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  یردبسر
  !فرانمود استبداد و آزادی

 درونی و بیرونی با دو پدیدۀتوان گفت که در رابطه با ایران  می
شان برهم منطبق نیست و بنا بر  روبروئیم که به گفتۀ عوام ظاهر و باطن

ها را   این پدیدهScheinفرانمود ن دتنها امکان دی ما ،گفتمانی فلسفی
و یا توانا به را بشناسیم  Wesenن آنکه بتوانیم هستومندشا یم بیدار

 .یم باششناسائی آن به دیگران
 ایران با رژیمی سر و کار داریم که مشروعیت  درون، یعنی دردر

ولی "گیرد و مدعی است که  هب شیعه دوازده امامی میمذخود را از 
یرد   بسر میجهان پنهانجانشین امام دوازدهم است که اینک در  "فقیه
 را از چنگال زور و زر  تا ساکنین کره زمیند گشتخواه روزی بازو

 از "ولی فقیه" تنها یک تن، یعنی در این سیستم سیاسی. رها سازد
بهمین دلیل نیز . نه توده تصمیم گرفتن برخوردار است و "آزادی"
، جناح »ساالر دمکراسی دینی مردم«بینیم که پس از شکست پروژه  می

ا جزم کرده است تا حکومت انحصارگرای حکومت همۀ عزم خود ر
بدل سازد و آخرین بقایای مشارکت مردم » خالفت« را به "ولی فقیه"

در چنین فضائی روزی نیست که . در حکومت را از میان بردارد
بخاطر دفاع ... روزنامه،نگاری، وبالگ نویسی، نویسنده،ای، حقوقدانی و 

 زندان از آزادی و دمکراسی و حقوق شهروندی دستگیر نشود و به
 جمهوری "خانه عنکبوت" های روحی و جسمی نیافتد و زیر شکنجه

 اعتراف "ساواما" و "سیا"هائی چون   به جاسوسی برای سازماناسالمی
  15ادامه در صفحه         .           نداند"اعدام"ته  و خود را شایسنکند

__________________________________________ 
 علی شاهنده

  
 دومرفران  هیانیدر بی تامل

 »مخواهی چه می«م که یئوگروشنی ب با کباری
              

احتمال، دو  ن دوگزینش بی« به معنی رفراندومدانسته است که واژه 
 طبعا گزینش به ،هنگامی که درباره اموری همگانی باشد است و »امکان
هر  رچنان که د  هم،چون شود و واگذار می) همه پرسی(م همگان تصمی

 اما ،ت مثبت داردیثی است، ح»زمسالمت آمی«شیوه  ری، مبتنی بری گیأر
  و محتوای کامال روشن و جامع و مانع وف هدخی وزمینه تاری فارغ از

 ی آن، کاریبرگزار کارآمد وه مناسب وارایه شی و نیبی شپین یچن هم
 . ربه گمان من، سامان ناپذی, است 

است؟ مضمون  وهاکدام آلترناتیدر بیانیه رفراندوم گزینش بین 
ران نظام حاکم بر ای. است» نظام دلخواه«  ن نظام حاکم وبیانیه گزینش بی
نظام «ه آلترناتیو دیگر کدام نظام است؟ به شرح بیانی  اما،مشخص است

پس . اساسی بیانیه همین است به گمان من گره اصلی و و. است» دلخواه
 مورد نظر و دارد و قرارم آلترناتینظام حاکم کدا ست در برابرمعلوم نی
» نه«حتا » نظام دلخواه« ست که مراجعه به انجالب توجه ای است و

تواند از  نش نظامی است که می بلکه گزی،ستنی زگفتن به نظام کنونی نی
  3ادامه در صفحه                        :که درحالی. جمله نظام کنونی باشد

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن الب پرولتری و برنامهانق

 ژاک دریدا: »اشباح مارکس«فصل سوم از کتاب 

  خسرو شاکری
 شوروی؟  بدون اتحاد1320آرزوی شهریور 

“A national referendum has been proposed by numerous 
Iranian leaders of considerable prestige, most of whom are in 
Iran, including victims of torture and extended periods in jail. 
The list of supporters includes one unexpected name: 
Mohsen Sazgara, the founder of the dreaded Revolutionary 
Guards and one of Khomeini's original team. It includes pro-
democracy activists and some of the leading theological 
figures in the country. At last count, more than 18,000 
Iranians of different political loyalties had endorsed it (see 
www.60000000.com). 

“Faster, please. Iran needs change. We need to help — now.”) 

مایکل لدین، همکار نزدیک پِرل، وولفوویتس، و البی صهیونیست در 
 .واشنگتن و یکی از دالالن ایران گیت

 
 اری رفراندمی بـه همـت شخصـی بـه نـام           از زمانی که طرح برگذ    

نه سـیخ   «سازگارا ،اعالم  شده است، صدها اظهار نظر موافق، مخالف و            
.  منتشـر شـده انـد      بروی همایشگاه های اینترنیتـی    » بسوزد و نه کباب   

چنانکه دانسته است اهمیت این طرح این نبوده است که افـرادی چـون              
زرافشان یا ملکی جزو امضا کنندگان آن بوده اند، چه اگرهر کدام ازین           
افراد چنین طرحی را خود عنوان کرده بودند با عنایت بیشتر از آنچه در              

چنانکـه  . ندمورد پیشنهاد امیرانتظام مشاهده کـردیم مواجـه نمـی شـد           
بالفاصله آشکار گشت، اهمیت این طرح به این مسئله ربط داشـت کـه              

آن حمایت میکردند، حمـایتی کـه بـوی          برخی محافل از پس پرده از     
فعاالن سیاسی جمهوریخواه را بـه       آن بلند می شد و عده ای از        قدرت از 

  ۳ ر صفحهادامه د                           .      حمایت یا تأیید آن واداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجید زربخش
 )4(عرفات مرد، فلسطین زنده است 

 
 اسرائیل عامل و مسئول اصلی گسترش تروریسم

های تبلیغاتی وابسته به آن، با نمایش طوالنی  اسرائیل و دستگاه
ها  های تلویزیون تصویرهای قربانیان عملیات انتحاری بر روی صفحه

کوشند خشم افکار عمومی غرب را علیه فلسطینیان برانگیزند و با  می
گرائی، مبارزۀ عادالنه  متهم کردن مردم فلسطین به تروریسم و خشونت
بدون شک خبرهای . آنها را برای احقاق حقوق خود مخدوش سازند

ن گناه و مشاهدۀ تصویرهای آن بر صفحه تلویزیو کشته شدن مردم بی
اما آنچه در این . دردناک و دلخراش و برانگیزندۀ تأثر و انزجار است

گیرند و  ماند، این است که چرا این عملیات انجام می ارتباط ناگفته می
به  بجای پاسخ . ها است چه کسی مسئول و محرک اصلی ایجاد این صحنه

 ها را تروریست و ها و حامیان آنها فلسطینی ها، صهیونیست این پرسش
کنند و  گرا و تهدیدی برای امنیت اسرائیل معرفی می خشونت
اعتناء به هرگونه  با مردود دانستن ترور، بی» طرف بی«گرایان  انسان

نیاز از رفتن به ریشه قضایا و جستجوی علل،  رابطۀ علت و معلول و بی
های  سنگ کرده و واکنش اقدامات اسرائیل و ترورهای انتحاری را هم

کنند  دهند و با این توجیهات به دولت اسرائیل کمک می میمتقابل جلوه 
های مردم را ویران کند، شهرها و روستاها را  ، خانه»دفاع از خود«بنام 

در محاصره گیرد، مانع حرکت مردم و رفتن آنها به سر کار و مانع 
2ه ادامه در صفح          ها به بیمارستان شود   انتقال زخمی
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــــــــــــــــــــ  صفحهــــــــــ 

 ...عرفات مرد 
     

تروریسم دولتی را بطور افسارگسیخته اعمال نماید و حتی مقر 
تشکیالت خودگردان و محل زندگی و دفتر یاسر عرفات، رئیس 

ها  با تروریست! حکومت خودگردان را به بهانۀ عدم مبارزه قاطع
محاصره کند و به مدت سه سال از خارج شدن عرفات از مقر خود 

در برابر » دفاع از خود« بنام عمل آورد و همۀ اینها جلوگیری به
در حالی که تروریسم و علت اصلی گسترش آن . ها است تروریست

های استعماری و اقدامات  دولت نژادگرای اسرائیل، سیاست
تروریسم نه تنها امروز، بلکه از آغاز جنبش . گرایانۀ آن است سرکوب

 . ها بوده است صهیونیستی، سالح صهیونیست
ها   ترورها و سؤقصدهای صهیونیست1940 و 1930های  در سال

هائی چون  علیه مردم عادی، مردم غیرنظامی عرب، توسط صهیونیست
سازمان داده ) وزیران بعدی اسرائیل نخست(مناخیم بگین و اسحاق شمیر 

ها با سیاست بریتانیا،  ها، در زمان اختالفات آن تروریسم صهیونیست. شد
ا در فلسطین مورد هدف قرار داد و مأموران انگلیسی و تأسیسات آنها ر

از جمله مرکز فرماندهی بریتانیا در فلسطین آماج حمله عملیات 
 . تروریستی گشت

ها بطور عمده  پس از تأسیس دولت اسرائیل، تروریسم صهیونیست
های  شکل سیاست جنگ و تجاوز و سرکوب، اشغال سرزمین

دولتی بخود کشورهای همسایه، پاکسازی قومی و مذهبی و تروریسم 
های  ایجاد و رشد عملیات انتحاری از جانب برخی از سازمان. گرفت

ناپذیر این سیاست و ادامۀ اشغال  فلسطینی نتیجه منطقی و بلکه اجتناب
ها زندان و حتی مرگ،  پرتاب سنگ توسط جوانان به بهای سال. است

جان دادن از طریق عملیات انتحاری بخاطر ضربه زدن به دشمن، در 
یقینأ . دلیل ضعف و ناتوانی در مقابله با دشمن نیرومند است یقت بهحق

های  های مدرن، با توپ و تانک و مسلسل توانستند با سالح اگر آنها می
پیشرفته با دشمن بجنگند، هیچگاه با اسلحۀ پرتاب سنگ و عملیات 

رحمانۀ اسرائیل  انتحاری به مقابله با ظلم و اجحاف و کشتارهای بی
ها و تحقیرهای  ها، جنایت در واقع، این زورگوئی. اختندپرد نمی

صهیونیسم، ادامۀ اشغال و ماشین نظامی اسرائیل است که عامل تولید و 
بنابراین تا این . ها است بازتولید ترورها و عملیات انتحاری فلسطینی

ریشه قطع نشود و این ظلم و جنایت پایان نگیرد، انتظار قطع این 
شرط پایان یافتن ترورها و .  بیهوده و نامعقول استترورها، انتظاری

حل مناقشه، پایان دادن به اشغال فلسطین، به رسمیت شناختن حق 
المللی و   بر اساس موازین بینیک حقمثابه  بازگشت آوارگان به

 شورای امنیت سازمان ملل و تشکیل یک دولت مستقل 194قطعنامه 
 .فلسطین است

ها، از آغاز تأسیس تا کنون، با   شرطدولت اسرائیل بجای تأمین
های متعدد سازمان ملل، از پذیرش این حقوق و  وجود قطعنامه

 11در . های محقانه و عادالنۀ مردم فلسطین امتناع کرده است خواست
 از اسرائیل خواست حق 194 سازمان ملل طی قطعنامه 1948دسامبر  

 1967 نوامبر 22ر د. رسمیت بشناسد بازگشت پناهندگان فلسطین را به
های   از اسرائیل خواست سرزمین242شورای امنیت با تصویب قطعنامه 

های سازمان ملل در مورد اسرائیل،  شمار قطعنامه. اشغالی را تخلیه کند
موظف کردن آن به اقدامات معینی و یا محکوم کردن آن، طی پنجاه 

ها،  ین قطعنامهاعتناء به ا اما اسرائیل بی.  رسیده است450سال اخیر به 
جالب این که امریکا . سیاست خود را با حمایت امریکا ادامه داده است

به بهانۀ عدم اجرای قطعنامه سازمان ملل توسط حکومت عراق، آن 
اعتنائی اسرائیل در  لشگرکشی تاریخی را سازمان داد، ولی در برابر بی

آنها از تصویب ... هائی که پنجاه سال، چهل سال  اجرای قطعنامه
ها قطعنامۀ این سازمان، نه تنها  اعتنائی سالیان دراز به ده گذرد، بی می

های سخاوتمندانه به آن را  سکوت، بلکه حمایت همه جانبه و کمک
 . ادامه میدهد

کردهای آن نه فقط عامل تولید و  سیاست اسرائیل و عمل
 بازتولید تروریسم و عملیات انتحاری است، بلکه عامل تقویت و رشد

های  های مذهبی و گروه بنیادگرائی اسالمی در منطقه، رشد جنبه
بنیادگرای اسالمی در جنبش فلسطین و دامن زدن به دشمنی و 

 . های قومی و مذهبی بوده است کینه

های  ویژه پس از ایجاد سازمان جنبش فلسطین از آغاز و به
و آغاز فعالیت مستقل آنها جنبشی ) 1964در سال (فلسطینی 

ذهبی بوده است و در صفوف آن همواره معتقدان به اسالم، غیرم
ها و کسانی که باور مذهبی  ایست ها، آته کمونیست... مسیحیت، 

خصلت ملی و . اند اند، در سطوح مختلف فعاالنه شرکت داشته نداشته
 . فرامذهبی در واقع ویژگی اصلی جنبش فلسطین بوده است

 رهبران جمهوری اسالمی برای اولین بار پس از انقالب ایران،
تالش کردند سازمان آزادیبخش فلسطین را در جهت شعارهای اسالمی 

اشکال گوناگون در تخریب جنبۀ ملی و غیرمذهبی این  سوق دهند و به
های اسالمی فلسطین تا محاصره و  از تقویت بخش. جنبش کوشیدند
مل ا) شیعه(های فلسطینی در لبنان توسط سازمان  بمباران اردوگاه

های بنیادگرای  بعدها با تقویت گروه. های مختلف این تالش بود نمونه
توسط جمهوری اسالمی و ) جهاد اسالمی و سازمان حماس(اسالمی 

جنبش اسالمی «، »ملت مسلمان فلسطین«تبلیغات مداوم آن دربارۀ 
گرانه دولت نژادپرست  سو و اقدامات سرکوب از یک... » فلسطین

ر، این خصلت اصلی و امتیاز بزرگ جنبش فلسطین اسرائیل از سوی دیگ
تجاوزات و . تر شده است تر و مهر اسالمی آن برجسته رنگ هر روز کم

های  توسط رسانه» دولت یهود«دهندۀ  تعرضات مستمر و جنایات تکان
مثابه تجاوز و  جمهوری اسالمی و بخشی از محافل اسالمی، به وابسته به

یافت و موج خشم و  یر مسلمانان انعکاس میجنایت علیه مسلمانان و تحق
جنبش «و » ملت مسلمان«انزجار مسلمانان جهان و همبستگی آنها را با 

های بنیادگرای اسالمی را  انگیخت و نفوذ گروه برمی» اسالمی فلسطین
 . داد گسترش می

های  با شکست روند صلح، سرخوردگی مردم فلسطین و ضربه
های   و رهبری آن اعتبار و نفوذ گروهاسرائیل به سازمان آزادیبخش

اسالمی که از ابتدا با کنفرانس صلح مخالف و به نتایج مذاکرات بدبین 
های اسالمی تشکیالت خود  بودند، بیش از پیش افزایش یافت و سازمان

حماس در کنار سازمان دادن عملیات تروریستی و . را توسعه دادند
ای از خدمات و  بکه گستردهها قبل ش نظامی علیه اسرائیل، از مدت

با بسط دامنۀ . مددکاری نیز برای مستمندان و نیازمندان بوجود آورده بود
ها و محاصره شهرها و روستاها توسط اسرائیل، نیاز  ها، بمباران تعرض

 . مردم به این خدمات و به همراه آن دائره نفوذ حماس هر روز بیشتر شد
های  مان حماس در سالگیری و تقویت ساز طرفه این که شکلٌ

های اطالعاتی آن انجام   به کمک اسرائیل و دستگاه80 و اوائل 1970
ای برای  مثابه وسیله گرفت و هدف آنها این بود که از این سازمان به

مقابله با سازمان آزادیبخش و تضعیف آن استفاده کنند و در عمل نیز 
 . چنین شد

تر از  تر و پیچیده بهمدورنمای استقرار صلح در منطقه، امروز م
کنند که با  دولت اسرائیل و حامیان آن، اظهار امیدواری می. گذشته است

عبارت دیگر آنها  به. هموار شود» صلح«های مذاکره و  مرگ عرفات راه
خواهند جانشینان عرفات، چون او مقاومت نکنند و با گشاده دستی و  می

ما همان گونه که در باال ا. گذشت مطلوب با اسرائیل به گفتگو بنشینند
حدی که  نشینی کرد، به دیدیم، عرفات تا آنجا که ممکن بود، عقب

بنابراین راه حل فلسطین نه . ها را برانگیخت نارضایتی بسیاری از فلسطینی
نشینی بیشتر از سوی جانشینان عرفات، بلکه پایان دادن به اشغال  عقب

ق انسانی مردم فلسطین، رسمیت شناختن حقو فلسطین توسط اسرائیل، به
 . تأمین مطالبات محقانۀ آنها و تشکیل دولت فلسطین است

ها تحقق نیافته است، بجای صلح در منطقه  تا زمانی که این خواست
چنان شاهد گسترش تروریسم، تشدید  و امنیت در اسرائیل، جهان هم

ها، رشد بنیادگرائی  های قومی و مذهبی تا سرحد جنگ بین مذهب کینه
جویانۀ اسرائیل و ادامۀ مقاومت مردم  سالمی، اقدامات جنایتکارانه و انتقاما

 فلسطین خواهد بود
 
 :ها پانویس

 
 :های زیر استفاده شده است در تهیۀ این نوشته از جمله از کتاب

 ، نوشته آلن گرش، ترجمۀ بهروز عارفی»اسرائیل، فلسطین« -
ستاری تراب حق شناس، ، گزینش و ویرا»شکوه انتفاضه و تنهائی یک ملت« -

 حبیب ساعی
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 ...تأملی در بیانیه رفراندوم 
 

ای  رو به پیش   جامعه سوی حرکت منطقی هر  سمت و-نخست
.  های پیشین در زمینه تاریخی خویش است و هر لحظه محصول آزمون

مرحله آغاز گزینش نظامی برای  در  ملت نورسیده و نوپا و،ملت ایران
ست که از ژرفنای تاریخ  هویت مشخص ملتی ا. جامعه خود نیست

 های تلخ و شیرین و همه آزمون مراحل گوناگون تاریخی را با داشته و
های فاجعه بار، پشت سر گذاشته  ندانم کاری) چه بسیار و(جمله  از

 ها و سقوط ایده صعود و حتا قربانی رویدادهای جهانی و شاهد و است و
بار غنی  مقطع کنونی با این کوله شایسته نیست در  وها بوده یژولوئاید
بایسته جامعه خود   گزینش نظام مناسب و شایسته  و تشخیص و در

 .مردد بماند
رد , هدف نویسندگان آن,   به استنباط من از متن بیانیه-  دوم

 و) بیانیه آمده است بار آن در که مختصات فاجعه(نظام کنونی است 
تکیه بر  که با«) نیه آمده استمتن بیا چنانچه که در(حکومتی  استقرار

که » .آرای اکثریت ملت  بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود
که به سبب , تواند باشد مسلما این چنین حکومت، سلطنتی هم  نمی
اعتنائی به آرای ملت و  پیشینه انکار ناپذیر فساد و استبداد و بی

حتا  موکراسی ود سرکوبی هر جنبش  ملی و مردمی هواخواه آزادی و
سرانجام سرنگون  ها آفریده و تن دادن به خیانت دست نشاندگی فاجعه

, را به حکومت استبدادی والیت فقیه رهنمون شده است کشور و
 بنابراین جز نظام جمهوری فارغ از هر پیشوند و پسوند چه میماند؟ و

تزلزل  بیان صریح و روشن خواست آن  تردید و چگونه است که در
 است؟حاکم 

 که اگر به  است در بیانیه رفراندوم مساله به شکلی مطرح شده
زنان  افزون بر سینه، فرض پیشنهاد برگزاری رفراندوم به کرسی نشست

  غم وطن وای که اگرذره(چاکان نظام سلطنت نیز  سینه, نظام کنونی
رسوای  ن وینظام  ننگ هموطنان خود را داشتند بجای هواخواهی از

 توانند با تقلب و می, )گرفتند خواهان قرار می جمهوریسلطنت در صف 
تزویر و تجهیز اوباش و حمایت بیگانگان در استقرار نظام جمهوری 

هم پیشنهاد رفراندوم به جائی نرسد، نظام  اگر کارشکنی کنند و
 ,»نظام دلخواه « شکم عبارت  سلطنت در) ورشکسته به تقصیر(
چیزی که سینه چاکان (ترناتیو  در مقام یک آلددحضور مج» حقانیت«

آبروئی آن موفق  ست برای آن تالش کرده ولی به سبب بی اها آن سال
 اند و این طرح ذوق زده شده در» نظام دلخواه« عبارت  اند و از نشده

بدست  آورد و چرا باید چنین امتیازی برای آنها ) تاکید پشت تاکید
متیاز؟ و ناز شست چه؟ و تدارک شود؟ به کدام نیاز و در برابر کدام ا

 به چه حق مردم به چنین رای گیری خفت بار کشانده شوند؟      
     به گمان من اگر قرار باشد رفراندومی برگزار شود آنچه به 

» قانون اساسی جمهوری اسالمی«شود باید گزینش بین  رای گذاشته می
 چه چون بوسیله مجلس موسسان برگزیده ملت تدوین نشده که گر(

معرف نظام  روی سمبل و  اما به هر،درحقیقت فاقد اعتبار قانونی است
تدوین قانون اساسی جمهوری ایران «و ) حاکم به سرزمین ایران است

های آن بوسیله مجلس  و پیوست جهانی حقوق بشر خوان با منشور هم
تشکیل مجلس موسسان «به صورت  ِیا(» موسسان برگزیده ملت
ی  تدوین قانون اساسی جمهوری ایران همخوان برگزیده ملت ایران برا

خوانی  تاکید به هم). »های آن پیوست با منشور جهانی حقوق بشر و
 های آن از آنرو است که پیوست حقوق بشر و قانون اساسی با منشور

حیثیت جهانی  لذا اعتبار و  واست مصوب سازمان ملل متحد این منشور
اجرای آنها متعهد  را به رعایت وملت ایران دولت خود و خود  دارند و

 .  هنگ سازدآ سان وهم بنابراین باید قوانین خود را با آنها هم داند و می
تنها بیان خواست . مساله دیگر مخاطب برگزاری رفراندوم است

آنجا که ممکن است بویژه با  باید تا و .کافی نیست امضا کنندگان
. بست را بکار ندیشید وآنهاهای تحقق آن ا گسترده  به امکان تبادل نظر

به گمان من  نظام حاکم و سازمان ملل همزمان باید مخاطب برگزاری 
ها  پی آن اقداماتی برای جلب پشتیبانی همه دولت در آن قرار گیرند  و

برای حقانیت  .های جهان از برگزاری رفراندوم صورت گیرد بویژه ملت
 افزون به .ود داردخواست برگزاری چنین رفراندومی دالئل کافی وج

چنین تعارض  هم اساس، کنونی و حقیقت بی در, اعتباری قانون اساسی یب
 از(آشکار مواد و اصول آن با منشور حقوق بشر مصوب سازمان ملل 

تصمیم گیری افزون بر مادام العمری  که  مراجع قدرت و جمله این
، )بودن مقامشان، نه برگزیده ملت هستند و نه پاسخگوی ملت

کمیته حقوق بشر سازمان ملل همواره به  نقض  های پیاپی ارشگز
 .مستمر حقوق بشر در ایران تاکید دارد

متن تاریخی رویدادهای کشور ما هم نظام سلطنت و هم نظام  در
حقوق و  گوری دشمنی با دموکراسی و آزادی و والیت فقیه درکاته

ت قرار دارند تبهکاری و خیانت به مل آلودگی به فساد و حیثیت مردم و
نظام شایسته و . میان مردم نه حیثیتی دارند ونه آبرو واعتباری در و

پسوندی  هرگونه پیشوند و بایسته سرزمین و جامعه ایران جمهوری بی
مصوب مجلس موسسان برگزیده مردم در انتخاباتی آزاد با رای مخفی 

صریح  م وخواهیم اکتفا نکنی بگذارید یکبار هم به  اعالم آنچه نمی. است
  .»خواهیم  چه می«یم که ئروشن و آشکارا بگو و

  ...1320آرزوی شهریور 
 

در این مقاله کوشش می شود که نشان داده شود که این طرح 
کوچکترین ربطی به گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و » معصومانه«

آن ندارد و ترفندی است از نوعی که مردم ایران در تاریخ  پاسداری از
 . خود نمونه های بسیاری از آن را دیده انداخیر 

چنانکه برخی از مخالفان این طرح پیش ازین یادآورده شده اند، 
نظریهء لزوم رجوع به آراء عمومی در محیطی آزاد همچون راه مسالمت 
آمیز برای گذار قانونی ایران از حکومت اسالمی کنونی به یک رژیم 

این نظریه برای نخستین . تدمکراتیک و مردمی نظریه ی جدیدی نیس
، هنگامی که هنوز عمده ی مخالفان )1359 مرداد14 (1980بار در سال 

را در » مصلحت«کنونی حکومت اسالمی یا طرفدار رژیم بودند یا 
سکوت می دانستند، از سوی جبهه مصدقی های ایران به مناسبت روز 

در همان . رفراندمِ مصدق برای انحالل مجلس ضد ملی هفدهم مطرح شد
در نشریهء خود در ) اکثریت(زمان سازمان چریک های فدایی خلق 

تهران جبههء مصدقی ها را، بدون کوچکترین عذاب وجدان، در ردیف 
براندازی حکومت «در مانیفست آن جبهه از ) 1.(طلبان قرارداد سطلنت

 به "والیت فقیه"ارتجاعی قشریون انحصار طلب مذهبی و طرفداران 
از انتخابات آزاد برای تشکیل «سخن رفته بود و » ان اسالمرهبری فدائی

 .دفاع شده بود» مجلس مؤسسان
 ایست برای وسیلهچنانکه بدیهی است، رفراندم هدف نیست، بل 

مشروعیت بخشیدن از سوی مردم به تغییر از رژیم کنونی به رژیمی 
جدید به عنوان یک جمهوری عرفی و دمکراتیک که خود باز هدف 

 است که در فضای آن هر گروه اجتماعی بتواند در ظرفی بل نیست،
بازی دمکراتیک شرکت جوید تا از آن طریق بتواند خود را در خدمت 

 . است، بگماردهدفبهروزی جامعه و نیز منافع خود، که 
در دوران اخیر، راه مسالمت آمیز رفراندم برای نخستین بار بیش از 

هوریخواهان در شهر فرانکفورت سه سال پیش در نشست عده ای از جم
آن پیشنهاد با مخالفت شدید برخی از حضار در آن . عنوان شد) آلمان(

دکترای «جلسه، و از جمله محمود راسخ، روبرو شد، که اکنون با عنوان 
ضیاء آتابای سلطنت طلب از طرح ) NITV(تلویزیون » افتخاری
اندم همچنین طرح رفر. همایون در آن شبکه دفاع می کند -سازگارا

نگاه کنید به همایشگاه (کمی بیش از دوسال پیش از سوی امیر انتظام 
. در ایران عنوان شد، اما جز تنی چند به آن عنایتی نکردند) اینترنتی او

نگاه  ( ی بین المللی گذار ایران به دمکراسیکمیتهدر سطح جهانی نیز، 
دوسال پیش این راه حل ) htm l/citdi/com.iranebidar.wwwکنید به 

ضروری شناخت  مسالمت آمیزِ انتقال قدرت به یک حکومت مردمی را
 کمیته ای که شخصیت های برجستهء جهانی از جمله --و پیشنهاد کرد 

جایزه نوبل ادبیات خوزه برنده نوآم چامسکی، سمیر امین، رژیس دبره، 
مانیفست . اگو، و مرحوم ادوارد سعید عضویت آن را پذیرفته بودندسارام

این کمیته، نه فقط در سطح بین المللی مطرح شد، که حتا روزنامهء 
نتوانستند از   و نیز برخی از اصالح طلبان چون تاج زادهایرانرسمی 

اما موضع گیری این کمیته ی متشکل از شخصیت . اهمیت آن درگذرند
ین المللی، همچون موضع گیری امیرانتظام، موج امضا های برجستهء ب

ادعایی را در پی نداشت، چه روشن بود که آن » ده هزاری«های چند 
» حلوای قدرت«شخصیت های جهانی با همهء اعتبار بین المللی شان 

 .پخش نمی کردند

mailto:w)ww.iranebidar.com/citdi/html
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در اینجا از پاسخ به سفسطه بازی های برخی از امضا کنندگان (
همایون داده شده است  -شان از طرح سازگاراچپ در توجیه تأیید

آنان باید بگویند اگر . چه سفسطه را نباید پاسخ گفت. پرهیز می شود
 سال مطرح 25نظریه رفراندم نظریه درستی بود چرا خود آن را در این 

نکردند و هنگامی که آن نظر را سه چهار سال پیش در چند جلسه از 
و بعد (اً و سپس کتباً مطرح شد جمعی از جمهوریخواهان نخست شفاه
های بین المللی آن را عنوان  هم که امیرانتظام و بویژه شخصیت

تنها یک تفاوت بین آن . آن را مورد حمایت قرار ندادند) ساختند
: همایون وجود دارد، و آن اینست -نظرات و این طرح سازگارا

رعوب و امروز کسی م. پشتگرمی دومی به تفنگداران دریایی آمریکا
ناسزاهای کسانی نخواهد شدکه یک عمر با تمام وجود خود در 

همایون  -ی استالینیسم زیسته اند و اکنون مخالفان طرح سازگارا چنبره
 .)را به تفکر استالینیستی متهم می سازند

-برخی کوشیده اند طرح رفراندم سازگارا. آفتاب آمد دلیل آفتاب
ما اکنون دیگر همه چیز بر مال ا. قلمداد کنند» ملی«همایون را طرحی 

امروز دیگر مایکل لدین و برخی سناتور ها و نمایندگان . شده است
کنگره ی آمریکا علناً به تصویب بودجه ی بیشتر از گذشته هم اقدام 

لدین در یکی از مقاله های اخیر خود صریحاً نامزد البی . کرده اند
 : صهیونیست را معرفی می کند

ی از سوی تعداد زیادی رهبران صاحبِ فراندم کشورریک «
حیثیتِ قابل مالحظه ای، که بیشترشان در ایران هستند، پیشنهاد شده 

لیست حامیان آن شامل یک نام کامالً غیره منتظره، مؤسس سپاه . است
این . پاسداران، یکی از اعضای اصلی تیم خمینی، محسن سازگارا ست

اسی و برخی فقهای طراز شامل فعاالن هوادار دمکر] همچنین[لیست 
 هزار نفر با گرایش های 18در آخرین شمارش، . اول کشور می شود

 »)com.60000000.www: (نگاه کنید به. مختلف آن را تأیید کردند
پس از قطعی شدن شکست اصالح نکته ی اساسی این است که 
ت کنونی آمریکا به عراق ما شاهد طلبان و پیش آمدن تجاوز دول

اعالمیهء (مواضع جدیدی بوده ایم که هم در تهران سر بلند می کردند 
که از » بگذارید تا این وطن دوباره وطن شود«عنوان  بادفتر وحدت 

و هم نشست هایی که در اروپا و ) جانب این نویسنده بی جواب نماند
اسداران و معتمدان آمریکا به زعامت یکی از سران پیشین سپاه پ

حکومت اسالمی، یعنی سازگارا، نه فقط با سلطنت طلبان که با برخی از 
این مذاکرات پشت پرده که توسط . جمهوری طلبان برگذار می شد

- و کمتر کسی از آنها بی خبر مانده بود --سازگارا سازمان می یافت 
ی درست هم زمان بودند با کوشش هایی که از سو» دست بر قضا «-

 Free Enterprise(البی صهیونیست آمریکا از جمله انستیتوی 
Institute) (2 (مغز «این کوشش ها تحت هدایت . انجام می گرفت

کانسِروِتیوهای واشنگتن، چون پِرل -نئو» های متفکر و نظریه پردازان
در حالی که بخت انتخاب مجدد بوش . و ولفُویتس قرار داشتند و دارند

دست به «، مذاکره کنندگان پشت پرده ی سازگارا هنوز روشن نبود
پیش می رفتند، اما پس از انتخاب بوش در دوم نوامبر طرح » عصا

که ظاهراً بدون هدف و مقصدِ روشن بود، شتاب برداشت، و » رفراندم،«
ظرف کمتر از یکماه پس از انتخابات آمریکا شکل نهایی گرفت و 

ن اعالم نگذشته بود که همایشگاه هنوز چند ساعت ازی. رسماًً اعالم شد
 جالب است که طراحان این پروژه -  شروع به کار کرد 60، 000،000

 میلیون هم 70یا از رقم جمعیت ایران بی خبرند که که اکنون از مرز 
 میلیون 45گذشته است، یا از تعداد واجدان شرایط رأی که در حدود 

 چند روز هزاران نکته ی حائز اهمیت این است که ظرف! نفر اند
» انقالبی چپ« از برخی سازمانهای –ایرانی مستقر در خارج از کشور 

یشان  اکه تا کنون از» نویسندگانی«و » فیلسوف معاصر«گرفته تا یک 
 با شتابزدگی امضای خود را به پای آن طرح –اثری دیده نشده است 

واستند از آیا نباید شتاب آنان را ناشی از آن دانست که می خ. گذاشتند
قافله ی حرکت به سوی قدرت عقب نمانند؟ برای پاسخ به این پرسش 

 .پرداخت» چند ده هزاری«باید به تقسیم بندی امضا های 
چنان که از امضاهای قابل رؤیت و شناخته شده در همایشگاه 

دسته ی . رفراندم پیداست، امضا کنندگان به سه دسته تقسیم می شوند
صلی طرح، که ملقمه ایست از تنی چند از میان نخست، امضا کنندگان ا

اصالح طلبان سرخوردهء درون کشور؛ یک بانوی فعال حقوق بشر در 

» قتل های زنجیره ی«خارج از کشور؛ و نیز یکی از وکالی قربانیان 
دان به  حکومت اسالمی محکوم شده و در زنهای که در یکی از دادگاه

ینان تحت هدایت یکی از  و همه ی ا– ناصر زرافشان-سر می برد
 .مسئووالن پیشین سپاه پاسداران

این ملقمه باعث شد که دسته ی دومی متشکل از عده ی کثیری از 
ایرانیان خارج از کشور، که صمیمانه خواهان تغییر رژیم هستند، بنابر 

چون یکی دو » شناخته شده،«عادت دیرینه، از روی اعتماد به افراد 
لکی و، بویژه، یک وکیل زندانی، طرح رفرمیست سرخورده چون م

این گونه افراد که متأسفانه زحمت تحقیق و . رفراندم را تأیید کنند
 شبیه همان دام -تحلیل به خود نمی دهند براحتی در این دام افتادند 

اینان از .  چه مثالً شخصی چون زرافشان آن را امضا کرده بود-1357
 زندانی در حکومت اسالمی خود نپرسیدند که چگونه ممکن است یک

بتواند با فراغ بال و تعمق الزم در مورد یک همچین پروژه ای بیندیشد 
و بدون اطالع از ریزه کاری های پشت پرده به یک چنین اقدامی لبیک 

در واقع، اینان زندانی بودن زرافشان را دلیل صحت موضع وی . بگوید
نوان یک فرد خارج از جای تردید نیست که اگر زرافشان به ع. دانستند

زندان به یک چنین طرحی لبیک گفته بود، موجب چنین اطمینان کوری 
اما، برغم پاسخ زرافشان به حجاریان، که از تشریح دالیل اصلی . نمی شد

باز می ماند و بجای توضیح و استدالل در صحت گذاردن امضایش در 
وزیر (یون کنار سازگارا و دسته ی پهلویون به سرکردگی داریوش هما

اطالعات شاه که در شغل شریف سانسورچی مطبوعات روزنامه نگاران 
، به توضیح واضحات می پردازد که، مثالً، قانون )را به زندان می فرستاد

 !اساسی حکومت اسالمی دمکراتیک نیست، الخ
دسته ی سوم عمدتاً کسانی هستندکه با توجه به سیراب نشدن عطش 

نی غربت، این فرصت را غنیمت شمرده و قدرتشان طی سال های طوال
چنین اندیشیدند که دست غیبی پیدا شده است که سرانجام در این آخر 
عمری فرصتی نهایی پیش آورده است تا آرزوی دیرینهء به قدرت 

در میان اینان بیشتر کسانی را می بینیم که . رساندن آنان را برآورده کند
، از پیش تا پس از انقالب، همواره خود» انقالبی«از همان آغاز مبارزات 

چشم به کسب قدرت دوخته بودند و مسئله شان هیچگاه دمکراسی نبود، 
شان کوچکترین ربطی به ) و مطبوع(چه ایدئولوژی های متبوع 
 پرچم هایی که امروز در روزگار پیسی –دمکراسی و حقوق بشر نداشتند

ینیم که دعوای اینان و ما امروز آشکارا می ب. ایدئولوژیک برافراشته اند
» طبقات زحمتکش،«فعالیت هایشان بر سر قدرت بوده است، نه سعادت 

چه روشن است که در سایهء ارتش آمریکا و در همکاری با اشخاصی از 
و حامیان علنی آنان، از وولفوویتس و پِرل (دسته ی سازگارا و همایون 

وان به مدد و مایکل لِدین آمریکایی گرفته تا فرح پهلوی، نمی ت
محرومان جامعه شتافت، به فساد و فحشا پایان داد، آزادی بیان و 
مطبوعات را تأمین کرد و شکنجه و زندان را تعطیل، و سرانجام بهروزی 

 .مردم را متحقق ساخت
نکته ی اساسی ای که در چارچوب دمکراسی های سرمشق در 

 در غرب همواره مطرح بوده است عدم همکاری با کسانی است که
کُشتن آزادی دست داشته اند و باید بمثابه مرتکبان یا همکاران قتل 
های سیاسی، سرکوب کنندگان آزادی در دادگاه هایی چون نورنبرگ 

درست در همین روزهاست که مردم آزادیخواه شیلی . محاکمه شوند
سرانجام موفق شدند پینوشه را به پای میز محاکمه بکشانند و آن افسر 

راکه در نابودی دمکرات ها و آزادیخواهان آن کشور شرکت آرژانتیتی 
آیا این بخاطر دادگاهی کردن . جسته بود در اسپانیا به دادگاه بکشانند

قاتالن یا همکاران قاتالن بیژن جزنی و سعید سلطان پور است که این 
های متنبه دست همکاری به وزیر شاه مغلوب در امر سانسور، » چپی«

و سازگارای سپاه پاسداران و همکار دفتر ولی فقیه داریوش همایون، 
داده اند؟ همکاری برای برپاداشتن یک حکومت دمکراتیک در 

قصد نه . همکاری با آزادی کُشان و شرکاء آنان مسلماً میسر نیست
خدمت به مردم است و نه آزادی و بهروزی آنان، بل شرکت در قدرتی 

این نویسنده .  پرورانده انداست که سی سال و اندی آرزویش را در سر
را کوچکترین تردیدی نیست که همدستی سردمداران این طرح و دنباله 
روان حرفه ای آنان درد و غم مردم و نسل های آینده ی ایران را ندارند، 
بل همچون سید حسن تقی زاده پای در راهی گذاشته اند که در بهترین 

 1933به امضای قرارداد حالت آنان را، همچو او، از مشروطه خواهی 
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نفت و ریاست سنا در حکومتی خواهد رساند، که بهتر از رضاخان و 
 .فرزند خلفش عمل نخواهد کرد

اثبات اینکه چرا این ترفند طرحی راستین برای استقرار دمکراسی 
در ایران نیست و به البی صهیونیست و باند بازان واشنگتن مربوط است 

مهوری الئیک و دمکراتیک در این از حذف امر ج. بس آسان است
طرح که بگذریم، نمی توان این امر مهم را نادیده انگاشت که بالفاصله 

که سال ها در صفوف » روشنفکرانی«پس از نشر طرح دهها نفر از 
چپ قرار داشتند و امروز علناً با سلطنت طلبان همکاری دارند، به این 

 همایون، و حتی فرح طرح پیوستند و سردمداران سلطنت طلبان چون
آیا همایون و فرح از . پهلوی نیز بالفاصله به تأیید آن دست زدند

شرکتشان در رژیم گذشته که آن همه جنایت مرتکب شده بود و آن 
ثروت های عظیم مملکتی را مصروف آهن پاره های آمریکایی، 

کرده بود اظهار ندامت ...  ساله ی پادشاهی، و 2500ساواک، جشن 
حتی هنگامی که رئیس جمهور آمریکا کلینتُن و وزیر . د؟ خیرکرده ان

 مرداد اظهار تاسف کردند، سلطنت طلبان به 28خارجه اش از کودتای 
کوچکترین شاهدی وجود ندارد که . آن ها تاختند و طلبکار هم شدند

 مرداد که سرچشمه ی همه ی 28اینان از موضع خود در مورد کودتای 
در واقع، آنانی که به . ست دست شسته باشندبدبختی های امروزی ما

صف سازگارا و همایون پیوسته اند کسانی هستند که از آرمان های 
دست شسته اند و ) یعنی خدمت به جامعه ی ایرانی(ادعایی پیشین خود 

این تقی زاده بود که با . از گذشته ی خود اظهار ندامت می کنند
شست و نه رضا خان از پیوستن به دولت رضاخان از مشروطه دست 

 .مطلب چون آفتاب نیمروز روشن است. مواضع محمد علی شاهی اش
افزون بر این، آیا قابل فهم است که مطبوعات مهم غرب به ناگهان 

حیثیت «با شخص گمنامی چون سازگارا مصاحبه کنند؟ شخصی که 
قابل مالحظه اش تنها از دستخط مایکل لدین، البیست صهیونیسم، 

ی می داند که چنین مطبوعاتی افراد اهر بچه مدرسه !  کندتراوش می
ناشناس را با جام جهان نما نمی یابند، بل مراکزی هستند که شخصیت 

تئوری توطئه باطل «و این سخن را تحت مد روز که . سازی می کنند
این هم از آن ترفند هاست که خواسته اند با . به سخره نگیرند» است

ئوری توطئه چنین نتیجه گیرند که هیچگاه توطئه تفسیر نادرست از رد ت
بود، و اظهار تاسف » قیامی مردمی« مرداد 28مثالً : ای در کار نیست 

رد تئوری توطئه به این معنا نیست که ! دولت کلینتون هم بی ربط است
قدرتمندان توطئه نمی کنند، بل بدین معناست که برآیند تاریخ نتیجه ی 

عوامل و زمینه های متعددی است که توطئه توطئه نیست، بل حاصل 
 .یکی از آن هاست

این را هم از یاد نبریم که یکی از اصول اساسی دمکراسی غربی 
این درست همان اصل مهمی است که . اصل پاسخگویی به مردم است

همایون از همان ابتدای کار در موردش اغماض  -یاران طرح سازگارا
آیا . ا دمکراسی بر مال می کندکرده اند و این ضدیت آنان را ب

اپوزیسیون نیĤموخته است از خاطیان گذشته بخواهد در برابر مردم 
. مثال ساده ای بزنیم. پاسخگو باشند خود می تواند به مردم پاسخگو باشد

پس از زلزله ی بم برخی از گروه های اپوزیسیون خارج کشور با 
مک های خود را به بازکردن حساب بانکی از ایرانیان خواستند که ک

اینکه چقدر به این حساب ها ریخته شده . آن حساب ها واریز کنند
اما آیا این گروه . شاید صناری هم نریخته شده باشد. است روشن نیست

ها نباید ریز دریافتی های خود را اعالم می کردند و ترتیب مصرف آن 
خته شده را در ایران به اطالع عموم می رساندند؟ اگر صناری هم نری

باشد، باز هم باید آن را، بنابر اصل پاسخگویی دمکراتیک، اعالم می 
اما اگر کَس چشم موریانه دید، گزارش مالی زلزله ی بم هم . داشتند
امضا کننده ی طرح » ده ها هزار«شاید هم دلیل این باشد که از ! بدید

همایون حتی یک تن هم صناری به این حساب ها واریز -سازگارا
 عدم اطمینان همانان به این مدعیان  که خود البته--ه بوده باشد دنکر

 !قدرت سیاسی باشد
 این نکته ی کنند میفراموش » پیشتازان دمکراسی«ین آنچه ا

ظریف تاریخی است که مردم با تکیه به حافظه تاریخی خود و 
اسالفشان می دانند که نباید به هر کسی که الف از آزادی و خدمت به 

. د اعتماد کنند و به این آسانی به دنبال آنان نخواهند شتافتمردم زن
رمز پیروزی شخص مصدق یکی بیش نبود، پایداری اش در سخنان و 

 1320مردم شهر نشین ایران در فردای شهریور . مواضع دمکراتیک اش

یک نفر را به عنوان مرد پایدار مبارزه برای دمکراسی می شناختند و 
او را آزادیخواهی پاسخگو و پاسخ خواه می . دهدایت او را پذیرفتن

فرصت طلبانی چون عبدالقدیر آزاد، مکی، و بقایی که به او . شناختند
پیوستند بخودی خود چیزی نبودند و با همه ی سازش هایشان با دربار و 

از . سفارت های خارجی نتوانستند جای مصدق را در دل مردم بگیرند
اگر خمینی توانست در بیابان . نمی شودآنان امروز جز بد نامی ذکری 

برهوت سیاسی فراهم آورده ی شاه با تکیه به سخن پایدار خود مردم را 
به دنبال خویش بکشاند، اما بزودی مردم خود را مارگزیده یافتند، مار 
گزیده هایی که تجربه ی تلخ خاتمی نیز آنان را بکلی نسبت به سیاست 

 .بازان بی اعتمادشان کرده است
اگر مردم در این وادی بی اعتمادی دل به هدایت کَس یا کسانی 

 که ایشان از همان آغاز پرونده ی پاکی داشته باشند و در ددهند بای
این اعتماد . عمل امروز و فردایشان با بدکاران دیروز آلوده نباشند

که البته پس از (چگونه پدید خواهد آمد؟ از طریق مبارزه ای طوالنی 
در کنار مردم و ) چهارم قرن برای بسیار از مدعیان دیر استاتالف یک 

شرکت ایشان، با هزار و یک شکل مبارزهء منفی و نافرمانی مدنی  با
که باید با هشیاری و ) در نوشته های پیشین سخن گفته ام که از آن ها(

از تغییر رژیمی که به . فراست در بزنگاه های تاریخی جهش کیفی کنند
ونیست و باندِ بازان واشنگتن و با بودجه های کالنی که مدد البی صهی

آخرینشان طرح ( سال گذشته کنگرهء آمریکا تصویب کرده 25طی 
سناتور کانزاس برآون بک بود که به تصویب رسید و دیگری آنست 
که مایکل لدین و فری انتِرپرایز اینستی تیوت به سنای آمریکا عرضه 

برسد، آبی برای مردم و » نتیجه «به) داشته اند و در دستور است
دمکراسی گرم نخواهد شد، بل جیب های پر را پر تر و برخی جیب 

 .های خالی را هم پر خواهد کرد
 )2005نهم فوریه  (سانفرانسیسکو کرونیکل ه روزنامهبطوریک

بسیاری از «گزارش می کند، اینگونه می نماید که کابینه ی بوش و 
مردم «ر نظر دارند که بجای مذاکرات اروپا ی آمریکا د» اعضای کنگره

وضعیت «وی از نطق ساالنه ی بوش پیرامون » .ایران باید قیام کنند
امشب به مردم ایران من می گویم که آنگاه «: نقل می کند که » کشور

بنابر » .که شما برای آزادی خود برخیزید آمریکا با شما خواهد بود
ماه پیش یک نماینده ی جمهوریخواه نوشته ی همین روزنامه، باز هم یک

 Ileana(لِتینِن -فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا به نام ایلِنا رس
Ros-Lehtinen ( الیحه ای تحت عنوان قانون حمایت از آزادی در

 پیشنهاد کرد که مطابق آن) Iran Freedom Support Act(ایران 
ون های اپوزیسیون  به رادیو و تلویزی»کمک مستقیم«دولت اجازه ی 

این الیحه از سوی یک نماینده ی مجاری . خواهد داشت) سلطنت طلب(
و حامی ) (Tom Lantos(االصل حزب دمکرات به نام تام النتُس 

یکی از دریافت کنندگان احتمالی این کمک «. نیز حمایت شد) اسرائیل
 ساعته ی 24خواهد بود که یک ایستگاه » )NITV. (وی.تی.آی.اِن
زیونی ماهواره ایست متعلق به ضیاء آتابای، فرزند مِهتر محمد رضا تلوی
ما بر این نظریم که آنچه در ایران «او به این روزنامه می گوید . شاه

مورد نیاز است تیرو تفنگ نیست، بلکه اطالعات در باره ی دمکراسی 
آیاالت متحده بایستی به یک بحث دمکراسی در ایران دامن . ... است
، آتابای )دیگری(به منظور تبلیغ برای دریافت بودجه ی کالن » .بزند

دستگاه پخش به » مهمترین«که مدعی می شود که تلویزیون او، که 
نظرات یک میلیون ایرانی مقیم آمریکا را نمایندگی «سمت ایران است، 

نام گذارده اند » روش همبستگی«هوادران این راه آن را ). 3( »می کند
لهستان در عصر کمونیسم ) Solidarnosc( همبستگی و آن را به جنبش
اما به عقیده ی این روزنامه،  ایران سازمانی مشابه . تشبیه می کنند

در حالی که دولت به سرکوب تدریجی «لهستان را ندارد و » همبستگی«
مخالفان مشغول است، احزاب سیاسی، گروه های دانشجویی، و سازمان 

 ».سم و در حال عقب نشینی هستندهای غیر دولتی آن بسیار منق
یکم، چنانکه در باال هم آمد، . ازین نوشته چند نکته استباط می شود

البی صهیونیست دست اندر کار تصویب بودجه ی جدیدی است؛ دوم، 
سلطنت طلبان اهل مبارزه نیستند و می خواهند با پول های دریافتی از 

در ایران » دمکراتیکبحث «همان استراحتگاه های تهرانجلسی خود به 
در ایران صد سال سابقه دامن بزنند، گویی برای یک چنین کاری که 

کاباره های » هنرمندان« به بودجه های میلیونی آمریکا و متفکران دارد
سوم، آمریکای بوش مسلماً، همچون مورد عراق، . تهرانجلسی نیاز هست
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و بکوب برای زدن حکومت اسالمی به رادیو و تلویزیون های بزن 
... بسنده نخواهد کرد و از جنگنده های هوایی، نیروی دریایی و 

چهارم . استفاده خواهد کرد و ایران را به خاک و خون خواهد کشید
که نظراتشان در روزنامه ی فوق الذکرو (عناصر آگاه آمریکایی 

به وضعیت )  منعکس می شوندواشنگتن پست و نیویورک تایمز
ند و از همین روست که می کوشند مانع اسفناک اپوزیسیون واقف

یک «آنان بنیکی می دانند که اگر این . سیاست احمقانه ی بوش بشوند
ادعایی ماهی یک دالر هم به صندوق اپوزیسیون سلطنت » میلیون

امضا » ده ها هزار« نخواهد بود؛ اگر آن ریزند، نیازی به خرج از سیاب
ند در خارج از شبکه ی کننده براستی دمکرات بودند یا می توانست

اینترنت کنار هم بنشینند، کار براندازی رژیم نیازی به لشگر کشی 
 !آمریکا نمی داشت
مایکل لِدین آنقدر جسارت » طرح رفراندم کشوری،«طراح اصلی 

به خرج می دهد که می گوید سخنگوی وزارت خارجه ی آمریکا را 
» ن تغییر رژیم نیستسیاست ما در ایرا«که اخیراً اظهار داشته بود که 

] سخنرانی بوش پیرامون[گذاشت، ] سلول زندان[اطاق ساکتی «باید در 
 را به دست او داد، و او را واداشت تا آن را صد بار وضعیت کشور

او از » .بخواند، و سپس او را به مأموریتی به اردوگاه فلوجه اعزام کرد
د و می گوید بوش در مورد ایران داد سخن می ده» دو نطق انقالبی«

او که در کتابش منتشره یکسال پس از ! »پیگیری کرد«باید آن ها را 
نهضت ملی تحت ) Debacle. The American Failure in Iran(انقالب 

 کثیفمی نامید و مصدق را، به سبک » دیوانگی ملی«هدایت مصدق را 
خان پیژامه پوش و « شرکت سابق نفت، ترین پروپاگاندیست های

معرفی می » حمایت حزب توده«و مورد » یغ با خلقیاتی آتشیننطاق بل
افتخار مردم ایران به سنت دیرینه ی «، اکنون از )13 و 9صص (کرد 

ان را ایشان سخن می گوید تا سازگارای سپاه پاسدار» حکومت بر خود
 Faster, please. Iran needs“( .به عنوان یک دمکرات جابزند

change. We need to help — now.” ( 
از دیگر سوی، این را نباید از نظر دور داشت که هنوز برای 
قدرتمندان دیگری در واشنگتن سازمان مجاهدین نامزد اصلی جانشینی 

بنابر . حکومت کنونی است، نه سلطنت طلبان یا ژنرال های بی لشگر
نوشته ی برخی از مطبوعات آمریکا، لشگر مجهز چهار هزار نفری 

اق در زیر چتر حمایت آمریکا به مراتب توانایی مجاهدین در عر
بیشتری برای سرنگونی رژیم را دارد تا هر گروه دیگری که در 

پوشش تبلیغاتی اخیر . شهرهای اروپا یا آمریکا لنگر انداخته است
افشاگری های سازمان مجاهدین در مورد اقدامات هسته ای حکومت 

ر آن سازمان در برابر ایران خود شاهد خوبی است بر کاربری بیشت
ین را از نظر دور دارند که، چنانکه امدعیان قدرت نباید . رقبایشان

چرچیل در پارلمان بریتانیا در پاسخ به رقبای معترض به اتحادش با 
نه دوستان دائمی ) یا هر قدرت بزرگ دیگری(استالین گفت، بریتانیا 

بوش . لت هاستدارد نه دشمنان دائمی؛ آنچه دائمی است منافع آن دو
نه دشمن شخصی  است و نه رجوی، و» شاهزاده«نه شیفته ی آن 
هر کسی بتواند بهتر منافع او را تأمین کند، نامزد . هاشمی رفسنجانی

روزگاری صدام حسین در قاهره به استخدام سیا در می آید تا . اوست
عبدالکریم قاسم را ساقط کند تا خطر لطمه به منافع آمریکا از طریق 

سترش کمونیسم در عراق بر طرف شود؛ روزگاری صدام تحریک گ
می شود و مورد حمایت همه جانبه قرار می گیرد تا رژیم تهران را 
سرنگون کند؛ دیگر روز با لشگر کشی صدام ساقط می شود تا چلبی و 
سپس عالوی، و خدا داند پس فردا چه کسی جای آنان نشانده شود؛ 

ه با شوروی، و دیگر روز لشگر کشی روزگاری القاعده برای مبارز
 .امر به کسی مشتبه نشود. برای نشاندن کرزای بجای القاعده

اما در صورتی که باند بازان واشنگتن و البـی صهیونیسـت موفـق              
شوند بوش را وادارند که، برغم مخالفت روزافزون مـردم آمریکـا بـا              
گسترش جنگ، مخالفت های آشکار حزب دمکرات، و نیز سرسـختی      
اروپا، دست به حمله یا تجاوزی بـه ایـران بزنـد، اگـر رژیـم کنـونی،                  
همانند فردای حمله ی عراق تقویت نشود و سقوط کنـد، چپـی هـای               
متنبه نمی توانند به این امید دل ببندند که، همچـون فـردای شـهریور               

، فضای بازی برای حـزب بـازی و ارضـای قـدرت طلبـی هـای                 1320
تمل است که جنگ داخلی صـورت      خویش خواهند یافت، چه بس مح     

گیرد و ایران به جهنمی بدتر از عراق تبدیل شود؛ در آن صورت بعید 

امضا کننده ی طرح جـز تنـی        » ده ها هزار  «به نظر می رسد که از آن        
و اگــر هــم آمریکــا موفــق شــود آرامشــی . چنــد بــه ایــران بازگردنــد

از نـوع   گورستانی برقرار سازد، باز هم فضایی برای حزب بـازی هـای             
پس از سقوط رضا شاه وجود نخواهد داشت، چه این بار دیگر قـدرت              

 .بزرگی چون شوروی در کار نیست
کوتاه سخن، مردم ایران دیگر مرعوب تبلیغات کسانی نخواهند شد 
که در یک مقاله در برابر پرزیدنت وودرو ویلسون از لنین همچون 

نبال کاروان فروغ آزادیبخش دفاع می کنند و از دیگر سوی به د
 .همایون روان می شوند -سازگارا

 .چنین کسانی مردم ایران را دستِ کم گرفته اند
  :پانویس ها

تکثیر از جانب سازمان » باندهای ضد انقالبی خارج از کشور را افشا کنیم،«) 1
 آبان 14، 83.  اکثریت، شکاردانشجویان فدایی خلق ایران، اکثریت، در فرانسه؛ و 

جبهه ی مصدقی   اکثریت فعاالن جامعه ی ایرانی دفاع از حقوق بشر وارگان. 1359
جالب است که در این . ها را سلطنت طلب و همکار علی امینی و غیره معرفی کرد

سلطنت » متفکران«سال های اخیر تنی چند از همین انقالبیون جلسات متمادی با 
س کوتاه از آن  راهی ب–طلب، از جمله داریوش همایون، برگذار می کردند 

افتراهای استالینی تا غرق شدن در آغوش عمال زژیم های کشنده ی جزنی و سعید 
 .سلطانپور

و نقش البی صهیونیست و فعال صف اول ) Free Enterprise Institute (در مورد) 2
 :نگاه کنید به » ائتالف برای دمکراسی در ایران،«در ) Michael Ledeen (آن

cracy in Iran WebsiteCoalition for Demo) org.cdi.www ( حامیان
 : آمریکایی این مؤسسه عبارتند از 

Hon. Frank Gaffney, Hon. Jack Kemp, Dr. Michael Ledeen,Mr. 
Bruce McColm, Dr. Joshua Muravchik, Ms. Danielle Pletka, Dr. 
Rob Sobhani, Prof. Raymond Tanter, Hon. James Woolsey 

همچنین نگاه کنید به مقالهء جیم لـوب در مـورد مایکـل         )سیا پیشین رئیس.(
  Jim Lobe, Shadowy Neo-Cons Adviser on Iran : لدین در اینترنت

خود مخارج این » میلیون میهن پرست و شاه دوست«معلوم نیست چرا این یک ) 3
 باید دست گدایی به سوی دولت آمریکا دراز کنند، تلویزیون را تأمین نمی کنند و

 !نفرشان طرح را امضا کرده اند» سی هزار«یا اینکه فقط 
 

 ...انقالب پرولتری و 
 

امتیاز دهی . توانست رضایت توده مردم را برای مدتی بدست آورد می
سلطنت مطلقه، هرگاه حاضر شود بیک چنین اقدامی دست زند، همیشه 

گیرد که در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد، امری   میدر هنگامی انجام
ای که خونین خواهد بود،  گردد، فاجعه ای دهشتناک ختم می که به فاجعه

ی سلطنت مطلقه، چه در عرصه سیاست داخلی و  کننده زیرا ابزار تعیین
چه در حوزۀ سیاست خارجی، فقط و فقط بر قدرت اسلحه، یعنی بر 

گفت  هلم اول، نخستین امپراتور رایش آلمان میویل. ارتش استوار است
رسان باشند و  توانند در برابر نیروهای دمکرات کمک تنها سربازان می

آخرین امپراتور نیز همین نظر را داشت، زیرا این هر دو تحت تأثیر 
 . تفکر سلطنت مطلقه قرار داشتند
ای که تا حدی انکشاف یافته  دمکراسی. دمکراسی عکس این است

هرگونه اندیشه و  تواند به مراه است با حق رأی همگانی که میه
همین . ها و تناسب قدرت آنها پی برد و آنرا لمس کند احساسات توده

شود تا برخی از طبقات در حال رشد از دست زدن به  شفافیت سبب می
و باز همین . اقدامات زودرسی که فراتر از توانشان است، خودداری کنند

شود تا طبقه حاکم داوطلبانه از برخی از مواضع خود  یشفافیت سبب م
تواند موجب شکست او  که دیگر قابل دفاع نیستند و اصرار بر آنها می

ها  مبارزه احزاب برای برخورداری از پشتیبانی توده. گردد، دست بردارد
از طریق مطبوعات و اجتماعات جانشین مبارزه میان شورشیان و 

؛ مبارزه احزاب با یکدیگر بر سر بدست آوردن گردد نیروهای دولتی می
 . گیرد ها در انتخابات مجالس انجام می اکثریت کرسی

. توانند رخ دهند ای اتفاقات غیرمترقبه به ندرت می بر چنین قاعده
اینجا احزابی در میدان مبارزه حضور دارند که توده از دیر باز آنها را 

داند که از هر  ته است و میای که آموزش سیاسی یاف شناسد، توده می
 . تواند انتظار داشته باشد حزبی چه چیزی را می

توان تحقق حوادث غیرمترقبه سیاسی را  با این حال در دمکراسی نمی
چرا که زندگی همیشه بر روال همیشگی خود تکرار . نادیده گرفت

http://www.cdi.org/
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های  توانند وضعیت طور مثال در سیاست خارجی ناگهان می شود و به نمی
ای سردرگم کنند که بر  ها را به گونه أل نوئی بوجود آیند که تودهکام

و عالوه بر آن در . اساس آن نتوان تصمیم توده را از قبل تشخیص داد
برند  ها نیز همیشه بخشی از مردم در شرایطی بسر می بهترین دمکراسی

. توانند بطور منظم در زندگی سیاسی شرکت جویند که بر مبنی آن نمی
های  گیری ش از توده فقط در موارد بسیار حساس در تصمیماین بخ

و در چنین مواردی این توده بدون آگاهی، . کند سیاسی دخالت می
و این بخش، . گیرد بدون تدبیر، کامأل احساسی و یا غریزی تصمیم می

کنند، از نیروی تقریبأ  هائی که با یکدیگر مشاجره می هرگاه حزب
تواند در تعیین سرنوشت ملت نقش  یبرابری برخوردار باشند، م

 . کننده را بازی کند تعیین
ای بسیار بدشگون داشته باشد، با این  تواند نتیجه هر چند این امر می

در دمکراسی حزب نیرومندی . گوئی کرد حال نباید در این باره زیاده
تواند کامأل  های عمیق دارد، نمی که در مناسبات اجتماعی  ریشه

رگاه در این لحظه نتواند اکثریت را بدست آورد، این ه. شکست خورد
ای که علیه او  افتاده سازد تا در میان عناصر عقب امر او را موظف می
ای بهتر روشنگری کند و به آنها آموزش دهد تا  رأی دادند، به گونه

انداز موفقیت بهتری به هجوم بعدی  بتوان با با نیروئی بیشتر و چشم
 .دست زد
 که این امر در کلیات در مورد دمکراسی صادق است، گونه همان

در مورد انقالب سیاسی پرولتری که در شرائط  دمکراتیک متحقق 
شود تا چنین انقالبی جنبه  دمکراسی سبب می. کند شود، نیز صدق می می

ریزی و بکاربرد خشونت عملی  آمیز بخود بگیرد و بدون خون مسالمت
آورد که امکان  یتی را بوجود میگردد؛ دمکراسی در عین حال وضع

گردد و برخالف  تحقق ناگهانی انقالب پرولتری بسیار محدود می
های سیاسی نوین کمتری را  های بورژوائی مبارزین و برنامه انقالب

بهمین دلیل نیز انقالب پرولتری یقینأ از دراماتیک زیادی . آفریند می
کند که از خود   میبرخوردار نیست و کمتر جلب توجه نویسندگانی را

های  این انقالب در مقایسه با انقالب. اند راضی و در پی جار و جنجال
های دراماتیک و  چرخش. بورژوائی خشک و سرشار از اشتیاق است

آور فراوان انقالب اخیر روسیه خود گواهی  های رسوائی جار و جنجال
  و را  تعییندهد که این انقالب، بر مبنای عواملی که محتوای واقعی ا می
 . کنند، انقالبی بورژوائی است می

آمیز انقالب پرولتری چنین  با این حال مخالفین سرشت مسالمت
پوشی  ای داوطلبانه از قدرت چشم کنند که هیچ طبقه حاکمه استدالل می

بسیار ابلهانه خواهد بود، . بدون تردید این ادعای درستی است. کند نمی
ای را وادار ساخت  حاکمه ان با نصیحت طبقهتو پنداریم که می هرگاه به

دار با  که داوطلبانه از قدرت درست بردارد و یا آن که طبقه سرمایه
شود که  چنان از معنویت اجتماعی برخوردار می پیشرفت تجدد آن

شود بدون مبارزه تمامی مواضع طبقاتی خود را ترک کرده و  حاضر می
 . دآنها را در اختیار پرولتاریا قرار ده

شود که در آن روز اشراف   اشاره می1789 اوت 4 هرچند به 
فرانسه در مجلس ملی آن کشور با اشتیاق فراوان از حقوق فئودالی خود 

 صوری داوطلبانه بود، اما در واقعیت  چشم پوشیدند، این امر اما از جنبه
آنها اشراف زیر فشار جنبش دهقانی بسیار دهشتناکی که اشراف را 

کرد همه چیزشان را از آنها بگیرد و یا آنها را نابود کند،  تهدید می
 . بدان مجبور شدند تا آن جنبش دهقانی را آرام سازند

تا زمانی که پرولتاریا به یک نیروی نیرومند و غالب بدل نگردد، 
اهمیت دمکراسی در آن . نخواهد توانست قدرت سیاسی را بدست آورد

 بدون آنکه زورآزمائی نیروها است که بزرگی قدرت پرولتاریا را
 .  سازد ضروری باشد،  نمایان می
تواند به قدرتی بدل شود و یا نه، به سرشت  این که ورقه رأی می

هرگاه آنها لمپن پرولتاریائی . دهند کند که رأی می کسانی ربط پیدا می
زید و  رود که از صدقه ثروتمندان می باشند که به پای صندوق رأی می

های آنان گرسنه خواهد ماند، و یا کارگران مزدوری که  بدون کمک
ارباب «داران به مثابه  اند و به سرمایه هنوز دارای منش لمپن پرولتاریائی

دانند، در آن  نگرند و موجودیت خود را مدیون آنان می خود می» نان ده
تواند قدرت  های رأی نمی صورت چنین پرولتاریائی از طریق صندوق

های رأی  و هرگاه چنین پرولتاریائی به پای صندوق. دسیاسی فتح کن

رود، خواهد کوشید قدرت سیاسی را به کسانی واگذار کند که حاضرند 
 . تر بخرند رأی او را گران

اش به او وابسته است و بدون او  ای که زندگی اما پرولتاریای جامعه
 ای هرگاه در چنین جامعه. نابود خواهد شد، به گونه دیگری است

پرولتاریا به اکثریت بدل گردد و بر اهمیت اجتماعی آن آگاه باشد، در 
آن صورت رفتن او به پای صندوق رأی و ریختن آن به حساب یک 
حزب سوسیالیستی بیانگر آن است که چنین پرولتاریائی به نیروی خود 

 . واقف است و در پی آن است که از آن بهره گیرد
 قـدرت   حـدوده دمکراسـی   مروشن است کـه حـق رأی تنهـا در           

مزه خواهد بود هرگاه بخـواهیم در مبـارزه جهـت             بی. شود  محسوب می 
بـا ابـزار   .  به ابـزار دمکراتیـک متوسـل شـویم        خود دمکراسـی  تحقق  
گرا مطالبه کـرد و       توان دمکراسی را از رژیمی خشونت        نه می  آمیز صلح

سـیار  این امـر چـه ب     . توان از آن در برابر چنین رژیمی دفاع کرد          نه می 
 . نادیده گرفته شد

کسب شـده    ، آنجا که تا چندی پیش کمی دمکراسی         در قاره اروپا  
 هنـوز های بزرگ     دولت، همه جا بخش نیرومندی از ساختار قدرت         بود

 کشورها دولت مرکـزی نظـامی وجـود         اینۀ  هماستبداد مطلقه بود، در     
حتـی جمهـوری   . داشت که برخی از آنها حکومت سلطنتی نظامی بودند     

رانسه نیز بسیاری از میراث دوران سلطنت را حفظ کرده بود و بهمـین              ف
 . نامیدند دلیل در مواردی آن را جمهوری امپراتوری اما بدون امپراتور می

مهم آن بود که در این کشورها بتوان دمکراسـی کامـل را مسـتقر           
هـای    اما بدون بکاربرد خشونت امکان رهائی از چنگـال سـلطنت          . کرد

 .هائی حق رأی کفایت نمیکند در برابر چنین رژیم. ن نداشتنظامی امکا
های سیاسی حزب مـا       با این حال برخی از رفقای ما بخاطر پیشرفت        

که از طریق حق رأی همگانی در محـدوده حکومـت سـلطنتی نظـامی               
امیدوار بودند که پرولتاریا بتواند از طریقی سعادتمندانه به          ممکن گشت، 

لطنت دست یابد و این بدان معنی است کـه          قدرت سیاسی در محدوده س    
افزایـد و     ای نامحسوس به دامنه قدرت خود بی        تواند به گونه    پرولتاریا می 

شود که مواضـع خـود را یکـی پـس از              سلطنت نظامی خود متوجه نمی    
 . دهد دیگری از دست می

شد که  این درک با تئوری کاهش تضادهای طبقاتی توضیح داده می      
 . ایم ن در پیش سخن گفتهدرباره نادرستی آ

 هرگاه سوسیالیسم بتواند پنداشتند هائی بودند که می حتی سوسیالیست
ای بدل گردد که سلطنت بتواند به کمک آن هـوس فتوحـات               به وسیله 

 امکان گرایش سلطنت بـه سوسیالیسـم        ،  ها را ارضاء کند     خود در کلنی  
 .توپخانه در برابر حقوق خلق: وجود خواهد داشت

هـای    برای سرنگونی قهرآمیز سـلطنت     پنداشت  داشت که می  این بر 
در حقیقت  ،  های تدریجی را جانشین انقالب ساخت       توان رفرم   نظامی می 

در دو دهه پیش از آغاز جنـگ ایـن          .  انقالب قرار داد   در برابر را  رفرم  
اما این مبارزات   . های حزب ما بدل گشت      مسئله به موضوع اصلی مبارزه    

در نتیجـه   زیرا انقالبی که قرار بـود       ،  دست دادند موضوعیت خود را از     
 . ها رخ ندهد، واقعأ تحقق یافت رفرم

اما با این حال . باین ترتیب ما انقالبیون در برداشت خود محق بودیم      
 . ای که ما انتظار داشتیم، رخدادها بوقوع نپیوستند به گونه

جـه  های نظامی را پـذیرفت و در نتی         تمامی جهانی بورژوائی سلطنت   
. کرد پرولتاریا باید به تنهائی برای تحقق جمهوری دمکراتیک مبارزه می  

بهمین دلیل نیز ما بر این باور بودیم که یک چنـین جمهـوری زمـانی                
تواند تحقق یابد که پرولتاریا به اندازه کافی از توان برخورد با تمامی           می

ری این بدان معنی است که تحقق جمهو      . طبقات متملک برخوردار شود   
زمـان    دمکراتیک و کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریـا بـا هـم هـم             

شوند، در نتیجه تحقق جمهوری دمکراتیک از همان آغاز به جمهوری  می
 . شود دمکراسی بدل می سوسیال

توانسـتیم از درون بـر    مـی هرگـاه  توانست تحقق یابـد،   این امر می 
هـر  . شـد    مـی  زمان آن نباید به آینده دوری موکول      . سلطنت غلبه کنیم  

اندازه به دامنه قدرت سوسیال دمکراتـی از طریـق حـق رأی همگـانی               
دسـت    همان نسبت نیز سوسیال دمکراتی از امکـان بـه           شد، به   افزوده می 

گشت و درنتیجه زمـان     های مجلس برخوردار می     آوردن اکثریت کرسی  
 . شد تر می برخورد قاطع و نهائی با سلطنت نیز نزدیک

شویم، سلطنت آن جنگ عبث      ه این زمان نزدیک   اما پیش از آنکه ب    
در این زمان سوسـیال     . اش گشت   را آغاز کرد که موجب نابودی نظامی      
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دمکراتی در آلمان تا به آن اندازه نیرومند گشته بود که نابودی نظـامی       
در برابر دشمنان خارجی همراه با نابودی سیاسـی در درون امپراتـوری             

اریا هنوز به آن اندازه نیرومند نگشته بود که اما با این حال پرولت   . گردد
 ،بـود ای را که در نتیجه آن فاجعـه بدسـت آورده    بتواند قدرت سیاسی  

جنـگ  از یکسـو    ، زیـرا    او کمتر قارد به حفظ قدرت بـود        .حفظ کند 
 از سـوی دیگـر بخشـی از پرولتاریـا           اش گشته بود و     موجب تضعیف 

ولتری به چند دسته تقسـیم      سرخورده گشته و در نتیجه اقشار انقالبی پر       
نتیجه آنکه پرولتاریا بجای آنکه در برابر دشمنان بورژوای خـود       . شدند

ای  خویانـه   برادرانـه درنـده   گرفتار جنـگ  ،  جنهواحدی را بوجود آورد   
 .گشت

در چنین شرایطی آنچه بدست آمد، نـابودی سـلطنت نظـامی بـود              
قانون هشـت  همراه با برخی اصالحات اجتماعی و از آن جمله تصویب   

 .ساعت کار روزانه
گـران    رسد که تضاد میان انقالبیون و اصالح        نظر می   اینک چنین به  

 در  پـس از انقـالب    هـم     اما این تضـاد، آن    . دیگربار شدت گرفته است   
ای   سـتیزه «از  » ای بـی فایـده      خاطره«حقیقت چیز دیگری نیست مگر      

 . »هوده بی
ین گشت، با تمـامی  قانون اساسی امپراتوری که پس از انقالب تدو   

نقاط ضعف آن، به انـدازه کـافی امکانـاتی را در اختیـار پرولتاریـای                
قـدرت   آمیـز بـه   دهد که بتواند از طریق مسـالمت  سوسیالیست قرار می 

 . سیاسی دست یابد
از آنجا که این قانون اساسـی هنـوز از ثبـات چنـدانی برخـوردار       

دفـاع از آن بـه   نیست، این احتمال وجـود دارد کـه پرولتاریـا بـرای          
اما هیچ علتی برای نابودی قهرآمیز ایـن قـانون          . خشونت متوسل گردد  

 . اساسی وجود ندارد
ای از سرنگونی قهرآمیز و  کسی که امروز در آلمان با چنین انگیزه   

گوید، حتی اگر در حال حاضر مخالف کودتا          نوسازی انقالب سخن می   
 از طلـوع آفتـاب      باشد، به کسی شباهت دارد که چون ساعت سه صبح         

دار نسازد، بر این بـاور        خبر داده است، برای آنکه اصول خود را خدشه        
 .است که باید در هنگام ظهر نیز از طلوع آفتاب سخن بگوید

چنین انقالبیونی در پی آنند که کار گذشته خود را امروز کوچک            
 1918آنها متوجه نیستند کـه انقـالب دیـروز، یعنـی انقـالب           . بنمایند
 چه تحوالت اساسی گشته و چگونه شالوده مبارزه برای کسـب            موجب

 . .  قدرت را متحول ساخته است
، وظیفه کنونی ما آن نیست که در پی فروپاشی قانون اساسی باشیم           

بلکه باید در جهت گسترش حقوق دمکراتیکی گام برداریم که در این            
ـ . اند  قانون اساسی تدوین شده    ی، بلکـه از  نه از طریق نابودی قانون اساس

. تواند قدرت سیاسی در آلمان را بدست آورد         طریق اتحاد پرولتاریا می   
طلبـان کـه سـبب        برجسته ساختن تضادها میـان انقالبیـون و اصـالح         

شود، خـود یکـی از موانـع بـر سـر راه تحقـق                 جلوگیری از اتحاد می   
حاکمیت پرولتاریا است، برای تحقق انقالب اجتمـاعی، سوسیالیسـم را          

بخاطرش تالش   ها  داری ساختن، که همگی سوسیالیست      سرمایهجانشین  
 . هر نامی که آنها را بنامیم کنند، آنهم به می

 :ها پانویس
زبانان  ی مستقل یا ایالت که فرانسوی  منطقه23کشور سوئیس تشکیل شده است از  -19

شافت  زبانان این کشور آنرا آیدگنوسن و آلمانی Kanton را کانتون  آن سوئیسی
Eidgenossenschaftهائی که سوگند وفاداری و اتحاد  نامند، یعنی تعاونی  می

 میالدی سه ایالت 1291برای نخستین بار در سال . اند ابدی با یکدیگر را خورده
با یکدیگر متحد شدند و بتدریج  Unterwald و اونتروالد Uriسوئیس، اوری 
ند و کشور سوئیس را بوجود های دیگر به این اتحادیه پیوست ایاالت یا کانتون

 .آوردند
شان بیشتر از حدی بود که قانون  بر اساس این قانون مردانی که درآمد ساالنه -20

منظور کائوتسکی . توانستند در انتخابات شرکت کنند بینی کرده بود، می پیش
این است که برخی از کارگران که دارای تخصص سطح باالئی بودند و سطح 

شان بیشتر از مقداری بود که در  اال بود که درآمد ساالنهدستمزدشان آن چنان ب
 . قانون انتخابات نوشته شده بود، از حق انتخاب کردن برخوردار شدند

یک مسئله  در اینجا باید به«: کائوتسکی در زیرنویس خود چنین نوشته است -21
 به این نقد من چنین پاسخ“ دولت و انقالب“لنین در اثر خود . شخصی اشاره کنم

 ارسال 1891 ژوئن 29تقد بر برنامه ارفورت که انگلس آن را در «: داده است
 .و غیره» چاپ شد» زمان نو“داشت و ده سال بعد در 

ای تصور کند که آن نقد را انگلس درباره طرح  بر این مبنی باید هر خواننده -22
 10 او آن نقد را برای من فرستاد و من آنرا. برنامه ارفورت من نوشته شده بود

داشتم و افکار عمومی را از اهمیت این نوشته محروم  سال در کشوی میز خود نگاه
گفتار مرا خوانده باشد  که همراه با نقد انگلس منتشر  هرگاه لنین پیش. ساختم

کردم، در آن صورت باید بداند که این نقد درباره طرح من نوشته نشده بود، بلکه 
ن زمان حزب سوسیال دمکرات آلمان تهیه نقدی بود بر طرحی که هئیت رئیسه آ

انگلس نه به من، . کرده و برای بررسی کارشناسانه در اختیار انگلس قرار داده بود
پاسخ داده بود و این پاسخ پس از مرگ لیبکنشت در میان ) 22(بلکه به لیبکنشت 

 .را منتشر کردم میراث او یافته شد و من با شتاب هر چه بیشتر آن
ئیت رئیسه حزب طرح برنامه دیگری را تهیه کردم که مورد تأئید من جدا از ه -23

ای را که بر  انگلس و ببل قرار گرفت و سپس کنگره حزب در ارفورت برنامه
 .»اساس آن طرح تدوین شده بود، تصویب کرد

 1919 زاده شد و در سال 1871در سال Karl Liebknecht کارل لیبکنشت  -24
او یکی . ست افسران دست راستی آلمان کشته شدد همراه روزا لوکزامبورگ به به

 عضو 1876وی از . الملل دوم بود از بینانگذاران حزب سوسیال دموکراسی و بین
.  بودVorwärts» به پیش«ی   سردبیر نشریه1891هیئت تحریریه و از سال 

 به 1916 عضو مجلس مجلس رایشتاگ بود و در سال 1912لیبکنشت از سال 
اما از آنجا که اکثریت حزب سوسیال .  رأی مخالف دادالیحه بودجه جنگ

دمکرات به این الیحه رأی موافق داد، از فراکسیون حزب در مجلس استعفاء داد و 
 همراه با لوکزامبورگ نخست گروه اسپارتاکوس را بوجود 1917-18های  در سال
  .گذاران حزب کمونیست آلمان بود  یکی از پایه1918و سپس در سال . آورد

 . نامیدند  میReichtagپارلمان آلمان آن دوران را رایشتاگ  -25
 در 1793 زاده شد و در سال 1744 در سال Jean Paul Maratژان پل مارات  -26

اوپس از پیروزی . ها بود او پزشک و عضو کلوپ ژاکوبین. پاریس کشته شد
تلقی ای منتشر کرد و در آن نام کسانی را که نزد او ارتجاعی  انقالب روزنامه

 و نیز سرکوب 1792او یکی از طراحان کشتار سپتامبر . کرد شدند، چاپ می می
یکی بدست یکی از مخالفین خود در .  بود1793ها در سال  هواداران ژراندیست

 . حمام کشته شد
 در آراس       1758 مه 6در  Maximilien Robespierre روبسپیر، ماکسیمیلین -27

 Arras بدست هوادارانِ خود اعدام   در پاریس1794الى  ژو28زائیده شُد و در 
هاى   عمومى رسته  به عضویت مجلس1789او حقوقدان بود و در سال . گشت

 را بدست  چپِ انقالبیون در پاریس فرانسه انتخاب گردید و به زودى رهبرى جناح
را بدست » حزبِ کوه«هاى انقالبى، رهبرى  روبسپیر بخاطر دفاع از ارزش. آورد

ها در رهبرى و هدایت این نیروى انقالبى  ورد و با شرکت در جلساتِ ژاکوبینآ
به رهبرى او سلطنت سرنگون گشت و لوئى شانزده . نیز نقشى تعیین کُننده داشت

نیز به جرم خیانت  Danton  از آنکه دانتون پس. و ملکه آنتوانت اعدام گردیدند
اى برخوردار  اندازه ز قُدرت تقریبأ بىبه انقالب، بدست روبسپیر اعدام گردید، او ا

ها همراه با دیکتاتورى فردى روبسپیر سراسر  گشت و حکومتِ وحشت ژاکوبین
هائى که به  اما دیرى نپائید که دولتِ ربسپیر در تحقُقِ وعده. فرانسه را فراگرفت

 را ها داده بود، عاجز ماند و همین امر سبب گردید تا هواداران روبسپیر او پابرهنه
 سرنگون ساخته و بدست خود به گیوتین بسپارند

 زاده شد و در سال 1759در سال   George Jacque Dantonدانتون، ژرژ ژاک  -28
های درخشان انقالب کبیر  او حقوقدان و یکی از چهره.  در پاریس اعدام شد1794

های دانتون که وزیر دادگستری بود، فرمان کشتار. مانند بود فرانسه و سخنرانی بی
 را صادر کرد و زمینه را برای تحقق حکومت وحشت روبسپیر 1792سپتامبر 

درباره . اما طولی نکشید و خود قربانی آن حکومت وحشت گشت. فراهم آورد
های زیادی نوشته  ها و نمایشنامه ها و زندگی سرشار از حادثه دانتون رمان اندیشه
 . اند شده

، Kazare Nicolas Marguerite Carnotکارنو، الزار نیکوالس مارگارت  -29
پس از .  درگذشت1823 زاده شد و در سال 1753زاده بود و در سال  اشراف

سرنگونی سلطنت در فرانسه، او در بوجود آوردن ارتش انقالبی نقش داشت و طی 
در همین دوران .  عضو هئیت رئیسه، یعنی کابینه ناپلئون بود1797-97های  سال

 وزیر جنگ 1800در سال . هم گشت و به آلمان گریختبه هواداری از سلطنت مت
پس از . شد و چون هوادار جمهوری بود، با پادشاهی ناپلئون بناپارت مخالفت کرد

جنگ واترلو و شکست ناپلئون، خانواده بوربون دوباره به فرانسه بازگشت و 
 بساط سلطنت را برقرار ساخت و کارنو مجبور شد به خارج از فرانسه در تبعید

 .بسر برد
او در . بود Wladimir Uljanow  لنین والدیمیر اولیانُفواقعى نام Lenin، لنین -30

ی    در شهر گورک1924 شُد و در سال زاده Simbirsk  در سیمبیرسک1870سال 
 Gorki سکو کهخانواده او به اشراف ادارى .  دارد، درگُذشتقرار در نزدیکى م

 جریان نارودنیکى وابسته بود و بخاطر شرکت بهتر لنین  برادر بزُرگ. تعلُق داشت
 دلیل لنین بسیار زود با جریانات انقالبى بهمین. در ترور تزار محاکمه و اعدام شُد

 تحصیالت خود در رشته حقوق، به پایان از  او پس. در ارتباط قرار گرفت
 مطالعه 1888-89 هاى سالطى . پترزبورگ رفت و در آنجا به وکالت پرداخت

 1895 سال در. ثار مارکس را شروع کرد و بشدت تحت تأثیر آن قرار گرفتآ
 که در آوردرا بوجود » اتحادیه مبارزه براى آزادى طبقه کارگر«بهمراه مارتُف 

 به کوشیدند میهاى مارکسیستى پترزبورگ متحد شُده بودند و  آن تمامى سازمان
 1896 سال فعالیت سیاسى درلنین بخاطر .  کارگرى سویه سیاسى دهند جنبش

 از  پس.  در آنجا بسر برد1899   سالتادستگیر و محاکمه و به سیبرى تبعید شُد و 
   تأسیس1898 که در سال »روسیهحزب سوسیال دِمکرات «بازگشت از سیبرى به 

 و ژنو در مهاجرت بسر لندن را در مونیخ، 1900-05هاى  سال. شُده بود، پیوست
 که اخگر را Iskra یخ با همکارى مارتُف و پلخانُف نشریه ایسکرادر مون. برد

  .داددهد، انتشار  معنى می
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، لنین باین نتیجه رسید که تنها از طریق ایجاد 1905 از شکست انقالب  پیش
اختالفِ .  پیروزى پرولتاریا را تضمین کردتوان میاى  حزبى از انقالبیون حرفه

 زمینه را 1903هاى حزبى در سال   از تاکتیکبرخى نظر در این باره و نیز درباره
حزب به دو . فراهم ساخت»  روسهدِمکراسىحزب سوسیال «براى انشعاب در 

در کوران . تقسیم شُد) اکثریت(و بلشویکى ) اقلیت(فراکسیون منشویکى 
کست خورد،  انقالب شآنکه از   لنین به روسیه بازگشت، اما پس1905انقالب 

 انقالب پیروزى از  او پس. دیگربار مجبور شُد به اُروپاى غربى مهاجرت کُند
 از  لنین پس.  آلمان به روسیه بازگردددولت کُمک با توانست  1917فوریه 

 بر سر تصرُف قُدرت سیاسى را مبارزهبازگشت به روسیه، با طرح تزهاى آوریل، 
 در ژوئیه همان سال با سیاسىصرُف قُدرت  او براى ت نخُستین کوشش. آغاز کرد

 1917 لنین درکتُبر رهبرىها توانستند به  با این حال بلشویک. شکست روبرو شُد
   تعطیل مجلساز   پس1918 ژانویه 18حکومت کرنسکى را سرنگون سازند و در 

. برگُزینند دولت  مؤسسان، لنین را بعنوان رهبر شوراى کُمیساریاى خلق و رئیس
 داد فراکسیون بلشویکى حزب سوسیال دِمکرات روسیه تغییر نام 1918  ر مارسد

 به فرمان حکومتی که لنین در بعد چندى .نامید» حزب کُمونیست«و خود را 
 غیرقانونى  احزابرأس آن قرار داشت، جز حزب کُمونیست، تمامى دیگر 

سمی حکومت بدل  روسیه شوروى به نهاد ردرحزبى  اعالن گشتند و سیستم تک
 مقابله با خرابى وضع براى از پیروزى در جنگ داخلى، لنین  پس. گشت

. شود می NEP  گرفت که مخفف آن اقتصادى، سیاست اقتصادى نو را در پیش
گیرى کُند و همین   از سیاست کناره1922 از سال بیمارىلنین مجبور بود بخاطر 

براى بقُدرت رسیدن استالین فراهم  زمینه او،امر سبب شُد تا برخالف تمایل 
 . گردد

 به 1940 زاده شد و در سال 1878، در سال Leonid trotzki لئونید تروتسکی -31
ی او  خانواده. نام واقعی او برنشتاین بود. دستور استالین در مکزیک به قتل رسید

ی جنبش کارگری  های برجسته تروتسکی یکی از چهره. از بهودان روسیه بودند
ها پیوست،  ها و نه به بلشویک او در هنگام انشعاب در حزب نه به بلشویک. بود

. شد وجود آورد که گروه کوچکی از حزب را شامل می بلکه جریان سومی را به
 به روسیه بازگشت و به سرعت رهبری 1917تروتسکی پس از انقالب فوریه 

 پیش از انقالب او و هوادارانش. دست آورد شورای انقالبی شهر پبرزبورگ را به
بطور عمده توسط او هدایت » انقالب اکتبر«. اکتبر به حزب بلشویک پیوستند

 کمیساریای 1917-18های  پس از پیروزی انقالب اکتبر تروتسکی طی سال. شد
دهنده و   کمیساریای امور جنگی، سازمان1925 تا 1918وزارت خارجه و از سال 

پس از مرگ لنین رقابت سختی . ودفرمانده کل قوای اتحاد جماهیر شوروی ب
مابین او و استالین برای در دست گرفتن رهبری کشور درگرفت که به شکست 

 از 1929 از دفتر سیاسیو در سال 1926تروتسکی در سال . تروتسکی انجامید
 به قزاقستان تبعید گشت و در سال 1928در سال . حزب کمونیست اخراج شد

تروتسکی سرانجام به مکزیک رفت و آنجا .  از روسیه بیرون رانده شد1929
ها و  الملل چهارم را بوجود آورد که هنوز نیز وجود دارد و در آن سازمان بین

تروتسکی در . نامند، عضو هستند احزاب کوچکی که خود را تروتسکیست می
.  به دست یکی از جاسوسان شوروی با یک قندشکن به قتل رسید1940سال 

 به جمهوری 1980محکوم شد و پس از آزادی در سال قاتل او به حبس ابد 
 . سوسیالیستی چکسلواکی رفت و ساکن آنجا شد

دستور   به1939 زاده شد و در سال 1885 در سال Karl Radekکارل رادک  -32
االصل بود و در زمانی که لهستان در اشغال  او نیز لهستانی. استالین کشته شد

ز پیروزی انقالب اکتبر سفیر شوروی در او پس ا. روسیه بود، جذب بلشویسم شد
ی مرکزی حزب کمونیست  عضویت کمیته  به1924 تا 1919از . آلمان شد

او به همراه بوخارین .  عضو هیئت اجرائی کمینترن بود 1924 تا 1921از . درآمد
های فرمایشی   در دادگاه1937جرم تروتسکیست بودن در سال  دستگیر و به

 .ان محکوم شد سال زند10استالین به 
 در محاکمات 1936 زاده شد و در سال 1883گرگوری زینوویف در سال  -33

. مرگ محکوم و اعدام شد به» تروریست فاشیسم«جرم  فرمایشی استالینی به
پس از پیروزی .  با قیام و یا کودتای اکتبر مخالفت کرد1917زینوویف در سال 

 عضو 1926 تا 1919سال ی اجرائی کمینترن و از  انقالب، مدتی رئیس کمیته
او در مبارزه میان تروتسکی و استالین، جانب . دفتر سیاسی حزب بلشویک بود

  . استالین را گرفت
 ...اشباح مارکس 

     
ها نزمان انسا ها در جهت طرد همبه این ترتیب که سمت و سوی آن

ن نوع یا. ن منطقی در پی گسترش آن استینچباشد  که از بازاری می
این ر باشند حتا اگای میهای منطقهاستهای سی ها محصول نوسانتضاد
 –ون موکراتیزاسید(ی رشد دموکراسی ها همراه با گفتار دربارهاستسی

  .و حقوق بشر باشند) مترجم
آن و یا  »متعارف«در حد  (حاتصنعت و تجارت تسلی -6
ارف را ی متعم کنندهقش تنظین) های از راه دورن تکنولوژیتریدهپیچی

. کنندفا میر اقتصاد و در اجتماعی شدن کار ایهای علمی، ددر پژوهش
د و تجارت اسلحه توان تولیر، نمیمگر از طریق یک انقالب تصورناپذی

ای بزرگ و در ه با خطرها کاهش داد بدون آن کو ی را متوقف کرد
ه و اما قاچاق اسلح.  نشدکاری مورد بحث مواجه د بیی اول با تشدیوهله

تمیز داد، » متعارف«تازه آن را از تجارت که بتوان ) محدود(زانی تا می
ه همیشه با آن دیگری بیگانه کش از قاچاق مواد مخدر مقام اول را پی

 .کند احراز می،ستنی
حات تسلی) مترجم -»بذرافشانی «Dissémination(توسعه  -7
 هستند، ند خواهان محدود کردن آنگوی ی که میدر خود کشورهائ اتمی
ختارهای دولتی قابل کنترل بود، ی سا لهها به وسیطور که تا مدت همان

ارج خحاتی نه تنها از کنترل دولتی یرشد تسل. ستپذیر نی گر امکاندی
 .ز کرده است بلکه بازار علنی اسلحه را نیز لبری،هشد

ود داشته گر از جنگ وجآیا هرگز نوعی دی (های قومیجنگ -8
ش و شوند، رو به افزای ت می هدایقعتیم م و مفاهیکه با وه) است؟
 ،تقومی بدوی نسبت به fantasme conceptuelوهمِ مفهومیِ . تکثراند
. ی کشوری، خاک و خونات ملی، مرزه ملت، حاکمی-دولت
دون تردید از نیروی بست و چیز بدی نی ودخبه خودی  یگرائ کهنه
توان منکر آن شد    چگونه میاما. ر برخوردار استناپذی لی تقلبا رهذخی

ی   له به وسی-اگر بشود گفت -گرکه وهم مفهومی بیش از هر زمان دی
 -ی هستی نهای از راه دور، و در خود زمیهکاز تکنی ناشی روند انفصالِ

-هستیمنظور ما از .  شناسی مفروض، کهنه و نسخ شده است-تموقعی
ه است که ارزش اولی اصلی ،)مترجم – (ontopologie شناسی -تموقعی 

ر، ناپذی  انفکاکیرا به صورت) on -کس(هستی شناختی هستی حاضر 
دهد  وند میی پ)مترجم – (toposو با مکانی   آنتِموقعیت و وضعیبا 
  به معنای،Topos( .شودن میابت و قابل تعریف تعییی ثه به طرزک

ن به  انفصال چوروند). کره به طور کلی استسرزمین، خاک، شهر و پی
ن ای(یابد  ز و پرشتاب توسعه میطرز نامتعارف و بیش از پیش متمای

 همان شتابی است که فراسوی قواعد سرعت، فرهنگ بشری را تا کنون
عنی گردد ی  ها بر میشهبه طریق اولی به اصل و ری ،)ساخته است مطلع

- رونش میای که از ابتدا بییگرائ است که کهنه» کهنه«به همان اندازه 
کردن ثباتی است که روند ن در واقع شرط مساعد برای برقرار ای. راند

 ک مکان به معنایر استواری در یه. اندازد یمان انفصال پیوسته به جری
 – (différance زتمایست که  بای پس می. است ت و رسوبتثبی

، )3(  جا شدن- به-ناشی از جا) 2( گذاری  ا فاصلهی محلی) ) 1( مترجم
 دوانی ملی، به شههر ری. آفریند، جاسازی کند و مکان دهدحرکتی 

دواند که   یمشه ری ضطراب مردمیاا عنوان مثال، در ابتدا در خاطره ی
نها  ت»out of joint«          .رند جا پذی- به-و یا جا ندا جا شده- به-جا

 .گذاری ی در زمان، فاصلهلکه فضا نیز هست، فضائبست زمان نی
توان قدرت فزاینده چگونه می. ها شبح-دولتی  ندهزایقدرت ف -9

العاده که فوق ها شبح-ن دولتو بی حد و حصر و بنابراین جهانی ای
ا و شرکت عامالن ستند یعنی قدرت مافی هداری هر و خالصانه سرمایثمؤ

 سابق اروپای شرقی ها و از جمله در کشورهایمواد مخدر در تمام قاره
 ها در همه جاشبح -ن دولتیستی را نادیده گرفت؟ ایبه اصطالح سوسیال

ه توان بگر نمیدهند، تا حدی که دینفوذ کرده و خود را عادی جلوه می
ای ه ندها را از فرایا حتا آشکارا آنا از هم تمیز داد و یرها دقت آن

ای را در نظر  به عنوان مثال صحنه. (ک کرددموکراتی کردن تفکی
 -ه و تلگرافی آن عبارت است از تاریخ یک مافیایم که طرح سادبگیری

 - که-نی موسولی- دولت- فاشیسمِ- توسط- به ستوه آمده-سیسیلی
 -دوگاه ار-نِ متفقی- با-مبولیکس - و-دهر فش- به طور-جتاًنتی

 و -شود متحد می- اطلس- اقیانوس- دو طرف- در-دموکراسی
 - که-یتالیائی ا- مسیحی- دموکرات- دولتِ- نوسازی- در-نهمچنی
 - وارد شده است- سرمایه- از- نوین-بندیک شکل ی- در-امروز

ین نوبندی ن شکلی ایتوان در بارهکند و حداقلی که میشرکت می
ی آن، چیزی  ت دادن به تبارنامهسرمایه گفت این است که بدون اهمی

را » بحرانی«ها اصطالحاً ن رخنه کردنتمام ای). دستگیرمان نخواهد شد
 صحبت ها ی آندهند تا در بارهد به ما اجازه میگذرانند و بدون تردیمی

 -اعیمنها بافت اجتتها نه  شبح-ن دولتای. و تحلیلی را آغاز کنیم
اقتصادی و گردش عمومی سرمایه را بلکه همچنین نهادهای دولتی و بین 

 .اندز مورد تهاجم قرار دادهالمللی را نی
ضع ود را به ویژه و باز هم به ویژه بایزی. المللینحقوق بی -10

 نای. المللی و نهادهای آن را مورد تحلیل قرار دادنکنونی حقوق بی
ن که اپذیرشان و با وجود اینرفت انکار شالمللی با وجود پیننهادهای بی

ت باشند، حداقل از دو محدودی ر میپذی به صورتی خوش اقبال کمال
ها ناشی از آن است که قواعد، نِ آنترییادولین و بنیا. برند نج میر
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. ن استها وابسته به فرهنگ تاریخی معیف رسالت آننامه و تعریاساس
ک کرد و یی اروپایی تفکم فلسفیای از مفاهتوان از پاره ها را نمیآن
ی آن هر چه  ا ملی که تبارنامهیت دولتی یخصاً از مفهومی از حاکممش

پردازانه بلکه به  هیا نظری حقوقی -کل نظریر و نه تنها در شت مناسب
. طور مشخص، عملی و عمالً روزمره، آشکارا در حال بسته شدن است

المللی که نیبن حقوق یا: وندی فشرده با اولی داردیگر پیت دیمحدود
ی عاً تحت سلطهیشمولی است، وس ی مدعی جهانئی اجرا نهیدر زم

ب، همواره یبه تقر. ارد مشخص قرار دهای تمل -تعدادی از دولت
ها است که تدارک ن دولتی اقتصادی و نظامی ا-کییقدرت تکن

و  ردیگم مییصمتگر ی دگذارد و به عبارتند و به مورد اجرا میبی یم
هزار . کند میف را مشخصیتکلند یگوسی مییکه به انگلا همان طور ی

های  نامه ها و قطع در مورد مشاورها کمتر تازهیی تازه ک نمونهیو 
) »enforcement«(ها ی به اجرا درآوردن آنا در بارهسازمان ملل و ی

ری و نابرابری کند که ناانسجامی، ناپیگیقت را به فراخ ثابت میاین حقی
ادت طلبی متکی به قدرت نظامی بعضی  برابر قانون و سیرها د دولت
ر ساله هزی است که المللی، همان چینها در خدمت به حقوق بیدولت

 .)3*( ردو روزانه باید مورد توجه قرار گی
. دهندمینت للی کفایالمناعتبار ساختن نهادهای بیها در بین دادهیا

سانی که در جهت ککند که به بعضی از  جاب می ایسعدالت بر عک
نهادهائی . احترام بگذاریم مارند،گ می ن نهادها همتتکمیل و رهائی ای

ها هر ن گونه نشانهو ای. ها فرو بستد از آنمیکه هرگز نباید چشم ا
جوئی  ی حق مداخلهدهچند ناچیز، ناسره و مبهم باشند، اما با این همه ای

زی که به طور  نام چیهی بجوئمداخله. م کرددر زمان ما را باید تکری
ت نامند ولی قادر است حاکمی  میبشر دوستیمبهم و غالباً مزورانه 

ک ها را به فال نین نشانهای. ای از شرایط محدود سازددولتی را در پاره
ارانه مراقب اِعمال نفوذ و دخل و گیریم و در عین حال هوشی می

-ها به کار گرفته مین نوآوریباشیم که در مورد همی ی میهائ تصرف
 .شوند

 ستیمارکسی» روح«و یک » الملل نویننبی«
عنوان . مانموضوع بحثم به گردیتر باز می ککنون هر چه نزدیا

ک دگرگونی ژرف ارجاع به ی» الملل جدیدنبی«جزء گفتار من یعنی 
ی م و در گسترهالملل، در مفاهینوالنی در حقوق بیطی مدت زمان ط

قوق بشر حهمان طور که مفهوم . کندن حقوق میی ایانهجوی دخالت
ص  اجتماعی مشخ-های سیاسیها و در پس تکانرام طی سدهآآرام 

 اقتصادی، حقوق زنان، کودکان و ا حقوقدر مورد حق کار ی(گردید 
ی دموکراسی و دهبند عقی ز اگر دست کم پایالمللی نینحقوق بی) غیره

کرد خود را تا عمل ی طهکند، باید حی حقوق بشری باشد که اعالم می
ت ادی و اجتماعی جهانی و فرای حاکمیاقتص یدر بر گرفتن گستره

م، توسعه ان صحبت کردیش ی ها که در باره شبح- دولتها ودولت
 .دهد و متنوع سازد

گوئیم صرفاً یک ن جا می که در ایرا زیی چظاهر آن، بر خالف
ن و محدود، آن مطلب ضد دولتی نیست چون در شرایطی معی

المللی درآید همواره قادر به نیک نهاد بی  که به شکل)4( دولتی ابر
 -روهای اجتماعیبار بعضی نی انه و خشونتجوی د اعمال تصرفتهدی

مام گفتار سنت اما بی آن که الزاماً بر ت. اقتصادی خصوصی خواهد بود
در ) ر و نامنسجم استذیپده، تکاملکه در ضمن پیچی(مارکسیستی 

ز ی تمای در باره،ی حاکم ک طبقهولت و تصاحب آن توسط یدی باره
ی پایان نقش سیاست،   در بارهان قدرت دولتی و دستگاه دولتی،می
م و از سوی ، مهر تأئید زده باشی)4*( ا زوال دولتی» پایان سیاست«
م، باز هم ی حقوقی بدگمان باشی ی مقولهدهه ایبگر بی آن که نسبت ید

 ستی الهام گرفت، جهت نقدِ به اصطالحمارکسی» روح«توان از می
اِعمال فشار و نظارت بر ی  وقفه ی و افشای بیی قضائخودمختاری قوه

های های مقتدر و توسط تراکم ملت-المللی توسط دولتنمقامات بی
 ،الیمی  هی نمادین و سرمای ه علمی، سرمای-تکنیکیی هسرمای
 .های خصوصی هیهای دولتی و سرما هسرمای

-نهای حقوق بین بحرانیان ای، خود را از م»نالملل نوینبی«یک 
های گفتاری در تحدودیم و از هم اکنون کند الملل جست و جو می

ار، زعنی تا زمانی که قانون بای. سازد ی حقوق بشر را بر مال می باره
 اقتصادی - علمی، نظامی-ی تکنیکی ، نابرابری توسعه»بدهی خارجی«

واقعی و هولناک باشد که امروزه بیش از هر زمان ن نابرابری حافظ ای
م، آن گفتار حقوق بشری باشی  آن میت شاهددیگر در تاریخ بشری

 ریگینارسا باقی خواهد ماند، گاهی مزورانه و در هر حال صوری و ناپ
– néo-évangiliser(لیانجی -غ نئوها تبلیرا در زمانی که بعضیزی. است

برالی  و با جسارت به ترویج آرمانی به نام دموکراسی لیکنند  می)مترجم
یعنی به  شتن خودویخها به د آن از دی کهای  دموکراسی-پردازند  یم

 طول اد برآورد که در باید فری-آرمان تاریخ بشری نایل آمده است 
حرومیت، قحطی و م نابرابری، ،ن و بشر، هرگز حشونتتاریخ زمی

به . ن همه از موجودات اعمال نشده استبنابراین ستم اقتصادی بر ای
لیبرالی و بازار اندن برای ظهور آرمان دموکراسی جای سرود خو

داری در شادمانی پایان تاریخ و به جای جشن گرفتن برای پایان  هسرمای
ن  نباید ایهچ گابخش، هییهای بزرگ رهائهو پایان بیانی» اهدئولوژیای«

شمار ای را که از درد و رنج مشخص و بی نانهبی هی و درشتی بدیداده
واند با ت ی هرگز نمیرفت شهیچ پی: اهمیت شمردبر آمده است، بی

ده انگارد که  از ارقام و آمار، به طور مطلق این حقیقت را نادیحرکت
حت تن از زن و مرد تا کودک،  کنون این همه انسان روی زمیهرگز تا

- د مسئلهو عجالتاً و متأسفانه بای. (اندستم و قحطی و نابودی قرار نگرفته
» واناتحی« گی و هستی، زند»وانیحی«ی سرنوشت زندگانی موسوم به 

باشد، ر نمیپذی کی قبلی نیز تفکی خ را که در ضمن از مسئلهر تارید
ار مهم بوده است و مطرح شدن آن این مسئله همواره بسی. ذاریمکنار بگ

 ).ر قابل احتراز خواهد بودینده و در سطحی وسیع غیآدر 
   …ت مشترکیهن، ملیوندی نابهنگام، بدون حزب، میپ

ها، در  تین جنایست که در پی ایزی نیصرفاً چ» نیلل نون المیب«
وندی یپ» نین الملل نویب«. دی باشدیالمللی جد نیجست و جوی حق ب

وندی است همواره محرمانه یپ. دواری استیدردی و ام ی، همئنوا در هم
. )5(  به وجود آمد1848انه، همان گونه که حول یب مخفیو به تقر

های آشکار  شود و نشانه ش آشکار مییش از پیوندی است که بیپ
وندی است نابهنگام، بدون یپ.  استک نشانیش از یبز یشدنش ن

ن که مخفی یاساسنامه، بدون عنوان، بدون نام و به زحمت عمومی با ا
 بدون هماهنگی، بدون ،»out of  joint« وندی بدون قراردادیپ. ستین

بل از هر گونه ن، قیبنابرا ( استت مشترکیهن و ملیحزب، بدون م
وندی است ینِ آن و فراسوی آن، پین کنندگی ملی، در حییتع
وندی است بدون شهروندی مشترک و بدون تعلق به یپ). المللی نیب

 . ای طبقه
ی  اد آورندهیشود،  ده میید نامین الملل جدین جا بیآن چه در ا

ن کسانی که اگر حتا به یدوستی در ائتالفی بدون نهاد است، در ب
ا و نقش یکتاتوری پرولتاریستی، به دیمارکس – ستییالیالملل سوس نیب
گر یای سراسر جهان دیی اتحاد پرولتار امبرانه و فرجام شناسانهیپ

ن همه، در الهام گرفتن ی با اامااند،  چ گاه نداشتهیا هیاعتقادی ندارند و 
چون اکنون (دهند  ستی ادامه مییکی از روح های مارکسیاز حداقل 

ن هدف که تحت یبا ا). ک روح وجود داردیش از ینند که بدا می
گر شکل ین ائتالف دین و واقعی ائتالف کنند حتا اگر ایاسلوبی نو، مع

ائتالفی که در شکل . ردیگ المللی کارگری به خود نمی نیا بیحزبی و 
المللی، مفهوم  نیوضع حقوق ب) نظری و عملی(ا توطئه به نقدِ ی تقابل

ن نقد یگر، با هدف نوسازی ایبه عبارت د. پردازد  میهای دولت و ملت
 .آن کال کردنیژه در جهت رادیو به و
 … دیسوگ و نوامر ، ده آفت، »اهیر سیتصو«ر از یدو تفس

سوگ امر ، ده آفت، »اهیر سیتصو«ی آن چه که  امروزه، در باره
ح، یح و تشریاه، ظاهراً با توضیر سیدی که آن تصویم، نویا دهید نامیو نو
ان یم. ه دادی اراریدو گونه تفستوان دستِ کم،  گذارد، می ان مییدر م

م؟ ی، چگونه انتخاب کناند  با همقابتر که در  ناسازگاررین دو تفسیا
م؟ در هر دو مورد، ید انتخاب کنیم؟ چرا نبایم انتخاب کنیتوان چرا نمی

نجا رقم یسم در ای روح از روح های مارکسکیسرنوشت وفاداری به 
 . آن بهن و نهیکی، به ایبه : خورد می

نِ آن است، هم ین و هم ناسازه تری اولی که هم سنتی ترریتفس .1
اما برای استنتاج . ماند اما باقی میی فوکوستییدئالیاچنان در منطق 

ای یهای دن م که نابسامانییریه را بپذین فرضیگری از آن موقتاً اید
کسو و یت تجربی از یقعن وایزان شکاف بیزی جز میکنونی ما چ
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آل را بسان  دهین ایچه ا. ستیگر نیآل نظم دهنده از سوی د دهیا
ر ییق تر کرده و مفهومش را تغیم و چه آن را دقیف کنیاما تعریفوکو
های  تیخی واقعین آرمان با نارسایی تاریم، ارزش و بداهت ایده

ستی، یآل دهین فرض این سان، حتا با ایبد. افتند تجربی به خطر نمی
با » تیواقع«ق یل آن، برای تطبیا تقلیبرای افشای آن شکاف و 

ر است، توسل به یان ناپذیندی که ضرورتاً پایان فرایدر جر» آل دهیا«
ت ضروری ید بی نهایباشد و با ستی امر عاجلی مییاز نقدِ مارکسروحی 

م آن را با یستی، اگر چنان چه قادر باشین نقد مارکسیا. باقی بماند
ی ئها نهیا باقی بماند، مثالً در زمیتواند پو م، مییق دهید تطبیط جدیشرا

ها و  یئِ توانا)6( د، از آنِ خود کردنید تولیهای جد وهیچون ش
ی، گفتار و ئهای صوری قضا علمی، شکل -های اقتصادی و فنی دانش

ی شهروندی،  د در بارهیل جدئن المللی و مسایکردار حقوق ملی و ب
 …ت ویمل

فرای . گری استیاه تابع منطق دیر سیاز تصور دومی یستف. 2
و فرای آن چه که با » شواهد تجربی«، فرای به اصطالح »ها تیواقع«
ای از  ن است که در پارهیباشد، مساله ا آل ناسازگار می دهیا

. وال بردئر سید به زیآل را با دهیاش، خودِ مفهوم ا های اساسی گزاره
ن یلی از ائی مسا رندهیتواند در بر گ  میی آن به عنوان مثال دامنه

ها  هیه و انواع سرماین سرمایل اقتصادی از بازار، قوانیتحل: دست باشد
ل از دموکراسی ی، تحل)های مختلف آن فین طیعنی بنابرایمالی، نمادی (

ندگی و انتخابات، از مفهوم اصلی یهای نما وهیبرالی، از شیپارلمانی ل
ژه یهای جاری برابری، آزادی و بو ز مفهومحقوق بشر، زن و کودک، ا

ا از مساله منزلت یو ) ز استیوال برانگئش از همه سیکه ب(برادری 
ر یی به ز ن حال، دامنهیدر ع. ان انسان و شهروندیانسان و روابط م

آل را در بر  دهیهای ا باً تمامی مفهومیتواند تقر دن مییوال کشئس
ا ین مفهوم آن چه که الهی و یراو بناب(رد، حتی مفهوم انسان را یگ
ش شرط آن است ینی از دموکراسی را که پیو مفهوم مع) وانی استیح
ای  ق تر دموکراسییا باز هم دقیم هر دموکراسی و ئیو البته نمی گو(

ی آخری،  هین فرضین سان، حتا با ایبد). )7( فرا رسد  دیکه با
 .ماند قی میف بایستی چون تکلی مارکسروحک یراث یوفاداری به م
 اسی امر خالف زمانه باور دارمیلت سیمن بر فض

سم یل متفاوت برای وفادار ماندن به روحی از مارکسیها دو دل نیا
ان یها، در جر آن. دیها را با هم جمع زد بلکه در هم تن د آنینبا. هستند

ر ید خود را درگیشود، با ای که بی وقفه باز سنجی می دهیچیاستراتژی پ
گر یاستی از نوع دیس. اسی شدن مجددی در کار نخواهد بودیس. ندینما

ل ین دو دلیک از این استراتژی، هر یبدون ا. به وجود نخواهد آمد
ط و حتی اگر بتوان گفت به بد تر ین شرایتواند به سخت تر نامبرده می

ا به فرجام شناسی یانه و یگرا ریسم تقدیدئالیعنی به نوعی ایاز بد انجامد 
 . و جزمی در برابر نابسامانی جهانانتزاعی 

ن که چرا ما با یسم است؟ تصور این کدام روحی از مارکسیپس ا
ها و حتا به  ستیت خاطر مارکسی، رضاسمیمارکسد بر روحی از یتاک

ژه اگر یبو. باشد م، ساده مییآور گران را فراهم نمییشتری دینسبت ب
ن منظور ناظر بر یم که ایم و به گوش برسانیمنظور خود را روشن کن

ها،  فیباشد، به معنای ط شان می  مارکس در کثرتهای روح
ز داد و یشان کرد، بلکه آن ها را تم د طردیهای نابهنگام که نبا فیط

ش خود حفظ کرد و بازگشت شان را ید، مورد نقد قرار داد، در پیبرگز
 .هموار نمود

 
نشی که در یده پنهان بماند که اصل گزید از دیچ گاه نبایالبته ه

فا ینقش راهنما و برقرار کردن سلسله مراتب را ا» اشباح«ان یم
او . زد ر دست به عمل طرد هم خواهدیی خود و ناگز کند، به نوبه می

داری و در مراقبت از اجدادش یدر شب ب. حتا نابود هم خواهد ساخت
ل یبه دل. گرین تا در زمانی دیی مع ن لحظهیشتر در ایب. گرانیتا از د
، به )ا بی گناهییست از روی گناه باشد و یو مهم ن(کاری  فراموش

ل قتل، یا به دلیعلت سپری شدن موعد قانونی مجازاتِ تجاوز به عنف و 
ی  ند، اما در وهلهیآفر نی بییتواند اشباح نو داری حتا میین شب بیا

ها،  کان و خودیین نزدیان اشباح موجود، در بینش در مینخست با گز
ری یگ مین، قانون تناهی است، قانون تصمیو ا. یشتن مردگانپس با ک
های  عنی تنها برای زندهیری برای موجودات متناهی یت پذیو مسئول

، ریی پذتینش، مسئولی، گز گرفتنمیها تصم  آننزدای که  رندهیم
 . بگذرد)8( رییناپذ مید از آزمونِ تصمیی که بائمعنایی دارد، معنا

. ندین جا به دل کسی نمی نشیر ما در ان خاطر است که گفتایبد
د یگری بایند دیکن در کجا آمده است که انسان تنها برای خوشایل
ده باشد یلی بد فهمید ما را خیسد؟ و بایا بنویشد و ید، بی اندیزی بگویچ

ای  ن جا گونهیی ما در ا ن رفتار پر مخاطرهیآن کس که در ا
راست است که . ص دهدیسم را تشخیمارکس – به – ررسید – وستنیپ

ن جا و در حال حاضر، دعوت به خالف زمان و خالف یامروز، در ا
شه یتر و عاجل تر از هم دار نابهنگامی که آشکاریان در شکل پدیجر

اما از هم . باشد گری برای من نامحسوس مییاست، کمتر از هر زمان د
از ا یو »   حاال وقتِ آن است؟!درود بر مارکس «: شنوم اکنون می
من بر . » ر؟ی دآن قدرد، اما چرا یسر انجام وقتش رس «گر یسوی د

 ای و اگر امر خالفِ زمانه. اسی امر خالف زمانه باور دارمیلت سیفض
ای نباشد که سر وقت فرا رسد، در  ش حساب شدهیدارای اقبال کم و ب

باز ) گرییز دیچا یاسی یس(ک استراتژی ین صورت زودرس بودن یا
 حداقل در مورد ایی عدالت،  قاً در بارهیشهادت دهد و دقتواند  هم می

سازی  د به دگریم که بایشود و ما در باال گفت عدالتی که مطالعه می
 .دبای ل نمییی آن پرداخت، عدالتی که به حق و حقوق تقل قاعده

دهد و سرانجام  ل نمیین جا تشکیی اصلی ما را در ا زهین انگیاما ا
آن چه که مسلم . ن شعارها قطع رابطه کردیی است با ساده نگریبا می

ش، یها پ ستم، همان طور که مدتیست نین است که من مارکسیاست، ا
ن جمله را گفته بود و انگلس آن را از یم، فردی ایبه خاطر آور

ت مارکس توسل یست به مرجعیبا ا هنوز مییآ. ی خود نقل کرد حافظه
ک یاری ی؟ با چه مع»ستمی نستیمن مارکس«: مئیم بگویم تا بتوانئیجو

تواند  ص داد؟ و چه کسی مییتوان تشخ ستی را مییی مارکس گفته
 ؟»ست هستمیمن مارکس«د که یهنوز بگو

 کال و خود دگرگون ساز یآن روح نقدِ راد
 وفاداری به آن  واستمرار در الهام گرفتن از روحی از مارکس

ک نقد یو از ابتدا ان یسم در بنیزی خواهد بود که همواره از مارکسیچ
ن یا. عنی روشی که آمادگی انتقاد از خود را داردی ساخته است، کالیراد

ر و دگرگون سازی یی که راه تغخواهد از خود میحاً ینقد اصوالً و صر
ی خود را باز  ر دوبارهیابی مجدد از خود و راه تفسیخود، راه ارزش 

شه یتقادی ضرورتاً رروح ان»  دنرا شیبرای خود پذ «ن گونه یا. بگذارد
ز یست و حتی ماقبل انتقادی نینی که هنوز انتقادی نید در زمیخواهد دوان
 . نمی باشد

رود اگر چه  ک سبک کار میین نوع روح انتقادی فراتر از یا
) 9( »منوران«از روحی از  ن نوع روح انتقادییا. سبک کاری هم هست

گر ین روح را از دیما ا. برد د، ارث میید پوشی نباآنانکه چشم از 
ز یکنند، متما ن مییستی پرچین مارکسیک آئیی که در جسم ئها روح
کی یزیافته، متافیتی نظام یش به مثابه تمامیاز به اصطالح ادعا: میساز می
ک یالکتید «ا یو » کییالکتیروش د «خاصه در شکل (ا هستی شناسانه ی

ی  وهیوم کار، شعنی مفهیم اساسی یتا آن چه که به مفاه )»ستییمارکس
ش یها خ و دستگاهیی اجتماعی و سرانجام به تمام تار د، طبقهیتول

ا یا به صورت پروژه طرح شدند و یی که ئدستگاه ها. (گردد برمی
کتاتوری یهای جنبش کارگری، د الملل نیت داشتند چون بیواقع

 ).تریوالی توتالیا، حزب واحد، دولت و سرانجام هیپرولتار
صحبت » اریست تمام عیمارکس«ک یم به عنوان یرا اگر بخواهیز

ستی تنها یم که ساختارشکنی هستی شناسی مارکسئید بگویم، بایکرده باش
کند  ستی برخورد نمییی مارکس کرهیی پ پردازانه الیخ -ه نظرییبه ال

های  ها و استراتژی خ دستگاهین تاریتر نییبلکه به هر چه که او را به ع
ن ساختارشکنی یو ا. پردازد کند، می  میجنبش کارگری جهانی وصل

ن ساختارشکنی، یو ا. مندانه و نظری است ندی روشیی فرائل نهایدر تحل
ن در آزمون ناممکن بودنش که همواره یر بودنش و هم چنیدر امکان پذ

ان یعنی به بی)  )10( دادیروداد، هرگز با  ل خواهدیی از آن را تشکئجز
ش در مسکو، یچند سال پ. ستیگانه نی، برسد ساده با آن چه که فرا می

 ی ترجمه نیهای شوروی به من گفتند که بهتر لسوفی ف ازبرخی
 -(Déconstruction همان ساختارشکنی  بازperestoikaکا یوپرستر
سم که یی از روحی از مارکسئایمیه به ظاهر شین تجزیا. است) مترجم

 تبسمی آن که با گر روح هایست نسبت به آن وفادار ماند از دیبا می
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زنند، متفاوت   را جمع میزیباً همه چیتقر  ص داد کهیتوان تشخ می
 .است

. ی شبح است لهأی ما به راستی امروز، مس ت کنندهیمشی هدا
مفهوم شبح، به  شبح برخورد کرده است؟ بهچگونه شخص مارکس 

ن کرده است؟ و چگونه یا بازگشت روح؟ چگونه آن را متعیف و یط
ک هستی یها با  ها و تضاد کشاکشورای آن همه تعلل، آن را در 

ن یی ا وندی است؟ و رابطهین چگونه پی داده است؟ و اوندیپشناسی 
تر یسم، با حزب، با دولت و با توتالیالین هستی شناسی با ماتریوند، ایپ

 تواند باشد؟  شدن دولت چه می
 داد یری و در انتظار رویآزمونی ضرورتاً نامشخص، انتزاعی، کو

گر یر، بار دیان ناپذیکردن و دعوت به انتقاد از خودی پا انتقاد
حال اگر روحی از . میز دهیباَ همه تمیرا از تقر ن معناست که همهیبد

سم وجود دارد که من هرگز آماده برای انصراف از آن نخواهم یمارکس
ک یچه (انه نخواهد بود یش جوسا حالت پریی نقد و  شد، تنها مقوله

ن حالت قرار دهد حتا اگر بداند ید خود را در ایرشکنی مصمم باساختا
شتر ین روح بیبلکه ا). ن حرف استین و نه اولیکه پرسش نه آخر

ای آزمودن   و گونه)11( یئحایمسبخش و  یئجابی رهایی ا نوعی گفته
شی و حتی از هر یتوان از جزم اند دی است که بر حسب آن میینو

و . افتی خالصی سمئیحایمسهبی و از هر مذ -کییزیی متافئگرا جبر
ا یو » نظری«عنی در سطح ید قولی به وفای عهد باشد یداد بایک روی
ت ینی از فعالیند، اشکال نویدادی بی آفریباقی نماند، بلکه رو» انتزاعی«

ن یا از ایو » شکل حزبی«گسست از . ره رایو عمل و سازماندهی و غ
لی به معنای انصراف از هرگونه شکل ن الملیا بیا آن نوع شکل دولتی ی

 .ستینسازماندهی عملی و موثر 
از . میا ش غالب پرداختهین مطلب به مخالفت با دو گرایان ایبا ب

سم یها در مارکس ن بازنگریین و متحد تریارتری، مخالفت با هوشکسوی
ن باورند که یشتر بر ایکه ب) ها و حول آلتوسر ژه توسط فرانسوییبو(

ت شناسی یا غاید از هرگونه فرجام شناسی اجتماعی و یا باسم ریمارکس
کی از آن ین یز دادن ایقاً تمیاما صحبت من دق(ز کرد یامبرانه متمایپ
ستی یرهای ضد مارکسی، مخالفت با تفسگریاز سوی د). گری استید

سم یی بخش خاص خود را دارند و به مارکسئ شناسی رهافرجامکه 
 دهند که همواره قابل ساختارشکنی می ای هشناسان زدانی -محتوای هستی

ی ساختار شکنانه، آن طور که مورد نظر من است،  شهیک اندی. اند بوده
ری یل ناپذین بر تقلیجابی و بنابرایی ا ری گفتهیل ناپذیهمواره بر تقل

ر قابل ساختار یورزد، همان طور که بر غ د میی و وعده تاک)12( دینو
ک ید از حقوق تفکین جا بایکه در ا (شکن بودن مفهومی از عدالت

 . داردد یتاک)) 5(* شود
ر یان ناپذیای، پا شهیتواند بدون اصل انتقاد ر ای نمی شهین اندیچن
ی ئ، کارآ)میبه لحاظ نظری و عملی، همان طور که گفت(ت یو بی نها

ای باز  دارد، تجربه ک جنبش تجربیین نقدی تعلق به یچن. داشته باشد
آزمونی که ضرورتاً . رسد زی که فرا مییچ مطلقِنده یبه روی آ

کند و به  ری است، که خود را بر مال میینامشخص، انتزاعی و کو
.  است)14( دادیگری، در انتظار رویگذارد، که در انتظار د ش میینما
نی که دارد، ین آزمون، در شکل خالص صوری و در حالت نامعیدر ا

. دا کردیی پئحای نوعی از روح مستوان قرابت های اساسی با همواره می
 l'exappropriationی  ن جا و آن جا در بارهیآن چه که ما در ا

ا یت و یه، هر مالکیای که در هر سرما شهیعنی آن تضاد ری(م ئیگو می
های  ن در مفهومی وجود دارد و هم چن)15( از آن خود کردنیدر هر 

ن یت آزاد و بنابراینی نخست در مفهوم ذه وابسته به آن ها و در وهله
ی  از به حلقهین) شود م مییها تنظ اد آنیشی که بر بنیدر مورد رها
اد ین انقی ارای است زاگر بتوان گفت، درست بر عکس. رابطی ندارد

 .کند  وصل می »از آنِ خود کردن«را به ) خود(است که 
 تِ  وارثان  مارکسیمسئول

تی که طبعاً یت مسئولن اسیسم، ایحال، وفاداری به روحی از مارکس
ن که ین الملل نویب. ردیگ ی هر کس قرار می به طور اصولی بر عهده

ن گم نامی یبه سختی سزاوار نام جامعه مشترک است، تنها به سرزم
ت، حداقل در ین مسئولیرسد که ا اما امروز بنظر می. تعلق دارد
، و چون ش از همهیالزاماً و بک، یی روشنفکری و آکادم محدوده

، بر مبرم تر و مقدم ترم ئیگو م مییم کسی را حذف کنیخواه مین

ادت یاند در برابر س های گذشته توانسته عهده کسانی است که در دهه
اسی و نظری آن، یستی در اشکال سیک مارکسیزیشی و یا متافیجزم اند

ی  ت بر عهدهین مسئولیم، ائیگو و باز هم مشخص تر می. مقاومت کنند
اند  ده و به مورد اجرا گذاشتهیشین مقاومت را اندیه اآن کسانی است ک
کارانه و نومحافظه  های ارتجاعی، محافظه م وسوسهیبدون آن که تسل

کسانی که بر عکس همواره از . ی گردندئکارانه، ضد علمی و قهقرا
اند و اگر جسارت آن را داشته  ستادهیی نقد مفرط باز نا وهیتالش به ش

آن ها بی آن که دست . اند تار شکنانه رفتار کردهی ساخ وهیم، به شیباش
شتر کوشش یی بردارند، بئی دمکراسی و رها نهیآل خود در زم دهیاز ا
ده و به مورد اجرا یشیگر اندیای د آل را به گونه دهیکنند تا آن ا می

 .گذارند
 تیخ بشریدادی بی سابقه در تمام تاریرو

چه بخواهند، . رث استتِ واین جا بار دگر، مسئولیت در ایمسئول
زانی یی ارض، امروز به م ی انسان های کره ا ندانند، همهیچه بدانند و 

ش یای پ عنی همان طور که لحظهی. سم هستندیوارثان مارکس و مارکس
همانندی در شکل فلسفی و  د مطلقاً بییا نویم، وارثان پروژه و یگفت

معنای اثباتی ر مذهبی است، مذهب به یشکلی که اصوالً غ. اش علمی
ثاق با خلقی یرا، فرای میز. باشد ز نمییای نبوده، پس ملی ن آن، اسطوره

ا ی مذهبی  سمی وجود ندارد کهیونالیا ناسیچ ملتی یده، هیبرگز
شکل . نباشد) 16( »عرفانی« کلمه عی سو عبارت ا بهی  و ای  اسطوره

 آن هم نرخ داد. گانه باقی مانده استیکامالً  ا پروژهید و ین نویا
ای  ر است به گونهیل ناپذیزا. ر استیل ناپذیی، هم جامع و هم زائاستثنا

تواند جا   که تنها می)17(  سوگ امرانیق انکار و در جریدگر، از طر
 .ای تکان دهنده د بدون آن که محو سازد در اثر ضربهیبه جا نما
خ یدر تمام تار. سابقه بوده است خ بییدادی در تارین رویچن

توان  زی که میین، در تمام آن چیخ جهان و زمی، در تمام تارتیبشر
کنم گفتمانی در  و تکرار می(دادی ین روید، چنیخ نامیبطور عام تار
» عرفان«علمی که ادعای گسست از اسطوره، مذهب و  –شکل فلسفی

ری با ین بار و بطور انفکاک ناپذی، برای اول)ستی را داردیونالیناس
حزبی با (کند  وند برقرار مییندهی اجتماعی پهای جهانی سازما شکل

). رهیها و غ ای از دولت هیرسالت جهانی، جنبشی کارگری، اتحاد
نی از انسان، جامعه، یشود با طرح مفهوم نو ها همراه می نیی ا همه

 .گر از دولت و زوال آنین مفهوم دیاقتصاد و ملت و چند
ی  ند، در بارهداد فکر کنین رویی ا خواهند در باره هر چه می

 خواهند  هر چه میتر از خودِ واقعه است، شکست آن که گاه دهشتناک
 دادین روی اکه ستییط زیاقتصادی و مح – های فنی بتیی مص در باره

سم را فراهم یتاریهای توتال نهیی که زمئها ا انحرافیبه بار آورده و 
تند که گف ش میین مورد، کسانی از مدت ها پیدر ا (ه، تأمل کنندکرد

 نبوده بلکه محصول مارییناشی از با یقاً انحراف های تصادفی ین ها دقیا
ن است که یادیشکنی بن ک قاعدهیک منطق اساسی، یگسترش ضروری 

ن مورد و بطور یاز بدو تولد حضور داشته است، که البته نظر ما در ا
ک ین شکست معلول ین است که ایه فوق، ایفشرده، بدون انکار فرض

و سرانجام هر چه ) باشد ف مانندی شبح مییی ط شناسانه هستی درمان
داد در ین رویای که ا ی تکان دهنده ی ضربه خواهند در باره می

د اعتراف کرد یبان همه، یبا اد آورده فکر کنند، یی انسان ها پد خاطره
حتا اگر در . وستیای به وقوع پ گانهیداد، تالش ین رویکه در پرتو ا

ک محتوی یاش اجرا نشد، حتی اگر به سوی  شکل اعالم شده
ی و ئحایدی مسین وجود، نوی شتافت، با ا در زمان حالشناسانه هستی

و ما چه . خ بکوبدیگانه و افتتاحی خود را بر تارین توانست مهر یطراز نو
م وارثان ی از آن، نمی توانشناختم و با هر اندازه یم و چه نخواهیبخواه

 .میداد نباشین رویا
ارث همواره . ری وجود نداردیت پذیاث بدون دعوت به مسئولریم

دی انتقادی، انتخابی که از صافی یکأکن تینی است، لید مجدد بر دِیکأت
         » نیت دِیوضع«ما با نگارش عبارت دو پهلویی چون . گذرد می

)Etat de la dette  : در زبان فرانسهEtat دولت« هم به معنای «
ن نوشته، یر عنوان ایدر ز)  مترجم-» تیوضع «ی به معنااست و هم

ز، یش از هر چیم و بیر را اعالم کنی ناپذاحترازم چند موضوع یخواست می
هایی که  کی از روحیل نشدنی و ادا نشدنی نسبت به ینی زایموضوع دِ

حتا . سم نقش بسته استیهای خاص مارکس و مارکس خ به نامیدر تار
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ه نشده است، حتا در آن جا که مورد ت شناختیدر آن جا که به رسم
ن به کار موثر خود ین دِیشود، ا ا انکار مییرد و یگ توجه قرار نمی

اسی که بطور ضمنی یی فلسفه س نهیژه در زمیدهد، به و ادامه می
 . باشد ی فلسفه می شه در بارهیا تمام اندیی تمام فلسفه و  ساختار دهنده
 سمیاز مارکسا قرار گرفتن در روحی یساختارشکنی 

ای از  ل کمبود وقت، محدود به طرح پارهیبحث خود را به دل
اند،  دهیکنم که به عنوان مثال، ساختارشکنی نام زی مییخطوط آن چ

های گذشته به خود او تعلق داشت  ان دههیدر شکلی که از ابتدا در جر
، از زبان )18( ها، از کالم محوری کیزیعنی ساختارشکنی از متافی

ا رسوب ی )21( یئعنی راز زدای، )20( سمی، از آوا شناس)19( مسیشناس
عنی آن گونه ی(ی زبان  ی خود مختارانه از سلطه) 22( یئزدا

گری ساخته و پرداخته یان آن، مفهوم دیای که در جر ساختارشکنی
ن یادی، از فنی شدن بن)23( گری از متن و نشانهیشود، مفهوم د می
  ).... ها آن

ر یستی غیک فضای ما قبل مارکسیارشکنی در ن ساختین چنیا
چ گاه، حداقل از نظر یساختارشکنی، ه. بودر قابل تصور یممکن و غ

ن حال، ی ندارد که در عکال کردنیرادگری جز یت دی، معنا و اهممن
روحی سم، قرار گرفتن در ی نوعی از مارکسسنتِعنی قرار گرفتن در ی

سم ی مارکسکال کردنیراددر گذشته، تالشی در جهت . سمیاز مارکس
که در آن جا، همان طور (که ساختارشکنی نام دارد، صورت گرفت 

اند، نوعی مفهوم اقتصادی از اقتصاد  که بعضی ها مورد توجه قرار داده
فا یدهنده ا   نقش سازمانexappropriation و از différanceز یمتما
 سوگ، امر با ز ویوندش با تمایند، هم چنان که مفهوم کار در پنک می

ن تالش در استراتژی ارجاع به یاگر ا). کند به طور عام، بازی می
کرد و در ضمن به ندرت از در  اط و با امساک عمل مییمارکس با احت

ستی، ین علت بود که هستی شناسی مارکسیآمد، بد مخالفت بر می
 کرده )24( فیتوق اًی قواو رات گرفتن از یاستناد به مارکس و مشروع

ی جوش ئها ها و استراتژی  دستگاه، با با اُرتُدکسی ظاهراٌن هایا. بود
ن نبود که تحت ین خطای شان تنها ایخورده بودند، به طوری که کمتر

گذاشتند، بلکه نسبت به  ای باقی نمی ندهیها برای خود آ ن عنوانیا
ز آن چسبندگی یمنظور از جوش خوردگی ن. گانه بودندیز بینده نیآ

 و سدهک یخ یاستواری است که همانا حضورش تمام تارساختگی ولی 
 .خ نسل ما را رقم زده استین تمام تاریم گذشته جهان و بنابراین

کال یزی است که رادیون آن چی همواره مد کردنکالیاما راد
ادمانه و از سنت ین خاطر است که من از یبه هم). 6(* شود می

.  آن صحبت کردمستییمارکس» روح«ستی ساختارشکنی، از یمارکس
های  گانه روح آن است و نه هر روحی از روحین نه یالبته ا
م و مورد مداقه ید طرح کنیگری را باینمونه های د. ستییمارکس

 . فرصت کوتاه استکهم یشتری قرار دهیب
کند،  می) 25( نیتِ دِیوضعد بر ین کتاب، تاکیاگر عنوان دوم ا

  ، با حرفétatت ی و وضعEtatدولت ن خاطر است که مفهوم یباز به ا
 –ک یپربلمات(زی یانگ ا بدون آن را به صورت بحثی  بزرگاول

 :استبه سه صورت ن یدرآورم و ا) مترجم
 »غی بی قراریجوجه ت«بازگشت : ن به مارکسیتِ دِیوضع

تِ دِین، یوضع. میا د کردهین باره ما به اندازه کافی تاکیاوالَ، در ا
ا یتوان مانند ترازنامه  سم را نمیی مارکس نمونه به مارکس وعنوانبه 

.  کردنیه و تدویته، ستا و آمارییای جامعی در شکلی  صورت جلسه
ت یمسئول. آورند ک جدول نمیین گونه حساب رسی ها را در یا

کند  ر مییند، تفسیگز ری انسان در تعهد اوست، تعهدی که بر مییپذ
می که یبا تصم. ریبه صورتی عملی و کمال پذ. سازد و رهنمون می
شود و به حکمی که از ابتدا چندگانه،  تی اتخاذ مییچونان مسئول

راثی که راز خود ین به حکم مینامتجانس، متضاد و منقسم است و بنابرا
. ت رایراز بانی آن جنا. ت رایک جنایراز . را همواره حفظ کرده است
 :دیگو راز کسی که به هاملت می

Ghost, I am thy Fathers Spirit,   
Doom'd for a certain term to walke the night;  
And for the day confin'd to fast in Fiers, 
Till the foule crimes done in my dayes of Nature 
Are burnt and purg'd away: But that I am; forbid 

To tell the secrets of my Prison-House; 
I could a Tale vnfold…  

 من روح پدر تو هستم،
 ام ها محکوم به آوارگی شده ای، شب که برای برهه

 برم های سوزان به روزه بر سر می و روزها را در بند شعله
 ام ات زشتی که در روزهای زندگانی جهانییتا جنا

 .اند به سوزد و پاک شود روی داده
 ولی اگر از افشای رازهای زندان خود ممنوع نبودم

 )26 (.کردم ت نقل مییبراسرگذشتی 
د و یآ ن مییگردد، از زم ن جا ظاهراً هر روحی که باز مییدر ا

ر خاک یی مانند مخفی گاهی در زئد، از جایآ همواره از آن جا می
و به همان جاست ) نییخاک خاکستر، خاک برگ، گور و زندان زم(

ز ی نن جا، مایدر ا. گیی فروما وعنی به سوی فروتنییکه بر می گردد، 
م، ین، بازگشت موجودی را در سکوت بگذرانیک به زمید هر چه نزدیبا

، و نه )(Well said, old Moleرِ خاکی یمای آن موشِ پیموجودی نه با س
که روح » غی بی قراریجوجه ت«ک یبه صورت خارپشت بلکه در شکل 

رازهای «خواهد او را با سحر و جادو دور کند از فاش شدن  پدر می
 ).27(» ریپذ های زندگان فنا گوش« در »جاودانی

 هیهای متعدد سرما نقد بازار و منطق: ن خارجییدِ
را به صورت » بدهی خارجی«تا زمانی که مشکل . گرینِ دیدوماً، د

م، مسئوالنه، مصمم و در حد امکان منظم مورد توجه و بررسی قرار یمستق
انی حقوق بشر و ی جه هیانیهای مربوط به دمکراسی، ب م، تمام پرسشینده
ل موجه ئی، خوش باوری و دالئش از دو رویی بئزهایت چینده بشریا آی

ن، یر نمادین تصویا تحت این عنوان یتحت ا. صوری نخواهند بود
ه بطور عام، سودی که در ی است و در ابتدا سود سرماسودموضوع بر سر 

وغ یر یت را زیعنی در بازار جهانی، انبوهی از بشرینظم جهانی امروزی 
ن همواره در شکل یو ا. د برده داری نگاه داشته استیخود در شکل جد

وندد و مجاز یپ ها به وقوع می ان دولتیا میهای سازماندهی دولتی و 
 مقولهن ین خارجی و هر آن چه که ایل دئاما مسا. شود شمرده می

ستی، نقد ی، بدون حداقل روحی از نقد مارکسم کندیتفهتواند مجازاً  می
ن یزی که دولت و حقوق بیه و نقد آن چیهای متعدد سرما زار و منطقبا

       .ر نخواهد بودیدهد، امکان پذ وند میین بازار پیالمللی را با ا
 ز زوال دولتی به پرسش انگن کننده با ارجاعییدگرگونگی تع

ن ین و تدوی تکون کننده باییتع ک دگرگونگییسوماً و سرانجام، 
ت ملی و یملت، حاکم – دی مفهوم دولت، دولت ژرف و انتقامجدد،

ک یق و منظم به ین امر بدون ارجاعی دقیو ا. دارد رابطه... شهروندی
ستی، ناممکن یهای مارکس ستی و اگر نه به استنتاجیز مارکسیله انگأمس

ا استنتاج های مربوط به دولت، قدرت دولتی و یز و یمساله انگ. است
سبت به خودمختاری حقوقی آن ها در دستگاه دولتی و توهماتی که ن

ز در یب نین ترتی اقتصادی وجود دارند و به هم- روهای اجتماعییبرابر ن
ن حد ییا تعیگذاری مجدد و  م نامئیا بهتر بگویی شکل های زوال و  باره

گر بر آن تسلط ندارد یی که دئدی برای دولت در فضایو مرزهای جد
 . آن تسلط نداشته استز کامالَ بر یچ گاه نیکه در واقع ه

 
 :دایهای در ادداشتی

 
شل ی، به نقل از مAllan Bloom ی آلًن بلوم گفته)  1(*

ا در آن جا سوری .Lignes ه خطوطی در نشر Michel Suryaایسور
بوده  اماکویفو» استاد و مداح« که بلوم کند  درستی خاطر نشان میبه

 .است
 نیبه هنگام بازخوانی ا، »ارخبا«ل یان سیی تازه از م دو نمونه  )2*(

ای است که ش حساب شدهیکم و ب» تخلف«داستان دو . هاصفحه
ر قابل تصور یستم کنونی خبری غیها بدون واسطه و سامکان بروز آن

سعی در ) کی از همکارانشانیبه ابتکار (نه یر کابیدو وز -1. بود می
بوده نند که در حال اجرا کم دولتی مییک تصمیمنعطف ساختن 

ی  در باره) های بصری وص رسانهصبه خ(است و در مطبوعات 
س ئیکه برای ر) ررسمییو غ »شخصی«سری، (ی خصوصی  نامه

ی مطبوعات فاش شده  لهیلشان به وسیدولت نوشته بودند و به رغم م
ن که یس دولت، با ایئرن وحود، یبا ا. کنند می» اظهار تأسف«بود، 
ر پی او دو  ،کند پنهان نمی ریو وز خود را از کار دتیینارضا
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ر زین دو ویروی از ا ر از دنبالهیس ناگزلی دولت و مج نهیکاب
ی در ئک بداهه سراین دولت در یگر از همیری دیز و-2 .شوند می

-مطلبی نابه. کندونی، خبطی مییزی تلو-ویصبحگاهی رادی  برنامه
د بانک یشود و بالفاصله با واکنش شداری میجهنگام از زبانش 

. شودک مواجه مییپلماتی د-اسییس های ک سلسله روندی ومرکزی 
روی یل از نقش عواملی چون سرعت و نیست به تحلیبا ن مییمچنه

. ا جهانی پرداختیا آن سوداگر فردی ین یا ا در قدرته رسانه
ش از یاش بونییزین سوداگر و سخنان کوتاه تلویهای تلفنی اتماس
ها نقش اسی دولتیری سیگ می تصمیا بر رویی دنهای پارلمان همه

 .کنند بازی می
دم استقالل سازمان ملل متحد را اضافه کرد، چه عد ین نکته بای بر ا) 3* (

اسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و نظامی یهای سی مداخله نهیدر زم
. تیالیت تشکیریدهی و مد آن و چه حتا در مورد چگونگی سازمان

-دی را میید دانست که سازمان ملل متحد بحران مالی شدیرا بایز
ی  جهینت. پردازندن خود را نمییدِهای بزرگ، همگی دولت. گذراند
های خصوصی، هیت سرمایاندازی کارزار برای جلب حما آن، راه

متشکل از رؤسای (های سهامی ا شرکتی »Councils«ل یتشک
است سازمان یبانی از سیتبه منظور پش)  مالیرع، تجارت و امویصنا

ر دغالباً (تواند ای، می ا نشدهیان شده یط بیمللی است که تحت شرا
در جهت منافع بازار )  آن جاان جا تیشتر در این جا و آن جا ولی بیا

د کرد که اصول راهنمای ید تأکیشتر موارد بایدر ب. گام بردارد
چرا و . کنند میرزگان منافع سایالمللی کنونی خود را با انینهادهای ب
حد و مرز آن به  دهند ون کار را انجام مییزانی ایا چه متچگونه و 
م یتوان ن جا میین تنها پرسشی است که فعالٍ در ایست؟ اای ئچه معنا
 .میمطرح کن

،  Etienne Balibardبارین بالید به اِتین نکته ها رجوع کنیدر مورد ا) 4 (*
، انتشارات ماسپرو »خییسم تاریالیی ماتر پنج بررسی درباره«

Masperoی  و به خصوص به فصلی از آن درباره (1974س، ی ، پار
: و موضوعات مربوط به آن چون» ستیفست کمونیمان اصالح«
ک یک پراتی«و » دی از دولتیف جدیتعر«، »"استیان سیپا"«

 . و ادامه83 .، ص»اسیید سیجد
گر به خود ی، من بار د»حق«و » عدالت«ان یز میی تما درباره)  5 (*

ارجاع * »روی قانونین«ی  دهم که خواننده را به رساله اجازه می
» حق«ت از یچ وجه باعث سلب صالحیز به هین تمایضرورت ا. دهم
بر . شود د نسبت به آن نمییهای جد کردیژگی آن و رویو و

ش شرط هر یرا پیزی ضروری به نظر می رسد زین تمایعکس، چن
ک ین تفکیبطور مشخص ضرورت ا.  بازسازی استنی ویگونه بازب

شود که به راحتی صحبت از پر کردن،  ی احساس میئدر آن جا ها
» خأل قانونی«کنند که امروزه  زی مییان کاملِ چید بنیبدون تجد

شتر مورد ها مربوط به یست اگر بین، تعجب آور نیبنا برا. نامند می
ل یمسا( شود  ها می لراث آن و نسی، م»اتیت بر حیمالک«ی  مساله

اسی در رابطه با آن چه که ژِنوم بشر یعلمی، حقوقی، اقتصادی، س
خ زده ین های یوند عضو، مادران حامل، جنیا درمان ژن، پینامند  می
 ).رهیو غ

» خأل قانونی«ک ین تصور که مساله به سادگی بر سر پر کردن یا     
ا یالت فکر شود و ی قانون، حق و عد د دربارهیاست، در حالی که با

ب شوند تا یدی تصویجد» ح قانونییلوا«ست ین تصور که کافیا
ک یی ات شهیماند که اندین مین ها به ایی ا گردد، همه» له حلأمس«

 .میک واگذار کنیی ات تهیک کمیرا به 
 »ساختارشکنی و امکان عدالت«در   * 

*    Deconstruction and the Possibility of Justice, Rosenfeld, 
Carlson, Routledge, New York, 1992.  

ن واژه ین بهترین جا به چه معناست؟ ایدر ا» کال کردنیراد«اما )  6(* 
رود تا باز  ن اصطالح به معنای حرکتی است که جلو تر مییا. ستین
له بر سر أمس .شود  میختمن جا ین واژه به همی امناسبتاما  . ستدینا
را داو، به یگری، زیز دیاست تا چ» ل کردنکایراد«ا کمتر یشتر یب

له بر سر باز هم أمس.  آن استصوری و وحدت مبدأ ی لهأراستی، مس
ق گام برداشتن ی از طرأاد و مبدینبته، یکالیش روی در ژرفای رادیپ

م یی برئن است که راه به جایتالش ما ا. ستیدر همان جهت واحد ن
  هستی، در وحدت»کالیراد«و » مبدأ«، »ادیبن«که نمودار 

ستی حاکم است، پرسش یاش، چنان که همواره بر نقد مارکس شناسانه
 اساساٌا یستی یی را طرح کند که در گفتمان به اصطالح مارکسئها

 .ستا گرفته نن بررسی انجامی اا به اندازه کافییاند و  بررسی نشده
مفهوم عنی یدهد،  ل میین جا مشی راهنمای ما را تشکیداوی که در ا     

ی ئها زین نام و مساله انگیش تحت ایو نمودار شبح، از مدت ها پ
ری به مثابه شرط یم نا پذی، تصم کردنآلی دهی سوگ، اامرچون 
 .  اعالم شده بود…ری مسئوالنهیم گیتصم

سم و ساختارشکنی یان مارکسی مناسبت دارد که بر روابط مان جیدر ا     
کردهای یرودر  1970ال های ن روابط از آغاز سیا. می نماتأکید

تجلی پیدا  بسیار فراوان  ر امایا سازش ناپذیمتفاوت و غالباً متضاد 
توانم در این جا به طور عادالنه  چنان فراوان اند که من نمی. کردند

 .حق مطلب در مورد همه ی آن ها و دین خود را به آن ها ادا کنم

اسبات ساختارشکنی و عالوه بر تألیفاتی که موضوع اصلی شان من     
، به نام Michael Ryan مانند کتاب میکائل ریان  (مارکسیسم است

 مارکسیسم و ساختارشکنی، یک پیوند بحرانی
     Marxism and Deconstruction, A Critical Articulation * و کتاب 

مارکس مرده تحت عنوان   Jean-Marie Benoist ژان ماری بونوآ 
یقت بخش آخر آن، به رغم عنوان کتاب، سالمی ، که در حق**است 

است و کمتر » ساختارشکن«امداً عبه مارکس است و در عین حال 
رساله های ) کند نفی گرا، بر خالف حکم مرگی که صادر می

. فراوانی نوشته شده اند که امکان سرشماری آن ها در این جا نیست
 وریمآ به عنوان نمونه اسامی نویسندگان زیر را می

       J. - J. Goux, Th. Keenan, Th. Lewis, C. Malabou, B. Martin, 
A. Parker, G. Spivak, M. Sprinker, A. Warminski, S. Weber.  

*    Johns Hopkins, University Press, 1982. 
**  Gallimard, 1970.   

-------------------------------------------- 
 :ممترجهای  ادداشتی

 
)1  (Différance : کی از یبه بعد، 1968ن واژه، از کنفرانس یا. زیتما

 از لحاظ تلفظ تفاوتی با .دهد ل مییی را تشکئدایرهای فلسفی د نماد
اما از لحاط نگارشی، به جای حرف .  نداردrenceéDiffکلمه فرانسوی 

e با حرف aان دو یز میب، تماین ترتی بد.شود ک نوشته مییتالی ا
 .شود مشخص می» زیاتم«
م یسینهاد بابک احمدی، بهتر است بنو شیکه به پ(ی ئدایدر» زیتما«     

عمل «، داللت به *) روشن شود "زیتما" تا فرق آن با "وزیتما"
ک و ینامیرا به طور د» زیتما«ب، ین ترتیبد. ندک می» ز گذارییتما
، آن یئدایدر» زیتما «.دهد مد نظر قرار می) کیاستات(ستا ینه ا
زی که مستقر و ی و نه آن تماباشد زی است که در حال شدن مییتما
به ظاهر کوچک، از » تفاوت«ن یدا، اید درنز. ده استیت گردیتثب

 فی تعر را کهزییکند و نه چ ندی را مشخص مییآن جا که فرا
ز گذاری یتما«ردنی و فرا گرفتنی است، عمل ن کییشدنی، تع
، »بازی« امکان Différance وسل به ت. دکن را بی اثر می» عقالنی

های تعقل گرای فلسفی  را در قلب دستگاه»  نا متعادلی«و » انحراف«
  **.دینما وارد می

بابک . کیه شکنی و هرمنوتد شالو– 2 جلد –ل متن یساختار و تأو*    
 .387 ص. احمدی

 :»داواژگان دری«به ) به زبان فرانسه (دبرای مطالعات بیشتر رجوع کنی**  
  Le vocabulaire de Derrida, Charles Ramond, ellipses, 

Paris 2001. 
) 2(      Espacement  
)3       (Déplacement 
)4      (Super-Etat  
 »ن المللیبی«است که یک سازمان »اتحادیه کمونیست ها«منظور  ) 5(

. دهد ل می در لندن نخستین کنگره خود را تشکی1847بود و در سال 
ن سازمان یی ا ن برنامهمارکس و انگلس در  این کنگره مأمور تدوی

» ستمانیفست حزب کمونی«نامه به نام ک سال بعد، بری. شوند می
: شود ن کلمات آغاز میمانیفست کمونیست با ای. شود منتشر می

 ».سم شبح کمونی-ار است  در اروپا در گشت و گذشبحی «
)6      (Appropriation 
)7      (à venir 
)8  (Indécidableنزد .  نمی توان تصمیم گرفتآن  موضوعی که در باره

تصمیم «مانی است که انسان در برابر واقعی ز» متصمی«دریدا، 
 .  ردقرار گی» ناپذیری

)9  (Lumièresزبان کانت، در سرزمین .  منوران عصر روشنائی
Aufklärungنام دارند . 

)10   (Événement 
  messianisme:سم و مسیحائی messianique :یمسیحائ)   11(
)12   (Promesse 
)13   (Désertique 
)14   (Événement 
)15  (Appropriation  
)16  (Mystique 
)17  (Travail de deuil :مق و نقد و نی، درس آموزی، تأمل و تعامر بازبی

 که با »سوگواری« ن گونهای. در سوگ دیگری... حساب رسی
تواند به طول   می متفاوت است و سنتیجیمولی و راسوگواری مع

 . انجامد
)18  (Logocentrismeونانی به دو خرد محوری، زیرا لوگوس ی -ا کالم ی

 .معنای کالم و خرد است
)19  (Linguistisme 
)20  (Phonologisme 
)21  (Démystification 
)22  (Dé-sédimentation 
)23  (Trace 
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)24  (Arraisonner 
)25  (Etat de la dette 
، 54– 53. فرزاد، ص. ی م ترجمه. ر شکسپی.ی پنجم هاملت، صحنه)  26(

 . بنگاه انتشارات نشر کتاب
 همانجا )  27(

 

  ...فرانمود استبداد و
     

ای وجود دارد که  در ایران اینک میان حکومت و مردم رابطه
گانی و خدای«خود رابطه » پدیده شناسی روح«هگل آن را در اثر 

ای ضروری از   مرحله"گی بنده"در برداشت هگل . نامیده است» گی بنده
تکامل تاریخی انسان است و فرد تا از این مسیر تاریخ عبور نکند، 

 "ای بنده"تواند از   خویش دست یابد و نمی"آزادی"نخواهد توانست به 
خرد کرد، به انسانی آزاد و متکی بر   پیروی می"خدایگان"که از اراده 

گی نیز یک  بنده"هگل بر این باور است که . خویش بدل گردد
 به "ولی فقیه"توان باین نتیجه رسید که  ، پس می"خودآگاهی است

 است تا "ضروری"ای   در نظام جمهوری اسالمی پدیده"خدایگان"مثابه 
 "خدایگان"ایرانیان بتوانند با خودآگاهی بر این حقیقت که باید از این 

باید در جهت نفی او گام بردارند تا بتوانند خود را از ، فراتر روند
بنابراین تا .  نظام دینی برهانند و به آزادی خویش دست یابند"گی بنده"

رهایش واقعی  پندارد که به  می"بنده" وجود دارد، "خدایگان"زمانی که 
لیکن . تواند دست یابد  می"خدایگان"خود از طریق نفی ضد خود، یعنی 

کوشد از  دست یافت، می» خودآگاهی«که آدمی به این هنگامی 
 فراتر رود و در این فراز و نشیب سرانجام به مرحله "گی بنده"
رسد،   میunglückliches Bewusstsein» بختانه خودآگاهی نگون«

 پناه برد تا بتواند "دین"شود تا انسان به  ای که سبب می مرحله
رست در همین روند است که و د. "یگانگی روحی خویش را بازجوید"

ای که ثبات روحی خود را از دست داده  کوشند به توده متولیان دین می
ای  چنین مرحله  که به"گانی بنده"اما .  را بفروشند"حقیقت ابدی"است، 

دهند تا با دستیابی به عقل  اند، به راه خود ادامه می از معرفت رسیده
 متحقق سازند، حکومتی که  را در جامعه"حکومت مطلق عقل"بتوانند 

بنا بر برداشت هگل با تحقق انقالب کبیر فرانسه بنیان نهاده شد و از 
 .  بدل گشتkonkret به وجودی معین abstraktای انتزاعی  پدیده

بینی  گذرد، شباهت زیادی به پیش آنچه که اینک در ایران می
شوند، به دین  رها "آریامهر"گی  ایرانیان برای آنکه از بنده. هگل دارد

 "گفتار و کردار" سال دریافتند که 25پناه بردند و اینک پس از 
 است، یعنی ظاهر و باطن "با هم ناسازگار"سرکردگان این نظام دینی 

دروغ و فساد و   سیاسی از-آن یکی نیست و شالوده این سیستم دینی
اینک بیانگر » بختانه خودآگاهی نگون«همین . فریب تشکیل شده است

تی اجتماعی ایرانیان است که در پی فراروی از نظام کنونی هستند هس
 رها سازند تا بتوانند "دین" و هم از "خدایگان"تا بتوانند خود را هم از 

 .به آزادی خویش دست یابند
و در بیرون با دیوانساالری امریکا به رهبری جورج دبلیو بوش 

ای بر دوش او  ه وظیف"از آن سوی ستارگان"روبروئیم که مدعی است 
زیند  هائی که در کشورهائی می نهاده شده است مبنی بر رهاسازی ملت

او بر این باور است که رهبر . های استبدادی هستند که دارای حکومت
ترین دمکراسی جهان است و در نتیجه  کشوری است که دارای کهن

صدور دمکراسی به دیگر کشورهای جهان را در انطباق با حرکت 
داند که از اروپا به آن قاره گریختند و کوشیدند   مردمی میتاریخی

سرزمینی را به آن گونه بوجود آورند که خدا آنرا به مؤمنین مسیحی 
والیت "اگر در ایران حکومت دینی متکی بر . خویش وعده داده بود

 به گذشته تاریخ تعلق دارد، در امریکا حکومت سکوالر "فقیه
گیرد که فراسوی تمامی ادیان قرار  میمشروعیت خود را از خدائی 

بهمین دلیل نیز در آن کشور هر چند آزادی دینی وجود دارد و . دارد
 محلی از اعراب ندارد، اما دیوانساالری امریکا از "دین رسمی"در نتیجه 

همان آغاز پیدایش دولت ایاالت متحده مدعی بوده است که در انجام 
 یعنی در ،اینجادر . گیرد الهام میوظایف زمینی خود از فرامین الهی 

خواهد دینی باشد، اما   ، سکوالریسم فرانمود دولتی است که نمیامریکا
کار خود بدل ساخته است و در نتیجه میان فرانمود و  گرائی را به راه دین

جورج . هستومند دمکراسی امریکا نیز تفاوت از زمین تا آسمان است
 فرمان دریافت کرده است "ارگاناز آن سوی ست"پندارد که  بوش می

های استبدادی را از میان بردارد و دمکراسی را جهانشمول  تا حکومت
او . کند سازد، اما خود در رابطه با جهان از دیگران سلب آزادی می

کشورهای "های ایران، کره، سوریه و کوبا  مدعی است  که حکومت
کنند  ا پایمال می هستند، زیرا حقوق شهروندان خود ر"یاغی" و "شرور

 سال 50و خود بزرگترین پشتیبان حکومت اسرائیل است که بیش از 
است که فلسطینیان را از حق تعیین سرنوشت خویش محروم ساخته و 

دهد که  بوش فرمان می. روزی نیست که بر آنها جفا نکند
های اتمی و شیمیائی و میکروبی   نباید به سالح"های یاغی حکومت"

 از همین "های شرور دولت"داند در پیکار با  ما حق خود میدست یابند، ا
های استبدادی جهان بدون  بسیاری از حکومت. ها بهره گیرد سالح

توانند دوام داشته باشند و با این حال او  پشتیبانی امریکا یک روز هم نمی
خالصه آن که منطق .  در جهان است"دمکراسی"در پی گسترش 

آزادی اسرائیل همراه است با داشتن . ستوار استآزادی او بر نابرابری ا
های  پوشی از سالح برتری نظامی در منطقه و آزادی ما ایرانیان باید چشم

کشتار جمعی باشد، یعنی پذیرش عدم تعادل کنونی به مثابه واقعیتی 
 . احساس کنیم"آزاد" تا بتوانیم خود را "دمکراتیک"

رت جهان است، در نتیجه از آنجا که بوش رهبر سیاسی تنها ابرقد
.  همه مردم جهان است"خدایگان" مردم امریکا، بلکه "خدایگان"نه تنها 

 بیش نیست که "ای بنده" ما در برابر بوش "ولی فقیه"و در همین رابطه 
خودآگاهی " هنوز حتی به "گی بنده" خویش از یوغ "رهایش"برای 
 از دین فراتر رود و خواهد  نیز دست نیافته است، زیرا نمی"بختانه نگون

 است و "گرا خدایگان دین"بلکه با سالح دین در پی رهایش خویش از 
تواند  ها را درآورد، خود می"خدایگان"پندارد هرگاه ادای  می
خودآگاهی "، یعنی رها و آزاد شود، زیرا با تکیه بر "خدایگان"

در پندارد که خدایگان فردی آزاد است،  ای می  هر بنده"بختانه نگون
خدایگان تنها باین علت موجودی تاریخی است . حالی که چنین نیست

گان بتوانند به خودآگاهی فراروی از او دست یابند و هنگامی که  تا بنده
چنین کنند، نقش تاریخی او به پایان رسیده و از عرصه روزگار محو 

داری بنا بر اندیشه مارکس  خواهد شد، به همان گونه که هر سرمایه
 است و تا زمانی وجود خواهد داشت که "یه شخصیت یافتهسرما"

 . های ضروری نابودی خویش را فراهم نساخته است سرمایه زمینه
 شود، باید بنا بر "خدایگان"خواهد خود   که می"ای بنده"اما 

 "ولی فقیه"بینیم که  و می. "اش را به خطر اندازد زندگی"برداشت هگل 
فقط زندگانی خود، بل هستی تمامی مردم خطر انداختن نه  ما در پی به

تواند از  داند که بنا بر وضعیت کنونی جهان، او نمی ایران است و نمی
 .  بوش فراتر رود و خود را رها سازد"خدایگان"

بوش هر چند یک مسیحی بنیادگرا است، اما مشروعیت 
ه مردم امریکا با رأی خود او را ب. گیرد  خود را از دین نمی"خدایگانی"
 خویش برگزیدند تا چهار سال دیگر بر آنان فرمان راند، "خدایگانی"

 .     ما نامحدود است"ولی فقیه" "خدایگانی"در حالی که 
کند که سرمایه بر سیاست سلطه  بوش در کشوری حکومت می

 میلیون دالر هزینه 400داران کالن امریکا با پرداخت  دارد و سرمایه
أمین کردند و در حالی که در ایران دین بر مبارزات انتخاباتی او را ت

 با "ولی فقیه"حکومت و دیوانساالری سیاسی بر سرمایه حاکم است و 
در اختیار داشتن تمامی امکانات و منابع مالی دولتی خود را از اراده 

 .  ساخته است"رها"داران ایران  سرمایه
 خالصه آنکه هر چند در اینجا با دو پدیده درونی و بیرونی
ای  روبروئیم با دو فرانمود متفاوت، اما هستومند این هر دو خمیرمایه

. نخواهد رسانید"خدایگان"ائی از است که انسان را به آزادی و ره
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 »شباح مارکسا«فصل سوم از کتاب 
 ها فرسودگی

 )ر جهانی که سن نداردیتصو(
 ی ژاک دریدا نوشته

  برگردان به فارسی از شیدان وثیق
 

 »م نوین جهانینظ«ده آفتِ 
د، ی بازار جدیش حساب شدهنظمی کم و بی ن بی ای.کاری بی -١

همانند د، دید و جنگ رقابتی نوین جهانی، بدون تردیجهای تکنولوژی
کاری دورژه آن که به وی. ی نامی دیگر است ستهکار و تولید، شای

کند که هم   میتواقعیتی را تثبی)  مترجم-ار کردن از راه دورک(
ت و های سنتی و هم تقابل مفهومی میان کار و غیرکار، میان فعالیوهشی

نظمی منظم هم تحت  ن بیای. سازد ا مغشوش میرها نآر غیوشغل 
» اجتماعی«گیرد و هم  باشد، هم مورد محاسبه قرار می اد میانقی

-شیپرقابل گیرد و هم غیعنی غالباً مورد انکار قرار میگردیده است ی
را زی کشد تر رنج می شد، همانند رنج، رنجی که باز هم بیاشبنی میبی

دیگر   کهای لحظهها و زبان مأنوسش را از دست داده است، از سرمشق
- از مدت کهای  کاری و در صحنه ی بی شتن را در نام کهنه شدهخوی
ماعی و تتی اجفعالی نقش بی. شناسد ری کرده است، نمیاذگ ش نامها پی
گر سیاستی دی. و یا زیر اشتغال وارد عصری نوین شده استکاری  بی

های تجربی  در شکل» نکاری نوی بی«. گر راطلبد و مفهومی دی را می
 کم دارد ی شابهتکاری  اش به همان اندازه با بی و چگونگی محاسبه

تواند با فقر  نامند می د میی امروز فقر جدی که آن چه در فرانسه
 .باشدداشته  تشابه

هرگونه از  (homeless)خانمان بیطرد انبوه شهروندان  -2
د آن همه خراج و یا تبعیا ،ک کشورهامشارکت در زندگی دموکراتی

 که ملیی هائ نرانده و مهاجر به بیرون از سرزمی از وطن پناهجوی
 مدنی وملی  تای نوین از مرزها و هوی شوند، خبر از تجربه ده مینامی
 .دهندمی

ی  های اتحادیه ان کشوری میا رحمانه  بیجنگ اقتصادی -٣
ها و کشورهای اروپای شرقی، میان اروپا و ایالت متحده ان آناروپا، می

این جنگ بر .  میان اروپا، ایاالت متحده و ژاپن درگیر استکا وآمری
راند زیرا حاکم بر  ها فرمان می ر جنگ نخست بر سایوز همه چی

در . المللی استنی حقوق بی ر و نابرابرانهگیپی ای نا و اجریر عملتفسی
 .دا کردی گذشته پی ی فراوان در دهههائ توان نمونه ن مورد میای

 در مفهوم، هنجارها و افتن بر تضادهادر تسلط یناتوانی  -4
تی و های حمایاستوانع ایجاد شده توسط سیم(. برالیبازار لی تواقعی

ت از اتباع گری برای حمای داری در دخالت هسرمای های رقابت دولت
ان در مقابل دستمزدی ها و یا به طور کلی از اروپائیز غربیاملی خود، 

چگونه ). باشد ت اجتماعی مشابه برخوردار نمیمایارزان که غالباً از ح
ن کرد و در عیمنافع خاص خود دفاع   در بازار رقابت جهانی ازتوان می

 ؟...خود را نمود و» دستاوردهای اجتماعی«حال ادعای حراست از 
های مشابه و مرتبط با ر ساز و کار و سایدهی خارجیبد تشدی -5

 .رانند ا درماندگی مینگی و یت را به گرس از بشریمآن بخشی عظی
 5ادامه در صفحه       

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش     هر صالحیهر صالحیهر صالحیهر صالحیمنوچمنوچمنوچمنوچبرگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از 
ی گذار به سوسیالیسم برنامه

 ) 2(دمکراسی : الف         انقالب پرولتری-٢
توان به حزب کمونیست به مثابه یگانه حزب  در انقالب کنونی می

اما از نظر سازمانی این حزب ادامه و گسترش حزبی است . نو نگریست
آنچه که نو . ندها پیش از جنگ جهانی بوجود آورده بود که بلشویک

شود که این حزب  آنجا چنین وانمود می. باشد، برنامه این حزب است می
نقطه اوج و مجری استوار مارکسیسم قدیمی است، اما آنچه که این 

سازد، نشان  برنامه را از برنامه احزاب سوسیال دمکرات متفاوت می
طور  ، همانو این انقالب. دهد که این برنامه نوزاد انقالب روسیه است می

که در پیش نیز گفتیم، تا حد زیادی از خصلت یک انقالب بورژوائی 
 . برخوردار است که از کمبود دمکراسی سربرآورده است

حزب کمونیست که از انقالب روسیه زائیده شد، همراه با آن نیز 
هنگامی که پرولتاریا . تأثیرگذاری بر پرولتاریا نیز از دست خواهد داد

ه انقالب خود را برای کسب قدرت سیاسی آغاز کند، حزب مثابه طبق به
. کمونیست که شبیه یک فرقه است، در آن انقالب نقشی نخواهد داشت

تواند  در آنجا پیروزی از آن حزب سوسیال دمکراسی خواهد بود که می
در محدوده سازمانی خود تمامی پرولتاریائی را که دارای خودآگاهی 

این حزب این وظیفه را بر دوش خواهد . ندطبقاتی است، سازماندهی ک
گرفت که با کسب قدرت سیاسی در جهت آرایش سوسیالیستی جامعه 

 .  گام بردارد
آید، امری دور از  این پیروزی که بر اساس دمکراسی بدست می

حتی در این زمینه نیز میان انقالب پرولتری و بورژوائی . انتظار نیست
چون روسیه  بداد مطلقه فئودالی، همدر دولت است. تفاوت وجود دارد

در آنجا . کنونی، هرگونه زندگی سیاسی علنی امری غیرممکن است
 و غیره آن، از  مردم از حکومت، از ابزار قدرت، امکانات مالی

هائی که در دربار وجود دارند و حکومت وابسته بدان است،  گرایش
ری مردم، از های فک چنین حکومت نیز از گرایش هم. خبرند کامأل بی

 . اطالع است ها بی توان و قاطعیت توده
ای  دهد و حادثه گیرانه رخ می در چنین وضعیتی انقالب همیشه غافل
و . گیرد ها را به ریشخند می مقدماتی است که تمامی حساب و کتاب

تواند به پیروزی رسد که پیدایش ناگهانی  فقط بدین وسیله شورش می
شود و پریشانی و سردرگمی  ن میگرا آن موجب سردرگمی حکومت

سازد و مدافعین حکومت را فلج و  حکومت را در انظار جهان آشکار می
کننده را برای پایان  سازد و در نتیجه ضربه تعیین مخالفین آن را دلیر می

 .           آورد آن همراه با شکستی خونین فراهم می
 بنگرد، چون برای سلطنت مطلقه ممکن نیست بتواند به روشنی

دهد، در حالی که هرگاه آنها را به موقع  همیشه امتیازها را دیر می
  7ادامه در صفحه                     داد،                                     می


