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ـنـگ بـراي هـر                ـيـون هـاوکـي است
ـيـزيـک                کسي که ذره اي عـالقـه بـه ف

نظري و چـگـونـگـي کـارکـرد جـهـان                     
)universe     ـيـدايـش ) موجود و پ

کائنات دارد، فرد شنـاخـتـه شـده اي         
ـنـه           است. اخيرا نيز نظراتـش در زمـي
عدم نياز به وجـود خـدا در تـوضـيـح            
پيدايش جهان هستي ضربه سنگيني 
ـنـش بـود.          به کل نظريه خلقت و آفـري
هاوکينگ در پاسخ به اين سئوال کـه    
آيا به کارگيري روزافزون روبات هـا و    
ـيـروي کـار انسـانـي بـا                  جايگزينـي ن
ماشين، با بيکار کردن انسان ها، يک 

 تهديد به شمار نمي رود گفته است: 
"اگر ماشين ها همه چيزهايي را    
ـنـد، شـکـل              ـيـد کـن که نياز داريم تـول
توزيع تعيين کننده خواهد بـود، اگـر       
ثروت توليد شده با مـاشـيـن (مـيـان         
همگان) تقسيم شود همه مي تواننـد   
از يک زندگي مجـلـل و آسـوده لـذت           
ببرند. اما اگر صاحبان مـاشـيـن هـا         
موفق شوند ضد تقسيم ثـروت البـي       
کنند، بيشتر مردم به فقر و بدبـخـتـي    
مي افتند. به نظر مـيـرسـد کـه رونـد           
جاري با شق دوم هـم جـهـت اسـت و           
ـنـده دامـن       تکنولوژي به نابرابري فزاي

 زده است." 

و هم اکنون تخمين زده مـيـشـود    
 ٪۱ ) دارايي ۲۰۱۶ که در سال آتي (

ثروتمندترين افراد جهان در مـجـمـوع    
ديگر  ٪۹۹ بيشتر از کل دارايي هاي 

 از ساکنان کره زمين باشد.
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خامنه اي در نامه اي خطاب بـه    
ـبـايـدهـاي            حسن روحاني بايـدهـا و ن
اجراي برجام (بـرنـامـه جـامـع اقـدام            
مشترک) بر سر توافقات هسته اي را  
ـتـشـر کـرد، گـرچـه نـامـه                   علني مـن
خامنه اي پيشتر براي مـجـلـس هـم         
ـنـي تـر و                رفته بود. آنچه باز هـم عـل
زمحت از پيش خود را مينـمـايـانـد،     
دعواها و تکانهاي شـديـد سـيـاسـي          
دروني جناحهاي قدرت در جمـهـوري   
اسـالمــي و مــوقــعـيــت نــامــتــعــادل          
شخص خامنه اي در ميـانـه دعـواي      

ــاح هــاي               بــانــدهــا و مــافــيــاي جــن
حکومتي پس از توافقات هستـه اي    

 است. 
و بـويـژه     ه   دهبيش از يک در طول 

پـرونـده   دوره اخير تمام مسئولين    در 
از جانب شخص خامنه اي   هسته اي 

و با تاييد او وارد چرخه پرونده هستـه  
تصـمـيـم اول و آخـر در                اي شده اند. 
بدون هيچ اما و اگري اي  پرونده هسته

 با شخص خامنه اي بوده است.
محتواي اين نامه بـايـد کـامـال         
سرگشاده باشد. خطاب بـه يـکـي از           
رقبا باشد، بايد و نبايد ها را در آنجـا  
بگونه اي بگويند که هيچ بار عـمـلـي    

در بر نداشته باشد. هياهويي بي ثمـر   
براي انسـجـام صـفـوف مـتـشـنـج و                 
آشفته داخلي. بار همه خسارت بـايـد    
به عهده رقيب باشد. تا شايد اين تند  

 پيچ به فرجام برسد.
جمهوري اسالمي در مواجهه بـا  
دوران سخت و ناهموار، ناتوان تـر از      
هر موقع ديگر با تحـوالت مـنـطـقـه         
ـنــده مــردم            اي و اعــتــراضـات شــتــاب
روبروست. نامه خامنه اي نـمـوداري        
ـقـا و دوام                  از دست و پـا زدن بـراي ب

 حکومتي گرفتار در گرداب است. 
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روند توافقات هستـه اي و تـمـام          
شدن کار در پي تصويب آن، نـگـرانـي      
ـه     از ريزش دلواپسان و حاميان منـطـق
اي از يکسو و جناح رقـيـب کـه حـاال         
ـقـات در          پس از تصويب کليـات تـواف
مجلس شـوراي اسـالمـي و شـوراي             
نگهبان نتيجه را ميخواهد در کيـسـه   
خود بگذارد از سوي ديگر، به تشديـد  
اختالفات بيشتر از پـيـش دامـن زده          
است. اما وضعيت مخاطره آمـيـزتـر       
از آنست که خامنه اي بتواند همچنان 
با موضع بينابيني و عدم صراحت در 
باره توافقات لوزان اين دوره را سـپـري     
کند. گرچه خامنه اي در مـالقـات بـا       
اعضاي مجلس خبرگان بطور صريـح  
ـقـنـامـه           تاکيداتش را بر پـذيـرش تـواف
ـه     لوزان اعالم کرده بود اما نتوانسته ب
آن کفايت کند و بايد به مسايل مـبـرم   
تري پاسخ بدهد. پامنبري هاي او در      
نماز جمعه و اينجـا و آنـجـا پـيـشـتـر              
راجع به فشارهاي بين المللي در بـاره      
آنچه خودشان مسايـل حـقـوق بشـري         
خوانده بودند هشدار داده بـودنـد. امـا       
اين تنها فشارهاي بين المللي نيست، 
ـه     اين نتيجه منطقي سازش قهرمـانـان

 و در پذيرش شکست است.  
ــيــقــتــي کــه در دوران پســا              حــق
توافقات بصـورت انـتـظـارات وسـيـع           
مردم در داخل سنگيـنـي خـود را بـر           
کليه مناسبات سياسي و اجـتـمـاعـي     
انداخته اسـت. هـيـچ درجـه از لـعـن                   
ـه                نفرين و بـي اعـتـمـادي و هشـدار ب
"نفوذ" شيطان بزرگ از تلخي جام زهر   

 و تبعات آن نخواهد کاست. 
ورشکستگي اقتصادي و ناتواني 
ـه    سياسي جمهوري اسالمي در مـوزان
قدرت با غرب، موقعيت شکـنـنـده و      
وسعت گرفتن دامنه شرکت جمهـوري  
اسالمي در مـاجـراجـويـي و جـنـگ             
طــلــبــي در مــنــطــقــه، ســبــب اعــالم          
ـقـول خـامـنـه اي،           اقتصاد جنگي يا ب
اقتصاد مقاومتي شد. در اين ميـان،   
هست و نيست زندگي اکثريـت مـردم     
ايران نابود شد. جمهوري اسالمـي در     
سه کنج بن بست، دست به هزيـمـت و     

 عقب نشيني زد. 

خامنه اي در اين مخمصـه بـايـد      
در قامتـي ظـاهـر شـود کـه بـاز هـم                  
ـه       بتواند با حفظ تعادل "رهبري" مـيـان
دعوا را بگيرد. با رجز خواني هـايـش      
حــامــيــان و دلــواپســان ســرخــورده و           
ـه درجـه اي                 ـه اي را ب حاميان منـطـق
ــي                 ــار روان راضــي نــگــهــدارد و از ب
شکست هسته اي و عواقب محتـمـل   

 آن بکاهد.
ـه مـي گـويـد:                ـلـهـان ـه اب  ولي فقـي

هاي ساختـاري و     "نقاط ابهام و ضعف
در توافقنامـه هسـت     موارد متعددي 

در صورت فقدان مراقبت دقيـق و     که
تــوانــد بــه      مــي      لــحــظــه بــه لــحــظــه،     

  هاي بزرگي براي حال و آيـنـده   خسارت
اين سندي اسـت   ".کشور منتهي شود

که مو به موي آن با تـوافـق و مـجـوز         
شخص خودش به امضا رسيده است. 
همه نقاط ضعف و ساختاري بخـشـي   
ـه"     از اجراي سياست "سازش قهرمانـان
جمهـوري اسـالمـي و شـخـص خـود               

 اوست.  
الريجاني رئيس مجلس شـوراي    
ـفـان تـوافـق            اسالمي وقتي که مـخـال

مهرمـاه در صـحـن         ۹ ١ هسته اي در 
ـه بـودنـد                 مجلـس روي سـرش ريـخـت

نترل از دستش رفـت و فـريـاد زنـان           ک
حقيقت پـرونـده هسـتـه اي را بـرمـال               
کرد: "پرونده هسته اي پرونـده رهـبـري       

 است".
شکست و عقب نشيني عـواقـب     
خود را بسرعت در ميانه پيـاده نـظـام      
ذوب شده در واليت نمودار مي کـنـد.   
ـه عـيـنـه حـتـي از مـتـن و                    مجلس ب
جزئيات برجام بي اطالع نگـه داشـتـه      
شد. دست مجلس در پـوسـت گـردو           

بررسـي  بدون ماند و نتيجه اين شد که 
طـرحـي   " از سوي مجلس    برجام"متن 

ـه    صرفا تصويب شد که،  دولت ملزم ب
 کلي گرديد.  رعايت برخي موارد 

با تـاخـيـري دو مـاه و            خامنه اي
 ،مــهــرمــاه   ۲۹ در   عــاقــبــت   نــيــمــه،   

مصوبه شوراي عالي امنيت ملـي را    
ـه پـيـاده              تايـيـد کـرد،         تـا فـرصـتـي ب

بـا ايـن     نظامش در مـجـلـس بـدهـد.           
ــرد                  ــالش ک ــنــه اي ت ــد خــام ــن ــرف ت

 خـود مسئوليت مستقيم را از دوش       
بــا بــه وســط کشــيــدن پــاي              بــردارد،

پـيـاده نـظـامـش         مجلس، امتيازي به

بدهـد. امـا در عـمـل ايـن نـمـد هـم                      
کالهي براي دلواپسان داخل و بـبـرون     

   مجلس نشد.
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عــقــب نشــيــنــي "آقــا" مــثــل دم            
خروس بيرون زده است. جمع کـردنـش     
ديگر ممکن نيست. او نـمـي خـواهـد        
مسئوليت شکست پرونـده سـيـاسـت       
هسته اي و ناکاميهاي  آنـرا بـپـذيـرد.       
ترجيع بند اصلي نامه خامنه اي ايـن    
است که "بـرجـام" بـايـد پـس از لـغـو                  
ـه اروپـا          تحريم هاي امريکا و اتـحـادي
اجرا شود! پاسخ امريـکـا در مـقـابـل           
بسيار روشن و صريح است. بر اسـاس   
توافقات، تحريمهاي هستـه اي ايـران       
ـه لـغـو، کــه                   در روز اجـراي بــرجـام، ن

 متوقف خواهد شد.
گانه نامه خامنه اي در    ۹ شروط 

عين بي ارزش بـودن و غـيـر عـمـلـي             
ـه                  بودن، تنها  خـاصـيـتـش تـهـديـد ب
ـقـات          بازگشت به دوران پيـش از تـواف
اســت. ايــن بــازگشــت اکــيــدا بــراي              
جمهوري اسالمي مـمـکـن نـيـسـت.           
تـمــام تــالش جــمـهــوري اســالمــي و           
ــرش                ــذي شــخــص خــامــنــه اي در پ
شکست، پس زدن فشـار تـحـريـم هـا          

حـتـي   بوده است. در چنين شـرايـطـي         
يک قدم هم نمي تواند به عقب بـردارد.  

گانه، يا بخشـا انـجـام شـده          ۹ شروط 
است. يا تـاکـيـداتـي تـکـراري و بـي                 
پشتوانه اسـت. جـمـهـوري اسـالمـي              
اساسا براي لغو آنها کاري از دسـتـش     

 ساخته نيست.  
خــواســتــار    خــامــنــه اي نــهــايــتــا     

تشکيل "يـک هـيـات قـوي و آگـاه و                 
هوشمند" براي "رصد پيشرفت کارهـا    

" اسـت.     و انجام تعهدات طرف مقابل
تعيين ضريب هوشمندي و آگاهـي را    
هم به دست شوراي امنيت ملـي مـي     
سپارد و باز خود را کنار مي کشـد و      
ـه و                  ـه شــکـلــي کـودکــان در نـهــايـت ب
مضــحــک خــواهــان آن مــيــشــود کــه          
 "کاالهاي مصرفي از امريکا نخريد"!

خامنه اي خواستار "اعالم کتبـي   
اروپـا      جمهور امريکا و اتحاديه رئيس

اسـت و مـي       هـا"      مبني بر لغو تحريم
اروپـا و          "در اعــالم اتــحـاديــه         گـويـد  
جمهور امريـکـا بـايـد تصـريـح            رئيس

کلي برداشـتـه     ها به شود که اين تحريم
شده است. هرگونه اظهاري مبنـي بـر      

ها باقـي خـواهـد       که ساختار تحريمينا
 ".نقض برجام است  ماند، به منزله

کـيــهــان شــريــعــتــمــداري پــس از         
انتشار نامه خـامـنـه اي افسـار پـاره              
ميکند و ساده لوحانه سخـنـان وي را       
چـنـيــن تشــبـيــه مــي کــنـد: "انشــاي               
امريکا را پـاره کـرد و بـراي حـريـف                
ـه رجـزخـوانـي                   ـه نـوشـت" امـا ن ديکت
ـه ايـن جســت و خـيــز                    خـامـنـه اي، ن
کودکانه هيچکدام نه جنبه عـمـلـي و        
ـه ذره اي مـيـل بــه                     اجـرايـي دارد و ن
ـقـات          بازگشت به دوران پيـش از تـواف
هسته اي. اينها بـخـشـي از پـذيـرش             
شکسـت و تـوجـيـهـي بـراي نـرمـش                 
قــهــرمــانــانــه "حضــرت آقــا" ضــربــدر          

 اقتصاد مقاومتي است.
جمهوري اسالمـي نـاتـوان تـر از           
آنست که خود را براي يـک رويـارويـي        
طوالني مدت تر مانند دوران تـحـريـم    
ها و کاغذ پاره خـوانـدن آنـهـا مـهـيـا            

 کند.
 

 �S;	ن از را9 ر��9 ا�� 
پس از توافقات هسته اي، آنـچـه   
هيئت حاکمه جمهوري اسالمي از آن   
وحشت کرده و به اين بندبازي تمسخر 
ـه اســت،                  آمــيــز مــتــوصــل گشــتـ
مطالبات، توقعات و انتظارات بـحـق   
مردم جان به لب آمده اي است کـه در      
فــرداي اجــراي تــوافــقــات هســتــه اي          
خواهان عملي شدن خواستهـاي خـود     
هستند. زندگي از دست رفته شـان را     

 طلب مي کنند.
نوچه هايي امثال جنتي در خطبه 
ها و مجالس، آن روي سکه فشارهاي 
ناشي از پذيرش شکست را اقرار کرده 
اند. آنچه فشـارهـاي "حـقـوق بشـري"            
مي خوانند عطش بي انـتـهـاي مـردم       
ايران براي يک زندگي بـهـتـر و پـايـان            
دادن به سرکوب آزاديهاي اجتماعي و 
سياسي است. مردم حقـشـان را مـي         
ـه و      خواهند که يا در جبهه هاي سـوري
ـه يـغـمـا                  عراق و يمن و لبنـان و ... ب
ميرود، يا توسط آيت اهللا هاي هـار و    

 گردن کلفت به تاراج برده شده است.
جمهوري اسالمي بخوبي ميداند 
که اين نه فقـط "تـحـريـمـهـاي حـقـوق              

بشري غرب" که خود مـردم سـرکـوب       
شده هستند که بـراي بـازپـس گـيـري            
ـه شـورش      حقوق پايمال شده شان سر ب
بــرخــواهــنــد داشــت. مــوج شــتــابــان          
اعــتــراضــات وســيــع اجــتــمــاعــي در        
ـه جـمـهـوري            اشکال مختلف اين را ب
اسالمي فهمانده است که پيشرويهاي 
ـه اي                   ـه نـطـق مبـارزاتـي مـردم دارد ب
ميرسد که ديگر به عقب باز نخـواهـد   

 گشت.
اعالم شرمساري سران جمـهـوري   
اسالمي، از وضعيت فالکتـبـاري کـه      
به مردم تحميل کرده اند و تـالش بـر         
ـه           ـه اضـاف تشديد سرکوب عمـومـي ب
رجزخوانـي هـاي خـامـنـه اي، اثـر و                 

 کارايي خود را از دست داده است.
مـردم شـاهــد تــحــمـيــل تشــديــد          
رياضت اقتصادي، ورشکـسـتـگـي و       
افالس رسمي و بسته هـاي ريـاضـت        
اقتصادي خانه خـراب کـن هسـتـنـد.          
آنچه که پس از سالها جنگ طلـبـي و     
کوبيدن بر طبل هسته اي باقي مـانـده   
اســت، فــقــر و فــالکــت عــمــومــي و             
اقتصادي متالشي شده بـراي بـخـش        

 عظيمي از مردم ايران است.  
براي مردم اين نـامـه نـگـاريـهـا،           
تنـهـا يـک مـعـنـي دارد، حـکـومـت                  
شکست خورده است، دارد تالش مي 
کند خود را سرپا نگهدارد. شکافهاي  
دروني اش عريض تر و قـدرت حـفـظ      

 تعادلش کمتر شده است.
مطالبه فوري مردم نه تنهـا پـس     
از توافقات هستـه اي کـه در اسـاس            
فــيــصــلــه دادن بــه عــمــر پــرنــکــبــت            

 حکومت اسالم است.
آنچه جمهوري اسالمي را به خـط  
پايان و سرنـوشـت سـاز مـي کشـانـد             
همين مردمي هستند که قصد دارنـد  
ـه   و عزم جزم کرده اند که براي هميشه ب
کشمکش غرب و جمهوري اسـالمـي   
و جدال بي پايان جـنـاح هـاي درونـي           
ـه زيـر کشـيـدن آن               رژيم اسالمي بـا ب
نقطه پاياني براي نـکـبـت و عـفـونـت           

 تاريخي بگذارند.*
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در بـخـشـهـاي       سيامک بـهـاري:        
قبلي اين گفتگو در بـاره شـکـل      
گيري آته ئيسم در غرب و عصر 
روشنگري صحبت کرديم. اينجا  
روي آته ئيسم مارکس و نـقـد او     
از مذهب متمرکز ميشـويـم کـه      
تقريبا مربوط به نيم قرن بعد از   
ــازه             ــرانســه اســت.اج ــقــالب ف ان
بدهيد از تمايز مارکس بـا نـقـد        
روشــنــگــران از مــذهــب شــروع           

 کنيم.  
مــارکــس مــحــســن ابــراهــيــمــي:       

بيزاري عميق خود از خدا را در     
سالگي در تز دکتـراي خـود      ۲۳

در بـاره اخـتــالف بـيـن فـلـسـفــه                
طبيعت دموکريتي و اپـيـکـوري      
اعالم ميکند. در مقدمه کـوتـاه    
اين رساله از پرومته در اسطـوره  
هاي يوناني که آتش را از بارگاه 
زئوس خداي خدايان دزديده و به 
بشر هديه کرده بود با تـحـسـيـن       
ياد ميکند. از شعار پرومته بـه     
وجد ميايد که گفته بود: "من از 
اين گله خدايان بـيـزارم" و او را          
"بـــرجســـتـــه تـــريـــن قـــديـــس و            
جانباخته تقويم فلسفي" خـطـاب    
ميکند. مارکس اين انـزجـار از       
"خدايان" را بعدها در زمين، در   
ميدان مبارزه طبقاتي، آنجا کـه  
گلــه خــدايــان در خــدمــت گلــه             
اربــابــان وســالطــيــن و حــکــام و          
صاحبان سرمايه انجـام وظـيـفـه       
ميکنند دنبال ميکند. مصـاف     
نــظــري و نــقــادانــه مــارکــس بــا           
خدايان در نـقـد راديـکـالـش از               
مــذهــب، مــنــشــاء تــاريــخــي و          
طــبــقــاتــيــش، داليــل تــولــيــد و          
بازتوليدش، و بـاالخـره شـرايـط         
رهايـي کـامـل بشـر از مـذهـب               
متبلـور مـيـشـود. مـارکـس بـه               
ــه              ــثـــابـ ســـراغ مـــذهـــب بـــه مـ
تــئــوريســيــن جــنــبــش طــبــقــاتــي      
کارگر عليه شرايط بردگي خـود    
و جامعه، عـلـيـه آخـريـن شـکـل            

تسلط طبقه اي بر طبقات ديگـر  
ميرود. همين، نقـد مـارکـس از         
مذهب و آته ئيسم او را از آتـه          
ئيسم مـاتـريـالـيـسـتـي مـاقـبـل               
خودش، آته ئـيـسـم قـرن هـجـده             

 متمايز ميکند.
در يک سطح تحليلي پايه اي 
تر آته ئيسم قرن هجده عصـيـان     
فکـري و فـلـسـفـي نـمـايـنـدگـان                 
فکري طبقه بورژوا عليه افـکـار     
و آراء و اخالقيات متنـاسـب بـا      
مناسبات کهنه فئودالـي اسـت.     
هــمــانــطــور کــه در مــانــيــفــســت        
تصريح شده است با زوال دنـيـاي   
قديم مذاهب کهن هم زوال پـيـدا   
کـردنـد و مـغــلـوب مســيـحـيــت             
شــدنــد و بــعــدا در قــرن هــجــده             
مصاف افکار تجدد طلـبـانـه بـا       
عقايد مسيحي هـمـزمـان و در          
متن پيکار مرگـبـار بـوروژوازي      
انقالبي با جامعه فئـودال پـيـش      
رفت. در قرن هـجـده ايـده هـاي            
ــديشــه و               ــه آزادي ان ــوط ب مــرب
مذهـب، بـازتـاب سـلـطـه آزادي             
رقابت در عرصه عقايـد بـود در       
حاليکه آته ئيسم مارکس جـلـوه     
اي از مبارزه همه جانبـه طـبـقـه       
کارگري بود که نه تـنـهـا عـلـيـه           
تمام بقايا و رسـوبـات فـکـري و           
فــرهــنــگــي و اخــالقــي اعصــار          
ــه خــود                ــي ــکــه عــل ــل ــه ب گــذشــت
بورژوازي پا به ميـدان گـذاشـتـه       

 بود. 
 -هـمـيـن پـايـه اجــتـمـاعـي               

طبقاتي متفاوت فاکتورهايي را 
وارد آتــه ئــيــســم کــمــونــيــســتــي         
مارکس در قرن نـوزده مـيـکـنـد        
که در آته ئيسـم بـورژوايـي قـرن         
هجده نميتوانست بوجود بيايـد.  
براي مثال، اگـر چـه مـارکـس و           
انگلس و بـعـدا لـنـيـن بـه نـقـش               
روشــنــگــري قــرن هــجــده عــلــيــه         
مذهب آنقدر ارج مـيـگـذاشـتـنـد       
که ترجمه و انتشـار وسـيـع آثـار         

آنان در ميـان طـبـقـه کـارگـر را             
قويا توصيه ميکردند اما آن را   
براي رهـايـي کـامـل از مـذهـب             
ابدا کافي نميدانستنـد. از نـظـر         
ــراي رهــايــي کــامــل از               ــان ب آن
مذهب بايـد آن شـرايـطـي را از             
ميان بـرد کـه بـه مـذهـب نـيـاز                

 دارد. 
مــارکــس در عصــري و در            
شرايطي مذهب را نقد مـيـکـنـد     
که طبقه کـارگـر کـل بـورژوازي           
اروپا را به هراس انداخته بـود و    
"آزاد انديشي" و دفـاع از"آزادي         
ــود                ــراي خـ ــر بـ ــگـ ــدان" ديـ وجـ
بورژوازي خطرنـاک بـود. "آزادي         
وجدان" قرار بود دست سـرمـايـه       
داري را در مـــيـــدان در هـــم                  
شکستن موانع فـکـري جـامـعـه          
فئوال بـاز بـگـذارد. آتـه ئـيـسـم                 
روشنگران بـورژوايـي قـرار بـود           
دست و بال خـدا و نـمـايـنـدگـان             
زمــيــنــي اش را از دخــالــت در            
امور سرمايه در حال شکوفـايـي   
قيـچـي کـنـد. آنـجـا کـه طـبـقـه                    
کــارگــر بــه يــک خــطــر ســيــاســي          
تــبــديــل شــد، رابــطــه بــورژوازي        
اروپا و نماينـدگـان فـکـريـش بـا           
ماترياليسم و آته ئيسم هم تـيـره   
شد. به قـول انـگـلـس بـورژوازي           
فرانسه و آلمان راهي نداشت جـز  
ايـــنـــکـــه "بـــدون ســـر و صـــدا               
آزادانديشي را رها کنـد، هـمـان      
طور که يک نوجوان کـه سـيـگـار       
به لب با تکبر به عرشـه کشـتـي      
مي آيد به مجردي کـه عـارضـه        
درياگرفـتـگـي بـر او مسـتـولـي               
ميشود، بي سر و صدا سـيـگـار      
روشــنــش را بــه زمــيــن مــي                  
اندازد." جنبش طبقه کـارگـر آن       
دريــايــي بــود کــه طــوفــانــش                
بورژوازي مـتـکـبـر اروپـا را بـه               
سرگيجه انداخته بود و به اظهار 
ندامت از اسـتـهـزاي مـذهـب و              
خدا مجبور کرده بـود. انـگـلـس        

وضع آته ئيستهـا و روشـنـگـران         
دراين مـقـطـع را ايـنـچـنـيـن بـه                
ــر مــيــکــشــد: "اســتــهــزا              تصــوي
کنندگان مـذهـب يـکـي پـس از            
ــد              ديــگــري در مــالء عــام عــاب
شدند، از کليسا و اصول و آداب 
آن با احترام سخن مي راندند، و 
حتي آنجا که چاره نداشتند خود 
نـيــز آنــهــا را اجــرا مــيــکــردنــد.           
بــورژوازي فــرانســوي روزهــاي          
جــمــعــه گــوشــت نــمــي خــورد و           
بــورژوازي آلــمــانــي در مــراســم          
طوالني يکشنبه ي پروتستـانـهـا    
روي نيمکت مي نشـسـت. آنـهـا        
ميانه شان با ماترياليسم به هـم  

 خورده بود." 
ميتوان گـفـت کـه از هـمـان            
عصر مارکس مبارزه با مذهـب  
بر دوش آته ئيسم کـمـونـيـسـتـي         
طبقه کارگر افتاده بـود. چـيـزي         
که در روسـيـه عصـر لـنـيـن بـه                  
مراتب برجسـتـه تـر مـيـشـود و             
امروز البته ديگر تماما برعهده 
کمونيسم است. اگـر انـگـلـس و            
مارکس زنده بودند به چشم خود 
ميديدند کـه امـروز مـذهـب در           
دست بـورژوازي و نـمـايـنـدگـان             
فــکــريــش بــه خــونــيــن تــريــن و            
مخربترين و ويرانگرتـريـن ابـزار      
سيـاسـي در مـقـابـل بشـريـت و                
طبقه کارگر تبديل شده اسـت و      
لطمات سـنـگـيـن بـه مـبـارزات              
جنبشهاي پيشرو و روند مبـارزه  
طبقه کارگر ميزند. به هيواليـي   
تــبــديــل شــده اســت کــه هــيــچ              
جنبشي جز جنبش طبقه کـارگـر   
و کمونـيـسـم، جـنـبـشـي بشـدت             
سازمانيافـتـه از عـهـده اش بـر              

 نمي آيد. 
ــرن          ــرخــالف روشــنــگــران ق ب
هـــجـــده، مـــارکـــس وقـــتـــي از           
بنيادهاي مذهب و مـخـصـوصـا     
شرايط بازتوليـد آن در جـوامـع          
طبقاتي صحبت ميکند از جهل 

بشر در باره طبيعـت و تـرس از         
آن، از نقش شيادان حرفه اي در     
مهندسي مذهب فراتـر مـيـرود.      
باز تـولـيـد و تـداوم مـذهـب در               
ذهنيت اجـتـمـاعـي تـوده مـردم             
ــاعــي و               ــم ــگــر اســاســا اجــت دي
طبقاتي و سياسي است. مربوط  
به شرايطي است که انسان را از     
خود و تـوانـايـيـهـايـش بـيـگـانـه               
ميکند و زير سـلـطـه نـيـروهـاي           
بيگانه قدرتمند اسير مـيـکـنـد.       
مذهب تبيين تـمـامـا وارونـه از         
جهان وجامـعـه، از مـنـاسـبـات           
اقتصادي و اجتماعي و سياسـي  
است. يـا بـهـتـر اسـت بـگـويـيـم                 
مذهب بازتـاب ذهـنـي دنـيـايـي           
اســت کــه هــمــه چــيــزش وارونــه          
است. مذهب همه چـيـز را روي          
سرش قرار ميدهد همانطـور کـه     
در خود دنياي زميني هـم هـمـه        
چــيــز وارونــه اســت. و بــا ايــن                
نگرش است که نگاه مارکس بـه  
راه رهايي از مذهب هم به طـور    
بنيادي با راه حل مـاتـريـالـيـسـم       
روشنگران قرن هجـده مـتـفـاوت       
است. براي رها شدن از مـذهـب      
فقط آگاهگري عليه خرافـات از    
جمله خرافه خدا کافـي نـيـسـت.       
بايد زمينـه هـاي اجـتـمـاعـي و             
اقتصادي و طبقاتـي مـذهـب را        
از بين برد. بايد دنياي وارونه را  

 روي قاعده اش قرار داد
  

سـيــامـک بــهـاري: فــاکـتــورهــاي          
اصلي و پايه اي نقد مارکـس از    
ريشه هاي مذهب و زمينه هـاي  

 بازتوليدش چه ها هستند؟ 
نـقـد و     محسـن ابـراهـيـمـي:           

ــه            بــرخــورد مــارکــس بــه مســال
مذهب در يک سـطـح تـحـلـيـلـي            
انـتــزاعــي بـيــشــتــر در مــطــالــب         
مشهور به آثـار دوره جـوانـيـش           
مثل "مقدمه اي بر نقد فـلـسـفـه        
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آنــچـه کــه امـروز در            عـلـي جــوادي:     
فلسطين شاهدش هستيم هـمـانـطـور     
که اشاره کرديد از جـانـب بـرخـي از             
مــفــســريــن و نــيــروهــاي ســيــاســي،          
"انتفاضه سوم" نـامـيـده شـده اسـت.              
انتفاضـه نـام ديـگـري بـر خـيـزش و                  
بپاخاستن توده اي است. آيا ايـن دور     
ـنـي در             ـلـسـطـي از مقاومت جوانـان ف
مقابله با نيروهاي اشـغـالـگـر دولـت          
اسرائيل را ميتوان انتفاضـه ديـگـري      
ـبـت اسـت.            ناميد؟ بنظرم پـاسـخ مـث
ـبـش          نيروي محرکه و اصلي ايـن جـن
جواناني هستند که در يـک کـالم از           
ــد. از                 ــزارن ــت مــوجــود بــي وضــعــي
اشــغــالــگــري و ســرکــوبــگــري دولــت        
اسرائيل متنفرند. از اينکه در اماکن  
ـيـان    سکونت و زندگي خود مانند جان
و مجرمين تحت تعقيب و سـرکـوب     
ـيـل قـرار               ـيـک دولـت اسـرائ سيستمات
ـنـکـه              دارند، به ستوه آمـده انـد. از اي
ناچارند در زندان بزرگي که نـام آن را        
غزه و سـاحـل غـربـي نـامـيـده انـد،                   
ـنـکـه             زندگي کنند، خسته انـد. از اي
زندگي اقتصادي شان بـه گـروگـان و          
ـيـر و                    ـق ـتـه شـده اسـت، ف تحريم گـرف
ـنـکـه                    ـفـرنـد. از اي ـن محـرومـنـد، مـت
نيروهاي کثيف اسالميستي، حماس 
و جهاد اسالمـي از يـک طـرف و از              
ـيـسـت و        طرف ديگر جريان ناسيونـال
ـنـهـا مـرحـمـي بـر               مرتجع الفتح نه ت
ـلـکـه بـر              زخمهايشان نگذاشتـه انـد ب
ـقـر و      عکس خود عامل ديگري در ف
محروميت و زندگي سياهي هستنـد  
ـنـجـه نـرم                  که امروز بـا آن دسـت و پ

 ميکنند، به ستوه آمده اند. 
اين دور از اعتراضات هم ماننـد  
برخي ديگر از اعتراضات در واکنش 
ـيـل آغـاز        به پرووکاسيون دولت اسـرائ
شد. همانند دوره هـاي گـذشـتـه بـار             
ـيـرامـون           ديگر نيز با پـرووکـاسـيـون پ
ــع در شــرق                مســجــد االقصــي واق
اورشليم آغاز شـد. آنـچـه کـه دولـت               
نتانياهو "تغيير وضـعـيـت مـحـوطـه          
مسجد االقصي" نـامـيـده اسـت، در          
حقيقت اقدامي آشکار براي تحريک و 
ايجاد درگيري در منطقه است. و اين  
يک رکن ثابت و هـمـيـشـگـي تـالش           

دولتهاي دست راستي اسرائيـل بـراي     
غير ممکن کردن هـرگـونـه صـلـح و            

 طرح و اميدي براي صلح است. 
يکي از عواملي که ايـن دور از        
ـلـي                 ـب اعتراضـات را از دوره هـاي ق
ـيـروهـاي     کشمکش ميان اسرائيل و ن
حماس و يا حزب اهللا جدا مـيـکـنـد،       
در ايـن واقـعـيـت اسـت کـه جـوانـان                 
بپاخاسته نيروي محرکه و اصـلـي آن     
هستند. وجه مشخـصـه ايـن دور از           
تقابالت منطقه حاکميت سياستهـاي  
ارتـــجـــاعـــي و ضـــد انســـانـــي و                
اسالميستي نيست. مـوشـک پـرانـي        
کــور و ضــد انســانــي و عــمــلــيــات             
ـيـسـت و يـا                انتحاري بخشي از آن ن
ـبـوده اسـت. ايــن                   حـداقـل تـاکـنـون ن
ـيـروهـاي       جنبش در ادامه جنگهاي ن
ـقـابـل        ارتجاعي در هر دو سوي ايـن ت
نيست. از جنس ديگري است. سنـت    
ديـگــري اســت. مســلــمــا جــريــانــات          
ارتجاعي و اسالميستي تمام تـالش    
خــود را خــواهــنــد کــرد کــه بــر ايــن              
اعتراضات حاکم شوند و آن را تبديل 
ـيـابـي بـه            به سکوي پرشي بـراي دسـت
ـنـد.       اهداف ارتجاعي خود تبديل کـن

 اما تاکنون که نتوانسته اند.
ـتـوان در             اين اعتـراضـات را مـي
ادامـه ســنــت اعــتــراضــي جــوانــانــي         
دانســت کــه پــيــش از ايــن بــيــانــيــه             
اعــتــراضــي خــود را تــحــت عــنــوان          
ـيـر          "مانيفست جوانان غزه بـراي تـغـي
وضع مـوجـود" اعـالم کـرده بـودنـد.              
بيانيه اي بسيار گويا. گـويـاي درد و        
ـلـسـطـيـن،                  رنج مـردم زخـم خـورده ف
گوياي فرياد و اعتراض به اين وضـع    
 فالکت زده و سياه است. ميگويند:  

ـنـد      "گند بزنند حماس را. گند بزن
اسرائيل را. گند بزنند الفتح را. گـنـد       
ـنـد               بزنند سازمان ملـل را. گـنـد بـزن
آژانس امداد و کـار سـازمـان مـلـل               

ــي                              ــســطــيــن ــدگــان فــل ــاهــن ــراي پــن ب
(UNRWA)           را. گـنــد بـزنــنــد

آمــريــکــا را! مــا جــوانــان غــزه از                 
اسرائيل، حماس، اشغال، تـجـاوز بـه        
ـيـن       حقوق بشر و بي تفاوتي جامعـه ب
 المللي حالمـان بـه هـم مـي خـورد!"              
اين بيانيه"نه" به وضع موجود اسـت.      

ـبـه       نه به اشغالگري و تجاوز همه جـان
دولت اسرائيل. نه به ارتجاع اسالمي  
ـيـسـم مـرتـجـع              و حماس و نـاسـيـونـال
الفتح. نه به سازمان ملل و نهـادهـاي    
آن، نه به دولتهايي که به تماشاي درد   
و رنج اين مردم بخت برگشته نشسته 
انــد. نــه بــه فــقــر و فــالکــت. نــه بــه                   
محروميت و بي آيندگي، نه بـه ذلـت     

  و بي حقوقي و خواري!
ـيـه     اين بيانيه اعتراض است. بيان
ـتـي     تسليم نيست. اعتراض به وضعـي
که اين مردم و جوانان اسير آن گشـتـه   
اند بدون آنـکـه خـود در ايـجـاد ايـن                 
ـتـي    وضعيت کوچکترين نقش و دخال
ـيـانـي          داشته باشند. زندانيان و قـربـان
هستند که هر روز تحت تعقيب انـد،    
ـتـه شـده                 زندگيشان بـه گـروگـان گـرف
است. غذاي روزمره شان تحريم شـده     
ـتـرل          است. رفت و آمدشان تـحـت کـن
پليسي اسـت. اسـيـر تـجـاوزگـري و                 
ناسيوناليسم و ارتـجـاع اسـالمـي و             
سرمايه اند. اين بيانيه اعتراض "براي 

 تغيير وضع موجود" است.
ـبـات اسـت.                 ـيـه مـطـال ـيـان اين ب
جــوانــانــي کــه آزادي مــيــخــواهــنــد،         
جواناني که برابري و رفاه ميخواهند. 
جواناني کـه صـلـح مـيـخـواهـنـد از                 
جنگ و تجاوزگري بيزارند. جوانـانـي    
که سهم خود را از زندگي و شـادي و      
ـنــــــد.             ــواهـــــ ـيــــــخــــ ــاه مـــــ  رفــــ
و آنچه در اين بيانيه آمده است گوياي 
ـيـز         وضعيت و حال جوانان در ايـران ن
هست. هر چند که جغرافيا متـفـاوت    
است. هر چـنـد کـه شـرايـط بـعـضـا                  
متـفـاوت اسـت. امـا درد مشـتـرک                
است. معضالت کم و بيش يـکـسـان     
است. و مهمتر، پاسخ عموما يـکـي      

  است. 
سئوال محوري اين است که کدام 
ـتـوانـد بـه ايـن              جنبش اجتماعي مـي
آرمان جوانان چـه در غـزه و چـه در                
ايران پاسخ گويد؟ کدام آرمان و افـق      
اجتماعي ميتواند به اين معـضـالت   
پاسخ گويد؟ کدام جنبش اجتـمـاعـي    
کليد حل اين معمـاي جـوانـان را در          

ـيـه ايـن جـوانـان بـه               دست دارد؟ بيـان
بخشي از مساله پـاسـخ داده اسـت.          

ـتـح و           ـف اين جوانان دنبال حماس و ال
آمــريــکــا و دولــتــهــاي مــتــحــدشــان         
ـيـو ديـگـري          نيستند. به دنبال آلتـرنـات
ـيـسـم               هستند. اسرائيـل و نـاسـيـونـال
فلسطين و سازمانهاي رنگـارنـگـش،    
ارتجاع اسالمي و جريانات متفـاوت  
حماس و جهـاد اسـالمـي جـمـلـگـي            
بخشي از معضل و صـورت مسـالـه      
اند. جريانات پرو غربي هم که اصوال  
نــه درد ايــن مــردم را بــه رســمــيــت               
ميشناسند و نه راه حـلـي بـراي يـک             
زندگي آزاد و برابر و مرفه دارند. تنها  
و تنها يک آلترناتيو ميتوانـد بـه ايـن        
ـنـهـا               ـنـهـا و ت معضل پاسخ گويد. ت
جنبش کمونيسم کارگري، کمونيـسـم   
ـقـه کـارگـر            طبقه کارگر، جنبـش طـب
ـقــرار يــک جــامـعــه آزاد و               بـراي اســت
کمونيستي ميتـوانـد سـرنـخـي بـراي           
معضالت و مـعـمـاي ايـن جـوانـان               

  بدست دهد.
ـيـسـم و       تنها جنبشي که سوسيال
انترناسيوناليـسـم و انسـانـگـرايـي از             
خصوصيات پايه اي آن است ميتواند 
درماني بـر ايـن زخـم ديـريـن و درد                
مردم فلسطين باشد. جنبشهايي کـه     
استثمار انسان از انسان پايه و اسـاس  
ـقـسـيـم            شان است، جنبشهايـي کـه ت
ـيـت و      جامعه به طبقات و اقوام و مل
نــژاد مــبــنــاي هــويــت آنــهــا اســت،            
ـنـه کـردن       جنبشهايي که هدفشان حق
ارتجاع مذهبي به جـامـعـه و مـردم           
است، خود صورت مساله اند. خـود     
ـيــت انــد.                     ـبــب ايــن وضــعـ   مسـ

سئوالي اگر هست اين اسـت کـه آيـا          
اين جوانان قادر خواهند شد راه خـود  
بـراي آزادي و بــرابــري و رفــاه را در                
شرايط سخـت و تـاريـکـي کـه قـرار               
ـيـشـتـريـن       گرفته اند پيدا کنند؟ بايد ب
ـقــق اهــداف                   تــالش را بــراي تــحـ
ـبـانـه ايـن             آزاديخواهانه و بـرابـري طـل
جـوانـان سـازمـان داد. ايـن خـيــزش                
ـتـهـا اسـت.          مستحق بيشترين حـمـاي
ـبـه       گام اول در اين راه تالش همه جـان
براي اعمال فشار بر دولت اسرائيـل و    
متحدين اش براي برسميت شناخـتـن   
کشور مستقل و متـسـاوي الـحـقـوق        

ـيـل                فلسطين در کـنـار کشـور اسـرائ
 است. 

  9�T ن	ا��� ��J�	� 
����د  U(و �V0 ا��� 

  

ـنـد                   گند بزننـد حـمـاس را. گـنـد بـزن
اسرائيل را. گند بزنند الفتح را. گـنـد       
ـنـد               بزنند سازمان ملـل را. گـنـد بـزن
آژانس امداد و کـار سـازمـان مـلـل               
ــي              ــســطــيــن ــدگــان فــل ــاهــن ــراي پــن ب

(UNRWA)         را. گــنــد بــزنــنــد
آمــريــکــا را! مــا جــوانــان غــزه از                 
اسرائيل، حماس، اشغال، تـجـاوز بـه        
ـيـن       حقوق بشر و بي تفاوتي جامعـه ب

  المللي حالمان بـه هـم مـي خـورد!             
ما مي خـواهـيـم فـريـاد بـکـشـيـم و                

ـيـل کـه           F16 همچـون  هـاي اسـرائ
ـنـد ايـن                 ديوار صوتـي را مـي شـکـن
ـتـي و بـي               ديوار سکوت و بـي عـدال
تفاوتي را بشکنيم؛ فريـادي بـا تـمـام         
قدرت نهفته در جـان هـايـمـان بـراي            
رهايي از اين سرخوردگي عميـق کـه     
به عـلـت زنـدگـي در ايـن وضـعـيـت                 
ـيـل             جهنمي جسم و جان مـا را تـحـل

  مي برد...
ما از اين که گرفتار اين مـبـارزه     
ـيـزاريـم از         سياسي شده ايم، بيزاريم؛ ب
ــرگــون و                  ــاريــک و قــي شــب هــاي ت
هواپيماهايي که بر فراز خانه هايمـان  
ـيـزاريـم از کشـتـار               ـنـد؛ ب چرخ مي زن
کشاورزان بي گناهي که در مـنـطـقـه       
ـلـوـلـه قـرار           بي طرف مورد اصابت گ
مي گيرند زيرا مي خواهند از زميـن  
هايشان مراقبت کنند؛ بيزاريم از آدم   
هاي ريشو که با تفنـگ هـايشـان در        
خيابان ها گشت مي زنند، از قـدرت    
شان سوءاستفاده مي کنند و جواناني 
ـقـادشـان      را که براي اهداف مورد اعـت
تظاهرات مي کنند، کتک مي زنند و 
ـيـزاريـم از             يا به زندان مي انـدازنـد؛ ب
ديوار شرم آوري کـه مـا را از سـايـر               
قسمت هاي کشورمان جـدا کـرده و         
ما را در در قطعه زميني بس کوچک 
حبس کرده است؛ بيزاريم از ايـن کـه         
ما را تروريست ها و خشـک مـغـزان        
ـنـامـنـد کـه در جـيـب                    ـنـي ب ـي کوته ب

 �@ B��O از �?� ��اد�: 
يا ، آناآرامي هاي اخير در کرانه باختري شدت گرفته، تاکنون بيش از چهل نفر کشته شده اند. جنبش سنگ پراني در مناطق فلسطيني نشين شروع شده نسان نودينيان:

 نا آرامي هاي اخير بنوعي انتقاضه سوم است؟!
انتفاضه  و در ادامه يافت. ١٩٩٣ تا برگزاري کنفرانس مادريد  ١٩٧٨ دسامبر  ٨ انتفاضه اول فلسطين يا انتفاضه سنگ از   جهت اطالع خوانندگان انترناسيونال(

و با توافق آتش بسي در اجالس "شرم الشيخ"  ٢٠٠٥ فوريه سال   ٨ شروع و  در تاريخ  »آريل شارون« و در دوره بقدرت رسيدن  ٢٠٠٠ سپتامبر سال  ٢٨ روز    دوم
 امضا شد، خاموش شد.)

  ۸ صفحه 
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اند تا با استفاده از تلگـرام   هاي ايراني خواسته مقام" 
بــه جــاســوســي از شــهــرونــدان خــود بــپــردازنــد. مــا               

توانيم چنين کاري بکنيـم و هـرگـز هـم در ايـن                 نمي
 مورد به آنها کمکي نخواهيم کرد."

 رسان تلگرام پاول دورف، موسس پيام
يک مساله شناخته شده در ايران تالش حکومت 
براي فـيـلـتـر کـردن نـرم افـزارهـاي ارتـبـاطـاتـي در                         
اينترنت و تلفنهاي هوشمند است. به گزارش رسـانـه    

چـت     هاي حکومتي تا کنون نرم افزارهائي نظيـر وي   
و وايبر، "فيلتر يا دچار کندي تعمـدي شـده انـد". و             
مردم هم با نصب فيلتر شکنها تالشهاي حـکـومـت      
را خنثي کرده اند. حـاال نـوبـت بـه تـلـگـرام رسـيـده                     
اســت. ظــاهــرا ايــن بــار حــکــومــتــي هــا پــا را از                      
فيلتريـنـگ فـراتـر گـذاشـتـه و جـاسـوسـي و کسـب                        
اطالعات از مردم را نـيـز بـه اقـدامـات پـلـيـسـي و                  
سرکوبگرانه شان افزوده اند. اما همه ايـن تـالـشـهـا           
بيش از آنکه نماينده قدرت و سلطه حکومت بـاشـد،   
استيصال و درماندگي اش در مـقـابـل تـوده مـردم                

 معترض و ناراضي را به نمايش ميگذارد.    
بنا به آمار رسانه هاي حکومتي  تعداد کاربـران  
تلگرام در ايران به  بيست ميليون نفر بالغ ميـشـود.    
بخش عمده پيامهاي رد بدل شده بـيـن ايـن بـيـسـت             
ميليون نفر عليه حکومت و سـايـتـهـا و مـقـامـات              
حکومتي است. از جـوک و طـنـز عـلـيـه مـقـامـات                    
حکومتي و پيـغـمـبـر و امـام  و ديـگـر مـقـدسـات                       
اسالمي گرفته تا کليپهاي رقص و موزيک و ديـگـر     
فعاليتهاي فرهنگي و هنري بقول مقامات "هنـجـار    
شکنانه" تا  سازمانـدهـي مـبـارزات و کـارزارهـاي              
اعتراضي نظير مبارزات معـلـمـان و  پـرسـتـاران و               

غيره. مدياي اجتماعي نه تنها در خـبـر رسـانـي و              
همنظري و هـمـفـکـري تـوده مـردم در مـخـالـفـت و                     
اعتراض به حکومت بلکه در سـازمـانـدهـي عـمـلـي          
اين اعتراضات نيز نـقـش تـعـيـيـن کـنـنـده اي ايـفـا                    
ميکند. اين واقعيتي است که خود حکومـتـي هـاي       
به آن ذعان ميکنند. روز قبل از اظهار نظر موسـس   

رسان تلگرام سـايـت گـرداب وابسـتـه بـه سـپـاه                    پيام
پاسداران در مورد "اقـدامـات مـجـرمـانـه افـراد در               

ايـن سـايـت         .تلگرام" به کـاربـران هشـدار داده بـود             
ــده         ــويســد: "ع ــن ــي ــا                    م ــردي و ي ــه صــورت ف اي ب

سازماندهي شده در پي نشر محتواي خاص بر روي   
گوشي هاي مردم هستند". و اين محتواي خـاص را    
اينطور توضيح ميـدهـد: "مـحـتـوا عـلـيـه عـفـت و                     
اخالق عمومي،  محتوا عليه مـقـدسـات اسـالمـي،        
محتوا عليه امنيت و آسـايـش عـمـومـي، مـحـتـوا               
عليه مقامات و نـهـادهـاي دولـتـي و عـمـومـي" و                    
غيـره. سـپـاه پـاسـداران بـخـيـال خـودش دارد جـرم                        
کاربران تلگرام را بر ميشمارد اما در واقع گستـرش  
اعتراضات مردم عليه کل نظام جمـهـوري اسـالمـي       
را برمال ميکند.  بايد از آقاي پاول دورف، موسـس   

رسان تلگرام متشکـر بـود کـه تـن بـجـاسـوسـي                  پيام
عليه شهـرونـدان ايـران نـداده اسـت امـا حـتـي اگـر                      
جمهوري اسالمي بتواند بساط پـلـيـسـي اش را در             
اينترنت پهن کند قادر به ممانعت از استفاده وسيـع  
توده مردم معترض از مدياي اجـتـمـاعـي نـخـواهـد            
بود. در جنگ برسر مدياي اجتماعي، نظيـر جـنـگ       
بر سر آنتنهاي ماهواره اي، بازنده جمهوري اسالمي 

 و برنده مردم ايران هستند. 
 ١٥اکتبر  ۲١

خامنه اي در نـامـه اخـيـرش         
خطاب به دولت روحاني  يـکـبـار    
ديگر به آمريکـا تـاخـت و بـراي           
اجراي برجام شـرايـط تـازه اي را          
ــوع                   ــن نــ ــرد. ايــ ــوان کــ ــنــ عــ
اظهارنظرها از جانب بسياري از   
نــاظــريــن ســيــاســي بــه حســاب            
بندبازيهاي مـعـمـول ولـي فـقـيـه            
بين جناحهاي حکومتي و "بـازي   
دوگانه" خامنه اي در رابـطـه بـا           
غــرب گــذاشــتــه مــيــشــود. امــا          
مساله صرفا بر سر تـعـادل بـيـن         

برخورد کجدار و مريـز   جناحها و
هدف خامـنـه   با آمريکا نيست.   

اي، برخالف جهت گـيـري اعـالم        
ــي و                 ــانـ ــانـــب روحـ شـــده از جـ
رفسنجاني، محدود نگهـداشـتـن    
توافق و رابطه بـا غـرب بـه رفـع             
تحريمها و در سـطـح اقـتـصـادي          
است. او مـيـدانـد کـه هـر گـونـه               
تعامل و نـزديـکـي سـيـاسـي بـا              
دولت آمريکا و کال غـرب بـقـول        
ــوري            ــمـــهـ ــرت جـ ــيـ خـــودش "سـ
اسالمي" را بر باد خواهـد داد و       
به همين دلـيـل تـالش مـيـکـنـد              
خصلت ضدآمريکائي حکومتش 
را، عليـرغـم تـوافـق هسـتـه اي،             

 حفظ کند. 
خــامــنــه اي در نــامــه اش              

خـــاطـــر نشـــان مـــيـــکـــنـــد کـــه           
"خصـومـت آمـريــکـا  بـه دلـيــل                
ماهيت و هويت حکـومـت ايـران      
است". اما اساس مساله هـمـيـن      
هــويــت و مــاهــيــت جــمــهــوري            
اسالمي است. غربستيزي و ضد  
آمريکـائـي گـري جـزئـي از ايـن               
هويت و مـاهـيـت اسـت و هـمـه               
نگراني خامنه اي و اصولگرايـان  
حـکــومــتـي ايــنـســت کـه اجــراي           
برجام اين هويت و ماهـيـت ضـد      

آمريکائي را تضعيف و نـهـايـتـا        
نفـي کـنـد. خـامـنـه اي و هـمـه                    
جناحهاي حکومتي بـا تـعـامـل         
اقــتــصــادي بــا غــرب مشــکــلــي         

ــد  ــدارن ــج                 -ن ــل ــاشــي و ف ــروپ ف
اقتصادي و رکـود مـزمـنـي کـه              
گريبـانشـان را گـرفـتـه راه چـاره               
ديگري برايشان باقي نـگـذاشـتـه       

اما مشـکـل ايـنـجـاسـت          -است 
که  هر درجه  نزديکـي بـا غـرب        

بـه     -حتي در سطح اقتـصـادي   -
همان درجـه هـويـت ضـد غـربـي             
جمهوري اسالمي و جايـگـاه اش     
در جــنــبــش اســالم ســيــاســي را           
تضعيف ميکند و بـزيـر سـئـوال           
ميبرد. شان نزول موضع گيريهـا   
و اظهارنظرهاي ضد آمريـکـائـي    
خامنه اي پس از تـوافـق هسـتـه         
اي همين مسـالـه هـويـتـي اسـت           
اما منشاء و عامل اين "خـطـر"      
بر خالف ادعاهاي خامـنـه اي و       
جناح اصولگرايان، نه آمريکـا و    
غرب بلکه مردم ايران هسـتـنـد.      
ــوري اي              ــات ــکــت ــظــام دي ــچ ن هــي
نميتوانـد هـويـت اسـتـراتـژيـک و              
توجيه ايدئولوژيک خـود را نـفـي        
کــنــد و حــتــي يــک قــدم عــقــب               
بنشيند و همـچـنـان بـر سـر کـار             
بماند. مردم اين اجـازه را بـه او            
نخواهند داد. اساس نگرانـي هـا     
و کشــمــکــشــهــاي جــنــاحــهــاي           
حکومتي نه اقـتـصـاديـات و يـا            
چگونگي رابطه با آمريکا بـلـکـه    
تضعيف موقعيت نظـامشـان در     
رابطه با مردمي اسـت کـه بـراي          
ــر کشــيــدن ايــن حــکــومــت             ــزي ب

 روزشماري ميکنند. 
 ١٥اکتبر  ۲١
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"از مردم عذرخواهي مي کنيم که شرايط بـه گـونـه        
اي نيست کـه رفـاه شـايسـتـه ايـن مـردم را ايـجـاد                        

 ."کنيم

 سخنگوي دولت 
 

بايد پرسيد چرا شرايط تامين رفاه مردم مـهـيـا      
نيست؟ پـول و ثـروت  کـم اسـت؟ از نـظـر مـنـابـع                          
طبيعي جامعه ايران در مضيقه اسـت؟ جـمـعـيـت و          
نيروي جوان آماده به کار نداريم؟ وسـائـل تـولـيـد و            

 ماشين آالت کم است؟ ... مشکل کجاست؟!
جامعه ايران، با وجود بيش از پـنـجـاه مـيـلـيـون          
نفر افراد آماده بکار که بخش اعظم آن بيکار اسـت،  
با برخورداري از ثروتهاي زير زميني و نفت و گاز و   

ساير معادن و منابع سرشارطبيعي، و با وسـائـل و       
تکنولوژي توليدي پيشرفـتـه اي کـه در دسـتـرس و                
قابل بکارگيري است، از امکان و ظـرفـيـت تـولـيـد             
ثروت و تامين رفاه چند برابر جمعيت فعـلـي کشـور      
برخوردارست. اگر عليـرغـم ايـن واقـعـيـت بـيـش از                 
نيمي از مردم ايران زير خط فقر زندگي مـيـکـنـنـد،        
علت را بايد  در حکومت و نظامي جستجو کرد که 
بر درياي فقر و فالکت مردم کوه ثروتهـاي نـجـومـي       
آيت اهللا هاي ميلياردر را بر پـا کـرده اسـت. اولـيـن             
شرط برقراري "رفاه شايسته  مردم" خالصـي از شـر         
جمهوري اسالمي است. عذر خواهـي الزم نـيـسـت،          

 گورتان را کم کنيد!
 ١٥اکتبر  ۲١
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حــق هــگــل"، "در بــاره مســالــه             
ــه هــاي                ــوشــت ــن ــود"، "دســت ــه ي

فلسـفـي"، "خـانـواده          -اقتصادي
مقدس" و "ايدئولـوژي آلـمـانـي"         
مــنــعــکــس هســتــنــد. در آثــار            
مربوط به نقد اقتصاد سـيـاسـي      
مثل گروندريسه و کاپـيـتـال هـم       
ــيــتــوان بــه آن بــنــيــادهــاي                 م
اقتصادي پي برد که زمـيـنـه را        
براي بازتوليد توهم مذهـبـي در     
اشکال و قالبهاي جديد و تـداوم    

 حيات مذهب فراهم ميکند. 
مارکس در همان صفحه اول 
"مقدمه اي بر نقد فـلـسـفـه حـق           
هگل" در باره بنياد شکل گيـري   
مذهب و رابطه متقابل انسان و   
مذهب اعالم ميکند که "انسـان   
مــذهــب را مــيــســازد، مــذهــب         
انسـان را نـمـي سـازد." ايـنـجــا                 
اگـــرچـــه انســـان مســـتـــقـــل از           
موقعتش در توليد و اقـتـصـاد،      
انســان مســتــقــل از مــوقــعــيــت         
طبقاتيـش مـد نـظـر اسـت امـا               
همينجا در همين سطح کلي هـم  
سئوال اين است که کـدام انسـان     
و چرا انسان مذهب راميـسـازد؟   
مذهب بـخـشـي جـدانشـدنـي از             
وجدان و شعور و آگـاهـي انسـان      
علي العموم در همه مکـانـهـا و      
در همه زمانها نيسـت. مـذهـب       
وجهي ازلـي و ابـدي از حـيـات               
ــب،               ــذهـ ــت. "مـ ــسـ ــيـ ــان نـ انسـ
خـودآگــاهــي و آگـاهــي از خــود           
انساني است که يا هنوز خود را 
نيافته و يا خود را باز گـم کـرده     

 است."  
"انسان مذهب را مـيـسـازد،     
مذهب انسـان را نـمـي سـازد".              
اين اگر چه حکمي انـتـزاعـي بـه       
نظـر مـيـرسـد امـا مـارکـس در                
همين سطح انتراعـي بـحـث هـم         
بالفاصله از مفهوم کـلـي انسـان      
فراتر ميرود و به انسان در جهان 
واقـعــي، انسـان در مـنــاســبــات          
اجتماعي، انسان در سيـاسـت و     
دولت توجـه مـيـکـنـد: "انسـان،             
جهان انسـان، دولـت و جـامـعـه            
است. اين دولت و ايـن جـامـعـه          
مذهب را مي آفرينند، مذهـبـي   
که آگاهي وارونه از جهان اسـت،  
چــرا کــه آنــهــا جــهــانــي وارونــه            

هستند." جامعه و دولت چگونه   
و به چـه مـعـنـا جـهـانـي وارونـه               
هستند؟ بعدا در نقد مارکس از   
اقتصاد سياسـي، ايـن "بـاز گـم            
کردن" که ظاهرا يک مقوله کلـي   
و انتزاعي اسـت در تـحـلـيـل از            
موقعيت طبقه کـارگـر در نـظـم           
سرمايه داري بـا جـزئـيـات بـاز              

 ميشود. 
ــاي             ــه هـ ــتـ ــوشـ ــنـ ــتـ در "دسـ
اقتصادي و فـلـسـفـي" در بـحـث            
کار بيگانه وقتي در مورد رابطه 
ــارش               ــا مــحــصــول ک ــر ب ــارگ ک
صحبت ميکـنـد فـورا آن را بـا             
رابــطــه انســان بــا خــدا قــيــاس             
مـيــکــنـد. ايــن قــيـاس دو وجــه             

 -کــاال و خــدا          -دارد. هــردو      
مخلوق خود انسان هستنـد امـا     
در هر دو ايـن انسـان اسـت کـه             

 -تحت سـيـطـره مـخـلـوق خـود              
هستند. کارگر بـا      -کاال و خدا 

محصول کارش به مثابه شيـئـي   
بيگانه رابطه دارد. شيئي که هر  
چقدر وسـيـعـتـر و قـدرتـمـنـدتـر                 
ميشود همانقدر کارگر ضعيفتر 
و از زنـدگـي درونـيـش تـهـي تـر              
ميشود. در قلـمـرو مـذهـب هـم           
همين اتفاق ميافتد: هـر چـقـدر         
خدا قدرتمندتر، انسان ضعيفتر؛ 
هر چقدر خدا پرتر، انسـان تـهـي      
تر؛ هر چقدر خدا داناتـر، انسـان     
نادانتر است و بـاالخـره بـه قـول           
مارکس "هر چـه آدمـي خـود را          
بيشتر وقف خدا ميکند، کـمـتـر    

 به خود ميپردازد." 
در کاپيتال، مارکـس انسـان     
کـارگـر در مـنـاسـبــات کـااليــي             
سرمايه داري را ايـن چـنـيـن بـا            
دنياي مذهب قياس ميکند. در  
مناسبات کااليي رابطه ارزشـي    
ميان کاالها يعني مـحـصـوالت    
کار "چيزي جز رابطه اجتـمـاعـي     
معيني ميان انسانهـا نـيـسـت".        
کاالها به اعتبار اينکـه تـجـسـم       
کار انساني هستند ميتوانند بـه  
مثـابـه تـجـسـم ارزشـهـا بـا هـم                  
مـبــادــلــه شــونــد. ولــي در نــظــر            
انسانها رابـطـه کـاالهـا "شـکـل              
خيالي و مـوهـوم رابـطـه مـيـان             
اشياء را به خود مـيـگـيـرد". در         
ــفــاقــي              ــمــرو مــذهــب چــه ات ــل ق
ميافتد؟ خدايان که خود ساختـه  
ذهن بشـر هسـتـنـد بـه صـورت               

"چـــهـــره هـــايـــي ذيـــحـــيـــات و            
خودمختـار" ظـاهـر مـيـشـونـد.             
ــه ذات،                ــم ب ــائ ــي ق چــهــره هــاي
مستقل و متکي برخود "که هـم     
ميان خود و هـم مـيـان خـود و             
نـــوع بشـــر روابـــطـــي بـــرقـــرار            

 ميکنند."  
 

تــحــت ســلــطــه مــنــاســبــات         
سرمايه داري، اکـثـريـت عـظـيـم         
جـامــعــه هــمــيـشــه در هــراس و           
ناامني از آينده و معـيـشـتـشـان      
بسر ميبرند. نگاهـي کـوتـاه بـه          
کارنـامـه هـمـيـن امـروز جـهـان               
سرمـايـه داري بـراسـتـي هـراس             
انــگــيــز اســت. ابــعــاد نــاامــنــي          
ــح                 ــرس از شــب ــصــادي و ت ــت اق
بيکاري و بي پناهي و گرسنگـي  
و مــرگ از بــي دارويــي و بــي                
غــذايــي و تــخــريــب پــرشــتــاب            
محيط زيست و جـنـگ و تـرور          
اکثريـت عـظـيـم جـامـعـه را در                
هراس دائمي نگه داشتـه اسـت.     
هراسي که طبقات حـاکـم از آن         
مثل زمين شخم زده بـراي رواج      
دادن به گرايشات مضر بـه حـال     
بشريت مثـل نـاسـيـونـالـيـسـم و             
البته کاشت و بـرداشـت مـذهـب       

 استفاده ميکنند.  
نقش مذهب که خود حاصـل  
اين جهان وارونه است چـيـسـت؟      
چه کاري انجام ميدهـد؟ کـارش     
در اساس توجيه اين وارونگي و   
قابل تحمـل کـردنـش اسـت. بـه             
قــول مــارکــس "مــنــطــق آن بــه              
شکلي مردم پسند است". "جواز    
اخالقي" آن است، بنـيـانـي بـراي       

 "تسلي و توجيه" آن است. 
ــارت از مــارکــس             ــن عــب اي
بسيار مشـهـور اسـت. "مـذهـب            
افيون تـوده هـاسـت". امـا ايـن                 
توده بايد به افيون نـيـاز داشـتـه         
باشد تا مذهب نـقـش افـيـون را         
برايش بازي کند. اين توده بـايـد    
از دست چيـزي فـرار کـنـد و بـه              
افيون پناه بـبـرد. از دردي رنـج           
بــکــشــد تــا بــه آرامــش افــيــون            
ــوســل شــود. مــارکــس در               مــت
عبارات پيش از ايـن جـملـه بـا             
جمالتي بسيار قدرتمند بـه ايـن       
ــيــاز" اشــاره مــيــکــنــد: "...                    "ن
مذهب آه مـخـلـوق سـتـم ديـده،             
احساس جهاني بـي احسـاس، و       
جــان اوضــاعــي بــيــجــان اســت.         

 مذهب افيون مردم است." 

همين امروز تعداد زيادي از 
کانالهاي ساتاليت چه در دنيـاي  
اسالم زده و چـه در خـود غـرب            
مشغـول فـروش سـازمـانـيـافـتـه             
ترياک مذهب هستند. حـتـي در      
جــهــان بــه اصــطــالح ســکــوالر           
ــا             ــکـ ــريـ ــا در آمـ ــوصـ ــصـ ــخـ مـ
ــهــاي شــارالتــان            ــجــلــيــســت اوان
"مخلوق ستمديده" را شبانه روز     
بــا تــوکــل و تــوســل بــه خــدا و               
مســيــح و مــعــجــزه و خــرافــات           
تسلي ميدهند تا هم در خـلـسـه      
آن دنـيـا مشـغـولشـان کـنـنـد و                 
تالش و مبارزه در اين دنيا را از 
دستورشـان خـارج کـنـنـد و هـم               
ــده چــنــدرغــاز               ــه مــان ــه ت ــت ــب ال

 درآمدشان را به جيب بزنند. 
همينجـا ايـن را هـم روشـن              
کنم که جامعه در مقابل تعرض 
مذهب هيچ موقع پاسيو نـبـوده     
اسـت و در جـهـان مــعـاصـر بــه                
طريق اولي نيست. يک وجه مهم  
تالش بشر براي رسيدن به آزادي 
و رفاه و حرمت انساني مـقـابلـه      
فعال با تعرض مذهب بوده است 
که جلوه هاي قدرتمـنـدش را در       
همين سالهاي اخير در کل دنـيـا   

 ديده ايم. 
 

سـيـامـک بــهـاري: مـبــانـي نـقــد               
ــي از                 ــاي ــاره ره ــس در ب مــارک
مذهـب چـه هـا هسـتـنـد؟ نـقـد                 
نظري مذهب؟ نـقـد اجـتـمـاعـي           
آن؟ هر دو؟ تاکيدات مارکس در 

 اين مورد چه ها هستند؟ 
مارکـس اگـر     :  محسن ابراهيمي

چه مقابله با خدايان و خـرافـات     
مـذهـبـي و هـمـچـنــيـن مـذهــب               
سازمانيافته را مهم مـيـدانـد و        
به اين معنا هم از تعرض فکري 
روشنگران قرن هيجده به مذهب 
سازمانيافته، مسيحيت و خـدا      
هم از اقدامات کمون پاريس در   
قطع يد از کليسا دفاع مـيـکـنـد     
اما هنوز اين ها را براي رهايـي  
نهايي و کامل از مذهب کـافـي     
نميداند. پاسخ مارکـس بـه ايـن         
سئوال مبتني اسـت بـر تـبـيـيـن           
ماترياليستي و طـبـقـاتـيـش نـه           
تنها در باره ريشه مذهب بـلـکـه    
و مخصوصا شـرايـط واقـعـي و           
مادي که مذهب را در اشکال و   
قالبهاي جديـد بـازتـولـيـد و بـر             
جــان و روح جــامــعــه مســلــط              

 ميکند.  

مارکس در "مقدمه بـر نـقـد       
فلسفه حق هگل" ميگويد: "...        
مبارزه بـا مـذهـب، مـبـارزه اي            
غيرمستقيم با جهاني اسـت کـه     
مذهب رايحه معنوي آن اسـت."   
ولي براي زدودن کامل خود ايـن  
"رايحه معنوي" از ذهنيـت بشـر       
مارکس مبارزه مستقيم با خـود  
همان جهان را پيشنهاد ميکند. 
از نـظـر مـارکـس اگـر انسـانـهـا               
ــه              ــتـ ــي" داشـ ــعـ ــادت واقـ ــعـ "سـ
باشند،"سعادت خيـالـي" جـايـي         
در ذهنيت بشر نخواهـد داشـت؛     
اگر "اوضاعي که نياز بـه تـوهـم       
دارد" از مـيـان بـرداشـتـه شـود،            
"توهم در بـاره اوضـاع " هـم از               
ميان ميرود و باالخره اگر"جهان  
پردرد" تغيير يابـد، مـذهـب کـه          
"هاله مقـدس" آن اسـت و قـرار              
است اين درد را قابل تحمل کند 
زوال مي يابد. مي بينيم کـه از       
نقطه نظر مارکس هم مبارزه بـا    
خود مذهب که روشنـگـران قـرن      
هجده با قدرت پيـش مـيـبـردنـد        
الزم است و هم مبارزه مستقـيـم   
با زمينه مـادي تـداوم مـذهـب.         
نمـيـتـوان بـه عـنـوان يـک آنـتـي                  
تئيست مبارزه با خدا و خرافات 
را پيش بـرد و تصـور کـرد کـار             
مذهب ديـگـر تـمـام اسـت و از                
سوي ديگر نميتوان به مبارزه با 
خرافات بي اعـتـنـا بـود، دسـت            
روي دسـت گـذاشـت و مـنـتـظـر              
رهايي از جامعه طبقاتي شد بـا  
اين توجيه که رهايـي کـامـل از        
مــذهــب مــنــوط بــه رهــايــي از           
شرايط مادي بازتولـيـد مـذهـب       

 است. 
مارکس بحثش را اين چنيـن  
ادامه ميدهد "... نقـد مـذهـب،      
توهم را از انسان مـي زدايـد تـا        
شــايــد او چــون انســانــي تــوهــم           
ــه               ــت ــاف ــازي ــا خــردي ب زدوده و ب
بينديشد، عمل کند، و واقعـيـت   
خود را سامـان دهـد؛ تـا شـايـد            
چون خورشيد راستين، خود گرد 
خويش بگردد." اينجا هم ما بـا      
جايگاه مهم تبليـغ و افشـاگـري        
عليه مذهب و مذهب زدايي در   
نقد مارکس مواجه هستيم. اما  
اين جمالت ظاهرا اين معـنـا را     
ميدهند که تغيير در ايـده هـا،         
تغيير در ذهنيت بشر، تغيير در 
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نگاه بشر و رفع توهم از بشـر از      
طريق مذهب ميتواند تغيير در   
واقعيات را تعيين کند وايـنـکـه    
مذهب زدايي از طـريـق مـبـارزه       
فکري ميتواند جايگـاه مـرکـزي      
انسان را تامين کند و بشريت را 
صاحب حرمت و آزادي و اختيار 
کند. امـا مـارکـس بـالفـاصـلـه                
مـيـافـزايـد کـه "مـذهـب صـرفــا                
خـورشــيـد مــوهـومــي اسـت کــه           
انســان تــا زمــانــي کــه گــرد                  
خويشتن نمي چرخد، گرد او مي 
چرخد. "پس سئوال اين است کـه    
چه بايد کرد که براي انسان خود 
انسان محـور بـاشـد. انسـان بـه             
گرد تصور و توهمي که سـاخـتـه    
خـود اسـت دور نـزنــد. اسـيــر و                
ــبــاشــد.              مــقــهــور ايــن تــوهــم ن
روشنگري عليه مذهب است کـه  
انسان را به چـنـيـن مـوقـعـيـتـي             
ارتقا ميدهد يا شرايـط ديـگـري      
بـراي ارتــقــاء انســان بــه چــنــيــن          
وضعي الزم است؟ چه شـرايـطـي    
و چه تغيـيـراتـي در چـه عـرصـه             

 هايي الزم است؟
بحث مارکس ايـن اسـت کـه        
بشر بـايـد در مـوقـعـيـتـي قـرار               
بگيرد که نـيـازي بـه "خـورشـيـد            
موهوم" نداشته باشد. مـارکـس       
در کتاب "در باره مساله يـهـود"    
در دو سطح به سراغ پـاسـخ ايـن      
سئوال مـيـرود. هـم مـقـابلـه بـا               
مذهب، محدود کردن و به عقب 
راندن آن و نـهـايـتـا آزاد کـردن                
دولت از مـذهـب يـا جـدا کـردن            
ــان                 ــمـ ــت (هـ ــب از دولـ ــذهـ مـ
ســکــوالريــزه کــردن مــنــاســبــات       
سياسي در جامعـه) مـدنـظـرش        
اسـت و هـم ايـنـکـه ايـن سـطــح                  
آزادي از مذهب هنوز نميتـوانـد   
"خـورشـيـد مـوهـوم" خـدا را بـا                  
خورشيد خود انسـان جـايـگـزيـن        
کند. بايد شرايط واقعـي انسـان      
را عــوض کــرد کــه بــتــوانــد بــا             
قدرت وآزادي و اختـيـار زنـدگـي       

 خود را سامان دهد. 
در يادداشتي تـحـت عـنـوان         
"مـــالـــکـــيـــت خصـــوصـــي و               
کمونيسم" (دستنوشته هـا ...)         
از ايــن صــحــبــت مــيــکــنــد کــه           
بيگـانـگـي مـذهـبـي"در قـلـمـرو               

آگاهي و زنـدگـي درونـي آدمـي           
روي مـــيــدهـــد در حــالـــيــکـــه             
بيگانگي اقتـصـادي در حـيـطـه          
زندگي واقعي اسـت" و نـتـيـجـه             
ــتــن از                 مــيــگــيــرد کــه "فــرا رف
بيگانگي، هر دو جنبه را در بـر      
مــيــگــيــرد". امــا عــمــق بــحــث            
مارکس اين است کـه مـيـگـويـد        
مذهب در کنار خانواده، دولـت،  
قانون، اخـالق، عـلـم و هـنـر از              
قانون عام شيوه توليـد تـبـعـيـت        
ميکنند. آنـهـا هـمـه اشـکـال و                
قالـبـهـاي ذهـنـي، فـرهـنـگـي و                
سياسي بيگـانـه شـدن انسـان از           
خود هستند. همه اينها بـر روي     
مــالــکــيــت خصــوصــي اســتــوار        
هستند که خود نـمـود مـادي و          
ملموس زندگي انساني بـيـگـانـه     
شــده اســت. مــارکــس نــتــيــجــه            
ميگيرد که بـراي رهـا شـدن از            
هــمـــه ايـــن اشـــکـــال از خـــود              
بيگانگي از جمله مـذهـب بـايـد       
از بنياد از خودبـيـگـانـگـي رهـا         
شد. بايد از مالکيت خصـوصـي    
يعني "يـعـنـي تـحـت تـمـلـک در                
آوردن زندگي انساني" رهـا شـد.      
فرارفتن از مالکيـت خصـوصـي      
شرط و زمينه مادي"فرارفتن از    
هرگونه بيگانگي" است. شرط و   
ــازگشــت آدمــي از                ــه "ب ــن زمــي
مذهب، خانواده، دولت و غـيـره     
به وجود انساني يعني بـه وجـود     
اجتماعي خويش" اسـت. روشـن       
است که در سـرمـايـه داري ايـن           
"بـــازگشـــت آدمـــي بـــه وجـــود            
انسانيش" از طريق فرا رفـتـن از      
مناسبات مبتني بر کار مزدي، 
فرار رفتن از تملک ارزش اضافـه  
توسط مالکان وسايل تـولـيـد و        
در يــک کــالم لــغــو کــار مــزدي             

 امکانپذير است.  
مــارکــس در ادامــه نــکــات         
مورد ذکر، با جمالتي کوتـاه در    
باره تمايز و رابطه آتـه ئـيـسـم و         
کمونيسم صحبت ميکند که جا 
دارد رويـــش تـــامـــل کـــنـــيـــم:           
"کمونيسم از همان ابـتـداي کـار        
ــيــســم آغــاز                  ــه ئ ــا آت (اوئــن) ب
ميکند اما آتـه ئـيـسـم بـدوا بـه             
هيچ وجه کمونيسم نيسـت و در      
حقيقت هنوز عمدتا يک انـتـزاع     
است." در آخرين جمالت همـيـن     

پاراگراف و همين بـحـث تـمـايـز        
آته ئيسم و کمونيسم با ارجاع به 
"بشـــردوســـتـــي"تـــوضـــيـــح داده        
ميشـود: "... بشـردوسـتـي آتـه                  
ئيسم بدوا بشر دوستي فلسفي و 
ــکــه              ــالــي ــتــزاعــي اســت درح ان
بشردوستي کمونيسم هم واقـعـي   
است و هم مستقـيـمـا بـه عـمـل           

 متکي است."  
مارکـس بـه عـنـوان نـظـريـه              
ــســم،                ــي ــون ــم ــر ک ــب ــرداز و ره پ
تئوريسين جنبش واقعي طـبـقـه      
کــارگــر بــراي تــغــيــيــر واقــعــي            
ــه               ــمـ ــاف هـ ــه مصـ ــاع، بـ اوضـ
ــيــروهــايــي کــه حــافــظ وضــع             ن

از جمله خرافـه   -موجود هستند
خدا و مذهب و کليسا ـ ميـرود.  
قبال در تزهاي فـويـربـاخ گـفـتـه           
است که فالسفه جهان را تفسـيـر   
کرده اند در حاليکـه مسـالـه بـر         
سر تغيير آن اسـت. هـمـيـن تـز               
پايه اي در برخورد به مذهب هم 
خود را نشان ميدهـد. مـارکـس       
آته ئيست فقط در قلمرو فلسـفـه   
نيـسـت. صـرفـا يـک خـدانـابـاور                
نيست. خدا براي مارکس مظهر  
و تـجـسـم و تـبـلـور بـيـگـانـگـي                  
واقعي انسان در قـلـمـرو دنـيـاي          
دروني و ذهـنـي اسـت کـه خـود            
انعکاسي از بيگانگي انسان در   
عرصه اقتصاد، سيـاسـت، و بـه        
طور کـلـي در زنـدگـي مـادي و              
واقعي است. بـنـيـاد آتـه ئـيـسـم             
مــارکــس انســانــدوســتــي اســت.       
سـعــادت انســان اســت. حــرمــت         
ــردن                انســان اســت. از مــيــان ب
بــيــگــانــگــي انســان در دنــيــاي           
درونــيــش اســت. امــا وقــتــي از           
خــودبــيــگــانــگــي درونــي انســان       
محصول از خودبيگانگي انسـان  
در قلمرو اقـتـصـاد اسـت آنـگـاه           
مسيربازگرداندن اختيار و اراده     
و آزادي به انسان هم از تـغـيـيـر         
در همين قلمرو مادي واقصادي 
ميگذرد اگر چـه آگـاهـگـري در           
همين عرصه ذهني هم وجهي از 
مبارزه براي رهايي از بيگانگـي  

 در اقتصاد و سياست است.
بيـسـت و سـه سـال بـعـد از                 
دستنوشته ها در فرازي از جـلـد     
اول کاپيتال همين نکتـه مـجـدد      
مـورد تــاکــيــد قــرار مــيــگــيــرد.         
"انعکاسات مذهبي عـالـم واقـع       
در ذهن انسانها تنها هنـگـامـي    

مــيـــتـــوانــد زوال يـــابــنـــد کـــه             
مناسبات عملي حيـات روزمـره     
(ميان انسان و انسان، انسـان و     
طـبــيــعــت) بصــورتــي شــفــاف و          
عقالني بـر آنـهـا ظـاهـر شـود."              
مذهب نقابي است که بـر چـهـره        
واقعي مناسبـات وارونـه مـيـان         
انسانها کشيده شده است. نقابي  
که آن چهره واقعـي را نـه تـنـهـا            
پنهان بلکه توجيه ميکنـد. ايـن      
نقاب را بايد کنار زد و آن چـهـره   
واقعي را نشان داد. ايـن اتـفـاق         
رخ نميدهد. اين "نقاب از چـهـره     
پروسه حيات اجتماعي، بمعناي 
پروسه توليد مادي آن، فرو نمـي  
افتد مگر آن زمـان کـه تـولـيـد              
بدست مجامـعـي از انسـانـهـاي          
آزاد انجام شود و تـحـت کـنـتـرل        
آزادانه و برنامه ريزي شـده آنـان       

 قرار گيرد." 
همه بحث مارکس اين اسـت  
انســان در دنــيــاي واقــعــي و                 
اقتصادي بي اختيار شده است و 
مذهب از خود بيگانگـي انسـان     
و بــي اخــتــيــاريــش در حــيــات             
دروني است که خود انـعـکـاسـي       
از بـيــگـانـگــي و بـي اخــتـيــاري              
انســان در حــيــات واقــعــي و                 
اقتصادي است. نميتوان از ايـن     
بيگـانـگـي در دنـيـاي ذهـنـي و                
دروني رها شد مگر با رهايي از 
بيگانگـي در دنـيـاي واقـعـي و              
اقتصادي. فقط از طريق رهايـي   
از اين دنياي بيگانه واقعي است 
ــظــر                    کــه "کــل آزادي" کــه از ن

ــس"   ــارکـ ــت از          مـ ــارت اسـ ــبـ عـ
بازگرداندن جهان انسان و روابط 
انســان بــه خــود انســان" اســت              
متحقق ميشود و هـمـراه بـا آن            
ــات               ــم ــوه ــر ت ــجــي انســان از زن
مذهبي رها ميـشـود. از دسـت         
سمبل بـي اخـتـيـاري مـطـلـقـش             
يــعــنــي خــدا رهــا مــيــشــود. از            
اســارت مــخــلــوق خــود رهـــا               
ميـشـود. هـمـانـقـدر کـه انسـان                
اختـيـار جـهـان خـود را بـدسـت                
ميگيرد اختيار را از خدا سـلـب     
ميکند. اما رابطـه اي دوسـويـه         
ميان مبارزه با خدا و شـرايـطـي      
که خـدا را مـي آفـريـنـد وجـود                 
دارد. مــبــارزه بــا خــرافــه خــدا             
وجهي مهم از مـبـارزه بـراي از            
ميان بردن شرايطي است که خدا 
را خلق کرده است. با اين وجـود     

رهــايــي کــامــل از تــوهــم خــدا            
مســتــلــزم رهــايــي کــامــلــي از            
شرايطي است که توهم به خدا را 

 نياز دارد. 
مي بـيـنـيـم کـه آتـه ئـيـسـم                  
مارکس وجهي و جلوه اي از يـک  
جنبش و يک مصاف همه جانبـه  
فکري، سياسـي و طـبـقـاتـي بـا             
مناسباتي است که مـذهـب يـک      
روبنـاي فـکـري و ايـدئـولـوژيـک              
 ساختاري و جدانشدي آن است. 

 
سيامک بهاري: در آخرين سئوال  
اين بخـش دوسـت دارم در بـاره            
نظر مارکـس در مـورد جـدايـي           
ــت و جــامــعــه                مــذهــب از دول
سکـوالر صـحـبـت کـنـيـم. نـظـر                 
مارکس در مورد محدود کـردن    
مـذهــب در چـهــارچـوب هـمــيــن           
نظمي که به مـذهـب نـيـاز دارد           

 چيست؟ 
ميـدانـيـم کـه        محسن ابراهيمي: 

مساله مارکس صرفا نقد نظـري  
دنياي موجود نيسـت. مـارکـس       
مفسر بي تفاوت جهان نـيـسـت.      
نظريه پرداز جنـبـشـي اسـت کـه          
ميخواهد جـهـان را آگـاهـانـه و            
فعاالنه تغيير دهـد و زيـر و رو           
کند. ميخواهد طبقه کـارگـر را        
که تجسم بـيـگـانـگـي انسـان از           
تـوانــايــيــهــاي خـود در جــامــعــه         
سرمايه داري اسـت بـه صـاحـب         
اختيـار زنـدگـي خـود و از ايـن                
طريق کل افـراد جـامـعـه را بـه              
شهروندان صاحـب اخـتـيـار کـل          
جامعه و زندگيشان مبدل کـنـد.   
ميخواهد اختيار و آزادي را بـه      
بشريت بازگرداند. اينجا فرصت  
نــيــســت در بــاره نــقــش واقــعــي           
مذهب در عصر مارکس مفصل 
صحبت کنيم. اما همانطـور کـه     
در پاسخ به سئواالت قبلي گفتم 
در مقطع حيات مارکـس ديـگـر      
از روشنگـرانـي کـه در دفـاع از             
"آزادي وجــدان" در قــرن هــجــده            
مبارزه ميکردند خبري نـيـسـت.    
آنها "روزهاي جمعه گوشت نمـي   
خورند و در مراسم يکشنبـه هـا     
روي نــيــمــکــت کــلــيــســاهــا مــي        
نشينند" و کـال"مـيـانـه شـان بـا               
ماترياليسم به هم خورده است".  
مــبــارزه عــلــيــه خــدا و خــرافــه            
مذهب بر دوش طبقـه کـارگـر و        

 ۸ صفحه  
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کمونيسم افتاده است. مـارکـس      
قرن نوزده، قرني که طبقه کارگر 
از لحاظ سياسي در مـوقـعـيـتـي      
ــه                ــي ــان ــي ــه مــارکــس ب هســت ک
مبارزاتي اش را در مـانـيـفـسـت        
کمونيست اعالم کرده است، هـم    
ميخواهد سم مذهب را از هـمـه       
زواياي زندگي بشر پـاک کـنـد و          
هم واقف است که رسيدن به ايـن    
هدف در چهارچوب نـظـامـي کـه       
بنـيـادش بـر از خـودبـيـگـانـگـي                
کارگر و به تبع آن هـمـه بشـريـت         
استوار است امکانپذير نـيـسـت.    
به اين اعتبار مارکس در هـمـان     
چهارچوب نظم موجود هـم بـراي     
عقب راندن مذهب و کوتاه کردن 
دست خون آلودش از زنگـي بشـر     

 تالش ميکند. 
در کــتــاب "جــنــگ داخــلــي در             
فرانسه"، مارکس در اشاره کوتاه  
تاييد آميزي به اقدامـات کـمـون      
پــــاريــــس عــــلــــيــــه مــــذهــــب          
ســازمــانــيــافــتــه ايــن نــکــات را          
برجسته ميکند: کـمـون بـعـد از            
حذف ارتش دائمي و پـلـيـس بـه           
ــهـــاد ســـرکـــوب              ــنـــوان دو نـ عـ
فيزيکي، به سراغ ابزار مـعـنـوي      
سرکوب يعني قـدرت کـلـيـسـا و          
کشيشان ميرود. با فرمان کمون  
جدايي کليسـا از دولـت عـمـلـي            
مــيــشــود. از کــلــيــســاهــا خــلــع           
مالکيت شده وکشيشها به سـوي  
آرامش زندگي خصـوصـي روانـه        
ميشوند تا از صدقات مومنـيـن   
ارتزاق کننـد. دسـت کـلـيـسـا از              
دخــالــت در امــر آمــوزش قــطــع          
مــيــشــود و هــمــه مــوســســات             
آمــوزشــي بــه طــور رايــگــان در            
دسـتــرس هــمـه شـهــرونـدان قــرار           

 ميگيرد. 
از نظر مارکس، اقداماتي از اين 
قبيل در جـهـت سـکـوالر کـردن              
جامعه و بيرون راندن مـذهـب از     
قلمرو دولت و نهادهاي عمومـي  
در چهارچوب نظم موجود اگرچـه  
مهـم و امـکـانـپـذيـر اسـت امـا                 
کافي نيست. مـذهـب مـيـتـوانـد          
امر خصوصي افراد اعـالم شـود       
اما اين افراد همچنان در بردگـي  
و بندگي فکري و دروني مـذهـب   
باقي بماننـد. "دولـت مـيـتـوانـد             
خود را از محدوديتي آزاد کـنـد،   
بي آن که انسـان حـقـيـقـتـا از آن             

مــحــدوديــت آزاد شــده بــاشــد".           
دولت مـيـتـوانـد از مـحـدوديـت              
مذهب آزاد باشد بي آنکه انسـان  
از مذهب آزاد شود. در يک کـالم   
"آزادي دولت از مـذهـب، آزادي          
انسان واقعي از مذهب نيـسـت."    
در چــنــيــن شــرايــطــي انســان از           
مذهب آزاد نميشود بلکـه آزادي    

بـه تـعـبـيـر دقـيـقـتـر                 -مذهبي   
را    -آزادي مذهب و بي مذهبي 

 به دست مي آورد.  
پس اگر محدود کـردن مـذهـب،        
رانـدن آن بــه قــلــمــرو خصــوصــي          
هنوز آزادي واقعي خود انسانـهـا   
از مذهب نيست، چگونه ميتوان 
از خود مـذهـب بـه طـور کـامـل             
رها شـد؟ آيـا نـبـايـد در هـمـان                  
قلمـرو خصـوصـي هـم بـه سـراغ               
مذهب رفت و آن قـلـمـرو را سـم           

 زدايي کرد؟ 
يک وجه ديگر جـامـعـه سـکـوالر        
اين اسـت کـه ضـروري اسـت در             
همان جامـعـه مـبـارزه نـظـري و             
نقادانه عليه مذهب را پيگيـرانـه   
ادامه داد. از نـظـر مـارکـس نـه             
ــي                ــيــســت ــه ئ ــات آت ــي ــط ادب ــق ف
روشنگران قرن هجده بايد وسيعا 
منتشر شود بلکه او بـر اهـمـيـت       
مـــبـــارزه آگـــاهـــگـــرانـــه حـــزب         
کمـونـيـسـت عـلـيـه مـذهـب هـم                 
تاکيد ميـکـنـد. درنـقـد بـرنـامـه              
گوتا در بخش مربوط بـه "آزادي     
وجدان" فراز کوتاهـي هسـت کـه         
حــاکــي از اهــمــيــت بــرخــورد                
مستقيم به مذهب توسـط حـزب     

 را نشان ميدهد:
ــر                         ــن عصــــ ــر در ايــــ "اگــــ

Kulturkampf      ــه (اشــاره ب
اقدامات بيسمارک عليه احـزاب    
کــاتــولــيــک حــامــي زمــيــنــداران       
جنوب غربي آلمان) بر آن بـوديـم    
که شعارهاي ليبـرالـيـسـم را بـار          
ديگر بياد آوريم، قاعدتا چـيـزي     
با اين مضمون بوجود مي آمـد:    
هر کس بايد بتواند بدون دخالـت  
پليس نيازهاي ديني و فيـزيـکـي    
خود را برآورده سازد ولي در ايـن  
ــد             ــاي ــطــه، حــزب کــارگــران ب راب
حداقل، آگاهي به ايـن نـکـتـه را           
متذکر ميشد که فـرجـام واقـعـي       
مفهوم بورژوايي "آزادي وجـدان"     
چــيــزي جــز رواداري در مــقــابــل          
ــواع و اقســام آزادي وجــدان                ان
مذهبي نيسـت و ايـن حـزب بـه             

سـهـم خـود خـواهـد کـوشـيـد تــا                 
وجدان را از شبح مذهب رهـايـي     

 بخشد." 
اينجا الزم است يک نکته را هـم      
روشن کـنـيـم کـه بـراي مـارکـس              
آزاديخواه حتي در قلمرو رهـايـي   
از قديمي ترين زنجـيـر بـر گـردن         
بشريت يعني مذهب هـم جـايـي        
بـراي سـرکـوب فــيـزيـکـي وجــود             

 ندارد.  
تاييد اقدامات کمون و تاکيد بـر  
فعاليتـهـاي آتـه ئـيـسـتـي حـزب               
(روشــن اســت کــه صــحــبــت از             
حزبي است که تبلور تشکيـالتـي   
جنبشي واقعي بـراي رهـايـي از          
کار مـزدي، يـعـنـي کـمـونـيـسـم                
است) هيچ ربطي به تبديل کردن  
آته ئيسم به ايـدئـولـوژي دولـتـي          
نــدارد. دولــت آتــه ئــيــســتــي و              
سرکوب دولـتـي مـذهـب در آتـه            
ئــيــســم مــارکــس جــايــي نــدارد.        
دولت موظف است ذهـن و روح        
کل جامعه و مخصوصا کودکان 
جــامــعــه را از تــعــرض مــذهــب           
مصون نگه دارد؛ دولت مـوظـف     
است امکانات جـامـعـه را بـراي         
اشاعه علم و رهايي جـامـعـه از        
خرافات به خدمت بگيرد؛ دولـت  
موظف است حتي با نيروي قـهـر   
به سراغ هر سازمان مذهبـي کـه     
به جـان و زنـدگـي مـردم عـمـال                 
تعرض و تجاوز ميکند برود اما 
دولــت نــبــايــد و نــمــيــتــوانــد بــا            
سرکوب سراغ مذهب بـه عـنـوان      

 عقيده برود.  
ــگــلــس در ســال            ــه    ۱۸۷۴ان ک

مارکس هم درقيد حيات بود در   
نــقـــد بـــيــانـــيــه کــمـــونــارهـــاي            
بالنکيست که ظاهرا "در رابـطـه      
با انکار وجود خدا افراطي تر از   
ديگران عمل ميکنند" ميگـويـد    
در ايــن شــرايــط بــالنـکــيــسـتــهــا         
ميخواهند که خداوند به مـانـنـد    

، طـي حـکـم و فـرمـانـي               ۱۷۹۳
ساقط شـود: "در کـمـون جـايـي                
براي کشيشها وجود ندارد و هـر      
نوع تجمعات مذهبي و هـرگـونـه    
تشکيالت دينـي بـايـد مـمـنـوع           
شــود." انــگــلــس ايــن را مــثــل               
"فرمان مفتي" تلقي مـيـکـنـد و           
معترضانه ميگـويـد کـه "تـنـهـا            
خدمتي کـه امـروز مـيـتـوان در              
حق خدا انجام داد، اين است کـه    
خدانشناسي را به عنون مسـالـه     
عقيدتي اجباري کـرد". انـگـلـس         
در "آنتي دوريـنـگ" هـم خـيـلـي               

قاطع اين نظر دورينگ را که در   
جامعه سوسيـالـيـسـتـي مـذهـب          

 قدغن خواهد بود رد ميکند. 
در پايان اين گفتـگـو مـخـتـصـرا         
اضـافـه مـيــکـنــم کـه تـمــام ايــن               
مباحث بحث بدون تاکيد بر يـک    
نکته مهم ناقص هسـتـنـد.نـقـش         
افيونـي مـذهـب فـقـط يـکـي از                
کارکردهاي مـذهـب اسـت. امـا            
مذهب کارکرد ديگري هم دارد.   
ميتواند دست روي عقب مـانـده     
ترين بخشهاي جامعه بگـذارد و    
تحريکشـان کـنـد تـا بـه اعـمـال                
حيرت انگيز و خوفـنـاکـي دسـت       
بزنند. آنجا که اين افيون مذهـب   
کارساز نيست و توده سـتـمـديـده       
به جاي آه مـذهـبـي عـلـيـه خـود              
ستم عصيان ميکنـنـد شـمـشـيـر         
مذهب جايگزين ميـشـود. هـمـه        
دســتــه هــاي تــا دنــدان مســلــح            

مذهبي که منطقه خاورميانه را   
غرق آتش و خون کرده اند عـمـال     
دارند همان کاري را ميکنند کـه  
ــيــون مــذهــب از عــهــده اش               اف
برنيامده است. در هم شـکـسـتـن      
تالش و اعتراض و تـحـرک تـوده        
مردمي که تصميم گرفته انـد بـه     
جاي انتظار شير و عسـل در آن          
دنيا معيشتشان در اين دنـيـا را     
بهتر کنند. نقش اسالم در جهـان   
معاصر و رشـد آتـه ئـيـسـم ضـد             
اسالمي در جهان اسالم زده خود 
موضوع مفصلي است کـه بـايـد        
 به آن در فرصت ديگري پرداخت.  

*********** 
 ادامه دارد ... 

در بخـش چـهـار و پـايـانـي ايـن                
گفتگو آته ئيسم در جهان اسـالم    
زده را مورد بحث قـرار خـواهـيـم       

 . داد

�Aه.� �( BA"� 0! %ی�/ و' 
 ۷ از صفحه 

ـفـجـره و در چشـم                  هايمان مـواد مـن
هايمان شرارت نهفته است؛ بيزاريـم از    
بي تفاوتي جامعه بين المللي نسـبـت     
بــه وضــعــيــت مــا، از بــه اصــطــالح             
کارشناساني که نگرانـي هـا را بـيـان           
مي کنند و قـطـعـنـامـه صـادر مـي              
کنند اما از عملي کردن هر آنـچـه کـه      
مورد توافقشان است مـي هـراسـنـد؛         
ما از اين زندگي گنـد و کـثـافـت، از           
زنداني شدن توسط اسرائيل، از کـتـک   
خوردن تـوسـط حـمـاس و از نـاديـده                 
گرفته شدن کامل توسط ساير قسمت 

  هـــــاي جـــــهـــــان بـــــيـــــزاريـــــم.             
انقالبي در درون مـا در حـال رشـد و              
ــتــي و                 ــارضــاي ــمــاســت، ن نشــو و ن
سرخوردگي عظيمي که مـا را نـابـود        
مـي کـنـد مـگـر آن کـه راهـي بـراي                     
ـه سـوي                   هدايت ايـن انـرژي عـظـيـم ب
چيزي پيدا کـنـيـم کـه بـتـوانـد وضـع                 
موجود را به چالش بکـشـد و نـوعـي         

ــدمــد.                    ــاي مــا ب ــد در دل ه   امــي
ـه           ما به زحمت حمله اخيـر اسـرائـيـل ب
غزه را تاب آورديم، حمله اي کـه طـي       
آن اسرائيل ما را سخت درهم کوبيد و 
ـه و                  خرد و خمـيـر کـرد و هـزاران خـان
زندگي و آرزو را نابود نمود. در جريـان   
ايــن جــنــگ، مــا بــه ايــن احســاس               
خطاناپذير رسيديم که اسـرائـيـل مـي         
خواهد ما را از صفحه گـيـتـي مـحـو        
کند. در سال هاي اخيـر، حـمـاس هـر          
کاري خواسته اسـت کـرده تـا بـتـوانـد             

ر و انتظارهـاي مـا را       فتاانديشه ها، ر

کنترل کند. ما اينجا در غـزه نـگـران           
ـفـتـيـم، بـازجـويـي              آنيم که به زندان بـي
شويم، کتک بخوريم، شکنجه شـويـم،     
بمب بر سرمان بريزد و کشـتـه شـويـم.       
ما مي ترسيم زندگي کنيم، زيرا بـراي  
هر قدمي که در هر مورد برمي داريـم  
بايد کلي فکر کنيم که نکند بـرايـمـان      
عواقب ناگواري داشته باشد. همـه بـا      
محدوديت روبروئيم. نمـي تـوانـيـم آن          
طور که مي خواهيم عمل کـنـيـم، آن        
طور که مي خواهيم حرف بزنيم، نمـي  
تــوانــيــم کــاري را کــه دوســت داريــم             
بکنيم، گاه حتي نمي توانـيـم آن طـور        
که مي خواهيم فکر کنيم زيرا اشـغـال   
سرزمين با چـنـان شـدتـي مـا را در                
ـلـب      چنگال خود فشرده که مغزها و ق
هــايــمــان را بــه درد آورده و مــا را                   
ـه دريـاي اشـک                واداشته که خـود را ب

ــم!                 ــاريـ ــپـ ــم بسـ ــان و خشـ ــرمـ   حـ
ديگر بس است! بس اسـت درد، بـس        
است اشک، بس است رنج، بـس اسـت     
کـنـتـرل، مـحـدوديـت، تـوجـيـه هـاي                 
نـامـوجــه، تـرور، شـکـنــجـه، بــهـانــه،              
بــمــبــاران، شــب هــاي بــي خــوابــي،             
غيرنظاميان مرده، خـاطـرات سـيـاه،         
آينده ياس آور، حال دردناک، سيـاسـت   
آشفته، سياسـتـمـداران خشـک مـغـز،           
مزخرفات مذهبي، بس اسـت زنـدان!     
ما مي گوييم بس کنيد! اين آينده اي    
نيست که ما مي خواهيم! ما سه چيز  
مي خواهيم. مي خواهيم آزاد باشيـم.   
ـه            مي خواهيم زندگي بـهـنـجـار داشـت
باشيم. مي خواهيم در صلـح زنـدگـي       
کنيم. آيا مطالبه اين ها چـيـز زيـادي         

 »است؟

 B��O از �?� ��اد� ... 
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در حاشيه به چند نکته بايد اشاره 
کرد. "صاحبان ماشين ها"، صاحبـان     
ـيـازمـنـديـهـاي        وسايل توليد و توزيع ن
جامعه بشري در اين نظام، چيزي جـز    
ـيـسـت.              طبقه سرمايـه داري حـاکـم ن
بعالوه اين واقعيت ضد انسانـي، ايـن     
نابرابري عظيم اجتمـاعـي، تصـادفـي       
نيست، محصول جانبي کارکرد نظـام  
اقتصادي حاکم نيست. بر عکس يـک   
رکن پايه اي کارکرد روزمره سـرمـايـه      

 داري حاکم است.  
اين سخنان هاوکينگ تئوريسين 
برجسته فيزيک نظري تاييد و تاکيـدي  
بر مکانيسم کارکـرد نـظـام سـرمـايـه           
داري اسـت کـه هـمـواره تـوسـط مـا                  
کمونيستهاي کـارگـري مـطـرح شـده            
است: "يک دنياي بهتر، برنامـه حـزب       
کمونيست کارگري" اين کارکرد نـظـام    
سرمايه داري را به شکل بسيار موجز 

 و زيبايي اين چنين بيان کرده است: 
"رشد دائمي و پرشتاب تکنيک و    
افزايش حجم و قدرت ابزارها و وسائل 
ـقـه        توليدي که طبقه کارگر در هـر حـل
جديد توليد بـه حـرکـت در مـيـاورد،            
ـبـاشـت          نتيجه اجتناب ناپذير رونـد ان
سرمايه است. اما در قياس با ابـعـاد      
گســتــرش ثــروت و قــدرت تــولــيــدي          
جامعه، طبقه کارگر مـداومـا بـطـور         
ـيـرغـم         نسبي محروم تر ميگردد. عـل
افزايش تدريجي و محدود قدر مطلق 
ســطــح زنــدگــي کــارگــران الاقــل در            
کشورهاي صنعتي پيشرفته، حقيقـت  
اينست که در جريان انباشت سرمـايـه   
نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثـروت    
جامعه، به سرعت سقوط ميـکـنـد و      
ـقـه               شکاف ميان سـطـح زنـدگـي طـب
کارگر با استانداردهاي مقدور آسايش 
و رفاه، که به تالش خـود او مـمـکـن           
شده اند، عميق تر مـيـشـود. هـرقـدر           
جامعه ثروتمند تر مـيـشـود، کـارگـر          
بخش محرومتري را در آن تشـکـيـل        

 .ميدهد
بهبود تکنيک و افزايـش بـارآوري     

و قــدرت مــولــده کــار، بــه مــعــنــي              
ـيـروي کـار           جايگزيني هرچه بيشـتـر ن
زنده با دستگاهها و ماشـيـن آالت و       
سيستم هاي اتوماتيک است. در يـک      
جامعه انساني و آزاد اين قاعـدتـا بـه      
ـيـشـتـر             معناي فراهم شـدن فـرصـت ب
براي فراغت و لـذت بـردن از زنـدگـي           
بــراي هــمــه اســت. امــا در جــامــعــه             
سرمايه داري، که نيروي کار و وسائـل  
ـنـد کـه                 کار صـرفـا کـاالهـايـي هسـت
ســرمــايــه بــا هــدف کســب ســود در            
ـنـي                   ـتـه اسـت، جـايـگـزي اختيـار گـرف
ماشين بجاي انسان بصورت بيکـاري  
ـقـه     و بيکارسازي دائمي بخشي از طـب
کارگر، و محروم شـدنـش از امـکـان           
تامـيـن مـعـاش، نـمـودار مـيـشـود.                
پيدايش يک ارتش ذخيره از کـارگـران     
ـيـروي      بيکار، که حتي امکان فروش ن
ـيـجـه                  ـت کار خويـش را نـدارنـد، يـک ن
جبري روند انباشت سرمايه اسـت کـه     
در عين حال خود يک شـرط وجـودي       
توليد سرمايه داري را تامين ميکند. 
وجود ارتش ذخيره اي از بيکاران، کـه  
اساسا به هزينه خـود بـخـش شـاغـل            
طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت 
ـقـه کـارگـر را تشـديـد              در صفوف طب
ميکند و سطح دستمزد را در حـداقـل   
ممکن پائين نگاه ميدارد. اين ارتـش   
ـيـن امـکـان مـيـدهـد                  ذخيره هـمـچـن
سرمايه با سهولت نيـروي کـار مـورد        
ـيـازهـاي          ـنـاسـب ن استفاده خود را به ت
بــازار کــاهــش يــا افــزايــش بــدهــد.             
بيکاري، يک عارضه جانبي بازار و يا 
نتيجه سياست غلط اين يـا آن دولـت       
ـلـکـه جـزء ذاتـي کـارکــرد                   ـيـسـت، ب ن
ســرمــايــه داري و جــريــان انــبــاشــت            

 ".سرمايه است
آيا نبايد با صدايي بلند فرياد زد: 
اين دنياي وارونه را بايد از قاعده اش   
بر زماين گذاشت. و اعالم کـرد: ايـن         
ـيـسـم کـارگـري اسـت. ايـن                کار کمون
ـقـه                 ـيـسـتـي طـب ـقـالب کـمـون هدف ان

 کارگري است.   

 ا��ی�ن ه	و
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ـيـان سـيـاسـي          ۲۶ روز  مهر ماه زنـدان
ـقـرآن رجـايـي              ۲ بند  موسـوم بـه دارال

شهر در اعتراض به نگهداري آنهـا در    
بين زندانيان عادي زندان در اقـدامـي     
هــمــاهــنــگ و در حضــور رئــيــس              
ـيـمـانـي و         زندانهاي تهران سهراب سـل
مرداني رييـس زنـدان رجـايـي شـهـر             
ـيـمـار بـهـنـام                  ـيـکـه تـن ب کرج، درحال
ابراهيم زاده و رسـول حـردانـي را در              
دست داشتند تجمع کـردنـد. در ايـن           
حرکت اعتراضي زندانيان مـعـتـرض      
ـنـدانشـان      که از ديدن وضع بيمار همـب
به خشم آمده بودند، شـعـار مـرگ بـر         
ـبـداد سـر                  ديکتـاتـور، مـرگ بـر اسـت
ـيـان                دادند. در بـرابـر ايـن اقـدام زنـدان
سياسي مسئولين زندان که گويا براي 
بازديد به آن بند رفته بودند، ناگزير بـه  
ترک محل شده و بهنام و رسول را بـه      

 بهداري زندان انتقال دادند.
 
زنــدانــي    ۱۲ دارالــقــران      ٢ در بــنــد      

ـبـرنـد و تـعـدادي                 سياسي به سـر مـي
ديگر نيز در بندهاي ديگر ايـن زنـدان     
در بين زندانيان عادي که اکثـرا داري    
بيماري هاي واگيردار از قبيل ايـدز و    
ـنـد، نـگـهـداري مـي                 ـيـت هسـت هپات
شوند. نگهداري زندانيان سيـاسـي در      
ميان زندانيان عادي بخشي از فشـار    
ـيـان سـيـاسـي         و شکنجه بر روي زندان

 است. 
 

جمهوري اسالمي انسانها را بـخـاطـر    
اينکه ميخواهند آزاد باشند و زندگي 
اي انساني داشته بـاشـنـد و بـراي آن              
ـيـگـرد قـرار        مبارزه ميکنند، مورد پ
داده و دستگير و زنداني ميکنند. در    
زندان نيز در کنار شکنجه آنهـا را بـه       
اشکال مختلفي چون محـرومـيـت از      
دارو و درمان، نگهداري آنها در ميان 

زندانيان معلوم الـحـال خـطـرنـاک در            
ـيـه          زندان عادي، و محرومـيـت از اول
ترين نيازهاي زيستي آنـهـا را مـورد          
اذيت و آزار دائـمـي قـرار مـيـدهـد.                 

ـنـد           ـقـران      ٢ زندانيان سـيـاسـي ب دارال
صداي اعتراض خود را به سياستهاي 
جنايتکارانه جـمـهـوري اسـالمـي در          

 زندانها بلند کرده اند.  
 

کمپين براي آزادي کارگران زندانـي از    
اعتراض بر حق  زندانيان سياسي بنـد  

دارالقران حمايت و پشتيباني کـرده   ٢ 
و به عنوان اولين اقدام خواستارانتقال 
ـيـان سـيـاسـي            فوري آنان به بند زنـدان
است. تمام زندانيان سياسي بايد فـورا   

 آزاد شوند.
 

وضعيت جسماني بهنام ابراهـيـم زاده     
نگران کننده است. او از درد گـردن،           
ـفـي کـه زيـر            ـل کمر و بيماريهاي مخـت
شکنجه ها و فشارهاي درون زندان به 
ـبـرد.                آن مبتال شـده اسـت، رنـج مـي
بهنام بايد فورا آزاد و تحت درمان  و     
معالجه قرار گيرد. درگذشت شاهـرخ   
زماني از فعالين سرشنـاس کـارگـري      
در زندان رجايي شهر براي همه ما يک 
هشدار بود، به کمک بـهـنـام ابـراهـيـم         

 زاده ها و رسول حرداني ها بشتابيم. 
 

بهنام ابراهيم زاده فعال دفاع از حقـوق  
ــوق                ــوق کــودک و حــق کــارگــر، حــق
انسانهاست. او از رهـبـران شـنـاخـتـه          

خـرداد     ٢٢ شده کارگري است کـه از      
ـبـرد و         ٨٩  سـال     ٥ در زندان بسر مـي

حکم قبلي اش را سپري کـرده اسـت.       
اما با اتهاماتي واهي و پاپوش دوزي 
هاي ساختگي چون "اجتماع و تبانـي   
ـيـت                   ـيـه امـن براي ارتـکـاب جـرم عـل
کشور، ارتباط با سرپل مـجـاهـديـن،      

ـبـاط      فعاليت تبليغي عليه نظام و ارت
با احمد شهيد و داشتـن مـاهـواره در        
حکم جديدي محکوم به هفت سـال و    
ده ماه زنـدان شـده اسـت. بـهـنـام در                
زندان همواره زيـر فشـار شـکـنـجـه و             
اذيت و آزار قرار داشته و مدتـهـاسـت    
ـيـان عـادي مـعـلـوم            که در کنار زندان
الحال بسر ميبرد و جـانـش در خـطـر         
است. عـالوه بـر هـمـه ايـن فشـارهـا                 
همانطور که قبال نيز گزارش کرده ايـم  
فرزند او نيما با بيماري سرطان دسـت  
و پنجه نرم ميکند و همراه بـا بـهـنـام       
ـيـز آزار و                 ـيـمـا ن همسر و فـرزنـدش ن

اما عليرغـم هـمـه       .شکنجه ميشوند
ـيـت     اين فشارها بهنام همواره بر حقـان
مبارزه خود تاکيد کـرده و از حـق و             
حقوق خود و همبندانـش دفـاع کـرده        

 است. 
 

بهنام ابراهيـم زاده و هـمـه کـارگـران              
زنداني و زندانيان سياسي بـايـد فـورا        

 آزاد شوند.
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٢٠١٥ اکتبر  ١٩ ، ٩٤ مهر  ٢٧ 
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ـتـشـر شـده از سـوي                    بنا بر خـبـر مـن
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران عـلـي                
نـجــاتـي از اعضــاي هـيــات مــديــره            
ـپـه      سنديکاي کارگران نيشکر هفت ت

 ٤ روز بازداشت، سـاعـت      ٣٤ پس از 
مـهـر مـاه بـا            ٢٦ بعد از ظهر امروز 

ـيـون تـومـانـي         قرار وثيقه يکصد ميل
آزاد شد. آزادي علي نجاتي را بـه او،     
ـيـشـکـر         به خانواده اش، به کارگـران ن
هــفــت تــپــه و بــه هــمــگــان تــبــريــک             

 ميگوييم.
 

 ٢٤ عــلــي نــجــاتــي در نــيــمــه شــب            
شهريور در منزل خود دستگير شده و 
به او اتهام "تبليغ عليه نظام و ارتباط  
با معاندين نظام" زده شـده اسـت. در         
بخشي از اطالعيه خبر اتحاديـه آزاد    
ـيـن              کارگران ايران در ايـن رابـطـه چـن
آمده است: "علي نماينده شـايسـتـه و      
سازش ناپذير کارگران نيشکـر هـفـت      
ـبـش               ـيـن خـوشـنـام جـن تپه و از فعـال
کارگري ايران است که هـيـچ جـرمـي       
جز دفاع از حقوق خود و همکـارانـش   
مرتکب نشده اسـت. سـيـاسـت وارد            
ـيـن           کردن اتهامات امنيتي بـه فـعـال
کارگري و کارگران عضو تشکلـهـا و     
ـيـب         نهادهاي مستقل کارگـري، تـعـق
قضائـي و مـحـکـوم کـردن آنـان بـه                  
زندانهاي طويل الـمـدت سـالـهـاسـت         
ــن                ادامــه دارد، امــا اعــمــال چــنــي
سياستهايي نه تنها  کارگران ايران را   
براي دست يابي به حقوق انساني شان 
ـنـي نـکـرده اسـت            وادار به عقب نشـي
بلکه همانگونه که شاهديم هر روزه بر 
دامنـه اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات               

 کارگري افزوده مي شود."

 
هم اکنون بهنام ابراهيم زاده از چـهـره       
هاي شناخته شده کارگـري بـا هـفـت         
سال و ده ماه حکم، محـمـد جـراحـي       
يکي ديگر از فعالين شـنـاخـتـه شـده        

سال حکم و فـواد و آرام       ٥ کارگري با 
زندي از فعالين کارگري در سنندج با 

مــاه حــکــم در زنــدانــنــد. بــعــالوه              ٤ 
تعـدادي از مـعـلـمـان مـعـتـرض بـه                  
ـيـرضـا         اسامي اسماعيل عبـدي، عـل
هاشمي، رسول بداغـي، عـبـدالـرضـا        
قنبري، محمود بهشتي، علـي اکـبـر      

 باغاني در بازداشت بسر ميبرند.  
 

تمامي کارگران و معلمان زنـدانـي و       
همه زندانيان سياسي بايـد فـورا آزاد       
شوند. احکام صادر شده زنـدان بـراي       
ـيـان سـيـاسـي          فعالين کارگري و زندان
بايد فورا لغو شود. تهديـد و احضـار       
ـيـن                    ـيـن کـارگـري و هـمـه فـعـال فعال
سياسـي بـايـد مـتـوقـف شـود. حـق                  
ـيـان از          تشکل، اعتصاب، تجمع و ب
حقوق پايه اي همه کـارگـران و هـمـه           

 مردم است.
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
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مراسم بزرگداشت شاهرخ زماني، فعال محبوب و شناخته شده کارگري که به جرم تالش بي وقفه براي  
متشکل کردن کارگران، به جرم مبارزه براي جامعه اي فارغ از استثمار، محروميت و نابرابري و به جرم  

مبارزه عليه حکومت فاسد و ارتجاعي اسالمي، سالها در زندان هاي جمهوري اسالمي به سر برد،  
توسط جمعي از سازمانهاي سياسي و نهادهاي مدافع حقوق کارگران در لندن برگزار ميشود. در اين  

 مراسم شرکت کنيد.  
بزرگداشت شاهرخ زماني، بزرگداشت مبارزه سازش ناپذير و بي وقفه طبقه کارگر عليه کل بيعدالتي ها،  
بيحقوقي ها و محروميت هايي است که جمهوري اسالمي و سرمايه داري به اکثريت مردم تحميل کرده  

است. بزرگداشت شاهرخ، بزرگداشت رويارويي بزرگ طبقاتي کارگران عليه نظام گنديده اي است که  
توسط جمهوري اسالمي از آن حراست ميشود. دفاع از مقاومت سرسختانه کارگران زنداني و مبارزه  
براي آزادي کليه زندانيان سياسي است. دفاع از حق اعتصاب و تشکل است. دفاع از آزادي و رهايي  

 مردم از شرکت حکومت فاسد و سرکوبگر اسالمي است.  
در اين مراسم شرکت کنيد و ضمن گراميداشت شاهرخ عزيز، همبستگي تان را با کارگران زنداني و  

زندانيان سياسي و همبستگي تان را با مبارزه کارگران و مردم زحمتکش و حق طلب براي آزادي، رفاه و  
 عدالت و حکومتي شايسته انسان تقويت کنيد.  

 
 ياد شاهرخ عزيز گرامي باد  

 
 انگليس -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ اکتبر  ۲۰ 
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Grosvenor Hall Vincent Street, London SW1P 4DG 
Nearest Underground Station 

 Pimlico Bus : 2, 36, 88, 185, 436 and C10 
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