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»انتخابات به حول قوه الهی پر شور 
و دشمن شكن خواهد بود.« این را رهبر 
اسالمی  شكن  شكْن  و  پاره  چند  رژیم 
سیاسی  زلزله  یک  كه  رژیمی  می گوید؛ 
بزرگ در درونش اتفاق افتاده و به كنار 
تراز  مقامات  از  گروهی  سركوب  و  زدن 
اول قدیمی اش انجامیده است. خامنه ای 
زمانی چنین رجز خوانی می كند كه زیر 
و  شده  سست  بیشتر  همیشه  از  پایش 
به  انتقاد علنی و هشدار همراهان سابق 
روز می شود.  مد  دارد  فقیه كم كم  ولی 
و  نژاد  احمدی  دسته  و  دار  با  رقابتش 
رحیم مشایی از مدت ها پیش علنی شده 
رشته  این  كه  می دانند  همگان  و  است 
سر دراز دارد. اگر او از پر شور و دشمن 
شكن بودن انتخابات نهمین دوره مجلس 
و  توهم  نشانه  می گوید  اسالمی  شورای 
خوشخیالی او نیست. بلكه از همین حاال 
دارد به دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی 
دروغ  رسانه های  شبكه  جمعه،  ائمه 
و ساندیس  پول  توزیع  نهادهای  و  پرداز 

پیام  روستا  و  شهر  در  آیت الكرسی  و 
می دهد كه بجنبید و برای روز 12 اسفند 
فیلم  یک  دارد  او  كنید.  تصویرسازی 
تخیلی بزرگ با استفاده از جلوه های ویژه 
را كارگردانی می كند با تكثیر كامپیوتری 
سیاهی لشگر؛ با به كار گیری لنز و زاویه 
دوربینی كه جمعیت را چند برابر نشان 
می دهد؛ با نمایش تكراری تمدید ساعت 
رای گیری تا نزدیكی نیمه شب؛ با قیافه 
حق به جانب مجریان و مقاماتی كه یک 
در  مردم  حضور  بودن  سابقه  بی  از  بند 

صحنه می گویند. 
هدف از این كارها چیست؟ در درجه 
دولت های  برابر  در  قدرت  نمایش  اول، 
اسالمی  رژیم  بگویند  می خواهند  غربی. 
اروپا  و  آمریكا  و  است  ثبات  با  و  ماندگار 
در  منافع شان  پیشبرد  برای  است  بهتر 
حاكمه  هیئت  همین  به  منطقه  و  ایران 
اتكاء كنند و با آن ها كنار بیایند. خامنه ای 
با این حرف ها خیال قدرت نمایی و ارعاب 

مردم را هم در سر دارد. 
فكر  به  ای  خامنه  دیگر،  طرف  از 
پایه های عقب مانده و متعصب و یا فرصت 
قرار  كه  همان ها  هست.  هم  رژیم  طلب 
است روز 12 اسفند پای صندوق های رای 
حاضر شوند و جلو دوربین های تلویزیون 
بروند.  ژست بگیرند و قربان صدقه رهبر 
تزلزل  و  شكاف  ازدیدن  همین ها  امروز 
و  اند  افتاده  هراس  به  حاكمه  هیئت  در 
نیاز دارند كسی به آن ها قوت قلب بدهد. 
خامنه ای می داند كه وقایع خاورمیانه و 
و  سوریه  تحوالت  ویژه  به  آفریقا،  شمال 
مردم  برابر  در  اسد  بشار  رژیم  استیصال 
معترض، چماقداران و فدائیانش را از آینده 
فحش هایی  می داند  است.  كرده  بیمناك 
سران  نثار  خیابان  و  كوچه  در  كه 
خنده های  می شود،  اسالمی  جمموری 
تمسخر جوانان در برابر قلدری های نیروی 
انتظامی، بدحجابی و نافرمانی دختران در 
و  احكام شرعی،  و  قوانین حكومتی  برابر 
اخبار اعتراض و اعتصاب و مقاومت روزمره 
كارگران، امان طرفدارانش را بریده است. 

هوایی  و  حال  در  جامعه  اكثریت  اما 
دیگر به سر می برند. تشدید بهره كشی و 
فقر و فالكت و تحقیر و سركوب، مردم را 
جان به لب كرده است. بی ثمری سال ها 
حكومتی،  طلبان  اصالح  به  بستن  دل 
انتخابات  فریبكارانه  بازی  از  را  خیلی ها 

انتخاباتی 
كه برای 

هیچكس 
هیچ اهمیتی 
ندارد

سـخن روز

آمریكا و اتحادیه اروپا سیاست تحریم 
نفت و بانک های ایران را تصویب كرده اند. 
البته بعضی از این كشورها به خاطر منافع 
این  راه اجرای  یا مشكالت مختلف در  و 
دارند.  تردیدهایی  و  مالحظات  سیاست 
نفت  به  شان  وابستگی  كه  كشورهایی 
ایران زیادتر است از جمله ایتالیا یا یونان 
جایگزین  منابع  و  فروشنده  دنبال  به 
هستند. ژاپن و كره جنوبی نیز كه تحت 
فشار آمریكا قرار است نفت مورد نیازشان 
را از عربستان و دیگر كشورها تامین كنند، 
می گویند نیاز به وقت بیشتری دارند. به 
هر حال به نظر می آید كه تحریم نفت دیر 

و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

رابطه قهر و آشتی 
تا به حال منافع آمریكا و اروپا ایجاب 
می كرد تا در برابر رژیم ایران از سیاست 
حتی  كنند.  پیروی  شیرینی«  و  »چماق 
دیپلماتیک  و  سیاسی  دعواهای  اوج  در 
جمهوری  حیاتی  شریان  كار  به  كاری 
به  نفت  استخراج و صدور  یعنی  اسالمی 
بازارهای جهانی نداشتند. اروپا در زمینه 
صدور ابزار اطالعاتی و سركوب و مجموعه 
بزرگی از محصوالت مصرفی به ایران كم 
ملیتی  چند  بزرگ  نگذاشت. شركت های 
كه در زمینه استخراج گاز فعالیت دارند 
تا مدت ها در حوزه های جنوب كشور فعال 
وزنه  كه  شد  باعث  عامل  دو  اما  بودند. 
چماق در برابر شیرینی سنگین تر شود. 
المللی  بین  كالن  طرح های  عامل  اولین 
آمریكا و اتحادیه اروپا در شرایط بحران و 
تشدید رقابت امپریالیستی شان با روسیه 
و  سیاست  در  بیشتر  نفوذ  برای  چین  و 
نوع رفتار  ایران است. عامل دوم،  اقتصاد 

اسالمی منطقه ای  جمهوری 
و متحدانش در 

لبنان و سوریه       
و فلسطین و به 
ارتباطش  كلی  طور 
اینها  است.  سیاسی  اسالم  جریان  با 
باعث شده كه بر ابعاد تحریم های اقتصادی 
و نظامی غرب افزوده شود. مذاكرات گروه 
»پنج به اضافه یک« با نمایندگان جمهوری 
اسالمی یک روز به حالت تعلیق در می آید 
و روز دیگر بی ثمر و به صورت فرمالیته 
برگزار می شود. تهدید به استفاده از گزینه 

نظامی گاه به گاه روی میز قرار می گیرد.

ابعاد تحریم ها 
درآمدهای نفتی محور اقتصاد دولتی 
ایران است. تنگ كردن این شریان حیاتی 
و  واردات  صنعت،  بر  مستقیم  تاثیری 
صادرات، و كشاورزی دارد. نتیجه اش رشد 
زمانی  مدت  در  مختلف  كاالهای  قیمت 
كوتاه است )كه گاه به 40 تا 50 درصد 
می رسد(، و سقوط شدید ارزش ریال در 
مقابل دالر و ارزهای دیگر، و نیز كاهش 
واردات كاالهای اساسی و مواد خوراكی و 
همه  و....  دارویی  صنایع  برای  اولیه  مواد 
این ها اقتصاد ایران را به ركود می كشاند. 
تا به حال پنج كشتی حامل مواد خوراكی 
بعد از مدتی انتظار در بنادر جنوبی ایران 
به خاطر عدم وصول طلبشان كاالها را به 
مبداء برگردانده اند. حضور ناوگان آمریكا 
احتمال  و  جنوب  آب های  در  انگلیس  و 
باعث  ایران،  هسته ای  مراكز  به  حمله 
افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی 
شده  ایران  برای  كشتیرانی  بیمه های  و 
در  شده  مجبور  اسالمی  است. جمهوری 
ازای سرمایه گذاری ها و معامالت تجاری 
بین المللی باج بیشتری را از جیب مردم 
خطری  بپردازد.  خارجی  بنگاه های  به 
تشدید  فقط  می كند  تهدید  را  مردم  كه 
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كرده  رویگردان  اسالمی  جمهوری  در 
است. سر مردم در تجربه تلخ خرداد 88 
محكم به سنگ خورده و توهم نسبت به 
حاكمیت  این  تحت  البته  انتخابات  بازی 
میزان  به  ـ  مافیایی  ـ  نظامی  فاشیستی 
از  بخشی  حتی  است.  ریخته  فرو  زیادی 
هم  مذهبی  متعصب  و  ناآگاه  تهیدستان 
كه برای رسیدن به »عدالت و رفاه« دنبال 
زیر  بودند  افتاده  نژاد  احمدی  دروغ های 
فشار تورم و گرانی دچار تردید و پشیمانی 
شده اند. معموال وقتی كه مردم از رهبری 
انقالبی و دسترسی به آگاهی  یک حزب 
فریب  دام  به  ساده  محرومند  طبقاتی 
انتخاباتی می افتند. فكر می كنند چاره ای 

جز انتخاب از بین »بد و بدتر« نیست. 
اما این روزها كم نیستند كسانی كه 
بدتر« كدام است!؟ یک  و  می گویند »بد 
علت مهم اش اینست كه دار و دسته های 
حاكم به راحتی نمی توانند تنور انتخابات 
قضاییه  قوه  اینكه  شاید  كنند.  گرم  را 
اختالس  »دادگاه  نمایش  گرفته  تصمیم 
3000 میلیارد تومانی« را باالخره برگزار 
كند تالشی باشد برای گرم كردن فضای 
انتخابات  آستانه  در  جامعه  سیاسی 
بی رونق، تدبیری باشد برای امیدوار كردن 
بازی ها  این  گول  حاضرند  كه  كسانی 
درون  در  را  فساد  حل  راه  و  بخورند  را 
امروز  اما  كنند.  و جو  فاسد جست  نظام 
كارگیری  به  در  حتی  اسالمی  جمهوری 
محدودیت  با  نیز  ترفندهایی  چنین 
روبروست. نمی توانند مساله را بیش از حد 
داغ كنند چون می تواند به آتش دعواهای 
درونی شان دامن بزند و این یک ریسک 
كه  می كنند  تالش  پس  است.  بزرگ 
با حفظ سازش  را  انتخابات  حداقل دوره 
و آرامش درونی بگذرانند. صدا و سیما كه 
برای مدتی كمتر شخص احمدی نژاد را 
تبلیغ  برایش  دوباره  حاال  می كرد  مطرح 
مردم  اوضاعی  چنین  در  می كند.  مثبت 
متحد  »جبهه  كه  می كنند  حس  بیشتر 
اصول گرایان«، »جبهه پایداری«، »جبهۀ 
بصیرت و بیداری« و حتی امثال مطهری 
كنند،  جلوه  ملت«  »صدای  مایلند  كه 
بدترند!  همگی  و  كرباسند  یک  ته  و  سر 
البته این بار هم مثل همیشه كسانی پیدا 
به  و  ترس  روی  از  آخر  دم  كه  می شوند 
بهانه احتیاج به مهر انتخابات در شناسنامه 
در  پذیرش  ادارات،  در  استخدام  برای 
دانشگاه و یا از دست ندادن شغل كنونی، 
با شرمندگی راهی حوزه رای گیری شوند. 
نمی توان  را  و فرصت طلبی  این ترس  اما 
انتخابات  رفتار عمومی مردم در  شاخص 

امسال دانست. 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی از نظر اصالح طلبان حكومتی و 
طیف سبز هم جای مناسبی برای حضور 
نكبت  حیات  طول  در  نیست.  فعالیت  و 

بار جمهوری اسالمی این اولین بار است 
كه این گروه از مرتجعان كه سابقا حاكم 
بودند و حاال مغضوب و در حاشیه، خیمه 
انتخابات را به زبان بی زبانی  بازی  شب 

تحریم می كنند.
كه  هستند  كسانی  همان  این ها 
سمت  به  را  مردم  ذهن  سال  سالیان 
راست و چپ  نمایندگان  تعداد  شمارش 
سوق  مردمی  ضد  نظام  این  در  میانه  و 
دادند. كاری كرده بودند كه نگاه مردم بر 
سر هر موضوع مهم اقتصادی و سیاسی 
بیكاری و حداقل  )از معضل  و اجتماعی 
و  سیاسی  آزادی های  تا  گرفته  دستمزد 
این  دهان  به  و...(  زنان  حقوق  و  مدنی 
در  فراكسیون  آن  یا  این  نماینده،  آن  یا 
مجلس باشد تا مگر گرهی از گره هایشان 
را  فكر  این  پردازان شان  نظریه  باز شود. 
ساختن  كه  می كردند  فرو  مردم  مغز  به 
روابط نوین اجتماعی و ایجاد ساختارهای 
حاكمیت  بیان  كه  جایگزینی  سیاسی 
مستقیم و فراگیر و نهادین توده ها باشد 
خواب و خیال است و ناممكن. می گفتند 
گردن  ممكن،  راه  تنها  یا  بهترین  كه 
نظام  و  انتخابات ها  همین  به  گذاشتن 
نظامی  )یعنی  است.  پارلمانی  نمایندگی 
و  كشیدن  كنار  و  انفعال  واقع  در  كه 
تبعیت روزمره رای دهندگان از قیم های 

»منتخب« را نهادینه می كند.( 
و  خاتمی  امثال  امروز  بی رغبتی 
و  و »مشاركت«  امید«  راه سبز  »شورای 
انتخابات  انقالب اسالمی« به  »مجاهدین 
و  تهدیدها  از  ناشی  نمی توان  صرفا  را 
و  نگهبان  و سخت شورای  مواضع سفت 
فرماندهان سپاه و بسیج و ائمه جمعه علیه 
»شركت فتنه گران« در انتخابات دانست. 
صالحیت  رد  می دانستند  قبل  از  اینكه 
سنگ  نخواستند  بنابراین  شد  خواهند 
است.  قضیه  طرف  یک  شوند  یخ  روی 
مهم تر  علت  تلویحی یک  تحریم  این  اما 
با دقت تحوالت بین  دارد. اصالح طلبان 
المللی و جهت گیری دولت های غربی و 
دنبال  را  ایران  قبال  در  آمریكا  مشخصا 
شانس  كه  می كنند  فكر  آن ها  می كنند. 
بازگشت شان به قدرت سیاسی نه با اعالم 
مشاركت در انتخابات بلكه با فاصله گرفتن 
با  شدن  جهت  هم  و  كنونی  حاكمان  از 
فشارهای سیاسی بین المللی باال خواهد 
رفت. اینكه با تشدید فشارها بر جمهوری 
اسالمی و تهدید به مداخله خارجی )حتی 
صف  در  تغییری  چه  نظامی(،  سطح  در 
آرایی هیئت حاكمه ایران ایجاد شود و هر 
یک از اصالح طلبان تحت چنان شرایطی 
و  سمت  چه  و  بیندازد  چرتكه  چگونه 
سویی را برگزیند موضوع دیگری است. در 
حال حاضر گرایش عمومی اصالح طلبان 
و طیف سبز حفظ فاصله از باندهایی است 
انحصاری  به شكل  را  سیاسی  قدرت  كه 

قبضه كرده اند.

هیچكس  برای  دوره  این  انتخابات 
هیچ اهمیتی ندارد و این شامل باندهای 
رقیب در راس هیئت حاكمه كنونی هم 
هست! علت اصلی اش اینست كه هیچیک 
بوروكراتیک  دستگاه  در  باندها  این  از 
از  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  و  دولتی 
قدرت برتر و بالمنازع برخوردار نیست كه 
بتواند كار را یكسره كند و روابط قدرت 
را از نو تنظیم كند. چنین تناسب قوایی 
از  هیچیک  كه  می شود  باعث  جمله  از 
باندهای حاكم نتواند مجلس را به قبضه 
خود در بیاورد. و صف آرایی های مجلس 
آینده هر شكلی هم كه به خود بگیرد بی 
ثبات خواهد بود و نمی توان آن را انعكاس 
پایدار وزن هر جناح در سیاست گذاری 
كشور به حساب آورد. در شرایط بحران 
افراد مرتبا جا عوض می كنند و از پشت 
به جناح خود خنجر می زنند. و البته باید 
كه  كرد  تاكید  اساسی  واقعیت  این  به 
نه  را اساسا  جناح های حاكم منافع خود 
با تصویب مصوبه و جهت دادن به قوانین 
امنیتی  و  نظامی  قدرت  به  اتكاء  با  بلكه 
و مالی در جنگ و جدال های مافیایی، و 
با ارتباطات موثر و تعیین كننده ای كه 
سرمایه داری  جهانی  نظام  نیروهای  با 
چه  اگر  این ها  می برند.  پیش  به  دارند، 
برای گرفتن مهار مجلس آینده در دست 
خود تالش می كنند اما خوب می دانند كه 
در  اساسا  رقابت شان  سرنوشت  و  منافع 
جایی دیگر و با اتكاء به اهرم هایی دیگر 

تعیین می شود.
كه  واقعیاتی  و  اوضاع  این  كل  از  اما 
گرفت؟  باید  نتیجه ای  چه  برشمردیم 
بی  و  اعتنا  بی  باید  كه  فكر می كنیم  آیا 
هیچ رهنمود و دعوتی از كنار این روزها 
در  ایران  سیاست  صحنه  آیا  گذشت؟ 
روزهای آغازین اسفند ماه 90 صرفا باید 
با اظهار وجودهای كاندیداهای مرتجع و 
شود؟  پر  سیما  و  صدا  گری های  هوچی 
تیغ  كه  زنانی  و  جوانان  كارگران،  چرا 
فقر و گرانی و بیكاری و بی حقوقی را بر 
گردن خود احساس می كنند، چرا همان ها 
ای جمع  گوشه  فرصتی  هر  در  امروز  كه 
وضع  این  به  اعتراض  فریاد  و  می شوند 
روزهای  دقیقا  می دهند،  سر  نابسامان 
كردن  بلندتر  برای  را  انتخابات  از  قبل 
صدای خود انتخاب نكنند؟ چرا شعارهای 
یا  روز  مطالبات  از  شماری  و  مناسب 
به  توجه  با  را  خود  اساسی  خواسته های 
شرایط مشخص شهر و محیط خود مطرح 
در  خود  سرنوشتان  هم  به  چرا  نكنند؟ 
جریانی  كه  ندهند  نشان  ایران  سراسر 

دیگر در بطن جامعه جاری است؟
از  اعتراض  و  مقاومت  جرقه های 
موجود  فضای  كه  روزهایی  در  پایین 
متشنج  مصنوعی  یا  واقعی  ناخواه  خواه 
و پر تنش می شود، می تواند پر فروغ تر 

 n .خودنمایی كند

سركوب و اختناق داخلی به بهانه »شرایط 
ویژه جنگی« و یا بارش بمب های ویرانگر 
آمریكا و اسرائیل در گوشه و كنار كشور 
پیشاپیش  اقتصادی  گلوله های  نیست. 
نتایج  اند.  شده  پرتاب  مردم  سوی  به 
یارانه ها« دست  سازی  »هدفمند  ویرانگر 
در دست تحریم های بین المللی به سر و 
روی اكثریت فقیر جامعه می بارند. تشدید 
این سیاست ها به واقع می تواند جان تعداد 
زیادی را به خطر بیندارد می خواهد جنگ 

بشود یا نشود.
احمدی نژاد و خامنه ای اما می گویند 
شاید  بحران؟!  كدام  نیست!  مشكلی 
چین  و  روسیه  حمایت  به  را  امیدشان 
دو  این  رفتار  و  سیاست  اما  بسته اند. 
كشور را منافع كالن سیاسی و اقتصادی 
و استراتژیک شان تعیین می كند. این ها به 
خاطر نفوذ سیاسی و اقتصادی در جمهوری 
مخالفت هایی  تحریم  سیاست  با  اسالمی 
در  آمریكا  كه  نمی خواهد  روسیه  دارند. 
ایران به موقعیتی ممتاز و ویژه دست یابد 
و سناریویی شبیه به عراق و افغانستان در 
عین  در  شود.  تكرار  جنوبی اش  مرزهای 
تنش در منطقه سود هم  از وجود  حال، 
برقرار  پیشا ـ جنگی  شرایط  اگر  می برد. 
باشد )اما جنگ در نگیرد( به نفع روسیه 
است. چون می تواند نفت و گاز خود را به 
این كاالهای  برای  و  بفروشد  گرانتر  اروپا 
كند.  پیدا  بیشتری  مشتریان  استراتژیک 
حال  در  دارد.  را  خود  داستان  هم  چین 
حاضر، ایران نفت خود را به قیمت ارزان 
اختیار چین می گذارد و مجبور است  در 
پول نفت را به شكل كاالهای زیر استاندارد 
و كم عمر چینی دریافت كند )تریلی های 
معیوب و داروهای بیهوشی و آنتی بیوتیک 
نامرغوب چینی كم قربانی نگرفته است(. با 
وجود این، چین تحت فشار آمریكا میزان 
نفت وارداتی از ایران را كاهش داده است و 
به نظر می آید حاضر نیست منافع عظیم و 
ارتباط تنگاتنگش با اقتصاد آمریكا را فدای 

بازار 70 میلیونی ایران كند.

تاثیرات فلج كننده تحریم
مشكالت  تحریم ها  كار،  اینجای  تا 
مهمی برای اقتصاد ایران به بار آورده است. 
سرمایه گذاری كشورهای غربی در بخش 
درآمده  تعلیق  حال  به  ایران  گاز  و  نفت 
و  حفاری  شیوه های  و  آوری  فن  است. 
استخراجی كه در ایران به كار می شود به 
میزان قابل توجهی از سطح استانداردهای 
است.  شده  كهنه  و  افتاده  عقب  جهانی 
درست است كه چین با ایران قرارداد نفتی 
بزرگی بسته اما خود چین نیز در زمینه 
فن آوری و برخی تجهیزات از غرب عقب 
تر است. به عالوه، ناتوانی در زمینه پاالیش 
نفت و فراوری مشتقات نفتی باعث شده 
كه دولت در زمینه تامین بنزین مورد نیاز 

تحریم  ها...انتخاباتی كه....
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آت برای مصارف داخلی به مانع برخورد كند 
و معجون ناخالص و مسموم كننده ای را به 

نام بنزین در جایگاه ها عرضه كند. 
هم زمان، شركت های بزرگ ابزارسازی 
غرب از فروش ابزارهای صنعتی و قطعات 
می كنند.  خودداری  ایران  به  یدكی 
گشایش اعتبار در غرب برای صنعتگران 
ایران بسیار محدود شده است. این باعث 
اولیه  مواد  برخی  تامین  در  مشكالتی 
ضروری برای ادامه كار صنایع ایران شده 
در  مواد  اینگونه  باقیمانده  احتكار  است. 
بازار داخلی، قیمت ها را به شدت باال برده 
است. این مسئله تعدادی از كارخانه ها را 
به حال تعطیل در آورده. در این شرایط، 
به  متعلق  انحصاری  بزرگ  سرمایه های 
با  پاسداران  سپاه  و  حكومتی  باندهای 
دور زدن كشورهای تحریم كننده، سعی 
چند  هزینه های  با  را  اجناسی  می كنند 
كنند.  بازار  وارد  نازل  كیفیت  و  برابر 
كارگاه های كوچک در شهرك های صنعتی 
توان رقابت با محصوالت چینی را ندارند. 
هزاران كارگر بیكار شده اند یا ماه هاست كه 
مزدی دریافت نكرده اند. بیكاری وسیع، بی 
ارزش شدن پول ملی، تورم باال و فقیرتر 
شدن تعداد زیادتری از اهالی زندگی تیره 
مردم  اكثریت  برای  را  ثباتی  بی  و  تار  و 

ترسیم می كند.

یك راز آشكار 
رژیم اسالمی ادعا می كند كه تحریم ها 
باعث استقالل و شكوفایی اقتصاد ایران است. 
اما تاثیرات ویرانگر تحریم ها بر زندگی مردم 
نشان از واقعیتی دیگر دارد. نشان می دهد 
كه ساختار اقتصاد ایران تا مغز استخوان 
وابسته به نظام جهانی سرمایه داری است. 
معینی  نقش  المللی  بین  كار  تقسیم  در 
ایران  تا حدودی گاز(  )و  نفتی  اقتصاد  به 
سپرده شده و بخش های دیگر از صنعت 
و كشاورزی گرفته تا خدمات تحت تاثیر 
مستقیم درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت 
در بازار جهانی نفت قرار دارند. فن آوری 
مالحظات  كه  مواردی  در  جز  پیشرفته 
استراتژیک و سیاست خارجی امپریالیست ها 
اجازه دهد به اقتصاد ایران )از جمله صنایع 
نظامی( وارد نمی شود. این اقتصادی وابسته 
المللی  بین  كاالهای  و  بازار  و  سرمایه  به 
شریان های  شدن  تنگ  طبیعتا  و  است 
می شود.  بحران  و  تشنج  باعث  ارتباطی 
جمهوری اسالمی منافع سرمایه های بزرگ 
و  می كند  نمایندگی  را  مختلط  و  دولتی 
كسب  اش  عمل  راهنمای  و  ایدئولوژی 
حداكثر سود است. وقتی كه تحریم ها اتفاق 
حاكمه  طبقه  می شود  تشدید  یا  می افتد 
طلبانه«اش،  »استقالل  ادعاهای  برخالف 
راه وابستگی بیشتر، حراج بیشتر ثروت های 
كشور، امتیاز دادن به قدرت های جهانی و 
معامله گران و بازارهای »دوست« را دنبال 

n .می كند
هیوا كمالی

موج جدیدی از همایش و نشست 
از  و اظهار نظر در مورد مسالۀ زن 
طرف حكومتی ها براه افتاده است. 
ادیان  برگزیده  »زنان  همایش  از 
اهمیت  مركزی  تم  با  آسمانی« 
برگزاری  تا  گرفته  خانواده 
و  محمد  ازدواج  »یادوارۀ 
مایۀ  بی  شوهای  و  خدیجه« 
تلویزیونی. محور اصلی موج 

كنونی حمله به فمینیسم، 
مادر - همسر در  به عنوان  نقش زن در جامعه  بر  تاكید 

تفاسیر  و  آیات  بر  متكی  و  »الهی«  قوانین  و  چارچوب شریعت 
قرآنی است. سردستۀ این موج ارتجاعی شخص خامنه ای است و به 
دنبال او بادمجان دور قاب چین های زن ستیز كه در صفوف شان 
هم خشک مغزان اهل حوزه دیده می شود و هم زنان به اصطالح 
پژوهشگر. حجت االسالم جعفری می گوید: »فمینیسم اصلي ترین 
ركن اسالم ستیزی در جوامع است و ریشه های فمینیسم را باید در 
دوران قبل از اسالم جستجو كنیم...«. جمیله علم الهدی، دانشیار 
»دانشگاه شهید بهشتی« و پژوهشگر حوزه زنان از دیدگاه اسالمی، 
می گوید: »سیاست گذاری ها در حوزه آموزش زنان باید بر پذیرش 

»تفاوت های فطری و جنسیتی« آنها استوار باشد«.
در نشستی كه همین دی ماه برگزار شد و عنوان » نشست 
اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده« بر خود داشت، 
او شركت  اظهاراتی كرد. پشتوانۀ سخنان  این باره  خامنه ای در 
زنان در انقالب 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. از دیدگاه 
او زن ایده آل یعنی: »... مادِر یک، دو، سه شهید. یعنی: همسِر 
صبور شهید. موجودی فداكار كه پس از كشته شدن همسرش 
به عقد جانباز ناقص معیوب بداخالق در میآید و از او پذیرایی 
می كند. زن یعنی: شوهرداری كه شوهرداری خیلی سخت است. با 
توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخالقی هاشان، با صدای كلفتشان، 
با قد بلندترشان؛ خب، زنی بتواند با این شرائط، محیط خانه را 
گرم و گیرا و صمیمی و... قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است؛ این 
واقعاً جهاد است... زن یعنی: نقش همسری. ...این نقش همسری 
داخل  در  مرد  این  میخواهیم  اگر  ما  گرفت.  دست كم  نباید  را 
خانه  داخل  در  زن  این  باید  باشد،  مفیدی  موجود  یک  جامعه 

همسر خوبی باشد؛ واال نمیشود....« )از متن سخنان خامنه ای(
این اظهارات را مقایسه كنیم با ایدئولوژی و فرهنگ ضد زن 
هیتلری  آلمان  در  فاشیست ها  نظر  از  فاشیستی.  نظام های  در 
برتر  نژاد  كه  مادری  یعنی  شوهر.  حامی  و  همسر  یعنی:  زن 
او »همسر - مادر  می زاید. هیتلر اعالم كرده بود كه در دولت 
ارزشمندترین شهروند است« و این دولت »تقسیم كار جنسیتی 
صحیح و طبیعی« را برقرار خواهد كرد. منظور از این تقسیم كار 
چیزی است كه به سه »ك« هیتلر معروف شد. سه »ك« اشاره 
داشت به جایگاه زنان در نظم فاشیستی كه با »بچه، آشپزخانه، 
كلیسا« معنا می شد. )این سه كلمه در زبان آلمانی با حرف »ك« 
نقش  ایفای  خاطر  به  زنان  هیتلری  نظام  در  می شوند.(  شروع 
اخراج شدند.  از مشاغل خود  همسری و مادری بطور گسترده 
قضات و وكالی زن از كار بركنار شدند. )اتفاقی كه پس از به 
قدرت رسیدن بنیادگرایان اسالمی در ایران وسیعا رخ داد(. در 
ملت،  برابر  در  زنان  هیتلر( وظیفۀ  )دولت  رایش سوم  تبلیغات 
ـ همسری بود. هیتلر عینا مانند خامنه ای زنان  ایفای نقش مادری 
از ارزش های خانواده می ستود. چرا كه به  را به خاطر پاسداری 
قرار  كه  بود  ملتی  اصلی«  »هستۀ  خانواده  فاشیست ها  عقیدۀ 
فاشیست ها »مردان،  آرمانی  باشد. در خانوادۀ  از همه  برتر  بود 
سلحشورانی بودند كه از میهن و ملت در برابر تهدید بیرونی دفاع 

می كردند، زنان سلحشوران رزمگاه زایمان، در 
ر  بنای آلمان بودند«*كا

ایدئولوژی ضد زن جمهوری اسالمی و رهبر 
آن یک جهان بینی فاشیستی تمام عیار است. بر 
اساس این ایدئولوژی خود »خدا« تكلیف را معلوم 
كرده و در قرآن گفته: »"یا ایّها الّذین إمنوا« و نه 
»یا ایّها الّذین إمّن". یعنی صیغۀ إمنوا، صیغۀ مردانه 
این  اظهارات خامنه ای(.  )از  زنانه...«  نه صیغۀ  است، 
ایدئولوژی بر آنست كه زن طبق آئین »خدا« موجودی 
است آفریده شده برای وظایفی تعریف شده، محدود و 
در خدمت مرد. این دیدگاه، دیدگاهی ضدانسانی است 
كه با هیچ سرمه ای چشمانش بینا و زیبا نمی شود. 
و  سازش  به  را  ما  جامعه  زنان  خامنه ای  وقتی  آیا 
بردگی در برابر شوهران »بد اخالق و صدا كلفت و قد بلند!« 
هم  به  اظهارات  این  از  حالش  كه  هست  زنی  میكند،  دعوت 
به  زنان  را  شوهر  كلفتی«  صدا  و  بلندی  »قد  نتیجۀ  نخورد؟ 
قیمت بسیار گزافی می پردازند و رهبر تبهكار جمهوری اسالمی 
مشوق آنست. رنگ و لعاب های رمانتیک و شاعرانه ای كه هیتلر 
و خامنه ای به ایدئولوژی سخیف خود زدند و می زنند )اظهاراتی 
مانند شكوه مادری و همسری/فداكاری و تعهد همسر شهید و 
جانباز و....( فقط خشم زنان را برمی انگیزد و اراده  آنان را برای 
پایان دادن به نظامی كه زن ستیزی و بی حرمتی به زنان یک 

ستون اصلی آنست، بیشتر می كند. 
جمهوری اسالمی بدون زن ستیزی وجود نخواهد داشت. از 
همان فردای روزی كه اسالمی ها به رهبری خمینی به قدرت 
را  رهایی  برای  مردم  تالش  امپریالیست ها  یاری  با  و  رسیدند 
را  ستیزی  زن  گذاشتند،  بنا  را  اسالمی  حكومت  و  دزدیدند 
ادغام كردند، در مركز  نهادینه كردند. وقتی دین را در دولت 
از همه در قانون حجاب اجباری  آن قوانین ضد زن كه بیش 
منعكس شد را به جامعه تحمیل كردند. اما چیزی را كه كاشتند 
درو نكردند. زنان را حلقۀ ضعیف فرض می كردند اما برعكس 
شد. زیر پوست این جامعه و در هولناك ترین دوران، مقاومت 
و مبارزه جریان داشت. زنان مبارز به هر صورتی 8 مارس های 
گشت های  برابر  در  تعرض  و  مقابله  به  كردند.  برگزار  را  خود 
ارشاد و عفاف دست زدند. در برابر همسران »بد اخالق و صدا 
نافرمانی كردند و آمار طالق را به باالترین  كلفت و قد بلند« 
حد رساندند. در خیزش های مردمی سال 88 گسترده شركت 
واژۀ  گرفتند.  جای  مبارزه  اول  صفوف  در  جسورانه  و  كردند 
فمینیسم برای نخستین بار وارد ادبیات و زبان مردمی شد و 
در توضیح و تشریح آن صدها نوشتار و گفتار و ترجمه علیرغم 
سانسور نظام اسالمی از پرزهای جامعه بیرون آمد. كار به جایی 
رسید كه مردساالران نیز به تعبیر خود »فمینیست« شدند و 
برای عقب نماندن از قافله در ضرورت انسان قلمداد كردن زنان 
زمان  همان  در  آنان  از  بسیاری  گرچه  گرفتند.  دست  به  قلم 
مشمول عنایات حكومت اسالمی بوده و بیشترین استفاده را از 

قوانین ضد زن جمهوری اسالمی می بردند. 
رغم  به  كه  زنان  جنبش  وجود  و  زنان  مسالۀ  رو،  هر  به 
ماندگار،  خیزهایش جنبشی  و  افت  و  ببند  و  بگیر  و  سركوب 
جاری و خاموشی ناپذیر است، همواره خاری در چشم جمهوری 
و  ارتجاعی  ساختار  این  برای  بالفعل  خطری  و  است  اسالمی 
مقامات  دورۀ  به  دوره  تالش های  آن.  بشری  ضد  ایدئولوژی 
اند(  انداخته  راه  به  كه  جدیدی  موج  این  )منجمله  حكومتی 
تقالهایی است مذبوحانه برای عایق بندی درزهایی در سطح و 
عمق جامعه كه بیشترین ظرفیت را برای نابود كردن این نظام 

ضد زن دارد. n          رویا توانا
* از كتاب »زنان بر صلیب شكسته. موقعیت زنان در آلمان هیتلری« – كیت 

هیست/ رمضان علی روح اللهی- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

زن در نگاه  فاشیسم
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نگرانی باالخره  ابراز  سال  ده  به  نزدیک  از  بعد 
به  كه  زنانی  قضایی  شكایت  و  جراحان 
شده  عارضه  دچار  بدنشان  در  سیلیكون  نشت  خاطر 
»پلی  فرانسوی  شركت  امسال  ماه  آبان  در  بودند، 
ایمپلنت پروتز« )پیپ PIP( تعطیل شد و ژان كلود 
ماس رئیس این شركت به اتهام كالهبرداری تحت 
پیگرد قانونی قرار گرفت. با ادامه تحقیقات، »لطمه 

جسمی« نیز به اتهاماتش اضافه شد. 
شركت پیپ، سومین تولید كننده 

بود.  جهان  در  پستان  پروتز 
برای  شركت  این 
تولید  هزینه  كاهش 

نوع  سیلیكون های  از 
پروتزهایش  در  صنعتی 

عمر  طول  می كرد.  استفاده 
تخمینی پروتز بستگی به نوع آن 

بین 3 تا 10 سال است )هر چند 
برخی پروتزها چند ده سال نیز عمر 

كرده اند(. پاره شدن پروتز پستان و حركت 
از ضایعات  سیلیكون در بدن حامل، یكی 
معمول این عمل است. ولی سیلیكون های 
صنعتی كه تركیبی از افزودنی های نفتی و 
مواد مورد استفاده در لوله های الستیكی 
سیلیكون های  خالف  بر  است، 
پیوستگی  پستان،  پروتز  مخصوص 
درونی را ندارد و در صورت پاره شدن 

جدار پروتز به شكل سیال به درون بافت های بدن نشت 
می كند و استخراج كامل آن تقریبا غیر ممكن است. بعدا معلوم شد 

»پیپ« برای صرفه جویی، استفاده از روكش های حفاظتی داخلی پروتزها را نیز كنار 
گذاشته بود. در نتیجه ژالتین صنعتی )و روغن نفتی( حتی بدون پاره شدن جدار نیز ممكن 

است به بافت های پستان زنان نشت كند. 
ژان كلود ماس كه فعال به قید ضمانت آزاد شده، بدون هیچگونه ابراز پشیمانی می گوید 
كه از سیلیكون های صنعتی در پروتزهایش استفاده كرده است. او زنانی را كه تا به حال از 

او شكایت و تقاضای خسارت كرده اند، یک مشت بی عقل پول پرست خوانده است.
مشكالت استفاده از پروتز پستان مدت هاست كه مورد بحث است. عالوه بر خطراتی 
كه در تمام جراحی ها وجود دارد )از جمله عكس العمل به بیهوشی، خونریزی، التهاب 
و عفونت و...( مشكالتی نظیر درد و التهاب در ناحیه پستان و قفسه سینه، آهكی شدن 
بافت ها، تغییر شكل دیواره سینه، چین خوردگی و زخم، از دست دادن احساس در 
ناحیه پستان به كرات در حاملین دیده شده است. اغلب زنان مجبورند برای بار دوم 
و حتی سوم خود را به دست چاقو بدهند چرا كه پروتزها حركت می كنند و یا پاره 
می شوند. و هر چند ارتباط پروتزها با سرطان اثبات نشده، ولی وجود پروتز تشخیص 
سرطان پستان را دشوار می كند. به عالوه در مورد »پیپ« این احتمال نیز می رود كه 
نشت سیلیكون غیر استاندارد منجر به عكس العمل مكانیسم های دفاعی بدن شده و 
به نوعی جنگ داخلی در بدن بیانجامد كه نتیجه اش ضعف شدید، فرسودگی و درد و 

آسیب دیدگی مفاصل، پوست، بافت های متصل كننده و ارگان های داخلی است. 
واقعیت این است كه وسعت و درجه خطرات احتمالی ناشی از وجود این ژالتین 
صنعتی در بدن زنان ناشناخته است. و اصوال نهادهای دولتی بهداشت اغلب كشورها 

به مسائل مربوط به آن چه »جراحی زیبایی« خوانده می شود كم توجهند. 
شد،  تائید   1991 سال  در  كارش  پروانه  كه  این  از  كمی  بعد  »پیپ«،  شركت 
سیلیكون های صنعتی را جایگزین سیلیكون های معمول كرد. به این ترتیب در هر صد 
هزار پروتز 25/ 1 میلیون دالر بیشتر از قبل سود می برد. )وكیل ژان كلود ماس به رویترز 
گفته بود »شاید خجالت آور باشد. ولی چه انتظاری دارید؟ در یک دنیای سرمایه داری 
زندگی می كنیم.«( مدت ها طول كشید تا دولت ها به شكایات زنان ترتیب اثر داده و 
به طور جدی به مسئله بپردازند. بعد از این كه شایعات در فروش پیپ تاثیر گذاشت، 
پروتزها از طریق شركت هلندی »روفیل« تحت نام جدید )ام-ایمپلنت( در آمریكا و 

اروپای شرقی كه پروتزهای پیپ در آن ها ممنوع شده بود فروخته می شد. 
نتیجه این كه امروز بیش از سیصدهزار زن در سراسر جهان پروتزهایی معیوب را 
با خطراتی ناشناخته زیر پوست و گوشت خود حمل می كنند. به جز فرانسه و ونزوئال 

این  آوردن  بیرون  خرج  شرط  و  قید  بدون  دولت  كه 
پروتزها را تقبل كرده، سایر كشورها مسئله را اساسا به 
»معرفت« و »تشخیص« كلینیک های اغلب خصوصی و 
انداختن خرج  اند كه نتیجه اش  سودمحور محول كرده 
به دوش بیماران است. قیمت بیرون آوردن پروتز دو تا سه 
برابر قیمت گذاشتن آن است. هر چند كه به قول یک جراح 
فرانسوی »قضیه با بیرون آوردن ایمپلنت ها تمام نمی شوند... 

عواقب ]نشت[ برایمان ناروشن است«. 
است  این  سیلیكون ها  این  عواقب  »ناروشنی«  اصلی  دلیل 
كه نهادهای رسمی بهداشت اغلب كشورها، در زمینه »جراحی 
زیبایی« كنترل الزم و معمول در سایر رشته ها را اعمال نمی كنند. 
وقت و دقت الزم برای آزمایش مواد مورد استفاده در این جراحی ها 
صرف نمی شود. كنترل بیماران بعد از عمل تقریبا هیچ است، شامل 
بیمه های درمانی نمی شوند و معموال به شكایاتشان هم ترتیب اثر داده 

 . د كلینیک ها هم اغلب حاضر نیستند خرج معاینات بعد از عمل بیماران نمی شو
را تقبل كنند. 

برخورد مقامات دولتی با مشكالت زنان حامل پروتز به طور كلی تحقیرآمیز 
هم  لرزش  پای  می خورد  خربزه  »هركس  كه  پیام  این  حامل  تلویحا  و  است 
می نشیند«! و كامال فراموش می شود كه این جا هم مانند اغلب عرصه های زندگی در 

جامعه مردساالر، خربزه را كسان دیگری می خورند و زنان پای لرزش می نشینند. 
صنعت پروتز پستان، فقط در انگلستان ساالنه 150 میلیون دالر در آمد دارد و 
ساالنه بین 20 تا 25 هزار زن تحت این عمل قرار می گیرند. در ونزوئال ساالنه 35 
تا 40 هزار زن تحت عمل بزرگ كردن پستان قرار می گیرند. و در سال 2005، 1/  2 
میلیون عمل جراحی پالستیک در آمریكا انجام شد. هر چند بحران اقتصادی كنونی 
بر نرخ رشد جراحی پالستیک تاثیر منفی گذاشته ولی كماكان كسب و كاری پرسود 

و رو به رشد محسوب می شود.
افتادگی  از ریخت  دلیل  به  پروتز پستان كه  از عمل های  به جز درصد كوچكی 
كه  زنانی هستند  عمدتا  این عمل  متقاضیان  است،  پستان  ویژه عمل سرطان  به  و 
اندازه پستان خود را بزرگ كنند )و مردانی كه خواهان تغییر جنسیت  می خواهند 
هستند.( یكی از تبلیغات متداول این است كه زنان با بزرگتر شدن پستانشان اعتماد 
به نفس پیدا می كنند. نه كسی در مورد خطرات مستقیم و جانبی این عمل هشدار 
می دهد و نه كسی سوال می كند كه چرا نیمی از جامعه بشری در قرن 21 باید اعتماد 

به نفسش را از حجم یكی از اعضا بدنش بگیرد؟
زیادی  البته پول  و  انرژی بسیار  و  باید وقت  پائین می آموزند كه  از سنین  زنان 
خرج كنند تا به ایده آل هایی زیبایی دست یابند. این ایده آل های زیبایی هم كه بر 
اساس الگوهای غلو آمیز و غیر طبیعی نظیر عروسک های باربی )و عكس های فتوشاپی 
اكثریت عظیم زنان غیرقابل دسترس است. ولی  برای  نهادینه می شود  و...(  مجالت 
فشارهای همه جانبه برای تطبیق با این الگو چنان قدرتمند است و انحراف از آن با 
چنان تحقیر و عداوتی روبرو می شود كه اگر زنان خود را به این الگو نزدیک نبینند 
اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. در جامعه مردساالر، ارزش زنان و دختران از 
ارزش انسان های مذكر كمتر است. و به قول »شیال جفریز« فمینیست، بدن زنان باید 
به اشكال مختلف دستكاری و تزئین شود تا معلوم باشد كه اعضای طبقه ای فرودستند 

كه وجودشان با لذت دادن به مردان تعریف می شود. 
با پخش گسترده و تهاجمی پورنوگرافی درسال های اخیر معیارهای پورنو هرچه 
بیشتر به »سلیقه عامه« تسری می یابد و بیش از پیش از زنان انتظار می رود كه خود را 
با این معیارها وفق دهند. طبق تحقیقی در انگستان، دختر بچه ها از هفت سالگی به فكر 
رژیم گرفتن هستند. در ونزوئال »پستان جدید« به عنوان كادوی تولد پانزده سالگی )كه 
در این كشور سن زن شدن محسوب می شود( متداول شده است. در آمریكا دختران 
جوان در 16 سالگی این »هدیه« را می گیرند. آیا چنین هدیه هایی برای كشتن اعتماد 

به نفس یک زن جوان و تبدیلش به ابزار لذت جنسی كافی نیست؟
بسیاری، كه از آن جمله اند دست اندركاران صنعت »زیبایی«، عمل بزرگ سازی 
پستان را »انتخاب« زنان قلمداد می كنند. عملی كه هر چند جرح و خون و درد و 
عواقب ناهنجار به همراه دارد، ظاهرا نتیجه »آزادی انتخاب« است و مثال با حجاب 
اجباری و »ختنه« زنان )كه نوعی از ناقص سازی جنسی زنان است( فرق دارد. ولی 
فشارهایی كه به زنان و دختران )از بدو تولد( برای تثبیت نقششان در جامعه مردساالر 
انتخاب ها نشان  انتخاب آزاد باقی نمی گذارد. این به ظاهر  وارد می شود جایی برای 
درونی شدن روابط اجتماعی حاكم در زنان است و تنها تغییر ریشه ای این روابط است 

n .سیما توكلیكه زنان را از اشكال مختلف ناقص سازی می رهاند

خشونت زیر پوست
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هاوارد زین )2010 - 1922(
تاریخدان، نمایشنامه نویس و 

فعال سیاسی رادیكال 

»به نظر من تاریخ، ردیف كردن زنجیرۀ 
مهم  و  نیست  شكست ها  ناپذیر  پایان 
پیروزی  كوتاه  لحظات  آن  ما  كه  است 
كه اپیزودهای پنهان شده در دل تاریخ 
است را بیرون بكشیم و نشان بدهیم. ما 
قصدمان اختراع پیروزی نیست اما اگر 
را  ناپایدار  پیروزی های  همین  نتوانیم 
نشان دهیم، قادر نخواهیم بود صحبت 
از ظرفیت باالی بشر برای متحد شدن 
در  بكنیم.  تاریكی ها  و شكستن حصار 
آوردن  در  نمایش  به  از  ما  قصد  واقع 
پیروزی های حتا كوتاه مدت اینست كه 
نشان دهیم توده ها چه نیروی نهفته ای 

دارند....« 

تاریخ از زبان تاریخدانان مردم 
یكی از كتاب های جدیدی كه امسال 
آمریكا«  »تاریخ  آمده  ایران  نشر  بازار  به 
به قلم هاوارد زین و ترجمه مانی صالحی 
عالمه است كه »كتاب آمه« آن را منتشر 
برای  كتاب  این  چند  هر  است.  كرده 
خوانندۀ فارسی زبان جدید است اما اصل 
انگلیسی آن در سال 1980 منتشر شده 
نویسنده بخش های دیگری  بعدها  است. 
را به كتاب اضافه كرده كه وقایع تا سال 

2001 را در برمی گیرد. 
نام كتاب در اصل »تاریخ مردم ایاالت 
متحده«* است و نه »تاریخ آمریكا«. اما 
چرا؟ می گویند به ساز و كارهای سانسور 
در جمهوری اسالمی ربط دارد. حكومت 
به  كه  اثری  هر  دارد  تمایل  سو  یک  از 
آمریكا  سیاسی  نظام  از  افشاگری  نوعی 
داشته باشد به چاپ برسد و از سوی دیگر 
خودش كال با كلمۀ »مردم« مشكل دارد. 
كلمۀ مردم كه )به قول انقالبی جانباخته 
سعید سلطانپور( فقط چهار حرف است، 
موجب ترس این هاست. پس گاهی اوقات 
كافی است این چهار حرف را حذف كنی 

تا مجوز انتشار به دست آید. 
معرفی  به  می رسیم  مقدمه  این  با 
خواننده  اول  سطور  همان  از  كتاب: 
میخكوب می شود. كتاب از زمانی شروع 
به  اروپایی،  استعمارگران  كه  می كند 
قارۀ  آنرا  بعدها  كه  زمین  كرۀ  از  بخشی 
آمریكا نامیدند دست یافتند. یعنی اواخر 

قرن 15 میالدی:
برهنه،  آراواك  قبیلۀ  زنان  و  »مردان 
از  زده  حیرت  كامال  و  سوخته  آفتاب 
جزیره  سواحل  سوی  به  روستاهایشان 
شتافتند...تا از نزدیک آن قایق بزرگ را 
تماشا كنند. هنگامی كه كریستف كلمب 
و ملوانانش كه شمشیر در دست گرفته 
قدم  می گفتند  زبان عجیبی سخن  به  و 
به  آراواك ها  همین  گذاشتند،  به ساحل 
برایشان خوراك،  و  پیشوازشان شتافتند 
بعدها  آوردند..«.  هدیه  ماهی  و  آب 
كریستف كلمب در گزارش خود نوشت: 
را  داشتند  هرچه  میل  كمال  با  »...آنان 
اسلحه  خود  با  می كردند....  ستد  و  داد 
نمی دانستند  اصال  و  نمی كردند  حمل 
]اسلحه[ چیست.....« او بعدها نوشت كه: 
»....]من[ در این جزیره عده ای از بومیان 
را به زور اسیر كردم تا قدرتم را به آنها 

نشان دهم.....«. 
نواحِی  بومیان  از  بخشی  »آرواك«ها 
آمریكا  امروز  كه  بودند  مكانی  ساحلِی 
آنها در جوامع اشتراكی  نامیده می شود. 
روستایی زندگی می كردند، آهن و اسب 
و سگ را نمی شناختند اما گوشواره های 
گوشواره های  این  داشتند.  بر گوش  طال 

آیندۀ  و  داشت  بزرگی  پیامدهای  زرین 
به  كه  را  روندهایی  و  منطقه  این  مردم 
شد  منجر  آمریكا  امپریالیسم  پایه ریزی 
باروت  طال،  بر  آهن  برتری  كرد.  تعیین 
دست  آن  به  اروپایی  استعمارگران  )كه 
و  چوبی  نیزه های  برابر  در  بودند(  یافته 
نیروی  و  اسب  داشتن  و  بومیان،  سنگی 
مسیر  نظام،  سواره  كنندۀ  مرعوب 
در  و  عمیقا  را  آمریكا  بومیان  زندگی 
مردم  این  داد.  تغییر  نابودكننده  جهتی 
دین و آئین یا معبد و محرابی نداشتند. 
نمی كردند.  سجده  را  ناموجودی  خدای 
طبیعت گرا بودند و باورهایی بر این مایه 
داشتند. اما استعمارگران به زور شمشیر 
بر مردم  را  نیرنگ خرافۀ مسیحیت  با  و 

تحمیل كردند. 
كه  است  كتاب هایی  نادر  جزء  این 
قدرت  صاحبان  نظر  نقطه  از  را  تاریخ 
بلكه  نمی نویسد  سیر  شكم  نخبگان  و 
و  ستم دیدگان  محرومان،  نظر  نقطه  از 
رشته  به  انقالب  و  عدالت  راه  مبارزان 
تحریر در می آورد.  نویسنده می گوید كه 
نه  را  مكزیک  علیه  آمریكا  جنگ  تاریخ 
از نقطه نظر سربازان آمریكایی كه اصال 
راه  به  برای چه  این جنگ  نمی دانستند 
افتاده است بلكه باید از نقطه نظر مردم 
نیمی  جنگ  این  نتیجۀ  در  كه  مكزیک 
نوشت.  شد،  غصب  شان  سرزمین  از 
آمریكا  تاریخ  می گوید: »من می خواستم 
را از نقطه نظر زنان، سیاهان، مردم بومی 
)سرخ پوستان آمریكا(، مردم زحمتكش، 

مبارز و معترض بنویسم«.
كه  كشیش  یک  قول  از  زین  هاوارد 
شركت  آمریكا  از  مناطقی  فتح  در  خود 
تا   1492 سالهای  فاصله  )در  داشته 
سه  از  بیش  كه  می كند  نقل   )1508
میلیون مردم ناحیه ای كه كوبای امروزی 
را شكل می دهد در اثر جنگ، به بردگی 
فروخته شدن و كار در معادن طال نابود 

شدند. 
آمریكا  مدارس  درسی  كتب  امروز 
اشاره ای  مرگ  و  بردگی  و  غارت  این  به 
كار  در  كشتاری  هیچ  گویی  نمی كند. 
روز  بعنوان  را  ویژه ای  روز  و  نبوده 
كریستف كلمب جشن می گیرند. هاوارد 
می گذارد.  جلو  فكری  قابل  موضع  زین 
بخواهیم  كه  است  دیر  دیگر  می گوید 
كریستف كلمب را تكفیر كنیم. اما اینكه 
این بیرحمی ها و شرارت ها رسمیت یافته، 
كه  پذیرفتن هاست  همین  است.  اسفبار 
ویتنام،  جنگ  توجیه  موجب  ادامه  در 
می شود.   ... و  هیروشیما  اتمی  بمباران 
هاوارد زین به ما آموزد كه نباید در برابر 
هیچ شكلی از ستم، علیه هر كسی باشد 

)حتا اگر مربوط به 500 سال قبل باشد( 
سكوت اختیار كرده یا توجیه اش كنیم. 
داشت  خواهد  دراز  سر  رشته  این  چون 
و بال نصیب نسل هایی بعدی نیز خواهد 

شد. همانطور كه شد.
كتاب از مبارزۀ بومیان آمریكا و دست 
نظام  با  و  می گوید  آنان  شكست  آخر 
آغاز می كند.  را  دیگری  فصل  برده داری 
پانزده  تا  ده  میالدی   1800 سال  تا 
عنوان  به  آفریقا  مردم  از  نفر  میلیون 
جنوبی(  و  )شمالی  آمریكا  قارۀ  به  برده 
سوم  یک  اینها  اما  می شوند.  منتقل 
قارۀ  ماندند.  زنده  كه  هستند  جمعیتی 
از جمعیتش  میلیون  از 50  بیش  آفریقا 
از  را در آن سالها به خاطر تجارت برده 
دست داد. توصیفات تكان دهنده هاوارد 
زین در ذهن ما شكل می بندد: مردمانی 
آفریقا  قارۀ  آنجای  و  اینجا  و  لیبریا  در 
در شبی خوف  ناگهان  زندگی می كنند. 
سفیدپوست  مستعمره چی  اوباش  انگیز 
و  می زنند  شبیخون  آنان  دهكدۀ  به 
با  مردمان  این  كه  اسلحه ای  زور  به 
دهكده هایشان  از  را  آنها  ناآشنایند  آن 
به  و  می كشند  زنجیر  به  می دزدند، 
می كنند.  منتقل  برده  حمل  كشتی های 
قاره  به قصد  را  اقیانوس ها  این كشتی ها 
این  تا  می كنند  طی  )آمریكا(  جدید 
مردمان را بعنوان برده / كارگر مزارع پنبه 
بین  در  دهند.  قرار  بهره كشی  مورد  و... 
راه تعدادی به دلیل بیماری و گرسنگی 
به  عده ای  می میرند.  روحی  فشارهای  و 
دریا ریخته می شوند تا »محموله« سبک 
نفس  داری  برده  به  مربوط  بخش  شود. 
را  كتاب  مطالعه،  هنگام  باید  است.  گیر 
لحظاتی كنار بگذاری، نفس تازه كنی تا 
بتوانی این سبعیت نظام طبقاتی را باور 

كنی و ادامه بدهی.
علیه  جنایت  در  دین  نقش  كتاب 
نتایج  و  دولت  و  دین  رابطۀ  و  بشریت 
به   17 قرن  اروپای  در  را  آن  بار  فاجعه 
روشنی و با اتكا به اسنادی تاریخی نشان 
می دهد. از كشیشی كاتولیک كه بدنبال 
یافتن گوسفندانی بیشتر برای عیسی به 
اكنون  و  رفته  )آمریكا(  جدید  قارۀ  فتح 
می كند  نقل  شده  وجدان  عذاب  دچار 
كه نظر مراجع عالی مذهبی را در مورد 
بردگی سیاهان پرسان می شود. و كلیسای 
كاتولیک پرتغال به او پاسخ می دهد كه 
هرگز نباید در این مورد نگرانی ای داشته 
باشد چون »روحانیون فاضل و دانا هرگز 
و  ندانسته اند  نامشروع  را  برده  تجارت 
پدران روحانی بی هیچ نگرانی برده ها را 

خرید و فروش می كنند«.
عنوان »شدیدا  به  دارد  فصلی  كتاب 
و  به سركوب  فصل  این  سركوب شده«. 
زنان  مقاومت  و  مبارزه   و  زنان  بر  ستم 
نشان  مستند  طور  به  كتاب  دارد.  اشاره 
پدرساالر،  خانوادۀ  چطور  كه  می دهد 

پادشاه، كاهن و همه چیز بود. زن همۀ 
یک  از  بیش  اما  می داد  انجام  را  كارها 
می گوید  زین  هاوارد  نبود.  خانگی  بردۀ 
كه زنان به رغم این ها، نیرومند و موثر و 
طغیان گر بودند. از زنانی صحبت می كند 
كه معلومات گیاه شناسی داشتند، با پدر 
روحانی و كلیسا مخالفت داشتند و اصرار 
امورات شان  می توانند  خود  كه  داشتند 
ایده آِل  زن  تشریح  به  ببرند.  پیش  را 
جامعۀ برده دار سرمایه داری آمریكا دست 
می زند و در مقابل، مقاومت و مبارز ۀ زنان 
را علیه تبعیض و ارزش های ارتجاعی به 
ازدواج های  از  زین  می آورد.  در  تحریر 
قراردادی صحبت می كند و قید و بندی 
رنج  از  می شود.  محكم تر  فرزندان  با  كه 
اخالقی  ارزش های  كه  افسردگی ای  و 
آنان  و  كرده  تحمیل  زنان  به  مسیحیت 
را چون برده اسیر خود ساخته می گوید. 
نمی كند.  كفایت  این  به  زین  هاوارد  اما 
می زند  حرف  برده داری  ضد  مبارزات  از 
متعددی  خواسته های  آن  در  زنان  كه 
قراردادی  پوشش  نوع  علیه  جمله  از  را 
یا  سارا  مثل  زنانی  از  می كنند.  مطرح 
آتشین  سخنگویان  كه  می گوید  آنجلینا 
كه  زین  هاوارد  شدند.  برده داری  لغو 
این  است  مردمی  واقعا  تاریخ نگار  یک 
ما  به  را  زن  تاریخی  شخصیت های 
كه  نسل هایی  پیشینیان  می شناساند: 

n .هشت مارس ها را آفریده اند
رویا توانا
* A People's History of the United 
States
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كنند. 

در  پیمانكاری  لغو  n یعنی 
پتروشیمی ها؟

o بله.

مساله  این  مورد  در  می شود  n اگر 
بیشتر توضیح بده.

كارگران  مجموع  از  o حتما. 
نفرشان   6000 از  بیشتر  پتروشیمی ها 
زیر پوشش پیمانكاران هستند. كارگران 
پیمانی دارند از اختالفی كه بین مصوبه 
شركت های  مسئولین  تصمیم  با  دولت 
پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه پیش 
دولت  می گویند  می كنند.  استفاده  آمده 
ماهشهر  منطقه  ناآرامی های  به  توجه  با 
بخشنامه كرده كه تا 16 بهمن 90 همه 
بشود.  باید جمع  پیمانكاری  شركت های 
بارهای  مثل  پتروشیمی ها  مدیریت  اما 
اند.  نكرده  عمل  بخشنامه  این  به  قبل 
كارگران می گویند فرصتی پیش آمده كه 
اگر فشار بگذاریم و كوتاه نیاییم می توانیم 
قراردادی بشویم و از حق بیكاری و بعضی 

امتیازهای رفاهی استفاده كنیم.

n اگر بخشنامه شده چطور مدیریت 
به آن عمل نمی كند؟

بازی  سیاه  یا  نظر  اختالف  این  o خب، 
دعوای  می تواند  نیست  اگر  یا  است 
باندهای حكومت با هم باشد. ببین، این 
كارگران هركدامشان 10، 15 حتی 20 
سال است كه اینجا سابقه كار دارند. در 
دارند.  پرونده  اجتماعی  تامین  و  دارایی 
حاال  اما  اند.  داده  بیمه  حق  و  مالیات 
مسئولین پتروشیمی بندر امام می گویند 
با  نیست.  ثابت  شما  كار  نوع  و  ماهیت 
شركت پیمانكاری می آیید و بعد از اتمام 
مصوبه  پس  می روید.  شركت  قرارداد 

دولت ربطی به شما ندارد!! 

n فكر می كنی این انتظار كه باالخره 
به  وادار  پیمانی  كارگران  مورد  در 
واقعی  چقدر  شوند  نشینی  عقب 
است؟ این را با توجه به تناسب قوای 
طرفین می گویم. واقعا تا كجا می شود 

جلو رفت؟

o خب، این سوال ها جواب فوری ندارد. 
االن یک نوع سردرگمی بین مدیریت به 
چشم می خورد كه مشخص نیست واقعا 
آرام  برای  تاكتیكی  یا  است  سردرگمی 
آماده  و  خریدن  وقت  و  كارگران  كردن 
شدن برای تعرض دوباره. مثال چند ماه 
توزیع  فرم  كارگران  بین  و  آمدند  پیش 
)احتماال  شد  شایع  زمان  هم  كردند. 
می خواهند  كه  كردند(  شایع  خودشان 
شركت های  پوشش  تحت  را  كارگران 
مختلف قرار بدهند. جالب است كه این 
فرم ها در شركت های مختلف فرمت های 
مختلفی داشت. مثال در اكثر شركت ها از 
پرداخت های  و  شخصی  و  كاری  سوابق 
بیمه كارگران پرسیده بودند. اما در فرم 
امام  بندر  پتروشیمی  شركت  به  مربوط 
كه بزرگترین است، كروكی منزل را هم 

خواسته بودند! 

n روحیه عمومی چطور است؟

بین  نفسی  به  اعتماد  o خب یک حس 
به  مربوط  دارد.  وجود  منطقه  كارگران 
این روزها هم نیست. این روحیه از همان 
تا  مقاومت ها  كه  ماه  فروردین  مبارزات 
آن  نتیجه  شده.  ایجاد  داد  ثمر  حدی 
مبارزه، پرداخت به موقع دستمزد كارگران 
درمانگاه  از  استفاده  حق  و  بود  پیمانی 
از این فقط كارگران  تا قبل  پتروشیمی. 
برچیدن  اما  داشتند.  را  این حق  رسمی 
شركت های پیمانكاری و قراردادی كردن 

كارگران پیمانی كه خواسته اصلی آن ها 
بود عملی نشد. مدیریت در فروردین ماه 
وعده انجام این كار را داده بود اما خلف 
وعده كرد. مبارزه مهر ماه بر سر همین 
مساله شروع شد. وقتی كه حراست سه 
تحویل  و  كرد  احضار  را  كارگران  از  نفر 
با  سراسری  اعتصاب  داد،  اطالعات 
مجبور  شد.  شروع  آن ها  آزادی  خواست 
كار  سر  به  و  كنند  آزاد  را  آن ها  شدند 
برگردانند. تحت فشار كارگران با خواست 
دیگر  كارگر  یک  برگرداندن  كار  سر  به 
هم  بود  شده  اخراج  پیش  مدت ها  كه 
این بود كه دیگر  از  موافقت كردند. بعد 
خیلی ها به این باور رسیدند كه می شود 
طرف مقابل را وادار به عقب نشینی كرد 

و امتیازاتی گرفت.

راحت  و  نرم  اینقدر  n واقعا 
عقب نشینی كردند؟

o البته كه نه. این كه گفتم فقط خالصه 
اعتصاب مهر  بود! وقتی كه جرقه  ماجرا 
زده شد، مدیریت به هر كاری دست زد. 
ندادن  راه  تا  گرفته  اخراج  به  تهدید  از 
شركت ها.  داخل  به  اعتصابی  پرسنل 
بین  توخالی  وعده های  با  كردند  سعی 
دیگر،  طرف  از  بیندازند.  تفرقه  كارگران 
بین  در  را  نفوذی هایشان  و  مزدوران 
كارگران اعتصابی فعال كردند. البته یكی 
از دستاوردهای مهم اعتصاب مهر ماه این 
و  نفوذی ها شناسایی  و  بود كه مزدوران 

انگشت نما شدند.

چطور؟  ماهه  چهار  سه  این  n طی 
تفرقه  كارگران  بین  نتوانستند 

بیندازند؟ زمینه اش نبود؟

ناهماهنگی هایی  ولی  نه،  كه  o تفرقه 
است.  مختلف  روحیات،  دارد.  وجود 
بعضی ها  پیگیرترند.  و  تر  قاطع  بعضی ها 

محافظــه كاری هایی  هم 
دارند و تا اسم امتیاز می آید 
راضی می شوند. بر سر اینكه 
وعده ها چقدر واقعی است یا 
تا كجا باید جلو رفت اختالف 

نظرهایی پیش می آید.

n می توانی مثال بزنی؟

o خب، صحبت هایی هست 
می خواهد  دولت  اینكه  از 
جای  به  را  كارها  از  بخشی 
پیمانكاری به تعاونی كارگران 
بدهد. بعضی از كارگران فكر 
خوبی  فرصت  این  می كنند 
با  شان  وضع  شاید  و  است 

ثبات تر و بهتر شود.

قرار  كارگری؟  n تعاونی 
است چكار كند؟

حد  در  فعال  اینكه  o خب 

نبض ماهشهر با اعتصاب می زند
گفت و گو با یك فعال كارگری

n از ماهشهر چه خبر؟

خب، حتما شنیده ای كه قرار 
بود از روز بیست سوم بهمن 
اما  شود  شروع  اعتصاب 
نفت  پاداش  وعده  مسئولین 
بحث  هم  كارگران  دادند. 
این  جمع  تصمیم  و  كردند 
نكنند  اعتصاب  فعال  كه  شد 

و این امتیاز را بگیرند.

n پاداش نفت؟

o بله. پولی است كه ساالنه 
می دهند. 

وعده شان  به  n می شود 
را  پاداش  كرد؟  اطمینان 

می دهند؟ 

را  پاداش  شاید  o شاید. 
زیر جواب دادن  از  تا  بدهند 
فرار  بزرگ تر  مطالبه  آن  برای به  فقط  احتماال  است.  حرف  و  شایعه 

مطرح  را  این  دارند  كارگران  دواندن  سر 
كارگاه های  سطح  در  شاید  می كنند. 
كوچک یا حتی صنایع متوسط بتوان این 
جور شكل های »مدیریتی« درست كرد اما 
پتروشیمی  بزرگی مثل  در سطح صنایع 
دولت پای چنین »تقسیم« یا »مشاركتی« 
این  ممكنست  نمی رود.  مدیریت  در 
دوستان  از  تقلیدی  دولت  مقامات  ایدۀ 
ونزوئالیی شان باشد. البته در ونزوئال هم 
بزرگ  نه در صنعت  تعاونی های كارگری 
بخش های  در  بلكه  نفت  استراتژیک  و 
كوچک، با اهداف اساسا تبلیغی، تشكیل 
شده است. یعنی چند تا كارگر دست چین 
شده و مستعد سازش را جمع می كنند و 
در ارتباط با نماینده دولت قرار می دهند. 
تا  می گذارند  اختیارشان  در  اعتبار  و  وام 
خط تولید معینی را راه بیندازند. بعد هم 
بازار  برایش  یا  می خرند  را  محصوالتشان 
را هم خود  پیدا می كنند. قیمت گذاری 

دولت انجام می دهد. 

و  الگو  كارگری«  »تعاونی  نوع  این  البته 
یا طرح پایه ای برای كل اقتصاد سرمایه 
داری ونزوئال نیست. بلكه بیشتر با هدف 
و  كارگران  از  محدودی  قشر  خریدن 
رژیم  برای  اجتماعی  پایه  كردن  محكم 
همین  در  تازه  است.  شده  انجام  چاوز 
سال  شش  پنج  به  مربوط  هم  حدش 
باید دید كه سرنوشت شان  پیش است. 
به  حاال  است.  كشیده  كجا  به  امروز  تا 
فرض بخواهند چنین كاری را با بخشی 
از كارگران پتروشیمی ها در ایران بكنند. 
كارگر  تعدادی  كه  است  این  اش  معنی 
می شوند  می شوند.  تبدیل  پیمانكار  به 
كه  كارگرانی  بقیه  با  دولت  بین  واسطه 
آن ها  برای  پیمانی  شكل  به  باید  حاال 
بخش  یعنی  شوند.  استثمار  و  كنند  كار 
تولید  كارگران  كه  ارزشی  از  كوچكی 
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آت پیمانكاران جدید  این  به جیب  می كنند 
سرازیر  كارگری«  »تعاونی  قالب  در 
خواهد شد. همانطور كه گفتم این طرح 
در حد شایعه و حرف است. ولی اگر اجرا 
طبقه  منافع  تامین  به  ربطی  بشود  هم 
و  داری  سرمایه  برای  بلكه  ندارد.  كارگر 

دولت، پایه و مزدور می سازد. 

كردن  درست  ضرورت  n بحث 
تشكل های مستقل بین كارگران راه 

نیفتاده؟

o این را واقعا نمی توانم با قطعیت بگویم. 
ماه  مهر  اعتصاب  در  كه  شنیدم  جایی 
اعتصاب«  »كمیته  عنوان  تحت  بیانیه ای 
ایجاد  ضرورت  از  آن  در  و  شده  پخش 
شده.  صحبت  یابی  تشكل  و  هماهنگی 
حتی گفته كه هدف ما ایجاد »سندیكای 
مستقل كارگران ماهشهر« است. البته در 
محیط پتروشیمی ها كسی از وجود چنین 
آدم های مختلف  از  ندارد.  كمیته ای خبر 
چیزی  چنین  از  نشانه ای  هیچ  پرسیدم. 
اینكه خبر  از  بعد  نظر می آید  به  نیست. 
خواسته اند  نفر  چند  شد  پخش  اعتصاب 
ابتكار بزنند و اینجوری روی كارگران تاثیر 

بگذارند و به آن ها جهت بدهند. 

این  كه  نداریم  كاری  این  به  n حاال 
مرتبط  و  متكی  چقدر  بیانیه ها  نوع 
است  اعتصاب  در  فعال  كارگران  با 
كه  اینست  مهم  سوال  نیست.  یا 
محیط  در  تشكلی  چنین  به  نیاز  آیا 

پتروشیمی ها هست یا نه؟

تشكل  بدون  مگر  هست.  o حتما 
می شود كاری كرد. در شرایطی كه برای 
ساده ترین اعتراض و خواستن اولیه ترین 
حقوق، حراست را به جان مان می اندازند 
و تهدید به اخراج و دستگیری می كنند، 
یا نیروی ویژه ضد شورش خبر می كنند 
و  اتحاد  و  آگاهی  بدون  می شود  مگر 
تشكل كاری كرد. وضع طوری است كه 
هم  اقتصادی  حقوق  گرفتن  برای  حتی 
محكم  تشكل  یک  كار  محیط  در  باید 
مشخص  عمل  نقشه  یک  با  مخفی 
مناسب  راه های  كه  تشكلی  داشت. 
شكل اش  یک  كه  مبارزه  و  مقاومت 
می تواند اعتصاب باشد را در بین كارگران 
تبلیغ كند. گام به گام وعده های پوچ و 
خنثی  را  دولت  و  مدیریت  تهدیدهای 
فداكارتری  كارگران  با  را  ارتباطش  كند. 
محكم  آنچنان  می گذارند  جلو  قدم  كه 
بتوانند به هسته های  كند كه به سرعت 
می شود  اینطوری  شوند.  تبدیل  مبارز 
ادامه كاری جنبش را تضمین كرد. یعنی 
هر  كه  مخفی  مبارز  هسته های  ایجاد 
به  شدن  تبدیل  ظرفیت  آن ها  از  كدام 
و  الزم  شرایط  در  را  اعتصاب«  »كمیته 

n .ممكن داشته باشد
تنظیم: حمید محصص

نام  به  هست  جنبده ای  اساطیر  در 
اسب  این  كلۀ  و  سر  شاخ.  تک  اسب 
در  می شود.  پیدا  افسانه ها  بسیاری  در 
»هری  تخیلی  داستان های  مجموعه 
پاتر« اسب تک شاخ موجودی است زیبا 
چون  شب  در  اسب  این  موی  مفید.  و 
نقره می درخشد و خون او درمان بیماری 
داستان  این  بد  شخصیت  حتا  است. 
حیوان  این  خون  باید  ماندن  زنده  برای 
شده  ساخته  افسانه های  در  بنوشد.  را 
توسط بشر این اسب صورتی رنگ و در 
عین حال نامرئی است. اما مشكل بزرگ 
در مورد این اسب بی نظیر همین است. 
می دانیم  كجا  از  پس  است  نامرئی  اگر 
رنگ او صورتی است؟ مگر می شود رنگ 

موجودی نامرئی را مشخص كرد؟
را  او  ندارد.  وجود  جنبده ای  چنین 
هرگز كسی ندیده. دلیلش این نیست كه 
بوده اند.  كور  حال  به  تا  بشر  ابنای  همۀ 
كسی این اسب را ندیده چون این اسب 
اسطوره  اسب  این  است.  نداشته  وجود 
و  است  توهم  خیال.  و  خواب  و  است 
نیست.  كه  چیزی  برای  حسرت  و  آرزو 
خیال پردازی  شاخ  تک  اسب  آفرینش 
می رود،  واقعیت  ورای  به  كه  است  بشر 
به آرزوهایش رنگ و بو و شكل و شمایل 
می دهد. البته در كشور ما كسانی هستند 
كه چیزهایی عجیب تر از اسب تک شاخ 
را دیده  اند. مثال در ایام محرم و خودزنی، 
در روزنامه های دولتی خبری آمد در مورد 
درختی در منطقۀ غرب تهران )پونک( كه 
هنگام محرم و سر بریدن حسین، خون 
را  پیغمبر  و  خدا  برخی  و  می كند  گریه 
چشم  به  را  این  كه  گرفتند  شهادت  به 
كه  حاال  چرا  متعجب اند  فقط  و  دیده 
خبرنگاران آنجا هستند این درخت خون 
اما  بگیرند!  آنرا  عكس  تا  نمی كند  گریه 
این ها را باید گذاشت به حساب دیوانگی 

و بیماری. 
به  معتقدین  چرا  چرا؟  واقع  به  ولی 
درختی كه خون گریه می كند باید تفاوتی 
»خدا«؟  به  معتقدین  با  باشند  داشته 
خدایی آن چنان پریشان گو كه در قرآن 
می گوید: »اول خورشید را بعنوان چراغ 
آفریدیم، بعد ماه و ستارگان را، بعد زمین 
باید  مدرسه ای  بچه  هر  را«.  انسان ها  و 
صورتی  به  »آفرینش«  فرآیند  كه  بداند 
كه »خدا« در قرآن آورده صورت نگرفته 
شكل  ماه  و  خورشید  ابتدا  اصال  است. 
نگرفتند و علم ثابت كرده كه شكل گیری 
این ها در میانۀ فرآیندی پر از پیچ و خم، 

توسط  فرایند  این  گرفته.  اتفاقی صورت 
و  نشده  طراحی  هوشمندی  عنصر  هیچ 
هیچ پدیدۀ  ازلی نیز وجود ندارد. آن چه 
تحت عنوان داستان خلقت در ادیان نقل 
ضدعلمی  و  خرافه  و  توهم  سراپا  شده، 
كاوش های  نتایج  كه  خوبست  است. 
علمی دانشمندانی مانند آسیموف، كارل 
دایموند  جرد  و  داوكینز  ریچارد  ساگان، 
بی غرض  دانشمندان  كنیم.  مطالعه  را 
به  دینی  تعصب  بدون  كه  مرضی  و 
تالش  و  برخاستند  حقیقت  جستجوی 
حقیقت  عینی  داده های  میان  از  كردند 
از  غیر  به  چیزی  مسلما  و  یابند  در  را 
جهل و خرافه را در این كاوش ها یافتند. 
صورتی  به  انسان  گیری  شكل  انسان:  و 
انگیز  فرآیندی شگفت  اكنون هست  كه 
از همه  از آن را بیش  است كه شناخت 
اینكه  امید  به  و  هستیم  داروین  مدیون 

بعدها بیشتر در این مورد بگوئیم.
از  برخاسته  كه  دلیل  صد  به  بشر 
است،  عجز  احساس  و  شگفتی  جهالت، 
می كند،  خلق  خود  ورای  را  موجوداتی 
برایشان  می دهد،  كوپال  و  یال  آن ها  به 
نومیدانه  سپس  و  می كند  خلق  صفاتی 
در  سجده  به  اینكه  بدتر  و  توصیف  به 
برابر آن ها دست می زند. اختراع خدا هم 
اختراع  را  خدا  بشر  است.  دست  این  از 
شد.  خود  مخلوق  تسلیم  سپس  و  كرد 
همیشه  آسمانی«  »كتب  در  كه  خدایی 
مرد است، همسر می گیرد و با مادر زمین 
مطلق  قادر  مرور  به  خدا  این  می خوابد. 
اسیر چیزی می شود كه  بشر  و  می شود 

خود ساخته است. 
اسب تک شاخ یک تمثیل فلسفی 
بگوید  می خواهد  تمثیل  این  است. 
همان قدر كه اسب تک شاخ )آن هم 
نامرئی(  زمان  و هم  به رنگ صورتی 
هم  خدا  است  خیاالتی  و  ناموجود 
و  واقعیت  فرا  دو  هر  است.  چنین 
اثبات ناپذیرند و همان اندازه كه باور 
است،  سست  اسبی  چنین  وجود  به 

باور به خدا بی پایه است. 
شاخ  تک  اسب  دربارۀ  پردازی  قصه 
بشر  ذهن  گسترۀ  است.  كننده  سرگرم 
اما  ناموجود  موجوداتی  آفرینش  برای 
مفید و زیبا را نشان می دهد. هنر است و 
نشانۀ دامنۀ تصورات انسان كه تا كجاها 
با حیوانات  بشر  برود. یک فرق  می تواند 
زیبایی  قابلیت  كه  اینست  این  در  دیگر 
در  را  زیبایی  می تواند  دارد.  شناختی 
آورد  در  تصویر  به  مختلف  شكل های 

آنست.  نمونه  یک  شاخ  تک  اسب  و 
آفرینش اسب تک شاخ )گیرم نامرئی و 
ناموجود( آسیبی به كسی نمی رساند، به 
اسیر  آدمیان  و  نمی شود  تبدیل  واقعیت 
در  اسب  این  تصاویر  دیدن  نیستند.  او 
فیلم ها و شنیدن قصه در مورد او حس 
ذلت  و  بندگی  و  تسلیم  و  و رعب  ترس 
به وجود نمی آورد. درست برعكس. حس 
و  زیبایی  رهایی،  بودن،  مفید  دویدن، 
خوبی، یاری رساندن به دیگران، شجاعت 
و نترسی، تسلیم نشدن در برابر سختی ها 
می كند.  تداعی  را  خود  قدرت  به  اتكا  و 
رویاپردازی انسان نه فقط در عرصۀ هنر 
به  كه  هنگامی  نیز  علم  زمینه  در  كه 
پدیده های مادی و قانونمندی های جهان 
و  پیشروی  محرك  خورده،  پیوند  عینی 

ابتكار و اختراع شده است.
یا پنداربافی در مورد  اما رویاپردازی 
»خدا« فرق می كند. در مورد »خدا« كه 
به همان اندازۀ این اسب ناموجود است، 
و  رعب  به  ذلت،  و  تسلیم  به  تخیالت 
مورد  در  تفكر  می شود.  تبدیل  وحشت 
به  از مردم  »خدا« كه در ذهن بسیاری 
واقعیت تبدیل شده، به جای همیاری و 
به وجود  را  تفرقه و جدایی  تعاون حس 
می آورد و بر اساس این حس قرن هاست 

كه جنایت ها شده و می شود.
اسب تک شاخ فرمان نمی دهد. او در 
به هنگام شب می دود. حساب  جنگل ها 
و كتاب از كسی نمی خواهد. نامۀ اعمال 
ندارد. هیچكس را از جهنم نمی ترساند و 
به كسی وعدۀ بهشت برین نمی دهد. اما 
»خدا« )و خدای اسالم كه حكایت خود 
را دارد( درست برعكس است. او از مردم 
رفتن حساب  آئین دستشویی  برای  حتا 
اتاق خواب  او پلیس  و كتاب می خواهد. 
مردم است و جزئی ترین و خصوصی ترین 
بر  و  می كند  نظاره  را  زندگی  لحظات 
جهنمی  ما  می گیرد  تصمیم  آن  اساس 
و  دین  كه  جا  آن  بهشتی.  یا  هستیم 
و فرمان های  قوانین  و  ادغام شده  دولت 
حكومت داری  قوانین  به  تبدیل  »خدا« 
كه  چرا  است.  آمده  بار  به  فاجعه  شده 
بهره كشی انسان از انسان، ستم و تبعیض 
اقلیت حاكم نسبت  برتری  و  زنان،  علیه 
به اكثریت زحمتكش را در قالبی قدسی 
تحكیم  و  عرضه  الهی  فرمان  نام  به  و 
طبقات  كام  به  و  خدا  نام  به  می كند: 
استثمارگر حاكم در طول تاریخ. حكایت 

n .كشور ما نیز جز این نیست
رویا توانا

اسب تك شاخ و خدا
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یادداشت آخر
سالگرد  اولین  ماه  بهمن   25 روز 
را  نفر  هزار  صدها  كه  بود  تظاهراتی 
در  مردم  خیزش  تاثیر  تحت  تهران  در 
به  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال  كشورهای 
خیابان كشاند و حكومت را غافلگیر كرد. 
امسال بخشی از اصالح طلبان جمهوری 
هماهنگی  »شورای  را  خود  كه  اسالمی 
بهمن  برای 25  می نامند  امید«  سبز  راه 
و  دادند  سكوت«  »راهپیمایی  فراخوان 
رفع  برای  رژیم  بر  فشار  را  آن  از  هدف 
حصر خانگی رهنورد و موسوی و كروبی 
اعالم كردند. از چند روز قبل از 25 بهمن، 
نشانه های ملموسی از توجه مردم به ویژه 
این مساله به چشم می خورد.  به  جوانان 
عشاق«  »روز  فرارسیدن  منتظر  خیلی ها 
بودند و یا انتظار حضور قابل توجه مردم 
مردم  از  بخشی  داشتند.  را  خیابان ها  در 
از نظر سیاسی مخالف اصالح طلبان  كه 
و مسالمت جویان بودند، با تاكید بر نقش 
مخرب آنان در خیزش سال 88 و به هرز 
رفتن انرژی و شور مبارزاتی میلیون ها نفر 
توصیه  همگان  به  روزها  آن  در  مردم  از 
سبزها  گول  دوباره  مبادا  كه  می كردند 
خیابان  به  بهمن   25 روز  و  بخورید  را 
بروید. می گفتند هر كس این كار را بكند 

حاكم  ارتجاع  با  سبزها  وجه المصالحه 
خواهد شد. نشریه آتش اما هفته  ای پیش 
تحت  ای  اطالعیه  امسال  بهمن   25 از 
عنوان »به خیابان بیاییم!« منتشر كرد و 
در آنجا گفت كه چرا باید به خیابان آمد، 
و  گذاشت  جلو  باید  را  خواسته هایی  چه 
چرا باید با سیاست ها و اهداف جریان سبز 

مرزبندی داشت.
میادین  و  خیابان  امسال  بهمن   25
سنگین  استقرار  شاهد  تهران  مركزی 
انتظامی، ضد شورش  نیروهای سركوبگر 
دانشگاه  به  آمدها  و  رفت  بود.  امنیتی  و 
تهران از صبح به شدت كنترل می شد. از 
نخستین ساعات بعد از ظهر افراد به شكل 
چهار  سه  دسته های  در  گاه  و  پراكنده 
انقالب  پیاده روهای خیابان های  نفره در 
آن  و  این طرف  بلوار كشاورز  و  آزادی  و 
طرف می رفتند و دنبال نگاه های آشنا و 
تا 6 بعد  معنی دار می گشتند. ساعت 4 
از ظهر اوج حضور مردم در خیابان ها بود. 
شیوه نیروهای انتظامی این بود كه تجمع 
هم  خودی  به  خود  شكل  به  حتی  افراد 
انجام نشود. مثال در پشت چراغ قرمزها كه 
معموال پیاده ها منتظر می مانند افراد پلیس 
توقف  كه  می خواستند  آنان  از  فریاد  با 
نكنید! با نزدیک شدن تاریكی، گروهی از 
زنان و جوانان به صورت دست چین شده 

هشت مارس، روز جهانی زنان است. مناسبتی برای ابراز همبستگی با هم سرنوشتان مان. یادآور 

تاریخ مبارزات مان. مبارزاتی كه به اشكال مختلف بروز می یابد و حول شعارهایی گونه گون متمركز 

می شود، ولی همواره به سوی رهایی است. رهایی از نظام طبقاتی و مردساالر. 

دولت دینی در هر قدم دشمنی خود با زنان را به نمایش می گذارد. زنان در هر لحظه و با هر نفس 

برای زندگی كردن و برای اثبات انسان بودن و هویت مستقل خود با ایدئولوژی و قانون این نظام رو 

در رو می شوند.

لغو حجاب اجباری، لغو تمامی جداسازی ها در كتاب های درسی، در كالس دانشگاه، در خیابان و 

محل كار، و در دادگاه هایی كه تحمیل بیداد بر زنانند.... جدایی كامل دین از دولت.

برای ما كه نظام سرمایه داری و حكومت مذهبی را در مقابل خود داریم این قدم مهمی در راه 

رهایی زنان است. 

نیروهای  وحشیانه  هجوم  با  رندوم  یا  و 
امنیتی دستگیر و توسط اتوبوس و ون به 

نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در  شركت  برای  كه  مردمی  تعداد 
بودند  آمده  آن  تماشای  یا  و  تظاهرات 
بود.  پیش  سال  از  پراكنده تر  و  كمتر 
شعاری به گوش نمی رسید. شاید علتش 
سازمانده  جوانان  از  بسیاری  كه  بود  این 
شبكه های ارتباطی دیگر مثل قبل فعال 
و  كرده اند  ترك  را  صحنه  یا  نیستند، 
شاید  كرده اند.  كوچ  كشور  از  خارج  به 
تاكتیک حكومت در قطع ارسال ای میل 
و مسنجر كه از چند روز قبل از 25 بهمن 
صورت گرفت جلو ارتباطات ضروری برای 
سازماندهی تظاهرات را گرفت. اما مسلما 
عوامل دیگری هم در كار بود. برای مثال، 
نتایج نومید كننده »بهار عربی« كه سال 
عدالت  و  آزادی  برقراری  به  امید  پیش 
بسیاری  دل  در  را  منطقه  كشورهای  در 
خونبار  وقایع  یا  بود.  برانگیخته  مردم  از 
سوریه كه بعضی از مردم را به این نتیجه 
نادرست رسانده كه مقاومت شجاعانه به 
جایی نمی رسد و در این نبرد نابرابر دست 
مهمترین  است.  باز  كشتار  برای  جالدان 
دورنمای  یک  نداشتن  كماكان  اما  عامل 
مشخص بود. در سال 88 »رای من كو؟« 
كه شعار رفرمیستی ساده اندیشانه ای به 

به  را  توهم  قادر شد یک  حساب می آمد 
صورت یک دورنما و هدف مشخص ارائه 
دهد و میلیون ها نفر را به خیابان ها بكشاند. 
»رفع حصر از راه سكوت« اما سترون تر از 

این حرف ها بود.
25 بهمن امسال نشان داد كه كماكان 
زحمتكشان  و  )كارگران  تحتانی  طبقات 
اینگونه  در  كمرنگی  حضور  شهری( 
و  فقر  تشدید  دارند.  خیابانی  اعتراضات 
فالكت اقتصادی و رشد نارضایتی نمی تواند 
توده ها را به صورت اتوماتیک متحد كند 
حكومت  علیه  سیاسی  تظاهرات  به  و 
بكشاند. 25 بهمن امسال این را هم نشان 
داد كه حتی جوانان آگاه و خواهان مبارزه 
بدون  یا  )و  با  آشنایی  بدون  نیز  سیاسی 
به رسمیت شناختن( نیرویی كه صاحب 
هدف و دورنما و نقشه و استراتژی رادیكال 
سیاسی باشد، شعارهای صحیح و روشن 
عمومی و خاص را برای طبقات و قشرهای 
تا  بتواند  و  بگذارد،  جلو  مردم  مختلف 
درجه ای افق پیروزی را ترسیم كند، به 
راحتی پا به میدان نمی گذارند. باید برای 
طرح این اهداف و خواسته ها و ترسیم افق 
پیروزی حركت كرد. باید از تبلیغ و ترویج 
و سازماندهی پیشروان مردم لحظه ای باز 
نایستاد. این درسی است كه از 25 بهمن 

n .امسال می گیریم

جهان  و  جامعه  گوناگون  مسائل  و  اوضاع  به  آتش 
و  ملی  و  جنسیتی  و  طبقاتی  تضادهای  می پردازد. 
مذهبی كه زیر پوست جمهوری اسالمی جاری است را 
از این  بر می شكافد. می كوشد راه حل ریشه ای هر یک 
تضادها را تبلیغ كند و روابط و روش های آلترناتیو انقالبی 

را پیش بگذارد. 
وارونه  دنیای  چرای  و  چون  بی  مخالف  آتش 
با همه رنج و جنون و زشتی هایش،  سرمایه داری است. 
از اشغالگری امپریالیستی و جنگ های ناعادالنه گرفته تا 
بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، از نابودی محیط زیست 

گرفته تا تجارت سكس و كار كودكان. 
آتش فرهنگ عقب گرا و مخدری كه بر افكار جامعه 
سنگینی می كند را به چالش می گیرد. علیه عادت است و 
بی تفاوتی. علیه بی فكری است و باور به قضا و قدر. علیه 
دست روی دست گذاشتن است و علیه گلیم خود را از 

آب بیرون كشیدن به قیمت له كردن بقیه. 
است  كمونیستی  دیدگاه  یک  آتش،  دیدگاه 
كمونیسمی شاداب و پر توان كه افسانه »مرگ كمونیسم« 

را به ریشخند می گیرد. 
رهایی  تشنۀ  ستمدیدۀ  مردم  با  آتش  سخن  روی 
است. می خواهــد آینـه ای باشد كه كنشگران انقالبــی 
و نواندیشان، اهداف و كم و كیف مبارزه خود را در آن 

ببینند. 
با تهیه گزارش  به همكاری دعوت می كنیم:  را  شما 
و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها، با 
ارسال طرح و عكس و  با  نقادانه و پیشنهاد،  نظر  اظهار 

آثار هنری نگارشی.
به  و  ممكن  شكل  ترین  وسیع  به  آتش  پخش  به 

شیوه های مناسب كمک كنید. 
email: atash1917@yahoo.com


