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" توزیع ثروت"سوسياليسم ـ دقيقا برخالف برداشت گنجي ـ نه هدف 

بلکه سازگار ساختن و هماهنگ سازي آزادي و کرامت فردي انسان 
هدف سوسياليسم از ميان . با تحقق بخشيدن به اراده جمعي جامعه است

  بردن تضاد ميان منافع فرد و منافع کلي جامعه است
   

 براي دموکراسي است که در مسير شرکت در مبارزه عمومي مردم
ميشود به اکبر گنجي یاري رساند تا با ادامه ي پيشرفت به جلو، از 

گذر کرده و به ایده ي ) بورژوایي(اعتقاد به دموکراسي فرمال 
  دست یابد) سوسياليستي(دموکراسي اصيل و بنيادین 

   
   
  ـ فریادها تا به کجا ميرسد؟ 5

اکبر گنجي نشان دادیم چرا او یک " مانيفست"و دوم پيش از این، با استناد به فصلهاي اول 
نشان دادیم او چگونه با نترسي و . سنت شکن، یک بت شکن و یک دمکرات پيگير است

شجاعت کم نظيري نه تنها بنيادهاي جمهوري اسالمي را به چالش ميگيرد بلکه ماهيت آیات 
 تمام استفاده هاي ابزاري از قرآن را برمال ميسازد و بدین سان تمام تفاسير پيچ در پيچ و

و آیات قرآني را به باد " والیت فقيه"براي سرپوش گذاشتن بر ماهيت " علم هرمنوتيک"
استهزا گرفته و با تمام قوا از سکوالریسم، از دمکراسي و آزادي، و از حقوق زن به دفاع 

مرین قتلهاي او ضربه اي کاري به آ" عاليجناب سرخپوش"و دیدیم که اگر کتاب . برميخيزد
اش ضربه اي از آن کاري " مانيفست جمهوري خواهي"زنجيره اي زد، فصلهاي اول و دوم 

نهاد سياسي ـ تر نه تنها به بنيان هاي جمهوري اسالمي بلکه به مذهب به عنوان یک 
  .  ميزندایدئولوژیک

اي این ضربه به نهاد مذهبي و تعصب مذهبي بویژه از آن جهت کاري است که توسط عده 
و از فرنگ برگشته، به عنوان متاعي وارداتي و غير اصيل و به " باالي شهري"روشنفکر 

عنوان وصله اي ناجور بر بافت اجتماعي کشور مطرح نميشود بلکه از اعماق جامعه، از 
از جوادیه و کشتارگاه سربرميآورد، از البالي کتابها نميآید بلکه از درون " جنوب شهر"

  . عميق برميخيزدتجربه اي ملموس و 
برخي روشنفکران " ضدمذهبي"به همين دليل نيز بحث سکوالریسم گنجي مانند بحثهاي 

نخواهد بود بلکه فریادي است که چون از " آوایي در وحش"خارجه نشين و جدا از مردم، 
  . ژرفاي جامعه برميخيزد پژواک آن نيز ذهن ميليونها انسان را زیر تاثير ميگيرد

طنز عجيب روزگار این است که رنسانس سکوالریستي کنوني در ایران، رنسانسي که و 
اکبر گنجي ساخته ي آن و در عين حال نمونه و نماد آن است، جنبش نویني است که بدون 
قدرت گيري پيروان شيخ فضل اهللا مشکل بتوان تصور کرد که ميتوانست چنين ریشه دار 

یش چون تکه چوب آلوده اي الي زخم و در اعماق آبسه ي چرا؟ چون مالیان تباه اند. باشد
آنها تنها یک راه داشت و آن هم باز شدن " تقدس"فرو ریختن . پرچرک جامعه ما مانده بودند



کامل این آبسه با چاقوي جراحي انقالب بود، عمل جراحي که توانست تمام این چرک و تعفن 
نشان " خلق اهللا"درت، چهره واقعي شان را به را بيرون ریخته و با نشاندن آنها بر اریکه ق

تنها با باز شدن کامل این آبسه بود که ميبایست چرک آن به تمام بيرون ميریخت تا از . دهد
  . و اکبر گنجي یکي از آن جوانه هاست. کف آن گوشت تازه بتواند جوانه زند

 اوضاع داخلي باز شدن این آبسه چرکين اما در شرایط خاصي چه از نظر جهاني و چه
ميدانيم که خدمت ارتجاع سياه به : صورت گرفت، شرایطي که نياز به توضيح دارد

امپریاليسم تنها منحصر به سرکوب و کشتار مليتهاي غيرفارس، نيروهاي چپ و ملي و دیگر 
نيروهاي ترقيخواه نبوده است؛ ميدانيم که خدمت آن به امپریاليسم تنها منحصر به اشغال 

 روز و از این طریق حقانيت بخشيدن به 444گان گيري اعضاي آن به مدت سفارت، گرو
ورود نيروهاي نظامي آمریکا به منطقه خليج و معرفي دولت آمریکا به عنوان دولتي مظلوم 

و سياه کردن چهره ي انقالب از " توحش ملتي ریشو، گروگان گير و تروریست"و قرباني 
مت آن به امپریاليسم منحصر به معامله پنهاني با این رهگذر نبوده است؛ ميدانيم که خد

سازمان سيا و موساد براي گرفتن اسلحه آمریکایي از اسرائيل و به راه انداختن و ادامه ي 
 ساله و نابودگر که دقيقا در راستاي اهداف درازمدت آمریکا و اسرائيل در منطقه 8جنگي 

سم فقط منحصر به همکاري با موساد و بود، نبوده است؛ ميدانيم که خدمت آن به امپریالي
 در جهت اهداف (PLO)تأسيس حماس براي ضربه زدن به سازمان آزادیبخش فلسطين 

بزرگترین خدمت حکومت خميني به امپریاليسم شاید، . صهيونيستها در منطقه هم نبوده است
بوده است، ي آن " مرگ بر آمریکا"و " مرگ بر امپریاليسم"شعارهاي دائم و پياپي 

شعارهایي که فقط پرده ي استتاري بر روابط پنهاني سران اصلي جمهوري اسالمي با 
دولتهاي آمریکا و انگليس و وسيله اي براي فریب دادن توده هاي مردم ایران و بخشي از 

  .مردم زیر ستم و عقب مانده ي جهان بود
را فریب داد بلکه بخش بزرگي در ابتداي انقالب، این شعارها نه تنها بخش وسيعي از مردم 

توده هاي مردم اما، به تدریج به جنبه . از چپ وابسته و عقب مانده را هم به دنبال خود کشاند
منتها تدریجا که چهره ي خونخوار رژیم . هاي ریاکارانه و فریبکارانه این شعارها پي بردند

ي جمعه هر هفته گوش در روزها" مرگ بر آمریکا"آشکارتر شد و به همراه آن نعره هاي 
که " آمریکا"و این " امپریاليسم"خراش تر شد، بخشهایي از مردم به این نتيجه رسيدند که این 

مالحسني ها و مصباح یزدی ها این همه مرگ آن را از خدا ميخواهند، نکند چيزي دلپذیر و 
ي دولت را به مائده اي آسماني برا" مرگ بر آمریکا"خميني در واقع شعار . خوب باشد

  . آمریکا و هيئت حاکمه اش بدل کرد
در این ميان البته، اگر از یکسو نعره هاي مالحسني در مسجد به هوا تنوره ميکشيد، از سوي 

 و روشنفکران در کتاب خانه Baywatchدیگر خلق اهللا در خلوت منزل مشغول تماشاي فيلم 
و همان " امپریاليسم"مان ها مشغول خواندن کتابهاي بيرون از شمار نظریه پردازان ه

"  جهان گستري سرمایه"یعني تئوریسين هاي نئوليبرال و طرفدار سرسخت " آمریکا"
(Globalization)، بانک "، نقش نجات بخش "سازمان تجارت جهاني" مزایاي پيوستن به

و خصوصي سازي " بازار آزاد"نقش معجزآساي "و " صندوق بين المللي پول"و " جهاني
  . بودند
الوین تافلر به چاپ سيزدهم رسيد؛ نظریه " موج سوم" چنين جوي بود که ترجمه کتاب در
دانيل بل نقل محافل روشنفکري ایران شد؛ " ظهور جامعه پساصنعتي"و " پایان ایدئولوژي"

ي ساموئل هانتينگتن بالفاصله در مجالت ایران چاپ و مورد گسترده " جدال تمدنها"مقاله 
ایدئولوژي " پست مدرنيسم"گرفت؛ نيچه بر کرسي افتخار نشانده شد و ترین تحليل ها قرار 

  . روز گردید
افکار و عقاید اکبر گنجي در چنين فضا و چنين حال و هوایي شکل گرفت و در چنين 

شد و صفحات مجله اش را در اختيار نظریه " راه نو"شرایطي بود که او سردبير مجله 
  . پردازان وطني این دیدگاه ها گذاشت

 اتفاق افتاد؛ دهه اي که 1990البته نباید فراموش کرد که همه ي این رویدادها در دهه ي 
بود و دولت کلينتون سياست خود را ـ برخالف جمهوریخواهان ـ  نه " شکوفا"اقتصاد آمریکا 

بر مبناي سيطره نظامي و جنگ افروزي بلکه برپایه گسترش نفوذ اقتصادي آمریکا و باز 
 هاي بخشهاي هر چه بزرگتري از جهان به روي انحصارات و سرمایه هاي کردن دروازه

 بر جهان و نه سيطره اقتصاديآمریکایي گذاشته بود و تاکيدش در درجه اول بر سيطره 
بدل شده بود که در آن، به تصور توماس " دهکده کوچکي" بود؛ دهه اي که جهان به نظامي

از بانکي در " وامهاي خرد"ق گرفتن کامپيوتري فریدمن دهقان بنگالدشي قرار بود از طری
 بغلي اش کوکاکوالي Palm pilotپاریس ثروتمند شود و رهگذر کلمبيائي بنا بود از طریق 

ظهور "و " انتخابات آزاد"با طعم و رنگ دلخواهش را سفارش دهد؛ دهه اي که صبحت از 
و پيروزي ابدي " ایان تاریخپ"فضاي جهان را پر کرده بود و تئوریهاي " دمکراسي هاي نوپا



، بخش وسيعي از قشر مغز بخش وسيعتري "خاکسپاري کمونيسم"ليبرال ـ دمکراسي پس از 
را اشغال کرده بود؛ دهه اي که در آن مفهوم " جهان سوم"و " جهان اول"از روشنفکران 

منزل به عنوان دو پدیده همزاد و مکمل یکدیگر به عنوان وحي " دمکراسي"و " بازار آزاد"
پذیرفته شده بود و هر آن کس که این ایده را به چالش ميگرفت یا تبدیل به یک دایناسور ميشد 

  . و یا در موزه هاي آثار عتيقه جاي ميگرفت
و این عقاید خروار خروار به ایران وارد ميشد و اکبر گنجي با حرص و ولع آنها را بلع و 

سوي دیگر قضيه، که این نوع غذاي فکري . اما این تنها یک جانب قضيه بود. هضم ميکرد
را لذیذتر و هضم آن را آسان تر ميکرد این بود که تمام این وقایع زماني صورت ميگرفت که 

  . شوروي تازه از هم فروپاشيده و گوالگ آن بر همگان آشکار شده بود
ن گوالگ را حال اگر همه ي این رویدادها را با این واقعيت که بخش تعيين کننده چپ ایران، آ

از رژیمي خونخوار دفاع " سوسياليست"خوانده و خود نيز به عنوان " سرزمين سوسياليسم"
فعال کرده بود رویهم بگذاریم آنگاه ميتوانيم از خود بپرسيم که آیا در چنين شرایطي اکبر 

و را با حکومت خميني و توتاليتاریسم اینهمان و یکسان دانسته " سوسياليسم"گنجي حق ندارد 
" پایان تاریخ"را " سوسياليسم"را ایده آل نهایي بشریت و پيروزي آن بر " ليبرال دمکراسي"

هگل شود و " فلسفه تاریخ"به حساب آورد؟ آیا حق ندارد مسحور ایدئولوژي نژادپرستانه 
نظرات راست ترین تئوریسين هاي محافظه کار و نئوليبرال را با جان و دل پذیرا شود و همه 

مانيفست "یعني عين حقيقت بداند؟ اکبر گنجي در فصل چهارم " غير ایدئولوژیک"را ي اینها 
  . خود دقيقا چنين ميکند" جمهوریخواهي

***  
" مانيفست جمهوریخواهي"بررسي تمام نظرات نئوليبرال اکبر گنجي در فصل چهارم جزوه 

 برخي نکات اصلي در اینجا اما کوشش خواهم کرد. البته نياز به فضا و فرصتي بيشتر دارد
  .این بخش از نوشته اش را مورد بررسي قرار دهم

اکبر گنجي با پذیرش کامل نظریه ي فردریک فن هایک و ميلتون فریدمن، یعني دو نظریه 
  :پرداز اصلي نئوليبرال مينویسد

اقتصاد بازار موجد چندگانگي در قدرت، ثروت و منافع ميشود که اینها جا پاي تنوع و "
. سياست را محکم ميکنند و مانع از انحصارگرایي در قدرت و منافع ميگردندرقابت در 

اقتصاد مدرن مبتني بر بازار احساسي از خودمختاري و استقالل شخصي را پدید ميآورد که 
رقابت اقتصادي مشوق سالمي ميباشد براي نوآوري و . ارزش دموکراتيک بنيادیني است

ابر یکنواختي و همرنگ جماعت شدن تحت دولت تفکر انعطاف پذیر که سدي است در بر
  ". توتاليتر

" اقتصاد بازار"در مورد .  نقدي کامال بجاستاز هر نوع آن" دولت توتاليتر"نقد گنجي از 
 19اما، او نه در واقعيات جهان خاکي امروز بلکه در عالم تخيل و یا در فضاي اواسط قرن 

 سالگي 90 که ميلتون فریدمن هنوز در سن آمریکا و انگليس سير و سياحت ميکند؛ فضایي
  . مشغول حقنه کردن آن در گلوي دانشجویان دانشگاه شيکاگو است

واقعيت جهان کنوني اما این است که مالکيت و کنترل وسایل توليد در دست اقليتي کوچک در 
 خود هستند که آن را هم نيروي کارباال متمرکز است و اکثریت قاطع مردم، تنها مالک 

ناچارند براي امرار معاش و ترس از گرسنگي به ارزان ترین قيمت ـ تازه اگر با وجود یک 
در این . ميليارد بيکار  در سطح جهاني خریداري داشته باشد ـ به آن اقليت کوچک بفروشند

رابطه به نظر ميرسد که دست اندرکاران مجله اکونوميست لندن، راجع به اوضاع اقتصاد 
  :در این مجله ميخوانيم. نجي اطالع بيشتري داشته باشندجهاني از اکبر گ

 انحصار 300دبيران مجله اکونوميست با یک حساب سرانگشتي نشان ميدهند که هم اکنون "
 (Productive assets) تریليون دالر کل سهام دارایي هاي توليدي 20از % 25جهاني 

  ) 5 صفحه 1993س  مار27مجله اکونوميست " (جهان را زیر کنترل خود دارند
این انحصارات با داشتن چنين قدرت سهمگيني در برابر دولتهاي ناتوان کنوني، توانایي تعيين 

این مجله سپس مسئله را به . بسياري از تصميمات حياتي سياسي در سراسر جهان را دارند
  : طور دقيق تري شکافته و مينویسد

 سهامداران بزرگ ميتوانند کنترل در جهان اقتصادي شرکت هاي انحصاري، اقليتي از"
  ) همانجا." (تصميم گيریهاي این انحصارات را در دست داشته باشند

  : ریچارد بارنت و جان کاوانا دو نفر از نظریه پردازان ليبرال در همين راستا مينویسند
نظم جهاني کنوني و آینده نزدیک توسط چند صد شرکت انحصاري غول آسا که بيشتر آنها "

اقتصاد شرکت اتومبيل سازي فورد . تر از چند کشور مستقل هستند رهبري ميشودبزرگ
فروش ساالنه شرکت فيليپ . بزرگتر از مجموع اقتصاد عربستان سعودي و نروژ است

  ." موریس از توليد ناخالص ملي زالندنو بيشتر است



(Richard Barnet, John Cavanaugh: "The Global Dreams" Simon and 
Schuster 1994-p14)  

تمرکز و تراکم سرمایه در سالهاي دهه .  سال پيش است10این آمار تازه مربوط به حدود 
 چنان ابعاد سرسام آوري به خود گرفت که در تاریخ سرمایه داري غرب کم سابقه 1990

 در مقاله پراهميتي زیرعنوان 1998 ژانویه 19در صفحه اول نيویورک تایمز . بوده است
 : ميخوانيم" ام ها چهره سرمایه داري آمریکا را عوض ميکندموج ادغ"
از زمان آغاز موج ادغام هاي صنعتي که انحصارات عظيم نفت، اتومبيل سازي و "

فوالدسازي را در سالهاي نخست قرن بيستم به وجود آورد تاکنون، سرمایه داري آمریکا 
به تنهایي ) 1997(سال گذشته . به عظمت سالهاي اخير به خود ندیده استموج ادغام هایي 

ر بوده است و یک تریليون دالمجموع ادغام هاي صورت گرفته در شرکتهاي آمریکایي 
عمال تمام رشته هاي صنعتي آمریکا را در بر گرفته است ـ از شرکتهاي وسایل ارتباطي راه 

عظمت این ادغام ها با این . يمایي گرفته تا حسابداريدور گرفته تا بانک ها، از صنایع هواپ
 بوده 1996بيش از % 50، 1997واقعيت آشکار ميشود که ارزش آنها به دالر در سال 

 از نظر ادغام و بلعيده شدن شرکتها توسط یکدیگر در تاریخ آمریکا 1996خود سال . است
  ." بي نظير بوده است

اره چاپ کرده نشان ميدهد که ارزش دالري کل ادغام جدولي که نيویورک تایمز در همين شم
 قدري کمتر از آن بوده 1980 و در دهه  تریليون دالر3، 1990 سال اول دهه ي 7ها در 
خبرنگار اقتصادي نيویورک تایمز در دنباله مقاله خود مطلبي را مطرح ميکند که در . است

  :او مينویسد. ي پيدا ميکنداهميت ویژه ا" رقابت"رابطه با بحث اکبر گنجي درباره 
در نتيجه ي این رویدادها بسياري از صنایع به صورت شرکتهاي عظيم تر با شماري "

  ) همانجا." (کوچکتر درميآیند که هر یک سهم بزرگتري از بازار را نصيب خود ميکند
یک یکي از اهداف بنياني ادغام شرکتها و بلعيدن یکدیگر، گرفتن سهم بزرگتري از بازار در 

هدف نهایي انحصارات اما، یا تسلط کامل بر بازار . رشته توليدي یا توليدات پرشمار است
 و یا رساندن انحصار به درجه اي است که بتوان بازار (Monopoly)یک رشته از توليدات 

 که در آن صورت به طور معمول، (Oligopoly)را ميان چند شرکت غول آسا تقسيم کرد 
 وجود دارد که نه تنها خطوط کلي قيمتها بلکه تقسيم بازارها و تقسيم هشرکت رهبري کنندیک 

در چنين شرایطي رابطه ميان این . منابع خام اوليه در سطح جهاني را نيز تعيين ميکند
و در آن . انحصارات نه به صورت رقابت آزاد بلکه از طریق موازنه قدرت تعيين ميشود

  : ظرین سرشناس وال استریتصورت به قول ویليام گریدر یکي از نا
. انحصارات بزرگ به دليل ماهيت شان نميتوانند چون یک سازمان دموکراتيک عمل کنند"

اما با این وجود همين شرکتها هستند که در سالهاي اخير صحنه خالي شده در امور سياسي از 
اي نقش سرمایه ه...   سوي مردم را چه در احزاب و چه نهادهاي دیگر پر کرده اند

خصوصي در مبارزات انتخاباتي به صورت کمکهاي مالي انحصارات به احزاب نقشي به 
  ." غایت مهم و تعيين کننده شده است

(William Greider:  "Who Will Tell The People" Simon and Schuster 
1992) 

  : ریچارد بارنت و جان کاوانا در دنباله بحث خود پيرامون قدرت انحصارات مينویسد

هر دو حزب موجود در آمریکا آنچنان به کمک هاي مالي شرکتهاي بزرگ وابسته اند که به "
وزیر کار (طبق برآورد رابرت رایش . هيچ رو حاضر به مخالفت با منافع آنان نخواهند بود

 موسسه داللي و واسطگي 4200 وکيل مدافع، 12000این شرکتها ) پيشين آمریکا
(Lobbying) همانجا." (بليغاتي و روابط عمومي در اختيار دارند متخصص ت9300 و( 

کسي که شاهد و ناظر انتخابات ریاست جمهوري آمریکا در چند دوره اخير بوده است براي 
نيازي به چنين نقل قولها ") دمکراسي"عملکرد (پي بردن به ماهيت چنين نمایشات انتخاباتي 

 ميليارد دالر و 2مهوري آمریکا  ریاست ج1992مخارج انتخابات . و آمارهایي ندارد
 ميليارد دالر برآورد شده است ـ تو خود حدیث مفصل بخوان از این 3، 2000انتخابات سال 

در نظام هاي ليبرال " آزادي و دمکراسي"و این واقعيات قلب بحث اکبر گنجي درباره . مجمل
ينه جنگي بوش به و این ها همه تازه پيش از ورود کاب. دموکراسي غرب را نشانه ميگيرد

 است که دارد قانون اساسي آمریکا و منشور سازمان ملل را زیر 2001کاخ سفيد در سال 
  . چکمه هایش لگدمال ميکند

بي جهت نيست که شمار شرکت کنندگان در انتخابات امریکا در چند دهه اخير تقریبا به طور 
 ریاست جمهوري که در بي وقفه اي رو به کاهش داشته است، به طوري که در انتخابات

از شهروندان آمریکایي واجد شرایط راي دادن % 60 نزدیک به 1960سالهاي دهه ي 
بدین سان بيش از نيمي از مردم آمریکا . رسيده است% 50شرکت ميکردند، اکنون به حدود 



یا به عبارت صحيح تر (اصوال از گردونه دخالت در سرنوشت سياسي خود کنار کشيده اند 
از آن پر اهميت تر آنکه در انتخابات دور اول و ميان دوره اي، که از ). اشته شده اندکنار گذ

بسياري جهات حتي پراهميت تر از انتخابات ریاست جمهوري است ـ چرا که قضات 
دادگستري، شهرداران، استانداران، شماري از اعضاي کنگره و بسياري دیگر از مسئولين 

ني مسئوليني که با زندگي روزمره مردم سروکار دارند امور محلي، شهري، و ایالتي یع
به طور مثال .  درصد تجاوز نميکند30 تا 10انتخاب ميشوند ـ درصد شرکت کنندگان از 

آخرین آمار نيویورک تایمز که پس از انتخابات دور اول ميان دوره اي امسال انتشار یافت 
بوده است در حالي که % 35ک به  نزدی1965نشان ميدهد که شمار شرکت کنندگان در سال 

نيویورک ! (از واجدین شرایط راي دادن در انتخابات شرکت نکردند% 17امسال بيش از 
  ) 14A صفحه 2002 سپتامبر 28تایمز 

از چه کساني تشکيل ميشوند؟ قدر مسلم آن است که اکثریت بزرگ این % 17و طبيعتا این 
در مورد دليل عدم . ریت جامعه نيستشمار کوچک، از ميان طبقات زحمتکش یعني اکث

آمارگران معروفي چون لوئي . شرکت مردم آمریکا در انتخابات مطالعات وسيعي شده است
هریس و موسسه گالوپ بر این عقيده اند که مردم به این نتيجه رسيده اند که شرکت کردن یا 

کاندیداها در درجه چرا؟ چون . نکردن آنها چندان تاثيري در گردش کار امور جامعه ندارد
اول توسط ماشين حزبي یکي از دو حزب جمهوریخواه یا دموکرات تعيين ميشود ـ ماشيني که 

در ثاني صرف ورود در مسابقه . اکثریت عظيم مردم آمریکا اصوال در آن شرکتي ندارند
هوري انتخاباتي نياز به ميليونها دالر مخارج تبليغاتي دارد ـ و در مورد کاندیداي ریاست جم

توده هاي کارگر و زحمتکش آمریکا به هيچ رو توان پرداخت چنين پول . صدها ميليون دالر
در حالي که انحصارات، ميلياردها دالر بودجه صرفا براي پرداخت به . هنگفتي را ندارند

  .چنين کاندیداها و اعمال نفوذ بر آنها تخصيص ميدهند
ه شود که گرچه اکبر گنجي با ساده انگاري فکر شواهد باال را از آن جهت آوردم تا نشان داد

در جمهوري ليبرال ـ دمکراسي خودمختاري انساني و خودآفریني براي جمهوري : "ميکند که
" دمکراسي امري ذومراتب است"و بر این تصور است که چون " مدرن بسيار مهم است

گ اول و به دادن حق راي به زنان بعد از جن(بنابر این دائم در حال گسترش است 
اما فراموش ميکند که پا به پاي این ) 1960آمریکایيان افریقایي تبار در اواسط دهه ي 

گسترش حق راي دادن ـ و حتي سریعتر از آن ـ تمرکز و تراکم سرمایه به وجود ميآید و بدین 
سان نه تنها اهرمهاي اقتصادي بلکه از طریق آن، اهرمهاي سياسي، نظامي، امنيتي و 

از همه ي اینها مهمتر .  توسط اقليتي هر چه کوچکتر زیر کنترل گرفته ميشودفرهنگي
دستگاههاي ارتباط جمعي و فکرسازي است ـ از رادیوها و شبکه هاي تلویزیوني گرفته تا 
روزنامه ها و مجله ها، تا کتابهاي دبستاني و دبيرستاني و هيئت امناي دانشگاهها و مراکز 

مار هرچه کوچکتري از ثروتمندترین و پرنفوذ ترین افراد، آموزشي ـ که زیر کنترل ش
 سال گذشته دستگاههاي 10به طور مثال در . خانواده ها و انحصارات متمرکز ميگردد

ارتباط جمعي اصلي و تعيين کننده آمریکا توسط تعداد انگشت شماري انحصار غول آسا 
لت دیسني و امپراتوري روپرت ال تایم وارنر، وا. ُا. جنرال الکتریک، وستينگهاوس، ا(

و این مسئله باز هم به قلب بحث . خریده شده و در دست آنها متمرکز گردیده است) مرداخ
برميگردد، مطلبي که الزم است قدري آزادي  و برابرياکبر گنجي یعني مسئله رابطه ي 

  . شکافته شود
به حقوق و آزادیهاي فردی تنها راه جلوگيري از خودکامگي، اعتقاد و التزام "از نظر گنجي 

اما هر چه در مورد مفهوم . تا اینجا بحث بسيار جالب و انساني به نظر ميرسد" انسان است
او با نقل .  که گنجي به دنبالش ميگردد کندوکاو بيشتري کنيم مسئله گل آلودتر ميشودآزادي

 سوسياليسم و آزادي اگر پيوند"کارل پوپر مبني بر اینکه " در جستجوي ناتمام"قولي از کتاب 
زمان الزم بود تا من دریابم که آنچه . . . فردي ممکن بود هنوز هم سوسياليست بودم 

 و هر نوع کوششي جهت آزادي مهمتر از تساوي استميخواستم رویاي زیبایي بيش نيست و 
ک به قرار ميخواهد از زبان کارل پوپر با ی. . ."استقرار تساوي، آزادي را به خطر ميافکند

، )از زبان یک دشمن قسم خورده سوسياليسم(یکي حمله به سوسياليسم . تير دو نشان را بزند
 ادعایي کارل آزاديبه بهانه ي دفاع از ) تساوي (عدالت اجتماعيدوم، زیر سئوال بردن 

  . پوپر
و چرا گنجي در این دام ميافتد و همه آرزوهاي خود براي رسيدن به آزادي و دمکراسي را 

 کار زیر سئوال ميبرد؟ چون اوال تعریف مسخ شده و دروغين کارل پوپر از سوسياليسم با این
که نشان دهنده بي خبري او از تئوري سوسياليسم (را ميپذیرد ) توزیع ثروت: به معناي (

آزادي  بلکه آزادي انسان نه آزاديو ثانيا متوجه نيست که منظور کارل پوپر از ) است
 براي خرید کاالهاي بي شمار و آزادي، و بازار آزاد، رمایه داريآزادي رقابت س، سرمایه

چرا که اگر منظور او از آزادي به .  است(Freedom of choice)انتخاب نامحدود کاالها 



 ميبود، نمونه و حق تعيين سرنوشت ملل و آزادي حق تعيين سرنوشت انسانراستي آزادي در 
د پرستش او یعني نظام حاکم بر آمریکا، الاقل در کارل پوپر و نظام مور" جامعه باز"نماد 

 سال اخير ـ و بویژه در سالهاي اخير ـ قهارترین لگدمال کننده ي این نوع آزادي بوده 50
 براي به زیر سلطه کشيدن نيروي آزادي سرمایهآزادي به مفهوم کارل پوپري آن، . است

 در آزادي سرمایهاي دیگر،  در تجاوز به حریم فرهنگ ها و کشورهآزادي سرمایهکار، 
لگدمال کردن حق حاکميت کشورها و آزادي سرمایه در به بردگي کشاندن ميلياردها انسان 

و درست در همين راستا اکبر گنجي . براي فربه کردن اقليتي کوچک در سطح جهاني است
کرامت فردي نظام سياسي مطلوب، براي تحقق بخشيدن به حقوق، آزادي ها و : "مينویسد

و معناي این جمله ." انسان ها شکل ميگيرد و نه به منظور تحقق بخشيدن به اراده جمعي آنها
 آنها آزادي و کرامت فردي انسانها و تحقق بخشيدن به اراده جمعيچيست و چرا او ميان 

ین ميدهد؟ چون از نظر کارل پوپر، ا" آزادي و کرامت انسانها"تضاد ميببيند و اولویت را به 
آزادي فردي یک اقليت سرمایه دار است که بر خواست و اراده جمعي اکثریت جامعه 

در جامعه سرمایه داري آزادي فردي . ارجحيت و اولویت دارد) کارگران و زحمتکشان(
در حالي که . امکان ندارد با تحقق بخشيدن به اراده جمعي توده هاي مردم تضاد پيدا نکند

بلکه سازگار ساختن و " توزیع ثروت"رخالف برداشت گنجي ـ نه هدف سوسياليسم ـ دقيقا ب
. هماهنگ سازي آزادي و کرامت فردي انسان با تحقق بخشيدن به اراده جمعي جامعه است

  .  استمنافع کلي جامعه و فردهدف سوسياليسم از ميان بردن تضاد ميان منافع 
یران نيز در راستاي همين شيوه پيشنهاد اکبر گنجي براي حل مسائل بسيار مشکل اقتصادي ا

تفکر نئوليبرالهاي دست راستي چون فن هایک و ميلتون فریدمن قرار دارد و از این رو او نه 
آزادسازي اقتصادي به معناي برداشتن موانعي است که دولت در مسير "تنها خواهان 

کشور به بلکه باز کردن دروازه هاي " فعاليتهاي آزادانه بخش خصوصي ایجاد کرده است
روي سرمایه هاي خارجي، خصوصي سازي تمام منابع زیرزميني و روزميني کشور و 

کليه ي صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، "چوب حراج زدن به 
تامين نيرو، سدهاي بزرگ و شبکه هاي آب رساني، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و 

و نه تنها آن بلکه او خواهان . است" ، راه و راه آهن و مانند اینهاتلفن، هواپيمایي، کشتيراني
  . است" تامين اجتماعي اجباري دولتي"و از ميان برداشتن " رحذف قانون کا"

در واقع او با پيروي از راست ترین نظریه پردازان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، 
که بي تردید باعث مرگ مریض ميشود بلکه نه تنها نسخه اي براي اقتصاد ایران ميپيچد 

آشکار است که او . خواسته یا ناخواسته دشمني خود را با طبقه کارگر ایران هم نشان ميدهد
فرصت دنبال کردن تجربه و پياده کردن چنين سياستهایي را در روسيه، اندونزي، تایلند، 

ریکاي مرکزي و کل آفریقا ترکيه، آرژانتين، برزیل، اوروگوئه، پاراگوئه، مکزیک، کل آم
اگر چنين فرصتي داشت آنگاه متوجه ميشد که حتي سرسخت ترین طرفداران . نداشته است

 سال پيش چنين سياستهایي به شکست آنها اذعان کرده و به دليل مخالفت شدیدشان با این 10
یا از و ) جفري ساکس(برنامه ها یا کرسي استادي دانشگاه هاروارد را از دست داده اند 

  ) آقاي ولفن سن(مقامات باالي بانک جهاني کناره گيري کرده اند 
طي دو دهه اخير کليه نهادهاي : " اکبر گنجي در جاي دیگر با ساده لوحي عجيبي مينویسد

بين المللي و نهادهاي مدني قدرتمند در کشورهاي قدرتمند غربي از نهادها و انگاره هاي 
خطر کنترل خارجي ضد دمکراتيک تا حدود بسياري کاهش لذا . دمکراتيک حمایت کرده اند

" نهادهاي مدني قدرتمند در کشورهاي قدرتمند غربي"معلوم نيست منظور او از ." یافته است
چگونه خطر کنترل خارجي ضددموکراتيک را کاهش " نهادهاي مدني"کدام است؟ و آیا این 

گيري از دولت آمریکا در صرف قادر به جلو" نهادهاي مدني"ميدهند؟ کدام یک از این 
ميلياردها دالر براي تربيت کنتراها در جهت ساقط کردن دولت منتخب نيکاراگوئه، حمله به 

افغان و " مجاهدین" ميليارد دالر براي تربيت 10پاناما و دستگيري رئيس جمهور آن، خرج 
 گر و تروریست القاعده و طالبان براي ساقط کردن دولت افغانستان، تربيت هزاران شکنجه

براي دولتهاي فاشيستي گواتماال، السالوادر، هندوراس، شيلي، آرژانتين، کلمبيا، بوليوي و 
دهها کشور آفریقایي و دخالت نظامي براي تکه پاره کردن یوگسالوي و برپایي صدها پایگاه 
نظامي در بيش از هفتاد کشور جهان و باالخره اعالم این اصل از سوي رئيس جمهور 

یا با ما هستيد یا با : هر کشوري در هر نقطه از جهان باید تصميم خود را بگيرد"ریکا که آم
بوده است؟ کدام یک از این نهادهاي مدني و کدام قطعنامه سازمان ملل توانسته " تروریستها

است جلوي جنایات اسرائيل در خاک فلسطين و جنگ جنایتکارانه و ضدانساني دولت آمریکا 
راق را بگيرد؟ آیا همه ي این فجایع که جلو چشمان ما روي ميدهد نشانه ي آن عليه مردم ع

نوشتن " خطر کنترل خارجي ضددموکراتيک تا حدود بسياري کاهش یافته است؟"است که 
چنين جمله اي توسط اکبر گنجي نه تنها مسخ واقعيت جهان کنوني است بلکه ميتواند در چشم 



ي نظامي آمریکا محاصره شده خاک بپاشد و آنها را براي ملتي که از چهارسو توسط نيروها
  . دفاع از خود خلع سالح کند

شنيدن چنين آواهایي از انسان شجاع، دانا و شيفته دموکراسي به راستي نشانه یک تراژدي 
بزرگ است که نه تنها دامنگير اوست بلکه در اثر فشار وحشتناک رژیمي قرون وسطایي از 

ن اميد به اصالح طلبان از سوي دیگر، گلوي بسياري از مردم ایران یک سو و از دست داد
این بخش از مقاله را با برشمردن خدمات ارتجاع تباه حاکم به امپریاليسم آغاز . را ميفشارد

  .  ميبينيمتراژديحال در پایان مقاله نتيجه این خدمات را در هيئت این . کردم
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ملت ایران پس از یک . ریخي به غایت حساسي قرار گرفته استکشور ما در برهه ي تا
انقالب عظيم به خاطر آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي با دادن هزاران کشته و مجروح، 

 ساله اش چيزي جز 24آنچه نصيب اش شد حکومتي قرون وسطایي بود که ثمره ي حاکميت 
 در برگرداندن جامعه به قرون جنگ، کشتار، قتل عام، شکنجه، تاریک اندیشي و کوشش

  . وسطا نبوده است
برغم این واقعيات تلخ اما، توده هاي مردم با انعطاف، تحمل شدائد و هشياري کم نظيري این 
عامل منفي و شکست را به عاملي مثبت براي انجام یک رنسانس فکري، یک خودآگاهي 

 روندي که پس از مرگ جمعي و سياسي و یک انقالب مداوم و عمق گيرنده بدل کردند،
. خميني ـ این حلقه ي اصلي زنجير ارتجاع ـ هر روز ژرفا و گسترده بيشتري به خود گرفت

جنبش دوم خرداد یکي از نقاط عطف پراهميت آن بود که توانست در مدت کوتاهي پس از آن 
 یک حرکت فرهنگي بزرگ به راه اندازد، حرکتي که نه ارتجاع حاکم توان تحملش را داشت

  . توان رهبري درست آن را" اصالح طلب اش"و نه رهبران 
را اما، به هيچ رو نميتوان جنبشي بي اهميت یا بي فایده ارزیابي " اصالحات"خود جنبش 

به عکس، تجربه عملي که از این جنبش به دست آمده این بود، که عليرغم شکستهایش، . کرد
اي ارزنده براي توده هاي وسيع مردم بود، تجربه اي که طي آن با چشم خود و با تجربه 

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي و نظام : "تجربه ملموس خویش دریافتند که
تاسيس نظام "و بنابراین " مبتني بر آن، امکان تاسيس نظامي دموکراتيک وجود ندارد

  " .سي استدموکراتيک منوط به تغيير قانون اسا
اکبر گنجي چکيده ي این تجربه و نشانگر " مانيفست جمهوري خواهي"فصل اول و دوم 

 است، چرا که در این لحظه ي تاریخي گفتمان اصلي لحظه ي کنونيخواست مبرم مردم در 
حاکم، مبارزه ميان دموکراسي و " پيش مدرن"و رژیم " مدرنيته"در جامعه ایران تضاد ميان 

 طور خالصه جنگ ميان اکثریت عظيم مردم خواهان پيشرفت، رفاه و آزادي و استبداد یا به
اکبر گنجي از . عدالت اجتماعي از یکسو و حاکميت قرون وسطایي از سوي دیگر است

  .  از انقالب است چرا که ساخته ي این شرایط استاین مرحلهسخنگویان عمده و پرنفوذ 
ست که نویسنده اش به همراه بخش بزرگي از نشان دهنده آن ا" مانيفست جمهوري خواهي"

این جنبش . جامعه، در حال پيشرفت و ارتقاء سطح فرهنگي ـ سياسي خویش بوده است
دموکراتيک و این رنسانس فکري و سکوالر هم رویارو با دشمنان داخلي است ـ دستگاه 

امي و والیت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستگاه قضائيه و سرکوب نظ
انتظامي، امامان جمعه و جماعت و در رأس همه آنها هيئت موتلفه و سرمایه هاي کالن 

  . تجاري ـ و هم از بيرون رویارو با محاصره نظامي امپریاليسم و خطر تجاوز آن است
آنچه آن را . آنچه این انقالب را عظمت ميبخشد، آگاهي مردم و تصميم آنها به پيشرفت است

 پراکندگي نيروهاي ترقي خواه، نبود یک آلترناتيو توانا و نيروي رهبري دچار ضعف ميکند
کننده هوشمند و دانا، و در عوض وجود شمار زیادي عناصر خائن در خارج است که به 
خاطر منافع شخصي و گروهي شان حاضر به زانو زدن در برابر امپریاليسم و قبول 

  . سرسپردگي و نوکري آن هستند
" مانيفست جمهوري خواهي"ي که انقالب را تهدید ميکند ـ و در البالي اما خطر بزرگتر

اکبر گنجي ميتوان نشانه هاي آن را یافت ـ این است که اگر بخش وسيعي از جامعه ایران به 
و " ضدامپریاليستي"دليل سرخوردگي از رهبران جنبش اصالحات از یکسو و شعارهاي 

و " امپریاليسم "راستي به این نتيجه رسند که این ارتجاع از سوي دیگر، به " ضدآمریکایي"
که این همه مورد طعن و لعن ارتجاع است، ممکن است چيزي خوب و دلپذیر " آمریکا"این 

در آن صورت البته نه از . باشد، در آن صورت به تجاوز آمریکا به ایران تن درخواهد داد
او بلکه جامعه دوباره به "  خواهيمانيفست جمهوري"اکبر گنجي اثري خواهد ماند و نه  از 

 مرداد ـ و شاید بدتر از آن ـ بدل خواهد شد؛ قبرستاني که نه اکبر گنجي آن 28قبرستان بعد از 
  . را لمس کرده است و نه نسل جوان تر از او



اینها همه بي تردید موانعي سهمگين بر سر راه انقالب بزرگ ایران و نجات آن از بختک 
آنچه تا به اکنون براي اکثریت بزرگ مردم ایران ثابت شده است، . استرژیم حاکم کنوني 

. این است که مسائل بنياني آنها در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي حل شدني نيست
قدر مسلم این است که حل این معضل نياز به مبارزه اي درازمدت، مداوم و پيگير دارد، 

تر از ایران و منطقه ميرود و بستگي مستقيم با سرنوشت مبارزه اي که دامنه آن بي تردید فرا
مردم منطقه و مبارزه بشریت ـ بویژه مردم آمریکا ـ عليه دولت جنگ افروز و کينه توز 

  . آمریکا دارد
درست به این دليل است که به تمام افراد و جریانات مرتجع و خودفروخته اي که دولت 

دیگر کشورهاي منطقه ميکنند باید هشدار داد که آمریکا را تشویق به حمله به عراق یا 
سرنوشت ملت ایران از سرنوشت ملت فلسطين، ملت عراق، ملت افغانستان و از آن فراتر از 

در معرض تجاوز " مبارزه با تروریسم"سرنوشت تمام ملتهایي که هم اکنون به بهانه ي 
  . نظامي آمریکا هستند، جدا نيست
رقي خواه در این برهه ي تاریخي حساس، تشخيص درست وظيفه ي بنياني نيروهاي ت

خطرات سهمگيني است که بر سر راه انقالب ایران وجود دارد، تعيين اولویت ها به طور 
. دقيق براي مبارزه عليه این خطرات و بسيج وسيع ترین نيروها در جهت این مبارزه است

یاد اکثریت مردم عليه ارتجاع اکبر گنجي که فر" مانيفست جمهوري خواهي"فصل اول و دوم 
حاکم، این مانع اصلي داخلي بر سر راه انقالب است، از آن جهت باید مورد پشتيباني 
نيروهاي ترقي خواه قرار گيرد که ميتواند وسيع ترین نيروها را در مقابله جدي با رژیم در 

این، . ي بسيج کندجهت تغيير بنياني قانون اساسي و باز کردن راه براي دستيابي به دموکراس
عملي ترین راه حل مسئله ي داخل ایران در لحظه ي کنوني در جهت بسيج توده هاي مردم 

   .عليه ارتجاع و نيز براي مقابله با خطر بعدي یعني تجاوز امپریاليستي خواهد بود
 است که ميتوان دستيابي به دموکراسيدر جریان شرکت در چنين جنبش عمومي مردم براي 

کارل پوپر و عملکرد آن " جامعه باز" گنجي کمک کرد تا ماهيت ليبرال دموکراسي و به اکبر
در قدرتمندترین پایگاهش یعني آمریکا و حرکت خزنده اما بي امان آن به سوي فاشيزم و 
تهدید آن عليه دموکراسي واقعي و حق تعيين سرنوشت ملل و انسانها را درک کند و دریابد 

 که او چنين به دفاع از آنها برميخيزد اتفاقا خطرناک ترین خصم که سياستهاي نئوليبرال
در مسير شرکت در مبارزه . دمکراسي و آزادي اي است که او صادقانه به دنبالش ميگردد

عمومي مردم براي دموکراسي است که ميشود به اکبر گنجي یاري رساند تا با ادامه ي 
گذر کرده و به ایده ي ) بورژوایي (فرمالپيشرفت به جلو، از اعتقاد به دموکراسي 

  . دست یابد) سوسياليستي (اصيل و بنيادیندموکراسي 
و نيروهاي چپ ساکن خارج اگر به راستي ظرفيتي بيش از عربده کشي عليه اکبر گنجي، 
عزت سحابي و مهرانگيز کار و برهم زدن مجالس سخنراني این و آن داشته باشند، اگر 

يدن به درگاه کاخ سفيد و حمایت از جنایات این دولت در افغانستان، تواني بيش از پيشاني سائ
عراق و فلسطين داشته باشند، و بتوانند خودخواهي هاي گروهي سازماني و حزبي خود براي 

را کنار گذاشته و در این جنبش شرکت کنند در آن صورت خواهند توانست " کسب قدرت"
 ایران جاپایي براي خویش انقالب مداومراي ادامه در این مسير نقشي پر ارزش پيدا کرده و ب

" آوایي در وحش"در غير آن صورت مثل گذشته حرف هاشان چيزي بيش از . کسب کنند
  .دنخواهد بو

 


