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سرسخن

که  می آید  پیش  کم تر  این  روزها 
خبری  اسالمی  جمهوری  رسانه های 
نداشته  کشور  کنار  گوشه  در  اعدام  از 
باشند. در همین چند روز گذشته اخبار 
کرمان،  قزوین،  شهرهای  در  اعدام هایی 
تهران، سنندج و اهواز منتشر شد. جرم ها 
عموما مشابه اند. دزدی، قتل، تجاوز، خرید 
و فروش مواد مخدر و... در مواردی موضوع 
جرم کال مشکوک است و از طرف مجریان 
امر نیز مسکوت گذاشته می شود که اغلب 
سیاسی.  جرم های  به  می شود  مربوط 
در  زندانیان سیاسی  از  برخی  اکنون  هم 
در  بعضی ها  هستند.  وخیمی  وضعیت 
آستانۀ  در  و  خشک اند  غذای  اعتصاب 
مرگ. از مالقات محروم اند و در سلول های 
انفرادی بسر می برند. برخی اعدام ها آشکارا 
خصلت سیاسی دارند. مانند اعدام جوانان 

عرب در شهر اهواز. 
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل 
در جمهوری  اعدام  آمار  در سال 2011 
اسالمی بسیار باال بوده است. در این سال 
634 نفر در ایران اعدام شده اند که 7 نفر 
آنها کمتر از 18 سال داشته اند. این رقم 
اول جهان  مقام  به  را  اسالمی  جمهوری 
رسانده  اعدام  حکم  اجرای  زمینۀ  در 
مخفیانه  نفر   274 تعداد،  این  از  است. 
عام  مالء  در  مورد   50 شده اند.  اعدام 
با  سوزاندن  شالق،  است.  گرفته  صورت 
سیگار و فلز داغ، تجاوز جنسی به زنداني، 
مشکوک  مرگ های  مخفیانه،  اعدام های 
زندانیان، اجرای قانون قطع انگشتان و... 
اسالمی  حکومت  مجازات های  جمله  از 
آمده  در   اجرا  به  سال  این  در  که  است 
است. اعدام های مخفیانه و یا قرار دادن 
زندانی در شرایط دشوار بیماری و محروم 
بمیرد،  که  جایی  تا  پزشک  و  درمان  از 
جزائی  نظام  در  موازی  روش  یک  به 

جمهوری اسالمی تبدیل شده است.
در  فرانسوی  فیلسوف  فوکو  میشل 
کتاب »مراقبت و تنبیه« دوره های مختلف 

و  شکنجه  و  زندان  زمینه  در  را  تاریخی 
تغییراتی که در این عرصه صورت گرفته، 
بررسی می کند. او  زجرکش کردن فردی 
که متهم به ترور شاه فرانسه در سال 1757 
بود را در جزئیات تشریح می کند. مجازاتی 
که برای زهر چشم گرفتن از مردم باید در 
یک نمایش عمومی، در مالء عام، صورت 
ارعاب  مجازات،  اصلی  هدف   می گرفت: 
عمومی،  نمایش های  این  در  بود.  مردم 
همواره جالد و کشیش پهلو به پهلو، در کنار 
متهم بینوا قرار می  گرفتند. جالد دست و پا 
را می برید و کشیش انجیل به  دست برای 
آرامش روح او دعا می خواند. صحنه هایی 
که شبیه اش را هنوز در مستندات ساخته 
اعدام  قانون  ضد  کنش گران  توسط  شده 
اشاره  فوکو  می کنیم.  مشاهده   آمریکا  در 
که  کیفری  این سبک  بعدها  که  می کند 
جرم  برای  هم  و  سیاسی  جرم  برای  هم 
عادی به کار می رفت، ملغی شد. در دوره 
جدید جسم محکوم را در مالء عام  آش و 
الش نمی کردند اما سیاست پادگانی کردن 
دقیقه  یک  هر  که  کردند  اتخاذ  را  زندان 
نافرمانی از این سیاست موجب تنبیه های 
خشن بود. دیگر بدن محکوم را چهار شقه 
نمی کردند و به قول فوکو »بدن به منزلۀ 
آماج اصلی سرکوب کیفری ناپدید شد« و 
جای آن را روان متهم گرفت و نام آن را 
»انسانی شدن کیفر« گذاشتند. محکومین 
باید  نهایت تحقیر می شدند.  باید در حد 
با لباس های راه راه و سرهای تراشیده از 
دیگران متمایز می شدند و مورد تمسخر 
توده های  یا  و/  حکومتی  اوباش  و  اراذل 
ناآگاه قرار می گرفتند. به گردن آنان طوقی 
آهنی آویخته می شد و به پاهای شان زنجیر 
می بستند و نگهبانان شمشیر به دست آنان 

را مرتب زیر کنترل داشتند و.....
پیش  نیم  و  قرن  یک  حدود  در  اگر 
چرخ شکنجه، اعدام های ماتم زا در انظار 
عمومی و اعتراف به گناه در برابر چشم 
عموم، در اروپا ملغی شد اما در جمهوری 
اعمال وحشیانه و  این  ایران چرخ  دینی 

ضد انسانی با سرعت می گردد.
سخن  هر  اسالمی  جمهوری  در 
نظم  با  مغایرت  کم ترین  که  عملی  و 
طبقاتی و باورهای نظام داشته باشد جرم 
به حساب می آید و کیفر دارد. مجازات ها 
دین  قوانین  طبق  دینی  حکومت  در 
و  عمق  و  می گیرد  انجام  شریعت  و 

جرم!
مجازات!
ارعاب!

از مارس 2011 تا ژوئیه 2012 )یعنی 
از بهار سال 1390 تا تابستان امسال( چه 
چرخش هایی که در اوضاع سوریه صورت 
تانک های  دادن  جوالن  از  است.  نگرفته 
ارتش بشار اسد در شهر درعا و به خاک 
و خون کشیدن معترضان تا انفجار بمب 
در نشست عالی امنیتی در قلب دمشق و 
کشته و زخمی شدن تعدادی از باالترین 
مسیر  رژیم.  اطالعاتی  و  نظامی  مقامات 
از  که  عادالنه ای  جنبش  دیگر  را  وقایع 
بطن جامعه برخاسته و چند دهه استثمار 
و فساد و ستم ملی و مذهبی را به چالش 
گرفته، تعیین نمی کند. این جدال مرتجعان 
وابستۀ حاکم بر سوریه با نیروهای مرتجع 
بر  که  است  غربی  قدرت های  به  وابسته 

تحوالت سایه افکنده است. 
خودجوش   2011 مارس  تند  تکان 
خط  زیر  خشم  فشردۀ  مردمی.  و  بود 
را  جامعه  درصد   50 که  بود  فقری هایی 
تشکیل می دهند. اعتراضی بود به حاکمیت 
عشیره ای  بورژوا  فاسد  و  نازک  قشر 
مسیحی شان.  و  سنی  شریکان  و  علوی 
تحمل  وضعیت  در  ریشه  اعتراض  این 
و  طبقاتی  ستم  که  داشت  ناپذیری 
ستم ملی و ستم مذهبی شاخص هایش 
اجباری  چندشغله های  طغیان  بودند. 
برابر طبقه  در  بود  بیکار  و خیل جوانان 
»بیکاری«اش  که  سرمایه دار  حاکمۀ 
جز  مشغله ای  و  است  دیگری  جنس  از 
و  مردم  سرکوب  و  زدن  جیب  به  سود 
سرمایه داری  بزرگ  قدرت های  نوکری 
دیگر خیزش  جنبه  ندارد.  و شرق  غرب 
2011 عکس العمل جامعه ستمدیدگان 
بعث  رژیم  دیرینه  ستم های  به  بود  کرد 
را  هویت شان  اسلحه،  زور  به  که  سوریه 
نفی کرد و زمین های شان را از چنگ شان 
در آورد. خیزش ماه مارس رنگ و بوی 
رنگارنگ  و  جوان  داشت.  عربی  بهار 
بدون  و  نو  و  متفاوت  زندگی  یک  و  بود 

البته  سرکوب را جست و جو می کرد. و 
نبود  بهار عربی در  نمونه های  مثل سایر 
احزاب کمونیست انقالبی، بی بهره بود از 
دورنما و راه و نقشه و رهبری روشن برای 
کسب پیروزی، برای یک انقالب ریشه ای 

اجتماعی. 
در آغاز، رفتار آمریکا و اروپا با خیزش 
ثباتی  بی  که  به خطراتی  توجه  با  مردم 
اوضاع سوریه می توانست برای اسرائیل و 
کل منطقه به همراه داشته باشد، سکوت 
و اکراه بود. شاید بروز روندهای غیر قابل 
ناپذیر در صحنه های  بینی و مهار  پیش 
این احتیاط موثر  دیگر »بهار عربی« در 
رقابت های  به  توجه  با  شاید  یا  بود. 
بین المللی شان با روسیه و چین، بی سر 
و صدا به دنبال طراحی نقشه ای جامع تر 
جدید  شرایط  در  منطقه  کل  برای 
به  بعث سوریه  رژیم  به هر حال،  بودند. 
غربی  امپریالیست های  برای  وجه  هیچ 
به  خودی«  »غیر  یا  غریبه  نیروی  یک 
غربی ها  سال  سالیان  نمی آمد.  حساب 
جنبش  گوشمالی  گاه  و  کنترل  وظیفه 
هیئت  به همین  را  فلسطین  آزادیبخش 
حاکمه سپرده بودند. کشتار فلسطینیان 
به سال 1976 در اردوگاه تل زعتر لبنان 
توسط حافظ اسد پدر بشار انجام شد تا 
فلسطین  جنبش  به  را  اسرائیل  با  صلح 
رژیم  تنگاتنگ  همکاری  کند.  تحمیل 
سوریه با آمریکایی ها و ائتالف جنگی شان 
علیه رژیم صدام به هنگام اشغال کویت 
پوشیده  هیچکس  بر   1991 سال  در 
سال  در  که  بود  رژیم  همین  نیست. 
مشترک  نقشه  یک  چارچوب  در   1998
عبداهلل  آمریکا،  دستور  به  و  المللی  بین 
کردستان  کارگران  حزب  رهبر  اوجاالن 
خاک  از  خروج  به  مجبور  را  )پ.ک.ک( 
امنیتی  ماموران  به  نهایتا  تا  کرد  سوریه 
ترکیه تحویل داده شود. امپریالیست های 

سرنوشت مردمسـوریه و تحـوالت 
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تحریم  نگران  می گوید:  نژاد  احمدی 
نفتی ایران نباشید. نفت فقط 10 درصد 

اقتصاد کشور را تشکیل می دهد!
اگر به او رو بدهید مطمئنا آمار و ارقام 
می کشد  بیرون  جیبش  از  نمودارهایی  و 
که حتی همان نقش 10 درصدی نفت در 
اقتصاد ایران را هم زیر سوال می برد! بودجۀ 
سال 1391 کشور را که بعد از 3 ماه تاخیر 
باالخره به مجلس شورای اسالمی ارائه داد 
با زد و بند جناح ها در اردیبهشت ماه  و 
به تصویب رساند مقابل چشمش بگیریم: 
پس چرا بودجۀ امسال هم مثل سال های 

قبل بوی نفت می دهد؟ 
نوشتن  هنگام  به  نژاد  احمدی  تیم 
بودجه همه تالش خود را به کار برده اند که 
هیچ کس نتواند از آن سر در بیاورد. نتواند 

دخل و خرج را به هم مرتبط کند. یکی از 
معدود نکات روشن بودجۀ 91 رقم 566 
هزار میلیارد تومانی آن است. ولی بخش های 
مختلف بودجه، زیاد از هم تفکیک نشده و 
از ذکر ارقام مشخص طفره رفته اند. با این 
همه روشن است که درآمدهای نفتی رکن 
بودجه سال 91 است. همان نفتی که بنا به 
ارزیابی روزنامه دنیای اقتصاد 5 / 42 درصد 
از اقتصاد کشور روی درآمدش می چرخد. 
همان نفتی که سران و سالطین حاکم بر 
دنیا به دنبال تسلط برآنند و برایش جنگ 

راه می اندازند. 
نفت و گاز هشتاد درصد از صادرات 
اتکای  و  اتصال  را شامل می شوند.  ایران 
تعیین کننده بودجه ایران به نفت و گاز 
جهانی  قیمت  در  نوسان  که  شده  باعث 

قلب سیاه 
       اقتصاد

نفت و گاز، و میزان تولید و فروش آن و ارز 
حاصل از آن )که به سیاست های جهانی 
قدرت های امپریالیستی مرتبط است( بر 
مستقیما  کشور  بودجه  درآمدی  منابع 
می تواند  نوسانات  این  می گذارد.  تاثیر 
را  بودجه نویسان  کتاب های  و  حساب 
کسری  چنان  دارد  امکان  بریزد.  هم  به 
بیش  دولت  که  آید  وجود  به  بودجه ای 
ماهیانه  حقوق  پرداخت  از  گذشته  از 

کارگران و کارکنانش عاجز باشد. 
در بودجۀ متکی بر درآمدهای نفتی 
از  دولت  اجرایی  دستگاه های  استفاده 
سی میلیارد دالر تسهیالت مالی خارجی 
)فاینانس( مجاز شمرده شده که قرار است 
به طرح هایی که از نظر دولت توجیه فنی 
و اقتصادی و مالی داشته باشد، اختصاص 
داده شود. به عالوه قرار است ده میلیارد 
در  خارج  ارزی  منابع  محل  از  هم  دالر 
استفاده  گاز  و  نفت  توسعه ای  طرح های 
شود. با توجه به تحریم ها و کاهش حدود 
یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران؛ 
و همینطور با افزایش تولید و صدور نفت 
بهای  لیبی و عراق،  و  عربستان سعودی 
نفت به میزانی که جمهوری اسالمی فکر 
معنایی  این  و  رفت  نخواهد  باال  می کرد 

جز کسری بودجه بیشتر ندارد. 
بودجه،  در  نفت  درآمد  از  ارز حاصل 
جهان  اقتصادی  سیاست های  به  بسته 
کار  به  مختلف  طرق  از  سرمایه داری 
مصرف  به  آن  از  بخشی  می شود.  گرفته 

را  اسرائیل، سوریه  دولت  توافق  با  غربی 
در تامین »امنیت« لبناِن بعد از سال های 
در  و  بودند  کرده  شریک  داخلی  جنگ 
و  امنیتی  بخش  و  ارتش  کنترل  واقع 
را  لبنان  در  دولتی  بوروکراتیک  دستگاه 
عین  در  بودند.  سپرده  آن ها  به  عمدتا 
حال، لبنان و نیز عراق طی سه دهه به 
سوریه  حاکمۀ  طبقه  منافع  تالقی  نقطۀ 
با جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده و 
منافع مشترک استراتژیک، این دو رژیم 
هم  به  فزاینده ای  شکل  به  را  مرتجع 

متصل کرده بود. 
در  حکومتی  ضد  جنبش  شروع  با 
از  هراس  در  اسد  رژیم   2011 مارس 
لیبی  و  مصر  و  تونس  صحنه های  تکرار 
توجه  با  و  آورد  روی  شدید  سرکوب  به 
به ناکارآیی پلیس، ارتش را به جان مردم 
سپاه  نیروهای  از  نفر  هزاران  انداخت. 
اعزامی  امنیتی  نیز مشاوران  و  پاسداران 
از ایران مستقیما در سرکوب های آغازین 
در  اعتراضات  شاید  تا  کردند  شرکت 
نطفه خفه شود. این چنین بود که پای 
جمهوری اسالمی در باتالق وقایع سوریه 
فرو رفت، به آماج شعارهای خشمگینانه 
و  شد،  تبدیل  سوری  تظاهرکنندگان 
سرنوشت یا دقیق تر گفته باشیم موقعیت 

وضعیت  به  پیش  از  بیش  منطقه ای اش 
هیئت حاکمه فعلی سوریه گره خورد. 

معکوس  تاثیر  اما  شدید  سرکوب 
داشت. خشم مردم بیشتر شد، اراده شان 
گسترده تر.  اعتراضات شان  و  قوی تر 
مسیری  روی  سوریه  سیاسی  تحوالت 
به  پا  آشکارا  افتاد. غربی ها  بازگشت  بی 
میدان گذاشتند و خواهان کناره گیری 
که  هم  روسیه  دولت  شدند.  اسد  بشار 
اسد  رژیم  و حامیان قدیمی  از دوستان 
نظم  پشت  فعاالنه  می شود  محسوب 
آمریکایی  رقیبان  به  و  ایستاد  موجود 
راه هرگونه  که  اعالم کرد  اروپایی اش  و 
تغییر  و  سوریه  دولت  بر  فشار  اعمال 
کرد.  خواهد  سد  را  کشور  آن  در  رژیم 
یک جنگ کثیف نیابتی دیگر در منطقه 
و  روسیه  به  طرفش  یک  که  شد  آغاز 
است  متکی  اسالمی  جمهوری  و  چین 
فرانسه  و  آمریکا  به  دیگرش  طرف  و 
و  ترکیه  مثل  مهره هایی  و  انگلیس  و 

عربستان و قطر.
دارد  نام  سوریه«  آزاد  »ارتش  آنچه 
از  مختلف  نظامی  عملیات  مسئولیت  و 
جمله بمب گذاری های جدید در دمشق 
را به عهده گرفته ارتش و سازمان امنیت 
ترکیه )میت( سازمان داد. نهادی که به 
سرعت باندها و فرماندهان نظامی ناراضی 

در ارتش سوریه را جذب کرد و با نیروهای 
شبه نظامی فرقه های رنگارنگ بنیادگرای 
مالی  کمک های  آمیخت.  در  اسالمی 
عربستان و نیروهای شبه نظامی مرتجع 
و تازه نفس اعزامی از لیبی هم به یاری 
»ارتش آزاد« آمد. درست همان موقع که 
آمریکا و اروپا و مقامات ناتو رسما اعالم 
برای  نظامی  راه حل  می کردند »مخالف 
آسیایی  اورو  بازوی  هستند،  سوریه« 
آن ها یعنی ترکیۀ »اسالمی معتدل« راه 
حل نظامی را به اجراء گذاشت. هم زمان 
»شورای ملی سوریه« با حضور چشمگیر 
تا نقش  نیروهای اسالم گرا تشکیل شد 
رژیم  علیه  دیپلماتیک  سیاسی  اهرم 
سوریه را بازی کند و نیروهای اپوزیسیون 
را زیر یک چتر گرد بیاورد )یا در واقع در 
غربی  امپریالیست های  خدمت طرح های 

به خط و هرس کند(.
و  وابسته  نیروهای  از آن پس، دست 
مزدور آمریکا و اروپا روز به روز قوی تر شد 
و موضع رژیم جنایتکار سوریه روز به روز 
مستقیم  حمایت  و  همکاری  تر.  ضعیف 
جمهوری اسالمی و مانورها و تاکتیک های 
سیاسی و دیپلماتیک برادران بزرگ رژیم 
بعث یعنی روسیه و چین نیز نتوانست آب 
رفته را به جوی باز گرداند. امروز اوضاع به 
جایی رسیده که سران جمهوری اسالمی 

مجبورند با وحشت نظاره گر روزهای تیره 
و تار مهم ترین متحد منطقه ای شان یعنی 
رژیم بشار اسد باشند؛ و پشت پرده این در 
و آن در بزنند تا شاید بتوانند پل های خراب 
فردای شان  روابط  و  کنند  مرمت  را  شده 
را  اسد  است جای  قرار  مرتجعینی که  با 

بگیرند بیش از اندازه خصمانه نباشد. 
بر  تحوالت  جاری  روند  نتیجۀ 
سوریه  مردم  عادالنه  خیزش  سرنوشت 
علت  هر  به  اگر  است.  روشن  پیشاپیش 
جاری  تحوالت  سیر  قاعده«،  »خالف 
به طور کلی هیئت  یا  اسد  بشار  نفع  به 
این ها  و  کند  چرخش  کنونی  حاکمه 
از  بخشی  با  ائتالف  در  یا  و  تنهایی  به 
حکومتند  از  خارج  امروز  که  مرتجعینی 
در قدرت باقی بمانند، انتقامی سخت از 
خیزش  شروع  با  که  معترضی  توده های 
شدند«  دردسر  همه  این  »باعث  خود 
خواهند گرفت. و اگر از قدرت کنار زده 
شوند که به احتمال قوی چنین خواهد 
ائتالف  دست  به  امور  رشتۀ  سر  شد، 
که  افتاد  خواهد  مرتجعین  از  دیگری 
با سرکوب هرگونه  بارها امتحان خود را 
داده اند.  پس  آزاداندیشی  و  ترقیخواهی 
منجمله همین ها که امروز پشتوانۀ دینی 
عملیاتشان فتوای فسیل های سلفی علیه 
که  همین ها  است.  منافق«  اسد  »بشار 

تحوالت سوریه...

سرمایه گذاری مستقیم می رسد، بخشی به 
صورت اعتبارات بانکی یا کاالهای وارداتی 
خدمات  و  صنایع  بخش  وارد  واسطه ای 
مصرفی  کاالهای  ورود  برای  یا  می شود، 
آنجا  تا  هزینه می شود.  غذایی  مواد  مثل 
که به بخش کشاورزی مربوط است، این 
گونه سیاست گذاری وارداتی همانگونه که 
ورشکستگی  به  می بینیم  بازار  در  امروز 
کشاورزان و مهاجرت آنها به دنبال کار به 

شهرها می انجامد.
بخشی از هزینه ها در بودجه امسال، 
به  است  مربوط  قبل،  سال های  مانند 
ایدئولوژیک  و  سیاسی  پایه های  تقویت 
ایثارگران  حکومت. یعنی پولی که خرج 
می شود؛ یا سهمی که برای آستان قدس 
رضوی کنار گذاشته شده؛ و یا کمک به 
عالیات.  عتبات  و  دینی  و  زیارتی  اماکن 
این  اساسی  بخش  همیشه  مثل  البته 
دستگاه  به  مربوط  ردیف  یعنی  هزینه ها 
نیروهای سرکوب  و  و جاسوسی  امنیتی 

در بودجه مخفی مانده است.
ظاهرا  چه  اگر   91 سال  بودجه 
فراطبقاتی نوشته شده است و کل کشور، 
کل اقتصاد، کل منابع را با حد متوسط ها 
واقع  به  اما  می دهد  ارائه  سرانه ها  و 
است.  آمیز  تبعیض  و  طبقاتی  برنامه ای 
درجه استثمار و میزان سودی که طبقه 
حاکم در نتیجۀ اجرای این بودجه به آن 
موقعیت  با حفظ  واقع  در  دست می یابد 
ستمدیده  طبقات  بردگی  و  فرودستی 
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ایران اعتیاد  به مواد مخدر در 
بیشتر  روز  به  روز 
بزرگ  اجتماعی  آسیب  این  می شود. 
بدبختی  و  فقر  دچار  را  نفر  هزاران 
ده ها  است.  انداخته  مرگ  دام  به  کرده، 
عالج  درمانده،  و  نگران  خانواده  هزار 
یا گرفتار  و  آرزو می کنند  را  بستگانشان 

رتق و فتق امور آنان هستند. 
به  که  شده  حاد  آنقدر  وضعیت 
پیدا  راه  هم  حکومت  خبری  رسانه های 
کرده است. هر از گاهی تصاویر انسان های 
له شده ای را نشان می دهند که در جایی 
پای  روی  مواد  کشیدن  فرط  از  پرت 
ورند،  غوطه  لجن  در  شده اند،  خم  خود 
را  نفس ها  آخرین  و  افتاده  زمین  بر  یا 
این  از  کشور  از  گوشه  هیچ  می کشند. 
آسیب در امان نیست. تهران و مشهد و 
کرمانشاه و سنندج و تبریز و بلوچستان و 
لرستان همه گرفتارند. فریاد بسیاری بلند 
شده که چرا »نظام مقدس« و پر ادعا از 
حل این مسئله عاجز است؟ چه دستانی 
امپریالیست هاست که  آیا کار  در کارند؟ 
به  گذشته  قرن  طی  را  مخدر  مواد  پای 
بسیاری جاها باز کردند؟ یا کار باندهای 
جمهوری  است؟  مخدر  مواد  بزرگ 
اسالمی این وسط چه کاره است و چرا با 
این همه ستادهای مبارزه با مواد مخدر 
دستجمعی  گاهی  و  مداوم  اعدام های  و 
قیمتی  هر  با  مواد  اقسام  و  انواع  هم  باز 
و برای هر سلیقه ای سر چهارراه ها مثل 
آب نبات در دسترس همه است؟ منابع 
مختلف شمار معتادان رسمی را بیش از 

دو میلیون نفر برآورد کرده اند.
همه  سرمایه داری  دنیای  این  در 
سود  حول  روابط  همه  و  کاالست  چیز 
می چرخد. همه می دانند که مواد مخدر 
یک کاالی سودآور است، اما ظاهرا همه 
جمهوری  ازجمله  ارتجاعی  رژیم های 
مواد  مصرف  و  تجارت  مخالف  اسالمی 
ایران  حاکمه  طبقه  نمایندگان  مخدرند. 
مبارزه  ضرورت  در  دولت  و  مجلس  در 
مخدر  مواد  قاچاق  و  تجارت  و  اعتیاد  با 
داد سخن می دهند. رسانه های حکومتی 
مرتبا خبر از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 
این  می گویند  مردم  از  بعضی  می دهند. 
باعث  چون  است  خوبی  کار  اعدام ها 
مخدر  مواد  سوی  به  جوانان  می شود 

نروند! این ها واقعا خوش خیال اند.

آیا می دانید که...
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در  مخدر  مواد  تجارت  اصلی  رکن 

ایران است.
سپاه با کنترل این تجارت پر سود 
بازار داخلی  از  بزرگی  نه فقط بخش 
را پوشش می دهد بلکه مهم تر اینکه 

بازار اروپا را هم نشانه می گیرد.
بخش  پیش  سال   5 حدود  از 
از  بعضی  با  مستقیما  سپاه  اطالعات 
گروه های مسلح محلی در افغانستان 
و  خشخاش  کشت  مزارع  که 
آزمایشگاه های تولید مواد مخدر در 
اختیار دارند وارد معامله شده است. 
از  نشان  ماهواره ای  عکس های 

افزایش 15 درصدی کشت خشخاش 
همین  در  دقیقا  افغانستان  در 
این  محدوده زمانی 5 ساله دارد که 
شدن  اضافه  بر  است  دلیلی  خود 
بازار  به  جدید  بزرگ  مشتری  یک 
مواد مخدر افغانستان که همانا سپاه 
ایران  اسالمی  جمهوری  پاسداران 

است.
هوایی  و  زمینی  بزرگ  دو شبکه 
برای انتقال مواد از مرزهای شرقی تا 
شمال غربی کشور ایجاد شده است.

برای  مجهز  آزمایشگاه  سپاه سه 
و  کاووس  گنبد  در  هروئین  تولید 

گناباد و آذرشهر بر پا کرده است.
مسیر  دو  از  حال  به  تا  سپاه 
 / س قبر / ن جیکستا تا / ن سا ا خر
لهستان و خراسان /ترکیه/اروپا برای 
انتقال این کاالی پر سود به بازارهای 

غرب استفاده کرده  است. 
سپاه  مخدر  مواد  شبکه 
شاخه هایی نیز در کشورهای آسیای 
جنوب شرقی ایجاد کرده که بیشتر 
در پولشویی و سامان دهی امور مالی 

این شبکه فعالند.
محرمانه  سند  هزاران  از  بخشی 
سفارتخانه های آمریکا که در سایت 
شد  منتشر  لیکس«  »ویکی  افشاگر 
اسالمی  جمهوری  نقش  به  مربوط 
و  بود  مواد مخدر  تجارت جهانی  در 
نشان می داد که رژیم ایران وسیعا از 
پوشش و امکانات دیپلماتیک در این 

ارتباط استفاده می کند.

ترک  جدید  روش های  از  روزه  هر 
از  جدید،  داروهای  از  می شنویم،  اعتیاد 
و  اعتیاد  ترک  جدید  مراکز  بازگشایی 
علیرغم  اما  مخدر.  مواد  ضد  کارزارهای 
مواد  اعتیاد  به  دادن  پایان  اینها  همه 
مخدر در ایران به نظر غیر ممکن می آید. 
علتش اینست که سیستم سرمایه داری 
مواد  از  استفاده  روحیه  و  شرایط  هم 
مواد  هم خود  و  می کند  ایجاد  را  مخدر 
دیگر  کاالهای  کنار  در  کاال  شکل  به  را 
تولید  ایران،  در  می کند.  عرضه  بازار  به 
و حمل و نقل و فروش مواد مخدر یک 
است  دالری  میلیارد  چند  کار  و  کسب 
از  بعد  را  نامش  می توان  راحتی  به  که 
اینست  در  تفاوت  داد.  قرار  گاز  و  نفت 
پیچیده  شبکه  یک  توسط  مجبورند  که 
با  دهند.  سازمانش  مافیایی  مخفی  و 
البراتوارهای مخفی، محموله های مخفی، 
مخفی،  اسکله های  مخفی،  پروازهای 
 اسناد قالبی، پوشش های دیپلماتیک و...

آیا می دانید که...
بنا به گفته های چند شاهد عینی، 
بازار داخلی مواد مخدر فقط در انحصار 

یك کسب و کار کثیف و پر درآمد

برای  را  چماق های شان  امروز  همین  از 
سرکوب کارگران و جوانان بیکار و زنان و 
دهقانان و ستمدیدگان کرد و روشنفکران 
که برپا کنندگان خیزش علیه رژیم اسد 
رهاورد  می دهند.  تکان  هوا  در  بودند، 
این ها برای مردم سوریه چیزی جز ادامه 
به نظام جهانی  ادامه وابستگی  استثمار، 
تحکیم  امپریالیستی،  سرمایه داری 
دستگاه پلیسی و امنیتی، دخالت احکام 
زندگی  و  قضاوت  و  قانون  در  شرعی 
گسترش  خصوصی،  حیطه  و  اجتماعی 
مردساالرانه  و  قرون وسطایی  ارزش های 

و باورهای خرافی نخواهد بود.
مردم  بقیه  مانند  نیز  سوریه  مردم 
و  نکبت  و  بیعدالتی  دنیای  این  در 
ندارند  راهی  هیج  توطئه  و  کشی  بهره 
انقالب واقعی و  به یک  مگر دست زدن 
ریشه ای اجتماعی، با دستیابی به آگاهی 
برآوردن  با پرورش و سر  انقالب،  و علم 
یک نیروی رهبری کننده کمونیستی از 
روشنفکران  و  زنان  و  کارگران  صفوف 
و  نیرو  به  اتکاء  با  و  نواندیش،  و  پیشرو 
موضوعی  این  خودشان.  مبارزاتی  ارادۀ 
است که هر روز ذهن شمار بیشتری از 
و کمونیست و چپ  انقالبی  روشنفکران 

n  .را به خود مشغول می کند
ادامه در صفحۀ بعدحمید محصص

مادی،  مصرف  می شود.  امکان پذیر 
و  فرهنگ  ورزش،  بهداشت،  آموزش، 
واژۀ  و  می شود  توزیع  نابرابر  کامال  هنر 
»سرانه« صرفا به صورت یک واژۀ فریبنده 

در ردیف های بودجه باقی می ماند.
نوع دیگری  ایران می توانند  آیا مردم 
نوع  مناسبات،  از  دیگری  نوع  اقتصاد،  از 
آیا  کنند؟  تجربه  را  زندگی  از  دیگری 
می توانند از تقسیم کار و سلسله مراتبی 
که باعث استثمار و فقر و فالکت کارگران 
و زحمتکشان می شود رهایی پیدا کنند؟ 
تغییری  کلید چنین  است.  مثبت  جواب 
انجام یک انقالب واقعی و ریشه ای است. 
به  را  زندگی  که  کمونیستی  انقالبی 
گونه ای دیگر سازمان خواهد داد. می توان 
اقتصادی بدون استثمار، بدون وابستگی و 
متکی به خود را ایجاد کرد. از دور باطلی 
که سیاست »مزیت نسبی« و دستورهای 
جهانی  بانک  و  پول  المللی  بین  صندوق 
در اقتصاد جهانی به وجود آورده اند خارج 
شد. اقتصادی موزون با رابطه ای منطقی و 
متقابل بین کشاورزی و صنعت ساخت که 
دیگر درآمد نفت رکن اساسی اش نباشد. 
حتی می توان رویکرد تامین سوخت کشور 
منابع  به  و  داد  تغییر  رادیکال  به طور  را 
فکر  و...  باد  و  انرژی مثل خورشید  دیگر 
کرد. برنامه اقتصادی و بودجه نویسی بر 
مبنای چنین اهدافی از بیخ و بن متفاوت 
از بودجه های نفتی از نوع بودجه سال 91 

خواهد بود. n    هیوا کمالی
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است  انگلیسی  شناس  زیست  داوکینز،  ریچارد  قلم  به  کتابی  نام  خدا«  »پندار 
که تالش دارد این حقیقت را بیان کند که »بی خدا بودن خواسته ای واقع گرایانه، 
شجاعانه و باشکوه است« و با سپر علم به جنگ دین و خرافه می رود. او که نظریۀ 
باوری می داند، در فصل  بودن خدا  پندارآلود  اثبات  برای  اساسی  را  داروین  تکامل 
را  انواع مختلف خداباوران  دیندار«،  نخست کتابش تحت عنوان »یک کافر عمیقاً 
تعریف می کند. او به درستی نشان می دهد که اختالف دیدگاه افراد نسبت به خدا 
بسیار وسیع است. بعضی افراد دیدگاهی را که می توان »دین اینشتینی« نامید با 
»دین فراطبیعی« یکسان می بینند و تصور می کنند که »خدای« هر دو دیدگاه یکی 
است اما داوکینز با مثال های بسیار نشان می دهد که دین اینشتینی با دین فرا طبیعی 
مثل مسیحیت فرسنگها تفاوت دارد. او تفاوت دیدگاه اینشتین را به نقل از خود او 
اینگونه بیان می کند: »دینداری همانا درک این نکته است که چیزی فراسوی همه 
چیزهای تجربه پذیر هست که ذهن ما نمی تواند دریابد و زیبایی و ظرافتش تنها به 
طور غیر مستقیم و به سان تأملی ضعیف بر ما ظاهر می شود. به این معنا من دیندار 
هستم.« بعد از بیان این تفاوت، داوکینز حساب خود را با کسانی که چنین دیدگاهی 
دارند جدا می نماید و می گوید خدایی که وی یک پندار می نامد خدای فراطبیعی 
است. خدایی که نه تنها جهان را آفریده بلکه خدای شخص واری است که در جهان یا 

خارج از آن زندگی می کند و بر تمامی امور انسان ها و جهان نظارت و دخالت دارد.

خدا ـ یك پندار
»سکوالریسم،  چون  اندیشه هایی  بعدی،  فصل  در 
»الادری گری« و »نوما« را شرح داده و طیفی شامل 
7 بخش را به عنوان »طیف داوری آدمی درباره وجود 
خدا« معرفی می کند. سه دیدگاهِ ذکر شده، در عصر 
روشنفکری در میان دانشمندان و کسانی که قادر به 
حل کردن تضاد میان علم و دین نبودند شکل گرفت. داوکینز، این قبیل افراد را 
که دین در حاشیه و بخش خصوصی زندگیشان وجود دارد همچون پیروان ادیان 
ابراهیمی، به دقت به نظریه تکامل دعوت می کند. نظریه ای که وجود موجوداتی بدون 
طی کردن مراحل تکامل تدریجی را غیر ممکن می داند. بر اساس نظریۀ تکامل داروین 
»هر هوش آفریننده ای که پیچیدگی کافی برای آفرینندگی داشته باشد، فقط می تواند 
محصول یک فرآیند پیوستۀ تکامل تدریجی باشد. چون هوش های آفریننده در جهان 
تکامل یافته اند، ناگزیر وجودشان مقدم بر وجود خود جهان نیست و لذا نمی توانند 
مسئول طراحی جهان قلمداد شوند. به این معنا خدا یک پندار است.« با این استدالل، 
به روشنی، ایدۀ خلقت جهان توسط یک عامل فرا طبیعی )خدا( نقض شده و تکامل 
تدریجی داروین به عنوان مهم ترین نظریۀ شناخته شده در تبیین هستی معرفی 
گوناگون  برهان های  بررسی  از  پس  چهارم،  و  فصل های سوم  در  داوکینز  می شود. 
پیرامون فرضیۀ وجود خدا و باطل نشان دادن آنها و ارائۀ حقایق علمی پیرامون تکامل، 
برهان نهایی خود را براساس نظریۀ تکامل و انتخاب طبیعی داروین در تبیین تکامل 
موجودات از اشکال ساده تا اشکال پیچیدۀ امروز بیان داشته و نتیجه می گیرد خدای 

آفریننده یا هوش فرا طبیعی وجود ندارد.

آنچه بزرگتر ها می گویند را باور کن
درست است که متعصبان دینی، روحانیون و حکومت های مذهبی از ترویج این 
روبرو  استدالل  این  با  امروز  به  تا  که  کسانی  هستند  و  می کنند  جلوگیری  نظریه 
با خلقت گرایی  نشده باشد، اما داوکینز به خوبی نشان می دهد که مبارزۀ او صرفاً 
می گیرند،  شکل  آن  از  که  خرافاتی  و  دین  دارد.  ستیز  سر  خرافات  با  او  نیست. 

سپاه نیست و ضربه زدن به باندهای 
ایران در واقع بیان جنگی  قاچاق در 

است که بر سر این بازار جریان دارد.
حتی مواردی دیده شده که مواد 
نیروی  توسط  شده  کشف  مخدر 
انتظامی که نابودی اش را طی مراسم 
رسمی اعالم کرده اند در اختیار سپاه 
چرخه  در  و  گرفته  قرار  پاسداران 
شده  توزیع  مجددا  داخلی  تجارت 

است.
در شهرهای بزرگ و مشخصا در 
مواد  فراوری  البراتور  چند  تهران، 
مخدر وجود دارد که توسط نیروهای 

مسلح محافظت می شود.

»حفظ  و  اسالمی  اخالق  منادیان 
خانواده« و »مدیریت امام زمانی«، همان 
کسانی هستند که کثیف ترین شیوه های 
سرمایه های  بر  افزودن  و  سود  کسب 
کدام  هیچ  گرفته اند.  پیش  در  را  خود 
این  در  اسالمی  جمهوری  جناح های  از 
ادعا  نمی تواند  ننگینش  حیات  دهه  سه 
کند که در این تجارت خانمانسوز نقشی 

نداشته است. 
اتکاء  میزان  اخیر،  ساله  چند  در 
نهادهای حکومتی به تجارت مواد مخدر 
سیر صعودی پیدا کرده است. برای نمونه 
اسناد  از  اخیرا  که  ارقامی  به  می توانیم 
و  منطقه  کشورهای  اطالعاتی  نهادهای 
بیرون درز کرده رجوع کنیم.  به  آمریکا 
کیلوگرم  بیست  مقدار   2006 سال  در 
آذربایجان  جمهوری  در  ایرانی  هروئین 
کشف شد. در سه ماهه سال 2008 این 
یافت.  افزایش  کیلوگرم  به 1500  مقدار 
و در سه ماهه اول سال 2009 این رقم 
اقالم  رسید.  کیلوگرم   5900 حدود  به 
طور  به  موارد  این  همه  در  شده  ذکر 
کامل مراحل آزمایشگاهی را طی کرده و 
آماده عرضه به بازار بودند. بر پایه همین 
اسناد، ایران تا سال 2008 مواد مخدر را 
ولی  می فرستاد  اروپا  به  ترکیه  طریق  از 
کارگران  حزب  درگیری های  علت  به 
کردستان )پ ک ک( و ارتش ترکیه این 
حکومت   پس،  آن  از  و  شده  امن  نا  راه 
مسیر جمهوری آذربایجان را برای ادامه 

کار انتخاب کرد.

آیا می دانید که...
ایران  در  مخدر  مواد  تجارت 
در  دارد.  ربط  سیاست  به  مستقیما 
سپاه   1360 دهه  پایانی  سال های 
پاسداران برای ضربه زدن به جنبش 
فضای  تغییر  و  کردستان  انقالبی 
منطقه،  آن  در  رژیمی  ضد  سیاسی 
»طیرا  نام  تحت  را  مخفیانه ای  طرح 
ابابیل« به اجرا گذاشت. بر مبنای این 
مخدر  مواد  میزان گسترده ای  طرح، 

به قیمت ارزان در محالت پر جمعیت 
جوانان  میان  در  ویژه  به  سنندج 
شکل گیری  از  مانع  تا  شد  توزیع 
روحیه انقالبی در نسل جوان و روی 
آوردن شان به سوی آرمان انقالبی و 
دامنه  بعدها  مبارز شود.  تشکل های 
عراق  کردستان  منطقه  به  طرح  این 
نتیجه محیطی  هم گسترده شد. در 
که زمانی در آن هیچ نشانه ای از مواد 
اعتیاد  معضل  با  امروز  نبود  مخدر 

دست به گریبان است.
مرتضی رضایی یکی از فرماندهان 
در  موثر  افراد  از  و  سپاه  قدیمی 
شکل دهی اطالعات سپاه که آگاهانه 
می کند،  پرهیز  رسانه ای  حضور  از 
نهاد  این  مالی«  مسائل  »حل  برای 
تجارت  زمینه  در  فعالیت  سرکوبگر، 
مواد مخدر را از سال ها پیش طراحی 
قبال  که  است  کسی  همان  او  کرد. 
دینار  چاپ  پروژه  صدام،  دوران  در 
نفت  قاچاق  بعدها  و  عراقی،  جعلی 
عتیقه  قاچاق  عراق،  شده  تحریم 
سوخت  قاچاق  و  خارج،  به  ایران  از 
سازمان  هم  را  مرزها  سوی  آن  به 
داده بود. تحت هدایت او، بخشی از 
»لباس  و  عاشورا  گردان های  هزینه 
مستقیم  مسئول  که  شخصی ها« 
راه  از  مردم اند  کشتار  و  سرکوب 

تجارت مواد مخدر تامین می شود. 

معضل اعتیاد و تجارت مواد مخدر در 
ایران کامال و مستقیما به حیات و عملکرد 
اقتصاد و سیاست جمهوری اسالمی گره 
از  چنین  این  که  نظامی  است.  خورده 
سود سرشار تجارت مواد مخدر و تاثیرات 
تخدیر کننده اجتماعی آن بهره مند باشد، 
دلیلی ندارد که از این کسب و کار دست 
مورد  در  که  است  چیزی  این  بکشد. 
رژیم های مرتجع در منطقه مثلث طالیی 
کشور  مرکزش  در  و  آسیا  شرق  جنوب 
برمه هم می بینیم که تولید و تجارت مواد 
تشکیل  را  حاکمیت  ستون  یک  مخدر 
که  مکزیک  کشور  مورد  در  یا  می دهد. 
باندهای مافیایی و جناح های حکومتی اش 
که جدا  تنیده شده اند  در هم  آن چنان 
سپاه  است.  فیل  حضرت  کار  کردنشان 
پاسداران ایران نیز به سرعت همین راه را 
طی کرده است. هر جا در گوشه خیابان 
پیکر مچاله شدۀ یک هروئینی را دیدید، 
پر  خود  آشنایان  و  اقوام  بین  در  جا  هر 
با زهر کراک و  پر شدن سریع نوجوانان 
فریادهای  بودید، هر جا  را شاهد  شیشه 
دختر جوانی را از خانه همسایه شنیدید 
زور  به  را  او  می خواهد  معتادش  پدر  که 
آرم  تشخیص  کند،  فروشی  تن  به  وادار 
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کامل 
آیه و اسلحه اش بر همه این صحنه ها کار 
دشواری نخواهد بود. n کاوه اردالن
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آت از همین رو داوکینز در فصل های بعدی  حتی بدون  خلقت گرایی موجود هستند. 
به جنبه هایی از اندیشه های خداناباور اشاره می نماید که دین را الزم تلقی می کنند. 
افراد حتی اگر بپذیرند که خدایی وجود ندارد، دین را تسلی بخش، تعلیم  بعضی 
دهنده و مروج اخالق می دانند. بعضی می گویند چون دین همیشه وجود داشته پس 
باید دیندار بود. و برخی دیگر بدون در نظر گرفتن اینکه نگرششان نگرشی دینی است 
به دلیل آنکه آگاهی و علم الزم برای تبیین پدیده های پیچیدۀ عالم را ندارند، برای 
پرکردن شکاف های ذهنی شان به خرافه متوسل می  شوند. داوکینز برای مبارزه با این 
دیدگاه ها ابتدا ریشه های دین را می شکافد و همچون قبل با استفاده از نظریۀ تکامل 
داروین این کار را می کند. او در یک روند تدریجی و پژوهشی، با استفاده از مثال های 
جالب، نشان می دهد که »دین... محصول فرعی چیز دیگری« است. منظور از محصول 
فرعی چیزی بودن این است که چیزی به عنوان یک اصل طبیعی و سودمند برای 
جهان در یک تکامل تدریجی و انتخاب طبیعی وجود دارد اما تغییر شرایط سبب 
می شود که همان اصل دچار کجروی شود. اما اصل طبیعی چه بوده که در کجروی 
به دین مبدل شده است؟ داوکینز مدعی است که »مغز کودک انسان از این قاعدۀ 
سرانگشتی« تبعیت می کند که هر آنچه بزرگتر هایت می گویند باور کن. همین قاعده 
یک مزیت در انتخاب طبیعی نسل انسان بوده و متضمن بقای اوست. اما جایی که 
این اصل طبیعی به کجراه می رود، محصول فرعی آن »ساده لوحی برده وار« است. 
بدین شکل کودک نمی تواند میان نصایح خوب و بد تمایز قائل شود و او هشداری را 
که می گوید »در رودخانه ای که کروکودیل ها زندگی می کنند قایقرانی نکن« به اندازۀ 
هشدار »باید هنگامی که ماه کامل می شود بزی قربانی کنی وگرنه باران می بارد« 

قبول می کند و آن را به نسل های بعد از خود منتقل می سازد.

طراحی هشیارانه دین
در  ریشه  دین  که  داد  نشان  اینجا  تا  داوکینز   
انحرافی دارد که در تبعیت برده وار کودک انسان 
رخ می دهد. اما او شکل گیری ادیان سازمان یافته 
خاخام ها،  کشیشان،  هدفمند  نقش  حاصل  را 
آیت اهلل ها و سایر کسانی که از تفکر دینی منتفع 
تا حدودی،  ادیان هم مانند مدها و هنرها، دست کم  می شوند، می داند. »محتماًل 
هشیارانه طراحی شده اند.« در پایان این فصل، داوکینز برای ملموس تر شدن بحث 
ادیان سازمان یافته، مثال »آیین بارپرستی در جنوب اقیانوس آرام« را شرح می دهد. 
امام زمان شباهت دارد ساخته  اندیشۀ مذهب شیعه دربارۀ  با  این آیین که بسیار 
او  انسانها بوده و به نسل های مختلف منتقل شده است.  و پرداختۀ ذهن و تخیل 
اینگونه  از  ابراهیمی شکل پیچیده شده ای  ادیان  این عقیده است که  بر  همچنین 

آیین ها هستند که در اعصار گوناگون صیقل خورده و اکنون به ما رسیده اند.

اخالقیات یا چاپلوسی؟
داوکینز بعد از این که ریشه های دین از منظر داروینی را تبیین کرد به مهمترین 
مسئلۀ دینداران یعنی اخالقیات پاسخ می گوید. فصل ششم این کتاب با این پرسش 
آغاز می گردد »آیا برای اخالقی بودن به دین نیاز داریم؟« برای پاسخ به این سوال، 
به پژوهشی اشاره می کند که توسط دو نفر به نام  های هاوزر و سینگر انجام شده 
و نتیجه اش این است که میان باورها و داوری های اخالقی خداباوران و بی خدایان 
هیچ تفاوتی نیست. با وجود این، اذهان دیندار پرسشی را از سر بدجنسی به میان 
تمام  زیرکی  با  ما  دانشمند  اما  باشیم؟«  نیست چرا خوب  »اگر خدایی  می کشند 
پاسخ می دهد »آیا می گویید که فقط برای کسب رضایت و پاداش خدا و اجتناب از 
خشم و عذاب او تالش می کنید که خوب باشید؟ این اخالقیات نیست. این تملق و 
چاپلوسی جلوی دوربین امنیتی عظیمی است که از آسمان شما را زیر نظر دارد... 
اگر بگویید که در غیاب خدا مرتکب دزدی، تجاوز و قتل می شوید نشان داده اید که 
شخصی غیر اخالقی هستید. اما اگر بپذیرید که حتی در صورت عدم وجود نظارت 
االهی همچنان آدم خوبی می مانید، قطعاً زیرآب این ادعا را زده اید که برای خوب 
بودن، وجود خدا الزم است.« دیندار فرضی حتی پس از شنیدن این استدالل زیبا 
اخالقیات  باشد پس  اینگونه که شما می گویید  اگر  و می گوید  نمی آید  کوتاه  هم 
نسبی و دلبخواهی می شود در صورتی که دین و کتب مقدس سبب شده اند که 

جوامع قواعد اخالقی واحدی داشته باشند.
داوکینز در فصل هفتم تحت عنوان »زایتگایست اخالقی دگرشونده« می گوید اتفاق 
نظر اخالقی مردم چه دیندار باشند چه نباشند به طرز غافلگیر کننده ای همگانی است. 

به معنی »روح  زایتگایست  آلمانی  واژۀ  از  او  ندارد.  به دین  این مسئله هیچ ربطی  و 
زمانه«، برای نامیدن این توافق نظر عمومی که با گذر زمان تغییر می کند بهره می برد. 
داوکینز در دو بخش ادعایش را تبیین می کند. نخست اینکه تغییرات همزمان در میان 
مردمان متأثر از انتقال افکار از ذهنی به ذهن دیگر توسط رسانه های جمعی، اینترنت، 
سخنرانی ها و سایر ابزارهای ارتباطی است. بعضی افراد در دریافت این تغییرات جلوتر 
و بعضی عقب ترند اما در نهایت تغییرات همگانی می گردد. اما مورد دوم عامل تغییرات 
زایتگایست است و داوکینز دو دلیل عمده را برای این تغییرات مطرح می کند: یکی 
رهبرانی که جلوتر از زمانۀ خود حرکت می کنند، به پا می خیزند و ما را به دنبال خود 
می کشانند. مثال رهایی زنان و رهایی بردگان مثال هایی از این دست تغییرات است. 
عامل دوم بهبود وضع آموزش و پرورش و کسب آموزه های علمی است که مدام در حال 
تکامل اند. بنابراین اتفاق نظر اخالقی، یک نسخۀ فرهنگی است که در طول زمان شکل 
می گیرد، تکامل می یابد و اشاعه پیدا می کند، بدون نیاز به کتابی که از طریق جبرئیل 
بهبود  در  نیز  فناوری  توسعۀ  و  اجتماعی  آگاهی  میزان  پیامبران وحی شود.  قلب  به 

زایتگایست ها و ترویج سریع تر آنها بسیار حائز اهمیت است.

دین چه اشکالی دارد؟
تراشی های  اشکال  به  مرحله  این  تا 
پندار  پذیرش  به  حاضر  که  دینداران 
داده  نیستند جواب  دین  و  بودن خدا 
شد. حال می پرسند »دین چه اشکالی 
این  چرا؟«  دشمنی  همه  این  دارد؟ 
کتاب  هشتم  فصل  عنوان  عبارت 
است و داوکینز ضررهای دین را بیان 
حقیقت  که  است  دینی  بنیادگرای  اندیشۀ  دین،  اشکاالت  مهمترین  از  می کند. 
کتاب مقدس برایش اصلی خدشه ناپذیر است، از همین رو با تالش بسیار مانع 
علم ورزی می شود. از تغییر عقیده ممانعت می کند و شیرۀ عقل را می خشکاند. 
دین در پرتو بنیادگرایی به جنایت های مختلف دست می زند. همجنس گرایان را 
مجازات می کند، به بهانۀ حفظ حیات انسان مانع از سقط جنین شده و به زنان 
صادر  نپذیرند  را  او  که  انسان هایی  قتل  فرمان  دیگر  سوی  از  اما  می کند  ستم 
و  می رساند  ذهنی  و  جسمی  آسیب های  دینی  مراکز  در  کودکان  به  می نماید. 
هزاران جنایت دیگر همه از دین منشاء می گیرند. »ایمان به این دلیل شٌر است 

که مستلزم هیچ توجیهی نیست و زیر بار هیچ استداللی نمی رود«.

دین و کودک آزاری
در فصل نهم داوکینز به کودکان می پردازد و رهایی از دین را برایشان خواستار 
است. او به واژه هایی چون »بچه مسلمان« و »بچه مسیحی« اشاره می کند و ذهن 
بلکه  آن گمارد  به  برچسب دینی  بتوان  آن می بیند که  از  را ساده تر  یک کودک 
پیشنهاد می کند که هر جا با چنین عباراتی مواجه شدید آن را به »بچۀ والدین 
مسلمان یا مسیحی« تغییر دهید که این کار این فایده را در بر دارد که کودک 
برای انتخاب نگرشش کنجکاو شود و بداند خود اوست که باید تصمیم بگیرد نه 

تبار و فرهنگ و جامعه اش.
در فصل پایانی تحت عنوان »خالء چشمگیر« بدین مدعای دینداران می پردازد 
که »دین خالء خداگونۀ ذهن انسان را پر می کند« و به این سبب باید وجود داشته 
باشد. داوکینز می پرسد »آیا نمی توان گفت خدا فقط جای خالئی را که می توانیم 
با چیز بهتری پر کنیم مشوش می کند؟« کتاب پندار خدا سرشار از استدالل ها و 
شواهدی است که بسیار جالب توجه اند اما بیان آنها در این مختصر نمی گنجید. در 
پایان عالقمندم، آنچه را که داوکینز در پیشگفتار کتابش نوشته بود برای کسانی 
ارائه دهم.  آشنا شده اند،  کتاب  مطالب  با چارچوب  تا حدودی  این خالصه  با  که 

داوکینز می نویسد :
»در واقع مطمئنم که خیلی از کسانی که مذهبی بار آمده اند، دل خوشی از دین 
ندارند، به آن بی اعتقادند، یا نگران خباثت هایی هستند که به نام دین انجام می شود. 
این دسته اشتیاق گنگی برای ترک دین والدین شان دارند و آرزو می کنند که  ای کاش 
می توانستند دین را ترک کنند اما نمی دانند که گزینۀ ترک دین پیش رویشان است.« 
مطمئن باشید که می توانید بی خدایی شاد باشید و به بی خدایی خود مباهات کنید 
n .چرا که بی خدایی نشاندهنده استقالل ذهنی و درحقیقت نشانگر عقلی سلیم است

نسیم ستوده
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جرم! مجازات! ارعاب...
گستره شان وسیع است. محروم شدن از 
کار و زندگی اجتماعی تا شکنجه و اعدام. 
برابر چشم«  قانون خدایی »چشم در  از 
طویل المدت  زندان های  از  سنگسار.  تا 
طبق  مالءعام.  در  جوانان  زدن  تا شالق 
 20 از  بیش  اسالمی«  مجازات  »قانون 
اسالمی  جمهوری  در  کیفری  عنوان 
بیشتر  دارد. در حالی  که  اعدام  مجازات 
اعدام  از  من درآوردی اند.  جرائم  آن ها 
بزرگ  سیاسی  »جرم« های  دلیل  به 
امنیت  علیه  »اقدام  نام  که  کوچک  و 
تا خرده مواد فروشی.  را می گیرد  ملی« 
اقتصادی«  »تروریست های  اعدام  از 
را  احمقانه  گذاری های  نام  این  اگر  )که 
بپذیریم، سردسته شان مقامات جمهوری 
بی نظیر  اقدامی  در  اخیرا  تا  اسالمی اند( 
تذکر  بار  سه  از  پس  اعدام  حکم  صدور 
از  الکلی.  مشروبات  نوشیدن  خاطر  به 
محاربه )یعنی جنگ با خدا( تا کفرگویی 
به 14  دادن  یا فحش  و  انتقاد  یا حتا  و 
معصوم. از مسیحی شدن یا بهایی بودن 
افراد، تا مسلمانانی که »مرتد« شده و/ یا 
زمان  امام  یا  وحی  دریافت  مدعی  خود 
بودن شده اند. طبق رسانه های جمهوری 
اسالمی هم اکنون ده ها »امام زمان« در 
زندان به سر می برند و چرا که نه؟ به قول 
احمد کسروی وقتی کلی نادان شبانه روز 
باالخره  خب  زمان« اند  »امام  انتظار  در 

یکی می آید و می گوید: »من همانم«. 
در جمهوری  اعدام ها  دیگر  آماج  یک 
اسالمی، مردم ملیت های غیرفارس اند. ستم 
ملی و ترکیب این ستم با ستم مذهبی در 
مواردی مانند کردستان و بلوچستان، مردم 
این مناطق را مرتبا به مقابله با جمهوری 
فعالیت  صورت  به   می انگیزد.  بر  اسالمی 
به  یا  و  مذهبی  و  سیاسی  گروه های  در 
صورت انفرادی. این تضاد مهمی است که 
جمهوری اسالمی از بدو روی کار آمدن با 
آن روبرو بوده و نه تنها حل نشده بلکه به 
دلیل سیاست های ارتجاعی و شووینیستی 

و سرکوبگرانه  اش حادتر نیز شده است.
به  دست  بی خدایند.  کمونیست ها 
سالح ببرند یا نبرند، محارب اند. چون بنیان 
نظام را نشانه گرفته اند و می خواهند مسیر 
»طبیعی« دوران را تغییر دهند. از اسالم 
و  مرتد اند. چون »دین خدا«  برگشتگان 
نگرش بندگی و تسلیم را، خردمندانه تا 
حد نفی »خدا« کنار گذاشته اند. بهائیان 
اقدامی  اسرائیل« اند، چون در  »جاسوس 
زمان  »صاحب  کردند  اعالم  بی سابقه 
ظهور کرده است« و به زعم رژیم »فقط 
اسرائیل از این ادعا نفع می برد!!«. جوانان 
مخل نظم عمومی اند. چون »بدحجابند«، 
عاشق می شوند، خارج از قوانین شریعت 
موسیقی  می کنند،  برقرار  جنسی  رابطۀ 
و....  و رقص و شادی را دوست می دارند 
چون  شوند  کشته  باید  هم جنس گرایان 

گرایش جنسی شان خالف »نظم طبیعی 
آدم و حوایی قرآنی است« و بنیان خانوادۀ 
سنتی را زیر پا می گذارند. حتا کسی حق 
همجنس گرایان  وجود  درباره  نظر  اظهار 
شریعت  نقض  چون  ندارد،  را  ایران  در 
روزنامه نگار  قادری«  »سیامک  است. 
دلیل  به  ایرنا  دولتی  خبرگزاری  سابق 
انتشار مصاحبه با افرادی هم جنس گرا در 
وبالگ خود پس از اظهارات احمدی نژاد 
که گفته بود در ایران همجنس گرا نداریم، 
به 4 سال زندان، شالق و جریمه محکوم 
می کنند.  اکاذیب«  »نشر  منتقدان،  شد. 
چون سیاست های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی دولت اسالمی را مورد سوال قرار 
می دهند. خالصه این که اکثریت مردم در 
حال اقدام علیه امنیت ملی اند. کیفر همۀ 
این ها اعدام است. به قولی اگر یک حساب 

سردستی بکنیم همه حذف می شوند. 
نظام  کلید واژۀ  عمومی«  »نظم 
و  آن  است  قوۀ  و سه  اسالمی  جمهوری 
اخالل علیه آن در سطوح مختلف مجازات 
دارد. ظاهرا قرارست سه قوه مجزا باشند 
اما در برابر آن چه عنوان »نظم عمومی« 
گرفته است، همۀ قوا به  کار می آیند و 
بی هیچ تفکیکی. قدرت مطلقۀ ولی فقیه 
قدرت  این  می گیرد.  قرار  قوا  همۀ  ورای 
می کند.  صادر  حکومتی  حکم  مطلقه 
»این باید برود، آن باید بماند«. این قانون 

نظام جمهوری اسالمی است. 
این ها فقط گوشه ای از قوانین قضائی 
اسالمی  اجرایی حکومت  آن  دنبال  به  و 
و  عقالنی  انسانی،  قوانین  این  آیا  است. 
این ها  اما  نیست.  مسلما  است؟  عادالنه 
قوانینی  برخاسته از یک مناسبات طبقاتی 
این  آن.  بر  منطبق  و  استثمارگرانه اند  و 
قوانین خود نشان می دهند که جامعه بر 
اساس کدام مناسبات اقتصادی، اجتماعی 
و ایدئولوژیکی سازمان یافته است. از این 
داشت.  نباید  دیگری  انتظار  هیچ  قوانین 
همۀ نظام های متکی بر مالکیت خصوصی 
هر  به  اکثریت،  بر  اقلیت  حکومت   و 
قوانین ضد مردمی  بر اساس  باید  طریق 
در  نمی توانند.  این  جز  به  و  کنند  عمل 
جهان  سرمایه داری  کشور  پیشرفته ترین 
یعنی آمریکا، در چند ایالت کماکان قانون 
مجازات اعدام برقرار است. این قانون البته 
دانالد  چون  جنگی  جنایت کاران  شامل 
بر  عراقی  هزار  ده ها  خون  که  رامسفلد 
کیسینجر  هنری  یا  خشکیده  دستانش 
با  را  ویتنام  روستاهای  فرمانش  به  که 
قانون  این  نمی شود.  زدند،  شخم  ناپالم 
ابوغریب در  زندان  شامل شکنجه گرهای 
اساسا  قانون  این  بلکه  نمی شود.  بغداد 
داده  قرار  هدف  را  پوست  سیاه  جوانان 
است. جوانانی فقیر که هیچ چیزی برای 
از دست دادن ندارند به جز زندگی شان.

دهه  سه  از  بیش  دینی  جمهوری 
مذهبی  تحمیق  و  سرکوب  با  که  است 

به  که  سال هاست  است.  کرده  حکومت 
اما  »ضدامپریالیستی«  شعارهای  رغم 
خود  امورات  امپریالیست ها  پشتوانۀ  با 
با  حکومت  این  رابطه   است.  گذرانده  را 
و  اعدام  و  سرکوب  رابطۀ  همیشه  مردم 
المثلی  است. ضرب  بوده  خرافه  و  جهل 
می گوید »کسی که ابزاری به جز چکش 
نداشته باشد، همه را میخ می بیند!« این 
چکش  است.  اسالمی  جمهوری  حکایت 
آن ها سال ها کار کرد. برای سالیان دراز 
و  زمان«  »امام  و  مذهب  و  دین  خرافۀ 
و  بردند  به کار  را  آن  و  این  با  محاربه 
اما  بودند.  جامعه  این  اکثریت  آنان   میخ 

امروز چه؟
کدام  است:  این   مهم تر  سوال  و 
جایگزین  باید  اجرایی  و  قضایی  نظام 

انقالبی  نظام  آن  شود؟  موجود  نظام 
مبارزه  برایش  ما  که  سوسیالیستی 
جامعۀ  ناهنجاری های  به  می کنیم 
از  آیا  داد؟  خواهد  پاسخی  چه  طبقاتی 
این  در  را  می توان چیزهایی  اکنون  هم 
زمینۀ  در  ویژه  به  کرد؟  روشن  ارتباط 
جنایت های  که  آنانی  برای  اعدام  حکم 
شده اند.  مرتکب  مردم  علیه  بیشماری 
کسی که زندگی اش به خاطر جنایت های 
این رژیم زیر و رو شد به رغم مخالفت 
امثال  من  »اما  می گوید  اعدام  حکم  با 
خواهم  پاره  تکه  را  مرتضوی  قاضی 
کرد«! دولت نوین سوسیالیستی در این 
مورد چه می گوید؟ دادخواهی و اجرای 
مواردی  در  و  انقالبی،  دولت  در  عدالت 

n اینچنینی، چه معنایی دارد؟

آن  در  که  کنند  می  مبارزه  نظامی  برقراری  برای  انقالبی  های  کمونیست 
به  و  نگیرد  قرار  آزار  و مورد  تعقیب  باورهایش تحت  و  عقاید  برای  هیچکس 

زندان نیفتد.
نظامی که در آن بازداشت و بازرسی بدنی افراد و خانه گردی های غیر منطقی 
و جابرانه و بی حساب و کتاب ممنوع باشد. متهمان و دستگیر شدگان حق 
اتهامات وارده و کیفرخواست  برابر  از خود در  از محاکمه و دفاع  برخورداری 
را داشته باشند. هرکس که به جرمی متهم و دستگیر می شود حق گرفتن 
وکیل داشته باشد. تحت هیچ شرایطی نتوان افراد را بیش از مدتی که قانون 
تعیین کرده و دادگاه تصمیم گرفته در حبس نگه داشت. هیچکس حق اعمال 
شکنجه  یعنی  زندانیان  علیه  عادی  غیر  و  بیرحمانه  رفتارهای  و  مجازات ها 

جسمی و روحی آنان را نداشته باشد. 
به  اینست که مجرم  با محکومیت و مجازات  ارتباط  اساسی در  جهت گیری 
جایگاه اولیۀ خود باز گردد. یعنی به محض اینکه شرایطش را پیدا کرد آزاد 
شود و دوباره به مثابه یک عضو مولد به جامعه بپیوندد. این کار با طی مراحل 
حقوقی و در شرایطی که آزادی اش باعث مخاطرات غیر قابل قبول برای جامعه 
و مردم نشود عملی خواهد شد. با این هدف، زندانیان باید از آموزش بهره مند 
شوند که این شامل آموزش جهان بینی و ارزش های کمونیستی هم هست. اما 
عالوه بر آن، زندانیان باید به دامنه گسترده ای از آثار متنوع سیاسی و فلسفی 
و علمی و ادبی که دیدگاه های گوناگون را بازتاب می دهند دسترسی داشته 
بتوانند  تا  بگیرد  قرار  اختیارشان  در  تولیدی  کار  در  ابزار شرکت  باید  باشند. 
تحت شرایطی که نه فقط انسانی است بلکه منطبق بر استانداردهای عمومی 

کار است به جامعه خدمت کنند.

نشر آتش منتشر کرد

با زبان آتش

 نگاهی به زندگی 
 زن مبارز آلمانی 
اولریکه ماینهوف

نوشتۀ آیناز توکلی
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ایده  کمونیسم  می گویند  خیلی ها 
خوبی است، اما روی کاغذ. می گویند این 
ایده »برابری طلبانه« و »عدالت جویانه« 
در عمل تبدیل به دیکتاتوری حزب شد. 
انقالب  لزوم  که  کسانی  از  برخی  حتی 
می گویند  نمی کنند،  نفی  حرف  در  را 
کمونیست(  حزب  )یا  کمونیست ها 
توده ها(  )برای  را  قدرت  که  این  از  بعد 
گرفتند باید خود را کنار بکشند و کارها 
و تصمیم گیری ها را »مستقیما« به دست 
خود توده ها بسپارند. می گویند این که در 
انقالبات سوسیالیستی قرن بیستم چنین 
نکردند باعث ناکامی و شکست آن انقالبات 
یا  خوب  نیات  شاید  حرف ها  این  شد. 
تصویری ایده آل از حاکمیت و اراده توده ها 
را در بر داشته باشد اما متاسفانه با تضادها 
و پیچیدگی های مبارزه طبقاتی خوانایی 
ندارد. اولین مشکل این نوع نگاه به رابطه 
حزب و مردم و رهبری جامعه آن است 
که دامنه اش فقط به بعد از کسب قدرت 
را  نگرش  این  نمی شود.  محدود  سیاسی 
می توان به کل فرایند سازماندهی انقالب 
و کسب قدرت سیاسی تعمیم داد و خواه 
ناخواه تعمیم می یابد. با چنین رویکردی 
و  نمی شود  سرنگون  گاه  هیچ  بورژوازی 
قدرت هیچ وقت به دست طبقه پرولتاریا 
قدم های  برای  جایی  دیگر  و  نمی افتد 
سیاست  و  اقتصاد  سازماندهی  )از  بعدی 
و فرهنگ بر پایه ای نوین گرفته تا تالش 
کل  در  طبقاتی  نظام  بردن  بین  از  برای 

جامعه بشری( باقی نمی ماند.
طبقات  وجود  رویکرد،  این  در 
پیشرو،  گرایشات  وجود  )و  مختلف 
»مردم« ،  بین  در  مانده  عقب  و  میانه 
رفتارهای  و  تفکرات  از  طیفی  یعنی 
عوارض  و  جوانب  به  نسبت  گوناگون 
می شود.  گرفته  نادیده  طبقاتی(  جامعه 
و  شاگرد  کشاورز،  و  کارمند  و  کارگر 
معلم، پزشک و پرستار و نظافت چی، زن 
متفاوتی  اجتماعی  موقعیت های  مرد،  و 
بالطبع  دارند.  طبقاتی  جامعه  هرم  در 
و  قشر  هر  بین  متفاوتی  قدرت  روابط 
نیز در صفوف خود  با حاکمیت و  طبقه 
متفاوت در  ایجاد می شود. جایگاه  مردم 
مواضع  کنار  در  اجتماعی ،  کار  تقسیم 

)از  حاکم  ایدئولوژی  به  نسبت  متفاوت 
اعتقادات مذهبی گرفته تا مصرف گرایی 
متفاوت  رفتارهای  به  ستیزی....(،  زن  و 
نسبت به حاکمیت سرمایه داری و ارتجاع 
اصال  که  می انجامد  اینجا  به  می دهد.  پا 
نه،  یا  باشی  داشته  باور  انقالب  لزوم  به 
نوع  چه  دنبال  به  جامعه  در  که  این  یا 
تغییراتی باشی . یا اگر انقالبی رخ داد به 
برای  ساختاری  و  سازمان  چگونه  دنبال 

جامعه باشی.
کننده  رهبری  نقش  که  تفکری 
سوسیالیستی  نظام  در  حزب  )نهادینه( 
»حاکمیت  نام  تحت  و  کمال  و  تمام  را 
زور« و »تفکر نخبه گرایانه« نفی می کند 
و  تدارک  چگونگی  به  نسبت  مسلما 
سرنگونی  برای  انقالب  سازماندهی 
سرمایه داری نیز رویکردی مشابه خواهد 
اصوال  که  کسانی  نیستند  کم  داشت. 
یک  حاکمیت  سرنگونی  برای  تالش 
را  استقرار قدرت طبقه ای دیگر  طبقه و 
خواهد  قهرآمیز  اقدامی  شک  بدون  که 
زورگویانه  و  گرایانه  نخبه  عملی  بود ، 
اقدامی  چنین  که  معتقدند  می دانند. 
یا  و  فکر  طرز  و  اراده  از  برخاسته  صرفا 
تئوری های گروه محدودی از روشنفکران 
اراده  و  خواست  بازتاب  و  است  انقالبی 
کلی  طور  به  و  کارگر  طبقه  توده های 
مردم در هر مقطع معین از زمان نیست. 
در مقابل ، آن ها شیوه های ظاهرا همه با 
از نوع تظاهرات سکوت در میدان  همی 
آزادی یا آن چه در بهار عربی اتفاق افتاد 
کدام  هیچ  تفاوت هایشان  علیرغم  )و 
نشد(  حاکمه  طبقه  سرنگونی  به  موفق 
می دانند  توده ها  خواست  بر  منطبق  را 
این  اما  می کنند.  تلقی  »دموکراتیک«  و 
به  مربوط  مسائل  پاسخگوی  تلقی  طرز 
مبارزه  و  اجتماعی  انقالب  یک  تدارک 
سو  و  سمت  برای  که  واقعی ای  طبقاتی 
می یابد  جریان  ناگزیر  به  آن  به  دادن 
برای  مبارزه  که  اینست  واقعیت  نیست. 
انجام  یا حتی  ریشه ای جامعه  دگرگونی 
هر تغییر اجتماعی همیشه توسط اقلیتی 
در  شک  بدون  است.  شده  آغاز  کوچک 
آغاز  در  بود.  خواهد  چنین  نیز  آینده 
هنوز  تغییر  و  انقالب  ایده  مبارزات ،  این 

نکرده  جذب  خود  به  را  مردم  اکثریت 
ایده ای  و  شناخت  هیچ  بسیاری  و  است 
در  ندارند.  انقالب  دامنه  و  مضمون  از 
ادامه نیز ، با وجود این که مردم بیشتری 
هم  باز  اما  می پیوندند  مبارزه  به صفوف 
نه فقط  انقالب  زور  اعمال  از  نشانه هایی 
بر ارتجاع بلکه بر مردمی که هنوز جذب 
انقالب نشده اند و حتی با آن مخالفند به 
چشم می خورد. یعنی همیشه بخش هایی 
از مردم هستند که فکر می کنند مبارزات 
معمول  روال  یا  آرامش شان  انقالبی ، 
حتی  یا  و  کارشان  و  کسب  و  زندگی 
ارزش ها و باورها و روابطی که با آن خو 
کرده اند را بر هم زده است. از نظر کسانی 
غوطه  روزمرگی  رخوت  در  کماکان  که 
می خورند طبیعتا هر کنشی که منجر به 

تغییر شود زورگویی تلقی می شود.
بگذارید به نمونه یک انقالب اجتماعی 
قطعی  گیری های  تصمیم  نحوه  و  واقعی 
انقالب  به  کنیم.  رجوع  آن  در  حیاتی  و 
بلشویکی اکتبر 1917 در روسیه. با مرور 
در تاریخ انقالب روسیه متوجه می شویم 
شوراها  در  متشکل  کارگران  اکثریت  که 
در  را  روسیه  پهناور  کشور  سراسر  )اگر 
نظر بگیریم( با شروع قیام مسلحانه علیه 
لیبرال  بورژوا  )حکومت  موقت  حکومت 
ضدانقالبی( موافق نبودند. جمعیت عظیم 
موافق  حتما  که  روستائیان  و  دهقانان 
نبودند. حتی در شهرهای اصلی که قیام 
)یعنی  شد  شروع  جا  آن  از  مسلحانه 
نبود  طور  این  هم  پتروگراد(  و  مسکو 
انقالب  از  صنعتی  غیر  کارگران  اکثر  که 
پشت  و  می کردند  هواداری  کمونیستی 
با  بودند.  کشیده  صف  بلشویک ها  پرچم 
وجود این ، عمل بلشویک ها یعنی تصمیم 
به شروع و رهبری قیام مسلحانه ، در جهت 
منافع اکثریت مردم بود. منظور ما صرفا 
منافع کلی و دراز مدت و تاریخی توده ها 
فوری  نیازهای  و  منافع  از  بلکه  نیست،  
مردم و »خواست سیاسی« نهفته مردم در 
آن مقطع می گوییم که رو آمدنش در گرو 
ابتکار عمل انقالبی بود. آن منافع و اراده 
بورژوا دمکراتیک  نگرش  با یک  را  نهفته 
شیوه های  با  و  داد  تشخیص  نمی توان 
نمی توان  هرگز  نیز  بورژوایی  دمکراتیک 

به  طرفانه  بی  نگاهی  کرد.  شکوفا  را  آن 
اکتبر  انقالب  از  بعد  و  تاریخ روسیه قبل 
سرنگونی  پی  در  که  عظیمی  تغییرات  و 
حکومت بورژوایی در جهت بهبود وضعیت 
زندگی، توانمند سازی و سپردن قدرت به 
دست مردم صورت گرفت ، دلیلی روشنی 
و  لنین  تاریخی  تصمیم  صحت  بر  است 

حزب بلشویک به انجام قیام.
بلشویک ها که شعارشان »همه قدرت 
تشکیل  منتظر  بود  شوراها«  دست  به 
کارگران  نمایندگان  شوراهای  کنگره 
قدرت  کسب  برای  تا  نشدند  سربازان 
سرنگونی  در  شوراها  این  بگیرد.  تصمیم 
که  وقتی  داشتند.  مهمی  نقش  تزار 
روسیه  شرکت  ادامه  از  مردم  نارضایتی 
در جنگ اول جهانی باال گرفت و دولت 
موقت بورژوایی به وعده خود برای خروج 
از جنگ عمل نکرد، همه فکر می کردند 
که بلشویک ها توافق کنگره شوراها را برای 
به دست خواهند  موقت  دولت  سرنگونی 
خواهند  اقدام  کار  این  به  سپس  و  آورد 
کرد. ولی به دالیل مختلف )از جمله نفوذ 
اس  و  منشویک ها  نظیر  متزلزلی  احزاب 
آر ها در شوراها( پیشاپیش روشن بود که 
و  نخواهند شد  فوری تصویب  قیام  طرح 
این تصمیم حیاتی به تعویق خواهد افتاد. 
بلشویک ها به رهبری لنین تصمیم گرفتند 
و  نشوند  شوراها  کنگره  برگزاری  منتظر 
قیام مسلحانه را آغاز کنند. در واقع کنگره 
وقتی افتتاح شد که قیام در پتروگراد به 
پایتخت  بود و قدرت در  پیروزی نزدیک 
شده  منتقل  پتروگراد  شوراهای  به  عمال 
هم  بلشویک  حزب  درون  در  البته  بود. 
فرمالیته  چرا  که  بودند  دلخور  گروهی 
رعایت نشده است. امروز هم کم نیستند 
کسانی که تصمیم به قیام مسلحانه و انجام 
انقالب اکتبر را »تجاوز به دمکراسی« و دور 
زدن توده ها می دانند. نکته اصلی اینست 
که به قول لنین »یک روز زودتر یا یک 
روز دیرتر« باعث از دست رفتن فرصت و 
دستاوردهای یک دوران طوالنی مبارزه و 
عقبگردی جدی در پیشرفت انقالبی طبقه 
کارگر می شد. نقش و وظیفه یک رهبری 
کارآمد و روشن بین کمونیستی به ویژه در 
چنین شرایط حساسی برجسته می شود. 
توده هایی که عطش رهایی و آزادی دارند 
نیز حزب رهبری کننده خود را با پاسخی 
که به این شرایط می دهد محک می زنند 
و اینکه آیا قادر است آنان را از این تندپیچ 
تاریخی به سالمت و با پیروزی به پیش 
 1917 اکتبر  در  اگر  نه.  یا  کند  هدایت 
بلشویک ها به فرمالیته تن می دادند و نقش 
احتمال  به  می کردند  فراموش  را  خویش 
قریب به یقین قیام مسلحانه ای حداقل در 
آن دوران تاریخی انجام نمی شد  و انقالب 
وجود  به  سوسیالیستی  دولت  و  اکتبر 
نمی آمد که در مورد صحت و سقمش به 

بحث بنشینیم. n  آتش

ت؟
ت کمونیسم چیس

واقعی

رهبری 
حزب
 و 
ارادۀ 
توده ها
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از  شما  با  می خواهم 
اینجا  از  بگذارید  بگویم.  پارکور  ورزش 

از  معمولی  آدم  یک  اگر  که  کنم  شروع 
احتمال  به  بپرد  پایین  متری   4 ارتفاع 
اگر  اما  می بیند.  آسیب  زیاد  خیلی 
از  می تواند  سادگی  به  باشد  کار  پارکور 
کوچکترین  اینکه  بدون  بپرد  ارتفاع  این 
حاالت  از  استفاده  پارکور  ببیند.  آسیبی 
و  شرایط  به  توجه  با  را  بدن  حرکات  و 
موانع موجود به ما یاد می دهد. با فنون 
پارکور می توانیم فشار وارد بر پاها را دفع 
کنیم و سالم به پایین بپریم. کسانی که 
پارکور  فلسفه  و  خصوصیات  از  اطالعی 
ندارند شاید فکر کنند که این کارها کله 
خری است. شاید بگویند وقتی پله هست 
را  پارکور  هم  شاید  بپریم؟  دیوار  از  چرا 
بگیرند؛  اشتباه  آکروبات  و  بدل کاری  با 
کنند  باور  را  حکومت  دروغ  تبلیغات  یا 
تعریف  اما  دزدهاست!  ورزش  پارکور  که 
و هدف پارکور هیچ یک از این ها نیست. 
هدف پارکور رسیدن به مقصد با استفاده 
از حرکات روان و مناسب و کارآمد است 
پارکور  مسیر!  مستقیم ترین  از  هم  آن  و 
و  رفتن  باال  پریدن،  دویدن،  از  ترکیبی 
خزیدن است؛ درست مثل یک گربه. الزم 
نیست این حرکات را خیلی سریع  انجام 
دهیم، بلکه باید از مستقیم ترین مسیر و 
این  به مقصد رسید.  انرژی کم  با صرف 
از آسیب دیدگی های  مانع  طور می توان 

دراز مدت یا کوتاه مدت هم شد.
شمالم.  بچه  و  دارم  سال   24 من 
در  یا  می کنند  پارکور  اینجا  که  کسانی 
زیاد  می کنند  زندگی  پارکور  با  واقع 
از  نیستیم.  بیشتر  تا گروه  نیستند. چند 
سال 88 ـ 87 بود که یکی از دوستانمان 
در کوی دانشگاه تهران پارکور را به من 
معرفی کرد. جذب این حرکات شدم و در 
موردش مطالعه کردم. این هم زمان شد 
ریاست  انتخابات  از  بعد  تظاهرات های  با 
جمهوری. راستش در جنگ و گریزهای 
خیابانی به حرکات دوستم دقت کردم و 
تصمیم گرفتم این ورزش را دنبال کنم. 

خیلی مفید است! 

نمی دانم تا 
به حال چند بار واقعا احساس 

خطر کرده اید. فکر کرده اید در بدترین 
از  فرار  موقع  مثال  دارید.  قرار  شرایط 
ویژه  نیروی  و  شخصی ها  لباس  دست 
ضد شورش اشتباها وارد یک کوچه بن 
آدم  اگر  مواقع  جور  این  شده اید.  بست 
تمرکزش  و  باشد  کرده  تمرین  قبل  از 
را از دست ندهد می تواند به جای اینکه 
بیهوده با یک دو صد متر در کوچه 30 
سرش  و  بدهد  هدر  را  انرژی اش  متری 
راست  دیوار  از  بخورد،  روبرو  دیوار  به 
باال برود و تعقیب کنندگانش را انگشت 
که  است  ورزشی  پارکور  کند.  دهان  به 
ترس و بی فکری را از بین می برد؛ حفظ 
یاد  ما  به  را  حرکت  هنگام  به  تعادل 

می دهد.
یا  محل  اسم  باشید  نداشته  انتظار 
کافی  اندازه  به  کنم.  اعالم  را  گروهم 
جو  کرده اند.  فراهم  مشکل  برای مان 
حکومت  است.  مذهبی  تقریبا  ما  شهر 
این ورزش خیلی حساس  به  هم نسبت 
است. به ما در پارک و میدان و کال فضای 
در  تمرین  نمی دهند.  تمرین  اجازه  آزاد 
است  مسخره  که  هم  بسته  سر  محیط 
برای ورزشی مثل پارکور که یک ورزش 
خیابانی یا شهری است. بگذریم از این که 

اجازه تمرین در سالن هم نداریم.
پارکور  فلسفه  از  بیشتر  دارم  دوست 
زندگی  در  کردن  پیشرفت  برای  بگویم. 
جورهایی  یک  کرد.  عبور  موانع  از  باید 
نباشند  موانع  اگر  که  گفت  می شود 
پارکور  می شود.  معنی  بی  هم  پیشرفت 
استفاده  با  است  موانع  از  عبور  ورزش 
درصد   90 خود.  توانایی های  همه  از 
و 10 درصدش  است  تمرکز  ورزش  این 
مهمش  عنصر  یک  پارکور  بدنی.  نیروی 
شجاعت و خودباوری است. برای عبور از 
موانع )چه مانع طبیعی باشد چه موانعی 
انتظامی ممکنست برای  که مثال نیروی 
آن  از  تظاهرات ها  محاصره  و  راه  بستن 

مانع  ضد  فلسفۀ  باید  کند(  استفاده 
داشت! تعداد کسانی که چنین فلسفه ای 
دارند ممکنست اولش کم باشد، ولی این 
فلسفه هم جذاب است و هم می شود 
آن را در عمل به کار بست، بنابراین 
خیلی زود طرفدار پیدا می کند. مثال 
خود ما در این شهر اولش دو سه نفر 
به  گروه مان  حاال  ولی  نبودیم.  بیشتر 
بیشتر  تعداد  این  رسیده.  هم  نفر   30
از راه اینترنت همدیگر را پیدا کردند. ما 
به  مرتب می گردیم و آدرس عالقمندان 
پارکور را پیدا می کنیم و باهاشان تماس 
می گیریم. کلیپ های پارکور را رد و بدل 
 800 حدود  حاضر  حال  در  می کنیم. 
در  هستند.  فعال  ایران  در  پارکور  گروه 

استان های مختلف. 
گروه ما یک گروه جوان است. نصف 
بقیه  و  هستند  دانشگاهی  پیش  بچه ها 
آن  برخالف  اما  دانشجو.  عمدتا  هم 
نظرشان  به  ممکنست  خیلی ها  که  چه 
جوانان  مختص  ورزش  پارکور  بیاید، 
نیست. یعنی افراد در سن های باالتر هم 
می توانند با پیروی از همین فلسفه و با 
آمادگی جسمانی و دست یابی به جرات 
ما  گروه  شوند.  تراسور  الزم،  تمرکز  و 
باز هم برخالف  اما  عمدتا پسرانه است، 
می کنند  خیال  خیلی ها  که  چه  آن 
پارکور یک ورزش مختص مردان نیست. 
اینجا البته به علت فشارهای حکومت و 
محدودیت های اجتماعی تعداد دخترانی 
که عضو گروه های پارکور می شوند زیاد 
سه  خودمان  گروه  در  ما  مثال  نیست. 
عضو دختر داریم که برای تمرین کردن 
پسرها  به  نسبت  بیشتری  مشکالت 
کار  پارکور  دختران  تعداد  ولی  دارند. 
می گویند  تراُسز  آن ها  به  اصطالحا  که 
دارد بیشتر می شود. در کشورهای غربی 
هم تعدادشان کمتر از پسرها است ولی 

خیلی سریع دارند زیاد می شوند. 
بیشتر  را  پارکور  می خواهید  اگر 
هم  را  تاریخچه اش  نیست  بد  بشناسید 
شوید.  آشنا  اصطالحاتش  با  و  بدانید 

ی بد 
آره، ما همون جوونا

ی گشـادیم!
با شلوارا

است.  فرانسه  کشور  پارکور  زادگاه 
بنیانگذارش فردی است به نام داوید بل. 
یاد  پدرش  از  را  حرکات  این  پایۀ  داوید 
ویتنام سرباز  در  قبال  بل  ریموند  گرفت. 
بود. همانجا برای گریز از دست نیروهای 
خودش  فکر  بود  شده  مجبور  ویتنامی 
توان  از  و  تمرکز کند  بیندازد،  به کار  را 
بدنی خود با در نظر گرفتن شرایط خاص 
در  را  موانع  و  کند  استفاده  جغرافیایی 
بگذارد  سر  پشت  ممکن  زمان  کمترین 
از  بعضی  ریموند  برسد.  امن  جای  به  و 
به  را  ابداعی  تکنیک های  و  حرکات  این 
داوید خردسال یاد داده بود و او هم در 
آن ها  از  دوستانش  با  کودکانه  بازی های 
بزرگ  داوید  که  بعدها  می کرد.  استفاده 
را منظم  آن حرکات  تصمیم گرفت  شد 
کند و یک ورزش جدید بسازد. این حدودا 
سی سال پیش بود. در این کار، دوستش 
بعدها  او همراه شد.  با  فوکان  سباستین 
این دو بر سر فلسفه و تعریف پارکور با 
هم اختالف نظر پیدا کردند و فوکان رفت 
و رشتۀ جدیدی را به نام »فیری رانینگ« 
)دویدن آزادانه( درست کرد. اختالفشان 
بر سر این بود که از نظر داوید، در پارکور 
و  ندارد  اهمیتی  هیچ  حرکات  زیبایی 
موانع  از  موفقیت آمیز  عبور  فقط  هدف 
زیبا  دید سباستین حرکات  از  اما  است، 
پارکور  باید چاشنی  ابداعی  و  نمایشی  و 
باشد. داشت فراموشم می شد، به پارکور 
کارها اصطالحا تراسور می گویند که یک 
واژه فرانسوی به معنی »رد گذار« است.

که  اینست  پارکور  مهم  جنبه  یک 
ورزش رقابتی نیست، مسابقه ندارد، اصوال 
رقابتی  اگر  پارکور  مثل  ریسکی  ورزش 
و  جسمی  لطمات  باعث  می توانست  بود 
دردسر شود. به عالوه پارکور یک ورزش 
فوق ارزان است. یک جفت کفش کتانی 
و  راحتی  لباس  دست  یک  و  می خواهد 
اهلش  اگر  شهر.  در  بی انتها  مسیر  یک 
n .هستید فرصت را از دست ندهید

»یاس«

روی سخن آتش با مردم ستمدیدۀ تشنۀ رهایی است. می خواهد 
آینه ای باشد که کنشگران انقالبی و نواندیشان، اهداف و کم و 

کیف مبارزه خود را در آن ببینند. 

شما را به همکاری دعوت می کنیم: با تهیه گزارش و مصاحبه، 
فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه 

و پیشنهاد، با ارسال طرح و عکس و آثار هنری نگارشی.

به پخش آتش به وسیع ترین شکل ممکن و به شیوه های مناسب 
کمک کنید. 
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