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  یردبسر
  اسالمیموریانۀ جمهوری  استبداد،

 تن از زنان و مردانی که در ایران زندگی 565ر ماه گذشته از سوی د
هستند و بهمین دلیل » غیرخودی «کنند و بنا بر سیستم ارزشی رژیم کنونی می
خاب شدن از سوی مردم  حق انتبخشی از حقوق مدنی خویش، یعنی ازاز

 به آمار و ارقامی که  تکیهانتشار یافت که در آن با لیای تحلی بیانیه اند، محروم
از ای مستند  اند، به گونه از سوی نهادهای وابسته به حکومت اسالمی انتشار یافته

  را فراگرفتهایران  کهتصادی، قضائی و سیاسی وحشتناکیوضعیت اجتماعی، اق
امضاء . داشتکنند، پرده بر  ایران را تهدید می از بیروناست و نیز خطراتی که

تعلق دارند و در نتیجه گوناگون های اجتماعی  ن این بیانیه که به طیفکنندگا
کنند،  های طبقات و اقشار متفاوتی را نمایندگی می ها و منافع بخش خواست

تواند از  تصویر دردناکی از ایران کنونی را در بیانیه خود ترسیم کردند که نمی
    . اسالمی انکار شودسوی حتی مقامات رسمی رژیم جمهوری

در را » فراخوان رفراندم«نویسندگان این بیانیه برخالف آن چند تنی که 
 که از شان در خارج از دیوانساالری امریکا خواست  نماینده وانتشار دادندایران 
کند، با کمال فروتنی و احساس مسئولیت کوشیدند به کسانی » حمایت«آنها 

های  د، حالی کنند که بخاطر سیاستمرکب قدرت سوارنکه امروز بر 
 و حکومتی که اند هددا های مردمی خود را از دست  ی خویش پایه ماجراجویانه

 استقالل ایران را تواند منافع ملی و  نباشد، نمیها برخوردار از پشتیبانی توده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15ادامه در صفحه                                                     .تضمین کند

 حسن بهگر 
م آزادی یر گلیران را  زیه ایجرج بوش طبل تجز

 !و دموکراسی می کوبد 
توانـد رهگشـا باشـد و ایـران را از             اتحاد اپوزیسیون جمهوریخواه یکپارچه  می     

اشـته و جریـان   تشکیل یک حکومت سایه که با آمریکا سر ستیز ند. مهلکه نجات دهد 
ورزی با اسرائیل مبادرت نکنـد        امن نفت را درمنطقه تضمین  کند و به دشمنی و کینه           

سـوز و   توانـد جانشـین بالفصـل ایـن حکومـت ایـران           و تروریست پرورش ندهد، مـی     
 .ویرانگر باشد
کا در برابـر    یاست آمر یش  نوشتم  س    یک سال پ  یکه حدود    چنان

نگ با عراق شکل گرفت که بـه        ران با فروپاشی شوروی و هنگام ج      یا
ـ   . نام مهار دوگانه مشهور شد     نتـون اعـالم کـرد کـه        یش کل یده سال پ

ـ است ایخواهد س ست بلکه می  ی ن م اسالمی یخواستار سرنگونی رژ   ران را ی
باقی است نه کماکان بقوت خود زمی4، همان  نه دگرگون سازد  ی زم 4در  

 دموکرات و   د و  باید به مرحله عمل در آی      کاو براساس منافع آتی آمری    
ر امورخارجه یوزدار ینتون به دیکل در آن زمان     .شناسد جمهوریخواه نمی 

ژسـت  به  ن مالقات طفره رفت تا وی از ای حکومت اسالمی شتافت اما
فسـنجانی خـواهش     و امـروز ر    ای وارد نشود     خدشه  ی اش ئکایضد امر 

ـ   در گفتگو پی    واز در مسالمت درآید     کا  کند که آمری    می ا شقدم شود ت
ـ    نده منتخـب  و روحانی نمای    حل کنند و   مشکل را  ه بـا لحـن      ولـی فقی
 ؟!!ست که با گفتگو حل نشـود      گوید که هیچ مشکلی نی      ای می   ملتمسانه

 کـرده   ه اظهـار  کند که همین چندی پیش ولی فقی        روحانی فراموش می  
حـال چـه شـده کـه      ! رتی اسـت غی بود مذاکره و گفتگو با آمریکا بی      

 اند؟ غیرتی مسابقه گذاشته ه بیدر گذاشتن کالرهبران حکومت اسالمی 
  3ادامه در صفحه                                             

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه

 خسرو شاکری: »های تاریخی ها و برهه سرمشق
 جعفر صدیق : به بهانه شادباش سال نو

 شیدان وثیق
 »سکوالریسم« و »الئیسیته«

 گفتار اول
 های ایرانی پردازی نظریهنقدی بر 

حاوی » الئیسیته«یا » سکوالریسم«ی  های ایرانی درباره پردازی بیشترِ نظریه
 آرا و  نوشتار حاضر این است که نقادیِکوششِ .اند  اختالط و التقاط اشتباه،آشفتگی،

 در راستای دقت و شفافیت را یدارِ نام بردهی دو پد نظران ایرانی درباره عقاید صاحب
بر شان و تحلیل مشخص  های ها در تمایزها و اختالف رد مقولههرچه بیشتر نظری، کارب

 .، انجام دهد شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخیمبنای
 رونق دو مفهوم

بخش، دموکراتیک و  ی ایران به انقالبی آزادی نیاز تاریخیِ جامعه
 امر 1ژه پس از یک چهارم سده استبدادِ دین ساالری،یو به ،خواه ترقی

هایِ اساسیِ  شرط را به یکی از پیش» جدایی دولت و دین«
 .دگردیسیِ اجتماعی بدل کرده است هرگونه
و   در تاریخ مغرب زمینِ مسیحی2،»دین) ی سلطه(خروج از «

 دونشیب و فراز خود را در   راه پر3تحت اقتدارِ کلیسا،
یا » سکوالریزاسیون«یکی در .  پیداکرد متمایز»یندفرآ-  منطق«
در  »مدنی تحولِ تدریجی، هماهنگ و دنیاگرایِ دین، دولت و جامعه«

یا » الئیسیزاسیون«در  و دیگری کشورهای پروتستان و چند مذهبی
در آن جا که در پی روندی رادیکال و تنازعی » جدایی دولت و دین«

دادند و  ها تشکیل می کاتولیکاکثریت قریب به اتفاق جمعیت را 
 4.کلیسای پیروِ واتیکان از قدرت بالمنازعی برخوردار بود

 ۶ ادامه در صفحه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجید زربخش
  بدون دورنما» تحول «-تکرار راهکارهای کهنه

با جنجال »  میلیونی60رفراندوم «ای که چندی پیش بنام  پروژه
شد، امروز پس از گذشت چند ماه و کنار رفتن غبارها فراوان آغاز 

 . تواند با ابهام کمتری در معرض شناخت و داوری قرار بگیرد می
نه آمدن این نمایش، من در در همان روزهای نخست به صح

های  ی این پروژه، زیان درباره  داشتم،»گانرادیو آزاد«ای که با  مصاحبه
ی پشت پرده و سرنوشت محتوم ها های طراحان اصلی، دست ، هدفآن

های گوناگونی در  در این فاصله نوشته. این پروژه به تفصیل سخن گفتم
های انترنتی انتشار  ها و سایت توجیه و یا در مخالفت با آن در رسانه

ها و  ویژه بر روی هدف  به-یدادهای چند ماهه پرتو روشنییافته و رو
ی  هت بر آن شدم در ادامهبهمین ج. بازیگران پشت پرده انداخته است

، خودی  های روشنگرانه دیگران، ضمن تکرار نکاتی از مصاحبه کوشش
 . دهمتوضیحات بیشتری در این زمینه 

در مورد هدف طرح، از سوی طراحان و امضاءکنندگان از همان 
ایجاد یک برخی هدف را . شد آغاز توضیحات و دالئل متفاوتی ابراز می

و » برانگیختن جنبش همگانی«ای آن را  هدر جامعه، عد» گفتمان«
تغییر نظام به روش «ای برای  مثابه وسیله ای این طرح و کارزار را به پاره

ماند، این بود که  اما آنچه بدون پاسخ می. کردند تلقی می» آمیز مسالمت
آوری  آوری امضاء دارد؟ و جمع چه ارتباطی با جمع» ایجاد گفتمان«

به برانگیختن جنبش همگانی منجر شود؟ چگونه تواند  امضاء چگونه می
 تواند نظام را تغییر دهد؟   می

ضاء اقدامی است مشخص و برای یک مفراخواندن مردم به ا
خواهیم نشان دهیم  با این اقدام قاعدتأ می. ظرف زمانی معین و محدود

 میلیون مردم ایران خواستار رفراندوم و تدوین 60و ثابت کنیم که 
 تا بتوانیم به اتکاء این واقعیت و حمایت ی دیگری هستندقانون اساس

 .المللی رژیم حاکم را به قبول خواست مردم وادار کنیم بین
12ادامه در صفحه                               
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 ...های ها و برهه سرمشق
     

. او هراس نداشت که عمال خارجی و فساد و تباهی کشور را افشا کند
خوار  جلس چهاردهم نخواست همکاران دزد و رشوههنگامی که م

اینجا مجلس «رضاخان را محاکمه کند، مصدق با تغیر اعالم کرد که 
و به میان مردم در میدان بهارستان رفت و در » نیست؛ دزدخانه است،

ها و  گان قدرتمند خاند نماین،کشیدند حالی که مردم او را به دوش می
بگیر،  های دست راستی مواجب  روزنامهجز.  کردءزمیندارن را افشا
های دمکرات این شجاعت او را ستودند که سرانجام به  مردم و روزنامه

در عین حال تردید نیست . تغییر موضع مجلس در آن مورد منتج شد
ی نیز داشت و از ئکه او، همانند هر دولتمرد صالح و صادقی، کمبودها

او در بسر منزل رساندن اما ناکامی . تصمیمات خطا نیز بری نبود
کاروان دمکراسی و استقالل ملی را نباید به حساب خطاها یا کمبودهای 

ی تاریخی را  در یک کالم، شکست نهضت ملی در آن برهه. او نوشت
بایستی ناشی از تغییر توازن قوا در اوضاع و احوال جهانی دانست، 

 و اغتشاش مرگ استالین: ها کنترلی نداشت  تغییراتی که وی بر آن
کاران به سرکردگی چرچیل در  رقابت در کرملین؛ پیروزی محافظه

؛ و پیروزی جمهوریخواهان در 1951/1330انتخابات بریتانیا بسال 
 که به عنوان سرکردگان 1952/1331ایاالت متحدهء آمریکا بسال 

امپریالیسم جهانی، چنانکه خود صریحاً در همان زمان معترف بودند، 
که قیام مردم ایران سرمشق  توانستند اجازه دهند یبهیچ وجه نم

ی استعماری را به  کشورهای مشابه جهان قرار گیرد و حیات سرمایه
. کردند باید یک چنین گرایشی را در نطفه نابود می. مخاطره اندازد

شکست نهضت، در خطوط کلی، سیر تاریخ کشور ما را تا به امروز 
کرد  و مردی که آن را هدایت میتعیین کرده است، اما همان نهضت 
ی سیاسی شده  امروز برای توده. الهام بخش بسیاری دیگر از ملل شد

خواهند اهل  ایران، بویژه جوانان آگاه، مصدق سرمشقی است که می
 )1.( پیروی کننداوسیاست از 

ی سیاسی ایران که تأثیری عظیم، اما  شخص دیگری در پهنه
او و . یران گذاشت حسن وثوق بودبار، بر سرنوشت سیاسی ا خسران

ی تبریز  ی مالیه پایه اداره برادرش احمد قوام، فرزندان یک کارمند دون
این دو در اواخر نهضت . بودند و خود نیز به کارمندی آن در آمدند

مشروطه به آن پیوستند و وثوق توانست خود را به نمایندگی مجلس هم 
 که مجلس را به کمک نیروهای پس از مبارزه با محمدعلی شاه،. برساند

ی تزاری سرکوب کرده بود، وثوق باز توانست، بدون  قزاق روسیه
 کند، به نمایندگی مجلس ءآنکه کوچکترین سهمی در آن پیکار ایفا

از آن پس بود . کرد دوم هم انتخاب شود و خود را در هیأت مدیره جا
 وزارت  به1909اکتبر /1278را پیمود، در مهر » ترقی«که مدارج 

در . عدلیه رسید، سپس وزارت مالیه و داخله، و سرانجام وزارت خارجه
 برای تعطیل 1911این سمت بود که التیماتوم روسیه را در دسامبر 

. مجلس دوم پذیرفت و به پایان مجدد حیات مشروطیت صحه گذاشت
ی مردم را مزاحم  رسیده بود مشروطه» ی خویش مشروطه«او که به 

ی مجلس دوم برای  تعطیل پروژه. دانست نش میخود و همدستا
ی که از ئاصالحات مالی در کشور تحت نظر مستشار مالی آمریکا

طرف مجلس ملی استخدام شده بود تحت فشار روسیه و بریتانیا و با 
همکاری دو برادر، قوام و وثوق، میسر افتاد، چه شوستر به سراغ 

های جنگ اول هم در  لاو طی سا. کاری پدر آنان نیز رفته بود دغل
ی تزاری خدمت  سمت وزارت به منافع خارجیان، و عمدتاً روسیه

پس از انقالب اکتبر که بریتانیا رقیب و همکار خود روسیه را . کرد می
از دست داده بود وثوق را مستقیماً به خدمت خود گرفت و سرانجام به 

وز، قرارداد اء رساند تا او، با دستیاری شاهزاده فیررمقام ریاست وز
کرزن - وثوق1919الحمایگی ایران را، که به قرارداد  ننگین تحت

ی تمام   کند و ادارهءای قابل توجه امضا الزحمه معروف شد، در برابر حق
خوشبختانه، در اثر ) 2.(کشور را در اختیار استعمار بریتانیا قرار دهد

ر عمومی ی مردم آگاه و نخبگانی چون مصدق افکا ی سرسختانه مبارزه
جهان آنروز چنان بر ضد آن قرارداد بسیج شد که نه فقط دول فرانسه و 

ی بریتانیا ناگزیر از رد آن  آمریکا، که حتی بخشی از هیأت حاکمه
لحسین حسابی، اچون عبد(گفتنی است که برخی از جوانانی . شدند

) »ذره«الدبن اسفندیاری برادر نیمایوشیج، و ابوالقاسم سجادی موسوم به 

که بعدها به نهضت چپ ایران پیوستند و متاسفانه پس از پناه بردن از 
اختناق رضاشاهی به شوروی استالین قربانی آن استبداد دیگر شدند، در 

 )3.(ی ننگین وثوق قرارداشتند آن زمان در رأس مبارزه با آن معاهده
ی مردم و نهضت جنگل که در حال صعود بود بریتانیا را  مبارزه

ساخت خدمتگزار صدیق خود وثوق را به حال خود گذارد و به وادار 
وثوق موقتاً از ایران . وزیر دیگری، مشیرالدوله، تن دهد انتصاب نخست

ی او را، چنانکه سید ضیاء، دیگر کارگزار  دور شد، اما محتوای برنامه
وفادار بریتانیا و یکی از دو مجری کودتای سوم اسفند معترف بود، در 

از همین رو، هنگامی .  به اجرا گذاشته شدشاهخان مت رضادوران حکو
که رضا خانشاه موفق شد جنبش مردمی را سرکوب کند وثوق را از نو 

ی دیگری به وزارت رساند تا در اجرای محتوای آن معاهده  در کابینه
اش در  های افشاگرانه در اینجا باز مصدق بود که با نطق. شرکت جوید

) 4.(رنگ رضاخان و استادش وثوق برگرفتمجلس ششم پرده از نی
شجاعت مصدق و مواضع او برای دفاع از منافع مردم در برابر سید ضیاء، 

 پا به میدان 1320رضاخان و وثوق سرمشق نسلی شد که پس از شهریور 
بازانی که،  اما وثوق هم سرمشق شد، سرمشق سیاست. سیاست گذاشت

ز رسیدند و حامی رضا خان در همانند او، از نعمت مشروطیت به همه چی
تحکیم دیکتاتوری او شدند و به مردم و منافع آنان پشت کردند، و نیز 

 در خدمت استعمار 1320ی آنان که پس از شهریور  نسل تربیت شده
ای چون میراشرافی و عمیدی نوری  نگاران جنجالی نامهزقرارگرفت، از رو

دشتی به علی ی و گرفته تا وکالی مجلس و سنا که چون جمال امام
خدمتگزاری به امپراتوری بریتانیا و خنجرزنی به منافع مردم ایران فخر 

مثابه سمبل  هشناسند و ب اگر امروز مصدق را همگان می. فروختند می
دهند، چندان کسی سخنی از  ستایند و سرمشق قرار می خدمت به مردم می

 .عنوان وطن فروشوثوق و جمال امامی نشنیده، مگر به بدنامی، آنهم به 
چه نیازی به معرفی ندارد، از  سرمشق سوم کیانوری است که، اگر

اش بود نشاید  ای که او نماینده ی منش تاریخی گفتن برخی نکات درباره
شود، او شاگرد استادان جنبش  برخالف آنچه معموالً پنداشته می. گذشت

یار کسانی او از بس. چپ ایران نبود که از درون نهضت مشروطیت بِزاد
ای فاشیستی، به  اهللا قریشی با سابقه بود که همچون علی متقی و امان

 ارتش شوروی به کمک سلیمان میرزا 2حزبی پیوست که رکن 
که هم از سلطنت رضاخان حمایت کرد و هم وزیر » سوسیالیستی«(

و برخی از یاران تقی ارانی بعضاً از روی ) 5(برپاداشت ) رضاخانشاه شد
اینان . خی از روی طمع قدرت در رأس آن قرار گرفتندخامی و بر

توسط کامبخش و شورشیان » .دِ.وِ.کا.اِن« ی برخالف ارانی، که با توطئه
ی  عمال آن سازمان به زندان افتاد و به قتل رسید، از آن سرشت ویژه

های ایراندوستی نبودند که از در نهضت مشروطه از میان  چپی
 حزب عدالت ،هنگام جنگ بزرگ  بهزحمتکشان برخاسته بودند و

شمردند، اما  را تشکیل دادند، خود را انترناسیونالیست بر می) کمونیست(
. حاضر نبودند منافع زحمتکشان ایران را به بوروکراسی استالینی بفروشند

های گوالگ نیست،  گواه این امر فقط قتل یک به یک آنان در اردوگاه
ی مرکزی آن در تهران، پس  ی کمیتهنظیری است که اعضا ی بی بل نامه

از سرکوب جنگل و کشتار مبارزان ایرانی به دست جالدان قزاق به 
، به شخص لنین نوشتند )1921دسامبر /1299دیماه (فرماندهی رضا خان

سیاست خارجی شوروی شدیداً تاختند و آن را خالف منافع  و به
این سنت رهبران حزب توده ) 6. (زحمتکشان ایران تشخیص دادند

ای از  روی کورکورانه شناختند و از همین رو به دنباله ندوستی را نمی میه
شوروی پرداختند که سیاست خانمان برانداز آن را به رهبری کیانوری 

، دوران مصدق 1327 بهمن 15(ی حساس تاریخ ایران  در سه دوره
) 1357  مرداد، و سپس دوران انقالب28 تا 25ویژه در روزهای  هب

 سنت  ازاند کسانی که با این سنت حزب توده بار آمده. شناسیم می
از شاه نشدند تا » عفو«افسران دلیر و غیرتمندی که حاضر به تقاضای 

اینان امروز .  اند ای نبرده ، توشهجان خود را از چنگال مرگ نجات دهند
جهان دیگر وجود » های ی آمال کمونیست این کعبه«هم که شوروی، 

 تجاوز به خاک های در برابر برنامهتمندی الزم را ندارند که ندارد، غیر
نجات «وطن برخیزند که هیچ، بدون کوچکترین و گاه با افتخار خواهان 

ی پیشین  »کعبه«به کمک دشمن دیرین » ایران از چنگ آخوندها
گران، و قاتالن صدها، اگر نه  آمالشان، یعنی استادانِ زندانبانان، شکنجه

این نه تنها . ای، هستند  دوست ایرانی، از جمله افسران تودههزاران، میهن
اش را تا پایان  آور است که مردی که زندگی غمناک که بس شرم



 98  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

تحصیالت دانشگاهی مدیون دسترنج زحمتکشان ایران است و از سالی، 
های  خور بودجه  نان،از همان بدو تأسیس، که به حزب توده پیوست

 در ، زحمتکشان، از جمله فرانسه، بوده استتأمین شده از دسترنج دیگر
برابر خواست مقابله، حتی در سخن و شعار هم که شده، در باالی هشتاد 
سالگی شانه باال بیاندازد و در مالء عام از تجاوز محتمل آمریکا عمالً 

کاری از دست ما ساخته نیست؛ بگذارید آمریکا «دفاع کند و بگوید 
 چنین کسانی که تا نمایش تلویزیونی !»این رژیم را از بین ببرد

پایگاه ضد «کیانوری سینه چاک جمهوری اسالمی بودند و آن را یک 
آوردند و پس از آن نمایش همان حکومت را  بشمار می» امپریالیستی

کردند، امروز خواهان براندازی آن به  ی آمریکا معرفی می دست پرورده
 لوحی سیاسی یا همی و سادمسئله خا. ران آمریکایی هستنداتوسط تفنگد
اندازی عاری از هر غیرت و  آمیز نیست، بل پشت هم تحلیل اشتباه

کند از راه   آبرویی که حتی رضا پهلوی هم تقال می-ی استئآبرو
ین دست که  اکسانی از. مخالفت صوری با تجاوز حامیانش حفظ کند

هراساندن اند و با  ها گذاشته الدوله امروز دست اندر دست پیروان وثوق
دهند که تن به  از چماق زور آمریکا رهبر حکومت اسالمی را اندرز می

. طلبند برّه را از گرگ می» آزادی«تهدیدات آمریکا بدهد، براستی 
را ... آیند که کیانوری، متقی، قریشی، و  اینان از همان سنتی بر می

 . کردند» تربیت«
 درصدی آگاه 48 ی آبرو، عالوه بر توده  این منش بیی به وارونه
 مذهبی که قشریون ی  درصدی رأی دهنده52 در برابر -مردم آمریکا 

 صدها بل هزاران -آمریکا در انتخابات اخیر موفق به بسیج شان شدند 
نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان و  تن از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه

ها سردبیر  دهزار ارتش آمریکا، و همچنین  حتی سربازان و افسران بی
واشنگتن ، چون نیویورک تایمزهای صاحب نفوذ آن کشور،  روزنامه
، سناتورها و لوس آنجلس تایمز، و سانفراسیسکو کرونیکل، پست

جمهور پیشین کلینتون، به  نمایندگان کنگرهء آن کشور، و نیز رئیس
ی در مورد ایران به نام ئی آمریکا همراه یکی از متخصصان شناخته شده

المللی مجلس  در استشهادش در برابر کمیسیون امور بین( سیک گَری
، نه بخاطر مردم ایران یا )2005 فوریه 16نمایندگان کشورش بتاریخ 

منطقه، که به سود مردم خویش و حیثیت کشورشان، از روی 
دوستی خود، همه فریاد مخالفت با تجاوز دولت بوش به ایران را  میهن

دوستی که، بدون گذشت از   آن ایرانیان میهنی اند؟ کجایند همه سرداده
ماهیت ارتجاعی حکومت اسالمی، با بیان انزجار خود از یورش 

 بس محتمل دولت بوش به خاک ایران، که عواقب وخیم ی تجاوزکارانه
)) 7(ی برخی مناطق مرزی کشور از جمله تجزیه(ای  و غیرقابل محاسبه

د داشت، به بسیج افکار خواه  ایران در بری را برای حال و آینده
ین طریق نه فقط  ادوستان جهان دست زنند، و از خواهان و صلح ترقی

آمیز  اعتباری جدی نزد مردم ایران بیابند که حتی رفتن مسالمت
 . های وسیع خود مردم تسهیل کنند حکومت را با شرکت توده

اکنون ایران در سراشیبی قرار دارد که نجات از آن تنها با 
ی و اتفاق کسانی میسر است که در عمل، و نه اسم، از دست هم

طلبی و مردم دوستی مصدق، ارانی، فاطمی، مبشری  آزادیخواهی، استقالل
ها در برابر آن  باید همچون این سرمشق. کنند و همانندشان پیروی می

چنانکه مصدق گفته است، در تاریخ . دو سرمشق دیگر پایدارانه ایستاد
کودتای : زنند  تند که سرنوشت آنان را رقم میهایی هس ملل برهه

، 1299کرزن، کودتای سوم اسفند - وثوق1919محمدعلی شاه، قرارداد 
 15، نخستین کودتای شاه در 1320، شهریور 1304سلطنت رضا خان 

، 1332 و کودتای مرداد 1329، نهضت ملی کردن نفت در 1327بهمن 
ز اکنون که ممکن است ، و نی1357 رژیم شاه، انقالب 1340بحران 

بیش از هر زمانی دیگر راه برای در دست گرفتن آینده بر مردم ایران 
 .بسته شود

امروز مردم ما، حتی نسل جوان، به کسانی که از روی استیصال و 
اند، و   خود را بناچار تغییر داده خویش،های شکست نظرات و سیاست

ن، نه خیرخواه عوض کرده و گاه چو» اردوگاه«بعضاً همچون وثوق 
اند، کوچکترین  قدرت جهان ظاهر شده -غول» میانجی«مردم ایران، که 
 .اعتمادی ندارند

جمال امامی، خان ستمگر دهقانان آذربایجان و دشمن بدنام نهضت 
کشید و به  ملی ایران در مجلس شورا قدرت استعمار را به رخ مصدق می

. سیِ زمان دست برداردداد که از مقابله با آن غولِ سیا او هشدار می

 ی اند که بجای تالش برای ایجاد یک جبهه امروز کسانی پیدا شده
دمکراتیک به منظور دفع رژیم کنونی به دست نیروهای پیشتاز ایران با 
حمایت نیروهای ترقیخواه جهان و به سود بهروزی مردم میهنمان، 

سانند تا قدرت آمریکا بهرا -کوشند رژیم مرتجع قشریون را از غول می
تاریخ ثابت کرده است کسانی . ای برای خود بگشایند مگر روزنه

ی دمکراسی و خدمت به مردم هستند که برای آن صمیمانه و  شایسته
ها نه در  ها و کیانوری وثوق. کنند قدرت مبارزه می داشت به بدون چشم

ها و  پتن. اند تاریخ ایران و نه در تاریخ دیگر کشورها کم نبوده
 .ها جای پر افتخاری در تاریخ اروپا ندارند) 8( لینککوئیز

نویسند  این نیز ناگفته نماند کسانی که در روز روشن، ناصادقانه می
نظرات مغایر و انتقادی را در » چپ، «ی که برخالف سنت گذشته

ها  ی سایت کنند، مردمی را که به همه خود منتشر می) سایت(همایشگاه 
 ابله یا ،بینند ان را چون اظهر من الشمس میکشند و سانسور آن سری می
ین توهین به شعور انسانی بیشتر چه؟ امروز  او از. پندارند نابینا می

های اینان بدانیم که منش  توانیم از روی رفتار انتشاراتی همایشگاه می
. آنان در فردای کسب قدرت نسبت به نظرات انتقادی چه خواهد بود

 !یداستسالی که نکوست از بهارش پ
 :ها پانویس

ین امرند، باید خاطر  ای اسناد و مدارک تاریخی که حاکی از صرفنظر از مطالعه) 1(
، زمانی که به علت قدغن کردن نام مصدق از سوی شاه 1964نشان کنم که در سال 

شناختند، شخصاً در الجزیره تازه آزاد شده، که  بسیاری از جوانان ایران وی را نمی
د را داشت، شاهد بودم که اهالی آن شهر، از دانشجو گرفته تا رهبران شهیر خو

» اهل کجایی«هرگاه در پاسخشان دایر بر اینکه . شناختند کسبه همه مصدق را می
 .»کشور مصدق؟«گفتند  ی میئبا گشاد رو» گفتم ایران می

د الزحمه وثوق و فیروز میرزا نگاه کنید به کتاب زیر در مور در مورد دریافت حق) 2(
سرگذشت وزیر مختار بریتانیا در ایران، سر پرسی لورِین، در زمان رضا خان که به 

 G. Waterfield, Professional: (این مسئله مستنداً پرداخته است 
Diplomat, Sir Percy Lorraine, London 1973, pp. 55-65..( 

، به کوشش خسرو الگاز اسالم انقالبی تا گوپیرامون سرنوشت اینان، نگاه کنید به ) 3.(
 .1381، فلورانس و تهران، )زند(شاکری 

ی پنجم و ] ها[های تاریخی او در دوره  دکتر مصدق و نطقدر این مورد بنگرید به ) 4.(
 . به بعد76، صص 1324، تهران، ششم تقنینیه

 ارتش شوروی در 2ی تأسیس حزب توده به دستور رکن  ی تاریخچه برای مطالعه) 5(
ی تحقیقی زیر که بر پایه اسناد  تأیید شخص استالین، نگاه کنید به مقالهایران و با 

 C. Chaqueri, “Did the Soviets play a: الملل کمونیست نوشته شده است  بین
role in founding the Tudeh party in Iran?,” Cahier du monde russe, 

juillet-sptembre 1999.. 
ین نامه به فارسی، نگاه کنید به بخش اسناد تاریخی در برای قرائت اصل متن ا) 6. (

)com.iranebidar.www.( 
که پس از جنگ جهانی دوم دستیاران استالین، بِریا و باقراُف، تحت  ای همان برنامه) 7(

یه ایران برای تجز» ها تا سرحد جدایی تئوری حق تعیین سرنوشت خلق«عنوان 
منابع نفتی و خلیج (ی کردستان را تا آبادان  ریختند و به اجرا گذاشتند، که نقشه

حال همان برنامه را آقای چِینی و باندِبازان البی اسرائیل به اجرا . داد کِش می) فارس
 .خواهند گذارد می

کاری وزیر نروژ بود که، همانند پتن، با ارتش اشغالگر نازی هم کوئیزلینک نخست) 8(
 .ردک

 
 ...جورج بوش طبل 

 
از غرب از تنگه    ین می از صادرات نفت مورد    یناین آشکاراست که    

 به رقیبان خـود     ی  را  ئن فرصت طال  یتواند ا  کا نمی یآمر. گذرد هرمز می 
ه  سرگرم مشـکالت داخلـی       یروس او   ف پرقدرت ی حر اکنون(واگذارد  
الی فرصـت   چند سنی  اژدهای چ وغول هندرقیبان دیگر چون است  و    

پیش از آن که منطقه به دسـت          )خواهند تا در برابر آمریکا بایستند       می
 در طی .افتد باید مهار شود     های غیرقابل کنترل از جانب غرب بی        قدرت

منطقـه و     در اش  یئکـا یاست ضد آمر  یران و س  ی انقالب ا   سال گذشته  25
 بـه  آن   افـزون    گذاشت و با رشـد روز       بسیار ریکشورهای اسالمی  تاث   

 .  دامن زده شدستی در منطقهیهای ترور جنبش

http://www.iranebidar.com/
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کا بود که بخود بجنبد و پنـدهای        ی سپتامبر هشداری برای آمر    11 
ـ انه و به و یران و ثبات خاورم   یت ا ینسکی را که همواره بر اهم     یبرژ ژه ی
کـا  بـه   ی آمربرابران در ید مالیام .دبندکرد بکار  د مییج فارس تاک  یخل

 همچنـین   ه اروپـا و   یک شدن موضع اتحاد   یزداروپا بوده که امروز با ن     
ن یتـر  فیران در ضعیکا ا یآمرانگلستان و حتا  ژاپن با        متحد همیشگی   

ـ       یآمر. قرارداردخی خود   یموضع تار  طره خـود در    یکـا بـرای حفـظ س
امـا  . کنار خود داشته باشد ران را دریانه و شرق ناچار است که ا  یخاورم

ـ  رو  قدرت های رقیـب چـون      ه برعکس ب  رانیا ـ  ه و   یس   و  هنـد    نیچ
 هر سه کشور قراردادهای نفت و گاز کـالن          شده است و با     تر    کینزد

ـ نده  به اتحاد   یتواند در آ   بسته است که می    هـای اقتصـادی و نظـامی        هی
 اگر این سیاست در راستای استقالل ایران و         .ل شود یکا تبد ی آمر علیهبر

و همـدلی   دموکراسی و رفاه مردم ایران بود بدیهی بود کـه همراهـی             
مردم ایران را همراه داشت و امروز نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری              

دانـیم کـه ایـن سـتیز      جرات دست اندازی به ایران را نداشت امـا مـی     
منطق فقط با آمریکا است و تاکنون حکومـت اسـالمی امتیازهـای               بی

هـا نـه      بسیاری به اروپا نیز داده است، و هیچ یک از این بذل وبخشش            
ر جهت امنیت و رفاه مردم نبوده است بلکه مـردم مـیهن مـا در                تنها د 

ـ قت با ین سبب درحق  یبد. برند  بدترین شرایط  معیشتی ممکن بسر می       د ی
ای بـرای بـه      مقدمه  از سوی آمریکا   گفت که گرفتن افغانستان و عراق     

   .ران بوده است یزانو در آوردن ا
حکومت اسالمی ده  باد نی و خانمان بریاست بحران آفریس   امروز

ـ حمله بـه ا   . است ن قرارداده یما را در برابر خطری سهمگ      ران منتفـی   ی
خواهـد     و نمـی    گرفتار شده کا در عراق    ین استدالل که آمر   یست وا ین

بـرای  تر تکرار کنـد      ران با وسعت گسترده   ی را در ا    دیگری تجربه تلخ 
ند توا حال نیست و میران می حمله به ا.حمله نکردن آمریکا کافی نیست    

اند و  بویژه که اروپا و آمریکا بسیار به هم نزدیک شده هرآن روی دهد
ما در منطقه همدلی که صدام در میان کشـورهای عربـی داشـت هـم                

افزون بر آن اگر مساله ایران حل شود بخشی از تروریسم منطقه       . نداریم
 . حل شده است

 !آید از خم رنگرزی آمریکا به جز رنگ سرخ جنگ در نمی
بود که اگر یک اپوزیسـیون قـوی          تر می   آمریکا بسیار ساده  برای  

که مورد اعتمادش بود یا حداقل ستیز با وی نداشت مالیان را از قدرت              
رسـاند،   به زیر می کشید و هزینه مالی و انسانی آمریکا را به حداقل می    

  به همـین سـبب امریکـا  راه ایجـاد    . اما چنین اپوزیسیونی وجود ندارد  
یا دسـتکم بـرای لـرزان کـردن       ه  یتجزرا برای   لی  یی و ا  های قوم  تنش

ـ در داخـل ا حکومت اسالمی . موقعیت حکومت مناسب دیده است  ران ی
های خـود را از دسـت داده       پایگاهان شهرها   یگاهی ندارد و درم   یچ پا یه

است و خود کوشش دارد که با ارتباط با اقوام تحرکی به انتخابات سال           
سـفر کروبـی بـه      .( ب مردم معرفی کننـد    آینده بدهند و خود را منتخ     

آذربایجان ، سفر عسکر اوالدی به کنارک بلوچستان و ارتباط  هیـات             
های خوزستان نمونه هائی از این تحرکات اسـت، حتـا             موتلفه با عرب  

انـد   اند و تا آنجا پیش رفتـه  طلبان هم از این رقابت برکنار نمانده       اصالح
 یعنی هم حکومت و هـم        .)کنند  یکه همدیگر را به تجزیه طلبی متهم م       

امریکا در صدد سوءاستفاده از اقوام ایرانی هستند، این همـاهنگی قابـل    
هـای   افتن راه حلیون  ما ناتوان از     یسیاپوزدر این میان      اما    .تامل است 

 بنا کای دشمنی با آمر را اصلماون چپ یسیبخشی از اپوز. مناسب است  
ای بـه   ن عالقـه  ی عمـل کـوچکتر    با وجود آنکه آنهـا در     . ست  کرده ا 

ن یـی حق تع «رفتن به اصطالح    ی بلکه همواره با  پذ     ،ران ندارند یاستقالل ا 
 آن در اتحـاد     خییتار تلخ   تجربهبه    توجه و تکرار آن بدون   » سرنوشت
مددکار دشمنان  ران همواره   یل مشخص از وضع ا    ی و بدون تحل   شوروی  

ه کرده است درحالی که استقالل ایران بوده وبه مخالفت با آمریکا بسند    
 .بسیاری از حقایق حاکی از حمله به ایران و اشغال وتجزیه آن است

 
و افشـای عملیـات   ) Seymour Hersh(مقالـه سـی مـور هـرش     

جاسوسی در نشریه نیویورک که از نیت پنتاگون برای حمله به بیش از          
ا  نقطه  ایران پرده برداشت به اندازه کافی زنگ خطر را به صد    40 – 30

 .آورده است
المـان گـزارش داد کـه       Ĥچاپ» یونگه ولـت  «ه  یش نشر یچندی پ 

خواهـد   واشنگتن با مستقر کردن نیرو در جمهـوری آذربایجـان مـی           «

ن روزنامـه افـزود     یهم» .روسیه و ایران را مشترکا تحت فشار قرار دهد        
 هزار نیروی نظامی خود     15 رایاالت متحده اکنون مصمم به استقرا     « که  

ایـن نیروهـا عمـدتا از    . دریای خزر و مناطق نفت خیز استدر اطراف   
 ». شوند آلمان به منطقه برده می

های پنتاگون نوشت که  ژنـرال        وال استریت ژورنال درباره هدف    
نقش : گوید فرمانده نیروهای امریکائی مستقر در اروپا می      » چارلز والد «

ایـد بتوانـد از     از طرف دیگر امریکا ب     امریکا در ناتو باید تثبیت شود و      
 .جهت تضمین منافع خود استفاده کند منابع دریای خزر

 روزنامه نزاویسمایا گازتا چاپ آذربایجان نیز نوشت که واشنگتن         
تصمیم دارد تا  بوسیله سربازان خویش مواضع اسـتراتژیک خـود را در              
مقابل روسیه تقویت کند و به همین خاطر از رژیـم حیـدر علـی اوف                

ای  واشنگتن مصمم است تا از طریق آذربایجان جبهـه        . دکن بانی می یپشت
نکه ید بر این امر را روزنامه مردم چاپ پکن با تاک    یا. علیه ایران باز کند   

 .د کردئیجان خواهد بود تایکا از سوی جمهوری آذربایحمله آمر
ـ           ج فـارس کـه   یماجرای ناشنال جغرافی و افزودن نـام مجعـول خل

شود امری  کا پی گرفته مییبوعات آمرسسات و  مط ؤهمچنان از جانب م   
 . و درهمین راستا قرار داردستیخود بخود نبوده و ن

 رادیو فردا به مثابه یک حربه برای تجزیه ایران 
ـ  راد «ی پروژه سیاسـت آمریکـا بـرای       در چـارچوب     »و آزادی ی

ن خود که بر اساس هماهنگی با یهای نخست  شد و در قدمخاورمیانه متولد
دان گذاشـت بـا ناکارآمـدی دولـت خـاتمی و            ی پا به م   ها مذهبی -ملی

  و با  نـام     ه شد ای نهاد  ن پروژه  به گوشه    یشکست اصالح طلبان دولتی ا    
 اگر  رادیو آزادی به ظـاهر هواخـواه      .دیگری برگز ی راه د  » فردا رادیو«

آزادی بود با برگزیده شدن نام فردا نشان داد که آمریکا حتا بـه ظـاهر           
ر ین مـد  یرج گرگ ی ا . ای نهاده است    دی را به گوشه   هم هواخواهی از آزا   

ه ن مضـمون گنجانـد  یای بد است برنامه خود جمله یر س ییو در تغ  ین راد یا
، ه اسـت دیبال  برخود  رادیو آزادیاست خود در دورهیا از سی که گو بود

ـ و فردا نبا  یاست راد ی در ادامه س   وده امروز ن ب یچنهم به فرض    که اگر     دی
  گفتگوی رادیو فـردا بـا  تجزیـه           . باشد اقی مانده چیزی از این تفاخر ب    

طلبانی که تا دیروز هیچکس نامشان را نشنیده بود کـه سیسـتماتیک و              
مرتب و  بی پروا از تجزیه ایران سخن بگویند  و آخرین آن گـزارش                
مسخره حسینی گزارشگر این رادیـو در فرانسـه از کتـاب ایگلتـون و               

 . است موذیانه و خطرناک داردمعرفی کتاب الهاشمی نشان ازاین سی
ها تجربه    ما یک بار اشغال ایران را در اثر تمایل رضاخان به نازی             

ـ کردیم و معجزه آسا از آن جـان بـدربردیم،       ن شـتر بـه سـاربانی    یهم
بـا  . ران بخوابد یرفسنجانی در راه است که دوباره دم دروازه ا         ای و  خامنه

ای شوروی نشسـته و خـواب       االت متحده به ج   ین بار ا  ین تفاوت که ا   یا
ـ ج فارس و در   یخواهد منطقه خل   ند و می  یب ران را می  یه ا یی وتجز ئجدا ای ی

اتی غرب از حکومتی مقتدر     یز و شاهرگ ح   یمازندران دو منطقه نفت خ    
 .برخوردار نباشد 

کنـد   آمریکا از آن رو مایل به تجزیه ایران است کـه تصـور مـی          
هـای بـزرگ      قـدرت  ن هسـتند و   یهای کوچک ناچار به تمک     حکومت

تی یهای امن  ها و مقام   نیسینم که تئور  یب ن سبب می  ین، به هم  یمشکل آفر 
، همین چند روز پیش بـود کـه یکـی از      ندا  ار فعال ینه بس ین زم یآن در ا  

مقامات آمریکائی ضمن بازدید از کشورهای حوزه خلیج فارس گفـت           
ن یاخـر آ(در صدد هماهنگ کردن این کشورها با سیاست آمریکاست          

  آمریکا دیوید الوینسن مشاور امنیتی     گستاخانه ادبانه و    بی آن اظهار نظر  
ـ در گفتگو با قانعی فرد ز      ای مـدعی   شـما ایرانیـان، مـرده   «ر عنـوان     ی

از همان آغاز انقالب ایـران، حکومـت        «: ند  یفرما است که می   »!هستید
هـا و    شگردی را به کار برد که جزو اندیشه مردم شد، کردها و تـرک             

اند و زیر    ها را به این بازی کشاندند و هنوز هم کمر راست نکرده            عرب
ـ زدا و قومیـت  ..  انـد  بار این بی اعتمادی مانـده      ی هـم از کردسـتان و       ئ

ای بـرای ایجـاد جـو رعـب و وحشـت             ، بهانـه  !! آذربایجان شروع شد  
های از بین رفته حکومت را بـاز   توانست مردم را سرگرم سازد و پایه   می

 .سازی کنند
ـ ها، بازسازی نشده، بلکه بـا زد و بنـد و ارا            البته این پایه   ه منـافع   ئ

انـد وگرنـه ایـن       داشـته  ها را از فرو افتـادن نگـاه        گسترده، همچنان آن  
را هـم   حکومت از لحاظ استقرار مانند شاه نیسـت، امـا خطاهـای شـاه    

 .شود مرتکب نمی
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 هـای مـورد    بنابراین مبحث دین و مذهب و قومیت، بهترین حربه        
استفاده حکومت فعلی ایران است و تنها راه حل هم حضـور جـدی آن          

 این که یک مقام امنیتی آمریکا به خود    ) ».اقوام است در صحنه قدرت    
سـروته    دهد که ضمن مرده خواندن اپوزیسیون با جمالتی بی          جرات می 

اقوام ایرانی را به شورش بخواند قابل توجه اسـت بـه ویـژه کـه بیـاد                  
ندگان حزب دموکرات کردستان    ی نما ایری پذ ر پنتاگون ت  پیش بیاوریم  

 .بوده است... جان و یخواهان آذربا یئنده جدایوکومله و نما
  طرح معروف برژینسکی

کرد آمریکا بهتر است به سـندی بنگـریم         برای بهتر فهمیدن عمل   
ـ کونوس شورای روابط خارجی ا    یل دادگاه م  یهمزمان با تشک  که   االت ی

چارد مورفی به   ینسکی، اسکو کرافت و ر    یامضای برژ ای با    متحده نوشته 
ـ در ا . م کـرد  یکا تسل ین آمر یشیاست جمهوری پ  ینتون ر یکل ن نوشـته   ی
ـ ای، قـومی و جغراف     های فرقه  شکاف« :ح آمده است  یار صر یبس ی در  ئای

ـ تهد داخل جهان اسالم مانع ظهور    ـ کپارچـه بـه سـرکردگی ا   ید ی ران ی
ر تخم خطرناکی است که فعـال        همین جمله به اندازه کافی بیانگ      ».است

ن سند ذکـر  ی در هم.های آن به ظهور رسیده است    در عراق  لبنان نشانه    
ـ خطر بودن و دموکرات    پس از صدام بی   « شود که    می ـ ک بـودن رژ   ی م ی

یعنی اینکه تصور اینکه در آینده » .ستیبعدی مطلوب است ولی قطعی ن
ان شـود دور    های قومی و مذهبی بـرای ایـر         تواند مرکز تنش    عراق می 

نیست و حاکی از  خواب وحشتناک و خونینی است که برای مردم این 
هیچ متجاوزی بنام تجاوز و تعدی و غارت و چپاول بـه            . اند  منطقه دیده 

ها   ها با نام  ترویج دین برابری و مغول          عرب. آورد  سرزمینی یورش نمی  
گـر سـخن    به دی . ظاهرا به پشتیبانی از تجار خود  به ایران حمله کردند          

 مهـم اسـت منـافع اوسـت و دموکراسـی            کایآمربرای  که  نچه  آیعنی  
االت متحده به جای آنکه صرفا در پی مجازات     یا« . ای بیش نیست    بهانه

ا بده بسـتان    یا انجام نوعی معامله و      ید بررسی کند که آ    یران باشد ، با   یا
ای  ز هسـته  یی در خصوص برنامه صلح آم     ئها تیرش محدود یدر قبال پذ  

هـای جسـتجوگرانه توسـط آژانـس         رش بازرسی یا پذ یران  یجانب ا از  
 .»نه ایر است یران امکان پذیسات ایای از تاس المللی انرژی هسته نیب

آمیز قابل اجرا بود ولی       این خواست آمریکا در چارچوب مسالمت     
ها را از دسـت        سال گذشته بهترین فرصت    8اختیار خاتمی در      دولت بی 

در . د که خود و هستی ایران در آن خواهد سوختداد و بحرانی را آفری
 :این سند بسیار بر امنیت خلیج فارس تاکید شده است

د همچنـان مبتنـی بـر       یج فارس با  یکا در خل  یاست آمر یمبنای س  «
ـ ت متحدان و حفظ امنین امنیی تعهد به تضم   ادامه ت متحـدان و حفـظ   ی
ـ د دارند که ا   یبرخی ترد . ان نفت باشد  یجر ـ    ی بنـد  یوان پا االت متحـده ت

ـ در ا. ن تعهدی را داشته باشـد   یماندن به چن   ن صـورت، اعـالم مجـدد    ی
ـ ی کـارتر و تجد     نتون به اصـول آمـوزه     یس جمهور کل  یبندی رئ یپا د ی

ج فارس، ممکن است مناسـب باشـد و بـا           یکا در قبال خل   یتعهدات آمر 
ـ هـا ا   ی طـرف   الزم است همـه   . استقبال روبرو شود   ـ ن واقع ی ت مهـم   ی

ج فـارس مانـدگار     یاالت متحده در خل   یک کنند که ا   در ک را یاستراتژ
ـ ت و استقالل منطقه جزو منافع ح      یاست و امن   کـا بـه شـمار      یاتی آمر ی

می که پـس از صـدام در عـراق بـه            یهرگونه سازگاری با رژ   . رود می
ـ ران کمتر مواضع خصـمانه دارد با      یا دولتی که در ا    یرسد   قدرت می  د ی
 ».ت باشدین واقعیمبتنی برا

گذرد تغییرات بسیاری      ده سال که از تسلیم این سند می        اما پس از  
رخ داده، کلینتــون در راه نزدیــک شــدن بــه حکومــت بــه اصــطالح 

آورد   طلب خاتمی که شاه سلطانحسین دوره صفوی را بیـاد مـی             اصالح
شکست خورد و بوش اکنون با حضور در عـراق و افغانسـتان در پـی                

این راه برای    .کند  ا دیکته می  مذاکره با ایران نیست بلکه مطالب خود ر       
 .ایاالت متحده برگشت ناپذیر است

 !گوید آرمیتاژ هیتلروار سخن می
ـ ران را ناد  یت ملی ا  یحاکم االت متحده آشکار  ی حکومتگران ا  ده ی

گرفته و سخنان مضحکی برای سرپوش نهادن به تجاوز خود بـر زبـان               
 در  آمریکـا  تاژ معاون وزارت امورخارجـه    یاز آن جمله آرم    آورند، می

گرا و به شدت   ایرانیان افرادی ملی   «: دیری خود می گو   یگ آستانه کناره 
کنند هنـوز    آنان فکر می  «: دیاافز میوی   !جو هستند  نژادپرست و سلطه  

برند و در نتیجـه تمایـل        در عهد خشایار شاه و دوران باستان به سر می         
 ».شدیدی برای یافتن نقشی عمده در منطقه دارند

ستی اسالمی  یتاژ حکومت فاش  یچارد آرم ید که آقای ر   ئیرما توجه بف 
را مخاطب قرار نداده  که خود پس از کنفرانس گوادلـوپ در بقـدرت               

ـ نی نقش داشته  بلکـه ملـت ا        یرساندن آن به رهبری خم     ران و مـردم    ی
ـ ن بالزده و استبداد زده را مورد خطاب قرار داده است کـه گو             یسرزم ا ی

تاژ از چراغ سبز نشان دادن به حکومت ی آرمآقای.  آنها سلطه جو هستند
هـا    که میلیون کا  یران و عراق توسط آمر    یور کردن جنگ ا    عراق و شعله  

ـ گو تاژ نمی ی آرم .دیگو زی نمی یچها را گرفت      جان انسان  د کـه قـوای     ی
سـتند در   یی در منطقه ن   ئها اگر برای سلطه جو     کا از هزاران فرسنگ   یآمر
ارشاه را هم یای دوران خشایان رویرانیست؟ اما چه باک حتا اگر ایپی چ

 و  انینناویبرابر حمله    ک عمل متقابل در   یارشاه  یخشا نند جرم است؟  یبب
کا به عنوان ی انجام داد و آمر) در زمان پدرش داریوش(آتش زدن سارد 

ش از  یپ،  شدستی کرده است  ی پ ها  حکومتی  سرنگون بهپیشگیرانه  ات  یعمل
، و باشـند و مرجع جهانی محکوم شده ک دادگاه ی در  این کشورها آنکه  

هـا بـه     یعنی همان جرمی که نازی   ت ملی کشورهاست  ین نقض حاکم  یا
ـ ا. شدندش در دادگاه نورنبرگ محاکمه      ی پنجاه سال پ   خاطر آن در   ران ی

ـ  انجـام داده کـه       عصـر معاصـر   ی را در    ئکدام سلطه جو   ادآور حملـه   ی
ـ نکه همواره مورد تجـاوز و تهد      یارشاه باشد؟ جز ا   یخشا د کشـورهای   ی

 کا مانند انگلستان بوده است؟یمتحد آمر
د که بـا توافـق      یگو کا نمی یگری امروز آمر   تاژ از سلطه  یاقای آرم 

ت پاکستان ترور احمدشاه یسازمان امن  مثلت اسامه بن الدن وخود وی و
 سپتامبر به اجرا گذاشتند و منطقـه را  11ش از یمسعود را فقط چند روز پ 

سـته محـروم    یک رهبـر شا   ی و افغانستان را از      دندیبه خاک و خون کش    
 .ساختند
ـ کا چون  ب   ید که رهبران آمر   یگو تاژ نمی ینکه آرم یسرانجام ا  و ل ی

آمریکا مسوول سرنگونی دولت دکتـر محمـد        «اند که    پذیرفتهنتون  یکل
سـاالر   فردی آزادیخواه و مـردم    1953 آمریکا در سال  . است  مصدق بوده 

 کـرد و شـاه را بـه حکومـت بـاز             منتخب مردم آن کشور را سرنگون     
 ».گرداند
االت متحده که با    یان ا درمن اعتراف آشکار دولت   یتاژ با چن  یا آرم یآ

عی به سوی دموکراسی بازداشته انـد و  یران را از روند طب  یکودتای خود ا  
 بـاز هـم   ،اند نی نمودهیادگرای دیران را گرفتار حکومت بن    یامروز ملت ا  

 اگـر آمریکـا بـا     رد خطاب قراردهـد؟   ن مو ی چن  را رانیحق دارد ملت ا   
 مرداد در ایران دخالت نکرده بـود امـروز ایـران یکـی از               28کودتای  

 .کشورهای دموکرات جهان بود
 جنـگ بـرای     ،سـت یسم ن ینکه جنگ برای مبارزه با ترور     یجه ا ینت
 انتقال نفت به غرب اسـت       یی برا ئایت جغراف یک موقع یافتن به   یدست  

هـای    گـروه  می نیز دارد که برای جلب       که لعاب کمرنگی از ضد اسال     
 .نیز الزم استکا یآمرداخل حی یمس

 مشکل اساسی چیست؟
ها بر حقانیت وعدالت تکیـه        این خواست . خواست آمریکا راگفتیم  

دارد کـه     ندارد، ولی زور پشت سر دارد و اما آنچه که ایران اظهار مـی             
 مذاکرات را بـه     سازی اورانیوم ادامه دهد و ظاهرا       خواهد به غنی    هنوز می 

کشاند از چه روست؟ آیا حکومت اسالمی واقعـا بـه انـرژی               بحران می 
توانـد مشـکل سـوخت        گاز به راحتی می   . اتمی نیاز دارد؟ چنین نیست    

آیا حکومت اسالمی واقعا در پی دسـت یـافتن بـه            . ایران را تامین کند   
بمب اتمی است؟ پاسخ آری است، همه چیز حاکی از آن است کـه از               

. های آن دست یافته اسـت  آوری ها پیش با همکاری پاکستان به فن     سال
اما با توجه به فشار آمریکا و اروپا و سرنوشت تلخ طالبـان و صـدام در         
همسایگی بعید است که حکومت اسالمی باز هم برای دست یافتن امری            

اش را به خطر اندازد، اینهمه پافشـاری          تواند حیات و ادامه زندگی      که می 
توان حدس زد که حکومت اسالمی به ظاهر با مقاومت بر ایـن               یم. کند

خرد تا بـا چانـه        کند و هم برای خود فرصت می        امر، هم حفظ ظاهر می    
مساله مرکزی جمهوری   . زنی تضمینی برای بقای خود  دست و پا نماید         

اسالمی بودن و نبودن رژیم است و دادن هر گونه امتیـاز بـه بیگانگـان              
ن را تجربه گروگان گیری در زمان خمینی نشـان داد و       ای. اهمیتی ندارد 
تـری    تری و نه موقعیت مناسب      ای و دیگران نه موضع قوی       امروز خامنه 

مساله سوخت اتمی جزء حقوق ایران است و        . در داخل و یا جهان دارند     
امـا پافشـاری    . در این شکی نیست وخواست آمریکـا ناعادالنـه اسـت          

بر اساس دفاع از حقوق حقه ایران استوار        حکومت اسالمی بر این امر نه       
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 سـال   25است و نه بر مصلحت مردم ایران، اما حکومت اسالمی دراین            
حتـا  ) و بنا به حکم  صریح خمینی      (نشان داده  که برای مصلحت خود        

واجباتی مانند نماز  ترک شده و حالل حرام و یا حرام حالل گردیـده                
راین  همه ایران هم اگر در برابـر         بناب... و یا مسجدها ویران گردیده و       

پس آنچه مهم است بقـای رژیـم   ! مصلحت نظام به تاراج برود چه باک 
کنند نه در دفاع از حقوق ملت  است و مالیان برای ماندن خود تالش می

 . ایران
 را ه حل چیست؟
ـ   یستی با آمر  ینه توزانه و دگمات   یما دشمنی ک   ـ  با .مداریکـا ن د راه  ی

د یاستمداران با یس. ن است یسیکارش جدا ازتئور  استمدار  یس. حلی جست 
گذاشـتن خردمندانـه    با آمریکـا    اصل را بر دشمنی     . دا کنند یراه حل پ  

 ما حکومتی داریم که برگزیده ملت مـا نیسـت و راه بـه خطـا                 .ستین
ـ ست ز یران ن یبه سود جنبش ملت ا    نیز  کا  یدخالت آمر اما  . پیماید  می را ی

ارد مردم رغبتی به مبارزه نشـان       هنگامی که خطر اشغال کشور وجود د      
 منجر به   حکومت بیانجامد، ط  و سق حتا اگر به    ران  یاشغال ا . نخواهند داد 

شـود   ران مییهای ا ها و کارخانه  ن رفتن شاهراه  یکشته شدن مردم و از ب     
 وآمریکـا بدانـد کـه در         موافق باشد   با این امر   تواند رانی نمی یچ ا یو ه 

 مـردم   . مقابله با آمریکا حتمی اسـت      صورت حمله  اتحاد ایرانیان برای     
 در حـال حاضـر    کا  ی که نسبت به آمر    هستندران تنها ملتی در منطقه      یا

نانه بـاقی   یات خوشب ینظراین  ران اثری از    ینظر منفی ندارند و با اشغال ا      
 .نخواهدماند

 نیز  بسیار زیـاد       سازش و تبانی با جمهوری اسالمی      گرچه امکان   
فعال شده و بـه میـدان آمـده و گـرفتن            است بویژه که رفسنجانی هم      

 2.تواند باشد امتیازهای حفاری نفت و گاز از دالئل این سازش می
 تشکیل حکومت سایه 

رات اساسی شده است و ییج فارس دچار تغ  ی منطقه خل  1950از سال   
ضـمن  . نی در منطقه ندارد   یکا جانش یشدن حکومت پهلوی آمر    دیبا ناپد 

( سـت    ا کـا ینطقه بر دوش ارتـش  آمر      ن م یت ا ینه حفظ امن  ینکه هز یا
  ).انگلستان استثناست

. بـرد   های گوناگون را همزمان پـیش مـی         دانیم آمریکا گزینه    می
یکی از آنها اسـت، امـری کـه بـا         هم   طلبان ت سلطنت یانتخاب و تقو  

مقاومت مردم روبرو خواهد شد و چرخه استبداد را دوباره تکرار خواهد 
ازمنـد اسـت و همـواره       یکا به نفـت ن    یامر راه دیگر، از آنجا که    . کرد

ازمنـد آرای   یکـا ن  یجمهـوری در آمر   ؤسـای    ر رائیل بـوده،    نگران اس 
گـر چـه  اکنـون       . ، سازش با حکومت اسالمی است     دنباش ان می یهودی

بخشی  اند، آینده اطمینان مالیان بین چماق آمریکا و هویج اروپا زانو زده
توان اطمینان کرد و مالها       ا نمی دهد چون به ماله     را به آمریکا نوید نمی    

رفسنجانی همان کسی است که چند      . از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند    
 .ماه پیش اسرائیل را تهدید اتمی کرد

هـای هشـدارآمیز    های گوناگون اپوزیسیون با دادن بیانیـه        گروه
بدون آنکه راه حل مشخصی نشان دهند از دادن  چند جمله شعار آمیـز               

 . اند بر  نیروی مردم ایران تکیه کرد فراتر نرفتهکه باید 
تواند رهگشـا باشـد و        اتحاد اپوزیسیون جمهوریخواه یکپارچه می    

تشکیل یک حکومت سایه که با آمریکا       . ایران را از مهلکه نجات دهد     
سر ستیز نداشته و جریان امن نفـت را در منطقـه تضـمین کنـد و بـه                 

درت نکنـد و تروریسـت پـرورش        ورزی با اسرائیل مبا     دشمنی و کینه  
. تواند جانشین بالفصل این حکومت ایرانسوز و ویرانگر باشـد       ندهد، می 

رود، دادن بیانیـه و اعالمیـه کارسـاز نیسـت و              ایران بر لبه تیغ راه می     
بارها در درازنای . باشد فحاشی و ناسزاگوئی به آمریکا نیز چاره ساز نمی

های بیگانگان  بزرگان مـا بـه          تاریخ رخ داده است که در برابر یورش       
اگر حکومـت   . اند  اند و ایران و ایرانی را نجات بخشیده         گفتگو پرداخته 

ناتوان است ایران که از مردان با تـدبیر و خوشـنام و وطنخـواه خـالی      
 .ای باید اندیشید افتد چاره پیش ازآن که ایران در مهلکه بی. نیست

جمهور و نخست وزیر     حکومت سایه لزوما به منزله انتخاب رئیس      
توافق بر ایـن  . تواند شورای موقتی این مهم را به عهده بگیرد    نیست، می 

ترین   ترین و حیاتی    امر بیانگر توافق بر اصول مهم در یکی از خطرناک         
هـا و   لحظات تاریخ ما نشانگر آن خواهد بـود کـه مـا از خودخـواهی              

فقـط بـا   . کنـیم   ها دست برداشته و به نجـات ایـران فکرمـی      خودبینی

 را به    استبداد شرقی  توانیم  ناقوس مرگ     همکاری و خودگذشتگی ما می    
 . قرارگیریم یخیر و تحول  تارییتغصدا در بیاوریم و در مسیر

 :ها پانویس
های کشتار گروهی به ویـژه جنـگ افزارهـای          تالش ایران برای دست یافتن اسلحه      -1

 .ای هسته
 پشتیبانی ایران از تروریسم  -
 ال کردن حقوق بشر در ایران پایم -
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کـا در مناقصـه     یم اقتصـادی آمر   یی هالی برتون برخالف تحر    ئکاینکه شرکت امر  یا -2

کـا درآمـد    یشود که بنا به اعتـراف وزارت انـرژی آمر          دان گاز پارس برنده می    یم
ـ ن وجود ولی فق   یارد دالر است و با ا     یلی م 330ش از   یحاصل از آن ب    کـا  یه بـه آمر   ی

  ودهند که مالیان به آمریکا در خفا بناچار امتیاز میبیانگر آن است فحاشی می کند 
ـ خور  چوب را می   آخوندها هم    ند به دیگرسخن  خوان  در ظاهر رجز می    فقط د و هـم   ن
ها است که پایمال شـده اسـت، همـه چیـز در               مدتران  ی اصل استقالل ا   و! از را یپ

 .خدمت بقای حکومت اسالمی است نه استقالل کشور
 
 ...» یسمسکوالر«و » الئیسیته«
 

ی مدنی در غرب، در  حال، دفتر چالش دولت، دین و جامعهبا اين 
آیا با . ، همواره بسته نشده است»الئیسیته«یا » سکوالریسم«شکل 

رانند؟  سخن نمی» بازگشتِ دین«انقالب ایران و رشد بنیادگرایی، از 
ی  های گوناگونی چون فلسفه آیا امروزه در مغرب زمین، در حوزه

، الهیات )مناسبات دولت و دین(تاریخ  شناسیِ دینی، جامعهسیاسی، 
 ایهمعنا بحث و جدل پیرامون … حقوق، فرهنگ و هنر5سیاسی،
، ها نتایج آن و فرایند ، ویژگی؛ »الئیسیته«و » زاسیونسکوالری«مختلف 

 چنان ادامه ندارد؟ هم
ی ایران؛ آن معضلی که از سیصد سال پیش در  و اما در جامعه

ی خود را در دو پدیدارِ نام برده پیدا کرد، اکنون چون  رهغرب، چا
عملی، پیش روی ما قرار  -اجتماعی و بغرنجی نظری -یمشکلی سیاس

دلیل نیست که در گفتمانِ سیاسیِ جاری در کشور ما، به   بیپس. دارد
، »سکوالر«های  ژه نزد فعاالن سیاسی و روشنفکران این سرزمین، واژهیو
، »الئیک«و تا حدودی اصطالحاتِ » سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«
اند؛ به طوری  رونق و رواجی نسبی یافته» الئیسیزاسیون«و » الئیسیته«

 گفته باشیم، اینتر  که این مفاهیم جهان روای برآمده از اروپا یا دقیق
التینی، اکنون دیگر وارد زبان سیاسی  -مسیحی–  ی یونانیها فرآورده

 . اند ایرانیان شده
و عمل سیاسی  ی اندیشه ست در حوزه اافیدر تأئید ادعای فوق، ک

ها فعالیت  آنلوای های زیر که تحتِ  در داخل و خارج ایران، به عنوان
گیرد، توجه  بحث نظری در میها  پیرامون آنپذیرد و یا  سیاسی انجام می

 :کنیم
 خواهان  جمهوری«، »جمهوری سکوالر«، »الئیک جمهوری«
معنا و «، »سکوالریسم و دموکراسی«، » سکوالری معهجا«، »الئیک

طرح یک نظریه بومی «، »شکست الئیسیته؟«، »مبنای سکوالریسم
سنت و «، »سکوالریسم، از عمل تا نظر«، »سکوالریزاسیونی  درباره

آهنگ شتابان «، »سکوالریسمنکاتی پیرامون «، »سکوالریسم
فلسفی و ) والریسمسک(گیتی گرایی «، »سکوالریزاسیون در ایران

، »الریسمپشت به دین، رو به سکو«، »گرایی ی گیتی فلسفه
 …»سکوالریزاسیونِ اسالم«، »سکوالریسم و حکومت دینی«

ها و   اذعان کرد که بیشترِ تفسیرها، تاویلبایداما با این همه، 
حاوی » الئیسیته«یا » سکوالریسم«ی  های ایرانی درباره پردازی نظریه

آشفتگی در تعریف این مفاهیمِ . اند اه، اختالط و التقاطآشفتگی، اشتب
به بی توجهی  ،»سکوالریسم« و» زاسیونسکوالری« و در مورد خارجی

. ی سیاست، فلسفه، مذهب و جامعه شناسی  در حوزهآنچند معناییِ 
ها به  ی این اصطالحات از جمله در برگردان غلط آن اشتباه در ترجمه

 ی ها به مثابه ط در توضیح این پدیدهالتقا. »عرفی«یا » عرف«
و » سکوالریسم«اختالط . فراز و نشیب تاریخی، بغرنج و پر یئروندها

ها در  کاربرد ناروای این مقوله. ها مترادف دانستن آن و »الئیسیته«
بسط «و سرانجام، شوریدگی در آن جا که با . های سیاسی و نظری بحث
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ها در  ، معنای اصلی آن»ئیسیتهال«یا » سکوالریسم«بیش از حدِ » دادن
های دیگر، کدر، مخدوش و حتا محو  ها و مقوله البالی انبوهی از پدیده

 .شود می
ی رهایی از  هایی، به ویژه در سرزمینی که تشنه البته چنین تالش

 یا والیتی پادشاهیاسارت استبداد تاریخی در وجه دینی یا غیردینی، 
شوند و  می» الئیسیته«و » الریسمسکو«است، گرچه موجب رواج افکار 

داشت قرار گیرند، اما، در عین  از این رو باید مورد ارج، تقدیر و گرامی
ها  های نظری و بعضاً معرفتی، سبب بدفهمی حال، به دلیل همان آشفتگی

 .گردند هایی نیز می و سردرگمی
ی ما با   جامعه6شبه باور نگارنده، اندیشیدن در میدانی که امر رهای

ست، خاصه آن جا که مفاهیم ا  رو به روخود های اصلیِ یکی از چالش
طلبیم ، نیاز به دقت و  و تجارب تاریخیِ برخاسته از غرب را به یاری می
ها در تمایزها و  شفافیت هرچه بیشتر نظری، کاربرد مقوله

 شرایط سیاسی، بر مبنایشان و سرانجام تحلیل مشخص  های اختالف
سعی و کوشش نوشتار حاضر این است که . دارداجتماعی و تاریخی 

و » سکوالریسم«ی  نقادی آرا و عقاید صاحب نظران ایرانی در باره
 . االمکان، در راستای چنین اصول و روشی انجام دهد را، حتی» الئیسیته«

 در غرب» جدل سکوالریزاسیون«از آشفتگی نظری در ایران تا 
های پیشینِ ما تحت نام   بحثگفتار کنونی، در ادامه و تکمیل سلسله

 .گیرد می  مبحث را در برسه 7،»نامند؟ آن چیست که الئیسیته می«
پردازان معاصر  شامل بررسی و نقدِ آرا و عقاید نظریه  مبحث اول-

به طور » الئیسیته«به طور عمده و » سکوالریزاسیون«ی  ایرانی درباره
ار چندانی به زبان  مورد، ک اینگوییم فرعی، زیرا در می. فرعی است

 .  دالیل آن را نیز توضیح خواهیم داد،فارسی انجام نگرفته
، دسترسی به بررسیاما قبل از هر چیز باید تصریح کنیم که در این 

یا » سکوالریسم«ی  های ایرانیان در زمینه ها و گفته ی نوشته همه
برای ما میسر و مقدور نبوده است و در ضمن، » الئیسیته«

ی موضوع مورد بحث  را درباره شان نی که در این جا آراینظرا صاحب
تری طرح کرده باشند که ما از  توانند نظرات جدید کشیم، می به نقد می

پس جستار حاضر خالی از کاستی و ایراد نیست و . اطالع باشیم ها بی آن
 .به هیچ رو نباید آن را کامل و پایان یافته تلقی کرد

هایی که  ها و رساله ، از میان گفتارها، تالیفبا توجه به دو تذکر فوق
شان  ی زیر را بنا بر اهمیتِ نقادیِ ایم، هشت نمونه مطالعه کرده

 . ایم برگزیده
 8.»سکوالریسم، از نظر تا عمل«به نام برقعی  محمد کتاب -1
معنا و « و 9»دین و دنیای جدید«: عبدالکریم سروش دو گفتار از -2

 10.»مبنای سکوالریسم
ی بومی د   طرح یک نظری«: نیکفر رضا از محمد پرداختی نظری -3

 11.»سکوالریزاسیون«ی  باره
 12.»شکست الئیسیته؟«: ابوالحسن بنی صدرای از   مقاله-4 
ی  ای بر نظریه  دیباچ« در سید جواد طباطبایی نقطه نظری از -5

 13.»انحطاط ایران
تی پیرامون نکا«تحت عنوان مراد فرهادپور ای از   رساله-6

 14.»سکوالریزم
 –سکوالریسم و دمکراسی « به نامتبار  علوی رضا علیای از   مقاله-7

     15.»مورد جمهوری اسالمی ایران
سکوالریسم و حکومت «:  تحت عنوانمصطفی ملکیان بحثی از -8

 16.»!؟دینی
محور  را حول شش برده نامدر این گفتار نخست، بررسی و نقدِ تالیفات 

هر  ی مشخص و موردی مطالعه. دهیم  انجام می باال موضوعیِاصلی و
 .دارد مستقلیهای    نیاز به پرداختاین مکتوباتیک از 

خواهد شد، به طور مشخص ئه  که در گفتار دیگری ارا مبحث دوم-
دانیم  می. گیرد را در بر می» سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«پرسمان 

انگیزترین قضایای عصر جدید به  بحث جزوکه در غرب، این پدیدار 
ی فلسفه، جامعه شناسی، الهیاتِ سیاسی و تاریخ  ویژه در حوزه

 در این مورد، توضیحات. بوده و هم چنان نیز هست» مدرنیته«
ها و   در تکمیل و تدقیق آن17.ایم مختصری در نوشتارهای پیشین داده

 به های غربی ، تئوری»جدل سکوالریزاسیون در غرب«تحت عنوان 
در . ی آلمانی را مورد تامل قرار خواهیم داد ژه در اندیشه و فلسفهیو

های ایرانی را انجام  ست که بررسی و نقدِ نظریه اها حقیقت، در پرتو آن
 . دهیم می
هدف اصلیِ ما از طرح باید تصریح کنیم که  . سرانجام مبحث سومو -

و روند هایی در این جا و در آینده، دفاع از منطق  چنین بحث

 در جنبش اجتماعی و سیاسی ایران - ای از آن گونه  یا-» الئیسیته«
 و مناسبات دولت و دینی معین  به باور نگارنده، در زمینه. است
 منطقِ«نسبت به »  الئیسیته مفهومیِمنطقِ«، آن دو» جدایی«انگیز  مساله

تر  فتر، شفا دقیق که چند معنایی و پر ابهام است، » سکوالریسممفهومیِ
و مبارزه » الئیسیته«و این در حالی است که دفاع از . باشد تر می قاطعو 

 دشوارتر، ناهموارتر ،برای تحقق آن در شرایط کنونی کشور ما، چه بسا
، چنین گزینشی و چنین بدیلی  اثبات چنین ادعایی…تر باشد و معمایی

 دین و نقدِ  البته نیاز به بازبینیِ مناسبات دولت و،رانیی ا برای جامعه
حداقل از دوران  – کشور مادر طول تاریخ  های ناظر بر آن اندیشه

ی راهی   مباحثی که در ادامه…دارد – تدارک انقالب مشروطه تا کنون
 . گرفت ایم موضوع کارهای آتی ما قرار خواهند که در پیش گرفته

 شش محور اصلیِ نقد
و » سکوالریسم«، »سکوالر«با این که در گفتمان سیاسی امروزی، 

اند، اما در مجموع، این  اصطالحات مرسومی شده» سکوالریزاسیون«
تنها . بودند مفاهیم تا این اواخر در اندیشه سیاسی ایرانی ناشناخته مانده

ساالری و کوشش برای  های اخیر و در راستای نقد و نفی دین در سال
است که  یالئیک در برابر نظام جمهوری اسالم -ی بدیلی سیاسی ارائه
ایران، ) دینی و غیر دینی(ای از روشنفکران و فعاالن سیاسی  پاره
ی سکوالریسم و سکوالریزاسیون و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی،  مساله

 و کاوش جدی خود قرار تأملفرهنگی و تاریخی ناظر بر آن را موضوع 
 .اند داده

 های هدر کشور ما، واژ» سکوالریسم«و » سکوالر«تر از  اما غریب
در این . است »الئیسیته«و » الئیک« ای چون شده باز هم کمتر شناخته

ی پرداخت  توان گفت که تاکنون، چه در زمینه ت میأمورد، به جر
 ی آثار خارجی، کار ضروریِ ی ترجمه مستقل نظری و چه در حوزه

دالیل آن نیز تا .  انجام نگرفته استپاسخگویِ نیازهای عاجل جنبش،
و » سکوالریسم«ی  اکثر ایرانیانی که درباره. روشن استای  اندازه

آشنایی ساکسونی  وآنگاند، بیشتر با ادبیات  بحثی ارایه داده» الئیسیته«
دانیم که نویسندگان انگلیسی یا آمریکاییِ این  و می. اند حاصل کرده

را به طور عمده از موضع » سکوالریسم«گونه ادبیات، از یکسو، 
اند و از سوی دیگر، کمتر از  رد بررسی قرار دادهشناسانه مو جامعه

 خود تجربه ساماناند، زیرا که این پدیده را در  سخن رانده» الئیسیته«
در نتیجه آن دسته از  .شناسند اند و در نتیجه آن را به خوبی نمی نکرده

اند، تا حدود  های غربی سروکار داشته روشنفکران ایرانی که با این متن
جدایی دولت «اند دریافتِ ژرف و مستقیمی از منطق  وانستهت زیادی نمی

است، به » الئیسیته«ی  در کشورهای نظیر فرانسه که گهواره» و دین
ها، منابع و مراجع خارجیِ مورد  نامه نگاهی به کتاب. دست آورند

 :دهد که و استنادِ این مفسران ایرانی نشان می استفاده
بوالحسن بنی صدر که اولی به به استثنای محمد برقعی و ا: الف

ند؛ یعنی نک  استناد می19تورِن آلًن و دومی، از جمله، به 18دورکهایم امیل
که حتا در کشور خود به عنوان  در حقیقت به دو جامعه شناس فرانسوی

شوند؛ جمع تالیفات مورد بررسی ما  شناخته نمی» الئیسیته«پرداز  نظریه
سید ، رده این از. کند نمی» الئیسیته«پردازان  کمترین ارجاعی به نظریه

شناخت دارد و  »الئیسیته«طباطبایی را باید جدا کرد زیرا که او از  جواد
 .                ورزد با سکوالریسم به درستی تاکید می بر اختالف آن

های مورد استناد نویسندگان  ی سکوالریسم، اکثر کتاب درباره: ب
عالوه بر ). به ویژه نزد برقعی و سروش (اند ما، انگلیسی یا آمریکایی

طور  شود که، همان می یاین، ارجاع به آن دسته از متفکران مغرب زمین
و به ندرت فیلسوف یا فیلسوف  که گفتیم، اکثراً جامعه شناس

فرهادپور با طرح  نیکفر و مراد رضا در این میان، محمد. هستند سیاسی
ی سکوالریسم، خود را متمایز  ارههای برخی فیلسوفان آلمانی در ب نظریه
 .کنند می

، از لحاظ تاریخی، ریشه و سرچشمه در »سکوالریسم«دانیم که  می
جنبش در  20،»نوزایش « دری میانی اروپا، تحوالت فکری و دینیِ سده

پروتستانتیسم از (به کلیسای مقتدر روم » اعتراض«دین و » اصالح«
عصر  22»روشنگریِ«ه در و سرانجام ریش) 21روید چنین جنبشی می

، از لحاظ تاریخی، سرزمینِ امتزاج »سکوالریسم«کانون . دارد مدرن
بیش از . است یعنی به طور مشخص آلمان Aufklärungبا » رفرم دین«

ی بیستم  یا آلمانی زبان، از هگل تا متفکران سده همه، فیلسوفان آلمانی
اندیشمندانی . اند دهی سکوالریسم اندیشیده و جدل کر  درباره،این کشور

 25لوویت،  کارل24کانتوروویچ،  ارنست23بلومِنبِرگ، هانس:  چون
 فردریک 29ترواِلچ،  ارنست28استراس،  لئو27وبر،  ماکس26شمیت، کارل

 .و غیره 30گوگارتن
انگیز است که محمد برقعی، در فصل دوم  در این رابطه، شگفت

ریسم و روند سکوال«که به شرح » سکوالریسم از نظر تا عمل«
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های دیگر  پردازد، با این که در فصل  می31»گیری آن در غرب شکل
کتاب ارزشمند خود و به درستی از نقش موثر لوتر و پروتستانتیسم 

گوید، اما در آن جا که فرانسه، اسپانیا، آمریکا و حتی  سخن می
های   به عنوان نمونه، جداگانه و را به طور خاص32)؟( روسیه

 آلمان که »مدل«ی شاخص  یا  کند، از نمونه ، بررسی میسکوالریسم
 .برد مرکز سکوالریزاسیونِ اروپا بود، نامی نمی

توان تحتِ شش  های ایرانی را می پردازی نظریه در مجموع، نقادیِ
 :سرفصل اصلی انجام داد

 .»الئیسیته«و » سکوالریسم« اختالط -1
 .»ت و دینجدایی دول«و » عرف«، »سکوالریسم« اختالط -2
 .»سکوالریزاسیون«های یک سویه از   دریافت-3
 .»الئیسیته«و » سکوالریسم«های بسیط و اختیاری از   برداشت-4
حکومت دموکراتیک  «…و» دموکراسی«، »سکوالریسم« اختالط -5

 . »دینی
نتیجه (» سکوالریزاسیون«های ایرانی و در  در نظریه:  ابهامِ دوگانه-6

 ).گیری
های باال را  عنواناستناد به تالیفات نام برده، هر یک از در زیر، با 

 .کنیم بررسی می
  »الئیسیته«و » سکوالریسم«اختالط  -۱

 ) طباطبایی جواد سیدنیکفر،  رضا برقعی، محمد محمد(    
های ایرانی، یا اساساً مطرح نیست  ، در اکثر متن»الئیسیته«

و یا اگر ) دشو  میمحسوبکه در این صورت، کاستیِ بزرگی (
ی  که مقوله» سکوالریسم«گیرد، غالباً با  مورد اشاره قرار می

 و یا این که آمیزش گردد است، اشتباه یا مترادف می دیگری
و مبهمی از دو مفهوم، در مقام تعریف و توضیح، انجام  آشفته
 .پذیرد می

برقعی،  به قلم محمد ،»سکوالریسم، از نظر تا عمل«در 
 ):ات از من استتاکید(خوانیم  می

دو   «33.» روند الئیک شدن جامعه استآمد پیسکوالریسم «
 به کار مترادفمفهوم الئیک و سکوالر که در فارسی به صورت 

، در غرب هم به ویژه در مباحث علوم سیاسی و …روند می
دو اصطالح  «34.»روند  به کار میمترادفاجتماعی به صورت 

های  فارسی و چه در زبان، چه در زبان »الئیک« و »سکوالر«
 به کار برده مترادفاروپایی، در بسیاری از موارد به صورت 

تر از  برای اصطالح سکوالر معنای وسیعهر چند گاه . شوند می
 36.»از الئیسیته تا سکوالریسم «35.»شود  در نظر گرفته میالئیک

 نقشی دارد، همین … وپروتستانتیسم در الئیک کردن جامعهاگر «
 به عنوان یک »سکوالریسم« «37.»به امر این جهان استتوجه 

های سال و حتی بیش از یک  اصطالح و یک مکتب فکری سال
 38.»پس از الئیک شدن جوامع اروپایی، پیداشدقرن 

ی بومی دربارهی  طرح یک نظریه«محمد رضا نیکفر در 
 ):تاکیدات از من است(نویسد  می» سکوالریزاسیون

اشاره به سکوالریسم ( با آن عناییپیوند تنگاتنگ مدر «
 زیر چتر مفهومیالئیسیزاسیون «. » استالئیسیسم ،)است

مراد از آن عمدتاً تصریح جدایی دین و . گنجد سکوالریزاسیون می
در فارسی امروزین، . دولت و تاکید ویژه بر این جدایی است

شوند، چنان که در معنایی   هم دانسته میسکوالر و الئیک مترادف
در «. »گویند روشنفکرِ سکوالر، گاه روشنفکرِ الئیک ابر گاه میبر

پردازی   متاسف بود که چرا ما در مفهوم…توان  می…ایران
 داشته باشیم که بتوان آن نامی با مسماتوانیم  ایم و نمی ضعیف بوده

 سکوالریزاسیون و به اعتباری الئیسیزاسیون هم دوشِ معناییِرا 
 39.»دانست

نیست؛ آن هم » الئیسیته«آمدِ  به هیچ رو پی» سمسکوالری«اما 
» سکوالریسم» «مترادف«برقعی،  آمدِ چیزی که به گمان محمد پی

سان، الئیسیزاسیون نیز، به خالف نظر  به همین. شود دانسته می
در واقع، نه . رود نمی» زیر چتر سکوالریزاسیون«نیکفر،  رضا محمد

 عکس، از دومی هبریم و نه ب راه می» سکوالریسم«به » الئیسیته«از 
 .نه این از آن برون آید و نه آن از این برآید. رسیم به اولی می

را به هیچ رو نباید همسان و » الئیسیته«و » سکوالریسم«
 هم نیستند و های خارجی نیز مترادفِ در زبان. همانند تصور کرد

ی شوند، از رو اگر در زبانی، مانند فارسی، برابرِ هم نهاده می
آن ناآگاهی نسبت به اختالف و افتراقشان و یا به علت ناتوانیِ 

هایی که ریشه  ست؛ مقوله اها زبان و فرهنگ در برگردانِ این مقوله
فرهنگ، حقوق و (در یونان، روم، مسیحیت و تاریخ تمدن 

 .مغرب زمین دارند ) …سیاستِ

سرنوشت غریب و شگفت انگیزی پیدا کرده است، سه مفهوم 
، الئیسیته و الئوساز .  سکوالر و دِموس، الئوس): التینی (یونانی

 یونانی یا aion، دموکراسی و دموکرات و از دموسالئیک؛ از 
Saeculumسه مفهومی که . دنا  التین، سکوالریسم و سکوالر برآمده

 هزار 3تا  2 مفهومی که پس از سهاند؛  تارخ مغرب زمین را رقم زده
در همواره گذرد،  ها می  هومر و آتنیسط توشان سال که از کاربرد

 . قرار دارندرانیی ا اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِکانون پرسمان
، »سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«، »سکوالر«سه اصطالحِ 
 در زبان siècleیا  (Saeculumی مشترک التینی  بر اساس ریشه

اخته دهد، س را می» صد ساله دوران«یا » سده«که معنای ) فرانسه
 یونانی aionی  ، در کتاب مقدس، ترجمهSaeculum واژه. اند شده

را » طول زمان«، »زندگی«، »حیات نیروی«است که نزد هومر، 
معنای اولیه این اصطالح، طول عمر انسان یا یک نسل . کند بیان می

است و سپس نزد فالسفه، چون افالطون، معنای عمر جاویدان، 
اما این واژه، خود، منشایی .  کند  میجاودانگی یا ازلیت را کسب

 به همان معنای مدتِ ai-oاروپایی دارد و  اشتقاقی است از  و هند
 ayuh و ayu ،ayuni، ayusدر سانسکریت نیز . ی حیات عمر یا قوه

 را aeuumسپس در التین، واژه . کنیم را با همین مفهوم پیدا می
ی صد ساله  ه یا دورهداریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سد

 یونانی aion است و معادل …ی حیات و همچنین سالمتی و قوه
  مشترکی است و همان طور که گفتیم از یک ریشه

یا اسم » یوم«سرانجام در زبان عربی، . گیرد نشات می اروپایی و هند
 التین aeuum یونانی و aion را داریم که تشابه آن با ،»ایام «،جمع

عربی که به معنای روز، روزها، روزگار، ادوار، » یوم«. نمایان است
ی  عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان است باید از همان ریشه

 40.اروپایی برآمده باشد و مشترکِ هند
توان انطباق با سده، زمانه،  را می» سکوالریزاسیون«سان،  بدین

وزگار، دنیا تبیین کرد و یا به معنای سازگاری با ر  و اینها ایام
تعبیر کرد و یا سرانجام به مفهومِ » دنیوی«و » ایامی«، »جهانی این«
 ی برده، به مثابه اصطالح نام. تفسیر نمود» گرایی گیتی«و » گیتیانه«

در : رود های مختلفی به کار رفته و می  در حوزهConcept مفهوم
، در )ژه فلسفه سیاسییبه و(و حقوق، در فلسفه ) مسیحی(الهیات 

  …)از جمله در نقاشی(شناسی، در سیاست، فرهنگ و هنر  هجامع
یکی از اجتماعی که  -، در وجه سیاسی»سکوالریسم«
و (باشد، فرآیندِ تحولِ تدریجی و هماهنگِ دین   آن میهای دامنه

» ایام«و دولت و جامعه مدنی در جهت ملزوماتِ ) نهاد کلیسا
بر امور سیاسی و » ی دین و کلیسا سلطه« که در نهایت به ،ستا ما

 .بخشد اجتماعی پایان می
، از خاستگاه »الئیسیزاسیون«و » الئیسیته«، »الئیک«اما 

 که laikosی  هر سه، از واژه. اند دیگری، از مبدایی یونانی، برآمده
 .گیرند  یونانی است سر چشمه میlaosخود نیز اشتقاقی از 

که به  نزد هومر، و باز نزد او، عنوانی است Laosی  واژه
. شود در برابر سران و فرماندهان ارتش اطالق می» سربازان عادی«

 برای نامیدن démosو Laosهای  ، واژه»شهر«با تاسیس و تشکیل 
 به laosبا این تفاوت که . روند یبه کار م» مردم«یک چیز یعنی 

شود، در حالیکه  های منفرد یا افراد جدا از هم گفته می انسان
démos یا مردمانِ مجتمع در » شهروندان«، » شهراعضای«  به

که در یونانِ » مردمی«آن . شود  اطالق میecclesia  یامجلس شهر
تعریف،  polisمجتمع هستند و در  polisپنجم پیش از میالد در 

» مکانی«آتنی،  –یونانی polisیا » شهر«. شوند دار می تبیین و هویت
تعلق دارد؛ » روندانشه«تشکیل شده و به » شهروندان«است که از 

» شهروندان«سرانجام، .  استstasisستیزی  -زیستی و هم -محل هم
ی  مردمی هستند که در اداره) به استثنای زنان، بردگان و خارجیان(

 به معناینه با خط فاصل میان آن دو، (» داری -شهر«شهر یا امر 
  که، به سان کشورداری،اداری - شهرنهاد شهرداری بلکه به مفهوم

 یونانی در مفهوم پروتاگوراسی» سیاستِ« یا politeiaهمان 
، شرکت isoi» برابر« و homoioi» همسان«، چون افرادی )41است
 .کنند می

 است که به مردم عادی laosمشتق دیگری از   laoïی واژه
گردد و در  منصبان اطالق می جامعه، یعنی عوام، در تمایز با صاحب

 باستان موجود است، ی مصر نانی در بارهنوشته هایی که به زبان یو
 42.یند»جدا«مصریانی را گویند که از کاهنان و مقامات دینی 

ه میالدی ای التینی است که از سدۀ دوازد واژه laïque یا laïc اما 
ژه پس از سده شانزده در اروپا متداول یو در گفتمان کلیسایی و به

در .  برآمده استlaikosانیِ  یونی هاین واژه نیز از همان کلم. شود می
معنای آن  د و بهرو کار می چون صفت به laicus یا laikosزبان التین، 

یا مردم تعلق دارد، ناشی و یا برخاسته از » الئوس«چیزی است که به
چیزی را گویند که عمومیت دارد، مشترک است، خارج از . مردم است
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در ) غیر نظامی(ی ی اداری و رسمی است، غیر دولتی است، مدن حوزه
 .برابر نظامی است

، در های میانی سدهاصطالح الئیک، ابتدا، در دوران معروف به 
در  معنای الئیک. شود ی کلیسای مسیحی مطرح و به کار برده می حوزه

ای  ای مشخص، با ساختارمندی کلیسا چون جامعه آن زمان، به گونه
یا » طبقه«یحی به دو ی مس بدین ترتیب که جامعه. دینی در ارتباط است

 . clercsو روحانیون laïcs ها الئیک: شود دسته تقسیم می
ی دینی یا مردمان مؤمنی هستند  آن دسته از اعضا جامعه ها  الئیک

که در قبال کلیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه که غسل تعمید 
در یک کالم، مسیحیان  ها، الئیک. طلبد، بر عهده ندارند از آنان می

 .ی کلیسا هستند یا اعضای ساده »مسیح خلقِ«دی، عا
در آتن .  نیز از یونانی برگرفته شده استecclesiaاما کلیسا یا 

شود و به  این واژه به مجلس شهر اطالق میالد، یش از میی پنجم پ سده
فراخواندن مردم، دعوت از مردم : است» دعوت«یا » فراخواندن«معنای 

. زبان کلیسائی، به معنای تجمع مؤمنین است در التین و در .برای تجمع
آمده است که به معنای صدا زدن،   برKaleoی  اصطالح فوق از ریشه

خودِ این افعال . کردن، اعالم کردن، ابراز داشتن است سر و صدا، خبر
گیرند که واژه   نشات میKLEی هند و اروپاییِ  در زبان التین از ریشه

» کلیسا«بدین سان، . الً از همین ریشه استدر زبان ما نیز احتما» کالم«
 . باشند توانند از یک ریشه می» کالم«و 

ها را روحانیون  از الئیک» جدا«ی کلیسایی و  بخشِ دیگرِ جامعه
clercsاین واژه از . دهند  تشکیل میKleros و Kolaphos یونانی 

. ستشدنِ ناشی از سرنوشت ا یا جدا» شبرِ«برگرفته شده که به معنای 
ها را   افرادی که سرنوشت، آنی کلیساوندان یا کارمندان کلیسا، به مثابه

ی  ها، در جامعه کرده است، بر خالف الئیک» جدا«منین ؤاز سایر م
مسیحی و در ساختار سلسله مراتبی دینی، دارای رتبه، شغل، منصب، 

ها، به نمایندگی از کلیسا، در حکومت و  آن. مقام، قدرت و نفوذند
ها و مؤسسات فرهنگی و در نظام تعلیم و  ادهای دولتی، در انجمننه

   43. وظایف اداری، فرهنگی و آموزشی بر عهده دارند…تربیت
اجتماعی که در  – ، چون مفهومی سیاسی»الئیسیته«سرانجام، 

شود، ناظر بر یک  گُسستِ سیاسیِ معین و   ابداع می19ی دوم قرن  نیمه
 و نهادهای 44ال که در طی آن، دولتفرآیندی رادیک. خاصی است

 بدین معنا» جدایی«و این . شوند می» جدا«از کلیساها ) دولتی(عمومی 
 بدون ارجاع به -» خودمختار«و » مستقل«ست که کامالً به صورت ا

الئیسیته، در آن . کنند ی امور خود عمل می  در اداره-دین یا مذهبی
 کرده است، از دو رکن که به ویژه در فرانسه کسب معنای تاریخی

 :شود تفکیک ناپذیر تشکیل می
کند و در امور ادیان  های مذهبی را تامین و تضمین می  دولت آزادی-1

 دخالت و اعمال نفوذ - اند که مستقل از دولت - ها و کلیسا
 .کند نمی

بخش چه که  ی آن ی عملکرد خود یعنی در گستره  دولت در حوزه-2
 به همگان تعلق دارد، هیچ مذهبی را که نامند می) دولتی(عمومی 
 .شناسد کند و هیچ دینی را به رسمیت نمی تبلیغ نمی
دولت و دین، انفصال دیگری است که » جدایی«شرطِ  پیش

 در عصر جدیدِ مناسبات کهنام دارد » مدنی جدایی دولت و  جامعه«
ی مستقل مدنی به وقوع  ملت و جامعه – داری، تکوین دولت سرمایه

 .پیوندد می
»  فرآیند-منطق«چون دو » الئیسیته«و » سکوالریسم«بدین سان، 

دهند و یا  متفاوت و متمایز، دو مرحله از یک روند واحد را تشکیل نمی
 پس از »سکوالریزاسیون«. دو  برهه از یک زمان مشترک نیستند

دین و » دنیوی شدنِ«آید بلکه، در معنای   به وجود نمی»الئیسیته«
میانی اروپا آغاز  های ان طور که اشاره کردیم، از سدهکلیسا، هم

چون انقالب ( معینی ندارد أ مبد»الئیسیته«از سوی دیگر، . شود می
، چه هشتاد سال پس از آن )برقعی ، به تعبیر محمد1789فرانسه در 

» الئیسیته«واقعه است که جنبش سیاسی و اجتماعی برای تحقق 
در فرانسه شکل ) افتد ها می  زباناصطالحی که در این زمان بر سر(

 است که قانون موسوم 1905ی بیستم یعنی در  گیرد و در اوایل سده می
 45.گذرد از مجلس ملی این کشور می» جدایی دولت و کلیساها«به 

ی  ای بر نظریه  دیباچ«در این میان، نقطه نظر جواد طباطبایی در 
 و الئیسیته، با این که در ردِ همانندسازیِ سکوالریسم »انحطاط ایران
 :هایی نیست، اما دارای اهمیت است خالی از لغزش

گیرند که به   معادل میsecularرا با اصطالح  laïcitéگاهی واژه «
اصطالحی فرانسوی است و در  laïcitéمفهوم . هیچ وجه درست نیست

 آغاز برای بیان نظام حکومتی برآمده از انقالب فرانسه به کار رفته
 که از این حیث، – ای ترکیه هز فرانسه، مکزیک و با مسامحج. است

های حکومتی اروپای مسیحی را  هیچ یک از نظام - مقلد فرانسه است
 46.»خواند» الئیک«توان  نمی

و » سکوالر« حق بر نامترادف بودنِ بهجواد طباطبایی اما، با تاکیدِ 
 .شود ، خود مرتکب خطایی می»الئیک«

آن چیست که «ن طور که گفتیم و در ا همlaïcité اصطالح
 برای نخستین بار در 47،ایم به تفصیل توضیح داده» نامند؟ الئیسیته می
ی   در فرانسه، در یکی از جلسات شورای شهر در حومه1871نوامبر سال 

کردند، مطرح  شور می» الئیسیته در نظام آموزشی«ی  پاریس که درباره
عدم دخالت دولت در «سیته به معنای اما در حقیقت، تکوین الئی. شود می

جدایی دولت و نهادهای عمومی از ادیان و «، »امور دین و کلیسا
، به صورت واقعی و مستمر در »های مذهبی آزادی«و » کلیساها

ها مبارزات  و در پی سال)  به بعد1870از (جمهوری سوم فرانسه 
انقالب فرانسه و البته در . پذیرد  انجام می…اجتماعی، سیاسی و پارلمانی

 کلیسا دست به اقداماتی رادیکال و علیهها  ، ژاکوبن»ترور ی دوره«در 
اما از یک سو، عمر این دوره بسیار کوتاه بود و از سوی . زنند الئیک می

دیگر، با دخالت مستقیم و آشکار در امور دینی، سرکوب و منع 
انقالبی   دولتِ…های مذهبی، تخریب اماکن دینی و کلیساها آزادی

 و عدم ی دینیها یکی از دو اصل بنیادین الئیسیته یعنی تامین آزادی
پس از دوران انقالب، مناسبات . گذارد دخالت در امر ایمان را زیر پا می

از آن . کند دولت و دین در فرانسه مراحل پر نشیب و فرازی را سیر می
ان دولت  ناپلئونی یا انعقاد قراردادی می48»توافق نامه«جمله است 

امپراطوری با کلیسای کاتولیکِ وابسته به واتیکان و سپس، در اثر 
بازگشتِ سلطنتِ متحدِ کلیسا، برقراریِ مجددِ امتیازات کلیسا و تصریح 

 .ای کشور در قوانین پایه» دینِ اکثریت«
 

سرانجام باید تاکید کنیم که اگر، به درستی، تنها در کشور فرانسه 
پذیرد، اما  باً بطور کامل  و واقعی تحقق میاست که الئیسیته تقری

های تاریخی، در اکثر   طی دوره،توان، کم و بیش را می» الئیسیته منطق«
کشورهای اروپای غربی که دارای سنت کاتولیکی نیرومند و به 

اند، چون بلژیک،   نیرومند بوده» کلریکال«سان مبارزات ضد  همان
  49. ایتالیا مشاهده کرد...یئها دوره و در  تا حدی...اسپانیا، پرتغال و

بدين ترتيب، ادعاي جواد طباطبايي كه الئيسيته را  به دو ايل سه كشور 
سازد، با اين كه امروز در افكار عمومي و  فرانسه، مكزيك و احياناً تركيه حمدود مي

ژورناليسيت، حتا در غرب، رايج است، اما از منظري كه نشان دادمي يعين از منظِر 
متفاوت و به حلاظ » فرآيند - منطق«چون دو » سكوالريسم«و » الئيسيته«بيني ت

 .      تارخيي، قابل دفاع نيست واقعيت
             :ها یادداشت

١ –  Théocratie   
  ،Marcel Gauchetاست  که   مفهومیSortie de la religion» نیخروج از د  «– ٢

» ونیزاسیسکوالر«و  » ونیزاسیسیالئ«جای    به نی،یمتفکر فرانسوی در جامعه شناسی د     
سـت بلکـه    ین در جامعه ن   ینقش د » انیپا«، به معنای    »نیخروج از د   «.برد به کار می  

ـ رجوع کن . آن است  »ی سلطه«ر  یمفهوم خارج شدن جامعه از ز      به ف ید بـه دو تـأل     ی
 :ن جامعه شناس به زبان فرانسهیاصلیِ ا

La religion dans la démocratie.  Parcours de la laïcité           ـ د؛ ن در ی
 . تهیسیر الئیمس. دموکراسی

Le désenchantement du monde. Une histoire politique de le 
religion           نیاسیِ دیخ  نگاریِ سیک تاری –افسون زدایی از جهان ؛. 

    Cléricalisme : یئت گرایا روحانی – 3
 - طرحـی نـو      –گفتار پـنجم    » د؟نامن ته می یسیست که الئ  یآن چ «د به   ی رجوع کن  – 4

 .1383ر ی ت89 شماره –» انریا  های چپ ستیالیشورای موقت سوس«انتشارات 
5 – Théologie politique 
6 – Emancipation 
  .91 تا 79 :های شماره، »طرحی نو« در – 7
 .  نشر قطر– محمد برقعی -» زم از نطر تا عملیسکوالر «– 8
 -» سـم یسـنت و سکوالر   « کتـاب    –م سروش   ی عبدالکر -» دیای جد ین و دن  ید  «– 9

 .1382 –مؤسسه فرهنگی صراط 
ـ ک مجلـه    –م سروش   ی عبدالکر -» سمیمعنا و مبنای سکوالر    «– 10  - 26 شـماره    - انی

1374. 
 مجله –کفر ی محمد رضا ن-» زاسونیی سکوالر ی بومی در باره   ک نظریه یطرح   «– 11

 .1382ر ی ت– 27آفتاب شماره 
 دی 515 و 514 انقالب اسالمی شماره –سن بنی صدر ح اوال-» ته؟یسیشکست الئ «– 12

 . 1382 بهمن –
 . نشر نگاه معاصر–ی ئد جواد طباطبای س-» رانیی انحطاط ا هی نظر برای   باچید «– 13
 .  1374 – 26ان شماره ی ک– مراد فرهادپور -» زمیرامون سکوالری نکاتی پ «– 14
 علی رضـا علـوی   -» رانی مورد  جمهوری اسالمی ا–یسم  و دموکراسی  یسکوال «– 15

 . 1382 اسفند – 33 مجله آفتاب شماره –تبار 
ســنت و «  کتــاب -ان یــ مصــطفی ملک-» !نــی؟یســم و حکومــت دیسکوالر «– 16

 .1382 – مؤسسه فرهنگی صراط -» سمیسکوالر
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 طرحی  –گفتار دوم و پنجم     » د؟نامن یته م یسیست که الئ  یآن چ «د به   ی رجوع کن  – 17
 .83ر ی و ت82 آبان - 89  و81های   شماره–نو 

18 – Emile Durkheim) 1858 – 1917 (؛ جامعه شناس فرانسوی. 
19 –  Alain Touraine؛ جامعه شناس معاصر فرانسوی. 
20 – Renaissance 
 .ای اعتراض کردن  به معنProtester  از فعل Protestantismeسم ی پروتستانت– 21
 Aufklärung :  و به آلمانیLes lumières:  به فرانسه – 22
23 – Hans Blumenberg  -اثر مهم او–لسوف معاصر آلمانی ی ف  :Die legitimität 

der neuzeit – ت عصر نوعیمشر  . 
24 – Ernst Hartwig Kantorowicz) 1895 – 1963 (–خ دان آلمانی متخصص ی تار

 :ف مهم اویتأل –قرون وسطی 
The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval polical Theology          -  

  .وسطی  اسیِ قرونیاتِ سیکرِ پادشاه، پژوهشی در الهیدو پ
25 – Karl Löwith)  1897- 1973 (–از آثـار مهـم او    –لسوف آلمـانی  ی ف :Von 

Hegel zu Nietzsche چهیهگل تا ن از –  Meaning in History  خیمعنای تار. 
       26 – Carl Schmitt) 1888- 1985 (–اسی آلمانی یلسوف سی حقوق دان و ف– 

 اسی یس  تایاله - Théologie politique: اثر مهم او
27 – Max Weber) 1864 – 1920 (–آثار او از.  جامعه شناس آلمانی و حقوق دان :

 .ان جهانییاقتصادی اد کی اِت– داری هیک پروتستان و روح سرمایاِت
28 – Leo Strauss) 1879 – 1973 (–ی  اسی آلمـانی و مـورخ فلسـفه   یلسوف سی ف

 : آثار مهم او ز  ا.آلمان
       Le testament de Spiniza. Ecrits de Leo Strauss sur Spinoza et le 

judaïsme   نوزا و یی سـپ  در بـاره  اسـتراس  نوزا؛ مکتوبـات لئـو  یت نامه سپیوص ؛
   ؛  La Renaissance du rationalisme politique classique – تیــهودی

   .کیکالس اسییی سئش خردگراینوزا
29 – Ernst troeltsch) 1865 – 1923 (–ات پروتستان در یلسوف آلمانی، استاد الهی ف

 .تهیمدرن وسم یپروتستانت: اثر مهم او. دلبرگیدانشگاه ها
30 – Friedrich Gogarten) 1887 – 1967 (– زدان شـناس و پاسـتور پروتسـتان    ی

 : اثر مهم او–آلمانی 
 Destin et espérance des temps modernes. La sécularisation comme 
problème théologique             

  .دان شناسانهزیی  ی مساله ون به مثابهیزاسیسکوالر. د عصر مدرنیسرنوشت و ام       
 .35عی، همان، ص  برق– 31
 .65 – 40 برقعی، همان، ص – 32
 .11شگفتار ص ی برقعی، همان، پ– 33
 .17 برقعی، همان، ص – 34
 .35 برقعی، همان، ص – 35
 .45 برقعی، همان، ص – 36
 .70 برقعی، همان، ص – 37
 .78 برقعی، همان، ص – 38
  ).2 و 1ص : لگونیت نیدر متن مندرج در سا(کفر، همان، ی ن– 39
 Dictionnaire étymologique d'Ermout et de:  فرهنگ های مورد اسـتفاده – 40

meillet   
         Oxford Latin Dictionnary, P.G.W. Glare   –عربی صر ا   فرهنگ مع- 

 .فارسی،  آذرتاش آذرنوش
 در پرتـو قرائتـی از   اسـت ینقدِ س «د به سلسله مقاالت من تحت عنوان  ی رجوع کن  – 41

 .45، از جمله در شماره طرحی نو، در »گوراس و مارکسپروتا
 Dictionnaire étymologique de la langue :  فرهنــگ مــورد اســتفاده– 42

grecque,  Pierre Chantraine  
 enseignement philosophique, N°5 : Laos ’L:  مجله فلسقی به زبان فرانسه– 43
  به زبان    Etat مفهوم    همان ، منظور میکن ت می بصحب» دولت« در هر جا که ما از        – 44

ی و ئی و قضائی قوای مقننه، اجرا مجموعه سی است کهی به زبان انگلStateا  یفرانسه  
بـه  » حکومت«فِ قراردادی، واژه ین تعریطبق ا. دریگ های عمومی را در بر می دنها

   .شود الق میطه ایی مجر قوه        
سـت  یآن چ«د به یوری سوم فرانسه، رجوع کنک در جمهی در مورد اصالحات الئ  – 45

 .88 شماره طرحی نو،–؛ همان، گفتار چهارم »د؟نامن ته مییسیکه الئ
  .321ی، همان، ص ئ طباطبا– 46
 - 79های  شماره ؛ همان، گفتار اول و دوم،   »د؟نامن ته می یسیست که الئ  یآن چ  «– 47

81 . 
48 – Le Concordat 
؛ همان، گفتـار    »د؟نامن ته می یسیست که الئ  یآن چ «به  د  یدر این مورد رجوع کن     – 49

 .89 شماره پنجم،
 

 ...انقالب پرولتری و برنامه 
 

دهد، پندارهائی که در  گونه پندارها رخ می انقالب پرولتری بدون این
پاشند تا برای مبارزه طبقاتی در صفوف  روند انقالب بورژوائی فرو می

ترین مبارزه  هاسال تلخ ری نتیجه دهانقالب پرولت. انقالبیون جا باز شود
ای  طبقاتی است که طی آن خودآگاهی طبقاتی در همه جا به گونه

، یعنی   این انقالب توسط فراقدرت یگانه طبقه. ژرف انکشاف یافته است
شود که پس از او طبقه دیگری قرار ندارد که  پرولتاریائی آغاز می

ه پرولتاریا در سازمان طبق. توسط صاحبان قدرت نوین استثمار گردد
سیاسی خویش، یعنی سوسیال دمکراسی، پیش از آن که به پیروزی 

هیچ . ریزی کرده است های درازمدت خود را برنامه دست یابد، هدف

تواند برای انقالبی که در پیش است،  طبقه و حزب دیگری نمی
 . های دیگری را عرضه کند هدف

ین نموده شود که قدرت با این حال این امکان وجود دارد که چن
 . تواند انقالب را بوجود آورد دیگری می

دیدیم . پرولتاریا بر حسب ماهیت خویش کامأل یک دست نیست
بخشی که توسط مناسبات ویژه : شود که پرولتاریا به دو قشر تقسیم می

های نیرومند  اقتصادی و یا توسط قانونگزاری از توانائی ایجاد سازمان
های  تواند از منافع و خواست ها می و توسط آن سازمانشود  برخوردار می

اینان بخش رشدیابنده و به عبارت دیگر . خود باندازه کافی دفاع کند
دهند که قادر است با  پرولتاریا را تشکیل می» آریستوکراسی«بخش 

داری مقاومت کند و  موفقیت در برابر تمایالت سرکوبگرایانه سرمایه
داری نه بخاطر از میان برداشتن بینوائی،  ه سرمایهداند که مبارزه علی می

 . گیرد بلکه بخاطر کسب قدرت انجام می
تری از  در کنار این گروه منظم، تعلیم یافته و مبارز، ارتش بزرگ
برد، هنوز  پرولتاریا وجود دارد که چون در مناسباتی نامساعد بسر می

  ارهای سرکوبدهی کند تا بتواند فش نتوانسته است خود را سازمان
چنان در بینوائی  این بخش هم. داری را پشت سر گذارد گرایانه سرمایه

 . رود برد و در آن باتالق بیشتر فرو می بسر می
انقالب پرولتری سبب تکان خوردن این اقشار پرولتری نیز 

و . سازد بخشد و آنها را مستعد مبارزه می گردد، به آنها جرأت می می
بردند، به کسانی بدل  تفاوتی بسر می ن در بیاینان که تا آن زما

ای است  برای اینان مبارزه طبقاتی مبارزه. تازند گردند که به پیش می می
برند، فرصت صبر کردن  اما کسانی که در بینوائی بسر می. علیه بینوائی

این کسان تا زمانی که خود را . های فوری نیازمندند ندارند و به کمک
اما همین که به قدرت . کردند وضعیت خود را تحمل میدیدند،  ناتوان می

هرگونه تنگدستی و استثمار  دست یابند، خواهان پایان دادن فوری به
پندارند  چنین کسانی ناخودآگاه از قوانین سرسخت اقتصادی، می. هستند

های خود را متحقق  ی خواست توانند همه که با بکاربرد خشونت می
تجربگی خویش  سپاس ناخودآگاهی و بیای به  چنین توده. سازند
های شورانگیز برای دستیابی به رفاء و آزادی، به  تواند بخاطر انگیزه می

فریبانی گردد که از روی حساب و کتاب و یا  آسانی طعمه همه عوام
دهند و این توده را به جنگ عناصر  های فریبنده می مباالتی به او وعده  بی

اند با  فرستند، عناصری که عادت کرده  مییافته دیده و سازمان آموزش
ای خود را در برابر معضالتی قرار  اطمینان به پیش روند و در هر لحظه

چنان  دانند از توانائی حل آنها برخوردارند و از آن دهندکه می می
مندند که بدانند حل بسیاری از مشکالت که برخی که از  ای بهره تجربه

 . سازند، آسان نیست  مطرح میکنند، دور به مسائل نگاه می
. گردد مارکسیسم حتی سبب تقویت چنین تضادی میان پرولتاریا می

اما در . های بورژوائی دانش اقتصاد سیاسی وجود داشت در دوران انقالب
آن دوران پندار چنین بودکه تولید کاالئی یگانه شکل طبیعی تولید است 

شوند و  تصادی محسوب میو قوانین آن یگانه قوانین طبیعی هرگونه اق
های  ی ایده در آن دوران هنوز این شناخت وجود نداشت که  همه

 . شوند سیاسی و اجتماعی و نهادها از اقتصاد ناشی می
غالبأ . مند بودند در آن دوران تنها بورژواها از آگاهی اقتصادی بهره

 شود که نادرست دار بکار گرفته می این واژه مترادف با طبقه سرمایه
 citoyenبورژوا که در زبان آلمانی معادل شهروند است، با . است

واژه بورژوازی . متفاوت است که از تابعیت یک کشور برخوردار است
گیرد که  تمامی آن بخش آموزش دیده و توانمند یک شهر را در بر می

با جمعیت روستا نشین، مالکین بزرگ ارضی و روستائیان و حتی با 
ای را  بورژوازی از نقطه نظر اقتصادی طبقه. اند تفاوتفقیران شهرنشین م

ای از عناصری را  مجموعه» رسته سوم«چون  دهد و بلکه هم تشکیل نمی
دار و یا روشنفکرند، یعنی کسانی که به  گیرد که سرمایه در بر می

کنند و بلکه با  ای را استثمار نمی اند که نیروی کار بیگانه اقشاری وابسته
کنند و یا آن که غالبأ حتی  ویش زندگی خود را تأمین مینیروی کار خ
در بین بورژواها تعداد روشنفکران به مراتب بیشتر از . شوند استثمار می

 . داران است سرمایه
ای تفاهم برای  در آغاز انقالب بورژوائی در میان بورژواها تا اندازه

 پرولترها و ر،بورژواهای فقی اما خرده. قوانین اقتصاد سیاسی وجود داشت
ویژه پرولترها نه فقط در موقعیتی  به. بهره بودند روستائیان از این امر بی

نبودند که بتوانند به دانش اقتصاد دست یابند، بلکه آنها بطور غریزی 
حاضر به پذیرش چنین قوانینی نبودند، زیرا این قوانین ضرورت طبیعی 

ر علیه بورژوازی در مبارزات این اقشا. آموختند شان را می تنگدستی
 . دوران انقالب خود بیانگر مبارزه جهل علیه بصیرت اقتصادی بود

مارکس و انگلس دریافتند . اما اینک کامأل به گونه دیگری است
که قوانین اقتصاد سیاسی تنها در شرائط تاریخی معینی از نیروی قوانین 
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دچار طبیعی برخوردارند، قوانینی که خود بر اساس قوانین طبیعی 
آنها نه تنها بهتر از هر کس دیگری عمیقأ به . شوند دگرگونی می

قوانین حرکت شیوه تولید موجود، بلکه حتی به قوانین انکشاف آن پی 
هرگاه قوانین نخستین ضرورت استثمار و بینوائی را در محدوده .  بردند

سازند، قوانین آخرین ضرورت فراروی از  مناسبات کنونی نمایان می
ضروری نیست در . دهند  استثمار و پیروزی پرولتاریا را نشان میمرحله

تمامی برنامه ارفورت که در پیش . اینجا به بررسی این مطلب بپردازیم
 . بدان پرداختیم، بر اساس این اندیشه تنظیم شده بود

در همان محدوده زمانی که بخش ممتاز پرولتاریا در پی ارتقاء 
موقعیت دستیابی به خودآگاهی بیشتری مرتبه خویش بود و دائمأ از 

شد، آموزش پیروزی پرولتاریا نیز مستدل گردید و او را  برخوردار می
ای  موظف ساخت تا قوانین و واقعییات زندگی اقتصادی را به گونه

 . داد، بیاموزد اساسی، یعنی آن گونه که موقعیتش به او امکان می
دهد که  سو نشان میاز یک. این آموزش مارکس اما دو جنبه دارد

به این جنبه اهمیت دادن، امر بسیار . یقینأ پرولتاریا پیروز خواهد شد
مهمی است، آنهم به ویژه در دورانی که پرولتاریا هنوز به پیروزی 
دست نیافته و از ضعف برخوردار است و در روابطی آزاردهنده بسر 

علیه دشمنی بنابراین امر واجبی است که به پرولتاریائی که . برد می
کند، جرأت دهیم و یادآور شویم که قوانین انکشاف  نیرومند مبارزه می
کنند و سرانجام موجب  داری به نفع پرولتاریا عمل می شیوه تولید سرمایه

 .برتری او در جامعه خواهند شد
های آموزش دیده پس از پیروزی به گونه  اما وظائف مارکسیست

ست که چگونه باید از پیروزی ترین پرسش آن ا بزرگ. دیگری است
ها بسیار مهم است  و در همین رابطه برای ما مارکسیست. بهره گرفت

های خود  که جنبه دیگر مارکسیسم را با تمامی قدرت در صدر الویت
ها و  آموزد که تمامی ایده این جنبه مارکسیسم به ما می. قرار دهیم

صادی هستند، قوانینی های سیاسی و اجتماعی وابسته به قوانین اقت نهاد
چنین مارکسیسم به ما  هم. توان به دلخواه تغییر داد که آنها را نمی

ای اجتناب ناپذیر و به مثابه  آموزد که سوسیالیسم سرانجام به گونه می
داری تحقق خواهد  ضرورتی طبیعی در مرحله معینی از انکشاف سرمایه

ران آغازین چنین در دواما جنبه دیگر این شناخت آن است که . یافت
ای معروف  بد نیست که جمله. تکاملی تحقق سوسیالیسم ناممکن است

شود، در اینجا  مارکس را که کم به آن توجه می» سرمایه«از مقدمه 
 . نقل کنم

ای در مسیر قانون طبیعی تکامل خویش  حتی هنگامی که جامعه«
 و نه این تواند از مراحل طبیعی تکامل خود بجهد نمی... افتاده است، 

آنچه که . که ممکن است بوسیله فرمان این مراحل را زائل سازد
 ). 35(» تر کند تر و مالیم تواند، این است که درد زایمان را کوتاه می

» سرمایه«در این دوران انقالبی بیشتر از این، نقل قول دیگری از 
 :شود که در آن نیز تصویری از زائیدن بکار گرفته شده است آورده می

قهر مامای تمامی جوامع کهنی است که  آبستن جامعه نوینی «
 ).36 (»هستند

اند  کنند، غالبأ فراموش کرده کسانی که این نقل قول را تکرار می
 در آن زمان هنوز -ها  ها، سرنیزه تفنگ که این قهر خود را نه در مشت

سازد و بلکه در اینجا سخن از    مجسم می-مسلسل ساخته نشده بود
درت دولت است که قهر را در دستان خود سازمان داده و متمرکز ق«

و از سوی دیگر مارکس در همان نقل قول پیشین » ساخته است
 . توان از مراحل طبیعی تکامل پرید صریحأ یادآور شده است که نمی

گیرد تا زن  گی از ابزار قهر بهره می حوصله مامائی که بخاطر بی
 ماه، بلکه پس از پنج ماه بزاید، 9س از ای کودک خود را نه پ حامله

گی  شود که از طول زمانی دوران حامله البته از این افتخار برخوردار می
شود، پس  کاسته است، اما کودکی که پس از بکاربرد خشونت زاده می

از چند تکان کوچک به زودی از زندگی تهی خواهد شد و مادر چنین 
چار ناخوشی طوالنی نگردد و کودکی باید آدمی خوشبخت باشد که د

 . یا آن که نمیرد
در حال حاضر برخی از ماماهائی که مدعی هستند در مکتب 

این آقایان . اند اند، بجان مادر بیچاره روسیه افتاده مارکس آموزش دیده
بازان است، اعالن  ها و حقه معالج با صدای بلندی که شایسته شارالتان

سوی آنها یگانه ابزار آزمایشی است دارند که بکاربرد خشونت از  می
 . »سازد د زایمان سوسیالیسم را کوتاه و مالیم میدر«که 

هنگامی که پرولتاریا توانست به قدرت سیاسی دست یابد، وظیفه 
ها پیش از هر چیز آن است که تشخیص دهیم جامعه در  ما مارکسیست

 پیروزی را برد تا بتوان آن خود بسر می» مرحله از تکامل طبیعی«کدام 
ویژه باید از بکاربرد ابزار زودرس  همسو با آن وضعیت ساخت و به

هشدار داد، حتی اگر بکاربرد آن ابزار از سوی پرولتاریا مطالبه شود، 

زیرا این امر موجب عدم موفقیت و در نتیجه بازگشت به عقب خواهد 
 .گشت

که ما در این زمینه با آرای رفیق لوکزامبورگ موافقتی نداریم 
اند انقالب  ها همیشه موظف چون بلشویک ها هم مدعی است سوسیالیست

 :را به پیش تازانند
ای  و قانون زندگی هر انقالبی عبارت از آن است  آموزش پایه«

که یا باید با شتاب و قاطعیت به پیش تازد و با مشتی آهنین تمامی 
ا آن که های خود را گسترش دهد و ی موانع را از میان بردارد و هدف

به نقطه آغاز ضعیف حرکت خویش بازگردانده خواهد شد و توسط 
پرولتاریا هنگامی که  «).37(» ضد انقالب سرکوب خواهد گشت

تواند بر اساس اندرزهای کائوتسکی  قدرت را بدست آورد، دیگر نمی
آنهم به بهانه عدم بلوغ کشور از انقالب سوسیالیستی چشم بپوشد، بدون 

پرولتاریا باید فورأ با . الملل و به انقالب خیانت نکند بینآنکه بخود، به 
انرژی، بدون هرگونه کوتاهی، بدون هرگونه ترحم به اقدامات 

 ). 38 (»سوسیالیستی دست زند
متأسفانه رفیق لوکزامبورگ نتوانست در کوتاه مدت ببیند که 

داد  جمهوری شورائی چگونه شد، وگرنه باید به این پرسش مپاسخ می
 آیا باید به تمامی آرزوهای خود خیانت کنیم، حتی آنجا که باید که

 . تحوالت سوسیالیستی فورأ انجام گیرند
 که رفیق لوکزامبورگ آن سطور 1918امروز در مقایسه با سال 

باال را نوشت، در موقعیتی هستیم که بتوانیم به مسائل با هوشیاری 
ات اندوهگین روسیه امروز با توجه به مناسب. بیشتری برخورد کنیم

توانیم ببینیم که چه نتایجی ببار خواهند آمد هرگاه بخواهیم بدون  می
نشینی، بدون مالحظه  توجه به مراحل تاریخی تکامل با انرژی، بدون عقب

 . به اقدامات سوسیالیستی دست زنیم
آنجا که پرولتاریا به قدرت رسد، بیمی نباید داشت که با انرژی، 

برای این . مالحظه به اقدامات سوسیالیستی دست زند ، بیناپذیرانه تسلیم
در آنجا این بیم . های آموزش دیده نیازی نیست شناخت به مارکسیست

وجود ندارد که باندازه کافی کشش انقالبی شکوفا نگردد، بلکه این 
تواند بدون مقصود بکارگرفته شود، یعنی به اقداماتی دست  کشش می

 .ای معکوس ببار آورند رست نتیجهتوانند د زده شود که می
برداری و  گری و شتاب در پیش تاختن، باید سیاهه مالحظه بجای بی

محدود ساختنی را مد نظر قرار دهیم که شایسته استادان است، آنهم نه 
ترسیم، بلکه باین دلیل که با توجه به آگاهی دقیق بر  باین خاطر که می

 چه اقدامی ممکن و یا مناسب اوضاع و احوال بدانیم که در این مقطع
این امر اما بدان معنی نیست که در جهت تحوالت سوسیالیستی . است

گام برنداریم، امری که من هیچگاه مطرح نکرده،ام، آنچه از سوی من 
اند و یا آنکه امکان  مطرح شده، این است که از اقداماتی که نامناسب
ردناک ببار خواهند دست زدن به آن اقدامات مناسب نیست و فرجامی د

پرسش این است که آیا پرولتاریا پس از بدست . پوشی کنیم آورد، چشم
ها از او مطالبه  گرفتن قدرت حاضر است به آنچه که مارکسیست

 . برداری و محدود ساختن اقدامات خود تن در دهد کنند، یعنی سیاهه می
ر برای دست زدن به چنین اقداماتی باید در وهله نخست آن اقشا

یافته را جلب کرد و نه پرولتاریای  پرولتاریای آموزش دیده و سازمان
ی پرولتاریا  چنین است که این دو الیه. نیافته را آموزش ندیده و سازمان

گیرند، وضعیتی که  در روند انقالب به آسانی در برابر یکدیگر قرار می
ظاهر آمیز منجر گردد، وضعیتی که ت تواند حتی به مبارزات خشونت می

های مختلف در  فراکسیون تواند انسان را بیاد مبارزه  بیرونی آن می
های رادیکال بر  انقالب بورژوائی اندازد، که طی آن همیشه فراکسیون

و . تازاندند یافتند و انقالب را به پیش می های معتدل برتری می فراکسیون
» زندگیقانون «رسد که انقالب پرولتری نیز از همان  چنین به نظر می

 . کند انقالب بورژوائی پیروی می
 

پیش «. اما در واقعیت این دو انقالب اساسأ با یکدیگر توفیر دارند
انقالب بورژوائی بازتابی از مبارزه طبقاتی میان طبقات مختلف » تازاندن

های  بود، در حالی که در انقالب پرولتری این امر مبارزه میان گرایش
در انقالب بورژوائی طبقات فاقد . تمختلف در درون یک طبقه اس

دهند و در پی آنند که خود را از  مالکیت پیشروترین نیرو را تشکیل می
رهبری بورژوائی رها ساخته و به مثابه نیروی رادیکال علیه نیروی 

در انقالب پرولتری تمامی . معتدل به مبارزه علیه بورژوازی دست زنند
ده است و در نتیجه مبارزه پرولتاریا از رهبری بورژوازی رها ش

نیافته و  تجربه، سازمان ها به مبارزه بخش جاهل، بی ها علیه معتدل رادیکال
مانده پرولتاریا علیه اقشار آموزش دیده، با  به عبارت دیگر بخش عقب

یافته و به باالترین تکامل دست یافته پرولتاریا بدل  تجربه، سازمان
 . شود می
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 نیروهای رادیکال با شکست روبرو در هر دو انقالب سرانجام
ها شکست  اما در انقالب بورژوائی باین دلیل رادیکال. خواهند شد

یافته قابل تحقق  هایشان بر اساس شالوده پیش خورند، چون هدف می
خواهند بینوائی و فقر را بدون دست زدن به تولید  نیستند، زیرا آنها می

در . تری عکس آن مطرح استدر انقالب پرول. کاالئی از میان بردارند
های مختلف تعلق دارند،  ها که به گرایش این انقالب تمامی سوسیالیست

ها در این انقالب باین دلیل  رادیکال. رس هستند دارای هدفی قابل دست
 را به مثابه  شکست خواهند خورد، زیرا آنها چون جهل و ولنگاری

بسته  د، در نتیجه چشمدهن هجوم و انگیزه انقالبی مورد ستایش قرار می
برند، بدون آنکه مسیر آبی را که در آن  بسوی هدف خود یورش می

های جریان آب، یعنی به وضعیت  شناورند و نیز  به عمق و پیچ و خم
خواهند بجای آنچه  تازند و می طبقاتی خود پی برده باشند، به پیش می
کن را توان بدان رسید، غیرمم قابل دسترسی است و کوتاه مدت می

تواند  ای غیرعقالئی ممکن گردانند، امری که می عجوالنه و به گونه
سبب پا شکستن شود و آنها را از ادامه حرکت بسوی هدف اصلی باز 

ای دور  در نتیجه حتی آنچه که امکان دستیابی بدان است، به پدیده. دارد
 . گردد از دسترس بدل می

های بورژوائی و  البسرانجام آنکه تفاوت دیگری را که میان انق
 : توان مورد توجه قرار داد پرولتری وجود دارد، می
های بورژوائی مناسبات تولیدی دارای طبیعتی  در دوران انقالب

جنگ . توانند ضرباتی را تحمل کنند اند و بهمین دلیل می بسیار ساده
اما رهائی . زنند داخلی و تروریسم به روند تولید بطور موقت لطمه می

چنان شگرف است که  گردد، آن دی که انقالب موجب آن میاقتصا
پس از . تواند این لطمات را جبران کند مناسبات تولید با شتاب می

کند و دوران رونق  انقالب حجم تولید با شتاب به باال جهش می
چنین است که انقالب در خاطره تمامی ملت به . شود اقتصادی آغاز می

و بر همین سیاق . ماند  باقی میشگون خوش ای غرورآفرین و مثابه واقعه
نهد که انقالب را در اسناد  نیز انقالب بر اقشار فاقد مالکیت تأثیر می

خود به مثابه نخستین آزمایش رهائی خویش ثبت کرده و به زودی 
 . خواهان ادامه آن راه توسط انقالب بهتری هستند

ری استقرار بر عکس آن، روند تولیدی که در دوران انقالب پرولت
هر گونه دخالت . دارد، بسیار پیچیده و دارای طبیعتی حساس است

سوادان و یا عناصر متفنن تهدیدی است برای ادامه  خشنی توسط بی
 . اما رکود تولید به معنای مرگ آن است. فعالیت آن

های پرولتری که چنین عناصر رادیکالی به  بنابراین در آن انقالب
دست زنند، تا راه » نظم کهن«حظه به تخریب قدرت رسند و بدون مال

را برای تحقق نظم نوین هموار سازند، این امر فقط به خماری غمناک 
چون حباب صابون خواهند ترکید، منجر  گشته که هم رویاهای گم

ی لرزان شاهد آنیم، سبب  نخواهد شد، بلکه همان گونه که در روسیه
 . جانبه اقتصادی خواهد گشت ویرانی همه

های  شعور پرولتاریائی که پیش راندن انقالب با چنین روش
دهشتناکی را زنده پشت سر گذاشته است، از عناصر رادیکال نفرت 

های  چون رادیکال اند و نه هم دارد، زیرا آنها انقالب را به فساد کشانیده
بخش پرولتاریا را به پیش  انقالب بورژوائی که چون مبارزه رهائی

 .شود ا با احترام یاد میراندند، از آنه 
 :ها پانویس

  78-77، آلمانی، صفخات »انقالب روس«روزا لوکزامبورگ،  -34
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 . 52اسکندری، صفحه 
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 ...تکرار راهکارهای کهنه 
 

تواند روندی چند ساله و حتی  آوری امضاء نمی طبیعی است جمع
خوانیم، در واقع بر   امضاء فرامیبهدادنوقتی مردم را . چند ماهه باشد

شعار مورد نظر است و اساس ارزیابی از آمادگی و توافق آنها با 
 میلیون مردم کشور را 60خواهیم از این طریق نتیجه کار و خواست  می

حداکثر چندماهی پس از فراخواندن به امضاء به جهانیان نشان دهیم و 
سیاسی در جامعه و یا برانگیختن جنبش » گفتمان«این امر با ایجاد 

دهد که طرح این  نتیجه تا کنونی نیز نشان می. همگانی ارتباطی ندارد

شعار نه به ایجاد یک گفتمان در جامعه، بلکه فقط به ایجاد بحثی مردود 
جنبش «در میان فعاالن سیاسی منجر شد و در ضمن هیچ نشانی از 

 . به گرد آن نیست» همگانی
شود، پس از   میلیونی مربوط می60اما آنچه به تأئید و حمایت 

توان  اند و می  امضاء کردههزار نفر فراخوان را گذشت چند ماه، سی
بینی کرد که داستان کم و بیش به همین جا ختم خواهد شد و این  پیش

حکم منطق درونی خود فروکش خواهد کرد و جز  موج و این پروژه به
 . تواند سرنوشت دیگری داشته باشد توانست و نمی این نیز نمی

ن بود که ویژه آقای محس سازگارا، ای البته امید طراحان اصلی، به
ای بتوانند مدعی برخورداری از یک  با گردآوری امضاءهای قابل مالحظه

با . های سیاسی خود قرار دهند پایگاه اجتماعی باشند و آنرا وسیله بازی
توجه به کنار آمدن محسن سازگارا با داریوش همایون و یاران او و 

یل حضور دل برخورداری از حمایت رضا پهلوی حداقل او امیدوار بود به
 لیست -ویژه امریکا  به-ها در خارج از کشور طلب شمار بزرگ پهلوی
رسد که هواداران خانواده پهلوی این  نظر می اما به. امضاءها طوالنی شود

های  را آنقدر جدی نگرفتند که زحمت فشار دادن بر روی دگمه» طرح«
 پس از» رفراندوم«در نتیجه حرکت قطار . کمپیوتر را بخود بدهند

هزار امضاء متوقف شد و البته اگر این رقم به دو یا سه  بارکردن سی
داد و  یافت، باز هم در اصل قضیه تغییری نمی برابر نیز افزایش می

 . یافت نمی»  میلیونی60رفراندوم «ارتباطی با 
لوح، کسی  اما در مورد برانگیختن جنبش همگانی، غیر از عقل ساده

 که از طریق فراخواندن مردم برای دادن تواند در این امید باشد نمی
های مبهم و  به طرحی دورنما و ناممکن و متکی به ائتالفامضاء 
اصوأل فراخوان به دادن امضاء .  جنبش همگانی بوجود آیدنامیمون

شرط ایجاد جنبش همگانی . تواند برانگیزندۀ جنبش همگانی باشد نمی
ها و مطالبات  خواستگیری و سازماندهی مبارزات مردم در جهت  شکل

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازماندهی اشکال متنوع اعتراضات، 
برده و اعتراض علیه  اعتصابات و تظاهرات برای دستیابی به مطالبات نام

سرکوب و پیگرد، برای امنیت قضائی و اجتماعی، آزادی زندانیان 
... های مختلف  سیاسی، آزادی مطبوعات، تأمین حقوق زنان در عرصه

در فرایند رشد این مبارزات و در پرتو دستاوردهای آن است که . است
گیرند، اعتماد به نفس و جسارت در مردم تقویت  ها شکل می تشکل

گردد، پیوند و همبستگی تحقق  شود، صفوف مبارزه تحکیم می می
اگر نتوان با مطالبات خودی و . آید یابد و جنبش همگانی بوجود می می

هائی از قبیل کار و مسکن و  بیش قابل تحقق و با خواستعاجل و کم و 
معیشت و آزادی، اقشار مختلف را به مبارزه کشاند و سازماندهی کرد، 

توان با شعارهای کلی و در شرائط کنونی غیرقابل  بطور اولی نمی
تواند  حصول، مردم را به جنبش همگانی ترغیب نمود و فراخواند و نمی

کند، در  های ابتدائی مردم مقاومت می  خواسترژیمی را که در برابر
هائی واداشت که  پذیرش خواست شرائط ضعف و پراکندگی جنبش به

با موجودیت و بود و نبود آن ارتباط دارد و تحقق آنها مستلزم آمادگی 
مردم برای مصاف قطعی نهائی، مستلزم حضور میلیونی مردم در صحنه 

مگر این که در این .  آنها استمبارزه و نمایش قدرت مقاومت ناپذیر
های خارجی  اتکاء قدرت اتکاء مردم، بلکه به تصور و امید باشیم که نه به
 بطوری که خواهیم دید، برخی -امری که (این خواست را عملی کنیم 

 ). از طراحان فراخوان در پی آن بوده و هستند
های  ی خواست شعار رفراندم همانند همه شعارهای منعکس کننده

تواند  ی آرزوها و تمایالت آنها، طبعإ نمی مردم و یا متحقق کننده
اما مسئله این است که یک شعار چگونه؟ در چه . باشد» بد«نفسه  فی

نوع هر شعار و زمان . شود ها مطرح می شرائطی؟ و بر اساس کدام داده
های مبارزه جاری معین  طرح آنرا شرائط مشخص و اقتضاها و داده

بنابراین . گرایانه این یا آن فرد و گروه و حزب واست ارادهکند، نه خ می
امری که موافقان (سخن بر سر خوب یا بد بودن شعار رفراندم نیست 

 :، بلکه سخن بر سر این است که)اند فرسائی کرده پیرامون آن قلم
تواند در   اصوأل چنین شعاری چه وقت، در چه شرائطی و چگونه می-1

  و دستور کار قرار گیرد
ای است که   فراتر از این، سخن بر سر موردی مشخص، بر سر پروژه-2

 .راه افتاده است به»  میلیونی60رفراندم «تحت عنوان 
رفراندم «ای از امضاء کنندگان که گویا  برخالف توجیهات پاره

واقعیت این است که این پروژه متعلق به کسانی » متعلق به کسی نیست
ریزی و  ای طرح د که این پروژه را عدهتوان انکار کر نمی. هست

ای تهیه  را هم در داخل و هم خارج عده اند، متن آن سازماندهی کرده
در خارج از کشور متن . اند را تدارک دیده کرده و چگونگی پیشبرد آن

فراخوان دعوت به حمایت از رفراندم در همان گام نخست با امضاء 
اطمی، تنی چند از مبلغان مشترک آقایان داریوش همایون، شاهین ف
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افزون . خواهان انتشار یافت ها و تعدادی از جمهوری طلب آشتی با پهلوی
 دیماه 22(» شهروند«بر این آقای محسن سازگارا در گفتگو با نشریه 

سال گذشته وقتی که در «: گوید برده می در مورد طرح نام) 1383
ندم که در مقاالت زدم به همان پنج مرحله رفرا سلول انفرادی قدم می
تصور من این . کردم ام، فکر می آن اشاره کرده و گفتگوهای دیگر به

بود که در مرحلۀ حاضر اگر بتوانیم پنجاه نفر از نخبگان سیاسی و 
سو کرده  اجتماعی در داخل و خارج از کشور را با این پروژه هم

ردمی را های م توانیم وارد گام سازماندهی شده و کمیته می... باشیم و 
خوشبختانه پیشنهاد طرح درخواست انجام رفراندم در ... شکل داده ... 

 .»فاصلۀ شش هفته بسیار بیش از آنچه من توقع داشتم پیش رفته است
کند که مبتکر طرح است، بلکه  آقای سازگارا نه فقط ادعا می

ها و غیره را نیز یک سال  گوید مراحل مختلف آن، تشکیل کمیته می
با همه اینها باز هم . ن در سلول انفرادی طراحی کرده استقبل از آ

گویند  کاری خود می ای از امضاء کنندگان برای توجیه کار یا ندانم عده
 . طرح درخواست رفراندم به کسی تعلق ندارد

ایشان نه تنها در . اند آقای سازگارا اما بسیار فراتر از این رفته
اضافۀ  ای امریکائی هم همین ادعا را بهه های ایرانی، بلکه در رسانه رسانه

چنین  طلبان و هم ریزی حساب شده برای جلب سلطنت اعتراف به برنامه
او در مصاحبه با . های دیگر خود از این پروژه بیان داشته است هدف

ها  همۀ گروه«: گوید  می2004 دسامبر 7در » نیویورک سان«روزنامه 
ز چپ تا راست در حال حاضر خواهان، ا طلبان تا جمهوری از سلطنت

ما به امریکا ... کنند  دنبال ما هستند و از حرکت رفراندم پشتیبانی می
نیاز داریم که در ارتباط با حقوق دمکراتیک مردم ایران از ما دفاع 

 .»کند
ها از  اوأل مدعی است که همۀ گروه! خوب دقت کنید

 ایشان هستند و خواهان، از چپ تا راست دنبال طلبان تا جمهوری سلطنت
نظر از  صرف. کنند ای که او مبتکر آن بوده است، پشتیبانی می از پروژه

آمیز که  ها و ادعاهای مبالغه پردازی در زمینۀ حمایت همه گروه دروغ
نظر از توهین به همۀ  گیرد و صرف به منظور جلب نظر امریکا انجام می

به این که دنبال و متهم کردن آنها ) ویژه مخالفان طرح به(ها  گروه
ای  دهد که اوأل متن آگاهانه به گونه ایشان هستند، گفتار باال نشان می

بتوانند آنرا امضاء کنند و دومأ این پروژه » همه«تهیه شده است که 
ها و تالش آقای   هدف حااقل در آنچه به( است مصرف خارجیبرای 

بیند که  را میاو خواب آن). شود عنوان مبتکر طرح مربوط می سازگارا به
او با نشان دادن خود . پروژه با کمک و مداخله امریکا متحقق شود

 . خواهد از پروژۀ او دفاع کند مثابه بازیگر اصلی از امریکا می به
مایکل اووین . البته امریکا نیز آن را بدون پاسخ نگذاشت

ی وظائف اصلی او سازماندهی  کار دستگاه بوش که از جمله نئومحافظه
گرانه امریکا است و  ها و آلترناتیوسازی در پرتو سیاست مداخله هتوطئ

در زمان اقامت حسین خمینی در امریکا ترتیب دیدار و گفتگوی میان 
طرح درخواست « ضمن استقبال از وی و رضا پهلوی را داده بود،

. کند و غلو پیرامون آن، آغاز بازی با مهرۀ جدید را اعالم می» رفراندم
یک «: نویسد  دربارۀ طرح رفراندم و در معرفی آن میمایکل لووین

تعداد زیادی رهبران صاحب حیثیت قابل رفراندم کشوری از سوی 
لیست .  که بیشترشان در ایران هستند، پیشنهاد شده استای مالحظه

، مؤسس سپاه پاسداران، »غیرمنتظره«حامیان آن شامل یک نام کامإل 
این لیست . سن سازگارا است، محیکی از اعضای اصلی تیم خمینی

 برخی فقهای طراز اول کشورچنین شامل فعاالن هوادار دمکراسی و  هم
های مختلف آنرا   هزار نفر با گرایش18در آخرین شمارش، . شود می

در این گفتار آنچه بیش از همه ]. تأکیدها از من است[» تأئید کردند
. ای سازگارا استو برای آق» طرح«کند، نوع تبلیغ برای  جلب نظر می

 و  شود تعداد زیادی از رهبران صاحب حیثیت قابل مالحظه گفته می
اند و در مورد  برخی از فقهای طراز اول کشور طرح را امضاء کرده

آقای سازگار،ا او را مؤسس سپاه پاسداران و یکی از اعضاء اصلی تیم 
 . کند خمینی معرفی می

ا سالیان دراز تا آنجا که در البته این واقعیت دارد که آقای سازگار
ای خدمت کرده  توان داشت در دستگاه آقای خمینی و سپس خامنه

ها است در  رسد که آقای مایکل لووین که سال نظر می اما بعید به. است
نقش دارد و » اپوزیسیون وابسته«سیاست امریکا و در رابطه با ساختن 

های   آخرین شمارشکند،که حتی از با چنان دقتی مسائل را دنبال می
طرح رفراندم نیز اطالع دارد، نداند که آقای سازگارا نه مؤسس سپاه 

بنابراین در این . پاسداران بوده است و نه از اعضای اصلی تیم خمینی
برای آقای محسن سازگارا » شخصیت سازی«و » سازی کارنامه«گونه 
با » آلترناتیو«هدف درست کردن . های دیگری نهفته است هدف

شرکت کسانی است که باید آنها را صاحب پیشینه و تجربه و 

ای از مبارزان آزادیخواه و از  متأسفانه عده. صالحیت معرفی کرد
های نادرست و یا استنتاجات  خواهان دمکرات به دلیل ارزیابی جمهوری

لوحانه به این حرکت پیوستند و متنی را امضاء کردند و یا به اتفاق  ساده
 در تهیه متنی شرکت جستند که در حقیقت برای مصرف آقای سازگارا

های آقای سازگارا در  االصول آنها باید از فعالیت علی. خاصی بوده است
های او با  های او، از تماس داشتند، از مصاحبه خارج از کشور اطالع می

طلبان، از تالش وی  های ایرانی در خارج، از جمله سلطنت برخی گروه
های خارجی، از گفتگوها و نظرات او که صریحأ  دولتبرای ارتباط با 

، »مردم نشان دهیم که ما از حمایت خارج برخورداریم باید به«: گفت می
حمله «: اش از لشکرکشی امریکا به عراق تا آن حد که بگوید از دفاع

بایستی  آری آنها می... و ! »سازد امریکا از عراق بلژیک خاورمیانه می
 آقای سازگارا، با احساس مسئولیت بیشتری به موضوع قبل از همراهی با

 . کردند اندیشدیند و برخورد می صدائی با او می و به هم
مسائل مربوط به پروژۀ درخواست رفراندم البته به آقای سازگارا و 

برخی از امضاء کنندگان دیگر ناخواسته . شود های او محدود نمی هدف
افزود و به  ها می هامات و انحرافنظراتی دامن زدند که فقط بر اب به

آقای علی افشاری یکی از امضاء . رساند مقاصد آقای سازگارا یاری می
کنندگان فراخوان داخل کشور در دفاع از طرح و از مخلوط شدن صف 

ساالری این  اقتضای مردم«: گوید ها می طلب خواهان و سلطنت جمهوری
ها  در موقع خود صف. داست که همگان بتوانند در رفراندم شرکت کنن

 .»!از یکدیگر مشخص خواهند شد
داند که بحث بر سر حق همگان برای  ظاهرأ آقای علی افشاری نمی

ها هم حق دارند مانند سایر  طلب البته سلطنت. شرکت در رفراندم نیست
صحبت بر سر آن است که . شهروندان در هر انتخاباتی شرکت کنند

جویند که   متنی شرکت میخواهان دمکرات در تهیه جمهوری
بازماندگان نظام استبدادی پیشین و طرفداران بازگشت آن بتوانند 

و این طبعأ اگر به مقوله . برده را امضاء کنند اتفاق آنها، متن نام به
ساالری ارتباط داشته باشد، این ارتباط چیزی جز نقض  مردم
 دفاع خود آقای علی افشاری در. ساالری و مبانی دمکراسی نیست مردم
اما این نه . ها از یکدیگر مشخص خواهند شد افزاید که به موقع صف می

این اندیشه و . های تاریخی با خرد سیاسی انطباق دارد و نه با تجربه
آقای خمینی نیست و نتیجه آن » همه با هم«سیاست چیزی جز همان 

ل ها و ادامۀ حیات مستق گونه که دیدیم، نه مشخص شدن صف نیز، همان
. ها توسط قدرت برتر است هر یک از آنها، بلکه حذف تمامی صف

ها از همان ابتداء روشن و از یکدیگر متمایز  بهمین جهت باید صف
خواهان  اگر هدف ما استقرار دمکراسی است، اگر جمهوری. باشند

ریزی  خواهند یک جمهوری دمکراتیک و الئیک را پی دمکرات می
 تحقق این هدف با بازماندگان و کارگزاران توانند برای نمی«کنند، فقط 

چنان در پی بازگشت است،  نظام سلطنتی استبدادی سرنگون شده که هم
. های مشترک بردارند یا با طرفداران استقرار نوعی حکومت دینی گام

تبلیغ چنین راهکاری یا اقدام به آن چیزی جز مخدوش کردن مرزهای 
تی میان آزادی و استبداد، آزادیخواه میان آزادی و استبداد، جز تبلیغ آش

نظرات آقای علی . بیگانه نیست طلب و وابسته به و آدمکش، میان استقالل
ها به آینده،  و موکول کردن تمایز صف» همه با هم«افشاری در مورد 

بندی فراخوان نشان  چنین اظهارات آقای ملکی در دفاع از فرمول هم
عنوان اشکاالت اساسی  دمکرات بهخواهان  دهد که آنچه را جمهوری می

توجهی نویسندگان،  اند، نه ناشی از بی متن فراخوان مورد انتقاد قرار داده
نظام «گنجاندن فرمول . بلکه آگاهانه و با هدف در متن آورده شده است

و سخن نگفتن از جمهوری امری تصادفی نیست، بل اقدامی » دلخواه
 . حساب شده بوده است
مضاء کنندگان متن داخل، در گفتگو با رادیو آقای ملکی از ا

در دفاع از ابهامات طرح، ابهاماتی ) 2004 دسامبر 11(الملل فرانسه  بین
 از –که عمأل حضور و مشارکت نیروهای غیردمکرات و ضددمکرات 

کند و به این   را توجیه می–خواهان تا سازمان مجاهدین خلق  پهلوی
ما کیستیم که به مردم بگوئیم در «: دگوی دعد و می نیروها مشروعیت می

 .»همه پرسی با چه چیز موافقت و با چه چیز مخالفت کنید
 

آمیز و پر تناقضی است که چیزی  این البته از آن توجیهات تعارف
دهد  آقای ملکی بخود اجازه می. دهد جز ناتوانی در استدالل را نشان نمی

د فراخوان او و دوستانش را ها را باال زند و از مردم ایران بخواه آستین
برای برگزاری رفراندم امضاء کنند، برای رفراندم موضوع تعیین نماید و 

گیرد  اما وقتی در برابر این پرسش قرار می. در راه انجام آن مبارزه کند
که چرا با صراحت و شفاف از یک جهموری دمکراتیک غیرمذهبی 

کند،  تقرار آن دعوت نمیکند و مردم را به مبارزه در راه اس دفاع نمی
 ایم؟ کاره گوید ما کیستیم؟ ما چه می
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هنگامی که توهم اصالحات در چارچوب این نظام ! آقای ملکی
های نافرجام  ره مردم سراب و کوره کردید، هنگامی که به را تبلیغ می
ولی امروز که از شما خواسته . »ما کیستیم«دادید، نگفتید  را نشان می

ما «گوئید  را تبلیغ کنید و به مردم نشان دهید، میشود راه درست  می
آیا قرار است پس از شکست آزمون اصالحات در محدودۀ . »کیستیم

نظام و فروریختن توهم آن، تجربه تلخ دیگری را آزمایش کرد؟ 
حداقل شما به،عنوان مبلغ آن تجربه شکست خورده وظیفه و مسئولیت 

 . ی مشابه داریدها بیشتری در جلوگیری از تکرار تجربه
یک فعال سیاسی در میان آنچه بسود مردم تشخیص ! آقای ملکی

هر فعال . مردم بگویم گوید من کیستم که این را به گاه نمی دهد، هیچ می
سیاسی و هر مبارز آزادیخواهی وظیفه دارد درباره آنچه به مصالح و 

ای شود، با مردم بطور شفاف سخن بگوید و بر منافع مردم مربوط می
اتکاء شناخت و  ما باید به. داند، مبارزه کند برد آنچه درست می پیش

عنوان دمکراسی و  دانش و تجربۀ خود و با احساس مسئولیت آنچه را به
. شناسیم بطور گسترده در میان مردم تبلیغ کنیم حاکمیت مردم می

ها و مبانی  گی خواه دمکرات وظیفه داریم ویژه مثابه یک جمهوری به
هوری دمکراتیک غیر دینی را تبلیغ کنیم و همۀ مساعی یک جم

رأی اکثریت را مبنا قرار دادن . خویش را در راه استقرار آن بکار بریم
خواهان دمکرات، خواهان هر گونه  معنای آن نیست که ما جمهوری به

نظامی هستیم که از طرف اکثریت مردم تحت هر شرایط و با هر 
اگر روزی اکثریت مردم بنا .  شده باشدتشخیص داده» دلخواه«ذهنیتی 

بر هر اقتصاء و شرائطی بجای نظام موجود، به ایجاد نظام دینی نوعی 
دیگر و یا هر نظامی که تأمین کننده دمکراسی نباشد رأی دهند، 

خواهان دمکرات گر چه این رأی را از لحاظ  آزادیخواهان و جمهوری
چنان برای استقرار یک  همپذیرند، ولی از نظر سیاسی باید  حقوقی می

جمهوری دمکراتیک غیرمذهبی و مبتنی بر تفکیک همه جانبه حوزه 
بهمین جهت است که . خصوصی از بخش عمومی به مبارزه ادامه دهند

بدون روشن بودن نظام جایگزین » رفراندم«در دستور کار قرار دادن 
رافی و نهادها و ساختارهای جانشین، طرحی نادرست، نابهنگام و انح

پیش از فراخواندن مردم به رفراندم باید تصور و طرح روشنی از . است
نظام جایگزین در میان مردم مورد بحث قرار گرفته و بوجود آمده 

 . باشد
خواهان دمکرات برای جلوگیری از کشیده شدن مردم به  جمهوری

های  های سیاسی، باید طرح های نافرجام و در مبارزه با سایر دیدگاه راه
های الزم را در ارتباط با آن سازمان  میان مردم برده، بحث خود را به

داده و مردم را در راستای تالش بخاطر تحقق آنها بسیج کنند تا حاصل 
گذاری یک جمهوری  فروپاشی این نظام، نه تولد هر نظامی، بلکه بنیان

 دورنما و امید بستن به آن با تبلیغ تحول بی. دمکراتیک و الئیک باشد
 . ای آزاد و پیشرفته نائل آمد توان به استقرار دمکراسی و جامعه نمی

میدان مبارزه سیاسی صحنه تئاتر نیست که هر وقت بخواهیم و 
شعارهای سیاسی از . اراده کنیم، بتوانیم نمایشی را بر روی پرده بیاوریم

شوند و مبتنی بر نیازها و  بطن مبارزه و شرائط مشخص استناج می
ی موجودند و با توجه به امکانات تحقق و یا نقش و تأثیر در ها زمینه

پیش . شوند و نه بطور دلخواه های معینی مطرح می بسیج مردم، در لحظه
منظور فراهم آوردن  از آنکه مردم به رفراندم دعوت شوند، باید به

گیری راهگشا، به منظور فراهم آوردن امکانات اندیشه  های تصمیم زمینه
ریزی نظام  ناخت الزم و مشارکت آگاهانۀ آنها را در پیو تأمل و ش

جانبه و در مقیاس ملی پیرامون خصوصییات نظام  دمکراتیک، بحثی همه
جایگزین، مبانی این نظام، قانون اساسی و ساختارها و نهادهای آن 

تردید در شرائط حاکمیت سانسور و  امری که بی. سازمان داده شود
ی امضاء نخواهد بود و زنان و مردانی مبارز و آور استبداد، بسادگی جمع
در عین حال بدون چنین کاری ساختن . خواهد فداکار و آگاه می

ای مطمئن و نظامی واقعأ دمکراتیک غیر قابل تصور و در حکم  آینده
های  ها و قضا و قدرها، بدست سرنوشت دست تصادف سپردن خود به
 . نامعلوم است

 
 نامه تبریک سال نو 

 
ه دارند با تکیه به امر روشنگری، البته بدون تحمیل زور، تمدن و مدرنیته وظیف

اش به مردم کشورمان بیاموزند و شادمانی و سرخوشی و  را در ابعاد گسترده
 . ها بخشی از آن است برگزاری جشن

کنم که رژیم والیت فقیه گر چه حکومتی است بسیار  و حاال فکر می
ده است، زیرا روزانه ابعاد اندیشه جزمی خود را موحش، اما کار ما را ساده کر
در گذشته، یعنی پیش از حکومت اسالمی، . کند دیگر نه تبلیغ، بلکه تحمیل می

آخوند را . برده باشند دانستند بدون آنکه به ابعاد آن پی مردم خود را مسلمان می
یگر کردند ولی در د برای عقد دخترشان و نماز میت پدرشان به خانه دعوت می

ولی آخوند حاال با تحمیل خود بر جامعه . گرفتند مواقع همواره از او فاصله می
این فاصله را از میان برداشته است و چهره در چهره مردم بر آنان مسلط است و 

کشد، بلکه مردم را مجبور به اطااعت  قدرت خود را نه تنها روزانه به رخ آنها می
 امر کار ما را آسان کرده است، چنانچه کند و درست این های خود می از جزم

 اما حیف که -واقعأ به امر روشنگری بپردازیم و پرده از رخ آخوند برداریم
نامند، هنوز در چنبره الفاظ و  چنین نیست و آنها که خود را روشنفکر ایرانی می

توانست درست باشد   آنچه در گذشته می-های گذشته گرفتارند شعارها و رقابت
 . تهی شده است ه کنونی بطور عمده میاندر مرحل

اگر به گذشته روشنگری در اروپا بنگریم که از پانصد سال قبل شروع 
بینیم که امر روشنگری در مرحله  می) در آن زمان که ما شیعه شدیم(شده است 

ها،  ها و احزاب سیاسی نبوده است، گر چه این گروه ها، دسته اول کار گروه
 تا 18ای از تاریخ، یعنی در اواخر قرن  سی در مرحلهنهادها و احزاب سیا

عهده گرفتند، لیکن در ابتدای روند روشنگری،  گونه وظائف را به حدودی این
های منفرد بودند که جدا از هر گونه منافع گروهی به آن پرداختند و  این انسان

در جدال متقابل، متداوم و بدون وحدت کالم طی یک روال درازمدت 
 -های اروپائی بطور عمده دیگر جزمی ی را پایدار ساختند و حال آدمروشنگر

آزادی «گذشت به اندیشه دیگران نیستند، گر چه در اروپا نیز هنوز  خرافی و بی
همگانی نشده، لیکن بطور عمده جا افتاده » همواره آزادی دگراندیشان است

سی هستند که به خیال های سیا ها و دسته اما در میان ما ایرانیان این گروه. است
دارند، زیرا گرفتار  کنند ولی قدمی جدی در این راه برنمی خود روشنگری می

 . های گروهی خود هستند رقابت
دارند به تحقیق و تفحص  و آنجا که افراد دانشمندی در این راه قدم برمی

بطور نمونه دوست گرامی، محترم ، دیرینه . پردازند در روند روشنگری اروپا می
و دانشمند من شیدان وثیق به شکافتن اندیشه دریدا، اسپینوزا، مارکس، 

پردازد، ولی تا بحال به انتقاد فلسفه زندگی  می... پروتاگوراس، ماکیاولی و 
... من هنوز چیزی از او درباره فارابی، مالصدرا و . ایرانیان ننشسته است

یشه خود نپردازد، قادر به درک نظر من این است تا ایرانی به انتقاد اند. ام نخوانده
 . هائی بس فراترند، نخواهد شد که قدم... دریدا و مارکس و اسپینوزا و 
خواستم به دوستان نویسنده و خواننده نشریه  می. ببخشید به حاشیه رفتم

از راه دور تبریک نوروزی بگویم و برایتان در سال آینده » طرحی نو«
آرزو کنم و آرزوی دیگرم را بیان کنم که شادمانی، سرور، سالمتی و موفقیت 

دانم که آخوند  در سال آینده آخوند دست از سر مردم ایران بردارد، ولی می
توانند تار و  زودی دست بردار نیست و او را فقط خود مردم می بختک است و به

باشد که چنین شود و باشد که شما نیز در آزادی مردم ایران سهم . مار کنند
 . کنید ا کنید که میبسزائی اد

 جعفر صدیق -با سالم، قربانتان، نیکاراگوا
 

 های چپ ایران های شورای موقت سوسیالیست اعالمیه
حذف حقوق زندانی سیاسی، ستیز با اندیشه سیاسی و نقض حقوق 

 !بشر است 
اسی زندان رجائی شهر کرج ابعـادی  یان سیاعتصاب غذای گروهی از زندان    

ت یخواه به حما  یان آزاد یرانیا ن حقوق بشر و   یمامی فعال جهانی به خود گرفته وت    
 .اند ن حرکت اعتراضی بر خاستهیاز ا

نـا داراب زنـد، فـرزاد      یهای ب   ان زندان رجائی شهر به نام     یشش تن از زندان   
دی، ارژنگ داوودی، مهرداد لهراسبی، حجت زمانی و جعفر اقدامی با انتشار        یحم
در اعتراض بـه     ) پنجم بهمن (ه  ی ژانو 24خ  یتارای اعالم کرده بودند که از         هیانیب

ـ ها و ن ان و زندانیک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانیعدم تفک " ز نقـض  ی
 . دست به اعتصاب غذا خواهند زد"رانیحقوق بشر در ا

دی در مرداد مـاه گذشـته در جلـو سـاختمان     ینا داراب زند و فرزاد حم     یب
ر ی اعتراض به نقض حقـوق بشـر دسـتگ         سازمان ملل در تهران در پی اجتماع و       

م زندان محکوم گشته و مهرداد لهراسبی از        ینا داراب زند به سه سال و ن       یب. شدند
ان بـه   ی در زندان بسر می برد و بدنبال شرکت در تظاهرات دانشـجو            1378سال  

 .پانزده سال زندان محکوم شده است
اسـی  یان س ینن حرکت اعتراضی، مأموران حکومتی فشار بر زنـدا        یبدنبال ا 

د و ارعاب، ضرب و شتم آنـان توسـط عوامـل اطالعـاتی و          یاعتصابی را با تهد   
 .اند های انفرادی ادامه داده اسی تا فرستادن آنان به سلولیرسیان با جرائم غیزندان

ست روز گذشته و خطـر مـرگ        یاسی از مرز ب   یان س یاعتصاب غذای زندان  
ان یی از آن است که حـال زنـدان  های رسیده حاک    گزارش. کند د می یآنها را تهد  

ن جمهـوری اسـالمی بـه دنبـال انکـار      یاعتصابی رو به وخامت است و مسـئول     
ری از  یهای آنهـا بـرای جلـوگ        د اعضای خانواده  یان و تهد  یاعتصاب غذای زندان  

 .های خبری هستند یرون و به دست رسانهیانتشار اخبار مربوط به زندان به 
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اسـی  یشـه س  یسالمی برای حـذف اند    ست و پنج ساله جمهوری ا     یتالش ب 
ز جمهوری اسالمی   یشان آزادی ست  یاسی راه به جائی نبرده و کج اند       یوزندانی س 

تواننـد مبـارزه      اسی مـی  یر زندانی س  یانگارند با شکنجه، ضرب و شتم و تحق         می
های انسانی را مانع شوند و چند         دن به حقوق اجتماعی و ارزش     یاسی برای رس  یس

 .ندیا فزاین حکومت خود بیگگر بر عمر ننیروزی د
ـ خ بشـری پا   یچ کجای تار  ید ظلم و ستم در ه     یدانیولی همانطور که م    دار ی

ـ ن حکومت ن  ید که بساط ا   ینمانده وروزی فرا خواهد رس     ـ ز بـر چ  ی ده شـود و  ی
 .شالوده نظامی بر اصول دمکراسی و آزادی ریخته گردد

زادی را و از    زان و همه مبـارزان راه آ      ین عز یم مبارزه ا  یکن ن می یما تحس 
اسی و دمکراسی بـرای فـردای       یان س یم آزادی همه زندان   یکن اد می ین جا فر  یهم
 !ران را یا
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 کند؟از چه نیرویی در ایران حمایت میبوش 
ک سو یکا ، بوش و دولت وی از یی آمرپس از گزارش ساالنه به کنگره

گر امکان مذاکره یاند و از سوی دش دادهیم اسالمی افزایهای خود را به رژهحمل
ران ین گزارش خطاب به مردم ایبوش در ا. اندو معامله را همچنان باز گذاشته

ز در کنار شما یکا نید، آمریا ستادهیهمانگونه که شما برای آزادی خود ا"گفت 
 ".ستاده استیا

کا یهای آمرتحکومن سخنان از طرف یخ نشان داده است که ایاما تار
ها بوده است و امروز های واقعی آناکارانه برای پوشاندن هدفیفقط پوششی ر

ن یزی جز ایدهد که اقدامات و گفتارهای دولت بوش چهم شواهد نشان می
های ران هدفیخ ، مردم ایی حساس تار سال گذشته در سه برهه50در . ستین

ه دولت ملی دکتر محمد یاند ـ کودتا علرا تجربه کردهکا یهای آمرواقعی دولت
 و حمله 1358ن در سال ی، کمک به تجاوز نظامی صدام حس1332مصدق در سال 

 .1381کا به عراق در سال ینظامی آمر
ر یسم و مهار اتحاد جماهیر پوشش مبارزه با کمونی، ز1332در سال 

ی و اجرای کودتا شوروی، دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق با طراح
اسی یی کوتاه از فضای باز سک دورهیله به ین وسیبه ا. ا سرنگون شدیتوسط س

ران به ارمغان یکا با دخالت خود برای ایآن چه آمر. ران خاتمه داده شدیدر ا
کتاتوری یل دین بردن دستاوردهای جنبش ملی شدن نفت و تحمیآورد ، از ب
 .م شاه بودیطوالنی رژ

کتاتوری شاهنشاهی ، یان گرفتن دیا ظهور انقالب و پا ب1357در سال 
ن با یم صدام حسیرژ. ران حاکم گشتیاسی در ایی فضای باز سک دورهیمجدداً 
ز یی نفت خش با حمله به منطقهیاکا و متحدان منطقهیق و کمک آمریتشو

طبق . ل کردیران تحمیخوزستان، جنگی طوالنی و پر خسارت را به مردم ا
عنی قربانی شدن صدها هزار انسان و ی(نجر، طوالنی شدن جنگ یاعتراف کس

برای منافع غرب ) ران و عراقیر و تروت دو کشور ایرانی شهرها و ذخایو
 .سودمند بود

م اسالمی تا به یروهای رژین نیترای شد برای مرتجعلهین جنگ وسیا
ک ی امروز جه آن شد که تا بهینت. اسی بعد از انقالب خاتمه دهندیفضای باز س

ن حقوق انسانی یتریئی ابتدار انسانی که نقض کنندهیحکومت سرکوبگر و غ
 .ل گرددیران تحمیاست به مردم ا
 جنگ یهنه سازی با توجیک دوره زمی، دولت بوش پس از 2003در سال 

س به یهای کشتار جمعی در عراق، با کمک انگلزم و نابودی سالحیه تروریعل
در مورد . ن را ساقط کردیم صدام حسیر حمله و رژک جنگ نابرابیعراق در 

ا یکا و هم به دنیسالح های کشتار جمعی روشن شد که بوش هم به مردم آمر
ن ترور یم صدام حسیاگر در گذشته مردم عراق از طرف رژ. دروغ گفته است

روهای خارجی در یگر نیی و دئکایروهای آمریها از طرف نشدند ، امروز آنمی
انه ارتش یی وحشب و حملهیع زندان ابوغریفجا. برندمنی به سر میوحشت و ناا

ق بر هستی مردم عراق به جا گذاشته یی عمئهاکا به فلوجه، نه تنها زخمیآمر
در حال حاضر . دار کرده استحهیز جریاست، بلکه افکار جامعه جهانی را ن

ه، یران، ترکیروهای مطرح در منطقه چون ایجنگ قدرت از طرف تمامی ن
ادگرای اسالمی در خاک عراق یروهای بنیل و نیه، عربستان سعودی، اسرائیسور

ب، ترس و حضور طوالنی یر، تخریزی جز تحقین وضع چیحاصل ا. جاری است
برای . اورده استیی متجاوزان خارجی برای مردم عراق به ارمغان نئو فرمانروا

م یو برای حاکمان رژبخش  انیامدهای زین تجاوز فقط و فقط پیران ایمردم ا
 .ج سودمند و مطلوب به همراه آورده استیاسالمی نتا

 به "نه" پس از انتخابات دوم خرداد و گفتن 1376ران در سال یمردم ا
ش یاسی افزایم جهت رفرم ساختار سیم اسالمی، فشار خود را به رژیحاکمان رژ

سیـ هر چند ایک دوره فضای باز سین حرکت خود توانستند یمردم با ا. دادند
کا به عراق که تنها یبا حمله آمر. ل کنندیم اسالمی تحمیمحدود ـ  را به رژ

ی نظامی م از آن سود بردند، جمهوری اسالمی بودجهیروهای رژین نیترارتجاعی
اسی ید و جهت نظامی کردن فضای سیها را تشدش داد، سرکوبیخود را افزا

نه مساعد و مطلوب را برای یمن زیکا به عراق همچنیحمله آمر. اقدام کرد
ت آن فراهم یم اسالمی در عراق و به طور کلی تقویت و نفوذ رژیگسترش فعال

 .آورد
 درست قبل از 2003کا در سال یبوش در گزارش ساالنه به کنگره آمر

دشمن شما کشور شما را "حمله به عراق، خطاب به مردم عراق اعالم کرد 
اش میآن روزی که او و رژ. کندکومت میمحاصره نکرده است، بلکه بر شما ح

 سال اشغال نظامی عراق، 2 حال پس از ".سرنگون گردند روز آزادی شما است
روهای یاند، بلکه گرفتار نمشخص شده است که نه تنها مردم عراق آزاد نشده

ای نامعلوم با خطر جنگ داخلی را به  ندهینها آاند که برای آخارجی متعددی شده
 .اندوردهارمغان آ

ت افکار یشتر به حمایاز هر چه بین منطقه نیگسترش و بسط دمکراسی در ا
ی جهانی در جهت اجرا شدن حقوق بشر و کاهش عمومی جهان، همکاری جامعه

جو که در پی منافع خود در غارت هزتیهای سری دارد و نه دخالت قدرتیدرگ
انه با استفاده از ی در خاورمهای دولت بوشاستیس. باشندر منطقه مییمنابع و ذخا

ی را گسترش داده و ئادگرایزم و بنیهای داخلی، ناامنی، تروررییابزار جنگ درگ
 .رانی و مرگ صدها هزاز انسان را سبب شده استیو

ران یدار را در ایی استقرار دمکراسی پائران هستند که تواناین تنها مردم ایا
های ازی به دخالت قدرتی دمکراسی نران برای استقراریمردم ا. باشنددارا می

های آشکار و ها خودداری از کمکن قدرتی ا"کمک"ن یبهتر. جو ندارندهزتیس
 .ران استیم اسالمی و عدم دخالت  در کشور ایپنهان به حاکمان رژ
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  ...استبداد، موریانۀ

 
نه در سر «نویسندگان این بیانیه با احساس مسئولیت اعالن داشتند که 

ما را آن . جاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سالحی برای براندازییال ایخ
ط امروزی کشور و منطقه یم در شرایص دهیاست و عقل هست که تشخیقدر ک

م یا در تجربه اندوختهشود و آن ق ان ملت تمام مییهرگونه ناامنی و آشوب به ز
 .»میت نکنیگر هدایکه کشور را به ناکجا آبادی د

ان حکومتگر، با هدف حفظ انحصار قدرت با ی جر«آنها بر این باورند که 
جاد نهادهای ضد مردم ساالری و بهره گرفتن از نهادهای انتصابی که در راس یا

ب شدن برای قبول ک سو مردم را از حق انتخایآن شورای نگهبان قراردارد، از 
ن یگر با از بیخدمتگزاری عمومی و آزادی انتخابات محروم کرده، و از سوی د

سته ساالری، امور حکومتی جامعه را بدست کسانی سپرده یه شایبردن اصل اول
ت یریت علمی، تجربی، تعهد اجتماعی و مدیاست که بطور عمده فاقد صالح

 .»باشند کارآ می
ت انتصابی با ناتوانی در یحاکم«رسند که  آنها باین نتیجه درست می

اتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ی و دفاع از منافع ملی و حئیشناسا
ت کشور یریت مدیستگی و صالحیماندن از حل مسائل و مشکالت داخلی، شا

 .»را ندارد
نویسندگان بیانیه برای رهائی ایران از این وضعیت هراسناک نظرات خود 

ی را گردن نهادن به ئفرصت و راهکار حتمی و نها«: اند ح ساختهرا چنین مطر
م که ساختار قدرت حکومت، اداره امور یرای و اراده ملی دانسته و خواستار آن

رمردمی از قانون اساسی، یالمللی آن بدون سوء استفاده غ نیکشور و روابط ب
 بشر و ه جهانی حقوقیه اعالمیشرفته جهان، بر پایمانند همه کشورهای پ

های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی  ثاقیم
رش یساالری در انتصابات و پذ ستهیساالری، شا شود، تا با استقرار مردم

ن عدالت یه تامیا و کارآمد بر پایک نظام اقتصادی پویخدمتگزاری عمومی و 
ط بحرانی خطرناک یمردم ما از شراهن و یدار، میاجتماعی و در راستای توسعه پا

سته با توجه یابند و در راه سعادت و رفاه و اعتالی شایی ئموجود توانمندانه رها
د است که یام. های جهان گام بردارد خی خود، در تعامل با ملتیبه رسالت تار

ط حساس و بحرانی یهمه مبارزان راه آزادی و استقالل کشور با توجه به شرا
ت عمومی یرامون امنینه همبستگی ملی پیای خود را در زمه زمان، کوشش

 . »شهروندان وآزادی وعدالت متمرکز سازند
ای  های استبدادی به چنین توصیه اما تاریخ نشان داده است که حکومت

توانند تن در دهند، زیرا در آن صورت ذات استبدادی خود را نفی کرده و  نمی
دهد که استبداد  تاریخ نشان می. گردند به حکومتی مردمی و دمکراتیک بدل می

خورد و پوک  های استبدادی را از درون می ای است که تمامی حکومت موریانه
هائی که هنوز  آورد که چنین حکومت کند و بتدریج شرائطی را فراهم می می

دشمن . پاشند شکنند و فرومی شبه درهم می ناگهان یک ظاهری پر ابهت دارند، به
ها هستند، زیرا مستبدان مردم را  ای استبدادی خود این حکومته اصلی حکومت

 .دانند مردم می» قیم«و خود را » صغیر«
بر این اصل بنا شده » والیت فقیه«حکومت . و در ایران نیز جز این نیست

برگزیده » رهبری«که از سوی ارگانی انتصابی به » انسانی زمینی«است که 
نابراین در برابر مردم نه مسئول است و نه باید شده با آسمان در ارتباط است و ب

چنین حکومتی که میان خود و مردم فاصله ایجاد . به آنها حسابی پس دهد
.. آب خواهد شد» یخ«چون  کند، محکوم به زوال است و دیر یا زود هم می
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست« نظر نظرات مطرح شده الزامأ. ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده
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 خسرو شاکری
 ی تاریخیها ها و برهه سر مشق
 وثوق، و کیانوری مصدق، اندر راهِ

 ».ی پهلوی مخلوق انگلیس است دانند که سلسههمه می «
 )343، ص خاطراتمصدق، (

مؤثر، اما اگر بتوان مردانی را که هر یک به سهم خود نقشی 
اند در برابر  یاسی تاریخ اخیر ایران ایفا کردهی س متفاوت، بویژه در پهنه

هر یک برای بسیاری سرمشق . ال نباشندهم قرارداد، شاید جز سه تن با
 .اند و هنوز هم هستند بوده

مصدق مردی بود، نه فقط پاکدامن و راستگو، دانا در کار سیاست، 
های بعدی،  ش و نگران سرنوشت نسلیخدمتگزار منافع مردم عصر خو

او . که بویژه بس دلیر بهنگام دفاع از خاک وطن و منافع ملی ایران
 ای و نه باسمه» مدرنیسم«های  هرگز، نه تحت تأثیر ایدئولوژی

شد، که حتی به  دروغین، از مواضع خود شرمگین نمی» انترناسیونالیسم«
او در مجلس چهاردهم به رهبران حزب توده، که مدافع . بالید ها می آن

» حریم امنیت«اعطای قرارداد نفت شمال ایران بودند و شمال کشور را 
و به » شئون ملی خود را حفظ کنند،«دانستند، پند داد که  ی میوشور
ی بشر  تا روزی که تمام ملل خود را عضو جامعه«: ان گفت کهآن

دانند، و تا روزی که تمام ملل مرام واحدی ندارند، و تا وقتی که  نمی
خرج و دخل عالم یکی نشده است، هر مملکت باید از سیاست خاص 

ها پیش از آن، مصدق در مجلس پنجم در  سال» .خود پیروی نماید
انداز   نخواسته بودند در برابر رضاخان چنگکه» یئوکال«رودررویی با 

ها مواجب  به توپچی و سرباز سال«:  گفت،به تخت شاهی بایستند
 2 ادامه در صفحه»...دهند برای اینکه یک روز از مملکتش دفاع کند  می

 جعفر صدیق
  نو سالشادباش ی  به بهانه

 گر چه شماره و آدرس کامپیوتری شما را دارم تا برایتان تبریک
دهم حال که نوروز خودمان  نوروزی بفرستم، لیک ترجیح می

رسد، برایتان چند سطری بنویسم و آن هم به زبان فارسی که  فرامی
 .نوروز متعلق به ایرانیان است

ای دور برای روز  چه نام نیکی است که ایرانیان در گذشته
 چه گر. نوروز، یعنی از سرگرفتن دوباره زندگی. اند شان برگزیده شادی

 سال پیش گرفتار اسالم و از پانصد سال قبل 1400ما ایرانیان در تقریبأ 
مان غمگین شده  ایم و زندگی گری شده تر آن شیعه گرفتار شکل موحش

ام که بتوانیم در آینده نه  است، ولی من هنوز این امید را از دست نداده
یم، بر بخش مان روحی تازه  های غنی فرهنگ دیرینه بسیار دور به بخش

 . ایران شادمانی و سرخوشی را بازگردانیم، الاقل در این راه قدم برداریم
هائی بزرگ در این راه  به نظر من شعرای قدیم و جدید ایران قدم

اند، ولی آنچه که هنوز بر جامعه مسلط است، اندیشه جزمی و  برداشته
خرافی مال و آخوند است که همه ابعاد زندگی را بر انسان تنگ 

اندیشم که  کردم و هنوز هم این چنین می من همیشه فکر می. کند یم
  14صفحه  ادامه در           روشنفکران ایرانی هر یک در حد خود    

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
ی گذار به سوسیالیسم برنامه

        انقالب پرولتری -2
  راندن انقالب پیش: ب

در حالی که انقالب بورژوائی بخاطر تحقق دمکراسی مبارزه 
این تفاوت، . رود کند، انقالب پرولتری بر شالوده دمکراسی پیش می می

 .شود توفیر دیگری را نیز سبب می
مثابه رستاخیز طبقات مختلف علیه  دیدیم که انقالب بورژوائی به

پس از سرنگونی سلطنت است که اقشار رها . استبدادی آغاز شدسلطنت 
یابند به منافع و تضادهای طبقاتی خویش بطور  ی خلق فرصت می شده

های  کامل آگاهی یابند و مبارزه علیه یکدیگر را با شیوه
اند و  های بورژوائی  کنند که مختص انقالب ای آغاز می گرایانه خشونت

رانند و همیشه سبب به قدرت رسیدن  پیش میاین انقالب را دائمأ به 
 .گردند طبقات و احزاب افراطی می

آن » انقالب روس«روزا لوکزامبورگ در اثر ارزشمند خود 
» آموزش اساسی«و » قانون زندگی«دهد که  ضرورتی را توضیح می

با شتاب فراوان و قاطعیت «آن است که همیشه » هر انقالب بزرگی«
های خود را  ی آهنین موانع را درهم کوبد و هدفبه پیش تازد و با مشت

 .»برای آینده دوری تنظیم کند
در حقیقت این روند فقط قانون زندگی هر انقالب بورژوائی بزرگ 

 . است
این . یابد انقالب پرولتری بر اساس شروط کامأل دیگری تحقق می

 یافته انقالب پس از دوران درازی از کارکرد دمکراسی کم و بیش کمال
اند و آگاهی روشن از  و پس از آنکه طبقات بطور کامل شکل یافته

تضادهای طبقاتی که در دوران سلطنت استبدادی پوشیده مانده بودند، 
شود تا  باین ترتیب دمکراسی سبب می. گردد یابد، متحقق می پیدایش می

آمیز پیشین را  آمیز جای مبارزات سیاسی خشونت های مسالمت روش
تر  این امر بدان معنی نیست که مبارزات طبقاتی مالیمبگیرند، اما 

اند و نه سیاسی، در نتیجه منافع و  طبقات مقوالتی اقتصادی. گردند می
تضادهای آنها با یکدیگر و نیز شدت و ضعف این تضادها از شرائط 

هر اندازه امکانات کارکردی . گیرد اقتصادی و نه سیاسی نشأت می
یشتر باشد، به همان نسبت نیز طبقات های گوناگون خلق ب گرایش

تری برخوردار  های خویش از آگاهی ژرف توانند بر منافع و تضاد می
آنجا که عوامل اقتصادی موجب شدت یافتن این تضادها گردند، . گردند

ای بدیهی خود را هویدا  خودآگاهی بر آن در محدوده دمکراسی به گونه
چون  تواند هم  پرولتری نمیبهمین دلیل نیز انقالب سیاسی. سازد می

انقالب سیاسی بورژوائی خیال باطل طبقات متضاد درباره منافع مشترک 
 10 ادامه در صفحه.                       خود را مالک عمل خویش سازد


