سايه روشن ھای »ويکی ليکس«
سابقا روال اﯾن بود که دولت ھای امپرﯾاليستی حدودا ھر  ٢۵سال ﯾک بار اسنادی از تبھکاری ھا و طرح ھای خود برای سلطه جھانی
را انتشار علنی می دادند .اما امروز به علت تشدﯾد تضادھای درونی و با ابزار اﯾنترنت ،چنين اسنادی زود به زود منتشر می شوند .اﯾن
کار ،گاھی با قصد قبلی و برای تاثير بر افکار عمومی دنيا انجام می گيرد و گاھی برای تضعيف رقيبان و تاثير بر صف بندی ھای درونی
خودشان .اﯾن بار انتشار سری دوم از اسناد دولتی آمرﯾکا توسط ساﯾت »وﯾکی ليکس« ظاھرا ﯾک زلزله سياسی جدﯾد را در محافل
حاکمه دنيا برانگيخته است .می گوﯾيم ظاھرا ،چون از ھمان چند ماه پيش که اولين سری اسناد طبقه بندی شده )درجه سه( در
مورد عملکرد ارتش اشغالگر آمرﯾکا در عراق و افغانستان منتشر شد و گوشه ای از جناﯾات اﯾن دولت امپرﯾاليستی و متحدانش از پرده
بيرون افتاد ،مشخص بود که »وﯾکی ليکس« نخواھد توانست بی حساب و کتاب و به اصطالح »آنارشيستی« به کار خود ادامه دھد.
مسلما اﯾن نکته که در سری دوم اسناد ،حتی ﯾک سند »تاپ سيرکت« )فوق محرمانه( وجود ندارد را نمی توان به پای اتفاق و ﯾا
شانس دولت آمرﯾکا نوشت .در ھر صورت ،سری دوم که  ٢۵٠ھزار سند وزارت امور خارجه طی سه سال اخير را در بر می گيرد،
عليرغم ھمه حساب و کتاب ھاﯾی که در کار بوده ،بار دﯾگر اﯾن واقعيت اساسی را در مقابل چشم مردم دنيا قرار می دھد که تحت
چه نظام جھانی کثيفی زندگی می کنند و به واقع مشتی استثمارگر ــ قاتل ــ دزد ــ دروغگو بر سرنوشت ميلياردھا نفر حاکمند.
ھيئت حاکمه ھا در کشورھای مختلف دنيا ،خواه کشورھای سرماﯾه داری پيشرفته امپرﯾاليستی خواه کشورھای تحت سلطه و عقب
مانده ،خواه تحت دمکراسی بورژوا امپرﯾاليستی باشند خواه به شکل دﯾکتاتوری ھای نظامی و مذھبی ،ھمه در خصلت ضد مردمی

شان با ھم شرﯾکند .ھمه بر منبر که می روند جور دﯾگری جلوه می کنند و چون به خلوت می رسند آن کار دﯾگر می کنند .ھمه در
رقابتی موذﯾانه و دﯾوانه وار بر سر قدرت سياسی و ھژمونی و منافع کالن سرماﯾه دارانه ،با ﯾکدﯾگر قرار دارند .ھمه در باندھای مختلف
عليه جنبش ھا و منافع توده ھای مردم ،به شکل طوالنی ﯾا کوتاه مدت وارد اتحادھای نامقدس می شوند .کافيست به شرح مناسبات
دولت آمرﯾکا با انگليس ،ﯾا به نقش سران جمھوری اسالمی افغانستان در معامالت مواد مخدر و پول شوﯾی مافياﯾی ،ﯾا حساب ھای
بانکی مقامات مکار ترکيه و ...نگاه کنيد .مشت نمونه خروار است.
موضع رژﯾم اسالمی اﯾران در برابر انتشار اﯾن اسناد ،قبل از ھر چيز نشان از ھراس حاکمان دارد .مقامات رژﯾم آنجا که سندی را به
ضرر خود می بينند ﯾکسره منکر واقعی بودن اﯾن اسناد می شوند و آن را توطئه خارجی معرفی می کنند .و ھر جا که اسناد به ضرر
دولت ھای رقيب ﯾا مخالف خودشان باشد به آن استناد می کنند .برای مثال ،اﯾن را در مورد سری اول اسناد و جناﯾات نظاميان
آمرﯾکاﯾی دﯾدﯾم .با وجود اﯾن ،ﯾک نکته سوال برانگيز در مورد سری دوم اسناد ،حضور نسبتا کمرنگ جمھوری اسالمی اﯾران در مکاتبات
وزارت امور خارجه آمرﯾکا است! اﯾن نکته را در نظر داشته باشيد آمرﯾکا در تبليغات رسمی اش ،به جمھوری اسالمی گير سه پيچ می
دھد .اما در اﯾن اسناد ،رژﯾم مرتجعين اسالمی ھيچ نقش برجسته و وﯾژه ای ندارد .آﯾا برای شما اﯾن سوال پيش نمی آﯾد که ،نکند
بخش ھای مربوط به اﯾران شامل ھمان »فوق محرمانه«ھاﯾی شده که به طرز عجيبی به ساﯾت »وﯾکی ليکس« راه نيافته است؟!
شاﯾد اگر حرف ھای رد و بدل شده در محافل حاکمه دنيا بر سر موضوع جمھوری اسالمی به طور کامل برمال می شد ،رد پای
مناسبات پشت پرده ميان مستبدان اسالمی حاکم بر اﯾران و اربابان و شرکای بين المللی شان در مقابل چشم مردم قرار می گرفت و
»کانال ھای ارتباطی« صدمه می خورد .شاﯾد پای مقامات رﯾز و درشت حکومت اﯾران که در راھروھا و عمارات دولتی غرب و شرق
می لولند و دنبال پشتيبانی و تعامل می گردند به ميان می آمد .شاﯾد مشخصا نشانه ھای روشن تماﯾل کابينه اوباما به معامله با
احمدی نژاد و جناح کودتاچی آخوند ـ پاسدار حاکم بر اﯾران ،و ھمزمان الس زدنشان با اصالح طلبان حکومتی رو می شد .و از آن طرف،
پيغام و پسغام ھای احمدی نژاد و متحدانش برای گرفتن »او کی« از کاخ سفيد.

ھيئت حاکمه ھا در کشورھای مختلف دنيا ،خواه کشورھای سرمايه داری پيشرفته امپرياليستی خواه کشورھای
تحت سلطه و عقب مانده ،خواه تحت دمکراسی بورژوا امپرياليستی باشند خواه به شکل ديکتاتوری ھای نظامی
و مذھبی ،ھمه در خصلت ضد مردمی شان با ھم شريکند

در ھر صورت ،با رجوع به ھمين حد از اسناد ھم می توان به واقعياتی در مورد موقعيت رژﯾم اﯾران پی برد .شاﯾد مھمترﯾن واقعيت اﯾن
باشد که جمھوری اسالمی عليرغم الف زدن ھا و قدرتنماﯾی ھا و مانورھای منطقه ای ،دچار انفراد و شکنندگی سياسی شدﯾد
است و دوستان و متحدانش در خاورميانه و کشورھای اسالمی ـ عربی مترصد فرصت اند تا به آن ضربه بزنند .شاﯾد ھمين موقعيت
است که سران تھران را به تالش مضاعف برای بر ھم زدن تناسب قوای نظامی ـ سياسی در منطقه وا می دارد و مجبورش می کند
که با توطئه گری و ھزﯾنه کردن ميلياردھا دالر ،موقعيت رقبای منطقه ای خود را تضعيف کند تا شاﯾد اربابان امپرﯾاليست به او جاﯾگاھی
باالتر در بين نوکران بدھند .به ھر حال ،واقعيتی که به »وﯾکی ليکس« نشت نکرده انفراد جمھوری اسالمی در خود جامعه اﯾران است
و نفرت و خشم عظيمی که در دل توده ھای مردم اﯾران نسبت به حاکمان انباشته شده است .آشکار کردن اﯾن واقعيت ،نه کار امثال
»وﯾکی ليکس« است و نه ھدف گرداننندگان آن .اﯾن واقعيتی است که تنھا در عرصه ھای کار و زندگی و مبارزه خود مردم آشکار
خواھد شد؛ در فرﯾادھای مقاومت و شورش ستمدﯾدگان که خيابان را به ﯾک شبکه عظيم ارتباط جمعی و جھانی تبدﯾل خواھد کرد.
------------------------------------------با درود
اﯾن ھفته طبق روال ھفته ھای قبل به سئواالت مطرح شده در بخش قبلی می پردازﯾم ،اميدوارﯾم که شما پاسخ درست داده باشيد .در ھر حال ما
پاسخ صحيح را برای شما در اﯾنجا نقل می کنيم .پرسيده بودﯾم که در عصر كنونی چه عواملی تفكرات مذھبی را كماكان در جامعه بشری
بازتوليد می كند؟ چگونه ادﯾان بر جوامع مسلط شدند و پا بر جا ماندند؟

‐درعصر كنونی چه عواملی تفكرات مذھبی را كماكان در جامعه بشری بازتوليد می كند؟
اﯾن مسئله دو دليل اصلی دارد:
 - ١قدرتھای سياسی ارتجاعی به اھميت مذھب درحفظ نظام ستمگرانه شان پی برده اند و از تمام ابزارشان )منجمله از قدرت
سياسی و کنترلی که بر رسانه ھای گروھی و مطبوعات دارند( برای تقوﯾت و اشاعه مذھب استفاده می کنند.
 - ٢درجامعه ای که مناسبات اجتماعی آن خصمانه است" ،غرﯾزه مذھبی" خودبخود توليد می شود" .غرﯾزه مذھبی" چيست؟

گراﯾش به ﯾافتن ﯾک نيروی ماوراء طبيعه برای کمک طلبيدن جھت غلبه بر نيروھائی که بنظر مطلقا قدرتمند بنظر می آﯾند؛ آرزوی پيدا
کردن سپر و پناه در زمان ھای عجز و نااميدی؛ آرزوی ﯾافتن کمک در شراﯾط سخت و ناامنی و بی ثباتی؛....؛ جستجوی آرامش در
شراﯾط تحت ستم بودن ﯾا انتظار کمک از سوی ﯾک مافوق انسان برای مقابله با اﯾن وضع؛ تشنگی برای ﯾافتن معنا در جھانی که بنظر
بيرحم و سرد می آﯾد؛ احساس نياز به ﯾک خروجی و آرامبخش "آسمانی" برای مرھم گذاشتن بر احساس عجز و آشفتگی ،حتا اگر
اثرش موقتی باشد و بطور کوتاه مدت احساس مصيبت را به خوشی تبدﯾل کند .تا زمانی که جامعه بشری بر محور مناسبات اجتماعی
خصمانه می چرخد احساس مذھبی وجود خواھد داشت و بسياری از مردم به اﯾن درک نخواھند رسيد که بشر نيازی به مذھب ندارد
و باﯾد آن را کنار بگذارد .تا زمانی که استثمار و ستم محو نشود اﯾن پدﯾده وجود خواھد داشت .تنھا زمانی غرﯾزه مذھبی دﯾگر توليد و
بازتوليد نخواھد شد که سازمان اجتماعی بشر و روابط اجتماعی ،مانعی در مقابل شناخت ﯾافتن از واقعيت نيروھای طبيعت و جامعه
نباشند؛ و بشر بدون مانع نيروھای محرکه واقعی طبيعت و جامعه را بشناسد و بر آن ھا عمل کند.
اما برای رساندن جامعه بشری به آن نقطه ،توده ھای تحت ستم و استثمار که بطور بالقوه حامل قدرت دگرگون کردن جامعه اند،
باﯾد به درک درست از جھان و ھستی بشر دست ﯾابند و بفھمند که راه واقعی دگرگون کردن آن چيست .بخصوص آن دسته از توده
ھائی که دارای ذھن انقالبی اند باﯾد جھشی کرده و زنجيرھای مذھب را از ذھن خود پاره کنند و اﯾدئولوژی رھائی بخش کمونيسم را
اتخاذ کنند .آنھا باﯾد سالح ماترﯾاليسم مارکسيستی را در دست گرفته و آن را بکار برند .اﯾن ماترﯾاليسم ھيچ ربطی به حرص وآز بی
پاﯾان و تالش بيرحمانه و سراسيمه برای کسب ثروت ندارد .اﯾن تعرﯾف دروغين از ماترﯾاليسم مارکسيستی را استثمارگران و مشاطه
گران آنان بدست می دھند .اساس ماترﯾاليسم مارکسيستی اﯾن است که :کل ھستی ،ماده است و از ماده متحرک تشکيل شده
است و ھيچ ھستی دﯾگری جز ھستی مادی و واقعی وجود ندارد.

 ......ماترﯾاليسم مارکسيستی با ھمه اشکال اﯾده آليسم و متافيزﯾک ضدﯾت دارد .با تمام واقعيت شناسی ھائی که مستقل از
واقعيت مادی بوده و ورای آن باشند در تضاد قرار دارد .با افکاری که می گوﯾند اﯾده ﯾا روح آفرﯾننده و نيروی محرکه جھان است؛ اﯾده
ھا پاﯾه در واقعيات مادی ندارند بلکه واقعيت مادی را بدلخواه شکل می دھند؛ مخالف است .ماترﯾاليسم مارکسيستی با تمام روحيات
و افکار مبتنی بر تغييرناپذﯾری ﯾا باورھائی از اﯾن دست که گوﯾا برخی آدمھا کامل و عالی و بدون تضاد ھستند ضدﯾت دارد .ماترﯾاليسم
مارکسيستی با ھرگونه تقدﯾر و سرنوشت و تغيير ناپذﯾر بودن ھا ضدﯾت دارد .درست در نقطه مقابل اﯾن فکرھا منجمله درست در

تضاد  ١٨٠با آموزه ھا و باورھای مذھبی ،ماترﯾاليسم مارکسيستی در واقع راھنمای عوض کردن و دگرگون کردن جامعه و طبيعت به
رﯾشه ای ترﯾن و جامع ترﯾن وجه است؛ راھنمای محو کامل استثمار ،ستم ،شکاف طبقاتی و تخاصم اجتماعی است؛ راھنمای آزاد
کردن بشرﯾت از ھمه اﯾن زنجيرھا و ضامن پيشرفت جامعه بشری است.

‐چگونه اديان بر جوامع مسلط شدند و پا بر جا ماندند؟
اغلب می شنوﯾم كه "كشور ما كشوری اسالمی است" .انگار كه از روز ازل اﯾنطور بوده است .خير! مطالعه تارﯾخ ،علل غلبه ادﯾان
مختلف در نقاط مختلف جھان را بخوبی نشان می دھد .مثال در ھر كجای جھان كه مسيحيت و اسالم غالب است ،اﯾن موقعيت به
ضرب شمشير و پيروزی در جنگ و اشغالگری برقرار شده است .ھر جا كه زور ﯾكی بر دﯾگری چربيد ،آن دﯾن غلبه كرد .مسيحيت
گسترش ﯾافت چون امپراطوری رم آن را بعنوان دﯾن رسمی خود اتخاذ كرد و ھر كجا كه لشگرﯾان رم غلبه كردند ،مسيحيت نيز دﯾن
غالب شد .ماركس در آثار متعدد خود توضيح ميدھد كه چگونه در امپراطوری
کل ھستی ،ماده است و از ماده متحرک تشکيل
رم ،ادﯾان كھن جای خود را به مسيحيت دادند" :سقوط ادﯾان كھن ،سقوط
شده است و ھيچ ھستی دﯾگری جز ھستی
دول كھن را سبب نشد .بلكه اﯾن سقوط دول كھن بود كه موجب سقوط
مادی و واقعی وجود ندارد.
ادﯾان كھن شد) ".نقد فلسفه حق ھگل نوشته ماركس(
مستعمره چی ھای اروپائی نيز ھر جا را به اشغال خود درآوردند ،مسيحيت را به اھالی آنجا تحميل كردند .مثال غلبه مسيحيت در
ميان سرخپوستان بومی قاره آمرﯾكا به پشتوانه جنگھای استعمارگرانه بيرحمانه اسپانيائی ھا امكان پذﯾر بود .اسالم نيز وقتی رونق
گرفت كه ﯾك دﯾن كشورگشا شد و تا آنجا كه شمشيرش برﯾد ،پيش رفت .تبدﯾل شدن مسيحيت و اسالم به ادﯾانی با نفوذ اصال
"مقدر" نبود .اﯾنھا نيز مانند ھزاران دﯾن دﯾگر می توانستند به خاموشی بگراﯾند ،ﯾا بعنوان باور گروھی كوچك از انسانھا باقی بمانند.
مسيحيت و اسالم به دليل آنكه به بازوی مذھبی امپراطورﯾھای قدرتمندی تبدﯾل شدند ،توانستند به ادﯾان پر نفوذی تبدﯾل شوند .اگر
محمد و پيروانش ،دشمنان خود را در نبردھای گوناگون مغلوب نكرده بودند ،اسالم به مثابه ﯾك فرقه كوچك در بخشی از عربستان باقی
می ماند ﯾا كم كم اضمحالل ﯾافته و از بين می رفت .در ھمان دوره كه اسالم ظھور كرد ،امپراطورﯾھای رم و ساسانی در جرﯾان
جنگھای پياپی با ﯾكدﯾگر تضعيف شده و رو به سراشيب نھاده بودند .به اﯾن ترتيب "خالء قدرت" بوجود آمده بود .در چنان شراﯾطی بود
كه امپراطوری اسالم توانست سربلند كند و نفوذ و سيطره خود را در بخشھای نسبتا وسيعی برقرار كند .اگر چنان شراﯾطی نبود ،بعيد
بود كه اسالم بتواند به ﯾك نيروی سياسی و مذھبی قوی در جھان تبدﯾل شود .اگر در اوائل قرن چھارم ميالدی ،امپراطوری رم
مسيحيت را به عنوان دﯾن امپراطوری خود اتخاذ نكرده بود ،تبدﯾل آن به دﯾنی چنين با نفوذ در جھان بسيار نامحتمل بود.
اﯾن ادﯾان قدرتمند ھمواره از طرﯾق عملكرد سيستماتيك دولتھای ارتجاعی در عرصه اﯾدئولوژی پا بر جا مانده اند .نزدﯾك به سه ھزار
سال است كه طبقات حاكمه ارتجاعی با استفاده از قدرت دولتی بطور سيستماتيك عقاﯾد مذھبی را در مغز مردم فرو كرده اند .دليل
مذھبی بودن اكثر مردم جھان اﯾنست و نه اﯾنكه گوﯾا خداوند مھر اﯾن مذھب را در دل آنان جای داده ،ﯾا اﯾنكه مذھب نماﯾنده حقيقت
است و به اﯾن دليل در قلب مردم جای می گيرد.
كليه دولتھای ارتجاعی در جھان )چه دولتھای كشورھای سرماﯾه داری پيشرفته مانند آمرﯾكا و چه دول كشورھای عقب مانده مانند
اﯾران( ھمواره مذھب غالب را تقوﯾت می كنند .حتی در كشورھائی مثل آمرﯾكا كه دﯾن و دولت از ھم جدا ھستند ،دﯾن غالب از
پشتوانه طبقات حاكمه برخوردار است و طبقات ثروتمند آن را تقوﯾت می كنند .آنھا از دﯾن به عنوان ﯾكی از سالحھای حفظ ثبات
حاكميت خود استفاده می كنند .ھزاران سال است كه عقاﯾد مذھبی و خرافه به طرق گوناگون تشوﯾق شده و در شالوده جامعه
بافته شده است .به ھمين جھت برای خيلی ھا تصور اﯾنكه دﯾن صرفا در مقطع معينی از تارﯾخ جامعه بشری بوجود آمده و در مقطع
معينی از تارﯾخ بشر از ميان می رود ،مشكل است.
تا ھفته ای دﯾگر.....
سئوال اﯾن ھفته:
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