اسالم و حکومت و حکومتش

 ضروی است، اگر چه شرط نهایى نابودی افکار مذهبى کار آگاه گرانه فرهنگى برای ریشه کن کردن مذهب به طور کلى
است و  های اسالمى مربوط تا آنجایى که به جنبش. طبقاتى و فقر و استيصال انسان است زیر و رو شدن جهان نابرابر

قدرت سياسى و پایين کشيدن این جریانات از  مشخصا جایى که جریانات اسالمى در قدرت هستند، موضوع مرکزی مبارزه،
 .است های چرکين از پيکر جوامع انسانى کن کردن این دمل ریشهقدم مبارزه برای  کسب قدرت سياسى اولين. قدرت است
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با صراحت در مقابل افکار خرافى مذهب  های گذشته، در کشورهای اروپایى، روشنفکران طبقه نوپای بورژوا در قرن
به  اما امروز، روشنفکران این طبقه در کشورهای. روشنگری افکار عمومى گذاشتند ایستادند و بطور قطع تاثيرات مهمى در

شغل شان اینست که از ماتریال کثافات مذهبى  ابل مذهب برخوردار نيستند، بلکهاصطالح اسالمى، نه تنها از صراحت در مق
متشکل طبقه  توان فقط به زور نيروی در چنين وضعيتى، جریانات اسالمى را مى. بتراشند مجسمه های مترقى و مدرن
   .يدترقى و سعادت انسان روب های پيشرو و مردم آزادی خواه از سر راه کارگر سوسياليست، جنبش

 

-----------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، "انترناسيونال"در نشریه " اسالمى صعود و سقوط جریانات"مضمون مطلب حاضر اولين بار تحت عنوان ": نگاه"توضيح 
نظر به اهميت وجود چنين مطلبى در این مجموعه و به . چاپ رسيد به) ١٩٩٦، سپتامبر ١٣٧٥شهریور (٢٢شماره 

آماده ) ١٩٩٩ژانویه " (نگاه"در  هائى به آن برای درج ویسنده آن را با تفصيل بيشتر و افزودن بخش، ن"نگاه" درخواست
 .کرد
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 وقت شناسى یک مسلمان و سکوالریسم قالبى سلطنت طلب
. محتوای واقعى مذهب را بيرون بریزد هيچ حجمى از آثار فرهنگى و ادبى قادر نبود به اندازه حاکميت جمهوری اسالمى

 جمهوری اسالمى نشان داد که مذهب مخصوصا اگر در قدرت. ب استاینجهانى مذه جمهوری اسالمى نمونه زنده، مجسم و
 - چه به بهای سنگين و جبران ناپذیر انسانى   اگر-حاکميت رژیم اسالمى . سياسى باشد چه ترکيب نفرت انگيزی ببار مياورد

و دانش،   مقابل تعقلمذهب در: چيزی محتوای مادی و زمينى مذهب و اسالم را بيرون ریخت اما بهر حال قدرتمندتر از هر
مذهب در مقابل آزاداندیشى، مذهب تداعى کننده  مذهب در مقابل برابری اجتماعى و اقتصادی، مذهب در مقابل آزادی،

  .انسان نيروهای آسمانى و زمينى و بطور کلى مذهب تجسم جهالت و نابرابری و بندگى حقارت مطلق انسان در مقابل

بسيجيان و چاقوکشى انصار حزب اهللا  يتواند به ضرب قانون مجازات اسالمى و مانوررژیم اسالمى جان کندن خود را م
 حياتش بيشتر بنيادهای فکری و اجتماعى خود را ميپوساند و در لجنزار خود خفه اندکى طول دهد اما با هر روز ادامه

مدنى پنجه افکنده و سایه شومش را در اجتماعى و  در طول سالهای گذشته هر چقدر اسالم بيشتر بر نهادهای سياسى،. ميشود
و همچنين  .اجتماعى مردم گسترانده همانقدر بيشتر به موضوع تنفر عمومى تبدیل شده است اعماق زندگى سياسى، فردی و

همانقدر بيشتر ضرورت تکاندن اسالميت از پيکره دولت  هر چقدر بيشتر احکام فقهى اش را بر کارکرد دولت تحميل کرده
  .است سياسى و ادرای و حقوقى مناسب برای سرمایه داری آشکار کرده ان زمينهرا به عنو

به ضرورتهای ناشى از این واقعيت ریشه  شکل گيری انواع اپوزیسيون اسالمى از جمله لوتریسم عبدلکریم سروش در پاسخ
  .از ژورناليسم بورژوایى را مسحور خود ميسازد دارد و به دليل همين ضرورتها بخشهایى

 :فعاليت سروش سه وجه دارد

ميخواهد با جدا کردن حساب . از حيات ذهنى جامعه جلوگيری کند اوال، سروش ميخواهد از رخت بربستن اسالم و مذهب
به خاطر اسالم بلکه به خاطر  و آنهم نه نجات اسالم. و والیت فقيه و رژیم اسالمى، خود اسالم را نجات دهد اسالم از آخوند
  .ى اش در قبال حفظ مناسبات موجودخاصيتهای زمين

کدام عالم الهيات، محض گل روی خدا کمر به  .فراتر از تقالی مذبوحانه برای حفظ اسالم است" لوتر اسالم"ثانيا، رسالت 
باشد؟ سروش هم مثل همه مذهبيون با خواص سياسى اسالم سر و کار دارد و  است که سروش دومى خدمت مذهب بسته

موقعيت بحرانى کنونى و انطباق آن  اهدافى که قرار است به رها شدن رژیم اسالمى از. سياسى در سر داردطبقاتى و  اهداف
رژیم اسالمى ضرورت تاریخى خود را هم در عرصه داخلى و هم در عرصه جهانى  .با نياز سرمایه داری ایران خدمت کند

و اگر نتواند اسالميت خود را به  ب به پایان رسيدهمصرفش به عنوان یک حکومت سازمانده ضد انقال. دست داده است از
سروش هم این را دریافته است و . شدن کامل از صحنه سياسى در پيش ندارد نفع یک رژیم متعارف بتکاند راهى جز حذف

وی و . است" سازندگى"اکنون دوره  بسر آمده و) یعنى همان دوره سرکوب انقالب" (انقالبى"صراحت ميگوید که دوره  با
خدمتگزار پرکار شورای انقالب فرهنگى در قلع و قمع " انقالبى"در دوره  سروش که خود. در هر دو دوره خدمتگزار است

ميکند با کوتاه کردن دست آخوند و  تقال" سازندگى"هر عنصر ترقيخواهى در مراکز دانشگاهى بود اکنون در دوران  کردن
 در حقيقت فعاليت. وازی ایران یعنى شکل گيری یک حکومت متعارف خدمت کندبورژ والیت فقيه از نهادهای دولتى به نياز

متعارف در ميان محافل ناراضى  سروش چيزی نيست جز انعکاس تمایالت بوژوازی ایران برای استقرار یک دولت
 . دانشگاهى نزدیک به رژیم اسالمى

همان کاری است که بخش  این.  اجتماعى استتالش سروش پيشدستى برای سد کردن و انحراف مسير اعتراض سومين وجه
  واقعيت اینست که اگر اوضاع به این منوال پيش . مشغول است اعظم اپوزیسيون ملى و جمهوریخواه و چپ دمکرات به آن
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اعتراض اجتماعى بدست  ممکن است فرمان. سرنوشت خدا، سرمایه و دولت سرمایه هر سه به خطر افتد رود ممکن است
. دخالت کارگری و کمونيستى کل نظام طبقاتى را به خطر بياندازد نيروهای پيشرو بيافتد و رادیکاليسم اجتماعى و سياسى و

دادن به استحاله   را بر دوش گرفته و به تالش شکل-" تئوری قبض و بسط شریعت "-ودش مخصوص خ سروش هم علم
والیت فقيه و آخوندها از حکومت است بدون اینکه کمونيسم  تالشى که هدفش دور کردن. درونى رژیم اسالمى پيوسته است

رادیکال که یک جنبه اش   یک حرکتکارگر، ميليونها مردم زحمتکش و نيروهای اجتماعى پيشرو در صحنه کارگری، طبقه
 . هم ضد مذهبى بودن آنست حضور فعال داشته باشند

ژورناليستهای وابسته به محافل سلطنت  .ميان محافل اپوزیسيون بورژوایى سروش با قلبى آکنده از محبت استقبال ميشود در
 رگران اسالمشهر مکدر نشدند و غم بهميگيرند آنقدر از سرکوب کا" اندیشان دگر"طلب که مدام ژست دلسوزی به حال 

اینها بيشتر از خود سروش به . دانشکده فنى که از به هم خوردن سخنرانى سروش در) قرار هم نبود(دلشان راه نيافت 
روزنامه های " ميگویند که. سروش را با هر دوز و کلک بزرگ ميکنند. دل بسته اند" اسالمى مدرنيته"معجزات امامزاده 
" قافله ساالر"شریک جرم یک رژیم مذهبى آدمکش لقب  و آنگاه به این مومن." به با او را مغتنم ميشمارندمعروف مصاح

ميکنند که اگر  خواننده شان را دعوت."!! شبح جدایى دین از دولت را به حرکت در آورده است" اندیشمندانى را ميدهند که
یک خال از مدرنيته . (امثال سروش حساب باز کنند" سازنده قشن"هستند روی " نظام دمکراتيک و الئيک و مدرن"طرفدار 

 .)دارد ایشان در عصر شاهراههای اطالعاتى مفتخر است که هنوز به وحى اعتقاد سروش اینست که

مثال شاید سلطنت طلبان از پراکندگى . داشته باشد عنایت ژورناليسم سلطنت طلب به عبدلکریم سروش ميتواند دالیل متنوعى
را با حضور " فقيه والیت"رنجند و ميخواهند فقدان اعتماد بنفس سياسى خود برای مبارزه با  لياقتى رهبرانشان درو بى 

اما .") بسا اینها باشند که از عهده فقهای حاکم کنونى بر آیند ای"به قول ارسى . (امثال سروش در صحنه سياسى جبران کنند
در این عالقمندی نقش اصلى را  دالیل دیگری. وز تمام موضوع را بيان نميکندناشى از بى اعتمادی به خود هن این دلگرمى

 .اهدافى است که سروش دنبال ميکند دارند که کامال مربوط به اشتراک در همان

 سروش در اینست که هر دو خير دین را برای منافع طبقه خود در همين دنيا یک دليل ارادت سلطنت طلبان به عبداکریم
را کنار گذاشت و دین را به کنج مسجد و خانه و  هردو فهميده اند برای استفاده عاقالنه از دین باید حماقت آخوندی. ميشناسند
رشد بيدینى در  واقعيت بى اعتبار شدن روزافزون دین در ميان مردم را بو کرده اند و به خطر و همچنين هر دو. دلها راند

بدین ترتيب هردو ميخواهند . را خطرناک تلقى ميکنند" اخالقى از احکام واالیجامعه بيدین و فارغ "ميان مردم واقفند و 
و این همان . شریف تسکين آالم ادامه دهد البته بدون خرکاریهای آخوندی در قلب مردم باقى بماند و به شغل اسالم عزیز

در جامعه  در حقيقت." ملت نگاه داشتپادشاهى و دین را باید برای قوام ملى و اخالقى " درس رضا پهلوی از تاریخ است که
ای کسانى را که  حتما در چنين جامعه. مذهبى اشاعه یابد حکم ميکند که خرافات" قوام ملى و اخالقى ملت"هر دو " سکوالر"

همين خاصيت دین یعنى  یکى از محورهای تبليغى سروش مربوط به. بيدین کنند باید سرجایشان نشاند ميخواهند جامعه را
زندگى ما را در مجموعه هستى ميسر و "اینکه دین . طبقاتى است کردن انسان برای تحمل حقارت و نابرابری دنيایمجاب 

 ." و به ما سازگاری با کيهان و هستى ميبخشد ... مطبوع ميسازد

اش را  هاز ژورناليسم سلطنت طلب به سروش حاکى از یک تشخيص سياسى است که باید ریش فراتر از این، توجه بخشهایى
دانشمند "قول هوشنگ وزیری منتقدین این  آن نتایجى از مباحث سروش که به. در اهداف طبقاتى مشترک جستجو کرد

امور  صاحبان فقه باید دست از قدرت سياسى بردارند و اداره"شيفته ميکند اینست که  را ميترساند و ایشان را" برجسته
اقتصاد و جامعه شناسى ميدانند و بلدند چگونه  صول نميدانند، ولى در عوضکشور را به کسانى بسپارند که گرچه فقه و ا

قانع کند که  سروش که مخالف حضور آخوند در قدرت است بتواند مسلمينى از درون حکومت را شاید." تورم را مهار کنند
و این البته برای ." اسى بلدنداقتصاد و جامعه شن"بسپارند که  از خر شيطان پایين آمده و وزارتخانه ها را بدست آنهایى

نه تنها دلخوش . کننده است شرایط متعارف پولسازی خود را از دست داده دلخوش" لياقتى آخوند بى"به خاطر  بورژوایى که
 .کننده بلکه حياتى است
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از دولت و قطع  انگيزد نه سکوالریسم و جدایى دین اپوزیسيون بورژوایى را نسبت به سروش برمى  آنچيزی که عواطف
هر دو . اسالم والیت فقيهى و افراطى و دست و پاگير است کردن دست دین از نهادهای آموزشى و سياسى بلکه مخالفت با

بسپارند تا فردا باند کت و  ها به کنج حجره ها بازگردانند و کار را به کاردان از پشت ميز وزارتخانه هند آخوند راميخوا
لياقت خود را در خدمت سياستهای بانک ) اهللا فرمانده کنونى انصار حزب( شلواریها فارغ از مزاحمتهای جنتى و اهللا کرم

چهارچوب اداری و سياسى و قضایى امن   تا دولتى را سازمان دهند که بتواند یک.المللى پول نشان دهند و صندوق بين جهانى
ارزان  کار" جامعه شناسى و اقتصاد بلدند"یعنى دولتى که با اتکا به کسانى که  .برای سوخت و ساز سرمایه فراهم کند

  .سازمان دهد و با اتکا به سيستم مدرن سرکوب، کار را ارزان نگاه دارد

پرچم اسالم همراه و همگام خمينى بوده،  کسى که در بر افراشتن. ای از ترقيخواهى ندارد سم سروش هيچ بارقهاپوزیسيوني
محتوای  فعال ایدئولوژیک یک رژیم سياسى ارتجاعى بوده و بعد از اینکه مذهب خود کسى که به مدت بيش از یک دهه و نيم

اپوزیسيونيسم خود را با رسالت نجات اسالم تعریف ميکند چه   تازهاجتماعى و سياسى خود را در مقابل مردم به نقد کشيده
با خواندن "یاد ميکند، کسى که  "دو محبوب"ترقيخواهى دارد؟ کسى که هنوز هم از خمينى و شریعتى به عنوان  ربطى به

رشدی گوهر عزیز امام در فتوایش عليه سلمان "آمده است و فکر ميکند  در" کتاب حکومت اسالمى امام در سلک مقلدان
دولت که به سروش چسبانده ميشود،  چه ربطى به سکوالریسم دارد؟ جدایى دین از" مسلمين را جستجو ميکرده است بودن

جدا کردن سرنوشت دین اسالم از رژیم والیت فقيه از یکطرف و دور کردن  جدا کردن سرنوشت دولت از دین نيست بلکه
از قيودات مذهبى به روند سکوالر  سروش نميخواهد با رها کردن نهادهای دولتى. تآخوند از دولت از طرف دیگر اس فقه و

 تبدیل کند بلکه ميخواهد با جدا کردن سرنوشت اسالم از دولت" سکوالر" شدن جامعه خدمت کند و دولت را به یک نهاد
سروش هم همان . بورژوایى رامناسبات  اسالمى، اسالم را نجات دهد و با جدا کردن سرنوشت دولت از آخوند، دولت و

 اگر روزی حکومت از دین: "رضا پهلوی با کيهان لندن مورد اشاره قرار ميگيرد درسى را از تاریخ گرفته که در مصاحبه
." مذهبى مردم راسخ و عميق خواهد شد جدا شود و مسئوليت خطاها و شکستهای حکومت بر دوش روحانيون نباشد، اعتقاد

همچنان  گذاشت که مایل است خدا به عنوان جفت مورد نياز شاه" وارث جوان"آرزوهای   را به حسابميتوان این پيش بينى
سلطنت طلبان و " سکوالریسم"نظر محتوای مشترک  به حيات سراپا مخرب خود عليه انسان ادامه دهد اما در همين اظهار

نيست بلکه  سرنوشت انسان و نيازهای انسانى" ولتجدایى دین از د"سکوالریسم هر دو، هدف  در. نهفته است" لوتر اسالم"
این معنا اهداف تالش فرهنگى سروش خيلى شبيه  به. سرنوشت خود مذهب است آنهم دقيقا به خاطر مصرف اینجهانى اش

بين  جهان"با این تاکيد که " بينى آخوندی سست کردن ریشه های جهان: "همایون است اهداف تالش سياسى امثال داریوش
معنای ساده این عبارت انتقال مالیان به فيضيه است  ".دی را با مذهب نباید اشتباه کرد، مذهب پيش از آخوند بوده استآخون

جلوه " مطبوع"برای  سلطنت طلبان سخت" سکوالر"مشغول شوند که بعدا در جامعه " خوش نيت"مالی  تا در آنجا به تکثير
طلب حتما به این واقف است که دعاوی سروش ربطى به  اليسم سلطنتژورن. دادن جهنم طبقاتى به درد خواهند خورد

 . اینست که اوج سکوالریسم خود جریان سلطنت طلب همين است مسئله. سکوالریسم ندارد

هرگونه حکومت غير  در جامعه دینى ایران"صحبت ميکند و مدعى است که " حکومت دمکراتيک دینى" سروش رسما از
کافى نشان ميدهد که سروش برعکس تالش ژورناليسم سلطنت  همين ادعا اوال به اندازه." د بوددینى غير دمکراتيک خواه

را با حکومت غير  عالوه بر این مشخصات جامعه ایران. فرمال هم طرفدار جدایى دین از دولت نيست طلب حتى به صورت
دروغى است که البته افتخارش بحق نصيب " جدایى دین از دولت قافله ساالر"لقب (معلوم ميشود . دینى سازگار نميداند
انتظارات سکوالر  ثانيا، سروش و طرفدارانش در اپوزیسيون بورژایى در مقایسه با.) طلب شده است ژورناليسم سلطنت

ميان محافل حکومتى و مزدوران رسمى دولتى داغ است و بى  در حاليکه بازار مذهب فقط در. ميليونها مردم بسيار عقبند
خرج داده و  به اجبارات مذهبى یکى از خصوصيات روزمره مردم شده است، سروش تازه شجاعت به  و دهن کجىاعتنایى

 . تفسير قران را حق همه افراد ميداند

پاسداران  :مورد دلخواهش را اینچنين ترسيم ميکند" سکوالر"تصویر خود از جامعه  ژورناليسم سلطنت طلب حتما
  . رژه رفته و کليد اوین را مجددا تحویل گرفته اند ست هم بر روی قربانيان هر دو حکومتخدا و شاه دست در د" سکوالر"
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دردمندان به آخرت  ، خدا جایگاه خود را در دلها بازیافته است و مشغول حوالهاپوزیسيون اسالمى به پاس خدمات امروزی
مذهب آشتى کرده و روحانيت اصيل ایران یعنى همان بخش  نهاد سلطنت و"آرزوی رضا پهلوی به تحقق پيوسته و . است

ایران نقش و سهم  قتصادیآگاه و فداکار روحانيت شيعه در بازسازی زندگى سياسى، اجتماعى و ا سالم، پاک، خوش نيت،
آقای سروش به پاداش خدمات امروزیش در . خرافات مشغولند یعنى در خدمت دربار پهلوی به ترویج" خود را ایفا ميکنند

است ولى آزاد  که به قول هوشنگ وزیری درکسوت روحانيت(قرار گرفته و در معيت محمد خاتمى  راس وزارت فرهنگ
انطباق دروس اجباری تعليمات دینى با شرایط عصر حاضر  بازره فکری عليه کمونيسم ومشغول سازماندهى م) اندیش است

فقط یک چيز فراموش  تصویر از جامعه آینده که با یک سکوالریسم صد در صد قالبى تزیين شده است در این... هستند و 
در قالب جمهوری اسالمى تجربه مذهب و جمهوری مذهبى را  اینکه آیا طبقه کارگر و مردم زحمتکش که خدا و: ميشود
خواهند داد؟ این تماما  سلطنت را در دودمان سلطنت، چنين فرجه ای را در اختيار سلطنت طلبان قرار اند و شاه و کرده

سکوالر، برابر و آزاد یعنى جنبش کمونيسم کارگری چقدر توانسته  مربوط به اینست که نيروی واقعى طرفدار جامعه مدرن،
  .تعيين کننده و موثر باشد تراض اجتماعى و مبارزه طبقاتى را بدست بگيرد و در صحنه سياسى نيرویاع است هدایت

  

  ١٩٩٦، آوریل ١٣٧٥ فروردین ٢٠منتشر شده در انترناسيونال شماره 
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  یا جمهوری اسالمى؟" جمهوری آخوندی
 

وی سخنرانى خود را . کاونتری برگزار شد یکى از سخنرانان کنفرانس بررسى مسائل ایران بود که در شهر" فرد هاليدی"
عنوان  تحت) ٣٦٢ و ٣٦١شماره (مه نيمروز متن این سخنرانى در هفته نا. ارائه داد "ایران پس از آخوندها"تحت عنوان 

اقتصاد و علوم سياسى دانشگاه لندن است، به قول خودش  فرد هاليدی استاد دانشکده. است چاپ شده" دوران بعد از آخوندیسم"
در . ستمتعددی نوشته ا زمينه مسائل ایران مطالعه ميکند و در باره ایران و اسالم کتابها و مقاالت بيش از سى سال است در

است و نه " جمهوری آخوندی"حکومت ایران : ارزش بررسى دارند این سخنرانى چند تز بطور برجسته به چشم ميخورد که
انقالب چيزی است که باید از  اسالم خوب و بد دارد و نباید انواع اسالم را با یک چوب راند، و باالخره جمهوری اسالمى،

  .آن اجتناب کرد

 جای جمهوری اسالمى به " جمهوری آخوندی"

منهای آخوندها خالصه  آنانى که معتقدند در ایران آخوندها حاکمند و تمام آمال خود را به ایران در ميان طيف اپوزیسيون،
و تخم و " خمينى دجال"لفاظيهای مجاهد ميتوان سراغ گرفت که  مسخره ترین شکل این طرز تلقى را در. کرده اند بسيارند
سلطنت طلبان پر از آلرژی  ادبيات سياسى. تنه اصلى ميداند و کار ارتش رهایيبخش هم دفع این فتنه استف ترکه عباپوشش را
تز . ارث دارد و در غياب این لفظ من درآوردی زبانش قفل ميشود دعوای" مالتاریا"بنى صدر فقط با . ضد آخوندی است

  .است کميت سياسى در ایرانفرد هاليدی نسخه دانشگاهى همين تبيين از حا" آخوندی جمهوری"

و مشغله ." یک جمهوری آخوندی است به جای اینکه یک جمهوری اسالمى باشد،"هاليدی مدعى است که رژیم فعلى ایران 
 هاليدی تقالی زیادی مى کند تا ریشه." جمهوری و احتماأل انهدام آن است بحران در این"فکری وی هم در این سخنرانى 

تمام این تالش به خاطر اینست . جمهوری اسالمى ى مردم ایران را زیر سر آخوندها جستجو کند و نهفالکت و بيحقوقى کنون
از سر ) نادان روحانيت به قول خودش بخش(ای را تصویر کند که در آن شر آخوند  جامعه" آخوندیسم دوران بعد از"که از 

ت طبقاتى، اسالم و روحانيت و ارتش و نهادهای سرکوب اجتماعى، دول مردم کم شده اما بر سيمای مناسبات طبقاتى، طبقات
عضو محافظه کار، "ميکند که اولى  هاليدی برای توضيح تز خود قبال آخوند و آخوندیسم را معنى. نيافتاده است حتى لک هم

ت بيجا، دخال"و دومى حاکى از " روحانى است که در امور مداخله ميکند چه از نظر سياسى و چه از نظر اجتماعى طبقه
اسالم نيست، حاکميت سياسى اسالمى  موضوع انتقاد ایشان. است" دعوت و مستبدانه طبقه روحانى در امور سياسى بدون

 این حاکميت نيست، رژیم اسالمى با ارتش و پليس و پاسدار و دادگاه و مجلس و نيست، دستگاه روحانيت به عنوان جزئى از
دخالت بيجا وبدون دعوت اعضاء محافظه کار " بلکه فقط و فقط. قاتى حاکم نيستایدئولوژی و مهمتر از همه مناسبات طب

  .است" طبقه روحانى

 - ٢. قدرت سياسى در دست روحانيت است -١بر چهار پایه متکى است " آخوندیسم یا جمهوری آخوندی: "هاليدی ميگوید
 از اسالم واقعى، اعمال" تفسيری طق "-٣ .اجتماعى نقش مرکزی و مستمر دارند نهادهای مذهبى در زندگى سياسى و

توسط " سياست زورگویى و ایجاد وحشت فرهنگ و "-٤و باالخره . صحيح اسالمى و ارزشهای مناسب فرهنگى رایج است
 . آخوندها اعمال ميشود

 طبقاتى را عيار حاکميت تمام های توذوق زن یک چهره. کاراکترسازی از جمهوری اسالمى چند ایراد اساسى دارد این نوع
   ها پنهان نهادهای قضایى، ایدئولوژیک، سياسى و سرکوب است پشت این چهره برجسته ميکند و کل رژیم را که دربرگيرنده
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طریق کاراکتر و مضمون طبقاتى، وظایف تاریخى  این تز اليت حاکم را به مشتى آخوند بدجنس تقليل ميدهد و از این. يکندم
از پشت  .حاکميتى که در صفوف اولش معمم و مکال دوش بدوش هم جانفشانى ميکنند. ميکند و سياسى حاکميت را پنهان

ای از نهادهای ایدئولوژیک و  طریق مجموعه مى وظایف خود را ازغلظت آخوندی این تز نميتوان دید که حکومت اسال
حاکميت  مسجد و نماز جمعه و دادگاه و زندان و ارتش و پليس ارکان جدایى نشدنى نميتوان دید که. سرکوب پيش ميبرد

ازار که وقت آخوند مليارددالری از جمله ميلياردرهای ب  متکى به کيسه های معلوم نميشود که طبقه. اسالمى در ایران است
فرهنگ و سياست "را با   سرکوب انقالب این تز وظيفه طبقاتى و سياسى. حاکميت طبقاتى قرار ميگيرند شدن هم ندارند کجای

  .توضيح ميدهد" زورگویى و ایجاد وحشت از جانب آخوندها

خست وزیر مکال، پاسدار دوش دست ن رژیم اسالمى رژیم سرکوب انقالب بود و برای این کار امام جمعه معمم دست در
 جمهوری"اگر دست اندرکاران . ساواک با مهارت کنار هم بکار برده شدند بدوش ارتشى، ساواما متکى بر تجربه کارساز

مطهری و سروش، باهنر و : هستند خواهيم دید را کنار هم ردیف کنيم این قيافه ها را که یک درميان مال و مکال" آخوندی
از سوراخش  اگر این اليت را از غربالى رد کنى که فقط آخوند... گيالنى و الجوردی، و  ى و بنى صدر،بازرگان، رفسنجان

الجوردی هستند که در صف اول و در رأس نهادهای  صدر و رد ميشود آنچه در ته غربال ميماند سروش، بازرگان، بنى
حضرات که عبا  آیا آقای هاليدی با جمهوری این. اند فرد هاليدی خدمات شایسته انجام داده آقای" جمهوری آخوندی"ضروری 

 مشکلى دارد؟  بردوش ندارند و در ميانشان دکتر و مهندس هم پيدا ميشود هيچ

واقعيت . جامعه ایران منفعت معينى را منعکس ميکند اش به حقایق این نوع تحليل سياسى عالوه بر سطحى بودن و بيربطى
ارزشهای معينى است  دم این دنيا مناسبات و ارزشهایى را نمى پسندد و خواهان مناسبات ومثل هر آ اینست که فردهاليدی هم

صاحبنظران اپوزیسيون بورژوایى ایران برای منافع طبقاتى  ایشان هم مانند. و برای همين هم تحقيق و سخنرانى ميکند
گذاشت ارکان جامعه متزلزل  ظر این منافع نبایداز نقطه ن. و از زاویه همان منافع به دنيا نگاه ميکند معينى دل ميسوزاند

، تز "جمهوری آخوندی"در یک کالم تز . مناسبات موجود را حفظ کرد باید بنيادهای اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى. شود
  .است" بخش نادان روحانيت"مناسبات موجود طبقاتى بدون  طرفداران

 " دوران بعد از آخوندها"

یک وجه مهم است که نشان ميدهد یک جریان سياسى چقدر به  و اجتماعى جامعه آلترناتيومشخصات اقتصادی، سياسى 
کتابهای تاریخ نيست بلکه خود در  آشنایى مردم ایران با انقالب از طریق. برابر و آزاد انسانها ربط دارد زندگى سعادتمند،

 باشند جهنمى مثل رژیم  از اهداف خود نداشتهکه چگونه اگر تصویر روشنى یک انقالب نقش فعال داشته اند و دیده اند
طبقه کارگر ایران در انقالب . صادق است این در مورد طبقه کارگر به نحوی اولى. اسالمى بر سرنوشتشان حاکم ميشود
رفت،  شاه"طبقه کارگر ایران دید که در جریان انقالب . انقالب را در دست گيرد نقش فعال داشت اما نتوانست رهبری

این تجربه نشان داد که برای رسيدن به رفاه و آزادی  .اش همچنان خالى اما کارگر همچنان برده مزد ماند و سفره" ى آمدخمين
گذاشتن چهرهای سياسى  نميتوان فقط به کنار. در انقالب شرکت فعال کرد بلکه باید آنرا رهبری کرد و برابری نميتوان فقط

نميتوان فقط به نابودی . ارکان سياسى و ایدئولوژیک آنرا نابود کرد رژیم سياسى ودوره قبل اکتفا کرد بلکه باید کل یک 
  .زیر و رو کرد  را- مناسبات کار مزدی -سياسى بسنده کرد بلکه باید بنياد طبقاتى جامعه  حاکميت

ت از برابری انسانها موج ميزند انتظار صحب مسلمأ از آقای هاليدی که در سراسر سخنرانيش بدگویى از کمونيسم و انقالب
حتى  بمراتب" دروان بعد از آخوندها"مسئله اینست که ایشان در تصویر خود از . است در افق بعد از جمهوری اسالمى عبث

به چهار مشخصه اصلى آینده . شده در جا ميزند از انتظار عمومى مردم عقبتر است و در قالب یک روشنفکر کم توقع و مسخ
. پایان مييابد ميکنند و اختيارات والیت فقيه" کناره گيری"آخوندها از مقامات سياسى عاليه  -١: کنيدمورد نظر ایشان نگاه 

. ميشود" محدود"پرورش، قانون، لباس پوشيدن و غيره   اختيارات مساجد در اظهار نظر در مورد مسائلى مثل آموزش و-٢
ای از ادیان و  مجموعه واقعيت که ایران مثل تمام کشورها، به این "تنوع فرهنگها و مذاهب"  در نتيجه بحث در مورد-٣

  منجر به دمکراسى "گسترش مييابد که " و کثرت گرایى واقعى تساهل" فرهنگ -٤. فرهنگهای مختلف است پى برده ميشود
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  .ميشود "به تمام معنى

. ترک کنند یک فانتزی سياسى است توقع اینکه سران سياسى رژیم اسالمى صندليهای حاکميت را طى یک مراسم تودیع
 را گرم نگاه داردترین آدمها  شده مدنى فقط ميتواند سر کم توقعتيرین و مسخ نقش مساجد در دخالت در جامعه" محدود کردن"

  .ندارد و حقيقتأ ربطى به حقایق سياسى جامعه ایران و توقعات یک نسل انقالب دیده

و نه پاک کردن مذهب با تمام تنوعاتش  باشد" پى بردن به تنوع مذاهب"آرزوی اینکه دستاورد یک تحول سياسى در ایران 
 "نسبيت گرایى"گرایى اسم دیگری برای   تساهل و کثرتو باالخره فرهنگ. است از حيات اجتماعى انسانها، بشدت حقير

ای بنام ختنه دختران  دستيشان، مثأل شکنجه بغل فرهنگى است که براساس آن قرار است انسانها شنيعترین بيحرمتى به انسان
خود آقای . اورندني خم به ابرو" فرهنگ و مذهب متفاوت"اسالمى را ببينند و به خاطر احترام به  نوجوان در بخشى از جوامع

است و " نسبى"جدایى مذهب و زندگى اجتماعى : استنتاج ميکند که هاليدی در این مورد جای شبهه باقى نميگذارد وقتى
شوم جمهوری اسالمى باید  یعنى اینکه مردم ایران حتى بعد از کنار زدن سایه". به جوامع مختلف دارد عمق آن بستگى"

ای انتظار دارد که رژیم اسالمى  این کم توقعى را سخنران از جامعه .ان را تحمل کننددرازی مذهب در زندگى مدنيش دست
زندگى اجتماعى یک وجه مهم از  لخت و عور در مقابلشان قرار داده و نشان داده که حذف کامل دخالت مذهب از مذهب را

 . رهایى جامعه است

بيشتر از آن را با  نه تنها رژیم، بلکه"ميت جمهوری اسالمى اعتراف کند که واکنش ناشى از حاک خود هاليدی ناگزیر است
خود مردم هستند که مایلند ارزشهای اسالمى همچنان زندگيشان را تباه  ميکند که گویا اما با این وجود تبليغ." خود خواهد برد

نميخواهند به "ینست که مشخصاتشان ا ميگوید که آینده نظام سياسى ایران را جوانان شکل خواهند داد که یکى از .کند
نمایندگانى از نسل جوان در ) معاون وزیر خارجه رژیم اسالمى(عباس ملکى  اگر به جای". ارزشهای اسالمى توهين شود

به بيمایگى این ادعا ميخندیدند و  کنفرانس حضور داشتند که ارزشهای اسالمى روزگارشان را تاریک کرده است حتما این
 است که یک پای سعادتشان در سایه شوم یک رژیم اسالمى به آنان یاد داده  که چگونه زندگىسخنران را حالى ميکردند

به تمایالت و عواطف انسانى جوانان  شان چيزی جز توهين ارزشهایى که حرفه. خشکاندن لنجزار ارزشهای اسالمى است
قدس   و مردان جوان را با نام خدا و کربال وای به نام حجاب زندانى کرده کيسه ارزشهایى که زنان جوان را در. نبوده است

اش چيزی نيست جز تجسم عبوسى و  نمونه ارزشهایى که جوان. در خدمت سياستهای رژیم اسالمى قربانى کرده است
حاکميت  به استاد ميفهماندند که هفده سال زندگى زیر. طلبى و فاالنژمسلکى شهادت باختگى و پروری و عقل عاطفگى و غم بى

حقيرترین نوع زندگى هم تنگ است و برای انسانى  ای اسالمى نشان داده که قالب ارزشهای اسالمى حتى برایارزشه
  .از حيات اجتماعى جارو کرد زندگى کردن ميبایست آنها را

روی اجازه بدهيد . زندگى نکبت بارش ادامه دهد مورد عالقه فرد هاليدی قرار است اسالم به" دوران بعد از آخوندیسم"در 
  .همين اندکى مکث کنيم

 "اسالم خوب و بد دارد، اسالم جاودانه است"

آزادتر و  نه تنها ضد اسالمى نيست بلکه اجازه ميدهد که یک اسالم"بعد از رژیم اسالمى  هاليدی اطمينان ميدهد که روند
آنها هم مانند دیگر ملتهایى . د مانداند و مسلمان خواهن اکثریت عظيم مردم ایران همواره مسلمان بوده. مبتکرتر شکوفا شود
دوران بعد از آخوندیسم را " و همچنين ادعا ميکند که..." هستند ميدانند که دو نوع مسلمان وجود دارد که اسير بنيادگرایى

کسى  واهاصال اسالم هم مانند هر دین بزرگ دیگری پایان ندارد و پایانش هم دلخ نباید با دوران بعد از اسالم اشتباه کرد چون
  ".نيست

ميشدند که خاورميانه پر از حکام و نظریه  اند باید مطلع آقای هاليدی که در مورد اسالم و ایران کتابهای متعددی نوشته
  اسالم را  اند، که است که برای سازگار کردن اسالم با نيازهای دنيای کنونى عرق ریخته پردازان و فعالين رنگارنگ اسالمى

22  



  ...              جمهوری اسالمی یا                                                                        سالم سياسی     صعود و سقوط ا

اسالم سنتى فرق دارد، که معموال سوربن و آکسفورد  اند، که معتقدند اسالمشان مدرن است و با به رنگهای مختلف درآورده
و قطع دست و  تند، اما دستاوردشان برای بشریت چيزی جز کتابسوزان و تحقير زنان و چادرنيس دیده هستند و آخوند هم
در یک آخور است و به همين دليل هر کدام از دیگری  حقيقت اینست که همه این جماعت سرشان. است سنگسار و غيره نبوده

  .آدمکشتر و مرتجعتر هستند

براحتى قابل " اسالم خوب"پایگى تز  اند بى دیده های اسالم را باالسر خود برای مردمى که به نحوی سایه شوم یکى از شاخه
" اسالم ضد آمریکایى" شيوخ عرب گرفته تا" اسالم آمریکایى"از : رفتار اسالم با زن نگاه کنيد مثأل به مورد. درک است

  .زنان از پشت بسته است رژیم اسالمى هر کدام دست دیگری را در تجاوز به حقوق

ای از اسالم نوع دوم است  آقای هاليدی نمونه طلبى ظاهر ميشود و احتماأل از نظر فمينيسم اسالمى که با پز برابریحتى 
حکام  اش از مطالبه. آرزویش اینست که زن بتواند به تنهایى عازم حج شود. زن نيست ای از تحقير چيزی جز نسخه تازه

حکم الهى بطور برابر در حق زن و مرد اعمال  مر در خاک چال شود تااسالمى اینست که زن هنگام سنگسار مثل مرد تا ک
الهى نقش  اش در جاری کردن احکام قاضى شرع جلوس کند تا شانه به شانه برادران اسالمى ميخواهد زن هم به مسند. شود

این . حقارت همپای مرد باشدحقير است و زن هم باید در  هم انسان" مسمان نوع دوم"در یک کالم از نگاه . برابر داشته باشد
انسان بطور اعم و زن  همه از مذهب تغذیه ميکنند که در مورد برابری و آزادی. اسالمى تصادفى نيست تشابه در ميان شعب

  .بطور اخص تفاوتى باهم ندارند

ادت مطلق انسان در مقابل اگر بندگى و قي. سنخ متفاوتند اسالم و آزادی از دو. و اما در مورد شکوفاشدن اسالم آزاد و مبتکر
های  و والیت فقيه نمونه جمهوری اسالمى. زمينى اش را از اسالم بگيری دیگر چيزی برایش باقى نميماند خدا و نوچه های

  .بيحرمتى به افکار و آراء انسان در تعييين سرنوشت خود بى انتهاست مجسمى هستند که نشان ميدهند ظرفيت اسالم در

کرده است و کوتاه کردن شر اسالم و  تا همينجا خسارات جبران ناپذیری به بشریت وارد" مبتکرشکوفا شدن اسالم "
 ای جدید که بر واقعيت اینست که هر ابتکار جدید اسالمى چيزی نيست جز حلقه .ابتکاراتش ازسر مردم هر چه زودتر بهتر

  :کنيد وجههایى از ابتکارات جدید اسالمى ت به نمونه. زنجير مذهب اضافه ميشود

روها توسط  زنانه مردانه کردن پياده با اینکه جمهوری اسالمى خود در استقرار آپارتاید جنسى هفت خط است اما ایده
نویسان  برنامه. داد که هنوز ابتکارات اسالمى در این مورد جای شکوفا شدن دارد در افغانستان نشان" برادران طالبان"

اند و به یمن این ابتکار اسالمى در  کامپيوتر وارد کرده و کالم خدا را بطور کامل در حافظهاند  اسالمى ابتکار به خرج داده
دوجين آیه مورد نياز  علميه آخوندها ریش تا ریش پشت کامپيوتر مينشينند و با یک اشاره انگشت یک حجره های حوزه

و اخيرأ به ابتکار یک مسلمان مبتکر، نرم . کنندبشر استفاده مي بيرون ميشکند و از این دستاورد بشری به نحو احسن عيله
از ساعات شرعى نماز از طریق  به بازار عرضه شده که در اقصى نقاط جهان مومنين را" ابوصمامه"کامپيوتری  افزار

فقط یک چيز . تکنولوژی مدرن، اسالم خيلى هم از قافله عقب نمانده است ميبنيم در دنيای. پخش اذان مطلع خواهد کرد
افکار و آراء و دستاوردهای مدرن  اینکه اسالم از تکنولوژی مدرن عليه: از چشم محققينى مثل هاليدی دور ميماند "وچکک"

  .بشریت استفاده ميکند

  !انقالب چيزی است که باید از آن اجتناب کرد

بت رژیم اسالمى را به ميتواند قباحت و نک هاليدی در کل سخنرانى خود آلرژی ضدکمونيستى خاصى را حمل ميکند و تا
رژیمهای " ،"جنبشهای انقالبى"، "کشورهای انقالب زده"، "حکومتهای کمونيستى"به  اشارات متعددش. انقالب ربط ميدهد

تر از همه  ، و خنده دارتر و ابلهانه"و همچنين کمونيستى تجربه کشورهای اسالمى"، "اعتبار شدن انقالب ایران بى"، "انقالبى
  .و رهبران کمونيست در یک صف قرار است کمونيسم و انقالب را از سکه بياندازد دهاقرار دادن آخون
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استانداردهای حاکم بر رژیمهای "مقایسه با  ش ميروند که به رژیم اسالمى دربرای تخطئه انقالب و کمونيسم ایشان آنقدر پي
کمونيستهای دهه  این اظهارات مایه تعجب ما. مدال ميدهند" آزادی بيان"و " گرایى کثرت" به خاطر تحمل" انقالب قرن بيستم

داری   زیرورو شدن بنيادهای نظام سرمایهمحققينى است که از نود نميشود که ميدانيم بدگویى از انقالب و کمونيسم شغل دوم
ترساندن مردم ایران از انقالب از همين  عالقه آقای هاليدی برای. فردهاليدی هم یک نمونه در کنار دهها نمونه اش .بيزارند

 . سنخ است

خللى وارد نشود،  است که در آن قرار است بر بنياد اقتصادی جامعه" بخش نادان روحانيت"بدون  آقای هاليدی خواهان ایران
بطور "خود ادامه دهد، مردم ایران مسلمان بمانند و مذهب هم  به حيات" دین بزرگ اسالم"بر چهره طبقات دارا لک نيافتد، 

خود برای سرکوب کارگر و  اجتماعى دخيل بماند، دادگاه و ارتش و پاسدار و پليس هم به وظایف تاریخى در زندگى" نسبى
  را خواست و در عين حال به انقالب و کمونيسم روی خوش نشان داد؟ آیا ميتوان همه اینها.  دهندکمونيست و معترض ادامه

  

  

 ١٩٩٦، ژوئن ١٣٧٥، خرداد ٢١چاپ شده در انترناسيونال شماره 
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  دادگاه ميکونوس و شادیهای زودگذر
 

که طراح اصلى کشتار رستوران  اعالم کرد: چهار سال طول کشيد تا دادگاه برلن بر یک حقيقت آشکار صحه گذاشت
. وزیر اطالعات رژیم اسالمى اداره ميشودجمهور، وزیر امور خارجه و  ميکونوس کميته ای است که توسط رهبر، رئيس

از این حکم به عنوان یک . درک تماشایى اما قابل. اپوزیسيون بورژوایى بعد از رای دادگاه برلن تماشایى بود اظهارات
هم رابطه غرب با ایران را زیرو رو خواهد کرد و هم در روند تحوالت  یاد کردند که» نقطه عطف«، یک »حادثه تاریخى«

حتى » .در دست دادگاه ميکونوس است شيشه عمر رژیم اسالمى«گفتند که . ایران تاثير تعيين کننده ای خواهد داشت ىسياس
 تاریخ جمهوری اسالمى را به دو دوره پيش و پس از رای دادگاه ميکونوس تقسيم شاید بعدها بتوان«پيش بينى کردند که 

نه خللى در . بودن این تصورات باقى نگذاشت ه اول جای تردیدی در پوچاتفاقات همان دو هفت. این تصورات پوچ بود» .کرد
نه ) «مشورت«سفرای این کشورها که برای . نه رژیم اسالمى از این رو به آن رو شد رابطه اروپا و ایران وارد شد و

ازگشت هستند که روابط اند و یا در جریان ب فراخوانده شده بودند هم اکنون یا به تهران بازگشته) چيزی بيشتر از این
که محافل  چيزی که جا دارد مورد تامل قرار گيرد آن مفروضات سياسى است. روبراه کنند جاریشان با رژیم اسالمى را

  .متنوع این اپوزیسيون را اینچنين از خود بيخود کرد

رای دادگاه . سالمى استجمهوری ا یک فاکتور مهم در رابطه غرب با» حقوق بشر«: این مفروضات به قرار زیر هستند
پس قاعدتا باید غرب در سياست خود نسبت به این . رژیم اسالمى است برلن سندی آشکار حاکى از نقض حقوق بشر توسط

  .اساسى بدهد و این تغيير در جهت سرنگونى رژیم اسالمى خواهد بود رژیم تغيير

 از نق زنى تا مشاورت برای نجات رژیم : اپوزیسيون زورکى

با رژیم اسالمى بسر ميبرد  >>گفتگوی انتقادی<<اپوزیسيون که از همان موقع رانده شدن از دایره حکومت، در  شى ازآن بخ
 حزب داریوش. کنار بگذارد و راه برونرفت از بحران را نشان رژیم بدهد ترجيح داد عجالتا حتى همان انتقاد آبکى اش را هم

زندگى ميکنند و هم به رای دادگاه برلن رسما   مردمى که هجده سال زیر ترور، هم به)وزیر کار اسبق رژیم اسالمى(فروهر
خود را ثابت  نتوانند با روشنگریها به دفاع برخيزند و با ارائه سند و مدرک درست بيگناهى متهمين اگر«: دهن کجى کرد

فرصت یابند رقم ) ت ایران استمنظور حزب مل(مردم  کنند، جا دارد هر چه زودتر کرسيهای زمامداری را ترک کنند، تا
اسالمى، هنوز هم  همينکه این حزب بعد از هجده سال آدمکشى رژیم» .بحران را پایان دهند زن سرنوشت کشور گردند و

به خوبى نشان » سند و مدرک درست بيگناهى خود را ثابت کند با ارائه«برای این جا ميگذارد که سران جنایکار این رژیم 
نهضت آزادی، آقای یزدی  رهبر. حزبى روبرو هستيم که تمام وجودش به دودوزه بازی سياسى آغشته است ميدهد که ما با

» برادرانه«را بلند کرد و برای نجات رژیم توصيه های » ارضى تماميت«پرچم ) وزیر امور خارجه سابق رژیم اسالمى(
جمهوری اسالمى اینست  توصيه ما به مسئوالن. ستخطری که ما را تهدید ميکند مربوط به تماميت ارضى ا مهمترین«: کرد

کسى حتما » .واکنشهای تند و حساب نشده خودداری نمایند که در شرایط فعلى از خود خویشتن داری نشان دهند و از
روسایشان با رژیم  گروه خون این احزاب و. اندرکاران سابق رژیم اسالمى و احزابشان ندارد انتظاری بيشتر از دست

  .دیدیم  یکى است و طبيعى ترین واکنش هم همين است کهاسالمى

مشکلشان اساسا اینست که زمانى مورد کم . تشخيص داد از اینها بگذریم که بسختى ميتوان تفاوت رنگشان را با رژیم اسالمى
 وزارتخانه ای از همين امروز اگر در گوشه ای. گرفتند و در قدرت دولتى به بازی گرفته نشدند لطفى رژیم اسالمى قرار

  .آزارشان هم اجتناب خواهند کرد جایى برایشان در نظر گرفته شود از همان نق زدنهای بى

25  



  ...                  دادگاه                                                                                    صعود و سقوط اسالم سياسی     

 ورژوایى تماشایى بودواکنش اپوزیسيون ب

 و جمهوریخواه که هجده سال است زانوی غم بغل کرده و منتظر فرجى از غرب محافل متعلق به اپوزیسيون سلطنت طلب
خياالتى شدند و بعضيها حتى تصور کردند  هستند با اعالم رای دادگاه بشدت منقلب شدند؛ جشن و سورچرانى راه انداختند؛

اظهاراتشان ژست  به همين دليل در. شاید فاصله چندانى با کاخ ریاست جمهوری ندارند ست کهاوضاع آنچنان بروفق مراد ا
که مفتخر است اولين رئيس جمهور رژیم اسالمى بوده  بنى صدر، این دماگوگ اپوزیسيون زورکى. رئيس جمهور گرفتند

شرایط آتى  خطاب به اتحادیه اروپا» جمهوری دمکراتيک اسالمى«که گویا به عنوان رئيس  است، طوری اظهار نظر کرد
باید بدانند که هر قرار مداری با این دولت، که ملت ایران  دولتهای خارجى«: مناسبات دیپلماتيک ایران و اروپا را برميشمارد

؛ در پيش گيرند» بيطرفى فعال» سياست» دیالوگ انتقادی«پيشنهاد کرد به جای . »درجه اعتبار ساقط است را متعهد کند، از
. داشته باشند! کنسولى و کاردار و روابط اقتصادی در سطح داد وستد نقد ایران را منزوی نکنند و روابط سياسى در سطح

وزیر آموزش (، آقای گنجى »کاویانى درفش«رئيس ) ، چون باید هوای جيب کمپانيهای اروپایى را داشت»وستد نقد داد«(
 منظورش از بيماران همان اپوزیسيون(، » نجات بخش در بدن بيماراندارویى» رای دادگاه را به) عالى رژیم سلطنت

ایشان هم عين یک رئيس دولت . خواهد کرد >>بى ثبات<<تشبيه کرد و اینکه این رای بدون تردید رژیم را!) بورژوایى است
  اسالمى به ميليارد مارک بدهى رژیم١٣گفت که اصال الزم نيست دولت بن  در مصاحبه با مجله فوکوس. حرف زد

به تعهدات مالى رژیم جمهوری اسالمى به دیگر  شرکتهای آلمانى را تضمين کند، رژیم آینده، به ویژه دمکراتها و پلوراليستها
رژیم اسالمى را  اروپا«از االن، حتى پيش از اینکه » دمکرات و پلوراليست«ميبيند آقای گنجى  اگر. کشورها پایبند ميباشند

فکر کرده خبری است و از حول . خيلى نباید خرده گرفت ف مردم ایران اینچنين حاتم بخشى ميکند، از طر»سرنگون کند
اما اوال، عمری  به عالوه، اگر چه کارش در وزارت آموزش عالى مستقيما با نظاميان نبوده. است حليم توی دیگ افتاده

را به » درفش کاویانى«رد و ثانيا همين االن هم همراه دا خدمت جان نثارانه در دستگاه سلطنت اندکى تربيت ژنرالى به
ميخواهم بگویم این نوع  .ميچرخاند که زمانى یک دوجين مدال همایونى روی سينه شان آویزان بوده است همراه ارتشيانى

 اما یک. پلوراليستهای نظم نوینى یک رفتار کامال طبيعى است خود گماردگى نظامى مآبانه از طرف امثال ایشان یعنى
ميليارد مارک بدهى  خوب این سيزده: آقای گنجى بگویند» بویژه پلوراليست و دمکرات«به دولت فرضى  اگر مردم. سئوال

حساب شخصى وزرا و وکالی رژیم اسالمى خوابيده؛ خرج  رژیم اسالمى پولهایى است که در بانکهای دول غربى در
برای راه انداختن   دادگاههای شرع و هزینه بارگاه خمينى شده است؛و سپاه و امام جمعه و قاتلين نگهداری هزاران حزب اهللا

  است و به ما ربطى ندارد، آقای گنجى چه جوابى دارد؟ دهها پایگاه تربيت تروریست در لبنان و سوریه و سودان شده

 عکس العمل اپوزیسيون بورژوایى قابل درک بود

دولتها بر  سانه ها و نهادهای قانونگذاری و قضایى و اجرایى ایندولتهای اروپایى و ر در شرایطى که قاعده اینست که
سفارتخانه های دولت اسالمى عمليات کشتار فعالين  جنایات رژیم اسالمى چشم ببندند؛ تروریستهای رژیم اسالمى در

آغوش امن  و بعد از انجام عمليات زیر پوشش دستگاههای امنيتى همين کشورها سالم به اپوزیسيون را سازمان دهند
حقيقت آشکار از طرف دادگاهى متعلق به یکى از همين  جمهوری اسالمى برگردند، معلوم است در چنين شرایطى، تایيد یک

جلوه گر  چنين اتفاقى مخصوصا در چشم اپوزیسيون مورد بحث در حدی شوکه آور غير عادی .کشورها غير عادی است
با دادگاه های دست آموز رژیم سلطنت اخت بوده اند   این اپوزیسيون خودشانميشود با توجه به اینکه بخش اعظم گردانندگان

اپوزیسيون فراتر  اما علت این نوع واکنش. جز خدمت به سياستهای رسمى دولتى انتظاری ندارند و از دستگاه قضایى چيزی
  .از این عوامل روانى است

انتظار ميکشد و همچنين آرزو ميکند تا آمریکا و اروپا   سالآدم وقتى از همه جا نااميد ميشود؛ هيجده. تصورش را بکنيد
را به هم نزدیک کنند و  بگيرند؛ سالها منتظر ميماند تا آمریکا و اروپا سياستهاشان» حکومت مالیان» تصميم به سرنگونى

مى را ميگيرد تا بر ، زیر بال رژیم اسال»گفتگوی انتقادی«زیر پوشش  کلک این رژیم را بکنند؛ و در طول این مدت، اروپا
  فضایى از یاس و آرزو، و در فضایى  نخورد و آمریکا فقط ميخواهد رفتار دولت ایران را اندکى مهار کند؛ در چنين زمين
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و  نتيجتا اوضاع ایران را زیرو رو خواهد کرد؛ در دنيایى آکنده از این توهمات آکنده از این تصور که تغيير سياست غرب
  .آرزوها، حکم دادگاه برلن، طبيعى است که اینچنين شور و شعف برانگيزد

  .بى پایه استاما عکس العمل اتحادیه اروپا نشان داد که چقدر این توهمات، پوچ و 

 

 واکنش اتحادیه اروپا و سرمستى زودگذر اپوزیسيون 

اتفاقا . شریک بوده اند اروپا، دولتهای فرانسه و آلمان آشکارتر از دیگران در جنایات رژیم اسالمى از ميان اعضاه اتحادیه
اطر حقوق انسان خراشى به بوضوح نشان دادند که قرار نيست به خ همين دو دولت هم از همان فردای رای دادگاه برلن

اميدواری کرد که سفيران کشورهای  وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با نشریه الحيات اظهار. اسالمى بيافتد رابطه با رژیم
کالوس کينکل، وزیر امور خارجه آلمان که برای داغ نگاه داشتن تنور  .اروپایى به زودی به ایران باز خواهند گشت

تصریح کرد که نميخواهند   ایران زحمات زیادی کشيده است همان فردای اعالم حکم با اطمينانبا» انتقادی گفتگوی«
حتى خبر داد که قرار است روز دوشنبه سفارت آلمان در ایران باز  روابطى را که بيش از صد سال سابقه دارد قطع کنند و

. این سطح اطمينان بى پایه نبود. بود تامين خواهنداطمينان داد که دیپلماتهای آلمان هنگام تظاهرات مقابل سفارت  .شود
بود و مشخصا  بازرگانان آلمانى نخواهد عليرغم رای دادگاه، هيچ خطری متوجه دیپلماتها و والیتى بارها اعالم کرده بود که

مایشى دم تظاهرات فر. با آلمان هستند» روابط خوب» بعد از رای دادگاه تصریح کرده بود که به سهم خودشان خواهان
صادر شده بود؛  محل تظاهرات مقابل سفارت آلمان بود؛ رای مورد اعتراض در یک دادگاه آلمانى :سفارت آلمان گویا بود

حتى اجازه پرتاب سنگ هم به جمعيت شرکت کننده . آتش زده شد اما، فحشها نثار آمریکا و اسرائيل شد و پرچم این دو کشور
 .نمایشى داده نشد در این تظاهرات

و پيشدستيهای ) سرکرده انصاراهللا(عربده های اهللا کرم  سران رژیم اسالمى هم در کنار رجز خوانيهای نماز جمعه ای و
اند و رابطه شان با این  اینکه با اندازه کافى سبيل طرف مقابل را چرب کرده. که از یک چيز مطمئنند آخوندی، نشان دادند

یاد کرد و با تمسخر یاد آوری » طوفان زود گذر«این اتفاق به عنوان  رفسنجانى از. نخواهد لرزید) »حقوق بشر«باد (بادها 
خارج کردند اما پس از چندی   بدنبال صدور فتوای قتل سلمان رشدی، این کشورها سفرای خود را١٩٨٩در سال  کرد که

  .به تهران باز گشتند» با خفت«

که تصميم اجالس وزرای خارجه اتحادیه  بودند همچنان سرمست بمانندبا تمام این ها، محافل اپوزیسيون بورژوایى مایل 
 رسما اعالم شد که روابط سياسى و اقتصادی دولتهای اروپایى با رژیم اسالمى در این اجالس. اروپا پاک دمغشان کرد

اوضاع به حال . ن دهندامورات جاری را سر و ساما خيلى از سفرا به محل کار خود باز گشتند تا. همچنان ادامه خواهد داشت
  .کماکان در مانده و مایوس منتظر فرج دیگری از غرب هستند عادی بازگشت و این محافل،

  غرب مایل نيست رژیم اسالمى سرنگون شود

پوشش » گفتگوی انتقادی«فرمول . دارند اروپا و در راس آن کشور آلمان هجده سال است که روابط حسنه با رژیم اسالمى
 نه تنها معامالت با سودهای ميليارد دالری جریان داشته بلکه برخى از همين ای بوده و هست که پشت آنفریبکارانه 

طول سالهای گذشته کم نبوده اند آدمکشان رژیم  در. کشورها خدمات امنيتى و اطالعاتى ارزنده ای به رژیم اسالمى داده اند
  . اسالمى باز گشته اندعملياتشان سالم به دامن رژیم اسالمى که بعد از اجرای

رای دادگاه برلن، نه اروپا و آمریکا  عليرغم تصور رایج در ميان اپوزیسيون بورژوایى، مالحظات حقوق بشری مربوط به
  . کرد» رادیکاليزه«را  را به هم نزدیک کرد و نه سياست آنها
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دخيل در تفاوت سياستشان پایه ای تر از این است که حکم دادگاه  سياست آمریکا و اروپا بهم نزدیک نشد چون فاکتورهای
کشورهای اروپایى و در راس آن آلمان و  اقااتف. آنها را دور زده و این دو بلوک را به سياست واحدی نزدیک کند برلن بتواند

ایران و  هر چقدر آمریکا در صحنه سياسى. ميان سياستهایشان با آمریکا فعال حفظ شود فرانسه تمایل جدی دارند این تفاوت
يروی خواهد بود و همانقدر شرایط تبدیل شدن به یک ن منطقه پر مشکل تر باشد همانقدر ميدان برای آلمان و فرانسه بازتر

  .تر کنند فعال زیر پای همدیگر را خالى کنند تا جاپای خود را سفت. فراهم تر خواهد شد رقيب در منطقه خليج

قرار نيست منافع استراتژیک این دولتها قربانى چيزی به  نشد چون اوال،» رادیکاليزه«سياست آمریکا و اروپا در قبال ایران 
عنوان یک نيروی برتر   به عنوان دشمن قالبى در شکل دادن به رهبری آمریکا بهرژیم اسالمى هنوز .نام حقوق انسان شود
پيش از هر دخالتى در صحنه سياسى ایران، اول باید پاسخ این سئواالت  و ثانيا، از نظر آمریکا و اروپا،. نظامى جایگاه دارد

وجود دارد؟ تا چه حد خواهند  لخواهچقدر توان کنترل اوضاع و جهت دادن مسير تحوالت در سمت مورد د: باشد روشن
اوضاع سياسى جلوگيری کنند؟ چقدر قادر خواهند شد از عروج، گسترش، نفوذ  توانست از دخالت توده مردم در تعيين روند

جلوگيری کنند؟ و مشخصا چه نيرویى  دخالت نيروهای برابری طلب و آزادیخواه مشخصا کمونيستها در صحنه سياسى و
سئواالت  پاسخ این. اتفاقا مشغله های مشترک اپوزیسيون بورژایى با دول غرب است المى خواهد شد؟ اینهاجایگزین رژیم اس

مطابق نسخه مورد نظرشان نباشد هنوز زیر  برای دول غرب روشن نيست و تا زمانيکه جواب این سئواالت به طور قطع
 .گرفت پروبال رژیم اسالمى را خواهند

رژیم اسالمى در دست دول » شيشه عمر«فرض   دادگاه برلن، بخوبى ثابت کرد که حتى اگر بهدر خاتمه، اتفاقات بعد از
این شيشه را از  باید. در پنبه نگاه داشته اند تا بدست کارگران و مردم آزادیخواه نيافتد غربى باشد، این دولتها این شيشه را

این کار . ون سرگردان انگشت بدهان منتظر غرب بر نمى آیداپوزیسي این از عهده. داخل این پنبه در آورد و برزمين کوبيد
  .مردم آزادیخواه است کارگران و

  

 ١٩٩٧، مه ٧١منتشر شده در نشریه همبستگى شماره 
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 !خواب نهضت آزادی برای کارگران
 ؟"توسعه مملکت"پنير و تخم مرغ بهتر است یا 

مصاحبه مفصلى ) ١٣٧٥و نهم اسفند  دوم (٤٠٧ و ٤٠٦ابراهيم یزدی، رئيس نهضت آزادی ایران، در نيمروز شماره های 
 ایشان در این مصاحبه ضمن دلخوری از طالبان که دیگر گندش را در آورده و .داشت" افغانستانطالبان در "در مورد 

ایشان از کارگران . کارگران ایران را ميزند اسالم را برده است حرف دل نهضت آزادی در باره) نداشته(زیادی آبروی 
کارکنند، کم مصرف کنند  نخوابند، تفریح نکنند، زیادنخورند، نياشامند، : توسعه مملکت باشند دعوت ميکنند که اندکى به فکر

همچنين، از آنجایى ! برقرار شود" عدالت اجتماعى"توسعه یابد و  و ریاضت بکشند تا قدری سرمایه انباشت شود و مملکت
 باید کرد، نصيحت ميکند کامال واقف است که کارگران به این عوامفریبيهای کهنه شده تره خرد نخواهند که آقای یزدی

. و کاری کرد که کارگران احساس کنند دولت مال خودشان است تشکيل داد" دولت ملى"بوجود آورد، " فضای باز سياسى"
  .اسالمى پایدار خواهد بود امن و امان، کارگر سربزیر، توليد برقرار، سرمایه انباشت، و آرمانهای در اینصورت، مملکت

آزادی در باره کارگران در ایران گریز زده   در باره طالبان به برنامه نهضتخود این البته جالب است که چرا از بحث
مجبورند مردم  اسالميون به وضعى افتاده اند که برای آبرو خریدن برای دارو دسته خودشان اوال: ميشود؟ این، دو دليل دارد

ای مسخره بسر ميبرد که در کشورهای یزدی در این روی ثانيا، آقای. را به کثافتکاریهای همسایه همکيش مراجعه دهند
فازهای بعدی به  در: "در حال شروع" نوگرایان اسالمى"در حال اتمام است و فاز " اسالمى سنت گرایان"اسالمى، فاز 

آقای یزدی تصور ميکند اگر ". نوگرایان قدرت را بدست ميگرند احتمال بسيار سنت گریان شکست خواهند خورد و نهایتا
 .قباحتش کاسته ميشود اش را در کنار تجسم جهل و خرافه و ضدیت با انسان یعنى طالبان قرار دهد از ریترهات ضد کارگ

خود نهضت آزادی هم آشکار است وگرنه رئيسشان در کنار یک  توخالى بودن دو فاز در مورد حرکتهای اسالمى حتى برای
نيست که اسالميون در حال  اینقدر هم کریه" اسالم واقعى"ه دیگر این همه عرق نميریختند تا ثابت کنند ک "نوگرایای"دوجين 

موقعيت واقعى نهضت آزادی در صحنه سياسى ایران مربوط است اظهارات  تا آنجا که به. حاضر در دنيا به نمایش ميگذارند
داقل به دو دليل اما ح. سياسى است این جریان در حال پالسيده شدن در البالی چاپلوسى روزمره. ارزش تامل ندارد رهبرش

 اوال، در این اظهارات توقع مشترک تمام: است و شایسته یک تامل کوتاه سخنان ایشان در مورد کارگران جالب توجه
سلطنت طلب، جمهویخواه . بيان ميشود" نوگرا" اپوزیسيون بورژوایى از کارگران منتهى با قالبها و فرمولبنيدهای آخوندهای

را که همه  "دمکراسى و فضای باز سياسى"ثانيا، آقای یزدی، پته . برای کارگران ميبينند و دمکرات، همه همين خواب را
به " فضای باز سياسى"بى زبانى ميگوید که قرار است  با زبان. اپوزیسيون بورژوایى زیر پرچمش سينه ميزنند به آب ميدهد

تصور که دولت  ر و نداری را تحمل کند با اینقرار است کاری کند که کارگر ریاضت بکشد، فق .چه امر مقدسى خدمت کند
 . مال خودش است

در حاکميت اسالمى " نسبت به نيازهای اقتصادی مردم"برخورد  سئوال ميشود که رهنمود ایشان در مورد چگونگى
" ىآرمانهای اسالم" معقتد است؛ ميخواهد" عدالت اجتماعى"نهضت آزادی به : چيست؟ جواب) نوگرایان حاکميت اسالمى(

هم مد نظرش " کرامت انسانى"است، نخير، " آزادی انسان حقوق بشر و"در جامعه منعکس شود؛ فکر نکنيد فقط نگران 
 ".و اقتصادی بشری نيز بها ميدهد به نيازهای مادی"است، 

 وزیر قبال بازرگان، نخست. نهضت آزادی نيست" کرامت انسانى"کارگر از  نيازی به حدس و گمان در باره نصيب انسان
کرامت "کارگران نمونه هایى از این  اسالمى و رئيس قبلى نهضت آزادی، با خدمات ارزنده اش در سرکوب اعتراض رژیم
 هم که مفتخر است زمانى وزیر امور خارجه رژیم اسالمى بوده، ميخواهد همان یزدی. را به نمایش گذاشته است" انسانى

  اگر خواهان عدالت اجتماعى : کارگران ميگوید خطاب به. آینده ادامه دهد"  ملىدولت"خدمات را در اپوزیسون و انشااهللا در 
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باید متوجه شوید که  دارد به طور کامل بهره مند شوید" هان بينى اسالمجایگاهى که انسان در ج" هستيد، اگر ميخواهيد از
توسعه "، اول باید به فکر "زمان"در این ". تابع زمان و مکان است برنامه"و " تحقق عدالت اجتماعى نياز به برنامه دارد"

نباشيد با من هم نظر خواهيد بود که  کارگران عزیز، اگر کالهتان را قاضى کنيد و فقط به فکر منافع آنى خود. بود "مملکت
مانند  در یک کشور توسعه نيافته"و ". اقتصادی بشود بجز از طریق انباشت سرمایه ایران نمى تواند وارد عصر توسعه"

به جز از طریق اینکه از مردم خواسته شود بيشتر  به جز از طریق ریاضت؟" "ایران چگونه ميتوانيم انباشت سرمایه کنيم؟
 " کنيد؟ نيد و کمتر مصرفتوليد ک

اسالميون نوگرای نهضت "کرد که شک کند که  با این همه سخنان روشن مثل آفتاب آیا هنوز هم ميتوان کارگری پيدا
". نيز بها ميدهد نيازهای مادی و اقتصادی بشری"بورژوایى به زندگى کارگر عالقه دارد و به  ، مثل همه اپوزیسيون"آزادی

جامعه از جمله کارگران اهميت ميدهند؟ سهم سرمایه دار؟ قرار  همه بخشهای" کرامت انسانى"ین ها به آیا معلوم نيست که ا
کارگر؟ اگر کارگران  سهم. عالقمند به سرنوشت مملکت ریاضت بکشند و سرمایه داران هم انباشت کنند است کارگران

ان رو جگر بگذارند، ریخت و پاش نکنند، طوالنى و نيست، دند کار یک روز دو روز" توسعه"عزیز عجله نکنند، بدانند که 
عادت دهند، تحقير شدن  بيشتر توليد کنند و کمتر مصرف کنند، ریاضت بکشند و بچه هاشان را به ریاضت با شدت کار کنند،

و توسعه "گشاد تحمل کنند، اگر هم خيلى فشار آمد، به خاطر  نيازهای کودکانشان را به خاطر توسعه مملکت با روی
را تحمل کنند، آنگاه مسير  اگر همه این مشقات ناقابل... خودشان را راحت کنند، مثال خودکشى کنند، و  یکجوری" انباشت

فقط یک فرق بسيار . هم خواهد رسيد" عدالت اجتماعى"شد و نوبت  مفروش خواهد" کرامت انسانى"و " آرمانهای اسالمى"
سهم کارگر دیر . حصول سهم صاحب سرمایه نقد است و همين امروز قابل. اردسرمایه دار و کارگر وجود د جزئى ميان سهم

 . سوز ندارد و زود دارد اما آقای یزدی قول شرف ميدهد که سوخت و

 به قول رئيس نهضت. عدالت اجتماعى باید برداشته شود-توسعه-انباشت-ریاضت اما هنوز یک مانع دیگر از مقابل این محور
بفروشيم، پنير و تخم مرغ و کره و گوشت بخریم  مردم، ما نميتوانيم نفتمان را که سرمایه ملى است: داگر دولت بگوی"آزادی 

صنایع بنيادی تبدیل به  باید کم کرد، باید قناعت کرد و توليد را باال برد و در آمد نفت را در مصرف را! و بدهيم شما بخورید
من به : مردم خواهند گفت." "به چنين نصایحى گوش نخواهند داد زمردم هرگ"، در اینصورت چه خواهد شد؟ "سرمایه کرد

احساس تعلق اجتماعى نداشته  مردم که" "جویى کنم؟ به چه دليل کم مصرف کنم و بيشتر کار کنم و توليد کنم؟ چه دليل صرفه
 برای اینکه مردم گوش. شندکاری کرد که مردم احساس تعلق اجتماعى داشته با پس باید" باشند، هرگز چنين کاری را نميکنند

برقراری "راه این هم ." آراء خود مردم باشد یک دولت ملى با آراء مردم روی کار بياید، دولتى که متکى به"دهند باید 
 بر سر کار آورد طوری که مردم احساس کنند دولت مال" ملى"باید یک دولت . است "فضای باز سياسى"است، " دمکراسى

هر چقدر کارگر فقيرانه زندگى . نميرد هر چه از ریاضت در مياید به کيسه غير. ال خودشان استتصميم م. خودشان است
 فقط و فقط در اینصورت است. دولت خودی کمک ميکند" انباشت سرمایه"ميشود، به  پر" دولت ملى"ميکند همانقدر کيسه 

کرد، نگاه نيازمند کودکش را پس خواهد  واهدبه نان خالى بسنده خ. که کارگر دیگر از ریخت و پاش دست برخواهد داشت
 . عدالت برقرار شود زد تا سرمایه انباشت، مملکت توسعه و

منجر " ميزان"فضای باز سياسى قرار بوده به آزادی انتشار  معلوم ميشود ده پانزده سال زنجير زنى زیر علم دمکراسى و
همين جوری برای مادیات  را) یعنى نفت دولت نهضت آزادی" (ننفتما"محترم کارگر را قانع کنند که پول  شود تا نهضتيون

  .بگذارد جامعه توسعه پيدا کند و سرمایه انباشت شود بى ارزش دنيا مثل پنير و تخم مرغ بر باد ندهد و

کسى را به کلوپشان راه . اپوزیسيون شده است اسم شب همه بورژواهای دنيا چه در حکومت و چه در" ریاضت"امروز، 
خودشان به شدت زیر  .البته باید انصاف داشت که ریاضت را فقط از کارگران نميخواهند. نباشد دهند اگر این کلمه را حفظنمي

ميبندند، این همه مهد کودک از دور خارج ميکنند، این همه پير مرد و  مگر نميبينيد در این همه بيمارستان را. فشار ریاضتند
همه کودک را از دوا و درمان محروم  و از خدمات اجتماعى و درمانى محروم ميکنند، اینرا از زاید قلمداد ميکنند  پيرزن

  جمع  چرا انواع اپوزیسيون بورژوایى در ایران، که قاعدتا باید وعده های رای. است در این ميان یک چيز جالب... ميکنند و 
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اینها از پشت شبح اعتراضاتى از قبيل : ساده است کن بدهند، رسما مردم زحمتکش را به فقر و نداری دعوت ميکنند؟ دليلش
باید از هم اکنون مواظب  . به ميدان خواهد آمدتوده ميليونى را ميبينند که با توقعات باالی انسانى مبارزه کارگران نفت، یک

  .باید این توقعات را درهم ریخت. توقع کارگر بود

سرمایه هزاران نفره به خيابانها  "سنت گرای"برای کارگرانى که زیر شمشير خونين نمایندگان . یک چيز روشن است
 سرمایه شبيه وز وز پشه های" نوگرای"ندگان خودمان است، موعظه های نمای متعلق به" پول نفتمان"ریختند و گفتند 
  .توان مزاحمت این ها با یک تکان محو خواهد شد. شامگاهى است

  

 ٧٢منتشر شده در همبستگى شماره 

 ١٩٩٧ژوئن و ژوئيه 
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  است؟" انقالب دوم"آیا این یک 
 

انقالب "ریاست جمهوری را ضمنى و صریح  در ميان مفسرین اپوزیسيون بورژوایى کم نبودند کسانى که انتخاب خاتمى به
 این خود نه تنها نشانگر نهایت توقع: این انتخاب حاکى از یک حقيقت سياسى مهم است اطالق انقالب دوم به. ناميدند" دوم

انتظارات مردم از تحوالت سياسى در ایران را قالب  جماعت از تحول سياسى آتى است، بلکه با این کار ميخواهند آخرین حد
انتخاب خاتمى هيچ انقالبى  با. مينامند تا مردم قبول کنند که انقالب دومى در کار نيست" انقالب دوم" این انتخاب را. بزنند

 شکاف در ميان: ميتواند گام گذاشتن مردم به انقالب دوم واقعى را تسریع کند اتفاق افتاده است کهاما یک چيز . رخ نداده است
. اسالمى را سازمان داد عميقتر شده است  سال پيش در مقابل انقالب مردم، یک ضد انقالب١٨ارتجاع اسالمى حاکم که 

مقياس  مردم در.  مقياس ميليونى آغاز شده استبرداشته است و تحرک سياسى مردم در ارتجاع اسالمى ترکهای بيشتری
تنها گوشه ای از نفرت خود عليه رژیم اسالمى و  گسترده کاندید اصلى رژیم اسالمى را رد کرده اند و با این حرکت نه

د که نشان داده ان نشان داده اند بلکه با این دخالت وسيع خود، تجربه سياسى سطح باالئى را نيروی وسيع اعتراضى خود را
با دخالت فعال خود و انتخاب خاتمى شکافهای درونى رژیم  مردم. طى دو دهه مبارزه عليه جمهوری اسالمى کسب کرده اند

. نهایتا نابودی هل ميدهد این وضعيت نه فقط یک کاسه شدن رژیم را سختتر کرده بلکه آنرا بسوی فلج و .را حادتر کرده اند
  .انقالب دوم واقعى در راه است

  ج رهبرسازیمو

اینان رهبر را برای متوقف . رهبرسازی دارند ماشين تبليغاتى اپوزیسيون بورژوایى مهارت ویژه ای در هنر رهبرتراشى و
در ایران  مدتهاست که اپوزیسيون بورژوایى. دور کردن آن از اهداف انسانى اش ميسازند کردن انقالب، انحراف مسير آن و

ایران چگونه پيش خواهد رفت و چکار باید کرد که این  ار دارند که سير تحوالت سياسى دردر مقابل این سئوال واقعى قر
. بوده است جستجوی رهبر برای جلوگيری از انقالب بعدی یک مشغله دائمى اینان. خود نگيرد مسير رنگى از انقالب به

خاتمى هم وفادار به جمهوری .  قلمدادش کردمنتقد رژیم کسى برای این موقعيت مناسب است که هم از رژیم باشد و هم بتوان
همين موقعيت  اپوزیسون تصور ميکند که خاتمى به خاطر. مدتى خارج از دایره حکومت بوده است اسالمى است و هم برای

  .شترمرغى اش کاندید مناسبتری برای احراز این پست است

ميدهند که هم با خصوصيات   جدید نسبتخصوصياتى را به رهبر. موج رهبرسازی اخير حاوی تناقض جالبى است
 ميدانند که مردم زیر فشار سنتها و اخالقيات ارتجاع. توقعات نابجا نيافریند گردانندگان رژیم اسالمى تفاوت داشته باشد و هم

ا جوان محروميت ميليونه. آلمانى حرف ميزند حاکم اسالمى در حال انفجارند و ميگویند ایشان اروپا دیده است و انگليسى و
کمى  خمينى دست. (ميگویند حجه االسالم به کوهنوردی و تنيس روی ميز عالقمند است از ورزش و تفریح را ميبينند و

سانسور تمام عيار .) هم در رختخواب تکان ميداد ميگفتند معظم له قند را با قاشق بر ميدارد و پاهای مبارکش را. نداشت
مطالعه   ایشان اصال خودش شارح هگل و هایدگر است و آثار ایمانوئل کانت راميگویند قرون وسطایى را ناظر هستند و

غرب ميکشد و اعالم ميکنند که ایشان خودش اشپيگل  ميبينند که ارتجاع اسالمى دیوار در مقابل دستاوردهای جوامع. ميکند
چشم خود دیده اند که   هستند و ميگویند بامتوجهند که مردم تشنه آزادی. از اینترنت استفاده ميکند ميخواند و آخوندی است که

  .دمکراسى آمریکا بوده است حجه السالم مشغول ترجمه کتاب الکس توکویل در مورد

کسى نميگوید آیا : کرد که آنهم بيدليل نيست در خصوصيات اهدایى این زرادخانه رهبرسازی اما یک چيز را نميتوان مشاهده
اصال این  تکش هم اصال فکر ميکند؟ با اعتصابيون پاالیشگاهها چه خواهد کرد؟ آیازحم رئيس جمهور جدید به سفره مردم

  حق اعتصاب را برسميت خواهد شناخت؟ اگر ) لندن صفت اهدایى کيهان" (روشنفکر در خور احترام"و " نماد آزاداندیشى"
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باال ببرد و  ناگزیر خواهند بود اعتراف کنند که رئيس جمهور جدید اصال قرار نيست دستمزد به این سئواالت بپردازند
راه " پرسترویکای پارسى"ت ایران مينامند که قرار اس "آیت اهللا گورباچف"بيدليل نيست خاتمى را . اعتصاب آزاد کند

آوارگى را "اینکه  آزاد شود و آقای معروفى به جای" گردون"آخوندی گورباچف ممکن است انتشار  در سایه نسخه. بياندازد
برگردد؛ اما به کارگر و مردم زحمتکش همان خواهد رسيد که  ، به زعم خودش سولژنيتسن وار به ایران"چون سرب ببلعد

  .اصلى و یلتسين به کارگر روسيه رسيده است در دوران گورباچف

  متوهم یا مينيماليست؟: اپوزیسيون بورژوایى

نویسندگان و هنرمندان على العموم با شوق و  انتخاب خاتمى، در ميان احزاب و شخصيتهای اپوزیسيون بورژوایى و همچنين
. اسالمى ه خاتمى متوهمند و هم به ظرفيت رژیم هم ب-١: ناشى از فاکتورهای زیر است این شور و شوق. شادی استقبال شد

تغييرات قابل توجهى در سياستهای رژیم اسالمى وجود  تصور ميکنند با تغيير یکى دو چهره در راس حکومت اسالمى امکان
با فکر ميکنند  .دائمى اینان در طول هجده سال گذشته ترساندن مردم از انقالب دیگر بوده است  یک مشغله فکری-٢. دارد

 این اپوزیسيون بشدت -٣. در ایران کنار رفته است انتخاب خاتمى بطور عملى شبح انقالب از چشم انداز تحول سياسى
  .پاسخ ميگيرد و آرزوهای نازلى زندگى ميکند و در پالتفرم خاتمى برای خيلى از توقعاتش  مينيماليست است؛ با آمال

که روی خاتمى و رژیم اسالمى بعد از ایشان  پوزیسيون نگاه کنيد خواهيد دیدبه اظهارات اوليه رسانه ها و شخصيتهای این ا
داده  رخ" حادثه ای یگانه در تاریخ معاصر ایران"نظر کيهان لندن با انتخاب خاتمى  از. چه حساب گنده ای باز شده است

ه خواهان خط مقدم با این اتفاق به سازمان مشروط ."تاریخ ورق خورده است"برای امثال آقای گنجى با انتخاب خاتمى . است
به یک  نزدیک"رای به خاتمى را ادامه همان حرکتى ميداند که . مشروطه اش رسيده است آرزوی دیرینه سياسى و اهداف

به یک سيستم مردمساالر در کشورمان پدید  قرن پيش با پيروزی انقالب مشروطيت ایران و تالش جامعه برای دست یابى
  ".رفراندمى بود که سالهاست نيروهای آزادیخواه ملى بر انجام آن پا ميفشارند این همان"ن سازمان به زعم ای." آمد

" عصر طالیى"ميکردند با انتخابات اخير،  تلقى" عصر طالیى"آن نویسندگان و هنرمندانى که دوران وزارت خاتمى را 
ميکند  به خاتمى تبریک ميگوید و اعالم" نهایت احترامبا "امثال آقای عباس معروفى  ميدانيد چرا. دومشان آغاز شده است

را با توقعات نازل خود اشتباه گرفته " دردهای مردم همه"؟ چون "مردم درمان همه دردهایشان را یکجا از شما ميجویند"
 دوران طبيعى است که ميکنند با خواندن پریسا طوریکه صدایش را مرد نشنود هنر شکوفا خواهد شد کسانى که فکر. است

بشناسد البته که خاتمى را مبشر " مدافع آشکار حقوق زنان"را  کسانى که فائزه رفسنجانى. خاتمى را عصر طالیى بنامند
در باره آخرین تئوریهای  کسانى که مالکشان برای آزادی سياسى اینست که اساتيد دانشگاه مجازند. دانست آزادی زن خواهد

کسانى که رسما در نامه . را مبشر پلوراليسم سياسى و اجتماعى بدانند عى است که خاتمىساموئل هانتينگتون بحث کنند، طبي
به قانون اساسى ميخواهند با ریاست  آزادی بيان را برای ملزمين)  تن از شخصيتهای سياسى درون ایران٨٦بيانيه  (شان

  .خاتمى به پلوراليسم سياسيشان رسيده اند

 جمهوریخواهان درمانده 

با حضور خاتمى در پست ریاست جمهوری دورانى از پلوراليسم سياسى  ه چگونه شخصيتهای اپوزیسيون بورژوایىگفتيم ک
کنيم که نشان ميدهد این اپوزیسيون چه  جا دارد نظرتان را به یک نمونه در ميان اپوزیسيون جلب. را نوید ميدهند و اجتماعى

 آقای بيژن حکمت از جمهوریخواهان. ود بيخود شدنشان همين استیک دليل از خ تصویر حقيری از آزادی سياسى دارد و
آزادیها را سراغ دارد که به طور قطع  ملى ایران در همين رژیم اسالمى با همين ریخت سياسى کنونيش فضای وسيعى از

جمهوری  تند که درایشان به این قانع هس. اعدام شده اند قادر به دیدنش نبوده اند کسانى که به خاطر خواندن یک اعالميه
مخالفان "و برخى از " داوری مردم گذاشته ميشود اختالف گروهها، جناهها و گرایشهای طرفدار نظام حاکم به"اسالمى 

کاندیدایى که به قول  (برای این جمهوریخواهان ملى همينکه آقای یزدی. انتخابات شرکت کنند ميتوانند در" ملتزم به نظام
  ) است و مورد حمایتشان است" بسيار نزدیک"جمهوریخواهان ملى  اش به برنامه های" مه سياسىسابقه و برنا"بيژن حکمت 
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قرار است والیت فقيه را نفى  معتقد نيست ولى تا زمانى که قانون اساسى رژیم اسالمى بربه والیت فقيه  اعالم ميکند که
 . خود نشانگر حضور پلوراليسم سياسى در جامعه است نميکند و تا آنجا که بتواند آن را پاس ميدارد

تسریع کنند تا  را" المىتحول فکری طرفداران جمهوری اس" "سياست دیالوگ"ميخواهند از طریق  آیا ميتوان کسانى را که
آیا اینان جناحهای غيررسمى و خارج از حکومت . گرفت نهایتا اختيارات ولى فقيه محدود شود به عنوان اپوزیسيون جدی

  خود رژیم اسالمى نيستند؟

 سرنگونى رژیم اسالمى، یک پيش شرط ضروری

  .ياسى و اجتماعى همراه خواهد بود ضروری استتوهم که دوران خاتمى با گشایش س در خاتمه ذکر چند نکته در باره این

انتخاب خاتمى را گواهى بر این خواهند . خواهند شد بى تردید، حداقل برای دوره ای، استحاله چيهای درون اپوزیسيون فعالتر
ن رژیم مطلوبشا .چهارچوب همين رژیم و از طریق پروسه انتخابات به رژیم مطلوبشان دست یافت گرفت که ميتوان در

اپوزیسيونى که شب را . کاریهای انصار حزب اهللا قانع هستند چيست؟ فعال به جمهوری اسالمى منهای والیت فقيه و افراط
تئوری استحاله رژیم از درون پيدا  دیگری به روز ميرساند با انتخاب خاتمى منبع تغذیه تازه ای برای تبليغ در کابوس انقالب

 رژیم و توسط عواملى از همين رژیم، سير تبدیل جمهوری اسالمى والیت فقيهى را هميناینکه ميتوان از درون . کرده است
را تحریم کرده بودند موجى از اظهار ندامت  بيدليل نيست که کسانى که انتخابات. به یک رژیم منهای والیت فقيه تسریع کرد

 . ميدادند رگ یعنى انتخاب خاتمى را از دستاینند که اگر تحریمشان ميگرفت این شانس بز نگران از. براه انداخته اند

اینکه این . صحبت ميکنند" آميز از استبداد به آزادی گذار مسالمت"کيهان لندن و نيمروز پر از مقاالتى است که از امکان 
مقاله کيهان لندن  به قول سر." اسالمى برای گذار مسالمت آميز به یک وضع کمابيش عادی است آخرین بخت جمهوری"
اندازه احتمال گذار مسالمت آميز از نظامى سخت نابهنجار به سوی  هر اندازه ميدان عمل محمد خاتمى گشاده گردد، به همان"

 ." رویهمرفته تحمل پذیر به دسترس نزدیکتر ميشود نظامى

البته قول . رسيده اند "برچيدن کامل والیت فقيه است"شان که " خاکریز آخر مبارزه"آمدن خاتمى به  اینها به قول خودشان با
خط بطالن بر بقایای آخرین کورسوی "آنگاه دیگر " را تثبيت کند جامعه مدنى"هم داده اند که اگر آقای خاتمى نتوانست 

 . خواهند کشيد" زمينه امکان تحول جمهوری اسالمى از درون خوش بينى در

به فضای انتظار  پوزیسيون بورژوایى سعى ميکنداگر چه ا. در روند مبارزات مردم دو وجهى است تاثير انتخاب خاتمى
تحت ریاست خاتمى بيشتر معلوم خواهد شد که الزمه هر ذره  برای اصالحات دامن زند اما مردم ميدانند و در رژیم اسالمى

رژیم  از طرف دیگر بيش از پيش معلوم خواهد شد که رها شدن از شر کل. خود مردم است اصالحات، تعرض بعدی
آنانى که به استحاله مسالمت آميز آن دل بسته اند  تناقض رژیم و تمام. گام اصلى برای تامين یک زندگى انسانى استاسالمى، 

مردم را  ذره اصالحات در جوانب سياسى، اجتماعى و اقتصادی زندگى مردم، هم تحرک سياسى در این است که تحميل هر
 . سوق خواهد داد ه سمت سرنگونىبيشتر خواهد کرد و هم یک گام بيشتر این رژیم را ب

خود رژیم است و همچنانکه در سخنرانيهای انتخاباتيش  ایشان شخصى از جنس. خاتمى مبشر آزادی در ایران نخواهد بود
و مجری دستورات  فقيه را مهمترین رکن نظام به حساب مياورد و تحت فرمان رهبر فرزانه انقالب والیت: اعالم کرده است
 که از نظر -خاتمى برنامه خود را ." فقيه را بپذیرد هرکس در نظام ماست باید والیت" بزعم ایشان .او خواهد بود

اسالمى و آرمانهای   نشانه روشن وفاداری به انقالب-است " برنامه سياسى نسبتا پيشرفته ای" جمهوریخواهان ملى ایران
تحت "وان رئيس قوه مجریه منتخب ملت، وظایف خود را به عن حضرت امام ميداند و در همان برنامه اعالم کرده است که

از نظر این . برد پيش خواهد" در چارچوب سياستهای کلى نظام که از سوی مظم له تعيين ميشود نظارت والیت امر و
  برای احيای دین و حاکميت بينش و منش اسالمى، و دولت  انقالب اسالمى دعوتى است"، "روحانى روشنفکر و آزادیخواه"
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آنها با موازین  است سياستها و برنامه های خود را بر اساس هدفها و روح اسالم و عدم مغایرت جمهوری اسالمى موظف
هدایت و روشنگری حوزه های علميه معظم و عالمان ژرف اندیش   بنا نهد و در این راه بيش از هر چيز نيازمندشرع مقدس

 . فردای انتخابات یاد آور شد وفاداری عقيدتى و عمليش به رژیم اسالمى را با حضور در مزار خمينى در همان خاتمى." است

رژیمى که یک روز دوام خود را . چ مشروعيتى درميان مردم نداردهي بعالوه، خاتمى رئيس جمهور رژیم اسالمى است که
رژیمى . عظيم سرکوب است فعال هر ذره آزادیخواهى و اعتراض است؛ مدیون فعال نگاه داشتن یک دستگاه مدیون سرکوب

ه انفجار نيروی سران رژیم ميدانند که هر ذره آزادی سياسى، لحظ. باشد که برای حفظ خود ناگزیر است دائما دست به ماشه
اسالمى، در مقابل موج  خاتمى، هچون همه روسای تاکنونى جمهوری. اعتراضى مردم را نزدیکتر خواهد کرد عظيم

در چنين فضایى، برای تبليغات توخالى . دست خواهد زد اعتراضى مردم، متحد با دیگر جناهها به تعرض متقابل
آشکار خواهد  بيش از پيش. گوش شنوایى نخواهد بود!  چهره انسانىدر مورد جمهوری اسالمى با جمهوریخواهان و مليون

 . رژیم اسالمى به همراه سایر جناهها یکجا سرنگون شود" آزاده جناح"شد که برای رسيدن به آزادیهای مورد نظر مردم، باید 

، نه ولى فقيه، نه رئيس فقيه نه والیت. رژیم اسالمى یک شرط اوليه برای استقرار یک زندگى انسانى است سرنگونى کل
 ارتش و نه هيچکدام از یک دوجين نهاد اسالمى و نه هيچ جناحى از دستگاه جمهور، نه مجلس و دستگاه قضایى، نه سپاه و

، از ریاست جمهوری "قانونى"دستگاههای  :رژیم اسالمى ترکيبى است از همه اینها. حکومتى به تنهایى رژیم اسالمى نيست
 رسمى مافيایى، بنيادهای اقتصادی و فرهنگى وابسته به رژیم، باندهای غيررسمى ادهای رسمى و غيرگرفته تا مجلس، نه

ها و ارتش و سپاه و زندانها اجزاء رژیم  سرکوب، دستگاه اطالعاتى و امنيتى آدمکش، ارگانهای تبليغاتى، خيل امام جمعه
این  .موعه از زندگى سياسى و اجتماعى مردم ایراناسالمى یعنى جارو کردن این مج سرنگونى جمهوری. اسالمى هستند

  .فقط از عهده نيروی متشکل کارگران و مردم آزادیخواه بر مياید

  

 ٧٣چاپ شده در نشریه همبستگى شماره 

 ١٩٩٧اگوست و سپتامبر 
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 خادمين پرکار درگاه مذهب

 اپوزیسيون بورژوایى و مذهب

زمانى که این . سياسى دخيل نبوده است مذهب در جوامعى مثل ایران هميشه در یک سطح در فعل و انفعاالت اجتماعى و
کرده  سياسى بوده اند، مذهب به نقش خود به عنوان معلم اخالقيات ارتجاعى اکتفا جوامع فارغ از بحرانهای حاد اجتماعى و

دادن تنشهای سياسى به سمت ارتجاع نقش داشته  در بحران بوده اند مذهب پایش را درازتر کرده و در جهتاست و زمانيکه 
اینکه یاد  امروز چهره هر خاخام و کشيش و آخوند، قبل از. اساسا نقش دوم را ایفا ميکند امروز در این جوامع، مذهب. است

سياه باندهای ترور و فتواهای آدمکشى و کابينه ها و   باشد شبحآور موعظه های اخالقى در کنيسه ها و کليساها و مساجد
جامعه ای مثل ایران،  برای حتى یکقدم پيشروی به سمت زندگى انسانى در. مذهبى را به خاطر مياورد پارلمانهای مافيایى

ید دست مذهب را از مشخصا با. دخالت مذهب به طور کامل پاک کرد باید قبل از هر چيز نهادهای مدنى این جوامع را از
اول عرصه مبارزه با رژیم  عرصه مبارزه برای این هدف مستيقما و در وهله. و آموزشى و اداری قطع کرد نهادهای دولتى
 . سازماندهى یک جامعه سکوالر است عرصه سرنگونى جمهوری اسالمى و. مذهبى است

ین حاکميت بيش از همه جنایاتى که مذهب و اسالم در ا. بشدت سست کرده است حاکميت رژیم اسالمى پاهای اسالم عزیز را
حتى کله شق ترین . انسانى است تاریخ حياتش مرتکب شده است نشان داده که مذهب موجودی بشدت مضر برای حيات کل

 زانىفهميده اند که مردم اشتياق سو. مردم ميخواهند در این طویله را گل کنند حيوانات طویله رژیم اسالمى فهميده اند که
در نتيجه . اجتماعى و سياسيشان کنار بزنند دارند تا در یک جامعه سکوالر زندگى کنند؛ تا سایه شوم مذهب را از زندگى

شده از  اپوزیسيون که هيچ موقع از مهر و تسبيح جدا نشده است، حداقل در حرف هم که چنين وضعيتى، حتى آن بخشى از
حرف ميزند حتما یادش نميرود که نه تنها دینداری  وقت از جدایى دین از دولتاما هر . جدایى مذهب از دولت حرف ميزند

اپوزیسيون به  نحوه برخورد این. منبر حسابى در باب ضرورت دین برای جامعه موعظه کند خود را گوشزد بکند بلکه یک
در از صف مبارزه به خاطر چق. سکوالر فاصله دارد مذهب به خوبى نشان ميدهد که چقدر از مشخصات ابتدایى یک نيروی

  .سکوالر دور است جامعه ای با استانداردهای

  !ميگویند مذهب برای روح و روان مردم ضروری است" ليبرالها"مشروطه خواهان، جمهوریخواهان و 

ز مذهبى حاضر شده اند از جدایى مذهب ا امروزی به زور یک رژیم سياه" ليبرالهای"مشروطه خواهان، جمهوریخواهان و 
نویسان  از ستون. برای بقاء اسالم در جامعه بعد از رژیم اسالمى حساب باز کرده اند اما همه بدون استثنا. دولت حرف بزنند

داریوش همایون مشروطه خواه گرفته تا امير خسروی  کيهان لندن گرفته تا محققينى که از حالج به رضا شاه رسيده اند؛ از
مذهب به  از نقطه نظر همه اینها، حضور. یکجور حرف ميزنند" مذهب برای جامعهضروت " جمهوریخواه؛ همه در مورد

افکار مخرب و "را در برابر " نظم جامعه" مذهب، به قول سيد جمال الدین اوایل سده، قرار است. صالح جامعه است
به  برخوردهای سياسى "قول سيد ابولحسن اواخر سده، مردم را طوری آرامش دهد که محفوظ کند و به" طوفانى نيچریها

  ."انفجار نکشد

از مشروطيت زندگى ميکنند و یک جهنم  روشنفکران بورژوای ایرانى آنقدر فلک زده هستند که اگر چه قریب صد سال بعد
 حتى به اندازه ميرزاهای دوران مشروطيت هم حاضر نيستند به پرو پای مذهب مذهبى جلو چشمانشان تنوره ميکشد اما

هيچوقت یک ملت از داشتن دین بى نياز  :حاضرند به آن بخش از تفکر ميرزاآقاخانى تاسى کنند که ميگویدفقط . بپيچند
 حيات اجتماعى است؛ از اول در جامعه بوده است و تا ابد هم در جامعه به حيات نخواهد شد؛ مذهب یک رکن جدانشدنى از

  بکلى خراب خواهد کرد و نظام طبيعى عالم برهم  طبيعى ملت راطغيان و افراط قوای "خود ادامه خواهد داد؛ اگر دین نباشد 
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 ". خواهد ریخت

هميشه شاه در سایه . اند  همدیگر را داشته اند و به هم باج دادهعمر به همدیگر محتاج بوده اند، هوای سطنت و مذهب یک
در خواب با امان زمان محشور شده و زیر الطاف همين شاه هزاران  خدا زیسته است؛ باسر تراشيده به طواف کعبه رفته؛

کربال مستقيما ذات مبارک صحرای  و حسينيه راه افتاده و متقابال آخوندها هم برای ادای دین، آخر هر منبر از مسجد و تکيه
" سيد احمد مير خاص"نان قرض دادنهای روزمره و رسمى، در هر شهری چند  و البته پشت این. همایونى را دعا کرده اند

ميکرد، حتى گاهى حکم سنگسار  که در اردبيل برای خودش دار دسته ای داشت، روزگار تشکلهای چپ را سياه داشتند
  .صدراالشرف و سرلشگر ارفع و تيمسار آریانا ناز شصت دریافت ميکرد از دولت" ت اسالمىتبليغا"صادر ميکرد و برای 

مالهای رانده شده از رژیم . است" مذهبيون الئيک" اپوزیسيون مشروطه خواه جور کردن" الئيک"یک رکن دائم فعاليت 
آخوند خاتمى  فعال گرد شمع وجود. استاپوزیسيون برای راه انداختن بساط مذهب در آینده  اسالمى ذخيره های این بخش

فعاليت "خاتمى را که هشت سال در راس وزات ارشاد به  کيهان لندن هيچ فرصتى را از دست نميدهد که محمد. ميگردند
در کنار  اکنون هم عالوه بر مشاورت رفسنجانى و عضویت در شورایعالى انقالب فرهنگى، مشغول بوده و هم" الئيک

 . به مردم قالب کند" آزاد اندیشى و بردباری فرهنگى نماد" روحانيون مبارز را اداره ميکند به عنوان صادق خلخانى مجمع

خودشان خادمين پرکار  اینان با مذهب نه تنها مبارزه نميکنند بلکه. از این هم خفت انگيزتر است "ليبرالها"وضع در ميان 
پيشرو "ميرزا ملکم خان زندگى ميکنند اما از ایشان که به عنوان  اگر چه یک سده بعد از. درگاه مذهب بوده اند و هستند

اگر . پراتيک سياسى بهره گرفت باید از نفوذ روحانيت در: ایران مشهور است فقط یک چيز آموخته اند" ليبرال بورژوازی
؛ مصایب ایران از منبع جميع فيوض هستى در خزانه شریعت اسالم است" :پيشروشان این تصور ماليخوليایى را داشت که

و تشکيل " اجرای احکام الهى قوانين شریعت خدا اجرا نميشود؛ استخالص ایران ممکن نخواهد بود مگر با آنجاست که
حضرات خود افتخار شرکت مستقيم در پياده کردن احکام الهى داشته  را آرزو ميکرد، این" مجلس شورای کبرای اسالمى"

  .خدمتگزاری مشغول بوده اند ام برای پياده کردن همين احکام الهى بههرکدام دوره ای در رکاب ام اند و

چاپلوسانه اش نشان داد که رکن مسلمى از  "بشارت نامه"وقتى خمينى، یعنى سمبل ارتجاع وارد ایران ميشد، جبهه ملى با 
از معظم  تودیع"د که پس از سنجابى را به عبابوسى امام فرستادن. اسالمى در ایران است روند حاکم شدن یک رژیم مرتجع

جبهه ملى در آن بشارت . سياسى آینده ایران اعالم کند را به عنوان رکن نظام" موازین اسالم"طى اعالميه سه ماده ایش " له
به عرش رسانده  خمينى مياید کسى که غریو شادی جهان آزادیخواهى را: "خفقان قرون وسطایى گفت نامه، در مورد سمبل

به سمبل خفقان و بيحقوقى ميليونها انسان . تقدیم کرد "اعظم جنبش آفرینش قرن" بشریت در قرن حاضر لقب به ننگ". است
. لقب داد" آزادی انسان ندای مبارک رهایى و نشانه"کاندیدا برای به اسارت کشاندن یک جامعه بود  و کسى که کارا ترین

س، نه یک معجزه، نه یک دست از آستين غيب در آمده، بلکه انسان قدی نه یک: "بشارت نامه ننگيش را چنين به اتمام رساند
حيات انسان، تنها همين یک بار است   در تمام طول-مردی چنين دو بار نمياید... عصر حاضر و ابر مرد زنده تاریخ  راستين

  "...خورشيدی که امانت شرق است نزد غرب که خورشيد، از غرب به شرق مياید،

  ن جماعت که حاضرند سر هر بزنگاه سياسى بر سر هر مرتجعى معرکه بگيرند انتظار سکوالر بودن داشت؟آیا ميتوان از ای

عهد " سکوالر"ميرزا آقاخان که جزو چند  زمانى. اینها اشاره ای نکنيم" سکوالر"بى انصافى خواهد بود اگر به مبارزات 
اميه و  فضله ها و زیادتيهایى که در پادشاهى بنى"ه اگر تصور ميکرد ک. مشکل داشت خودش بود با مذهب و اسالم فقط یک

امروزی هم، البته بعد " ليبرالهای. "مشکلى وجود ندارد کنار گذاشته شود دیگر" بى عباس داخل عين الحيوه اسالم شده است
تا مردم از فيض  و رژیمهای دینى، ميخواهند فضله های رژیم والیت فقيه را از اسالم پاک کنند از این همه جنایت دین

جوادی، با اینکه بعد از انقالب کبير فرانسه زندگى ميکند اما  بيدليل نيست که آقای حاج سيد. بهره مند شوند" اسالم خالص"
روایت "یعنى " والیت فقيه اسالم"فقط در مقابل . را، بزرگترین انقالب تاریخ بشر ميداند" انقالب محمد" هنوز هم

   .را ميبيند" روایت قران محمد بن عبداهللا"ایران خواب  ترش ميکند و برای مردمروی " بحاراالنوار مجلسى
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  و جریانات اسالمى" چپ"

سنت حزب توده متاثر بوده است که در  العموم از ار بخش اعظم این طيف نسبت به مذهب، علىبرای مدتهای طوالنى، رفت
 طلوع"و " مذهب مقدس اسالم"، "على مرد بزرگ راه آزادی"با عباراتى از قبيل  ارگانهای رسمى اش از اسالم و اسالميون

ترین جنب و جوش مذهبى، اگر فحشى به  جاعىاوال، در ارت: این سنت دو مشخصه داشت. یاد ميکرد" آفتاب درخشان اسالم
 ثانيا، برای این سنت، هر تفکر ارتجاعى، به صرف تعلق به توده. سراغ ميگرفت آمریکا نثار ميشد ظرفيت ضد امپریاليستى

جای پای ميرزاهای . مذهبى بجا آورد برای جا گرفتن در قلب مردم ميشد حتى با آنان فرایض. مردم، ارج و قرب داشت
فکر ترقى مادی را در لفاف دین عرضه "هم مثل ميرزا ملکم خان ميخواست  این سنت. طيت همينجا هم دیده ميشودمشرو
 ." تا هموطنان آن معانى را نيک دریابند بدارد

زمانه عوض شده است و این . طيف در قبال مذهب است اما با یک ویژگى جدید این سنت هنوز هم قطب نمای رفتار این
هر تفکر عقب مانده و هر برنامه  امروز. با مذهب هم با تحوالت زمانه اشکال جدیدی به خود گرفته استبرخورد  سنت

 راه توده و راه کارگر هم زیر همين علم و از دریچه امثال اکثریت،. ميدهند ارتجاعى را زیر علم دمکراسى به خورد مردم
 . جریانات اسالمى ميریزند کاه در آخوردمکراسى خواهى با اسالميون الس ميزنند و از همين دریچه 

روز روشن مى بينند که رژیم اسالمى صد نوع سپاه و گشت . هستند "موج عرفى کردن دین توسط اسالميون"عميقا مسحور 
موجودات بى احساس و عاطفه  برای سرکوب تمایالت انسانى به جان مردم انداخته اما قادر نشده مردم را به "نهى از منکر"

 اما کافى است آیت اللهى. اینها احساسشان را بر نمى انگيزد. زنده و پویاست زیر تبدیل کند و تمایل به زندگى شاد هنوزو سرب
موج اصالح طلبى "همين : شوند؛ بشکن بزنند که بر زبان جاری کند تا از خود بيخود" دگر اندیش"با دستار و بى دستار لفظ 

 ".ای اسالمى نشان ميدهد که جامعه زنده و پویاستنيروه دینى برای عرفى کردن دین توسط

به نيروهای " اکثریت. "ميکنند ميپيوندند ابراز" مسلمانانى که به جنبش جدایى دین از دولت"خود را به  جابجا مراتب احترام
 مردم ميخواهداز. غافل بمانند" این عناصر جدید در معادالت سياسى ایران" سياسى هشدار ميدهد که مبادا از اهميت زیاد

به هيجان مياید و از " شهامت آیت اهللا منتظری" از." جدایيان دین از حکومت بپيوندند"را کنار گذاشته و به گروه " بدگمانى"
سياست به  که در عرصه"برای پيگير ماندن جریانات اسالمى اپوزیسيون . آزرده خاطر ميشود ناپيگيری محتشمى و کروبى

پيش به برداشتهای آزادیخواهانه تر و الئيک تر  وسومند و در عرصه ایدوئولوژیک، بيش ازچپ سنتى جمهوری اسالمى م
الئيک در  در جامعه ای که انزجار از مذهب و اشتياق به موازین. دعا ميخواند" ميشوند از رابطه دین و سياست نزدیک

حتى به " اکثریت"شک وجود دارد که خود هنوز جای  آیا. مقياس ميليونى رواج دارد به محتشمى و منتظری دخيل ميبندد
توهم دارند و نميفهمند  به موازین الئيک پایبند نيست؟ آیا امثال اکثریت به ظرفيت جریانات اسالمى اندازه ژنرالهای ترکيه هم

ران نيروهای الئيک؟ آیا نميدانند که نيروی واقعى الئيک در ای که محتشمى یک جنایتکار مسلمان است و نه عضوی از صف
 ميليونها زحمتکش و ميليونها جوان و زن تحقير شده جستجو کرد؟ را باید ميان

ثانيا، سراپا غرق پيدا . این نيست اوال، تصویرشان از زندگى و مناسبات انسانى و سياست فراتر از. توهم نيست مشکل اینها
 اسالميون طرفدار جدایى دین"ور ميکنند که قدرت آینده اند و از سر سفاهت تص کردن نزدیکترین راه برای داشتن جایى در

علم این اسالميون خر و خرما را یکجا در  تصور ميکنند که با سينه زدن زیر. نزدیکترین نيرو به قدرت هستند" از دولت
 . و هم آنهایى که از اسالم جانشان به لب رسيده است هم مسلمين را: اختيار خواهند داشت

کرد که به خوبى نشان  در سخنرانى خود در کنفرانس نيویورک به موضوعى اشاره) راه تودهتحریریه .(دکتر فرهاد عاصمى
حتى در بزرگترین شهرهای ایران مانند تهران نيز ... دفاع از زنان  شما با شعار: "ميدهد چقدر از سطح توقعات مردم عقبند

ای مطرح ميشود که کاندیدای   صحبتها در جامعهاین." چند ميليون زن مسلمان و چادری را به حرکت در آورید نميتوانيد
مجبور است بگوید که طرفدار شلوار جين پوشيدن و دوچرخه سواری  مسلمان ریاست جمهوری برای دست و پا کردن رای

  . است برای زنان
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، خوانندگانش را از نظرات "دگر اندیشان"حال  محض رعایت. باد این دمکراسى راه کارگر را هم به سرگيجه انداخته است
 مستفيض" یکى از نظریه پردازان شناخته شده و برجسته الهيات رهایيبخش"خودش  که به قول" فرانتس هينکل آمرت"

در قبال جنبشهای اسالمى "باشند؛ ميخواهد که  "شکاف طبقاتى در جنبش اسالمى"عوتشان ميکند که در فکر ایجاد د. ميکند
ارتجاعى و تاریک  بهانه"؛ و هشدار ميدهد که مواظب باشند به "حقوق دمکراتيک دفاع کنند منطقه از آزادیهای سياسى و

 . نکنند "يکمبارزه ضددمکرات"این جنبشها عليه آنها " اندیش بودن

حزب غير "اسالمى دفاع کند در عالم تشکيالت به  این طرز تفکر که ميخواهد در عالم سياست از حقوق دمکراتيک جنبشهای
به یک  تعهد"این حزب قرار است . صفحات راه کارگر در موردش کلى قلمفرسایى شده است ميرسد که در" ایدئولوژیک

وجود گرایشهای "اما ) حذف کمونيسم است منظور صاف و ساده اش" (حذف کندهای خود  ایدئولوژی معين را از برنامه
-مذهبى طبقه را برسميت شناخته و شرایط الزم برای فعاليت گرایشهای متفاوت ایدئولوژیک و مذهبى متفاوت در بين

ه ميدهد فرقه های دمکرات است که حتى اجاز آنقدر" حزب غير ایدئولوژیک." "ایدئولوژیک را در درون خود مهيا نماید
 تشکيالتى خود را در چهارچوب این حزب بزرگ حفظ-تاکنونى خود و فعاليت سياسى ساختار"متعلق به این گرایشات 

باشکوهى به روی امثال راه کارگر باز ميکند؟  مالحظه ميکنيد پيوستن به موج دمکراسى نظم نوینى چه دریچه های." نمایند
. درایت یاد بگيرند ه ها در اختيارش قرار ميگيرد؟ واقعا که چپهای ارتدکس باید از این همهفرق چه منبع عظيمى از جنبشها و

  .خود را محروم نکنند" چپ پایه های اجتماعى"بيخودی به کارگر نچسبند و از این همه 

 جدایى مذهب از دولت، چرا کلى گویى؟ 

را  اه افتاده است دیگر بزحمت ميتوان در اپوزیسيون کسىجریانات مذهبى در جهان ر زیر فشار جنایاتى که توسط دولتها و
گرفته اند که اصال خودشان اولين طرفدار  بعضيها حتى دست پيش. حرف نزند" جدایى مذهب از دولت"یافت که به نحوی از 

خود مبنى  اعتقادنزیه در مصاحبه با ميهن خاطر نشان ميکند که چند روزی بعد از انقالب  حسن. جدایى دین از دولت بوده اند
حتى تيمسار مدنى که خود زمانى نيروی دریایى . است اعالم کرده" شاید به عنوان اولين نفر"بر جدایى دین از حکومت را 
امروز به صف  را فرماندهى ميکرد، دستور کشتار مردم معترض را با بسمه تعالى صادر ميکرد یک دولت تمام عيار مذهبى

 . سته استپيو" جدایيون دین از دولت"

الل هستند؟  معموال در مورد مضمون واقعى این شعار" جدایيون مذهب از دولت"اید که چرا  حتما از خود سئوال کرده
از جدایى مذهب از دولت حرف : سياسى دارد چسبيدن به این شعار و الل بودن در مورد مضمون آن خاصيت دو طرفه

باالی مردم  خص این جدایى کلمه ای نميگویند تا مبادا به شکل گيری توقعاتاز مضمون مش ميزنند تا به حاشيه رانده نشوند؛
. تناقض دارد" جدایيون"دنيای عقب مانده مورد نظر خود این  توقعات باالیى که با. از یک دولت واقعا سکوالر دامن بزنند

خود نگه ميدارند حتما  ر حياط خلوترا د" اسالم ناب محمدی"زیر لفاظى در باره جدایى مذهب از دولت،  اینها که معموال
 کلى گویى در باره جدایى. نهادهای دولتى و آموزشى و اداری استفاده کنند فکر اینرا هم کرده اند که در موقع لزوم از آن در

ه مذهب به نهادهای اجتماعى و سياسى کشاند مذهب از دولت، دریچه را برای هميشه باز نگاه ميدارد تا در موقع لزوم، پای
به  این شعار برای این جماعت همان خاصيتى را دارد که در زمان خود رفت و آمدشان عالوه بر این، نزدیک شدن به. شوند

  .کند قرار است جایى برای اینان در تحوالت سياسى آینده باز. نوفل لوشاتو داشت

 !مذهب، امر خصوصى افراد

تو دین ایشانرا در کنار بگذار و در خصوص بطالن آن هيچ حرف " :زمانى ميرزا ملکم خان به آخوندزاده اندرز ميداد
جدایى دین از دولت نصيحت  ، به طرفداران"اسالم موجود، اسالم موعود"مومنى هم به همين سياق در مقاله  باقر." مزن

 "مطلقا"ان معتقدند که ایش." مجادله را به اصول معتقدات دین آنها نکشانند بر حذر باشند که به هيچ قيمتى بحث و: "ميکند که
جایى برای جریحه دار کردن " نباید وارد قلمرو خدا و مذهب در زندگى خصوصى افراد عادی شد که در اینصورت

  ." احساسات مذهبى مردم باقى نميماند
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قلمرو مذهب "نميتوان به " مطلقا" چه دنيای آزادی که در آن! چه انساندوستى دمکرات منشانه ای! بخشنده ای چه دمکراسى
، چه جنایاتى "قلمرو خصوصى خدا و مذهب"فهميدن این سخت است که در این  آیا! داخل شد" در زندگى خصوصى افراد

جامعه و دولت دور نگاه داشته  از دخالت" امر خصوصى افراد"حال وقوع است که قرار است به نام مقدس روزه در  همه
 شود؟

 اگر زیر فشار جامعه و دولت ناگزیر از پذیرفتن این باشد که مذهبش فقط به فردی که در اسارت خرافه مذهبى است، حتى
الیه ای که مابين امر . اجتماعى پراتيک کند بش را در روابطخودش مربوط است، زیر فشار خود خرافه مذهبى ميخواهد مذه

قربانى  نزدیکترین و دم دستترین. به زندگى اجتماعى وجود دارد بسيار نازک است خصوصى این فرد و دست درازی اش
 .ميشوند اعضای خانواده است که مایملک خصوصى حساب" امر خصوصى"مزاحمتهای 

اکراه، این را تحمل ميکند که یک فرد اسير در   به این مفهوم که جامعه، اگرچه بامذهب امر خصوصى افراد است صرفا
امر  مذهب. در البالی هر خرافه ای بلولد و به هر ذلتى در رابطه با خدایش تن دهد خرافات مذهبى، در خلوت خودش

مستقيم خدایش باشد دیگر امر و بدستور  خصوصى افراد است اما آزار به انسان حتى اگر توسط یک مومن خالص و معتقد
فرد مسلمان مجاز نيست حتى در همان چهار دیواری خانه اش هم حتى در  در یک جامعه سکوالر، یک. خصوصى نيست

مثال نميتواند دختر خردسالش را داخل  .نزدیکترین افراد، یعنى همسر و فرزندانش رهنمودهای شریعت را پياده کند رابطه با
این  نميتواند از مسافرت همسرش ممانعت کند، نميتواند زن را کتک بزند حتى اگر  مدرسه بفرستد؛کيسه حجاب کرده و به

هویدا نباشد؛ نميتواند دختر خردسالش را عقيم  طوری که آثار کتک بر اندام زن: عمل شنيع را با کلک پيغمبری به جا آورد
قران تحميل  ی باز دارد و به جایش نوحه و روزه و قرائتشرکت در فعاليتهای اجتماعى و هنر کند؛ نميتواند کودکش را از

این دیگر امر خصوصى هيچ فردی نيست . بودنش است شاد زیستن و شاداب زندگى کردن حق انسان به صرف انسان. کند
ز کودک را ا جامعه و دولت دخالت ميکند و. جامعه یعنى کودکان را از حق شادی محروم کند که مخصوصا بيدفاعترین بخش

است و متجاوز در مقابل دستگاه قضایى  اگر تجاوز جنسى به کودک یک جرم جنایى. رها ميکند" زندان خصوصى"
 . اندازه جرم جنایى است و متجاوز باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد پاسخگوست، تجاوز روحى به کودک، همان

جدایى مذهب از دولت، . فعاليت دین را نه  دولت در حيطهدین از دولت، دخالت دین در دولت را قطع ميکند اما دخالت جدایى
مذهب از  دولت نه تنها باید نقش فعال در دور کردن. مذهب به زندگى مردم، معاف نميکند دولت را از مقابله با دست درازی

ه به نام پراتيک هر تجاوزی به حيات شاداب افراد ک نهادهای اجتماعى و آموزشى داشته باشد بلکه همچنين باید در برابر
 . ميشود بایستد کردن باورهای خصوصى انجام

به حيات خود ادامه دهد به حال جامعه مضر است و  مذهب حتى اگر در خصوصى ترین و درونيترین زوایای زندگى افراد
.  ميخشکاندرا مذهب ظرفيت رابطه انسانى با انسان بغل دستى. زوایا هم ریشه هایش را خشکاند باید از همان درونيترین

حتى آن مسيونر مذهبى که مثال به کمک . انسانى داشته باشد کسى که اسير خرافه های مذهبى است قادر نيست با انسان رابطه
رضایت خاطر نيرویى  ميرود نه به خاطر انسان بلکه یا به خاطر منافع زمينى کليسایش و یا به خاطر آوارگان رواندایى

انسان و سعادت . انسان ابزار معامله آن دنياست. سمت خداست  انسان پله ای برای عروج به.بيگانه از انسان یعنى خداست
که فرد بتواند مذهب را به  حتى اگر فرض کنيم که این امکانپذیر است. انسان وسيله است. جهان هدف نيست انسانى در همين

که این خود، مخصوصا در این (همسایه اش را نگيرد شرش بالفاصله یقه  عنوان درونيترین دریافت خود از دنيا نگاهداشته و
است و هميشه ظرفيت آن انسان  بازهم مذهب برای خود آن انسان سم) جنب و جوش جریانات مذهبى فرض محال است دنيای

 مذهب حتى در درونيترین شکل آن مانع. سعادتمند زمينى را زنده نگاه ميدارد مفروض برای قرار گرفتن در مقابل زندگى
  .از مذهب در تمام اشکال آن باید رها شد. شکوفا و آزاد زیستن انسانهاست

 ٢٥منتشر شده در انترناسيونال شماره 

 ١٩٩٧، اکتبر ١٣٧٦مهر 
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 "جامعه مدنى"

 پاسخ سياسى به یک بحران سياسى

 مقدمه
. اپوزیسيون طرفدارش شده است ازامروزها ورد زبان جناحهایى از رژیم اسالمى و بخش اعظمى " جامعه مدنى"

اپوزیسيون طرفدار رژیم این عبارت از اعتبار خاصى برخوردار شده  مخصوصا بعد از سر کار آمدن خاتمى، و در ميان
پاسداران، چهارمين رئيس جمهور  نایب امام، دومين دادستان انقالب، قدیميترین عضو شورای مرکزی سپاه اولين. است

 عالوه بر آن هر روز تعداد جدیدی از سران دو رژیم. قرار دارند" جامعه مدنى" ليست طرفداران فعالاسالمى فى الحال در 
مبارزه کنند، " گاندی وار"گرفته اند  ، سرهنگهایى که تصميم"اهل مطالعه"اسالم و سلطنت، ساوامایيها و ساواکيهای 

. ميشوند که اسالم آورده اند به این ليست اضافه" چپهایى"ایرانگرای اسالمى و  مشروطه خواهان نوین، جمهوریخواهان
 ). دارد و مایل است در خدمت جامعه مدنى باشد انتقاد" انحصار طلب"خلخالى هم از جناح : محض اطالع خوانندگان(

شباهتهایى  مدنيون از این عبارت، هم تصویرشان از آن و هم مصرف سياسى مورد نظرشان در وراء تعابير مختلف جامعه
به جامعه ای جامعه مدنى ميگویند که در زیر پرچم : "مينویسد تصویر جناح خاتمى همان است که روزنامه سالم. هم دارندبا

که کابوسش تمام  مصرف سياسى مورد نظرش هم همان است." و قانون اساسى تنوع و تکثر را بپذیرد اسالم، ولى فقيه
رژیم در بحرانى ترین مقطع تاریخى خود . بحران سياسى کنونى مى ازنجات رژیم اسال: جناحهای رژیم را در برگرفته است

کمترین . تلفات نجات دهند جامعه مدنى نيروی خود را متمرکز کرده تا آن را از این بحران با کمترین قرار دارد و جناح
 از رژیم است که نجات رژیم از تعرض یک انقالب دیگر هدف جناحى در یک کالم. تلفات برای حکومت و نه برای مردم

تصور ميکند با استقرار  اپوزیسيون طرفدار رژیم که دور این شعار حلقه زده. به جامعه پرت کرده است این عبارت را
اجتماعى مستقر خواهد شد بدون اینکه خطر یک انقالب بنيانهای  جامعه مدنى اسالمى خاتمى، درجه ای از حقوق فردی و

جناحى از رژیم و اپوزیسيون  عمال تبدیل شده به پاسخ سياسى مشترک" جامعه مدنى" ترتيب، به این. بلرزاند نظام طبقاتى را
پاسخى " جامعه مدنى"در یک کالم، . کارسازترین پاسخ به این بحران طرفدارش به بحران سياسى موجود و به زعم خودشان

دیگر در سير سرنگونى آن  رژیم پله ایپاسخى که مثل همه پاسخهای جناحهای مختلف . یک بحران سياسى است سياسى به
ابزارهای همين رژیم و بانيروهایى از داخل همين رژیم و با پادویى  پاسخى که ميخواهد در درون همين رژیم، با. است

جامعه . "اسالمى قرار دهد از اپوزیسيون رژیمى شده اجرای قانون اساسى همين رژیم را در دستور جمهوری شخصيتهایى
فرمولى برای یک اپوزیسيونيسم . طرفدارش برای اجتناب از انقالب است پروژه بخشى از رژیم و اپوزیسيونعمال " مدنى
  .کننده در مقابل احتمال انقالب از پایين است ترمز

زندگى آزاد از قيودات مذهبى و با شاخصهای  مدتهاست که جریانات قدرتمندی در ميان کارگران، زنان و جوانان برای یک
که این  وارد ميدان شده، همين را دیده و حس کرده" جامعه مدنى"جناحى که با عبارت  . انسانى شکل گرفته استمدرن و

ميخواهند این جریان قدرتمند، این مردم در حال تکان  .جریان قدرتمند ميتواند رژیم و پادوهایش را مثل خس و خاشاک بروبد
دستى سياسى برای  در حقيقت بحث جامعه مدنى یک پيش. فریب دهندنزدیک به مطالبات خود مردم  خوردن را با زبانى

ميخواهند ضدانقالبشان را در بسته بندی جدید نه تنها از تعرض  صدای انقالبى را شنيده اند و. خواب کردن این غول است
ده اند فيگور رژیمشان حاضر ش زیر فشار مطالبات مدرن و پيشرو مردم. بلکه برای تعرض متقابل آماده تر کنند محفوظ کنند

 الزم نيست خودتان را به خاطر جامعه آزاد و مدرن به آب و آتش بزنيد، ما به مردم ميگویند شما. دهند" تغيير"را اندکى 
جامعه ای . است" جامعه مدنى"که اسمش  خودمان در حال دگردیسى هستيم و ميخواهيم خود را در قالبى جدید سازمان دهيم

  مشروط  والیت فقيه بر مسند قدرت خواهد بود اما والیتى. بود اما اسالمى مدرن شده م در اهتزاز خواهدکه در آن پرچم اسال
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دیده زمام امور را بدست خواهند گرفت و در سایه  از همين رژیم در معيت مسلمينى بى عمامه و اروپاآیت اهللا هایى . شده
دقيقا در همين است  "جامعه مدنى"تمام تناقض بحث . جمهوری اسالمى بى مزاحمت اجرا خواهد شد همه اینها قانون اساسى

 آزاد و شاد و مرفه و برابر را با رنگ مالى رژیمى دنيایى که ميخواهد حرکت قدرتمند کارگران، زنان و جوانان برای
برداشته شود تا مردم روی یک  تماما با جلوه های زندگى انسانى تناقص دارد و خود اولين مانعى است که باید متوقف کند که

 را یک پيشرفت انسانى ميخواهند، اینها صرف اجرای قانون اساسى ارتجاعى مردم زندگى و قوانين. زندگى انسانى را ببينند
مذهب از زندگى سياسى و اداری و  مردم ميخواهند دست نکبت. کننده ميدانند که از سر مردم ایران زیادی است خيره

زندگى  ميخواهند اسالم را با زمانه همگام کنند و یکدوره دیگر مذهب در قالبى دیگر شخصى خودشان کوتاه شود، اینها تازه
  .خواب جمهوری اسالمى جدید ميبينند  مردم جمهوری اسالمى نميخواهند، اینها.مردم را در چنگال خود بفشارد

انتقال جمهوری اسالمى والیت مطلقه به  از نظر جناح خاتمى و اپوزیسيون حامى اش، سالن" جامعه مدنى"در یک کالم، 
 اما.  به شکلى دیگر باشدقرار است آغازی برای ادامه حيات رژیم" جامعه مدنى" .جمهوری اسالمى والیت مشروطه است

است و جناح جامعه مدنى اش هم به همراه  رژیم اسالمى رفتنى. در حقيقت مقطعى دیگر از پایان حيات رژیم اسالمى است
  .همراه رژیم زیر تناقضات همين رژیم خرد خواهد شد به" جامعه مدنى. "آن خواهد رفت

  خاتمىدر ميان اپوزیسيون طرفدار " جامعه مدنى"مشخصه های 

تصویرشان از : همه چيز را در بر دارد عبارتى فراگير است که پاسخ" جامعه مدنى"در ادبيات اپوزیسيون طرفدار رژیم، 
درون  مطلوبشان، چگونگى برخوردشان با رژیم اسالمى، تعبيرشان از اختالف جناحهای مناسبات اجتماعى، روابط سياسى

نيروهای سوسياليست و برابری طلب، ارزیابيشان   سرنگونى طلب، تنفرشان ازحکومت، مرزبندیشان با جریانات رادیکال و
ارزیابى  جریانات اسالمى، تصویرشان از مدرنيسم، همه در چهارچوب بحث جامعه مدنى قابل از نقش و موقعيت اسالم و

  .است

  : را تشخيص داداین اپوزیسيون، ميتوان شاخصهای اجتماعى، فکری و سياسى زیر" جامعه مدنى"زیر عبارت 

از ظرفيت انطباق با دنيای مدرن و  اسالم. مذهب بطور کلى و اسالم بطور مشخص تناقض ماهوی با مدرنيته ندارد -١
. دارد افراطى و بنيادگرایانه از اسالم است که با شاخصهای مناسبات مدرن مغایرت این تبيين. الزامات آن برخوردار است

اسالم برای راه آمدن با الزامات دنيای مدرن را  باید ظرفيت. ئمى برای جامعه مدنيون استاثبات این امر یک مشغوليت دا
سالم و بخش  در این مورد، حجت االسالم شبستری و سروش و سحابى و روزنامه. مدرنيزه کرد بکار گرفت و اسالم را

  .وسيعى از اپوزیسيون حامى رژیم یکجور حرف ميزنند

تداعى کننده مناسبات اجتماعى مدرن ميان انسانها  وجه ميشوی که مدرنيسم از نظر اینها به هيچ وجهدقيقتر که نگاه ميکنى مت
ميکنند ثابت کنند که  دستاوردهای اجتماعى، سياسى، حقوقى مدرن آخر قرن بيستم مشکل دارند اما سعى خودشان با. نيست

بانشان هرگز برای شاخصهای معينى که اجزاء جدایى ناپذیر ز. ندارند مردم زمينه و آمادگى الزم برای پذیرش این روابط را
زن، آزادی بيقيد و شرط  دفاع صریح از حقوق کودک، محو نابرابری و تبعيض عليه: مدرن هستند نميچرخد یک جامعه

رو کامل و بيقيد و شرط دین از دولت، مصون بودن کودکان و قلم برای همه مستقل از موقعيت سياسى و اجتماعى، جدایى
متناسب با دستاوردهای  درازی مذهب، بهره مند شدن همه شهروندان جامعه از یک استاندارد اقتصادی آموزش از دست

هستند بلکه برای اثبات مشروعيت وضع موجود مردم و محروميتشان از  نه تنها در این موردها الکن... انتهای قرن بيستم و 
ایران اسير مذهبند و هنوز ظرفيت پذیرش  مردم: برای مثال. نه متوسل ميشونددستاوردها به دنيایى از توجيهات ابلها این

 این سخنان را خظاب به جامعه ای ميگویند که مردم برای خوردن پيتزا سر و دست .مناسبات اجتماعى اروپایى را ندارند
  .دمخالف اسالمن ميشکنند وقتى ميشنوند در مجلس اسالمى گفته شده پيتزا خورها غرب زده و

  نه تنها هرگز از . دین برای جامعه ضروری است اینهمه جنایت دین در ایران و جهان را به چشم ميبينند و هنوز ميگویند -٢
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دولت " ایران جامعه اسالمى"صحبت نميکنند بلکه تعدادی حتى رسما اعالم ميکنند که در  جدایى دین از دولت با صراحت
ميدانند طرد دین از . تاریخ ایران اینقدر بى اعتبار نشده است اینها ميدانند که دین در هيچ مقطعى از. حتما باید دینى باشد

دليل یک کار دائميشان  دقيقا به همين.  بى بازگشت در دوران بعد از رژیم استاداری جامعه یک الزام حيات سياسى و
شوند کلمه ای در باره جدایى دین از دولت بگویند ترجيح ميدهند مخاطب  اگر هم مجبور. بازگرداندن اعتبار به دین شده است

  !دولت منظورمان را بيان ميکند  ازبهتر از جدایى دین" دیدگاه کشورمندانه: "با عباراتى گنگ سردرگم کنند خود را

های آیت اهللا صف ميکشند تا در مورد جزئيات  بيدليل نيست وقتى تلفن آیت اللهى کنترل ميشود برای مصاحبه با نوه و نتيجه
 دارند که از امروز آخر اینها برای جامعه مدنى آیت اهللا الزم. مصاحبه مطبوعاتى انجام دهند اسائه ادب به بيت حضرتشان

 . باید دخيره کنند

 ميخواهند سرنوشت رژیم را با جابجایى جناحهای رژیم. و اصالح همين رژیمند  مخالف سرنگونى رژیم و طرفدار تعدیل-٣
برعکس، باید کاری کرد همين رژیم به . مطلوب سرنگونى رژیم اسالمى نه ممکن است، نه عاقالنه و نه: راست و ریس کنند

اینها در قدرت  و این یعنى غالب شدن جناح خاتمى، اندکى آزادی و به بازی گرفته شدن. گذارد نگرد" الزامات جامعه مدنى"
و کاراکتر معتدلتری خواهد گرفت و  رژیم اسالمى چهره همين. در اینصورت همه چيز بر وفق مراد خواهد بود. سياسى

فعال برای پایين  تالش: دوش اینها ميگذارداین مشخصه، وظيفه تبليغى معينى را بر. خواهد شد انقالب از دستور خارج
انسانى در چهارچوب و درکنار این رژیم واقف شده اند و به  آوردن توقعات مردم که به غيرقابل دسترس بودن زندگى آزاد و

 . انداختن در مقابل حرکت برای سرنگونى این ترتيب سنگ

قربانيان و  دالالن آشتى ميان.  و مردم تشنه آزادی هستندیک رژیم در حال احتضار ميانجيگران:  مدافع آشتى ملى اند-٤
. دهند که مدتهاست مشروعيت خود را از دست داده است ميخواهند در قالب جامعه مدنى به رژیمى مشروعيت. قاتالن هستند

 . بشنود شنيده اند و ميخواهند به رژیم حالى کنند که تا دیر نشده است این صدا را خود صدای انقالب را

قانع کنند که رژیم اسالمى با اندک تغييراتى عين  ميخواهند مردم را:  مخالف تصویر ماکسيمال مردم از آزادی هستند-٥
و ميگویند  در نقش وکالی خود گمارده ظاهر ميشوند. توجيهات احمقانه ای استفاده ميکنند در این مورد از. آزادی است

 .آزادی را ندارند کردن باالترین سطحفرهنگ و تمرین الزم برای تجربه " مردم ما"

کارگران و اقشار محروم جامعه که کمرشان . را مشوش کنند  در زمينه رفاه اقتصادی مردم کمتر مایلند خاطر مبارکشان-٦
اما . راه نياندازند اقتصادی خم شده است روزی نيست که برای بهبود وضع زندگيشان اعتصاب و اعتراض زیر بار فشار

وقتى از آن حرف ميزنند بيشتر خواهان فداکاری و سکوت کارگر و  يون یا در این مورد لب از لب وا نميکنند و یاجامعه مدن
 . رئيس جمهور خاتمى هستند تا پروژه جامعه مدنيش را پيش ببرد فرصت دادن به

داخل حکومت در یکطرف و  انحصار طلبان: در صددند صحنه سياسى جامعه ایران را به قرار زیر بچينند  به طور فعال-٧
وظيفه . جامعه را قرار است کشمکش این دو نيرو تعيين کند سرنوشت سياسى. جامعه مدنيون داخل حکومت در طرف دیگر

 . حکومت جامعه مدنى چيست؟ تبدیل کردن مردم معترض به سياهى لشکر جامعه مدنيون داخل اپوزیسيون متعلق به

رفاه اقتصادی مردم بلکه امنيت و سودآوری سرمایه  منظورشان از توسعه اقتصادی، نهاما .  طرفدار توسعه اقتصادی اند-٨
کارگر  ميگویند. ای بيحقوقى و ریاضت و سربزیری کارگران و اقشار محروم جامعه است ملزومات چنين توسعه. است

ی استقرار جامعه مدنى شدن زمينه اقتصاد منضبط و خاموش و بيحقوق شرط ضروری توسعه اقتصادی و در نتيجه فراهم
 . است

سالحهای کهنه و  نيروهای چپ و پيشرو ضدیت دارند و در این مورد حاضرند در یک سنگر با  با قدرت گيری کارگر و-٩
  مبارزه کنند تا توده کارگر و شهروند عادی این جامعه در جدید مذهب و سلطنت و رژیم اسالمى و اینبار بنام جامعه مدنى
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کارگران و نيروهای  راه جلوگيری از حضور فعال" جامعه مدنى. "سياسى خود دخالت نداشته باشد سرنوشت اقتصادی و
  .تچپ و مردم در سرنوشت جامعه اس

 " استراتژی مبارزه مسالمت آميز"و " جامعه مدنى"

آشکارا  همينها وقتى از ضروریات توسعه اقتصادی صحبت ميکنند. جامعه مدنيون نيست مسالمت، وجهى از هویت سياسى
به خاطر کارکرد سياسى ویژه ای وارد  مسالمت. صحبت ميکنند" منضبط کردن نيروی کار"از سرکوب کارگر برای 

 مسالمت شيوه ای از. ست"مردم عاصى خيابانها"داروی خواب آور اینها برای  مسالمت. ياسى اینها شده استفرهنگ س
مسالمت ضمانتى است برای از خط . با آن" ملى آشتى"مبارزه است اما نه مبارزه با رژیم بلکه مبارزه برای راه انداختن 

دردسر  روشى برای ميدان دادن به بند و بست آرام و بى. نامکانپذیر کردن کنترل آ خارج نشدن روند تحوالت سياسى و
 .جامعه مدنيون خارج از رژیم با جامعه مدنيون داخل آن

سرنوشت جامعه بعد از آن،  رژیم اسالمى بدست کارگران و مردم آزادیخواه و دخالت مستقيم در تعيين مسئله سرنگونى
 ميدانند دخالت توده کارگر و مردم آزادیخواه هم. دار رژیم بوده استطرف شبحى باالسر رژیم و یک نگرانى دائمى اپوزیسيون

مبارزه مسالمت آميز پادزهر مورد توافق  استراتژی. ارکان رژیم را متزلزل ميکند و هم ارکان اپوزیسون طرفدار رژیم را
 در"يکار مسالمت آميز خودشان ميگویند استراتژی پ. مردم برای سرنگونى است برای جلوگيری از همين دخالت رادیکال

 ." جمهوری اسالمى است تقابل باهمه طرحها و راه حلهایى مطرح ميشود که شعار آنها سرنگونى دولت

تحقق امر آزادی و مردم ساالری را نميتوان بدست مردم  سرنوشت یک ملت و کشور و"به قول آقای بابک امير خسروی 
بوده است که نوزده سال جنایت   یک وجه فعاليت تبليغاتى اینها هميشه اینبيدليل نيست که." خيابانها سپرد عاصى و عصبانى

  را به مردم نشان ميدهند و ميگویند٥٧با هر حرکت اعتراضى انقالب . بنویسند ٥٧رژیم اسالمى را به پای مردم و انقالب 
 مردم الکن هستند همانقدر در انسانى هر چقدر در مورد مطالبات. هر چه بر سرتان آمده محصول همان انقالب بوده است

 . بينظيری دارند "وحدت کلمه"ضدیت با انقالب صراحت و 

نرفت، وقتى هدف نهایى فشار آوردن بر همين رژیم برای  وقتى قرار است از رژیم اسالمى فراتر. درست تشخيص داده اند
سطحى از دخالتگری از  ه رادیکال و هرخودش است، معلوم است باید در مقابل هر جلوه ای از مبارز اجرای قانون اساسى

در حقيقت به مردم " پيکار مسالمت آميزشان"با . ميبرد ایستاد پایين که بوی انقالب ميدهد و ارکان رژیم را زیر سئوال
خاتمى به مسالمت  بایستيد، بگذارید پروسه دگردیسى جمهوری اسالمى خامنه ای به جمهوری اسالمى کنار: ميگویند

آشتى "برنامه اپوزیسيون پرو رژیم برای فراهم کردن فضای  جزوی از" پيکار مسالمت آميز. "ه به اتمام برسدآميزترین وج
 .برای مماشات با رژیم اسالمى به جای سرنگونى آن حلقه ای. است" ملى

پرورده رژیم  کبا رژیم آنقدر برای اپوزیسيون پرو رژیم جایگاه پيدا کرده که وزرای ساوا مسالمت. این دیگر جالب است
سازمان درفش کاویانى که یک عمر با شالق با  منوچهر گنجى به درجه داران. سلطنت متخصص امور مسالمت شده اند

رژیم در مورد  اگر اپوزیسيون طرفدار! ابالغ کرده با رژیم به نحو مسالمت آميز مبارزه کنند انقالبيون مبارزه کرده اند
ایشان در نيمروز مراجعه کنند که منبعى ارزنده در زمينه  ردند بهتر است به مقالهروشهای مبارزه مسالمت آميز کم آو

اساس کار روی اعتصاب و  ایشان یادآور ميشوند که اشتباهشان تاکنون این بوده که. مسالمت آميز است استراتژی مبازره
 خود. استفاده نکرده اند"!! ليات قانع کنندهعم"دیگر مثل اعتصاب غذا و  و از انواع!) کذا(تظاهرات خيابانى قرار داده اند 

عطر، راه پيمایى یک ساعت در روز توسط  پوشيدن لباس رنگى، بکار بردن: عمليات قانع کننده بالغ بر دویست نوع است
 تماشایى و این آخری دیگر واقعا. دقيقه ای در مدارس و دانشگاهها و کارخانه ها ٥خانمها و جوانان در خيابانها، سکوت 

   .نشستيم صلوات نفرستيم پای منبر آخوندی که قبولش نداریم نباید بنشينيم و اگر هم: است
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 ا جمهوری اسالمى ، خاتمى و مماشات ب"جامعه مدنى"

. انداخت خاتمى به ریاست جمهوری چه دنيای پرهيجانى در ميان اپوزیسيون پرو رژیم راه فراموش نشده است که انتخاب
ملى است، رای دوم خرداد رای نه به گروههای طالب  انقالبى قانونى و پرجالل و راه گشای آشتى"گفتند که این انتخاب 

سر انجام ریشه ... مردم  این امکان وجود دارد که خاتمى با بسيج سازمان یافته"گفتند که ). بىسحا عزت اهللا" (براندازی است
واقعه دوم خرداد، رویدادی ... جامعه مدنى ایران به جای آن بنشيند  های سست شده نظام را از جا کند تا حکومت در خور

خاتمى با برنامه نسبتا "گفتند که  .)هوشنگ وزیری. (اینست که جامعه مدنى در حال چربيدن بر جامعه دینى است حاکى از
گرفته  گفتند آخوندی سکان سياست را در دست) بيژن حکمت." (باید از او حمایت کرد پيشرفته ای پا به ميدان گذاشته است و

و تحجر و زیبایى است که در لجنزار خشونت  گلهای کوچک و"در باره جامعه مدنى " اندیشه های اعالم شده اش"است که 
تعرض  نگاه کردند که نقششان مصون داشتن آن از آفت" گل زیبا"عنوان باغبانان این  و به خود به". استبداد روئيده اند

 . مردمى است

این مقطعى بود که به نظر ميرسيد بهتر . اپوزیسيون پرو رژیم بود در حقيقيت انتخاب خاتمى نقطه عطف تاریخى مهمى برای
. رژیمى شده و رژیم محدود کرد  هم محدوده تحوالت و هم نيروی تحوالت را به بند و بست اپوزیسيونميتوان از هر موقع

که جامعه مدنى برای اپوزیسيون حامى رژیم، فرمولى برای جا باز کردن و  واکنش جامعه مدنيون به انتخاب خاتمى نشان داد
سراپا ارتجاعى و راهيابى به دربار  مماشات با یک رژیممهم دادن به تضادهای درونى حکومت اسالمى، فرمولى برای  نقش

 . اسالمى است

هست که بتواند  مسلمان است اما در موقعيتى. قابل اتکایى برای تعدیل رژیم اسالمى را دارد از نظر اینها، خاتمى مشخصات
پشتوانه اجتماعى .  سازمان هدميتواند بند و بست در باال را مردی از تبار خود حکومت است و. اسالم را رنگ آميزی کند

خاطر با انتخاب دوم خرداد در  درست به همين. با اتکا به او راه دخالت مردم و حرکت از پایين را مسدود کرد دارد و ميتوان
ثابت کنند که واقعه دوم خرداد یک نقطه عطف مهم برای استقرار جامعه مدنى  ميان اپوزیسيون مسابقه پرشوری راه افتاد تا

اپوزیسيون : "گفتند که. بردوش اینها گذشت و این وظيفه معينى. ک گشایش جدی برای فعاليت نيروهای جامعه مدنى استی و
آشتى " تصویر شده از طرف رئيس جمهور جدید و راه انداختن" جمهوری اسالمى جدید پذیرش همزیستى با"در " دمکرات

به ایران برگردند و " کادرهایى بى ادعا"عنوان  دند حاضرند بهنقش مهمى بر دوش دارد و اعالم کر" ملى و جامعه مدنى
 . جدید در خدمت باشند برای توفيق جمهوری اسالمى

است و ما ميدانيم که این نقطه اوج سياسى نه تنها پاسخگوی پایين  در ایران" نقطه اوج سياسى جامعه مدنى"ميگویند خاتمى 
رژیم اسالمى را نجات دهد بلکه خود  نه تنها نخواهد توانست. نقطه مقابل آنستتوقعات مردم نيست بلکه کامال در  ترین سطح

هم  امواج سرنگونى رژیم اسالمى به همراه خاتمى تمام آنهایى را. سقوط خواهد کرد هم به عنوان جزئى از آن و به همراه آن
  .خواهد برد که به عنوان پامنبری این آخوند ظاهر شده اند

 " جامعه مدنى"ستقرار اسالميون، نيروی ا

در کنار  .این هم برای بشریت و هم برای خود مذهب و اسالم گران تمام شد. اسالمى بود دهه نود، دهه اوجگيری جریانات
شد که مذهب، خصوصا مذهبى که با سياست و قدرت  معلوم. تلفات سنگين، مذهب ظرفيتهای عظيم ضد انسانيش را نشان داد

انسانى، مذهب و  مذهب و انسانيت، مذهب و روابط. شماره یک همه تعلقات زیبای انسانى است نسياسى آميخته ميشود دشم
 . عشق به انسان به دو عالم متفاوت تعلق دارند

به آیه های کتب مقدس و قران  نيست کسى ضدیت مذهب و اسالم با زندگى انسانى را از درون قران و با مراجعه امروز الزم
که در کشورهای اسالم زده زندگى ميکنند آثار شنيع مذهب و اسالم را   قرن بيستم، مخصوصا مردمىانسان آخر. ثابت کند
  واژه اسالم و . ضدیت با زندگى است اسالم برای بشر قرن بيستم یاد آور. روزمره شان مستقيما تجربه کرده اند در زندگى
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 به سادگى. شکنجه و سنگسار و عزا و گرسنگى و غم و جنگ و زن آزاری است حکومت اسالمى یادآور قتل عام و زندان و
روزگار بشر است باید قبال تکليف خود را   وميتوان گفت که در انتهای قرن بيستم، هر نيرویى که حتى ذره ای دلواپس حال

 مذهب و نيروهای مذهبى و در ایران مشخصا اسالم و جمهوری اسالمى و نيروهای با این پدیده به غایت ارتجاعى یعنى
 . اسالمى روشن کند

 قرار امروز در یکطرف مردم منزجر از جمهوری اسالمى در نتيجه حاکميت یک رژیم مذهبى، در صحنه سياسى ایران
اسالميون و رژیم اسالمى و  ميخواهند از شر این پدیده ضد انسانى نجات پيدا کنند و در طرف دیگر دارند که به هر نحوی

حزب اعالم " جامعه مدنى. "آینده اسالم و جمهوری اسالميشان هستند اپوزیسيون طرفدارش قرار دارند که در تقالی نجات
نيروهایى از درون همين ارتجاع،  .به همانها هم ميخواهد جامعه مدنى مستقر کنداز دوميهاست که با اتکاء  نشده بخشى

 . نيروهای استقرار جامعه مدنى هستند

نيروی استقرار چنين جامعه ای  است طبيعى است که" جمهوری اسالمى تجدید شده توسط خاتمى"جامعه مدنى همان  وقتى
 طبيعى است اینها با افتخار تمام در کنار.  تشنه زندگى آزاد و مدرنجوانان هم اسالميون باشند و نه کارگران، زنان و

 . وزنان نشان داده اند نيروهای مرتجعى قرار گيرند که بارها ضدیت خود را با همين جوانان و کارگران

م و اسالميون ایشان که عالقه اش به اسال: گویایى در این مورد است آقای امير خسروی از واقعه دوم خرداد مثال" درسهای"
نيروهای تازه نفس و هنوز کشف "به  باید با اتکا: همان دوران فعاليتش در حزب توده به ارث برده است ميگوید که را از

 اسالمى آزادیخواه درون و بيرون نظام، جمهوری اسالمى را از درون متحول نشده در مبارزه برای آزادی یعنى نيروهای
بازسازی نيروهای آزادیخواه "و " نيروها پيدا کردن زبان مشترک با این"حزب ایشان بدین ترتيب وظيفه عاجل ." کرد

اسالمى  قرار است نيروهای: در نتيجه تالش حزب ایشان. است" پویا کردن جامعه مدنى به عنوان اولين قدم برای" "اسالمى
" دیخواه و الئيک خارج از مدار حاکميتنيرویهای آزا" فاصله بگيرند و به" حاکميت کنونى و مبتنى بر والیت فقيه"از 

ایشان " مسالمت آميز کارزار"نه خير، در ". موضوع به دکتر سروش و همفکران او محدود ميشود" فکر نکنيد که. بپيوندند
 ى،کارگزاران سازندگ: فعال نيروهای زیر در ليست ایشان قرار گرفته اند .تا دلتان بخواهد نيرو برای جامعه مدنى پيدا ميشود

 .دفتر تحکيم وحدت روزنامه سالم، انجمنهای اسالمى دانشجویان، سازمان مجاهدین انقالب اسالمى و

تاریکترین و شرم آورترین گوشه های تاریخ بشریت است، جامعه  اگر چه رفتار اسالم و رژیم اسالمى با زنان یکى از
نه خير، به جای . نميکنند رتجاع مقاومت ميکنند جستجوجامعه مدنى را در ميان زنانى که در مقابل این ا مدنيون نيروهای

است که نشان ميدهد جامعه مدنى در حال " روشنفکران دیندار"محافل " در" رشد بيسابقه ایده های فمينيستى"زنان، این 
یکى از  "فمينيسم اسالمى است که بلکه این. مقاومت زنان در مقابل ارتجاع هنوز نشانه ای از چيزی نيست. است شکوفایى

اوضاع در سمت مسير شکل گيری جامعه مدنى، سکوالریسم و " وارنگى" ظریفترین و حساسترین نشانه های مثبت
 ."ایران است دمکراسى در

شادی به هوا پرت کنند وقتى ميبينند که دوران خاتمى اینهمه  باید کالهشان را از" جامعه مدنـى"فعالين اپوزیسيون طرفدار 
پریسا مجاز است برای  :ت و نشانه های رشد و شکوفایى جامعه مدنى همچنان بر سر و روی ما ميبارداس دستاورد داشته

انگيزه اصلى در موسيقى باید خدایى باشد و "هستند و معتقد شده اند که  ایشان جزو ایرانگرایان اسالمى. (زنان آواز بخواند
حجت االسالم دعایى ") کنترل شود عى و اسالمى باشد وصدای زنان در جمهوری اسالمى باید تحت ضوابط دقيق شر پخش

، )ایرانى است و به قول نهضت خداپرستان سوسياليست این یک تحول مهم است ایشان از اسالمگرایان. (شعر نو ميخواند
آنهم ميتواند وسط ماه عزیز محرم  آخوند. االسالم افصحى طرفدار پينک فلوید است و قرار است بزودی هنرپيشه شود حجت

 خانمها ميتوانند فوتبال بازی کنند اما. کند و جواب تلفن موبيل اش را بدهد درست در اوج شيون مسلمين مرثيه اش را قطع
خرد و "کتاب " جان بر کف قم"طلبه های  .فقط باید حجاب اسالمى را رعایت کنند و تنها دست و گردی صورتشان دیده شود

   دمکراسى در ارزشهای"زیر عباهای خود پنهان ميکنند که در آن گفته شده است  اآیت اهللا مهدی حائری یزدی ر" حکومت
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مدنى آشنا هستند باید گفت که این آیت   عظمت شخصيت های آتى جامعهمحض اطالع کسانى که کمتر با". خود اسالم است
مدنيون  ميبينيد که جامعه. حاج عبدالکریم دباغ سروش، کانت اسالمى لقب گرفته است اهللا در کنار لوتر اسالمى یعنى آقای

ند مدرنيزه شوند و مدرنيسم هم اسالم و اسالميون ميتوان آیا اینها همه نشانه هایى از این نيست که. خيلى هم پرت نيستند
  !شود؟ ميتواند اسالمى

 ، آزادی و دمکراسى "جامعه مدنى"

 به جامعه ای جامعه مدنى ميگویند که در زیر پرچم اسالم، ولى: "اشاره کردم قبال به تصویر روزنامه سالم از جامعه مدنى
شاخه های طرفدار جامعه مدنى از آزادی و   سایراین را در کنار تصویر." فقيه و قانون اساسى تنوع و تکثر را بپذیرد

 . نخواهد رفت مو الی درشان. دمکراسى قرار دهيد

: است در جامعه مدنى پياده شود به قرار زیر است مورد نظر این جریانات که قرار" دموکراسى ایرانى"مشخصات سياسى 
فقيه بر سر  ون اساسى همين رژیم رعایت ميشود، ولىروحانيت کشور، جامعه ای که در آن قان همزیستى آن با والیت فقيه و

که ! داوری مردم گذاشته ميشود و اوضاع آنچنان آزاد است کار است اما نقش تشریفاتى دارد، دعوای جناههای همين رژیم به
 . ملتزم به نظام هستند ميتوانند در انتخابات شرکت کنند برخى از مخالفان که

جمهوری اسالمى و با  سروی از حزب دمکراتيک مردم ایران که فکر ميکند ميتوان در همينامثال امير خ معلوم است برای
برداشت؛ برای امثال بيژن حکمت از جمهوریخواهان ملى که  وجود ولى فقيه در مسند قدرت گام مهمى در جهت آزادی

جامعه را این ميداند  وراليسم درو یک نشانه حضور پل" رژیم فضای وسيعى از آزادیها وجود دارد در همين"تصور ميکند 
معتقد نيست اما آنرا تا قانون رژیم اسالمى برقرار است پاس ميدارد  که ابراهيم یزدی ميتواند اعالم کند که به والیت فقيه

 . بيشتر از این نميتواند معنى داشته باشد آزادی

فقيه  ند ميتوان در همين رژیم و در سایه ولىوقتى ميگوی. ستون جمهوری اسالمى است خوب ميدانند که ولى فقيه سمبل و
کسى ادعا کند که همزیستى آزادی واقعى و رژیم  اگر. ضدیتشان با آزادی واقعى: آزاد بود به یک حقيقت مهم اشاره ميکنند

آزادی  جدید غير ممکن است، شرط بقاء رژیم اسالمى فقدان آزادی است و شرط وجود اسالمى با هر شکل و شمایل
اشاره خواهند کرد و خواهند گفت که نگاه کنيد و  دوران خاتمى" آزادیهای خيره کننده"ى رژیم اسالمى است، به سرنگون

آزادی بهره مند  کوتاه، در همين رژیم اسالمى و در حضور ولى فقيه چند حزب و گروه از نعمات ببينند که در همين مدت
جمعيت مدافعين "مجلس و مسئوالن دولتى ایجاد شده است،  ندگانکه توسط نمای" حزب همبستگى ایران اسالمى: "شده اند

حزب ائتالف " گروهى از اعضای ستادها انتخاباتى خاتمى از جمله زهرا شجاعى تاسيس شده است، که توسط" جامعه مدنى
مى جامعه اسال"همراهى سروش تاسيس شده است،  که توسط ماشاء اهللا شمس الواعظين و به" روشنفکری دینى ایران

دیگر با  و گروههای" انجمن روزنامه نگاران مسلمان"، "نهضت اسالمى تعاون"، "امام مجمع پيروان خط"، "ورزشکاران
جمهور و در زیر سایه همين ولى فقيه صدها نفر به جرم  و این مهم نيست که در دوره همين رئيس. پسوند و پيشوند اسالمى
موقع جامعه مدنيون  بعضى.ام شده اند و یا بجرم ابراز عالقه سنگسار شده اندو ضدیت با رژیم اعد داشتن افکار ضد مذهبى

ميگویند جامعه مدنى اصال عرصه یکدنيا تفاوتهاست . گير آورده اند حرفهایى در مورد آزادی ميزنند که انگار مردم را هالو
و اولين کسانى هستند که مردم را ارشاد  يکنندمدنيون تکثر گرا هم اولين کسانى هستند که برای این تفاوتها مبارزه م و جامعه

مردم را شيره  اگر ميخواهيد بدانيد که به نام آزادی با چه چيزهایى ميخواهند سر. بشناسند ميکنند که این تفاوتها را برسميت
های تجاری روابط کار مزدی، گروه: است نگاه کنيد" مدنى عناصر متشکله دموکراسى در جامعه"بمالند به ليست پایين که 
زنان، تيمارستانها،  مستغالتى، سرمایه تجاری، طبقات زميندار، اتحادیه های کارگری، گروههای سود طلب، گروههای

 معادلشان در ایران حتما مساجد و حسينيه ها و عاشوراها و(کليساها  فعالين بازار سياه و سازمانهای دست راستى مذهبى و
ذره ای در دمکرات بودن اینها شک " گرایى تکثر"دیدن این همه سعه صدر در رابطه با آیا هنوز ميتوان با .) تاسوعاهاست

کسى که  .اتحادیه های کارگری در این ليست نشانى از توجه به حقوق زن و کارگر نيست کرد؟ قرار دادن گروههای زنان و
  ه کارگر و زندگيش در جامعه مدنى به جایگا. باشد با اسالم و جمهوری اسالمى مشکل ندارد نميتواند طرفدار آزادی زن
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تشکلهایى برای   بلکهمنظورشان از اتحادیه های کارگری ظرف تشکل و اعتراض کارگران نيست خوبى نشان ميدهد که
 .ترغيب کارگر به ریاضت کشيدن و خاموش ماندن است

ميخواهند وجود بورس بازان  از حقه بازی سياسيشان بگذرید که. حضرات طرفدار جامعه مدنى خيلى پرت هستند فکر نکنيد
بشان جایى است که در آن در حقيقت جامعه مطلو. نشانه آزادی قالب کنند و حضور مرتجعين مذهبى در جامعه را به عنوان

تا اقشار مختلف طبقه سرمایه دار از  وسيعى از مردم به عنوان کارگر نيروی کارشان را به صاحبان سرمایه ميفروشند بخش
 استبداد ستيزی جامعه مدنيون بيشتر هدف کنار زدن سایه. امالک ثروت جمع کنند جمله کارخانه داران و و تجار و دالالن

. شدن خودشان در قدرت است تکثر گرایيشان نوعى درخواست سهيم. ليت سياسى جناح خودی استاستبداد از سر ا
  .اسالمى و به بازی گرفته شدن در رژیم اسالمى است دمکراسيشان تکثر در زیر پرچم اسالم و جمهوری

 " جامعه مدنى"اقتصاد توسعه و ضروت خفقان در

ارز و در کنار  وقتى هم به اقتصاد ميپردازند براحتى و با افتخار خود را هم. حرف نميزنند جامعه مدنيون غالبا از اقتصاد
در این رابطه به نوشته ای برخوردم که از اقتصاد و . ميکنند توحش و عنان گسيختگى احزاب و دولتهای راست افراطى پيدا

نقش دولت و جامعه " تحت عنواناشاره ام به مقاله ای است . آن در جامعه مدنى تصویر روشنى ميدهد سياست مبتنى بر
ایشان یکى . رئيس مرکز مطالعات خاورميانه در دانشگاه راتگرز به قلم آقای هوشنگ امير احمدی" مدنى در فرایند توسعه

 . مشغول است دالالن بين الملى است که به شغل کسب وجهه بين المللى برای رژیم اسالمى از پرکارترین

توسعه برای طبقات دارا و ریاضت برای . مدنى است کلمات کليدی اقتصاد در جامعه" کارانضباط "و " ریاضت"، "توسعه"
 . خشک اکتفا کنيد اگر جامعه مدنى و توسعه اقتصادی ميخواهيد باید برای مدت نامعلوم به نان رسما ميگویند. طبقات پایين

محور همه " توسعه اقتصادی: "رار زیر استاقتصادیش به ق اسم ميبرند که مشخصه" جامعه مدنى توسعه خواه"ایشان از 
کردن توان رشد  بيشينه"وظيفه این دولت چيست؟ . است" دولت توسعه خواه"این توسعه اقتصادی  ضامن اجرایى. چيز است

منضبط کردن جامعه مدنى از چه مسيری . جامعه مدنى "منضبط کردن"راه این بيشينه کردن چيست؟ ". بلند مدت اقتصاد
مطالبه ای  منضبط کردن نيری کار یعنى چه؟ جلوگيری از طرح هرگونه". کردن نيروی کار منضبط" مسير ميگذرد؟ از

چه چيزی توسعه اقتصادی را به خطر مياندازد؟ . اندازد توسط اتحادیه های کارگری که ممکن است فرایند توسعه را به خطر
ابتدایى ترین  کار و در یک کالم برخورداری کارگر ازدستمزد، صرف هزینه برای ایمنى محيط  کاهش زمان کار، افزایش

 . امکانات برای یک زندگى شایسته انسان

معيارهای " در صورت بر آورده کردن" بخش خصوصى توسعه خواه"عين حال وظيفه دارد به  این دولت توسعه خواه در
ای بانک جهانى و صندوق بين المللى پول همان معياره معنى واقعى این معيارها را که. قدرت بخشد" دقيق عملکرد صنایع

افریقا و  در دهه اخير در اغلب کشورهای آسيا و. اصطالح در حال توسعه خوب ميدانند است کارگران کشورهای به
سر کار آمده کارش همين بوده تا جهت بهره مند  آمریکای التين و کشورهای باز مانده از فروپاشى بلوک شرق هر حزبى

بين  این نهادهای جهانى، شرایط غير انسانى و ضدکارگری مورد درخواست این نهادهای ان از کمکهایشدن سرمایه دار
دستمزدها را پایين بياورد، مانع متشکل شدن کارگر شود، از  بيکار کند، شدت کار را باال ببرد،: المللى سرمایه را تامين کند

دولت . را فراهم کند" اقتصادی توسعه"گرسنگى گارگر زمينه اعتراضات کارگری بربياید و به قيمت فقر و  عهده سرکوب
مدنى در حقيقت همان بازوی سياسى صندوق بين الملى و بانک جهانى  توسعه خواه دموکرات و تکثر گرای طرفدار جامعه

 . است" مدنى توسعه خواه جامعه"در 

توسعه یابد پس دمکراسى در این جامعه چه سرکوب کند تا اقتصاد  "جامعه مدنى توسعه خواه"اگر دولت قرار است در 
آزادی اعتصاب و . نيست اینها وقتى از دمکراسى صحبت ميکنند منظورشان آزادی شهروند معمولى جامعه معنایى دارد؟

  آزادی زنان نيست، بلکه عنوانى برای یک رژیم . ابراز عقيده نيست آزادی. آزادی متشکل شدن کارگر نيست. اعتراض نيست
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کارگر و توده محروم جامعه  که کارکرد اصلى اش تامين ثبات و امنيت و آزادی سرمایه در مقابل اعتراض سياسى است
رشد و گذار و "مدنى تا آنجا که به دمکراسى مربوط است از دوره های  رابطه دولت و جامعه: ویدهمين مقاله ميگ. است
بهره مند شدن از ابتدایى ترین آزادیها  عنوان دولت در همه این دوره ها البته دمکراسى است اما. ميگذرد" پایدار توسعه

اختناق  اقتصاد باید به هر قيمتى یعنى به قيمت. است" غير ممکن"آزادیهای سياسى  در دوره رشد: مراحل پيچيده ای دارد
در این دوره جامعه مدنى به معارضه با قدرت  .در دروه گذار قدرت دولت و جامعه مدنى برابر است. آشکار توسعه یابد

توفيق  ایبر. انقالب، تهييج برای یک جامعه دمکراتيک تر و ناآرامى کارگران: است از دولت برميخيزد که شکل آن عبارت
. حل و فصل شود" مثبت"این دوره به صورت  باید" نهایتا دمکراتيک تر شدن یک کشور در حال توسعه"در امر توسعه و 

یعنى  "جامعه به دوره توسعه پایدار"فقط در اینصورت است که . موفق اعتراضات است منظور از حل مثبت به عقب نشاندن
" جامعه مدنى توسعه خواه"معلوم ميشود در  .است" محتمل تر"در آن " سىدمکرا"دوره سوم وارد خواهد شد که تازه 

 . خواهد داشت و نه امنيت اجتماعى و سياسى شهروند عادی نه تامين اقتصادی

باید الگوی راه  دولتهای کره و تایوان مواردی هستند که بزعم این ایشان. اندازه کافى گویاست مثالهای آقای امير احمدی به
نيرومند برای ایجاد و حفظ " دولت بناپارتيست"کشور وجود یک  ميگوید که در هر دو. جامعه مدنى در ایران باشندانداختن 

اجتماعى الزم بزبان این استاد  یکى از شرایط. اهميتى اساسى داشت" برای انباشت پایدار سرمایه"الزم  شرایط اجتماعى
حتما در همين کشورهای الگو زمانى اساتيد همفکر خواسته ". تدول سرکوب نيروی کار بدست: "دمکرات عبارت است از

اما صحنه های قدرتمند تعرض  را با مرحله بندیهای کذایى دنبال نخود سياه دمکراسى در دوره سوم بفرستند اند کارگران
سه "ى در هر ميدهد که جامعه واقعى صحنه مبارزه برای آزادی واقع کارگری در کره و سرکوب خشن این اعتراضات نشان

 . نه سفسطه در مورده مرحله بندیها است و" دوره

 در مورد دولت در جامعه مدنى، آخرسر معلوم ميشود که استاد محترم هم برای جالب است که بعد از این همه تئوری تراشى
ى جمهوری اسالمى سرنگون: و پا ميزنند همان سناریوی سياسى تبليغ ميکند که همه جامعه مدنيون برای رسيدن به آن دست

جامعه  رژیم را مطلوب نميدانند، اما اگر جامعه مدنيون موافق رفرم سریعا نجنبند ممکن نيست، اکثریت مردم سرنگونى این
یعنى . این یعنى پایان امکان رفرم سياسى خواهد شد، قدرت دولتى را زیر سئوال خواهد برد و"! فوق سياسى"خودش 
  .سرنگونى

 خاتمه

از یکطرف نميتواند با شکل و . کرده است مى یک نابهنگامى تاریخى است و در یک تناقض تاریخى گير جمهوری اسال
 از. و از طرف دیگر تغيير این شکل و شمایل زیر سئوال بردن اساس رژیم است شمایل موجودش به حيات خود ادامه دهد

رژیم متعارف بورژایى سازگار کنند و از طرف  ات یکیکطرف متوجه شده اند که اگر ميخواهند بمانند باید خود را با الزام
راه  در حقيقت رژیم اسالمى نه. متعارف باید ارکان جمهوری اسالمى زیر سئوال برود دیگر برای تبدیل شدن به یک رژیم

وانست حکم مدنى که خلخالى را تحسين ميکرد که ميت از آیت اهللا های فعال جامعه(به قول آذری قمى . پس دارد و نه راه پيش
". خواهند افکند مردم ما را به زباله دان تاریخ"اگر اوضاع عوض نشود ) برود و آسوده بخوابد اعدام را تماشا کند و بعد

ميخواهد مانع پرتاب شدن . اسالمى و زباله دان تاریخ شود رژیم ميخواهد حایلى ميان زباله جمهوری" جامعه مدنى"جناح 
کار ما .پادویى اش ميکنند جامعه مدنيون متعلق به اپوزیسيون طرفدر رژیم هم در این کار. خ شوددان تاری این زباله به زباله

این پيش بينى داهيانه آیت هللا سرعت دهيم و این زباله را به جای شایسته  کارگران، کمونيستها و مردم آزادیخواه اینست که به
  .پرت کنيم تا جامعه از تعفن آن نجات یابد اش

 ه در هفته نامه شهروند چاپ کانادامنتشر شد

 ١٩٩٩ ژانویه ٢٩، ١٣٧٧بهمن  ٧
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 !این کشتى سوراخ شده است

 !باید آنرا در هم شکست

لها ميریختند حتما فکر ميکردند با این قت وقتى سران رژیم اسالمى در کميته ای طرح ربودن و سربه نيست کردن مخالفين را
 رژیمى که بسادگى آب خوردن مخالفين را شکنجه و. بر جامعه تحميل خواهند کرد دوره ای تازه از خفقان و سکوت را

مخفيانه متوسل شد تا جامعه در حال انفجار را در  تيرباران ميکرد و آنرا در ليست افتخاراتش ثبت ميکرد به ربودن و کشتن
خشمگين مردم،  زیر نگاه هشيار و: اما همه چيز در جهت مخالف پيش رفت. شدمرموز به بند بک دلهره و وحشت جوخه های

در هم ریخت؛ اعتماد به نفس مردم باال رفت و  به دست داشتن خود در کشتارها اعتراف کرد؛ صفوفش بيش از پيش
سر خود و  رژیم" جناح خوب"آشفتگى دچار شد طوری که دیگر به صراحت سابق نميتواند با  اپوزیسيون طرفدارش هم به

سياسى در ایران به لحظاتى بيسابقه، خطير و حساس وارد  اینها همه نشانه هایى از اینست که شرایط. طرفدرانش را گرم کند
  .شده است

تاثير حقه بازیهای سياسى اش ته کشيده  .صفوفش بيش از پيش پریشان است. رژیم اسالمى در موقعيت بدی گير کرده است
سکوت  تاکتيک جوخه های مخفى کشتار راه مياندازد اما وقتى زیر فشار مردم. ميکند عليه خودش کارهر کلکى بر . است

به هر چهره . اتهام دهها ميليون مردم روبرو ميشود به هر سمتى ميچرخد با انگشت. خود را ميشکند راهى جز اعتراف ندارد
طرف ميليونها  پژواک اتهام از. دست دراز ميکند ميشکندبه هر شاخه ای . نفرت دریافت ميکند ای نگاه ميکند دریایى از

جناحهایش . از جنایت، ضعف و حقه بازی تبدیل ميشود مردم در گوششان طنين ميافکند، به سرگيجه ميافتد و به تجسمى
حمایت از هم  به همدیگر پاپوش درست ميکنند و همزمان. همزمان دست کمک به هم دراز ميکنند همدیگر را متهم ميکنند و

اما اعتراف به قتل و کشتار از طرف یکى از کثيف ترین  علنا از بى اعتمادی مردم نسبت به رژیم سخن ميگویند. ميکنند
علنا . جلب شده است مردم دو باره" اعتماد"نام ميگذارند و وانمود ميکنند " صداقت"اطالعات را  ارگانشان یعنى وزارت
ولى ابلهانه فکر ميکنند با " بوده و به مراکز و منابع قدرت اتکا دارند ها از درون نظامعاملين این قتل"ميگویند از نظر مردم 

 . را پشت پرده نگاه دارد خواهند توانست مجرمين اصلى" تعدادی کج اندیش داخل وزارت اطالعات"انداختن  پيش

 خامنه ای واواک را تحسين. کار هم باشندمذبوحانه ميخواهند از مردم طلب ميدزدند و ميکشند و وقتى دستشان رو ميشود تازه
عزم "را ميستاید که " رهبر زگوار"خاتمى  ".لطف کرده نقطه ضعف پيکره اش را به اطالع مردم رسانده است"ميکند که 

فتنه داشته  نقش تعيين کننده در کنترل"کارگزاران سازندگى هر دو را تحسين ميکند که  و" کرده این جنایات را ریشه کن کند
  ."بکشد اند و با دستگيری عوامل قتلها امکان داده اند جامعه نفس آرامى

با این پيچ و تابها به همدیگر اعتماد به نفس  خود را باخته اند و. این فقط نمونه ای تازه از دغلکاری دائمى آخوندی نيست
درنده اسالمى نفس   زیر چنگال این جانوارانبهتر از همه ميدانند که مردم نميتوانند در کنار و همه ميدانند و خودشان. دهند

آمده و با این خود فریبى ميخواهند خودشان لحظاتى نفس آرام  در ميان کابوسى از آینده تاریک، نفسشان بند. آرامى بکشند
 . بکشند

 هم در رسمى دو جناح رژیم را حقيقت سياسى در اوضاع ایران امروز آنچنان صریح است که پژواکش رسانه های اما یک
روزنامه : دوجناح حتى تشبيهاتيشان برای ترسيم موقعيت رژیم مشابه است جالب است که دو روزنامه از. برگرفته است

اسالمى را به کشتى ای در دریای  و رژیم" دیگر هيچ جناحى در دل مردم جا ندارد"اسالمى هشدار ميدهد که  جمهوری
فکر ميکنند با این کار آن دیگری . به سوراخ کردن قسمتى از کشتى مشغولند متالطم تشبيه ميکند که سرنشينان آن هر کدام

  غرق ميشوند و دیگر از خود کشتى  ميشود و خود کشتى را تصاحب ميکنند غافل از اینکه وقتى کشتى سوراخ شود همه غرق

50  



  ...               این کشتی                                                                                    صعود و سقوط اسالم سياسی     

 در کنار سرمقاله روزنامه همشهری قرار دهيد تا از موقعيت حکومت بيست سال این را. و سرنشينان آن اثری باقى نميماند
ی متالطم بدگمانيهای آن سوارند در دریا کشتى جمهوری اسالمى که همه جناحها بر: توحش اسالمى تصویر دقيقتری بگيرید

 ای که حضرات گمان ميکنند بر پشت رقيب فرو ميکوبند در حال شکستن کشتى داخلى و خارجى شناور شده است و تيشه
و نتيجه . نشانى خواهد ماند و نه از تاک نشان اگر این ضربات ناشيانه ادامه یابد نه از تاک. همگانى ملت و دولت ایران است

  .گره خورده است" بحران قتلهای سازمان یافته"جناحهای رژیم به حل مدبرانه  مهحيات سياسى ه: ميگيرد

که ميخواست با قتلهای سازمان یافته، کشتى  بحران قتلهای سازمان یافته؟ حل مدبرانه؟ نه، این بحران جمهوری اسالمى است
ميليونها مردم   کارگران، زنان و جوانان واز آنکه این کشتى، در امواج متالطم نسلى از غافل. در حال غرقش را نجات دهد

  .بيشتر در باطالق کثافتش فرو ميرود معترض و خشمگين و مشتاق جامعه رها از توحش اسالمى هر روز

  .باید آنرا در هم شکست. این کشتى سوراخ شده است

  

  

 ٢١چاپ شده در ایسکرا شماره 

 ١٩٩٩ ژانویه ٣٠، ١٣٧٧بهمن  ١٠
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 پشيمان از گذشته، نگران از آینده

  درسهای آقای امير خسروی از تاریخ

 

ت و شدت بيش از پيش مختلف مردم با سرع اوال، اقشار: تحوالت جاری سياسى در ایران، دو شاخص بسيار برجسته دارد
 ثانيا و به تبع آن، نيروهای سياسى ناگزیر ميشوند موضع سياسى صریح. ميگيرند در مقابل کل جمهوری اسالمى قرار

هر چقدر سازش ناپذیری مردم . باقى نميماند دیگر جایى برای واسطگى سياسى به نفع رژیم تحت عنوان اپوزیسيون. بگيرند
جانبداری سياسى  منزویترميشود همانقدر تردیدها در ميان نيروهای سياسى جای خود را به مدر مقابل رژیم صریحتر و رژی

آقای امير خسروی و حزب راه آزادیش مفتخر . و در مقابل مردم یا در کنار رژیم. یا در کنار مردم و در مقابل رژیم: ميدهد
حزب ایشان ". تاریخ خواهند افکند م ما را به زباله دانمرد: "کله گنده های خود رژیم ميگویند. دوم شده اند به انتخاب راه
در  امير خسروی که". آمادگى ذهنى برای شعار سرنگون باد جمهوری اسالمى ندارند قاطبه مردم ایران هيچ: "اعالم ميکند

آخرینش درسهایى از . اسالمى خدمت کند مکتب حزب توده استخوان خورد کرده، به هر چيزی متوسل ميشود تا به رژیم
در  خطا"برای مستفيض شدن از این درسها به مقاله . (خدمتى به رژیم اسالمى است تاریخ به روال حزب توده برای خوش
  ).نشریه راه آزادی مراجعه شود ٦١ به قلم بابک امير خسروی در شماره!" قبال مصدق و بازرگان را تکرار نکنيم

. ميتازد و مقصر وضعيت کنونى قلمدادشان ميکند وری اسالمى، تا ميتواند به مردم و نيروهای مخالف رژیمبرای توجيه جمه
 هر کدام یک بار دست محبت به سر و صورت رژیم ميکشد و یک چشم غره به مردم و سئواالتى طرح ميکند و در جواب

" جناح محترم قانونگرای رئيس جمهور" و مخصوصااز هر جایى وارد ميشود رژیم اسالمى . مخالفين رژیم اسالمى ميرود
 . بدهکار در مياورد را طلبکار و مردم و اپوزیسيون را

خواب و خيال انقالب پى در پى "کرد و با " رادیکال بازی" چرا انقالب ایران شکست خورد؟ چون طيفى از چپ. دقت کنيد
قاطعانه ضد امپر یاليست  موضع"از مهندس بازرگان از طيفى دیگر یعنى چپ توده ای به جای حمایت  و" به بيراهه رفت

خود از فعالين این طيف بود و وقتى فعالين طيف اول به جرم اعتراض  به خاطر بياورید که ایشان. (حمایت کرد" امام خمينى
 در ایران مستقر چرا آزادی). بودند اسالمى دسته دسته به خاک ميافتادند، لقب تربچه های پوک از حزب توده گرفته به رژیم

 چون چپ خواست از آن به عنوان سکوی پرش به اهداف. بدست آمده را ندانست نشد؟ چون چپ ایران هيچ گاه قدر آزادیهای
چون چپ از . هم جبهه نشد" اسالمى-ملى نيروهای آزادیخواه ملى و"چون چپ در فردای انقالب با . عاليتر استفاده کند

. آقای خسروی الحق مرد منصفى است. (با قاطعيت حمایت نکرد" درون حاکميت زادی درپایگاه آ"حکومت بازرگان یعنى 
 هنوز به استناد قانون سياه ٥٨سال  در" پایگاه آزادی"البالی همين سطور به یاد خوانندگانش مياندازد که همين  خودش
  .از سایه خاتمى دور نشوید. ا نبينيدخواب انقالب ر: این درس اول.) ها بود  مخالف فعاليت علنى و آزاد کمونيست١٣١٠

اصال خود مردم . کف دستشان گذاشت برای غسل تعميد جمهوری اسالمى باید حساب مردم را هم. این هنوز کافى نيست
 .دليلش هم تاریخى است. نميدانند و راه را بر گسترش آزادی و قانون ميبندند هستند که قدر و منزلت حجت االسالم را

رفتار قانون مدار خاتمى "، بدیهى است که "اند به حکومتهای خودکامه و بيقانون خو گرفته"مردم طى سده ها این : ميگوید
دست آخر  و" به آسانى نميتوانند بفهمند"دولتمردانى نظير خاتمى برای رعایت قانون را  و اصرار" برایشان عجيب است

واقعا که آن چپ . (اجرا شود" و اعمال قدرت از راه زور"که حتى کار خوب و نيت نيک نيز " تمایل عموميشان اینست"
. بگذارید عادت دیکتاتور دوستى را کنار: این درس دوم!) دوست اصال لياقت آزادی ندارند نمک نشناس و این مردم دیکتاتور

 . اینقدر به حکومتهای خودکامه عالقمند نباشيد
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" تنگناهای"که مگر  این مباشر رژیم در خارج از کشور از کوره در خواهد رفت. به خاتمى نگاه کنيد کافى است اندکى چپ
ری در جمهوری اسالمى محدود کننده است؟ مگر نميبينيد که جمهو مگر نميبينيد که مقام ریاست. رئيس جمهور را نميبينيد

موضعگيرهای او را نميپسندیم و  برخى"بسته است؟ و اال ما هم " پایبندی به قانون اساسى"االسالم به خاطر  دست حجه
 درک"ق نباشيم و افراطى و خوگرفته به دیکتاتوری اینست که ما اگر هم مواف اما فرق ما با شما مردم عجول" موافق نيستيم

پيراهن "مردم و افراطيون از این یک  شما. خاتمى گفت الجوردی سرباز وفادار اسالم و انقالب است: مثال."!! ميکنيم
مزاحم  .تنگناها را ببينيد: و این درس سوم!! کردیم" درک"انداختيد در حاليکه ما  راه" الم شنگه"درست کردید و " عثمان

  .جمهوری اسالمى نباشيد

 ل موضوع چيست؟ اص

شکاف ميان . قدرت حاکم ترک برداشته است. لرزه افتاده است زمين زیر پای رژیم اسالمى به. جامعه بشدت قطبى شده است
سياسى ميدانى برای  وسط کاران: نتيجه. سرنوشت قدرت سياسى زیر سئوال رفته است. فاحشتر شده است مردم و رژیم

اپوزیسيون، دستى در رژیم و سوار بر دوش مردم به چشمان پرتنفر جمعيت  وان دستى دردیگر نميت. عرض اندام پيدا نميکنند
دوگانه حاکميت بى اعتنا نباشيد،  سرنگون باد شعاری بى پایه در ميان شماست، به خصلت: شد و ابلهانه تکرار کرد خيره

 و حکومت آنچنان عميق و آنچنان شکاف ميان مردم. دیگر به رژیم بدهيد آخوندهای خوب سربرآورده اند و یک فرصت
امير خسروی و حزبش انتخاب خود را  آقای. باید انتخاب کرد. است که دیگر جایى برای بندبازی سياسى نمانده است وسيع

  .کرده اند

  

 ٢٢منتشر شده در ایسکرا شمراه 

  ١٩٩٩ فوریه ١٣، ١٣٧٧بهمن  ٢٤
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 ! هم به نفوس خادمين اسالم اضافه شدکالوس کينکل

اخيرش را هم کنار خدمات قبلى قرار  اگر خدمت. آقای کالوس کينکل قبال خدمات زیادی به جمهوری اسالمى کرده است
 یک شناسنامه صد در صد اسالمى برایش صادر کند و رسما او را نه تنها در خيل دهيم الحق که باید اداره آمار خامنه ای

به داد جمهوری اسالمى رسيده که  مخصوصا اینکه این آقا زمانى. الم بلکه جزو نفوس اسالمى محسوب کندخادمين اس
امت هميشه "که حتى خود سران رژیم هم دیگر خجالت ميکشند از چيزی به نام  ناسازگاری مردم با رژیم آنقدر گسترده است

  .ميتوانند قوت قلبى به رژیم اسالمى بدهند  آقای کينکلمنظورم اینست که در اوج تنهایى، امثال. یاد کنند" صحنه در

هر تازه وارد این صف . نفوسشان افزوده ميشود معلوم ميشود جریانات اسالمى فقط نفوس از دست نميدهند بلکه گاهى هم به
چندی پيش  ،مثال. جوری نشان دهد که یک چيزیش ميشود و با سالمت آدميزاد مشکل دارد در حال شکستن هم اول باید یک

فرانسوی تابيد که روز روشن راه افتاد و یک حقيقت  درست زمانى بارقه های اسالم بر قلب آقای روژه گارودی فيلسوف
مشهور، به دختری جوان  و در آمریکا، مایک تایسون بکس باز. یهودیان توسط نازیها را انکار کرد تاریخى، یعنى نسل کشى

تف کرد، بعد عرقچين اسالمى بر سر گذاشت و جامه اسالمى بر تن  ندان کند و جوید وتجاوز کرد، گوش حریف خود را با د
کسى را با دندانهای خودش  آقای کينکل البته نه بکس باز است و نه گوش. آخوند محل در تلویزیون ظاهر شد کرد و در کنار

 حسنه با یکى از جانى ترین و منفورترین کهل در آلمان روابط بسيار اما ایشان به عنوان وزیر خارجه هلموت. کنده است
رژیم بوده و حتى وقتى دادگاه  پيشگام گفتگوی انتقادی با این. تاریخ و جهان یعنى جمهوری اسالمى داشته است رژیمهای

ترور مخالفين هستند ایشان فرش قرمز زیر پای فالحيان وزیر اطالعات و  آلمان حکم داده سران رژیم ایران مسئول مستقيم
  .متهمين اصلى پهن کرده است کى ازی

نجف آبادی را نميتواند به آلمان دعوت کند حداقل  اگر دری. اما قلمش که نشکسته. آقای کينکل دیگر وزیر خارجه نيست
فراوان از مقاله  با شعف" جمهوری اسالمى"روزنامه . اشک شوق رسانه های رژیم را در بياورد ميتواند چيزی بنویسد که

وزیر خارجه سابق آلمان : نکات توجهش را جلب کرده است  کينکل در فرانکفورتر آلگماینه یاد کرده و اینمفصل آقای
حاليکه روز بروز نفوذ اسالم  اروپایيها دچار اشتباه هگل در باره پایان یافتن نقش تاریخى اسالم هستند در مينویسد بسياری از

عالوه بر آن، اسالم پاسخ روشنى به مسائل داده، از . افزایش مييابد بيشتر ميشود و حضور اجتماعى اش در جوامع بشری
. به مسلمين هویت و ثبات بخشد فکری و عملى منسجمى برخوردار است و قادر است در دنيای پر از تحوالت بنيادی سيستم

دایى دین از دولت صادق این دین بزرگ را که در آن موضوعاتى از قبيل ج و باالخره آقای کينکل از مغرب زمينيان خواسته
 . بدقت مطالعه کنند و دیدگاههای خود را در باره اسالم تغيير دهند نيست

کافى است . آقای کينکل پى ببرند تا به کنه ترهات" مغرب زمينيان این دین بزرگ را بدقت مطالعه کنند"نيست  الزم! خير
 مردم زیر سلطه جمهوری اسالمى را پنهان ميکند کنارسازمانيافته حقایق زندگى  پرده سنگين ژورناليسمى که به نحوی

که نه تنها نفوذ اسالم بيشتر نشده بلکه تنفر  به چشم خود خواهند دید" مطالعه دقيق اسالم"برود، آنگاه مردم غرب حتى بدون 
اسى ظاهر ميشود سي خواهند دید که این دین، مخصوصا وقتيکه به عنوان دین. جوامع موج ميزند از اسالم در هر سلول این

انسان که بر هویت انسانى شان پافشاری کرده اند یا بدست  با هر جلوه ای از هویت انسانى سر خصومت دارد و هزاران
خواهند دید که شرط . برده اند بخش آقای کينکل نابود شده اند و یا برای زنده ماندن به کشورهای دیگر پناه حاکمان دین هویت

 .گونه شاخص انسانى و تبدیل شدن به موجوداتى ابله، خونریز و آدمکش است المى تهى شدن از هرپيوستن به فرقه های اس
  .ندارد خواهند دید که هر جا اسالم و حکومتش برقرار است انسان و حرمت انسانى جایى

 ٢٨چاپ شده در انترناسيونال شماره 

 ١٩٩٩، مارچ ١٣٧٧اسفند 
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  کابوس شش روزه
 

روز، رژیم بيست سال بربریت اسالمى علنا  در این شش. تهران در شش روز گذشته روزهای خونينى را پشت سر گذاشت
فریاد آزادی  ند؛ با شتابى خيره کننده هزاران زن و مرد به صفشان پيوستند؛خيابانها ریخت دانشجویان به. به مصاف طلبيده شد

و سپاه و بسيج و حزب اهللا برای قتل عامشان به ميدان  سر دادند؛ فریاد سرنگون بادشان ستونهای رژیم را لرزاند؛ پليس
گرفت؛ خامنه ای  وکتل مولوتف جوابشد؛ خودروهای نيروهای امنيتى به آتش کشيده شد؛ مسلسل با ک آمدند؛ باریکادها برپا

نظامى اعالم شد اما دانشجویان با شجاعتى ستودنى آنرا به هيچ  حکومت. استغاثه کرد؛ خاتمى التماس کرد؛ اما کارساز نشد
همچنين نيروهای حکومت . شد روز که گذشت اعتراضات گسترده تر، شعارها رادیکالتر و عزم مبارزه راسختر هر. گرفتند

شش روز گوله باران، دهها کشته، صدها زخمى، هزاران  شش روز جنگ خيابانى،. سرکوب خونين تر شدهارتر و 
دادند؛ هر دو جناح  روز هفتم، خامنه ای و خاتمى دست در دست هم. را باالی سر رژیم چرخاند ٥٧دستگيری شبح انقالب 

 اطالعات و احشام حزب اهللا را از گوشه و کنار پليس و وزارت تماما بسيج شدند؛ تمام نيروهای بسيج و سپاه و ارتش و
دانشجویان رژه رفتند و  مزدوران رژیم زخم خورده، روی خون. کردند و به سمت دانشگاه گسيل کردند تهران جمع آوری

بودند، عوامل خارجى بودند، محارب با خدا بودند، دشمن امنيت ملى و  رهبران دو جناح عربده سر دادند که آنان اشرار
این . سر امت اسالمى سایه افکن شود بودند، ميگيریم، شکنجه ميکنيم، اعدام ميکنيم تا رافت و برکت اسالم عزیز بر سالمىا

  .موجى بود از دریای انقالبى که در راه است شش روز مبارزه خونين،. خيالى خام است

 : این مبارزه، مجددا بر حقایق سياسى مشخصى در جامعه ایران تاکيد گذاشت

. شدن از روی الشه کل رژیم اسالمى است به خوبى واقفند رهایيشان در گرو رد. مردم با کل رژیم اسالمى ضدیت دارند -١
 تحکيم وحدت، سازمان جناح دوم خردادی حکومت در ميان دانشجویان، بسرعت بى بى دليل نبود که در مدتى کوتاه، دفتر

از اعتراض به قانون مطبوعات عبور کرد و  مبارزه دانشجویان با شتاب. دنقش شد و ابتکار دست دانشجویان ضد رژیم افتا
 رهبر بى: "شعارها سریعا رکن و سمبل رژیم اسالمى زیر سئوال بردند. طلبيد ارکان کل حکومت اسالمى را به مصاف

دانشجوی بت "؛ "عفاکل قوا استعفا است فرمانده"؛ "انصار جنایت ميکند، رهبر حمایت ميکند"؛ "لياقت، عامل هر جنایت
؛ نه تنها ولى "خامنه ای حيا کن، سلطنت را رها کن"؛ "ننگ بر خامنه ای مرگ بر یزدی،"؛ "شکن، بت بزرگ را بشکن

حکومت آخوندی برکنار، " ؛"دانشجوميرزمد، حکومت ميلرزد: "بلکه کل حکومت اسالمى مورد حمله قرار گرفت فقيه
اعتراضات آنچنان آشکار بود که حتى روزنامه های متعلق به  ضد رژیمى بودن". مرگ بر این حکومت پرفریب"؛ "برکنار

مقدس جمهوری اسالمى  این حرکت تمامى ویژگيهای یک حرکت برای براندازی نظام: "شدند اعتراف کنند دربار هم مجبور
  )روزنامه جمهوری اسالمى". (را با خود دارد

منتظر . اسالمى توسط خاتمى ندارند  توهمى به اصالح تدریجى حکومتبار دیگر این حقيقت آشکار شد که مردم هيچ -٢
دو سال سرمایه گذاری روی جناح . را به جمهوری معتدل اسالمى تبدیل کند نيستند جناحى از رژیم، حکومت وحشى اسالم

، تاکتيکى خودجوش که رای دوم خرداد بيش از پيش آشکار شد. خرداد به عنوان راه نجات رژیم دود شد و به هوا رفت دوم
 شش روز گذشته نشان داد که مردم. رژیم و گشودن مسير رویارویى نهایى است از طرف مردم برای شکاف انداختن ميان

باید آنرا با مبارزه ای خيابانى، بزور قيامى  ميدانند نه تنها نميتوان این رژیم را با روشى مسالمت آميز اصالح کرد بلکه
با کوکتل   نداشتند نه تنها٥٧جوانانى که اغلبشان حتى خاطره زنده ای از انقالب . کرد رنگونمسلحانه، و با انقالب س

توپ تانک مسلسل : "انقالب به سراغ رژیم رفتند مولوتوف به جنگ نيروهای وحشى امنيتى رفتند بلکه با شعارهای همان
  ایران شده : "بود ر دادند که رسما دعوت به قيامهمچنين شعارهایى را س". روزی که مسلح شویم وای به"؛ "دیگر اثر ندارد
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 ". سکوت تمام شده مردم قيام شروع شده، بيست سال"؛ "فلسطين مردم چرا نشستين

با جناح دیگر فرق دارد، خاتمى طرفدار آزادی است؛ دو   دو سال تبليغات غرب و اپوزیسيون طرفدار رژیم که خاتمى-٣
حفظ رژیم اسالمى هارتر از  دو جناح نشان دادند که برای. اپوزیسيون طرفدار رژیم پوچ و ابلهانه در آمد سال توهم پراکنى
تظاهرات هزاران نفره در هم شکست؛ و عرق ترس بر اندام رژیم  ه باوقتى حکومت نظامى روز سه شنب. همدیگر هستند
و خاتمى و شورای اسالمى شهر  خامنه ای. جناهها به ميدان آمدند تا متحدا معترضين را به خاک و خون بکشند نشست؛ همه

ا و تلویزیونها همه و جمهوری اسالمى و کيهان و اطالعات و رادیو ه تهران و آیت اله های دو جناح و نشاط و همشهری
آشوب طلب، نفوذی، اخاللگر، عوامل  عربده کشيدند که اینها مشتى: تا زمينه تعيين تکليف نهایى را آماده کنند متحد شدند

مرج طلب هستند و در این عربده کشى دفتر تحکيم وحدت، بازوی جناح  سازمانهای جاسوسى، عناصر برانداز، هرج و
اعالم کرد و به صف " خرداد عناصر برانداز و دشمن حرکت اصالحى دوم"رز خود را با در دانشگاه رسما م خاتمى در

  .سرکوب پيوست

خيابانهای اطراف دانشگاه ادامه ميدادند، خاتمى،  غروب روز سه شنبه، وقتى نيروهای امنيتى رژیم هنوز به قصابيشان در
امنيت ملى،  ، رئيس شورای"کرده دول دمکرات غربعزیز "، "محبوب اپوزیسيون رژیمى شده" ،"قهرمان توسعه سياسى"

چشم در چشم ميليونها مردم متنفر از نظام اسالمى  از جلسه ویژه این شورا بيرون آمد، در تلویزیون سراسری ظاهر شد،
 تظاهر کنندگان :را فراموش کرده بود از طرف همه جناحهای حکومت وعده انتقامى خونين داد دوخت و در حاليکه لبخندش

نيروهای امنيتى اشرار ضد انقالب را شناسایى . در خطر است اصل نظام. اهداف شيطانى دارند و امنيت ملى را تهدید ميکنند
  .مجازات خواهند کرد کرده و محاکمه و

راهپيمایى " هماهنگى تبليغات اسالمى شورای. "ششمين روز، دو جناح رژیم آخرین حربه سرکوبشان را به ميدان آوردند
وقت آنست که با شرکت : ، حزب طرفدار خاتمى بيانيه حمایت صادر کرد"اسالمى جبهه مشارکت ایران"ت اعالم کرد و وحد
دو جناح، حزب اهللا را از گوشه و . است این نمایش اتحاد بر عهد دوم خرداد پافشاری کنيم که پاسداری از ارکان نظام در

به  حسن روحانى، دبير شواری امنيت ملى. وی خون دانشجویان رژه بروندآوردند تا ر کنار تهران جمع کردند، به دانشگاه
قطعه قطعه نشده اند و برنامه " اوباش"که  نمایندگى از طرف همه جناحهای رژیم عربده کشيد که نظام اسالمى متاسف است

 .شد ض محاکمه خواهندبزودی آشوبگران به عنوان محارب با خدا و مفسد فى االر :بعدی حکومت را اینچنين اعالم کرد

غرب که بو کشيده بود در . همين ساز رقصيدند در این ميان دول غرب، ساز طرفداری از خاتمى زدند و رسانه هایشان به
اعتراف  .مزدورش را به تهران فرستاد تا کل ماجرا را یک حرکت پرو خاتمى قلمداد کنند ایران خبری است خبرنگاران
شعارهای ضد رژیمى را شنيدند ااما همچنين  شته چيزی اینچنين به خود ندیده است؛ غرشکردند ایران در بيست سال گذ
گره کرده  در گزارشهای تلویزیونيشان مشتهای. ميخواهند اصالحات خاتمى سرعت پيدا کند تکرار کردند که این مردم فقط

تمایل، . های ضد رژیمى سانسور ميشدميبایست شعار .هزاران تظاهرکننده خشگين را ميدیدی اما صدایشان را نميشنيدی
غروبى  ژورناليسمش را خبرنگار رادیو بى بى سى در گزارشش از غروب روز حکومت نظامى، احساس و آرزوی غرب و

، امروز "متاسفانه: "گرفته بودند به خوبى منعکش کرد که گله های حزب اهللا و نيروهای اطالعاتى خيابانها را تحت کنترل
افرادی که معلوم " دخالت کند؛ به بانکها و بازار توسط" مجبور شد"تجمعات وسيع منجر شد؛ پليس  چک بهگردهم آیيهای کو

ميبينيد ". تهران امروز آرامش جالبى داشت"؛ "امروز آرام شده است خوشبختانه شهر"حمله شد؛ اما " بود غير دانشجو بودند
  .ى و خامنه ای شریک استژورناليسم پست و تحت فرمان عميقا با احساس خاتم چگونه

مردم اسالم شهر با پاسداران مدت کوتاهى  هنوز از رویارویى. در چند سال گذشته، رژیم اسالمى نتوانسته نفس راحتى بکشد
رویارویى  سراسری راه انداختند و با نيروهای سرکوبگر رژیم در مقابل وزارت کار نگذشته بود که کارگران نفت اعتصاب

زنان در کردستان به خيابانها آمدند؛ سمبل بربریت   اسالم تازه از سرکوب کارگران بازگشته بودند کهپاسداران. کردند
پاسداران  هنوز پليس و. همراه هزاران مردم شریف شعار مرگ بر جمهوری اسالمى سر دادند اسالمى را کنار گذاشتند و

  و همه اینها در فضایى اتفاق افتاده که . را آفریدند زهرژیم پوتين از پا در نياورده بودند که دانشجویان کابوس شش رو
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کاهش دهد و جمهوری  رت ولى فقيه را اندکىاپوزیسيون برای خاتمى دعای خير ميکردند تا بتواند قد طرفداران رژیم در
مبارزات چند روز گذشته دانشجویى پرده ای دیگر بود از . کند دوم اسالمى برقرار کند و این حضرات را در قدرت سهيم

  .راه است انقالبى که در

این بنای ضد انسانى . چندبربریت اسالمى را در هم بپي دور نيست روزی که این مبارزات به هم بپيوندند و طومار بيست سال
ارتجاع مذهبى و ملى،  بر ویرانه هایش جامعه ای آزاد و برابر، جامعه ای رها از فقر و تبعيض و را باید درهم ریخت و

برمياید که در راس آن طبقه کارگر قرار بگيرد و برنامه اش برای  این فقط از عهده انقالبى. جامعه ای سوسياليستى ساخت
  . را پياده کندجامعه رهایى کل

  

 ١٩٩٩ جوالی ١٦، ١٩٧٨ تير ٢٥منتشر شده در 

  در هفته نامه ایران پست، کانادا
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 سرنگون باد جمهوری اسالمى

 زنده باد جمهوری سوسياليستى

نه تنها پناهندگان و . هم فعال شود قابل انتظار بود که همزمان با مبارزات دانشجویان، فضای سياسى در خارج کشور
 یران، فاصله و تمایز احزاب ورژیم اسالمى روی آوردند؛ بلکه مثل خود ا مهاجرین به اعتراض علنى و گسترده عليه

نه تنها خط سرنگونى رژیم اسالمى . شد جریانات سياسى و دوری و نزدیکيشان به مبارزه و آرزوهای مردم به خوبى آشکار
 از: گرفت بلکه در ميان خود طيف سرنگونى طلبان، این تمایز برجسته تر شد در مقابل خط سازش با این رژیم قرار

جامعه، یعنى نظم سرمایه داری همچنان  کومت اسالمى را نميخواهند اما ميخواهند بنياد اقتصادییکطرف جریاناتى که ح
طبقاتى  که هم برای سرنگونى رژیم اسالمى و هم برای زیرورو کردن نظام نابرابر پابرجا بماند و از طرف دیگر جریاناتى

  .مبارزه ميکنند

درخارج کشور دقيقا به همين معنا، نه  م آکسيونها و تظاهراتهایشتشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری، در تما
تبليغاتش  تاکيد کرد، بر شعار سرنگونى جمهوری اسالمى پای فشرد، بلکه در عين حال تنها بر آزادی فوری زندانيان سياسى

صالح جمهوری مرتجع در مقابل، طيف طرفداران ا .برای جامعه ای خالى از فقر، خفقان و نابرابری را گسترده تر کرد
تا هم از  ، طيفى که هنوز هم به خاتمى آویزان هستند، به تکاپو افتادند"اسالمى بهتر جمهوری"اسالمى، طيف طرفداران 

از حضور علنى حزب کمونيست کارگری و  گسترش شعار سرنگونى در صف اعتراضات خارج کشور ممانعت کنند و هم
 . اگر چه در این امر به هيچ وجه موفق نشدند دسازمانهای چپ سرنگونى طلب ممانعت کنن

نشود؟  کمونيست کارگری و سازمانهای چپ در تظاهرات نباشد و شعار سرنگونى داده چه کسانى اصرار دارند پرچم حزب
و علنى حزب برای چيست؟ محتوای واقعى سياسى  به چه توجيهاتى متوسل ميشوند؟ و اصوال نگرانيها از ابراز وجود صریح

  تالشها چيست؟ این

گرا و مذهبى را پشت  اکثریتى، مشروطه خواه و سلطنت طلب، ملى-رد پای محافل متعلق به طيف توده ای براحتى ميتوان
اکثریتى کاری جز -بيست سال حاکميت جانيان اسالمى، طيف توده ای مگر در طول. اینها سابقه آشنایى دارند. این تالشها دید
هوادارانشان فراخوان دادند در خدمت  آیت اهللا داشتند؟ مگر همينها نبودند که رسما به اعضا وبه این یا آن  آویزان شدن

 مذهبى و مشروطه-در کنار پاسداران اسالم قرار گيرند؟ مگر نيروهای طيف ملى "مبارزات ضد امپریاليستى امام خمينى"
" جناح خوب"همينها به ارگان تبليغات برای  شریاتخواه کم در ثنای حجت االسالم خاتمى نوشته اند؟ مگر بعد از خاتمى ن

سرنگونى  اینها و همچنين سرنگونى طلبان راست، نميدانند حزب کمونيست کارگری برای رژیم اسالمى تبدیل نشد؟ و مگر
  کل جمهوری اسالمى و استقرار جامعه ای آزاد و برابر مبارزه ميکند؟

  :ها در تظاهرات و شعار سرنگونى جمهوری اسالمى جداگانه بپردازیماجازه بدهيد به این دو موضوع، پرچم کمونيست

 پرچم در تظاهرات 

پالکاردهای خود حاضر نشوند و برای توجيهش به این استدالالت  اظهار ميکنند صالح است در تظاهرات، احزاب با پرچم و
با دیدن پرچمى که حاکى  گيز است؛ مردمميگویند امروز زمان وحدت کلمه است؛ پرچم احزاب تفرقه بر ان :متوسل ميشوند

 نشان داد که از. واقعيت در تمام این تظاهراتها چيز دیگری را نشان داد اما... و!! از سوسياليسم است صف را ترک ميکنند
  خودشان هستند و منظورشان از پرچم فقط  ،"مردم"خيلى زود معلوم شد که منظور اینها از . صراحت احزاب استقبال ميشود

58  



  سرنگون باد جمهوری اسالمى                                                                       صعود و سقوط اسالم سياسی         

، با عالقه وافری پرچم سه "ضد پرچم"در تظاهرات لوس آنجلس، همين حضرات  حتما شنيده اید که. پرچم کمونيستهاست
ميدانند هر دو نشانه ای از دنيا و . ميدانند  اینها تفاوت پرچم سه رنگ را با پرچم کمونيستها خوب.به تظاهرات آوردند رنگ

اولى . متفاوت هستند هایى از دو دنيا، دو افق، دو مناسبات اقتصادی، دو مناسبات سياسى عميقا نشانه. مناسبات واقعى هستند
کارگر وجود دارد، کارگر توليد ميکند، صاحب سرمایه به  صاحب سرمایه وجود دارد،: سمبل جامعه ای است که در آن

فاميل دارد، در کنارش فقر  طبقات وجود دارند، طبقه ای حاکم است، طبقه ای زیر حاکميت؛ مافيای هزار ثروتش ميافزاید؛
خيلى .  مذهب داردو پليس و تيمسار و ساواک و شکنجه گر و مسجد و مال و ميليونى بيداد ميکند؛ دقيقا به همين خاطر زندان

فقير مانده ایم، برابری خواسته ایم و شکنجه  ماها در این جامعه پرچم سه رنگى زندگى کرده ایم؛ در آن کار کرده ایم و از
و خفقان سياسى اش  به زندانش افتاده ایم؛ و اصال انقالب کرده ایم تا از همين نابرابری طبقاتى شده ایم، آزادی خواسته ایم و

ميدانند کمونيستها چه . آنها هم پرچم ما را خوب ميشناسند. ميشناسيم  آری ما این جامعه پرچم سه رنگى را خوب.رها شویم
ما جامعه برابر و آزادی کامل  ميدانند. ميدانند سرنگونى جمهوری اسالمى همه هدف ما نيست. و چه ميخواهند ميگویند
 بری طلب، طبقه کارگر هستيم، و در یک کالم ميدانند پرچم ما و پرچمای برا ميدانند ما گرایش پيشروی از طبقه. ميخواهيم

خصومت با ابراز . سادگى فقط پرچم نيست پس موضوع به. آنها نشانه هایى از دو افق طبقاتى و دو جامعه متفاوت هستند
 صالح تدریجى رژیمميان جریانات راست سرنگونى طلب به همان انداز طرفداران ا وجود علنى کمونيستها، که البته در

اسم و رسم و هویت سياسى و کال هرچيزی  وقتى به احزاب چپ ميگویند باید: اسالمى یکسان است دالیل قابل تشخيصى دارد
خود را از  سياسى و اجتماعيتان دارد در خانه بگذارید و به بيرون بيایيد نه تنها فاصله که نشانى از اهداف و آرمانها و افق

رستاخيزی، خفقانى و محدودشان را از جامعه، زندگى،  ى نشان ميدهند بلکه تصویر بينهایت بسته، نظامى،هرگونه آزادیخواه
جامعه ای . نمایش ميگذارند مناسبات سياسى، جایگاه و نقش تحزب سياسى، مبارزه فکری و اجتماعى را به مناسبات انسانها،

ر است در آن آدمها در دنيایى خالى از تحزب و افکار و قرا. است که اولين خصوصيتش تاریک و یک رنگ و خفه بودنش
نباشد و ما خوب ميدانيم معنای واقعى  رنگى از تنوع افکار، تنوع احزاب، تنوع افقها و آرمانها. مختلف زندگى کنند آرمانهای

 ا در نظامیکه تازی حزب رستاخيز در نظام سلطنتى، یکه تازی حزب خد: چيست این یکرنگى در جامعه سرمایه داری
آدمها قرار است مهره های مسخ شده  در چنين جامعه ای. اسالمى و البد یکه تازی حزب پرچم سه رنگ در حکومت مليون

جمعيتى یک رنگ، مسخ شده، بيخاصيت، پيرو، مجذوب، بيتفاوت به منافع  طبقات حاکم و احزاب دست آموزشان باشند؛
است تفاوتهای طبقاتى باشد، موقعيت  در جامعه آنها قرار. فقيه و عظمت ملىستایشگر سمبلهای حقارت از قبيل شاه و  خود،

مقدس  ، و تا اینجا تفاوتها"پنچ انگشتان دست یکسان نباشد"اجتماعى نابرابر باشد،  های اقتصادی متفاوت باشد، فرصتهای
يای طبقه حاکم باشند، مطالبات خودشان باشند، تسليم دن اما وقتى پای افق متفاوت به ميان مياید قرار است همه یکسان. است

شورا تشکيل ندهند، در حزبى  مناسبات مورد نظرشان را تبليغ نکنند، برای آن مبارزه نکنند، اتحادیه و را به ميان نکشند،
یعنى " خدمت مملکت"باشند چون قرار است همه یکرنگ و یک کاسه در  متشکل نشوند، نشریه و ارگان خود را نداشته

 . احبان سرمایه برای دوشيدن قرار گيرندص آزادی

اند؛ و  متالطم است؛ جمهوری اسالمى به لرزه افتاده است؛ جامعه و احزاب قطبى تر شده واقعيت اینست که جامعه ایران
ل طرفداران حفظ دنيای نابرابر طبقاتى، خوب ميدانند باید قب .ناگزیر هر کسى و هر حزبى به بعد از رژیم اسالمى فکر ميکند

باید هر چيزی، هر . گرفت ابراز وجود را از کارگر و آرمان اجتماعى و اقتصادی اش یعنى سوسياليسم از هر چيز امکان
هر پرچمى و مهمتر از همه هر حزبى را که این افق و این آرمان را  مطالبه ای، هر اندیشه ای، هر نشریه ای، هر شعاری،

نيروهای طرفدار اصالح رژیم  ن وجه مشترک جریانات راست سرنگونى طلب باای. جامعه قرار ميدهد محدود کرد در مقابل
مثل حزب کمونيست کارگری یعنى شناخته شدن بيشتر این حزب،  حضور علنى جریاناتى: درست تشخيص داده اند. است

وسياليستى اش در گرایش س سوسياليستى، نيرومند شدن افکار برابری طلبانه، نيرومند شدن موقعيت کارگر و اشاعه افکار
آزادی، و در یک کالم یعنى قرار گرفتن قدرتمند برنامه و تصویر  توازن سياسى جامعه، تبليغ تصویر بى قيد و شرط از

باید جلویش را از همين امروز  این خطرناک است و. از جامعه در مقابل تصویر ملى و ميهنى و مذهبى از آن سوسياليستى
 حاکم آزادند و اولين قربانى آن کارگران، کمونيستها و تمام کسانى هستند که  احزاب طبقاتدر شرایط خفقان سياسى،. گرفت

هرچقدر تحزب سياسى در جامعه آزادتر، امکان  به همين دليل،. اقتصاد و سياست و افکار حاکم و موجود را قبول ندارند
  کارگری، کمونيستها،  قدرتمندتر شدن جنبش کمونيسمافکار و آرا وسيعتر باشد همانقدر امکان  تبليغ سياسى علنى تر، تقابل

59  



  سرنگون باد جمهوری اسالمى                                                                       صعود و سقوط اسالم سياسی         

ادی بترسند و ما باید برایش مبارزه مسلم است که آنها باید از آز با این وجود. برابری خواهان و آزادیخواهان بيشتر است
  .کنيم

 سرنگونى جمهوری اسالمى 

به خاطر دارید که بعد از . اسالمى و مسئله سرنگونى این رژیم است وجه دیگر این تالشها مستقيما مربوط به موقعيت رژیم
برای تعدیل رژیم اسالمى  خاتمى، بخش اعظم اپوزیسيون پشت او رفت و تمام آرزوی خود را در تقویت خاتمى ظهور پدیده
بسرعت در . چند هفته اخير، این اپوزیسيون را به سرگيجه انداخت اوجگيری اعتراض علنى عليه کل رژیم در. محدود کرد
اسالمى در مقابل هم قرار  و در خارج کشور، خط مبارزره برای سرنگونى از یکطرف و خط سازش با رژیم جامعه ایران

که ميخواست این اعتراضات را به نيروی خاتمى " دفتر تحکيم وحدت"  اعتراضات دانشجویى،از همان روز اول. گرفتند
وسيع مردم در تهران و شهرستانها  اولى ایزوله شد و دومى با استقبال. در مقابل خط سرنگونى رژیم قرار گرفت تبدیل کند

 اگرچه در تهران، بغل گوش اوین، زیر. آورداسالمى، ستونهای آن را به لرزه در مواجه شد و با شعارهای نابودی رژیم
آدمکش، مردم شعار سرنگونى دادند اما بدنبال  هجوم حزب اهللا هار مسلح به قمه و پنجه بوکس، در مقابل پليس و پاسدار

در خارج هم  خواندن مردمى که شعار سرنگونى سر داده بودند پروخاتميها" اوباش و اشرار" توافق خاتمى با خامنه ای و
همينها، همگام و هم صدا با رسانه های . ممانعت کنند الش مذبوحانه ای کردند تا از ورود این شعار به صفوف اعتراضىت

اینها . بوده است بباورانند که اعتراض عليه کل رژیم نبوده است، در دفاع از خاتمى و اصالحاتش غربى، ميخواهند به مردم
اما . تعدیل رژیم دوخته اند چون از سرنگونى رادیکال رژیم نگرانند چشم به. رسندچشم به باال دوخته اند چون از پایين ميت

 . ریشخند مردم ضد جمهوری اسالمى را تحویل خواهند گرفت اینها

حکومتى، با  کارگری، شعار سرنگونى رژیم اسالمى ميخواهد کل حکومت اسالمى، کل فرقه های از نظر حزب کمونيست
و احکام قران و آخوند خنده رو و آخوند ترشرو، همه را   و پليس و مجلس و قانون اساسى و شریعتدادگاه و زندان و پاسدار
موجودی بينهایت  همه اینها اندامهای به هم پيوسته. جایش یک جمهوری سوسياليستى مستقر کند یکجا سرنگون کند و به

 حاکم کردند تا انقالب را سرکوب کند، آرزوهای آن جامعه کثيف بنام حکومت اسالمى هستند که بيست سال پيش بر سرنوشت
آزادی را قلع و قمع  بکشاند؛ سرمایه داری را حفظ کند؛ کمونيسم را بتاراند، کارگر را سرکوب کند، انسانى اش را به خون

د؛ کودک را بيازارد؛ عزا را بگستراند، شادی را بخشکان کند، زن را به قرون وسطى بکشاند، عواطف را سنگسار کند،
سرنگون باد جمهوری  :زندگى را به مرگ بکشاند و درست به همين دليل باید با صدای بلند اعالم کرد مرگ را عادی کند،

  .اسالمى، زنده باد جمهوری سوسياليستى

  

 ٣٠منتشر شده در نشریه انترناسيونال شماره 

  ١٩٩٩، اوت ١٣٧٨مرداد 
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  دفاع آقای مرتضى محيط از خاتمى
 

اما نظراتشان . سياسى ایران تشکيل شد شرکت کند آقای محيط نتوانسته بود در ميزگردی که اخيرا در تورنتو در باره اوضاع
را در  انان آن ميز گرد ضروری ميدانم نظرمبه عنوان یکى از سخنر.  چاپ کرد١٦شماره  را طى نامه ای در ایران پست
  .مورد این نامه مختصرا بيان کنم

 :مينویسد

هر . دانشجویان و مردم عليه جناح ارتجاعى است تالحظه کنونى که این نامه را مينویسم آشکار است که نوک تيز حمله "
مبارزه را بر عليه  ا باهم قاطى کند یا لبه تيزسياست بخردانه مردم حمایت نکند، یعنى جناحها ر حرکتى در خارج که از این

و ادامه ." توده های مردم است بلکه عمال کمک به ارتجاع است خاتمى بگذارد و غيره نه تنها دهن کجى به مبارزات کنونى
ر عين حال را یکى دانست، د حال نباید خاتمى را به دامن ارتجاع راند، در عين حال که نباید این دو جناح در عين: "ميدهد

ارتجاعى گذاشت و تمام نيرو را در حال حاضر باید روی آن جناح و دشمن  که بى تردید لبه تيز مبارزه را باید عليه جناح
 ". متمرکز کرد واحد

و ته نبود که در جایى چاپ شده باشد تا تحليلگران هم  مبارزه مردم در شش روز نيمه جوالی مقاله ای پر ابهام و بى سر
آنقدر . و علنى بود این یک اعتراض واقعى، علنى با شعارهای واقعى. متنوعى در موردش داشته باشند فسيرهایناگزیر ت

اعتراف شدند که بعد از بيست سال، حکومت اسالمى علنا به  آشکار و شفاف که دوست و دشمن رژیم اسالمى ناگزیر از
تهران را پر کرد و این  همزمان فضای" حکومت پرفریب"يه شعار عليه ولى فقيه در کنار شعار عل. است مصاف طلبيده شده

تحریف . نه تنها انکار بلکه تحریف کردند. سياسى در ایران پشت کردند را فقط کسانى دیدند و انکار کردند که به حقيقت
بيست سال رسانه های غربى که  در این ميان نقش. چون سرمایه گذاریشان روی پرزیدنت خاتمى پوچ از آب درآمد کردند

قابل درک است که آقای محيط هم، مثل خيليها در اپوزیسيون، . کننده بود است مشغول قلب حقایق در باره ایران هستند خيره
شده و فرشته نجاتش را در وجود  تبليغات خيره کننده بنگاههای رسانه ای و تحليلى دور و برش در خارج کشور مسحور

  .پرزیدنت خاتمى دیده است

این جناح غير ارتجاعى است؟ . سکوت کند يط از جناح ارتجاعى حرف ميزند اما در مورد جناح دیگر ترجيح ميدهدآقای مح
را  است؟ آزادیخواه است؟ طرفدار قانون است و اگر آری کدام قانون؟ رفاه کارگر مترقى است؟ پيشرو است؟ انساندوست

است؟ ميخواهد زندانيان سياسى آزاد شوند؟   با حجاب مخالفميخواهد؟ آزادی زنان را ميخواهد؟ با سنگسار مخالف است؟
  هيچکدام از اینها نيست پس چيست؟ اگر... مخالف حکومت اسالم است؟ و 

خدای نکرده این جناح به دامن ارتجاع رانده  چون. به زعم آقای محيط، نباید در مورد ماهيت جناح دیگر حرف زد. نه خير
دشمن حساب  جناح خاتمى در حکومت را اصال نباید. متمرکز کرد" آن جناح و دشمن واحد" باید همه نيرو را روی. ميشود
اسالمى، در دامن ارتجاع پروش یافته، جزوی از همان  نباید گفت که خاتمى هم مثل همه شرکای قدرتش در حکومت. کرد

نباید گفت که  .نبال راه و چاه استکشيده و برای ادامه حياتش و در بردن از آینده تاریک د ارتجاع است، برایش زحمت
نه تنها نباید این حقایق را گفت بلکه از مردم . است خاتمى محصول ترک برداشتن رژیم اسالمى زیر فشار مبارزات مردم

قرار دهد خاتمى را  و جمهوری اسالمى را هدف" جناحها را باهم قاطى کنند"طلبکار هم شد که اگر  متنفر از رژیم اسالمى
  .ارتجاع خواهند راندبه سمت 
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ا به روزی انداخته سازمانهایى در اپوزیسيون ر اتفاقا یکى از خدمات شایان خاتمى به جمهوری اسالميش اینست که کسانى و
رژیم اسالمى  روز روشن دیدند که خاتمى با اولين شعاری که. اظهارات آقای محيط ميتوان دید است که یک نمونه اش را در

سرکوبشان صف کشيد اما با اینحال دنبال مقصر در ميان  را هدف گرفت دست در دست جناح دیگر در مقابل مردم و برای
  .مردم ضد رژیم ميگردند

فرق . اپوزیسيون طرفدارش و آقای محيط تصویر ميکنند ا جناحها باهم فرق ندارند؟ البته که فرق دارند اما نه آن فرقى کهآی
افقهای متفاوتشان  ناشى از بنيادهای ایدئولوژیک و فکری، آرمانها و. غيرارتجاعى بودنشان نيست اینها در ارتجاعى و

. دهه است در تحوالت سياسى ایران نقش داشته اند ميقى است که دوجناح خاتمى محصول روندهای سياسى ع. نيست
 جمهوری اسالمى،. بحرانى که هر روز در حال تعميق و گسترش است. اسالمى است محصول بحران حکومتى جمهوری

دان و زور اسالم و بسيج و سپاه و زن حکومت سرکوب توقعات، آرزها و ایده الهای مردم انقالب کرده، حکومت سرکوب به
اگر چه . محسوب ميشود در روز خودش جزو فعالين اصلى این سرکوب بود اعدام بود و همين جناح که غير ارتجاعى

نميتوان کارگران . را برای ابد خشکاند ميتوان موقتا سرکوب کرد اما نميتوان آمالهای انسانى ميليونها انسان محروم انقالب را
ميليونى  در ماتم، آزادیخواهان را در زندان و در یک کالم یک جمعيت عظيم دهها ارا گرسنه، زنان را در قفس، جوانان ر

همين توقعات مردم انقالب کرده است که در سالهای  .را برای هميشه در فقر، گرسنگى، خفقان مذهبى و سياسى نگاه داشت
در پيکره اش  ، به تشتت کشانده،سربلند کرده و رژیم اسالمى را زیر فشار سنگنيش خرد کرده گذشته از هر روزنه ای

به این معنا شکاف درون حکومت، انعکاسى از . کشانده است شکاف انداخته، به چاره جویى وادارش کرده و به جناح بندی
سياسى اش را  حکومت اسالمى مثل همه حکومت های در بحران، به درجه ای که موجودیت. است شکاف حکومت و مردم
خاتمى صاحب و نماینده مکانيسم دفاعى معينى در درون  ها دفاعى متنوعى متوسل شده است و جناحدر خطر دیده به مکانيسم

 . حکومت است

بلکه دیدن و یا ندیدن ماهيت و  .به طور ساده دیدن یا ندیدن تفاوت جناحها، قاطى کردن و یا نکردن آنها نيست پس، موضوع
 یک. را در افتراق درون حکومت برای مقابله با بحران حکومتى نميبيندتفاوت  آقای محيط ریشه این. کارکرد این تفاوتهاست

بخردانه است ولى اگر دو جناح مورد  طرف را ارتجاعى ميداند و در نتيجه اگر اعتراض مردم متوجه یک جناح شود
 فاظ قدیمى وپنهان کردن اختالف جناحى درون حکومتى زیر ال. صدایى آشناست این. اعتراض واقع شوند نابخردانه است

مبارزه مردم زیر الفاظى از قبيل نوک تيز و  شناخته شده از قبيل جناح خوب و بد، ارتجاعى و غير ارتجاعى و دهن کجى به
زنده است و  این نسل.  شرکت کرده اند زنگ ميزند٥٧هنوز هم در گوش نسلى که در انقالب  غير تيز، بخردانه و نابخردانه
که خمينى و آدمکشانش وقتى در زندانها قتل عام  یادش نرفته است. را فراموش نکرده استخاطره خونين دو دهه گذشته 
دعا " امپریاليست امام و خط امام ضد"همين اپوزیسيون خط امامى بود که از یکطرف برای  ميکردند یک پایشان روی دوش

  .وب الی چرخ دولت نگذارنداعتصاب و اعتراض چ ميکردند و از طرف دیگر از کارگران و مردم ميخواستند با

که در تب و تابند تا سرنوشت اش را یکسره  این راهى است برای تداوم زخم چرکين رژیم اسالمى بر پيکر ميليونها انسانى
از  اینها ميدانند برای رسيدن به جامعه ای فارغ. جوانان ضد جمهوری اسالمى نيست این راه کارگران، زنان و. کنند

  .رژیم اسالمى خواهد گذشت و بيحقوقى و ارتجاع مذهبى مسيرشان از روی خرابه هاینابرابری، خفقان 

  

 ١٨منتشر شده در هفته نامه ایران پست شماره 

  ١٩٩٩ آگوست ٦، ١٣٧٨مرداد  ١٥
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 اتحاد دو ارتجاع
 نشریه اکونوميست به حمایت از طالبان بر ميخيزد

مادران و . حيوانى وحشى به تباهى کشيده شوند در گوشه ای از دنيا، نسلى از انسانها محکوم شده اند زیر چنگال خونين
نميشوند؛ فقط مجازند  زنان این نسل آدم محسوب. ه دنبال چيزی برای خوردن ميگذراننددود زد پدران این نسل در خرابه های

دختران این . خيابان، تا در همسایه بروند و ماتمشان را شریک شوند کيسه بر سر، نقاب بر صورت، سر به پایين، پشت به
. و مادری ندارند در آغوش بکشند سل حتى پدرهزاران هزار کودکان این ن. نميروند، بازی نميکنند، شادی ندارند نسل مدرسه

 در بغل گرفته و نظاره گر مستاصل جنگ موجودات درنده ای به نام فرقه های در این گوشه دنيا، این انسانها، زانوی غم
وشه دنيا، این موجودات، در این گ. در زمين باشند اسالمى هستند که به جان هم افتاده اند تا تنها نماینده خدا و قران و محمد

هستى تعدادی دیگری  ميبرند، پا قطع ميکنند، زن سنگسار ميکنند، و با هر فریاد اهللا اکبرشان هرجایى قدرت ميگيرند دست
 . نام این حيوان درنده طالبان است نام این گوشه دنيا افغانستان و. را به نيستى ميکشانند

. نيست طالبان، اما فقط مامور اجرای احکام قران. یتکارانه اش استتمام ظرفيت جنا طالبان، نماینده اسالم خالص، اسالم با
طالبان . وقاحت سرمایه داری معاصر جهانى است نشانه عمق درنده خویى، کثافت و. طالبان نشانه چيزی دیگری هم هست
گسترش  مقابلاست که در طلوع نظم نوین جهانى متولدش کردند تا از یکطرف سدی در  یکى از موجودات شوم عصر جدید

این پدیده ننگين را بدست . در منطقه باشد حيطه نفوذ شوری و از طرف دیگر امکانى برای گسترش حيطه نفوذ دول غرب
بارانش  حمایت گسترده محافل حاکم آمریکا بوجود آوردند، چاق و چله اش کردند، دالر سازمان امنيت پاکستان و سيا و با

دادند و به جان مردم شریف و زحمتکش افغانستان  درن در اختيارش گذاشتند، تعلميشکردند، زرادخانه ای از سالحهای م
: یک حقيقت است طالبان نشانه آشکاری از. کثيفى از بکارگيری اسالم توسط سرمایه معاصر است طالبان محصول. انداختند

سانى ترین و عقب مانده ترین رتجاعى ترین، ضد ان اینکه سرمایه داری جهانى اگر الزم شود حاضر است به یکى از
 . متوسل شود ایدئولوژی های زمان خودش

جرئت نکرده اند علنا و رسما برسميتش بشناسند اگر چه  طالبان آنقدر کثيف و شوم است که تاکنون هيچ کدام از دول غرب
افغانستان را به  رب مردمطالبان تا کنون در سکوت مطلق دول غ. اسلحه در اختيارش قرار ميدهند همچنان پشت پرده پول و
نه برای اعتراض به طالبان بلکه برای حمایت از . شکستن است از قرار معلوم این سکوت در حال. خاک و خون کشيده است

عهده گرفته است؟ چه  این وظيفه بينهایت ننگين جلب حمایت رسمى از طالبان را چه کسى بر. شاختن آن آن، برای برسميت
متقبل شده است؟ نشریه اکونوميست، یکى از ارگانهای قدیمى سرمایه،  تازی برای تداوم حيات طالبان راپيش" افتخار"ارگانى 

اگر حيوانى مثل اردک رفتار کند،  :این نشریه در آخرین شماره در ماه جوالی نوشته است. را بردوش گرفته است این وظيفه
پس چرا .  از منظر دیپلماتها یک اردک محسوب ميشودبيشک آن حيوان مثل اردک صدا در آورد، مثل اردک راه برود

دولت راه ميرود و مثل دولت  مثل یک دولت برسميت نميشناسند در حاليکه طالبان مثل دولت رفتار ميکند، مثل طالبان را
 اگر طالبان: غرب فراخوان داده تا دست پروده ضدانسانيشان را تنها نگذراند اکونوميست با این تشبيه به دول. صدا درمياورد

تحت کنترل دارد؛ باید دول غرب آنرا به عنوان  دولت ثبات یافته به ارمغان آورده؛ اگر طالبان نود درصد خاک افغانستان را
. غرب است عنوان دولت قانونى به رسميت بشناسند؟ این فراخوان نشریه اکونوميست به دول حاکمان رسمى افغانستان، به

سياسى و اقتصادی سرمایه داری جهانى به پایان   سازمان امنيت آمریکا آغاز کرد صدایکاری را که وزارت خارجه و
 .ميرساند

  بيحقوقى مطلق زنان،  طالبان یعنى رسميت دادن به تروریسم دولتى اسالمى، باندهای آدمکش اسالمى، برسميت شناسى علنى
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روزمره و علنى انسان و مشخصا عادی و رسمى اعالم کردن  بى پناهى و گرسنگى کودکان، سنگسار و تحقير و توهين
 . احکام قران مردم افغانستان را در آن به آتش ميکشند جهنمى که مجریان

اکونوميست را نباید تحمل  سياسى، این ریشخند علنى زندگى دهها ميليون مردم افغانستان، این اقدام کثيف  آشکاراین وقاحت
باید به هر . و ميليونها مردم محروم در افغانستان حمایت ما را ميخواهد نگاه غمزده و هراسان کودکان، زنان و جوانان. کرد

  .جنایتکاران معاصر اسالمى اعتراض کرد جاعى، به این حمایت آشکار ازممکن به این نشریه، به این حرکت ارت طریق

  

  

 ١٩منتشر شده هفته نامه ایران پست شماره 

 ١٩٩٩ اگوست ١٣، ١٣٧٨مرداد  ٢٢
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 !الوقت اسالمى این ژورناليست ابن
ابزار سرکوب توقعات حاصل از یک  این حکومت به عنوان خشن ترین. از عمر حکومت اسالمى بيست سال گذشته است

اعتصابات و اعتراضات کارگری را سرکوب کرد، . به این کار پرداخت  بر سرکار آمد و با توحش کم سابقه ایانقالب
تيرباران کرد و شومترین و غير  تنفس سياسى را مسدود کرد، دهها هزار نفر از شریفترین انسانها را شکنجه و دریچه های

 این. ين حکومت سرکوب انقالب، به دور سرازیری افتاده استاما هم. کرد انسانيترین فضای فرهنگى را بر جامعه حاکم
. حکومت هرروز عميقتر و فراختر ميشوند اوال، شکاف ميان مردم و: سرازیری با دو مشخصه سياسى خود را نشان ميدهد

  .معترض، شکاف ميان جناحهای مختلف رژیم اسالمى ثانيا، و تحت فشار روز افزون مردم

در یک . با همدیگر سر آشتى ندارند حکومت اسالمى و مردم، دو نيرویى قرار دارند که هرگزدر دو سوی شکاف ميان 
مافيای سازمانيافته ای از صاحبان ميلياردها ثروت، : عيار مذهبى است طرف یک طبقه صاحب ثروت و یک رژیم تمام

در طرف مقابل، . ارتش و پليس ه واز دستگاههای سرکوب، از مجلس اسالمى گرفته تا و وزرات اطالعات و سپا شبکه ای
دستمزدشان پرداخت نميشود، اعتصابشان سرکوب ميشود، فعالينشان زندان  کارگرانى که. ميليونها کارگران، جوانان و زنان

ثانيه شماری ميکنند؛ و زنانى که خوب  ميشوند؛ جوانانى که در رویای کنار زدن ابر تيره اسالم و حکومت اسالمى و شکنجه
حاکم است موجوداتى پست و درجه دوم محسوب خواهند شد و روزنه ای برای  د تا حکومت مذهبى بر سرنوشتشانميدانن
هم خواهد شد تا رژیم اسالمى را به  این شکاف هر روز عميقتر و فراختر ميشود و عميقتر و فراختر. نخواهند داشت تنفس

  .کام خود بکشد و برای هميشه مدفون کند

برداشته است و فرقه های اسالمى داخل  ساختمان نظام اسالمى از درون ترک. ف درون حکومتى استشکاف دوم یک شکا
هر دو ميگویند که . حساب ميکنند" خودی"این دو همدیگر را بدرستى نيروهای  .حکومت در مقابل هم صف آرایى کرده اند

وفادارند اما برای حفظ همين بنيادها شيوه  فقيهبنيادهای اصلى جمهوری اسالمى یعنى اسالم، حکومت اسالمى و والیت  به
پاسداران و  حقيقت بخشى از علمای اعالم و قضات شرع و دادستانهای انقالب و سرتيپ در. های مختلف را توصيه ميکنند

در مقابل همکاران سابقشان صف آرایى " اسالمى جامعه مدنى"روسای وزارت اطالعات و شکنجه گران زندانها زیر چتر 
یکى ميگوید  .متهم ميکنند که راه و روش حکومتيشان سر نظام اسالمى را بر باد خواهد داد هر دو، طرف مقابل را. ده اندکر

دیگری ميگوید هر ذره عقب نشينى در مقابل این نسل  .باید اندکى شل کرد. دیگر به روش گذشته نميتوان حکومت کرد
اعتراض  و تداوم حکومت اسالمى است و درست به همين دليل هرمسئله هر د. شدن حکومت خشمگين یعنى زیرو و رو

  .بيگيرند گسترده توده ای کافى است تا از یک خاکریز عليه معترضين سنگر

مشغله . البالی همين شکافها ميخزد بيست سال است در. مسعود بهنود، ژورناليست پرکار شکافهای درون حکومتى است
دوره،  و البته در هر. آنجا بند است و کاالهای بساط سياسيش را از آنجا ميخرد اسيش بههایش را از آنجا ميگيرد، روزی سي

جامعه "ميفروخت؛ امروز " سردار سازندگى"دیروز  .بسته به نياز همان دوره چيز متفاوتى در بساط سياسيش عرضه ميکند
 در حال حاضر، حضورش در خارج. رفسنجانى رنگ ميکرد؛ امروز خاتمى رنگ ميکند دیروز. ميفروشد" مدنى اسالمى

  .کشور جهت بازاریابى برای رئيس جمهور فعلى حکومت اسالمى است

البته مشخصه هر ژورناليستى است که  این. در دودوزه بازی ژورناليستى، مسعود بهنود یک مهارت خاص آخوندی دارد
 ک رژیم بى نهایت کثيف اسالمى بر سرنوشتبيست سال است که ی. بدست ميگيرد برای پاسدارای از یک نظام اسالمى قلم

کار است؛ همچنان بساط زندان و  مردم حاکم است؛ چند سال است که خاتمى به عنوان رئيس جمهور همين رژیم بر سر
اعتصاب غير قانونى است؛ کارگر سرکوب ميشود؛ زن و زیر حجاب خفه  شکنجه و اعدام و سنگسار بر قرار است؛ همچنان

  جمهور کنار هم به معترضين  شرع حکم ميرانند؛ اعتراض دانشجو به خون کشيده ميشود؛ ولى فقيه و رئيسو  ميشود؛ قران

65  



     !الوقت اسالمى این ژورناليست ابن                                                         صعود و سقوط اسالم سياسی                 

 رژیم بيشتر ميشود؛ و در این ميان امثال مسعود بهنود به دست و پا افتاده شاخ و شانه ميکشند؛ یعنى همچنان تقابل مردم و
معرکه ميگيرد و معترضين به نظام  "دولت مدارای خاتمى"برای .  کنداست تا مردم را به نيروی بخش از رژیم تبدیل

به  این تالشهای ژورناليستى احمقانه است و کار". لبخند خاتمى روی ترش ميکنند چرا دیگر به"اسالمى را تمسخر ميکند که 
عنای اهل مدارا بودن خاتمى معلوم شده است که م مردم ميدانند و در طول حکومت خاتمى بيشتر برایشان. جایى نخواهد برد

  سفره های اسالميش در حکومت مدارا ميکند نه با مردم معترض به حکومت؟ ميدانند خاتمى با هم. چيست

با این . یک ابزار دولبه سياسى است" مدارا عدم خشونت و"صحبت از " جامعه مدنى اسالمى"برای ژورناليستهای طرفدار 
ميخواهد  از مردم. يزی ميخواهند و وقتى خطاب به باالیيهاست چيزی را پنهان ميکنندچ عبارت، وقتى خطاب به پایينيهاست

  .چهره مدارا طلب تصویر ميکنند با رژیم جانى مدارا نشان دهند و از یک حکومت آشکارا خشن و سرکوبگر

راه حتى حاضر است است که در این  جالب. دعوت مردم به مدارا با رژیم اسالمى جزو تعریف شغلى مسعود بهنود است
 راز پایداری ما و ماندگاری ما در مدارای ماست که در. "تاریخ دروغ بنویسد پيش چشمان نسل زنده قربانيان نظام اسالمى،

نان به نرخ روزخوری ژورناليستى واقعا ." ایم  جباران را به گریه انداخته- گاه با سکوت خود -این جا، هزاران سال است 
گریه کرد  ماقبل خمينى در ایران فقط زمانى" جبار تاریخ"را زمانى مينویسد که آخرین  این سطور. ستچه دنيای چرکينى ا

همچنان با چشمانى خشک و بيروح به مردم خيره  و خود خمينى تا آخرین لحظه مرگ ننگينش" صدای انقالب را شنيد"که 
  .ر اسالمى مدارا کنندرا داد که نخواستند با یک رژیم ها شد و فرمان قتل هزاران جوانى

رنگ آميزی خشونت : مجيزگوی خاتمى است روی دیگری هم دارد که بيشتر مورد عالقه این" ما مردمانى اهل مدارا"سکه 
از  به عنوان مثال، اگر نميدانيد که شاهان قاجار چقدر اهل مدارا بودند. ایران حکومت های اسالمى و غير اسالمى در

توپ بستن مجلس بود و حلق آویز کردن ده  خشن ترین روز انقالب مشروطيت در"بياموزید که تاریخنگاری مسعود بهنود 
ملوکانه شاهان  اگر دنبال مثال دیگری از رآفت". ده دوازده آزادیخواه"فقط : نگاه کنيد رافت شاهانه را!" دوازده آزادیخواه

خشن ترین روز انقالبى که تومار هزاران ساله سلطنت را : "دکني اهل مدارا هستيد به تببين ایشان از جنایات رژیم پهلوی نگاه
  .بود" ظهر روز هفدهم شهریور پایان داد در

مسعود بهنود از دو کودتا در تاریخ ایران اسم  هستند" ما مردم اهل مدارا"شاهان که البد جزوی از " نجابت"باز هم در اثبات 
افتاد برای آن   ثمر رسيد و کشته ای بر جای ننهاد دومى اگر تانکى راهبه شليک یک توپ به ١٢٩٩اولى سوم اسفند : "ميبرد

تازه همين قدر خشونت را هم نباید به حساب شاهان ." برساند بود که نخست وزیر کودتا سپهبد زاهدی را به ساختمان رادیو
خود شاهان نيک سرشت که ". بودند هر دو کودتا را بيگانگان طراحى و مقدمه ساز: "گذاشت" ایرانيان اهل مدارا" متعلق به

 در کودتای نخست، احمد شاه در"نبودند مشغول چه کاری بودند؟ " جباران تاریخ" البد از نظر ژورناليسم چشم به باال جزو
چه شاهان ". اندیشه خرید پرده بود پستوی قصر زیر کرسى پنهان بود و در کودتای دوم شاه در هتل اکسلسيور روم در

  .کنند خونين ترین دوره حکومتشان از زیر کرسى در بيایند و از خرید پرده صرفنظر  که حتى حاضر نيستند درالقلبى؟ لطيف

کسى که در گزارشهایش از دربار قاجار آنقدر دقيق  ميبينيد که این متخصص فعل و انفعاالت دربارهای سلطنتى و اسالمى،
الدین شاه  قليان ناصر تنبانش را عوض ميکرد و کدام زن حرمسرا آتشالدین شاه هر هفته چند بار  مظفر است که ميداند حتى

  .ماستمالى ميکند را چاق ميکرد چگونه تاریخ سياسى جنایت حکومتها را

ميکند؟ همه این ها را ميگوید تا اصوال امکان  فکر ميکنيد مسعود بهنود چرا با چنين وقاحتى سالطين آدمکش را رنگ آميزی
در همين  - این خاک را مجال برخاستن جبارانى که چنان که در منطقه و جهان: "را نفى کند در ایرانوجود حاکمان آدمکش 

... الراحمين است  از على مياموزند و خدایشان ارحم مردمى که بزرگى و اخالص عمل. ...  فراوان بوده اند، نيست-قرن 
و سرمایه داران خون   صدها سال برای حفظ منافع مالکانواقعا؟ شاهان از هم خونریزتر که." پرروند جباران خونریز نمى

ایشان این سخنان را در مقابل شصت ميليون انسانى . بهنود طبقات محروم این جامعه را شيشه کرده اند پيشکش مسعود
   ایران یعنى خمينى و تاریخ سياسى" جباران"زندگيشان زیر سلطه یکى از کثيف ترین و آدمکشترین  ميگوید که هنوز
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پنهان کردن تاریخ پر جنایت طبقات حاکم در ایران چيست؟ وقاحت  نام واقعى این. حکومت اسالميش به نابودی کشيده ميشود
  .آن ناسيوناليستى یا کاسه ليسى ژورناليستى اسالمى نوع جامعه مدنى؟ هم این، هم مزورانه

سر مردم را شيره بمالند ببينيد با چه سفاهت  از اسالم ميخواهنداین ژورناليستهایى که به نام جامعه مدنى و قرائت مدرن 
که برخالف  از در و دیوار و آسمان امواجى مى ریزد که فرهنگى را تبليغ ميکند. "ميزنند سنتى خطاب به جوانان حرف

ال حسنى اروميه و این ها سخنان م." آن کنار بکشند فرهنگ رایج و مطلوب ماست و جوانان ما باید خود را از مسير هجوم
ندارند اسالمى فکر  اینها را مسعود بهنود خطاب به جوانانى ميگوید که دوست. های اسالمى نيست مصباح یزدی و امام جمعه

زمان را به ریشخند ميگيرند، عاشق ميشوند و عشق ميورزند،  کنند، لباس اسالمى بپوشند، آخوند را مسخره ميکنند، امام
  ... ند، پارتى مدرن برگزار ميکنند، وميگير دوست دختر و پسر

  :اجازه بدهيد با دو مثال در مورد اتفاقات اخير صحبتم را پایان دهم

جنازه شان را در بيابانها رها کردند و  ماموران وزارت اطالعات رژیم نویسندگان را روز روشن دزدیدند و کشتند و -١
 ام وزارت اطالعات، اطالعيه ای صادر کنند و اعتراف کنند کهمجبور شدند بن دست آخر از ترس گسترش اعتراض مردم،
سربازان "در وزارت اطالعات بودند و نه  "عوامل نفوذی"و البته این دستها . دستهایى از همين سازمان در کار بوده است

را قربانى  اطالعاتميدانيم که در این ماجرا رژیم اسالمى ناگزیر شد چند تن از وزارت  خوب". مخلص و گمنام امام زمان
در این کار هر دو . معرض تنفر و خشم مردم در ببرد کند تا خود رژیم و ماشين کشتار و شکنجه وزرات اطالعاتش را از

بود؟ اعتبار  در این جریان، کار ژورناليست های ریزه خوار جناح دوم خرداد چه. ای کردند جناح رژیم همکاری آگاهانه
اگر لکه "قادر شده بود وزارت اطالعات را قانع بکند که  هنود رئيس جمهور را ستایش کرد کهمسعود ب. خریدن برای خاتمى
خواهند بود و نه ترس  در چشم مردم ایران در جای خود خواهند نشست و نگهبانان امن و امان جامعه را از دامان بشویند،

  ".آفرینانى که در خانه و دل مردم جایى و راهى ندارند

اما به محض اینکه نيروهای . را هم در آورد  دانشجویان و مردم آنچنان قدرتمند بود که اشک تمساح خامنه ایاعتراضات -٢
اسالمى  هر دو جناح تصميم گرفتند از دانشجویانى که جرئت کرده اند ارکان حکومت رژیم کنترل اوضاع را بدست گرفتند
. خواندند و دستگيری و اعدامشان را در دستور گذاشتند ر دانشجوآنها را اوباش غي. را زیر سئوال ببرند زهر چشم بگيرند

ناميد که نهایتا " زیاده خواه افراطيون"آواز با این ماشين سرکوبگر، دانشجویان ضد جمهوری اسالمى را  مسعود بهنود هم هم
دانشجویانى که جرئت این اوج وقاحت ژورناليستى است که ) ١٣٧٧تير  ٢٣نشاط . (ندارند" گروههای فشار"تفاوتى با 

اسالمى حکومت و وزارت اطالعاتش  نفرتشان از حکومت منفور اسالمى را به نمایش بگذارند در کنار چاقوکشان کردند
  .قرار ميدهد

  !این ژورناليست ابن الوقت اسالمى: با این همه، در توصيف سياسى مسعود بهنود چه چيزی ميتوان گفت جز

 ٭٭٭

  . است١٣٧٧، آبان ١٣٤ مسعود بهنود مربوط به مقاله ایشان در آدینه شماره اشارات به سخنان: توضيح

 ١٩٩٩ اکتبر ٢٢، ١٣٧٨ مهر ٣٠، ٢٩چاپ شده در ایران پست شماره 

  ١٩٩٩نوامبر -، اکتبر٨٥و همبستگى شماره 
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  !"حکومت تاریخ ایرانحکومت اسالمى، دمکراتيک ترین “

 

هایى که از آنان  مشخصه. مشهور است هر موجود جاندار و بيجانى در روی کره زمين به داشتن مشخصه های ویژه ای
حتما  ببينيد حتما یاد آن مشخصات ميافتيد و یا اگر آن مشخصات به ذهنتان بياید یعنى اگر شما آن موجود را. جداشدنى نيست

درندگى شما را به یاد شير و شير هم شما را به یاد  .شير مشهور به درنده بودن است: برای مثال. فتادیاد آن موجود خواهيد ا
را یاد روباه  روباه را ببينيد یاد خصوصيت مکاری ميافتيد و خصوصيت مکارانه شما. مکار است روباه. درندگى مياندازد

  .مياندازد زالو خون ميمکد، خونخواری شما را به یاد زالو. مياندازد

و حاج داوود و حکومت اسالمى هم  خرس و خر و خرمگس و پشه و کرگدن و آخوند و حاکم شرع و ولى وقيح و الجوردی
موجودات یعنى  مرا ببخشيد که ناگزیر شدم برای تنوع در مثالها این دو دسته. (مياورد هر کدام چيزی را به ذهنتان. همينطور

به عنوان چند مثال، حاج داوود شما را به یاد .) شرع بگذارم ار آخوند و ولى فقيه و حاکممثال پشه و خرس و زالو را در کن
. اینصورت ميتواند راحت بخوابد مياندازد که زندانى را در تابوت ميگذارد، به مرز جنون ميکشاند و فقط در موجود هاری

را با عدالت کامل اسالمى محاکمه کند و البته همه در شصت دقيقه شصت نفر  با خلخالى یاد قاضى شرعى ميافتيد که ميتواند
بزند، نماز بجا بياورد و دست آخر به قول  و در این فاصله حتى قادر است مرغ بریان بخورد، آروغ. به اعدام محکوم کند را

سرمایه و  در راهالجوردی شما را یاد جالد مخوف سادیستى مياندازد که ميتواند . بخوابد خودش بيدغدغه سر ببالين بگذارد و
با خاتمى یاد کسى ميافتيد که روی عبایش اتيکت  .حکومت اسالمى اش جان هزاران انسان شریف را در مدت کوتاهى بگيرد

از بى قانونى  گفتگوی تمدنها صحبت ميکند، خود را فرزند و شاگرد مکتب امام خمينى ميداند، جامعه مدنى آویزان است، از
اجرا شوند، بر جوانان و زنان نيشخند ميزند، اما در عين  الم و شرع و قصاص کامال قانونمندانهمينالد، ميکوشد قوانين اس

مجموعه شما را یاد پدیده ای به  جوانان یعنى الجوردی را سرباز پاک و شریف ميخواند، و البته مجددا همين حال قاتل همين
ليون کارگر دو وعده کار ميکنند و غذای یک وعده شان را در آن چند ده مي حکومتى که. نام حکومت اسالمى خواهد انداخت

پيشرو، اعتصاب، بيان، و کال شيرین ترین  زور تهيه ميکنند، حکومتى که در آن عشق، زیبایى، موزیک، شادابى، عقاید به
مسجد،  کردن،و در مقابل، سلول انفرادی، اعدام، ناخن کشيدن، شالق زدن، سنگسار  تمایالت و آرزوهای انسانى حرام است

آخوندی به نام ولى فقيه حق دارد هر لحظه و هر  حکومتى که در آن،. خرافات، نماز جمعه، و صدها کثافت دیگر آزاد است
اساسى دارد،  و البته این حکومت قانون. سرنوشت یک جمعيت شصت ميليونى حرف آخر را بزند جایيکه بخواهد در مورد

: جمهور باشند اگر تنها یک شرط بسيار ناقابل را دارا باشند همه مردم آزادند حتى رئيس. مجلس دارد، رقابت انتخاباتى دارد
و تازه بعد از . به ولى فقيه شيعه اثنى عشری، معتقد به حکومت اسالمى، معتقد به والیت فقيه و ملتزم عملى مسلمان، شيعه،

  .همه اینها باید مورد قبول شورای نگهبان باشند

حکومت اسالمى به چشم ميخورند و در این نوشته   به موجودات دیگری برسم که تازگيها بيشتر در دور و براینها را گفتم تا
و اسامى  در قالبهای متنوع ظاهر ميشوند. موجودات را در همه کشورها ميتوان سراغ گرفت نشانه این. مورد نظرم است

ميزنند، زمانى روزنامه منتشر یکنند، زمانى سردبير  راواتروزی در قالب آخوند ظاهر ميشوند، روز دیگر ک. مختلفى دارند
نيست در چه قالبى  مهم. برخود ميگذارند اما برای پادوهای جمهوری اسالمى جلسه ميگيرند" بشر کميته حقوق"ميشوند، اسم 
 روزنامه نگار نمونه. زیر نکبت نظام اسالمى در جریان است کارشان وارونه کردن حقایق زنده ای است که. ظاهر ميشود

این حرف من  بهنود است که همين هفته در شهر تورنتو چشم در چشم حضار دوخت و گفت که آری این موجود، مسعود
  ."جمهوری اسالمى دمکراتيک ترین حکومت تاریخ ایران است: "است
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   "دختران جوان دنبال مردان ميانسال هستند"

این . قربانيان دست بسته یک نظام مذهبى بمانند در ایران نسل عظيمى از جوانان پا به عرصه گذاشته اند که نميخواهند
همدیگر، دست  راف تهران، پارتيهای مخفيانه در خانهدیدارهای عاشقانه در کوههای اط. دید حقيقت را در همه جا ميتوان

دختران جوان برای استقبال از فوتباليستها، چشمان  بدست شدن آخرین آلبومهای موسيقى و فيلمها در سطح جهان، هجوم
 جمعيت شصت این جوانان نيمى از... وقتى اعتراف ميکنند جوانان دارند از دست ميروند، و  وحشت زده امام جمعه ها

فشار همين جوانان است که حکومت اسالمى ناگزیر شده است  زیر. ميليونى ایران هستند و نيمى از آنان دختران جوان هستند
و امر به معروف کنند و  دهها هزار سرباز امام زمان بکند که در خيابانها ولو هستند تا نهى از منکر ميليونها دالر خرج

  .وانان له شودنگذارند اخالق اسالمى زیر پای این ج

اختناق مذهبى، مسعود بهنود چه تصویری داد؟  ميدانيد در باره این نسل جوان سرشار از عشق به شادی و زندگى، و متنفر از
آخوند مسلک  این نگاه!! مردان ميانسال هستند چون پسران همسن خود را ژیگولو ميبينند گفت در ایران دختران جوان دنبال

دست و پابسته چادر بسری است که بزور پدرش به عقد  نگاهى که در آن زن، دختر جوان.  زن استحاج آقای نمازخوان به
تيمچه اش روانه  در مياید تا برای حاج آقا بچه توليد کند، سرویس بدهد، تر و خشکش کند و به عاقله مرد صاحب حجره ای

. ر جوان هوای ژیگول بازی بسرش زد ادب اسالمى شوداین دخت کند، نان حاج آقا را بخورد و شکر بجا بياورد و البته اگر
همين دختران جوان در  سنتى که دیواره هایش زیر گامهای سنگين. متعلق به سنت و فرهنگ اسالمى است این تصویر از زن

  .صدای این ترک برداشتنها را شنيده و دارد هذیان ميگوید ژورناليست جامعه مدنى اسالمى. حال ترک برداشتن است

  

 ١٩٩٩، اکتبر ١٣٧٨، آبان ٣٠چاپ شده در ایران پست شماره 

 ١٩٩٩نوامبر -، اکتبر٨٥و همبستگى شماره 
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  شخصيتهای زودگذر یک رژیم مستاصل
 

اگر چه هر کدام دنبال . نيروهای متعددی فعالند در این صحنه. صحنه سياست در ایران لحظات پرتالطمى را از سر ميگذراند
سر و  در باالی. سرنوشت حکومت اسالمى: تعيين سرنوشت یک چيز هستنداول همه در پى  اهدافى متفاوتند اما در وهله

که تکه تکه شده و در قالب دو نيرو در مقابل هم  مقابل مردم و دقيقا برای مهار آنان، نيروهای خود رژیم اسالمى هستند
سال فشار  که از زیر بيستمبارزه قدرت ميان این دو نيرو، نيروی طبقات محروم مردم است  در کنار. آرایى کرده اند صف

اعتراض ميکند و در هر اعتراضى چشم به لحظه  اقتصادی و خفقان فرهنگى و سياسى کمر راست کرده و به اشکال مختلف
رژیم را از سر  نيروهای اول ميخواهند رژیمشان را سرپانگه دارند و نيروی سوم ميخواهد شر .نبرد نهایى با رژیم ميدوزد

لحظاتى به هم نزدیک ميشوند، متحد ميشوند، تهدید ميکنند، حکم  کان نيروی سوم، نيروهای متشتت رژیمبا هر ت. جامعه بکند
نميتواند همچنان و به مدت طوالنى  این ماجرا... ميکنند اما مجددا به هم ميریزند، ترکهای تازه بر ميدارند و  اعدام صادر
ميدان  ردم بسيار وسيعتر و قدرتمندتر از اعتراضات ماه تير بهخواهد رسيد که م به طور قطع، لحظه ای فرا. تکرار شود

 . سياسى جمهوری اسالمى یکسره خواهد شد خواهند آمد، توپ و تانک و بسيجى دیگر اثر نخواهد کرد و تکليف قدرت

این . است آورتری اگرچه بيسابقه نيست اما در مقابل موارد مشابه تاریخى اش نمونه چندش در این ميان، اتفاقى رخ ميدهد که
خيلى چيزها وارونه هستند؛ خيلى چيزها به : است اتفاق وارونه سازی حقایق سياسى به طور روزمره و در مقياسى گسترده

حرمت  دروغ ناميده ميشود؛ دروغ به نام حقيقت ظاهر ميشود؛ مبارزین ازادی و رفاه و نام خود ظاهر نميشود؛ حقيقت
شخصيتهای مرتجع رژیمى مرتج به عنوان مبارزان راه  يشوند، اعدام ميشوند و درعين حالانسانى زندانى ميشوند، شکنجه م

راستين خمينى  مهره های دیروز و امروز یک حکومت مذهبى، کسانى که خود را فرزندان. ميشوند آزادی تيتر روزنامه ها
سانى که در باالترین پستهای این رژیم، در بيست گذاشته اند؛ ک ميدانستند و ميدانند؛ کسانى که برای تثبيت رژیم اسالمى مایه

شرع و مجلس اسالمى و سپاه  سهيم بوده اند و خيليهاشان هنوز هم هستند؛ کسانيکه تا دیروز در دادگاههای سال جنایت
؛ ميکردند و اجرا ميکردند و بعضيهاشان هنوز به این شغل کثيف مشغولند پاسداران احکام قصاص و اعدام و سنگسار صادر

درست ميکنند و ابلهانه " قهرمانان" و" قربانيان"ميان این پادوهای قدیم و جدید رژیم اسالمى است که انواع  آری از
سردبير  این کاالها هم معموال خودشان هستند که دیگر حاکم شرع و پاسدار نيستند و فروشنده. ميخواهند به مردم قالب کنند

شکنجه کيست؟ کرباسچى شهردار محترم رئيس  در چنين بازاری قربانى. اورندشده اند و خرداد و عصر آزادگان در مي
شده اند  اش نگاه کرده اند نه هزاران هزار قربانى که یا زیر شکنجه کشته کرده کج به جمهور رفسنجانى که بازجوها جسارت

قربانى و . د به زندگى عادی باز گردندروحى نتوانسته ان و یا اگر زنده مانده اند هنوز هم به خاطر آثار فشارهای جسمانى و
انتقادشان اینست که از والیت  کيست؟ همکاران حکومت اسالمى که به سردبير دگردیسى کرده اند و اوج قهرمان آزادی بيان

مبارزه راه دفع خشونت کيست؟ امثال . دمار از روزگار مردم در بياورد فقيه ميخواهند در چهارچوب قانون اساسى اسالمى
خرداد ترک کرده و ميگوید قصاص و  پور که شورای امنيت کردستان را به نفع قلم زدن در مطبوعات موسوم به دوم یىجال

مدافع و مبارز راه حرمت انسان کيست؟ رئيس جمهور نظام اسالمى !! شود اعدام و خشونت باید فقط از طرف دولت اعمال
حکم اعدامند، بساط قصاص و  است، دانشجویان معترض در انتظاردولت فخيمه اش زندانها پر از زندانى سياسى  که زیر

همين جنایتها همچنان عبا تکان ميدهد و لبخند ميزند و از جوانان و زنان  سنگسار همچنان پابرجاست و البته ایشان در کنار
و آخرین .  ظاهر ميشودالمللى مجامع بين ميزند و با پيام رافت و مدارا و مسالمت اسالمى و گفت و گوی تمدنها در حرف

حکومت اسالمى را  ای از االسالم والمسلين عبداهللا نوری، یار غار امام است که کمتر گوشه حجه نمونه از این پهلوان پنبه ها،
 . اسالمى نبوده است ميتوان پيدا کرد که ایشان روزی در آنجا در خدمت حکومت
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مبارزان چهاردیواری اسالم و حکومت . نيستند؟ البته که هستند آیا اینها اصوال مبارزان راه اهدافى، عقایدی و کسانى
سرنوشت اینها به سرنوشت . است خورده ر نيروی مردم ترکخشتهای پوسيده ساختمان نظام اسالميند که زیر فشا .اسالميند

نيروی  در مقابل تکان. اسالمى زنده اند و با ژیم اسالمى هم به هوا پرت خواهند شد با رژیم. رژیم اسالمى گرده خورد است
  .تندشخصيتهای زودگذر یک رژیم مستاصل هس اینها. سوم، این پهلوان پنبه های خودی، مثل کف روی دریا هستند

  

  

 ٣١منتشر شده در هفته نامه ایران پست، شماره 

  ١٩٩٩ نوامبر ٥، ١٣٧٨آبان  ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
71  
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 محاکمه عبداهللا نوری
 جدال قدرت در ميان جناحها

رسانه های رسمى طرفدار رئيس . .و ميشود در حاشيه محاکمه عبدهللا نوری وزیر کشور سابق رژیم اسالمى بسيار تبليغ شده
آب و  دوم خردادی اپوزیسيون در خارج کشور تا ميتوانند به دفاعيات عبداهللا نوری جمهور در ایران به همراه رسانه های

ميکنند و دست آخر چشمانشان روشن ميشود که  گاهى برای مظلوميتش گریه ميکنند، گاهى شجاعتش را تحسين. تاب ميدهند
لنگه کفشى  فکر نکنيد اینها در بيابانند و. و بازارشان به این زودیها کساد نخواهد شد  حال سر برآوردن استخاتمى دوم در

را فعال همين تعریف کرده اند که در اتاقکى به نام جمهوری  نه خير، اینها شغلشان. گير آورده اند و البد باید غنيمت بشمارند
یعنى هر لنگه کفش زوار در  د، دگر اندیشى کنند، قهرمان بسازند، تحليلگری کنندتزئيينش کنند، دعا کنن اسالمى کار کنند،

همدیگر بفروشند و دست آخر قهرمان جدیدی درست کنند که در انتخابات  رفته و بنجل اسالمى را آب و رنگى بدهند و به
گر دقایقى در مقابل سلمانيگری این ا .نگذارد پرچم جامعه مدنى اسالمى برزمين بيافتد و بساطشان از رونق بيافتد بعدی

ورود  هنگام: آدمهای عجيب و غریبى را خواهيد دید که با عجله وارد و خارج ميشوند روزنامه ها و این اپوزیسيون بایستيد
ام اما هنگ... خون است، شمشيرشان را از رو بسته اند،  های اخمو هستند، قران ميخوانند، بو ميدهند، چنگالهایشان پر از لکه

ميخندند یا درستتر بگویم  نميشود، روی دستان خون آلودشان دستکشى با آرم جامعه مدنى پوشيده اند، خروج شمشيرشان دیده
 جوانان ميتوانند اندکى شادی اسالمى داشته باشند، زنان ميتوانند ولى فقيه :ریشخند ميزنند، حرفهای متفاوتى ميزنند، ميگویند

اسالمى، همه در برابر قوانين شرع و اسالم برابرند و  اشند، جامعه باید قانون داشته باشد اما قوانينشوند اما باید تابع قانون ب
حاکم شرع کردستان؟ : دارید جایى دیده اید و خاطره ای ازشان. هاشان آشناست ميکنيد متوجه ميشوید قيافه دقيقتر که نگاه... 

زیر اطالعات؟ وزیر کشور و معاون رئيس جمهور و نماینده ولى فقيه و بازجوی گوهردشت؟ دادستان تبریز؟ فرمانده سپاه؟
مشتری محبوب این بساط  تشخيص مصلحت اسالم و نظام؟ این آخری عبداهللا نوری است که ظاهرا آخرین در مجمع

  .آرایشگری تا لحظه حاضر است

  :اما چند نکته در باره این محاکمه

به چند موضوع . ميشود یک ذره حقيقت ندارد ى از آرزوها و آمال مردم محاکمهاینکه گویا عبداهللا نوری به نمایندگ -١
  :محوری در مدافعات نوری دقت کنيد

مذهبى، کوتا کردن دست مذهب از حکومت  برای اکثریت مردم در ایران به عنوان قربانيان یک نظام: جدایى دین از دولت
 بيست سال در حساسترین" در دادگاه نه تنها افتخار ميکند که عبداهللا نوری .یک آرزوی عميق و غير قابل گذشت است

شخصيت تاریخ معاصر ایران بوده بلکه در  یعنى منفورترین" هميشه مورد وثوق امام"فعاليت ميکرده، " پستهای این رژیم
تزلزلى  حکومت دینىمبرا کند که گویا در طرفداریش از یک " اتهام و توهين"از این  دفاعياتش به هردری ميزند تا خود را

  .داشته است

بيست سال گذشته، برچيده شدن کل این  مردم، به عنوان قربانيان روزمره جاری شدن قوانين اسالمى در: حکومت قانون
بزرگترین " تمام انتقاد نوری اینست که چرا قانون اساسى اسالمى به عنوان. هستند قوانين و جایگزینى آن با قوانين انسانى

  .اجرا نميشود" ممصلحت نظا

ميدانند که تا حکومت اسالمى برقرار است  مردم طرفدار آزادی بيان بيقيد و شرط و برای همه هستند و خوب: آزادی بيان
   قانون اساسى است که بر طبق آن٢٤نوری در این مورد دفاع پرحرارت از اصل  تمام هنر. آزادی بيان نخواهند داشت
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   .باشد" مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر مخالف مبانى اسالم" 

یگر از مبارزه قدرت در لحظه ای د .دادگاه نوری صحنه دیگری از تصفيه حسابهای جناحى سران رژیم اسالمى است -٢
هر دو طرف . زمان انتخاب شده، مربوط به انتخابات مجلس ششم است کل ماجرای محاکمه بخصوص. ميان دو جناح است

توسط جناح خاتمى شود و  یکطرف ميخواهد مانع احاطه شدن مجلس آینده اسالمى. تشخيصى را دنبال ميکنند اهداف قابل
نظام را به نام جناح مقابل ثبت کند و هم بنام دفاع از مردم برای  رده تا هم بى آبرویىطرف دیگر هم فرصت مناسبى گير آو

  .جمع کند و برای حکومت اسالمى وقت بخرد خودش رای

محدود کردن جدالهای : دنبال ميکنند هر دو طرف و در حقيقت کل حکومت اسالمى از این محاکمه نفع مشترکى را -٣
مخصوصا جناح دوم خردادی حکومت و اپوزیسيون . دو جناح حکومتى چهارچوب تقابلسياسى جامعه در باال و در 

اصالحات درون رژیمى این جناح نگاه  ميخواهند که مردم توقعاتشان از تحوالت سياسى در ایران را در محدوده طرفدارش
عنوان   فکر نکنند و به خودشان بهجستجو کنند، به تغييراتى خارج از چهارچوب رژیم دارند، قهرمانانشان را از ميان آنها

فيصله دادن بحران موجودیت حکومت اسالمى توسط  و دست آخر به. نيرویى مستقل از دو جناح و در مقابل آنها نگاه نکنند
امسال  موج اعتراض علنى عليه نظام اسالمى در تيرماه. این انتظار عبث است. شوند غلبه جناحى به جناح دیگر راضى

موقتا فروکش کرده اما دریای زیر آن همچنان  این موج. ای است که حاکى از پوچ بودن این انتظار استاخرین نمونه 
  .طوفانى است

  

 ٣٢منتشر شده در هفته نامه ایران پست، شماره 

  ١٩٩٩ نوامبر ١٢، ١٣٧٨آبان  ٢١
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 !ای مضحک به نام انتخابات اسالمى صحنه
  !اسالمى-نيرویى مضحک به نام اپوزیسيون ملى

 

کمين و در این صحنه، حا. اسالمى است انتخابات در جمهوری اسالمى صحنه جدال قدرت درون حکومتى یک مشت اوباش
جناح  اند تا مجلس اسالمى ششم را با پاسداران واقعى اسالم و نظام یعنى مرتجعين خادمين حکومت اسالمى به جان هم افتاده

عليه هم . سياسى مشحون از کثافت سياسى است این جا هم مثل همه عرصه های حيات رژیم اسالمى، صحنه. خود پر کنند
را ميببرند؛  د؛ به هم نان قرض ميدهند؛ برای هم آبرو ميخرند؛ آبروی نداشته همدیگرميکنن چماق ميکشند؛ برای هم چاپلوسى

کاندید مشترک ميدهند؛ و البته تمام این قيل و قالشان به خاطر  باهم رقابت سياسى ميکنند؛ جنایاتشان را به گردن هم مياندازند؛
به . ميکنند به خاطر نظام است گویند که هر کاریميگویند و درست هم مي: در قبال نظام اسالمى است" تکليف احساس"

نظام شکاف پيدا ميکنند؛ به خاطر نظام متحد ميشوند؛ به خاطر نظام همدیگر  خاطر نظام همدیگر را محکوم ميکنند؛ به خاطر
ميکند و به خاطر نظام احساس تکليف  حذف ميکنند؛ به خاطر نظام دگراندیش ميشوند و روزنامه در مياورند؛ رفسنجانى را

را  به صحنه انتخابات" سرمایه ملى"صحنه مياید؛ خاتمى به خاطر نظام ورود این  به" اعتدال و وفاق ملى"به عنوان منجى 
کرباسچى به خاطر نظام به زندان ميرود و برای  خاتمى را در راه نظام تمجيد ميکند؛" متانت"تحسين ميکند؛ رفسنجانى 

ميرود  بقش رفسنجانى شرکت ميکند؛ عبداهللا نوری در دفاع از نظام اسالمى به زندانسا مصلحت نظام در ضيافت شام رئيس
زندان اوین نه " نوکران بيگانه"ميبينيد برخالف تبليغات (و به خاطر نظام اسالمى از داخل زندان کاندیدای انتخابات ميشود؛

این !) انتخابات شرکت کند  شام مرخص شود و دراعدام و کشتار نيست بلکه زندانى ميتواند برای ضيافت تنها جای شکنجه و
 مسعود بهنود هم بيکار ننشسته اند و به خاطر نظام پيشنهاد ميکنند که وسط، بادمجان دور قاب چينهای نظام اسالمى مثل

 دنيا ميتوان ميخواهيد؟ آزادی باالتر از این کجای دیگر چه. ایرانيان مقيم خارج از کشور هم به مجلس اسالمى نماینده بفرستند
گفته اند که در  فکر ميکنيد این از اوج بيشرمى و وقاحت است که سران حکومت اسالمى بارها سراغ گرفت؟ آیا باز هم

  جهان حکومتى آزادتر از جمهوری اسالمى وجود ندارد؟

ج از حکومت مذهبى خار-شخصيتهای ملى در این ميان، در البالی نبرد قدرت دو جناح حکومتى، تقالهای جریانات و
انتخابات،  در فاصله دو انتخابات نق ميزنند و در آستانه. به همين سياق ميگذرد مدتهاست زندگى سياسى اینها. تماشایى است

آویزند و وقتى شعبده انتخابات تمام ميشود دست  مى برای ورود به دستگاه حکومت اسالمى به هر دری ميزنند و به هر خسى
تداوم عمرش مقاله  زنامه هایشان برميگردند و برای هدایت نظام اسالمى به راه راست و تضمينرو از پا درازتر به دفتر

غلبه انحصار طلبان باعث "نظام اسالمى را قانع کند که " اندیشان خشک"دکتر پيمان زبانش مو در آورده تا . مينویسند
ابراهيم ." در پى خواهد داشت اری برای نظامتضادها خواهد بود، بحرانها از کنترل خارج شده و سرنوشت ناگو افزایش

التزام  آقایان ما به اسالم و والیت فقيه"با چه صدایى و چند بار اعالم کنند که  یزدی و عزت اهللا سحابى بيچاره به چه زبانى و
لى ناقابل در اسالمى رحم کنند و آخر عمری چند صند-ملى های شورای نگهبان به حال این کهنه کاران اهللا تا آیت" داریم

اعتبار شورای نگهبان  بدهند که در اینصورت به زعم خودشان هم تنور انتخابات داغ ميماند، هم به مجلس اسالمى به آنها
آبرویان سياسى ميتوانند به  البته خود معمایى است که چگونه بى این. افزوده ميشود و هم خطر از سر نظام رفع ميشود

  .بدهندخودشان اعتبار  آبروتر از بى

قادرند در آن واحد با یک دهان و یک زبان هم ادای  مذهبيون ایران را پيدا کرد که-انصافا در کمتر جای دنيا ميتوان لنگه ملى
  سخنان صادق زیباکالم  به. هم به همان اندازه حاکمان اسالمى به حال حکومت اسالمى دلسوز باشند اپوزیسيون در بياورند و
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گيوتين نظارت استصوابى استفاده نشود محافظه کاران باخته اند اما  اگر از: "مذهبى توجه کنيد-یکى از دگراندیشان ملى
دلسوزی به سرنوشت اسالم و ." برگزینند ید خود را برگزینند بلکه باید اسالم و نظام رامومنان نبا. نظام برده است اسالم و

 در کنار اینها، موجودات. مذهبى است-تالقى حاکمان اسالمى و شخصيتهای ملى نظام یعنى در حقيقت حکومت اسالمى محل
ابله ترین این . حکومت اسالمى پيدا کنند دیگری هم وجود دارند که از هر سوراخى وارد ميشوند تا شاید راهى به لجنزار

سياسى اش  است که بعد از مدتها نامه سرگشاده نوشتن به خامنه ای و خاتمى امروز کاسه موجودات، سازمان فدائيان اکثریت
عفو "بحث داغ کنگره شان درخواست . گيرش بياید را از سوراخ انتخابات به سوی رژیم دراز کرده تا شاید چند دوهزاری

  ."باشند فعاليت سياسى قانونى داشته"رهبران منتظر خدمت اکثریت به کشور باز گردند و  از رژیم اسالمى است تا" مومىع

ابراهيم یزدی و مسعود بهنود و فرخ نگهدار در یک سنگر  االسالم خاتمى و دکتر ای و حجت آیت اهللا خامنه: واقعا دیدنى است
 . تمند کارگران و مردم محروم در امان نگاه دارندرا از غول قدر ميخواهند نظام اسالمى

اسالمى به همان اندازه رژیم -ملى این نيرویى است که دگراندیشان و اپوزیسيون. قدرتمند کارگران و مردم محروم گفتم غول
 زیسيونهای به اصطالح اپو رقابت انتخاباتى را کنار بگذارید که رسانه یک لحظه صحنه. اسالمى ميخواهند بينفس شود

اینجا دنيای : به کارگران و مردم نگاه کنيد ميخواهند وانمود کنند که گویا همه دنيای سياست در ایران را تشکيل ميدهد و
 این نيرو اگر چه به مدت بيست سال سرکوب شده است،. مشغول کار دیگری است دیگری است و در آن نيروی دیگری

است اما همچنان زنده است، نفس تازه ميکند،  ن کشيده شده است، تيرباران شدهشکنجه شده است، قربانى داده است، به خفقا
به . نرویم دورتر. ميگيرد و سرانجام با یک تکان نهایى تمام رژیم را در هم خواهد کوبيد تکان ميخورد، عقب ميکشد، نيرو
واب مامور امر به معروف و نهى از منکر نوجوانى که ج (صحنه اعدام مرتضى امينى مقدم: اتفاقات چند ماه گذشته نگاه کنيد

ميشود و دست آخر رژیم  در تهران به نمایشى ميان انساندوستى مردم و انسان کشى رژیم تبدیل) ميدهد اسالمى را در محل
شهر برای بار دوم و  در اسالم. اوج اعتراض مردم نجات پيدا ميکند اسالمى مجبور ميشود به مردم تسليم شود و نوجوان در

جاده تهران ساوه را به صحنه  کوتاه کارگران رو در روری رژیم اسالمى قرار ميگيرند؛ مردم محروم چهاردانگه ر مدتىد
اعتراض کارگران لوله : تبدیل ميکنند؛ و در کنار اینها اعتراضات کارگری رویارویى با پاسداران اسالم و حکومت اسالمى

کارگران کارخانه ریسندگى و  کتهای بانک صنعت و معدن، اعتراضسوليران در لرستان، اعتراض کارگران شر سازی
در مقابل وزارت کار و امور اجتماعى، اعتصاب کارگران کارخانه  بافندگى عطائيه ساوه، اعتراض کارگران مبليران

 نساجى مازندران، اعتصاب های نوشهر، اعتراض کارگران شرکت فرش اکباتان، اعتصاب کارگران کارخانه گرانسنگ
اصفهان و مهمتر از همه اینها اعتراض همين هفته کارگران نفت  شرکت بهمن پالستيک تهران، اعتصاب کارگران پارس

  .اعتراضات اخير است افزایش دستمزد و بهبود وضع حقوقى، رفاهى و خدماتى تنها گوشه کوچکى از آبادان برای

شد، قدرتمند خواهند شد و بساط جمهوری  ، متشکل خواهنداین اعتراضات گسترش پيدا خواهند کرد، به هم خواهند پيوست
 نباید گذاشت. اما این آخر کار نيست. در این شکى نيست. در هم خواهند کوبيد اسالمى و خدمتگزاران ریز و درشتش را

باید بر . دنظام نابرابر گذشته را برپا کنن روی خرابه های رژیم اسالمى نيروهایى سر برآورند که در رنگ و قالبى جدید
همه شهروندان  ای را سازمان داد که در آن آرامش، برابری، رفاه و آزادی حق انکار ناپذیر ویرانه های رژیم اسالمى جامعه

  .و این فقط و فقط یک جامعه سوسياليستى است. باشد

  

 ٤١چاپ شده در هفته نامه ایران پست شماره 

  ٢٠٠٠ ژانویه ٢١، ١٣٧٨اول بهمن 
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  !عفو اسالمى و هيجان اکثریت
 

این طرح . اند را به مجلس برده" کشور عفو عمومى ایرانيان خارج از"یندگان مجلس اسالمى، طرح اخيرا تعدادی از نما
سازمانشان  رهبران این سازمان، به هيجان افتاده اند و در صفوف. بيخود کرده است سازمان فدائيان اکثریت را پاک از خود

نه تنها این بلکه در برنامه ارائه . اصالح و تکميل آن اقدام نمایيم ایتبليغ راه انداخته اند که ما باید از این طرح دفاع کنيم و بر
تامين و تضمين حق مهاجرین  عفو عمومى، برای"طرف امير ممبينى، عضو هيئت سياسى فدائيان اکثریت، رسما  شده از

 ."درخواست شده است برای بازگشت به کشور و فعاليت سياسى قانونى

اسالمى و دم جنبانانش اعالم کرد که سران رژیم اسالمى بيش از بيست  بلند به نمایندگان رژیمقبل از هر چيز باید با صدای 
اینها در . ایران حاکم کرده اند که به عنوان جزو مهمى از ماشين جنایت و ترور اسالمى، خفقان سياه بر مردم سال است

  ایران، از جمله چند ميليون پناهندگان در خارج ازاین مردم. قرار دارند صندليهای ردیف اول متهمين جنایت عليه بشریت
عفو قرار گيرد این جنایتکاران هستند و اگر  اگر قرار است کسى مورد. کشور است که باید اینها را محاکمه و مجازات کنند

  .ایران هستند قرار است کسى عفو کند مردم

که یکطرفش حکام شرع و پاسداران و   ای بوده اندبخش اعظم این چند ميليون نفر در خارج کشور در صف اول مبارزه
 طرف دیگرش ميليونها مردم به جان آمده از دستگاه سرکوب و خفقان و ترور شکنجه گران و مجلس اسالمى و نمایندگانش و

هستند کشورهای جهان پناه آورده اند و جزو صفى  بخش اعظم اینها از زیر جوخه های تيرباران شما به. اسالمى قرار دارند
که هفتاد  اینها ميدانند که فقط در صورت سرنگونى حکومت اسالمى است. اسالمى را برچيند که ميخواهد بساط حکومت

ميليونها نفر دیگر در سطح جهان از سایه سياه جنبشهای  ميليون نفر در ایران، چند ميليون ایرانى در خارج از کشور و
ترس از زندان و شکنجه و  انند که اگر ایرانيان در خارج از کشور بخواهند بدوناینها ميد. خواهند کشيد اسالمى نفس راحتى

  .مانع اصلى یعنى رژیم اسالمى را از سر راه خود بردارند ترور اسالمى به نزد عزیزان خود بازگردند اول باید

 اما اصوال چرا این طرح به مجلس برده ميشود؟ و چه اهدافى دنبال ميکند؟ 

خارج از کشور و قرار دادن امکانات  اولين هدف، جلب سرمایه داران ایرانى در: ن دو هدف را دنبال ميکندطرح همزما این
 این طرح بخشى از. وجه دوم و مهتر این طرح اهداف سياسى اش است. اسالمى است مالى و اقتصادی آنها در خدمت نظام

ميان افکار عمومى جهان و  ش چهره رژیم درتبليغات خارج کشوری جمهوری اسالمى است؛ بخشى از پروژه آرای
بگوید که ایران امن است و خطر جان پناهندگان را تهدید نميکند؛  ميخواهد به جهانيان. مشروعيت دادن به رژیم است

افشاگرانه اپوزیسيون در خارج از  غرب را در محدود کردن حق پناهندگى جری تر کند؛ ميخواهد فعاليتهای ميخواهد دول
  .واقعى جمهوری اسالمى در افکار عمومى مردم جهان داشته اند خنثى کند ا که نقش مهمى در نشان دادن چهرهکشور ر

کنار سر و صدای اسالميون در مجلس  در. آیا این طرح خواهد توانست به این اهداف تبليغاتى خود برسد؟ بدون شک نه
چشم  جریان است که جمهوری اسالمى به هيچ وسيله ای نميتواند ازو خيابانها در  حقایق زنده ای در کارخانه ها و دانشگاهها

طرح عفو عمومى به مجلس برده اند با دست دیگر  مردم روز روشن ميبينند که اینهایى که با یک دست. مردم جهان پنهان کند
  .خيابانها به خون ميکشانند دانشجویان و مردم معترض را در

  بتواند رهبران سازمان اکثریت را که  زار هم چيزی نخواهد رسيد؟ شاید این طرحاین وسط برای سازمان اکثریت بى آ
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 يقراری ميکنند برای مدتى به شور و شعف و سرگيجه بياندازد اماخاک ایران ب مدتهاست برای خدمتگزاری مستقيم در داخل
خامنه ای و خاتمى رکاب بزند؟ جمهوری  تردید دارم که با تصویب این طرح فرخ نگهدار بتواند بزودی در تهران در خدمت

حفظ  ت سياسى اش راميتوانست هم در مقابل مردم عقب بنشيند و هم در عين حال ثبا اسالمى اگر روند رو به ثبات داشت و
  .از چنين ثباتى برخوردار نيست کند شاید فرجى برای اکثریت حاصل ميشد اما مشکل اینست که جمهوری اسالمى

  

  هفته نامه ایران پست٤٢منتشر شده در شماره 

  ٢٠٠٠ ژانویه ٢٨، ١٣٧٨بهمن  ٨
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  !این ژورناليست چشمانش را به قم دوخته است
 

پدیده های همزاد دیگری با این نظام . است جمهوری اسالمى فقط زندان و شکنجه و اعدام و نابرابری و فقر بر جای نگذاشته
ها ژورناليسم  این پدیده یکى از. ه اند و با آن هم به خاک سپرده خواهند شداند، زیر بالش را گرفت به دنيا آمده اند، با آن زیسته

 . ميگيرد اسالمى است که قيافه اپوزیسيون هم به خود-درباری

اندرون رژیم باخبر است؛ معاش سياسى اش به  وفادار به نظام است؛ از: این ژورناليسم مشخصات خاص خود را دارد
حرفه ای  است؛ قهرمانانش را از درون همين لجنزار ميجوید؛ دروغ ميگوید؛ پاليتيک زن هاتفاقات همين اندرون گره خورد

نظام " اسرار نگفته"پنهان کند؛ روزیش را از  است؛ روی حقایق کوچک سر و صدا راه مياندازد تا حقایق بزرگتر را
ادای  گاهى به سرش ميزند. نهان کندجنجال راه مياندازد تا حقایق سياسى مهمى را پ ميگيرد؛ بر سر این اسرار جار و

برای مثال وقتى زیر فشار مردم، رژیم اسالمى . نميرود اپوزیسيون در بياورد اما همين موقع هم از دایره نظام اسالمى فراتر
به . رونق ميگيرد را راه بياندازد دکان این ژورناليسم" محافلى مرموز در درون وزارت اطالعات" مجبور ميشود سناریوی

مردم بباوراند که در آن قاتل اصلى یعنى حکومت اسالمى نقش  لوی صحنه ميپرد و به هردری ميزند تا این داستان را بهج
با این قتلها ميخواسته اند به  محافل مرموز: نه تنها این بلکه در نقش قربانى اصلى هم ظاهر ميشوند. ميکند دادستان را بازی
  .نظام ضربه بزنند

این ژورناليستها در تورتنو برنامه خواهد  هفته نامه ایران استار یکى از" ت کامال بيطرف و غيرسياسىاین هفته با دعو
 اسالمى کارکشته است که از بچکى با آخوندها حشر و نشر داشته، دوران-درباری این یکى از آن ژورناليستهای. داشت

عزیزاهللا پای منبر فلسفى سپری کرده و به   مسجد حاجکودکيش را پای روضه مستجابى گریه کرده، دوران نوجوانيش را در
 و در حال حاضر از مریدان جان نثار حضرت مستطاب" جانش نقش بسته است در"قول خودش سخنان این آخوند 

  .ایشان آقای عليرضا نوری زاده است. العظمى منتظری است اهللا آیت

نامه ایشان به احمد منتظری، گویاتر از هر  متن. ه دور برویمدر معرفى این نوع ژورناليسم و مشغله هایش الزم نيست را
  .آشکار ميکند توصيفى، مشخصات این ژورناليسم را

  :دقت کنيد

امروز امير در ميخانه توی : ارادت بنده بفرمایيد حضرت احمد منتظری دام عزه، به پدر بزرگوار با عرض سالم و مراتب"
دارد و چشمانش به  ه ایشان بفرمایيد، عليرضا همچون روزگار کهن دل به سوی آن آستانب. تویى تو تو، فریادرس ناله مستانه

ایشان را بر بلندای قله عشق و آزادگى و والیت آزادگان ثبت کرده  به حضرت ابوی بفرمایيد تاریخ نام. ... قم دوخته است
ميدانيد که طى این سالها چه ميزان در شرح  البد. ..اندیشم که  در احيای خویش به لياللقدر رادمرد نجف آبادی مى ... .است

بر حضورش در  در رابطه با آقا... االوسط، الوطن، المجله، الحيات،  در الشرق. و گفته ام احواالت مراد و پيرم قلم زده ام
تالش گسترده مدنى دمکرات و آزاد، دیرسالى است که به  مدیریت جنبش ملى و اسالمى احرار ایران و برای برپایى مجمتع

در . عهده دار است نبرد مرد مردستانى به نام حسينعلى منتظری، پرچمداری مبارزات ملت ایران را مشغولم که جهان از یاد
کتابى در دست چاپ دارم در باره مرجعيت و . نصيب نگذارند بى این شبهای عزیز از ایشان بخواهيد مرا از دعای خيرشان

... انصار آقا را ميبوسم و  روی عزیز شما و سعيد خان و دیگر احباب و. درباره آقا استبخش اعظم آن  حاکميت جور، که
 با. ... دستم برسانيد تا در رسانه های جهانى و به ویژه عربى انعکاس یابد را به... لطف کنيد مطالب مربوط به حضرت آقا 

   ."لندن-دکتر عليرضا نوری زاده. تجدید ارادت
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ژورناليسمى که از : سر به آخوند است آرزوهایى که در این نامه مستتر است تصورات خام ژورناليسمى دست به مذهب و
ميخواهد  . تکرار شود اما بدون انقالب و آرزوهایش٥٧ميخواهد . پيمان اخوت دارد ٥٧ب  متنفر است، با ضدانقال٥٧انقالب 

سيب و مدرسه علوی و کميته استقبال امام تکرار شود  دیگری راه بيافتد، نوفل لوشاتو و زیر درخت" جنبش ملى و اسالمى"
مریدی مثل عليرضا نوری زاده  قالب تکيه کند وبر صندلى پرواز ضد ان" مردستانى به نام حسينعلى منتظری مرد"اما اینبار 

 ژورناليستها از مبارزات کارگران پاالیشگاه خبر ندارند، از نفرت کارگران از فکر نکنيد این. زیر بال آقار را بگيرد
 نه خير، کامال. اسالمى را نشنيده اند  تير را ندیده اند، صدای مرگ بر جمهوری١٨حکومت اسالمى سرمایه بيخبرند، 

چون   تير دست آخر نظام اسالمى را زیر و رو خواهند کرد؛١٨همين زنان و جوانان  برعکس، چون ميدانند همين کارگران،
واقعا که دنيای ذهنى این ژورناليسم، غرق در . ميگردند دقيقا همه اینها را ميدانند چشم بر قم دوخته اند و دنبال ناجى

  .است ماليخوليایى جاهالنه

  

 ٤٧در هفته نامه ایران پست، شماره منتشر شده 

  ٢٠٠٠ مارچ ٣، ١٣٧٨اسفند  ١٣
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 دین و سرمایه
 برای رهایى کامل از دین باید از مناسبات سرمایه داری رها شد

ارادگى، زبونى، درماندگى و بى نقشى انسان  خرافه دین نشانه مسلم بى. دین، در هر شکل و با هر پوششى یک خرافه است
مستاصل  يگانه ای است که بر سرنوشت انسان درمانده ودنيای یکه تازی نيروهای ب دنيای دین،. در سرنوشت خود است

خارج از اراده انسان، در مقابل انسان و مسلط  این نيروها که اینچنين خود را به مثابه نيروهایى. چنگ انداخته اند
  .يزنندم انعکاس ذهنى مناسباتى واقعى است که در جهان واقعى سرنوشت انسانها را رقم برسونوشت او نشان ميدهند، خود

سرمایه داری، انسان، نه با کار خود، نه با  این تحليل مارکس هرروز صحت خود را بيش از پيش نشان ميدهد که در جامعه
نميتوانند با یک  انسانها. ای آزادانه، آگاهانه و منطقى ندارد و نه با طبيعت امکان رابطه محصول کار خود، نه با همنوع خود

. تهيه شده، توليد را برای رفع نيازهای اجتماعى سازمان دهند و داوطلبانه، بر طبق طرحى از پيشهمکاری آگاهانه و آزادنه 
آگاهانه و هدفمند انسان با  رابطه. توليد دخيل است اما در رابطه با سازماندهى هدفمند آن بى اختيار است انسان در پروسه

در جامعه سرمایه داری، محصول اجتماعى کار . ن نيستداری ممک کار، توليد، طبيعت و انسان در درون نظام سرمایه
  .نيروهایى بيگانه از انسان و در مقابل رفاه و آزادی انسان قرار ميگيرند انسان به عنوان

رابطه ای خارج از کنترل و اراده خود است، مادام  به این ترتيب، مادام که رابطه سرمایه برقرار است، مادام که انسان اسير
واقعى اسير رابطه و  اجتماعى کار انسان از اراده و کنترل او خارج است، مادام که انسان در جهان سان، محصولکه کار ان

مناسبات کار مزدی انسان را به گرسنگى ميکشاند، بيخانمان ميکند،  نيروهایى بيگانه از انسان و مسلط بر او است، مادام که
بشر را در ورای اختيار و کنترل او  وادار ميکند، و به طور کلى سرنوشتميکند، به دزدی ميکشاند، به تن فروشى  بيکار

 آزادانه زندگى سعادتمند توسط خود انسان ميشود و باالخره مادام که انسان در رقم ميزند و مانع سازمان دادن آگاهانه و
  .خواهد شد استيصال است دین به عنوان انعکاس ذهنى این جهان بيگانه توليد و باز توليد

انسانى بر سرنوشت انسان است اما کارش کمک  خرافه دین اگر چه خود محصول تسلط مناسبات و نيروهایى بيگانه از آمال
. سرنوشت خود است کارش توليد و تحکيم بى ارادگى و درماندگى انسان در قبال. بيگانه است به بازتوليد و تداوم همين جهان

سلطه اش را خواب ميکند و گاهى نفرت انگيزترین هيجانها را  گاهى انسان تحت: کنددین این نقش را به طرق مختلف ایفا مي
در هر دو حالت، انسان دین  .فرقى نميکند. ميکند" بيدار"زمانى تخدیر ميکند؛ زمانى . مفلوک تحميل ميکند بر همين انسان

 اولى، پشت به حقایق دردناک زندگى در. یک جامعه سعادمند است زده عاجز از دخالت در سرنوشت خود برای رسيدن به
. مذهب، به هر جنایتى تن ميدهد حالت دوم تحت تاثير تبليغات مذهبى و در راه آمال تزریق شده توسط همين ميکند؛ و در

 حکومتهای مذهبى در بيست سال اخير، نمونه های. ناپذیر از حالت دوم است تجربه حکومتهای شوم مذهبى واقعيتى انکار
  .سعادت انسانى است بکار گرفتن دین و نيروهای مذهبى توسط سرمایه داری معاصر بر عليهمسلمى از 

اما در عين حال، . مناسبات سرمایه داری است یک جامعه آزاد، جامعه ای رها از مناسبات طبقاتى به طور کلى و مشخصا
بلکه نياز  معه ای است که در آن نه تنها دینجا. هر نوع خرافه و مشخصا خرافه دین است ای رها از یک جامعه آزاد، جامعه

شرم آور مقطعى از حيات انسان جایش در موزه  جامعه ای که در آن، دین به عنوان یادگار. به دین رخت بربسته است
نابود کرده،  خواهد شد که مناسبات طبقاتى سرمایه داری را زیر و رو کرده، کار مزدی را این سعادت نصيب نسلى. هاست
فقط در این صورت است که نه پروسه کار، نه . است  را بر روی پاهایش قرار داده و مقدرات خود را بدست گرفتهدنيا

است، محصول کار نه  کار، اجباری برای زنده ماندن نيست، کار نياز انسان. انسان بيگانه نيست محصول اجتماعى کار، از
  که زمينه های دین در دنيای واقعى خشک شده و جایى برای  ت استفقط در این صور. در مقابل انسان بلکه در خدمت اوست
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   .نمانده است توليد خرافه دینى

اگر دین در جهان . امکانپذیر است؟ نه  با کار سياسى، پيشرفت دانش بشری و کار فرهنگىآیا رهایى کامل از دین، صرفا
یک  نميتوان در یک جامعه طبقاتى و مشخصا در. باید در همين جهان واقعى خشکاند واقعى ریشه دارد، ریشه های دین را

  .جامعه سرمایه داری از شر دین به طور کامل رها شد

جریانات مذهبى از مقابل سعادت انسان در   دین، در وهله اول مصافى بر سر کنار زدن عملىمصاف بشریت معاصر عليه
 سياسى متشکل و بدست گرفتن قدرت توسط یک دولت سکوالر ميتوان و باید دین را از طریق یک مبارزه. همين دنيا است

به عقب نشاند طوری » امر خصوصى» تا پشت دروازه های. از نهادهای سياسى و اداری و آموزشى جامعه بيرون ریخت
 مذهب ميتواند هنوز در خود آگاهى فرد اسير در. پایان کار نيست. گام اول است اما این هنوز. که فقط مزاحم فرد معتقد باشد

کار دولت نيست، کار مقررات اجتماعى  رهاشدن از این دیگر کار سياست نيست،. مناسبات طبقاتى خود را بازتوليد کند
 این حتى با کوتاه کردن دست دین از نهادهای مدنى جامعه هم. از دولت نيست ار آگاهگری نيست، کار جدایى دیننيست، ک

آلوده کردن حيات اجتماعى، به حيات خود  دین در این سنگر، اگرچه با کمترین ظرفيت. هنوز به طور کامل ميسر نخواهد شد
  .يين دینى را توليد ميکند خود زیرورو شودمناسباتى که این تب ادامه خواهد داد تازمانيکه که

این تبيين از دین . »کنار خواهد رفت دین محصول جهل بشر است و در نتيجه پيشرفت دانش بشری خود بخود"رایج است که 
 مشاهده بدیهى است که دین در دنيای معاصر به حيات فعال خود در جوار عظيم این یک. امروز بهيچ وجه راهگشا نيست

روشنفکران و دانشجویان دپارتمانهای علمى فعال  محافل مذهبى، اتفاقا امروز در ميان. پيشرفتهای علمى ادامه ميدهدترین 
را از طریق اینترنت  «بتله هم«. بشری تا ميتوانند برای پيشبرد مقاصد سياسيشان استفاده ميکنند خود مذهبيون از دانش. است

ناشناخته . کوره راهها نميچرخانند، در شاهراه اینترنت ميگذارند ار بر االغ درطواف ميکنند؛ قران را بار خورجين و سو
آغاز تاریخ قرار نداریم که  ما در. جهان، امروز به هيچ وجه حضور دین در زندگى مردم را توضيح نميدهند های طبيعت و

امروز که پيشرفتهای خيره . کس ميکردندخيالى خود را در سر انسان منع در آن، نيروهای ناشناخته طبيعى بودند که بازتاب
مارکس صحت دارد که این نيروهای  دانش بشری، دنيای ناشناخته های طبيعت را درنوردیده، بيش از پيش این حکم کننده

خود  نيروهای راز آلود طبيعى، امروز جای. بيگانه در مقابل انسان قرار ميگيرند اجتماعى هستند که به صورت نيروی فعال
  . پيش خصوصيات اجتماعى به خود گرفته اندانسان، بيش از نيروهای بيگانه در مقابل.  نيروهای راز آلود اجتماعى داده اندرا به

همچنان بازتاب مذهبى واقعيت برسرجایش  قابل تامل است که اگرچه دانش اقتصاد سياسى پيشرفتهای گسترده ای داشته اما
 به موازات پيشرفت در عالم. به صرف پيشرفت دانش، خود واقعيت از بين نميرود این، به قول مارکس از آنجاست که. است

ميکشاند، کارگر را بيکار و بيخانمان و بى  اندیشه، در عالم واقعى مناسبات سرمایه داری هنوز بورژوا را به ورشکستگى
پيشرفت دانش  چ سطحى از عمق یابى وبا هي. پيشرفت دانش نميتواند جلوی این ها را بگيرد پناه ميکند و هيچ درجه ای از

این پيشرفت نميتوان انسان را از زیر سلطه نيروهای  اقتصاد سياسى نميتوان از چنگال دین رها شد چون با هيچ سطحى از
همين نيروهایى که در  برای رهایى بشر از دین باید انسان از کنترل. و نيازهای انسانى در آورد اجتماعى بيگانه از انسان

اجتماعى، یک انقالب اجتماعى، یک انقالب در همه -یک عمل طبقاتى و اینکار فقط از طریق. بل او قرار دارند رها شودمقا
عمل . کمونيستى امکانپذیر است اقتصادی، اجتماعى، سياسى و فرهنگى جامعه، و مشخصا یک انقالب کارگری و جوانب
 ت جامعه درآورد، امکان فراهم کند که این وسایل توليد با طرح آگاهانهمالکي اجتماعى ای که تمام وسایل توليد را به-طبقاتى

مناسبات اقتصادی و نه در جهان ذهنى اسير  در اینصورت انسان دیگر نه در. برای رفع نيازهای انسانى بکار برده شوند
مذهبى  نصورت است که انعکاستنها در ای. توليد شده اما در مقابلش قرار گرفته اند نيروهایى نخواهد بود که توسط خودش

  .است محو خواهد شد چون نيروی بيگانه ای که در مذهب منعکس ميشود محو شده

 ٥٠منتشر شده در هفته نامه ایران پست شماره 

  ١٣٧٩ فروردین ٤، ٢٠٠٠مارچ  ٢٤
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 "جدایى کامل دین از دولت"

 (در توضيح بندی از برنامه حزب کمونيست کارگری)

ميکند که قرنها بعد از کوتاه کردن  موضوع جدایى کامل دین از دولت مخصوصا با توجه به این حقيقت اهميت خاص پيدا
سياسى در غرب، در بخش دیگری از جهان، اسالم و جریانات مرتجع اسالمى  تگاههای قدرتدست مسيحيت و کليسا از دس

جمهوری اسالمى یکى از این . گرفتند داعيه حکومت سربرآوردند و با حمایت علنى و فعال دول غرب قدرت را بدست با
 ابتدایى مردم را با قوانين مذهبىحکومت سرمایه داری، دو دهه تمام حقوق  هاست که به عنوان یکى از خشن ترین اشکال

  .لگدمال کرده است

اگر چه از نقطه نظر . ضروری است قبل از پرداختن مفصل به موضوع جدایى کامل دین از دولت، طرح یک نکته مهم
 زنجير دین را از عملکردها و نهادهای خود باز کرده و دور انداخته مشروط به تئوریک وجود یک دولت سکوالر، دولتى که

کرد که در آن دین از دولت جداست اما  محو مناسبات طبقاتى سرمایه داری نيست، یعنى ميتوان جامعه ای طبقاتى را فرض
 .جامعه از دخالت دین، مشروط به نابودی مناسبات اقتصادی سرمایه داری است به طور واقعى، مصونيت ارگانهای اداره

زمينه های ادامه حيات دین را فراهم  و بى تامينى اجتماعى و سياسى،مناسباتى که با گسترش فقر و استيصال اقتصادی 
توانست  فقر اقتصادی بيداد ميکند، بى تامينى اجتماعى و سياسى حاکم است دین خواهد تا زمانيکه جامعه طبقاتى است،. ميکند

نوان ارگان طبقاتى صاحبان ثروت شده و دولت هم به ع به عنوان محل اتکایى برای توده مردم مستاصل و بى تامين بازتوليد
جوامع غرب بعد از  برای مثال مشاهده ميکنيد که چگونه در. سياسى و ایدئولوژیک متوسل خواهد شد به دین به عنوان ابزار

دولتى و نهادی شدن استقالل دولت از دین، امروز شاخه  صدها سال مبارزه فکری و سياسى عليه دخالت دین در نهادهای
های آموزشى  احزاب راست، برای بازگرداندن دین و آموزشهای دینى به قلمرو حکومت و عرصه سيحيت وهای مختلف م
  .فعال شده اند

  مشروط به سرنگونى حکومت اسالمى است" جدایى کامل دین از دولت"

قطعا . ه ای استسئوال حاوی یک تناقض پای آیا ميتوان جدایى کامل دین از دولت را به جمهوری اسالمى تحميل کرد؟ این
ها نمى تواند از  مبارزات قدرتمند توده ای به عقب نشينى هایى وادار کرد اما این عقب نشينى ميتوان رژیم اسالمى را بزور

سرمایه داری است و در عرصه سياست همان نقطه ای است  این مرز، در قلمرو اقتصادی مناسبات. مرز معينى فراتر برود
بنيان فکری و چهارچوب  اسالم. یعنى اسالميت رژیم: نام برده اند" خط قرمز"ها از آن با عبارت بار که سران رژیم اسالمى

و فقه اسالمى مبنای قوانين حکومتى است، معيار داوری در  فرامين و آیات و سنت. ایدئولوژیک جمهوری اسالمى است
در یک کالم اسالم برای  . و قضاوتهای اسالمى استو ابزار دستگاه اجرایى برای پياده کردن آن قوانين دستگاه قضایى است،

اگر از زیر پایش کشيده شود کل حکومت فرو . تکيه دارد حکومت به آن. است" عمود خيمه. "این حکومت ستون است
بيرون کشيد و خود  نميتوان این خشت و سيمان را از این ساختمان. سيمان ساختمان حاکميت است اسالم خشت و. ميریزد
نميتوان از حکومت اسالمى جدا کرد بلکه باید برای تحقق جدایى  در جمهوری اسالمى، دین را. ن را سرپا نگه داشتساختما

مثل جن " هجمه فرهنگى" بى دليل نيست حاکمان اسالمى از چيزی به نام. حکومت اسالمى را سرنگون کرد دین از دولت،
زیر سئوال رفتن بنيادهای دینى یک . هر چيز یک هجوم سياسى است زهجوم فرهنگى برای اینها قبل ا. اهللا ميترسند از بسم

استقبال از بازیکنان فوتبال،  و همچنين بى دليل نيست که سوت دانشجو، ورود زن به ورزشگاه برای. است حکومت دینى
  بيرون بریزند و نعرهکدام به تنهایى کافى است تا حشرات اسالمى از النه ها لباس آستين کوتاه، عقب رفتن حجاب زنان، هر

  این بوده که حکومت اسالمى در خطر  منظورشان از اسالم در خطر است هميشه". وای اسالم در خطر است"سر دهند که 
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 چند مشت زیر چانه امام زمان حواله داد کک در" کنکور وقت ظهور"نمایشنامه  به عنوان نمونه آخر، وقتى عباس در. است
آنها نه در فکر سرنوشت امام . بادستان خود اجرا کنند تنبان آیت اهللا ها افتاد، گریه شان در آمد و صف کشيدند که حکم خدا را

  . نایب امام زمان بودندسرنوشت حکومت زمان بلکه در فکر

امکانپذیر نيست پس تبليغ آن در عين تبليغ امکان  با توجه به این حقيقت که تحقق این مطالبه در چهار چوب رژیم اسالمى
مخصوصا . است چه فایده ای دارد؟ این، جزئى از مبارزه فعال برای سرنگونى خود این رژیم ناپذیری آن در نظام اسالمى

ميبرند نه تنها سرراست و صریح از محتوای این شعار حرف  جریاناتى که از خود به عنوان اپوزیسيون ناماینکه بخش غالب 
بلکه چشم به شعبه  ميکنند، خود و مخاطبين شان را با تصویر دست و پاشکسته از آن سرگرم ميکنند، نميزنند، ابهام گویى

از ارتجاع " قرائت مدرن"دوخته اند که شغلشان قالب کردن " المىاس چپ نو اندیش"ای از ایدئولوگ های اسالمى به نام  تازه
. مبارزه با خود رژیم است رو کردن دست این جریان سازش با رژیم اسالمى، یک بخش ضروری از. مردم است اسالمى به

 دیگر توضيح ماهوی رژیم اسالمى و جدایى دین از دولت و از طرف الزمه این کار از یکطرف اثبات و پافشاری بر تناقض
  .این مطالبه است محتوای مشخص

  در برنامه حزب کمونيست کارگری" جدایى کامل دین از دولت"شاخص های اصلى مطالبه 

به این معنى که هيچ . جدایى کامل است صحبت بر سر: اولين وجه برجسته این مطالبه را در فرمولبندی آن ميتوان دید
این یعنى جدایى . هيچ توجيه و توضيحى در هيچ سطحى از حاکميت مجاز نيست اسطحى از دخالت هيچ نسخه ای از دین ب

  .دین از دولت کامل

به معنى وسيع آن از دولت به معنای  دومين شاخص اینست که منظور از جدایى کامل دین از دولت، دور نگاه داشتن دین
اعتقادات مذهبى نيست و منظور از دولت هم دین صرفا ارجاع به باورها و  منظور از. وسيع کل دستگاه حکومتى است

نهادها، ارگانها، سازمانها، بنيادها، مراسم،  دین در برگيرنده باورها، آموزشها،. کابينه و ابزار اجرایى حاکميت نيست صرفا
اسه ليسان لباس ها و ک انسانى این باورها یعنى آیت اهللا ها، حجت االسالمها، طلبه ها و ایدئولوگ تبليغات، مساجد، و حاملين

سياسى، کل دستگاه حکومتى با تمام منضمات مقننه ای، قضایى،  و حکومت هم در برگيرنده کل قدرت. شخصى دین است
مجموعه دینى از این کليت سياسى  جدایى دین از دولت، جدایى کامل آن. ایدئولوژیک، آموزشى و تبليغاتى است اجرایى،

  .است

معنا و محتوای مشخص . جلوگيری ميکند ز کلى گویى، ابهام گویى، به ميخ و به نعل زدنسومين شاخص اینست این فرمول ا
مابه  ميدهد که تحقق عملى جدایى دین از دولت در حيات و زندگى روزمره مردم چه نشان. جدایى دین از دولت را باز ميکند

نا نيست که دولت ایدئولوژی رسمى ندارد بلکه به مع نشان ميدهد که جدایى کامل دین از دولت، فقط به این. ازای واقعى دارد
به عنوان  به عنوان مثال، آموزش و پرورش. دخالت در زندگى عمومى و اجتماعى مردم ندارد همان اندازه مهمتر دین حق

این سطح از صراحت مخصوصا در جوامعى مثل  .یک حق اجتماعى کامال باید از دست درازی خرافات مذهبى دور بماند
 مذهب چنگال هایش را از طریق ارگانهای حکومتى به تمام وجوه زندگى مردم فرو  ضروری است که در آن اختاپوسایران

برنامه حزب کمونيست کارگری، یک . آن است کلى گویى در باره این مطالبه، در حقيقت حاکى از عدم اعتقاد به. کرده است
  .دولت استتبليغ جدایى دین از  نمونه صریح، روشن و بى پرده در

اصوال سکوالر . حکومت نيست چهارمين شاخص اینست که دولت یک داور بى طرف و بيخاصيت در رابطه ميان دین و
طرفداری فعال از موازین سکوالر در جامعه و سکوالر . چيزی دیگر بودن دولت یعنى طرفداری از چيزی و مخالفت با

پدارنه به قتل برساند، مردی حد  ، پدری فرزندش را با اختيارات مذهبىآن" بيطرف"دولتى که زیر نگاه . دولتى ماندن قدرت
مخصوصا در شرایط ایران که حتى با سرنگونى رژیم اسالمى، بازمانده . نيست شرعى در مورد زن اجرا کند دولت سکوالر

خواهند کرد از منافع قدرت، سعى  فرقه های اسالمى با اتکاء به ثروت و سالح و مزدوران به ارث رسيده از دوران های
  مقابل  بمراتب فعال و قدرتمند در تامين مصونيت و امنيت شهروندان آن جامعه در فرقه ای خود دفاع کنند دولت باید نقش
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نه تنها باید از . دین از دولت، کامال طرفدارانه عمل کند دولت سکوالر، باید برای تداوم و استحکام جدایى. دخالت دین ایفا کند
آزادی، آسایش و شادی  های دولتى جلوگيری کند بلکه همچنين باید هر اقدام و فعاليت دینى را که با ورود دین به عرصه

  .مورد در بخش بعدی مفصلتر خواهيم پرداخت به این. یرت دارد ممنوع کندشهروندان آن جامعه مغا

حزب است و حزب آنرا جزئى از  پنجمين شاخص اینست که در عين حال که این بند بخشى از رئوس مطالبات اصالحى
 ر در این زمينه بهميداند در عين حال هيچ توهمى ندارد که کوچکترین تغيي مطالبات کارگران برای تحميل به نظام موجود

در . رژیم ارتجاعى جمهوری اسالمى است ترین حقوق و آزادیهای فردی و مدنى در گرو بزیر کشيدن عنوان بخشى از بدیهى
 در گرو سرنگونى رژیم اسالمى است و با برقراری جمهوری سوسياليستى تحقق یک کالم، تحقق جدایى کامل دین از دولت

  .مييابد و تضمين ميشود

  سکوالر، یک دولت طرفدار و اکتيودولت 

مقابل دخالت دین در شئونات و امور  دولت سکوالر که یک شاخص بسيار مهمش غير دینى بودن آن است نميتواند در
به این معنا حکومت سکوالر مورد نظر حزب، . خاصيت و بى عمل باشد سياسى، اداری و آموزشى جامعه بى طرف، بى

حاکميت، و دست درازی  ید بالفاصله اقدامات مشخص و عاجلى را برای قطع دخالت دین درسوسياليستى با یعنى جمهوری
موازین "رئوس این اقدامات در بندی از برنامه حزب تحت عنوان  .دین در زندگى اجتماعى مردم در دستور خود قرار دهد

مختصرا به آن . شده است تفصيل بازبه " مذهب، مليت و و قوميت"و مشخصا در بند " فرهنگى مدرن و پيشرو اجتماعى و
  .ميپردازیم

احکام مذهبى است نه تنها باید کليه قوانين  در هر جامعه ای و مشخصا در جامعه ای مثل ایران که سراپای قوانينش بر مبنای
مذهبى و  حکومت اسالمى ملغى اعالم شود بلکه باید هر اشاره ای به مضامين و ارجاعات دینى، یعنى کليه قوانين دوران

ترین دستاوردهای بشریت در زمينه حقوق اجتماعى به  متاثر از مذهب از قوانين حذف شود بجای آن پيشرفته ترین و مدرن
ننگينى از دوران  این یعنى اعالم قوانين مبتنى بر شرع اسالمى به عنوان یادگار. جایگزین شود عنوان مبنای تدوین قوانين

مشخصا اسالم از قوانين ناظر بر محيط کار، رسانه ها،  پاک کردن هر اثری از دین واین یعنى زدودن و . حکومت دینى
  ... مرد، کتب و مواد آموزش و پرورش و خانواده، رابطه زن و

بندی علنى انسان به رسمى و غيررسمى  اعالم مذهب معينى به عنوان مذهب رسمى و مهمتر از آن مذهب دولتى یعنى درجه
 هویت از پيشى برای هر کودک تازه چشم به جهان گشوده، یعنى غير عادی، غير عتقادات، یعنى تحميلبرمبنای باورها و ا

در جمهوری . از حيطه دین رسمى است رسمى، کفرآلود و ممنوعه اعالم کردن باورهای متفاوت و هر اعتقادی که خارج
 زده امامى بدنيا مياید و با همين خرافه همفرض مى شود کودک دوا. حکومتى است اسالمى، شيعه اثنى عشری دین رسمى و

رسمى انسان، لحظه به لحظه مثل سایه  در رژیمى مثل جمهوری اسالمى، این درجه بندی علنى و. باید دنيا را ترک کند
 در مراسم تولد، در شناسنامه، در مدرسه، در کنکور ورودی، در مراسم فارغ .انسان را در زندگى روزمره دنبال ميکند

نابرابر و بى حقوق زن، در اوراق انتخابات، و  صيلى، در استخدام، در مراسم ازدواج، در رسمى اعالم کردن موقعيتالتح
شهروند باز کند  یک دولت سکوالر باید این یوغ آزاردهنده را از سر. سایه دنبال انسان است دست آخر در مراسم مرگ مثل

ارجاع به مذهب افراد در اوراق هویتى و اداری مربوط به  سناد و هر نوعمشخصا باید انتساب افراد به هر نوع مذهب در ا
اینکه انسان از همان بدو  مقوله مذهب رسمى به عنوان اولين اقدام یک دولت سکوالر یعنى اعالم رسمى لغو. آنها لغو شود

  .تفکرش در باره دنيا را انتخاب کند تولد با این حق زاده ميشود که بعدا آگاهانه طرز

کند؟ آیا باید این بنيادها همچنان بچاپند و بخورند و به  یک دولت سکوالر با بنيادها و نهادهای ریز و درشت مذهبى باید چکار
چندان اهميت  ندهند؟ این سئوال مخصوصا در رابطه با جامعه بعد از سرنگونى رژیم اسالمى صد هيچ مرجعى حساب پس

دارایى ها و اماکنى که در طول حکومت اسالمى بدست   باید کليه اموال ودر برنامه حزب تصریح شده است که. دارد
  نهادهای منتخب مردم  مستضعفين و بنياد شهيد افتاده است مصادره و بازپس گرفته شوند و در اختيار بنيادهایى از قبيل بنياد
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 این، بلکه باید هرگونه تقویت مالى و مادی و معنوی مذهب و فعاليتها و نه تنها. برای استفاده های عام المنفعه گذاشته شوند
ی مذهبى مثل هر بنگاه و نهاد و فرقه ها باید ادیان. نهادها و فرقه های مذهبى توسط دولت و نهادهای دولتى ممنوع شود

دریافتى ها  قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاهها تبعيت کنند و حسابها و دفاتر و خصوصى ثبت رسمى شوند و از کليه
  .و پرداختى هاشان از طرف مراجع قانونى کنترل شوند

کفن پوشى و قمه زنى و زنجير . است مراسم مذهبى غير انسانى و خشونت آميز برای فرقه های اسالمى یک عمل طبيعى
 برعکس، اینها برای هر. برای این فرقه ها طبيعى، هيجان انگيز و لذتبخش است زنى و سربریدن حيوانات در مراسم قربان

غير انسانى، ناسالم، غير بهداشتى و نوعى  آدميزاده ای که به سالمت و سعادت خود و همنوعش احترام ميگذارد غيرعادی،
زندگى آرام  نه تنها مرگ و خونریزی را تبليغ ميکنند بلکه آزادی شهروند جامعه برای این مراسم غير انسانى،. تتوحش اس

و شاد برای همه صریحا ميگوید که هر نوع مراسمى که  برنامه حزب، از موضع دفاع از زندگى آزاد و آرام. را سلب ميکنند
آرامش و احساس  همه مغایر باشد، هر نوع ابراز وجود مذهبى که مخلمردم و با اصل برابری  با آزادیها و حقوق مدنى

و مقررات مربوط به بهداشت و سالمت افراد و محيط زیست و  امنيت مردم باشد، هر نوع مراسم و رفتار مذهبى که با قوانين
ياليستى مورد نظر حزب، سوس به این معنا در جمهوری. حمایت از حيوانات مغایر باشد باید ممنوع شود قوانين مربوط به

اش کودک خردسال را کفن بپوشاند و در ميان نعره کشى قمه زنها تيغ  هيچ پدری مجاز نخواهد بود تحت عنوان حقوق مذهبى
مقابل مراجع دفاع از کودک  حمایت قاطع از چنين کودکى مسئوليت دولت است و چنين پدری باید در. بکشد بر سرش

  .پاسخگو باشد

سال حکومت اسالمى گویاترین شاهد در  وضعيت کودکان در بيست. اع ترین قربانيان یک رژیم مذهبى هستندکودکان بى دف
مادران و  انداخته اند و در بيابانهای جهنمى مين تکه پاره شان کرده اند؛ همراه کليد بهشت برگردن آنها. این مورد است

هيچ مرجعى پاسخگو نبوده اند؛ کودکان دختر را از سن نه  اند و بهپدارنشان زندانى کرده اند، آنها را بنام حق پدری کشته 
فرستاده اند؛ چادر و  "خانه بخت"بازی، ورزش، عروسک محروم کرده اند و به تجاوزخانه ای به نام  سالگى از مدرسه،

رسه باز شده با وقتى پایشان به مد. کودکانه محرومشان کرده اند مقنعه بر سرشان کرده اند و از آفتاب و آب و لذت
در چنين . کودکانه محروم کرده اند کودکان را در یک کالم از زندگى. مذهبى رشد فکریشان را خفه کرده اند آموزشهای

 به. کودکان و ایجاد شرایط و فضای آزاد و خالق برای آنها یک امر حياتى است جامعه ای، بریدن دست مذهب از زندگى
برنامه حزب . را در دستور قرار داد جهت، باید جدایى کامل مذهب از آموزش و پروشعنوان ضروری ترین اقدام در این 

کليه قوانين و مقرراتى را که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند  تاکيد ميکند که دولت کارگری، بالفاصله
دارس و موسسات آموزشى را م اعالم کرده و تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبيين مذهبى موضوعات در ملغى

مصونيت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و  این یک اقدام مهم برای. ممنوع اعالم خواهد کرد
  .مذاهب و نهادهای مذهبى است معنوی

بعد از گرفتن قدرت از نظر حزب کمونيست کارگری، اینها بخشى از رئوس اقداماتى است که دولت کارگری باید بالفاصله 
  .به مورد اجرا بگذارد

آماده " جامعه اسالمى ایران"مردم نيست؟ آیا  آیا این تبيين از جدایى دین از دولت افراطى نيست؟ بى اعتنایى به فرهنگ
ه است ک شده جمهوری اسالمى" نواندیش"خواهد شد؟ اینها سئواالت ماليخوليایى پادوهای  پذیرش این سطح از محدودیت دین

دیده اند که چگونه زیر نگاه . سرگيجه گرفته اند اتفاقا از تنفر عميق همين مردم از هرگونه دخالت دین در زندگيشان
اینها . پناه برده اند تمسخر ميشود، جوانان از دست ميروند، و ناگزیر به قرائت دیگری از اسالم نگرانشان مقدسات اسالمى

  .زندگيشان لحظه شماری ميکنند ن دست دین ازسئواالت مردمى است که برای کوتاه کرد
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