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 یردبسر
 مردم ایران به اکبر گنجی بسیار بدهکارند

 رخ داد، اکبر گنجی مردی بسیار جوان 1357هنگامی که انقالب 
بود با تمایالت و تفکر دینی و بهمین دلیل نیز به پیروی از خمینی 
پرداخت و جذب نهادهای حکومتی گردید و آن طور که گفته و شنیده 

رخی دیگر از کسانی که امروز از شود، همراه با سعید حجاریان و ب می
» امنیتی«اند، در سازماندهی نهادهای »طلب اصالح«رهبران فکری جناح 

 . رژیم اسالمی نقش داشته است
ماندن در قدرت، از اندیشیدن دست نکشید و  گنجی اما بخاطر باقی

طور روزمره  بلکه برعکس، در برخورد با رخدادهائی که رژیم اسالمی به
های  گریبان بود و هنوز نیز هست، کوشید به ناهنجاری با آن دست به

سیستم سیاسی حاکم در ایران پی برد و با انتشار نتایج شناخت خویش 
ها آشنا  های همگانی، مردم را نیز با آن ناهنجاری در نشریات و رسانه

 . سازد تا بتوان با تالشی همگانی آن موانع را از میان برداشت
شرکت کند و پس » کنفرانس برلین «گنجی پیش از آن که در

بیان » کنفرانس«هائی که در آن  از بازگشت به ایران بخاطر اندیشه
والیت «کرده بود، دستگیر و روانه زندان شود، پی برده بود که نظام 

 با سرشتی استبدادی و غیردموکراتیک و »سلطانی«نظامی است » فقیه
خابی با دمکراسی تعارض العمر غیرانت رهبر مادام«بنا به گفته گنجی 

شود که از سوی  شود، بلکه ادعا می قدرت او از مردم ناشی نمی. دارد
او یک فرد متوسط چون دیگر ابناء . خدا حاکم بر مردم شده است

 14دامه در صفحه ا.                                              »بشر نیست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 cvassigh@wanadoo.fr  وثیقشیدان

 )2( »یئجنبش گرا «داریپد ی درباره
 :گیری از تز اول نتیجه

سم یالیخ سوسی، در طول تار»جنبش«ها با  ستیالینوع مناسبات سوس
ن یدر ا.  اختالف و افتراق بوده است موردکی از موضوعاتیغربی، 

نش یکی، بی. توان سخن راند مینش در برابر هم یبدو از ان یم
خی یتار» جنبش«ای است که بر خودمختاری و استقالل  خواهانه آزادی
را تحت » جنبش«ای که  آمرانهنش یگری بیورزد و د د مییتاک
ن یا. دهد قرار می» پیشرو حزب«در قالب » آگاه عنصر«تِ مقیمو

در زمان مارکس  و مختلف، های متعدد انیها و ب خی، در شکلیجدال تار
 .  ادامه داشتو پس از او 
ی که های آزادیخواه ستیستم، با وجود مقاومت مارکسیی ب در سده

ژه در یسم، به وِیان مارکسینش مستبدانه نزد اکثر مدعی، بدر اقلیت بودند
 .شود ره میینی، چینی و استالِی لنِشکل

دار یپدِداری،  هیِرماسم استبدادی، بحران سیالِیِبا فروپاشی سوساما 
 و در جوامع غربی ها  جنبشجهانی شدن، تحوالت در ساختار اجتماعی

 …اسی و اجتماعییِی مبارزه س های کهنه وهیها و ش منسوخ شدن شکل
های   که در برابر چالشکنند می ظهور نییِنو» های احتماعی جنبش«

  12      ادامه در صفحه                                     .گیرند می قرار جدید
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 امی. ب.  مهدی مجتهدپور و الف:خدایان جنگ جدید

 احسان دهکردی :یک دست شدن قدرت سیاسی در ایران

 عباس بیگدلی

 نقدی به اندیشه مونیستی چپ سنتی ایران
ای را در بر  اسلوب اندیشه نانی است و ای یو  واژهMonismusمونیسم 

گیرد که بر این باور است که جهان دارای یک گوهر حقیقی است و  می
تواند در اشکال مختلف خود را نمایان سازد و خود را  این حقیقت می

های گوناگون، بازتاب همان یک  متکثر بنمایاند، اما تمامی آن جلوه
ا هم بوجود آورنده و هم در ادیان توحیدی خدای یکت. گوهر است

محرک جهان است و در نتیجه ذات او حقیقت یگانه جهان است که 
در ایران . همیشه بوده و همیشه خواهد بود و تغییر و فساد ناپذیر است

گیرد، بر فرهنگ و  که از مونیسم سرچشمه می» وحدت وجود«فلسفه 
الدین  النا جاللاندیشه ایرانی تأثیر فراوانی نهاده است و شاعرانی چون مو

رومی که مثنوی معنوی را سروده است و یا عطار نیشابوری که 
الطیر را تألیف کرده است، از پیروان این فلسفه هستند که در عین  منطق

پذیرش تکثر و چندگانگی، ذات جهان را از یک گوهر حقیقی، یعنی 
 . دانند نأشی از ذات خدای یکتا می

تی از جهان دارای تاریخی بسیار طور که دیدیم، درک مونیس همان
ها بخاطر رهائی و نجات خویش از چنگال  کهن است، زیرا انسان

های روانی که نأشی از عدم آگاهی آنان به روابط مادی و معنوی  بحران
گرایند و  برند، با شتاب به مونیسم می ای است که در آن بسر می جامعه

کننده  در یک عامل تعیینهای خود را  ها و محرومیت علل تمامی ناکامی
 4ادامه در صفحه                                                     . جویند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجید زربخش

 آرایش قوای جدید در حاکمیت جمهوری اسالمی
سابقۀ   بینمایش انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری با تالش

خواه و بکارگیری تمامی ابزارها و امکانات نظام و  اقتدارگرایان تمامیت
های رسوا، سرانجام با بیرون آوردن نماینده و کارگزار  تبلیغات و تقلب

 .های رأی به پایان رسید  امنیتی از صندوق-مافیای نظامی
آن لحاظ رویدادها و حوادثی که در ارتباط با  هم به» انتخابات«این 

رخ داد و هم از منظر تغییرات و جابجائی در قدرت حاکم و توازن قوای 
های کالن  جدید در آن و هم از نظر آیندۀ جمهوری اسالمی و سیاست

 . آن حائز اهمیت است
در اینجا بطور اجمال به طرح و بررسی این رویدادها و تغییرات و 

 :زیمپردا می» انتخابات«رویکرد جمهوری اسالمی پس از این 
 ها آرأ اعالم شده و تقلب

نخستین مسئله که برای مردم و ناظران سیاسی امور ایران 
الهی گمنام و  انگیز و غیر منتظره بود، بیرون آمدن نام یک حزب شگفت

 میلیون 17یا کمتر شناخته شده، هم در مرحله اول و هم در دور دوم با 
   .            بود» انتخابات«های  از صندوق!! رأی

با تمامی سنجش افکارها و » انتخابات«این اعالن نتیجه 
 قبلی کلیه مراکز پژوهشی، از جمله مراکز وابسته به  های بینی پیش

های قبل از  در همۀ نظرسنجی. اقتدارگرایان تفاوتی فاحش داشت
ها قرار داشت و رقمی  نژاد همواره در پائین جدول احمدی» انتخابات«

6ادامه در صفحه .            رای او قابل تصور نبودباالتر از ده در صد ب
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 ... انقالب پرولتری و
 
ها پیوسته در برابر واقعیتی که در  با این حال بلشویک. یابد تقلیل می

 .افتند برابرشان قرار دارد، یعنی روستائیان، به سکندری می
    تنهائی قهر دولتی را در اختیار نداشت و در گاه به بورژوازی هیچ
او . دیکتاتوری خود را بوجود آورد» شکل دولت«این معنی نتوانست 

     چون زمینداران کالن، همیشه مجبور بود با طبقات دیگری هم
ها، و همان گونه که چندین دهه  بورژوازی، بوروکرات روستائیان، خرده

    ، آری حتی با پرولتاریا ائتالف ها در انگلستان بدان دست زدند لیبرال
 . کند

شود، نظیر نفوذش  مثابه دیکتاتوری بورژوازی نمودار می  آنچه به
ها، مطبوعات و غیره نتیجه شکل حکومت نبوده،  بر پارلمان، حکومت

. گردد بلکه نقش اقتصادی و قدرت برتر روشنفکری او سبب آن می
ای در کشورهائی که دارای  بهمین دلیل نیز چنین نفوذ تعیین کننده

اند، خود را در قانون اساسی آن  داری افته سرمایهمناسبات تکامل ی
کشورها و یا هر گاه بخواهیم زبان لنین را بکار بریم، در شکل 

 . سازد حکومتی چنین کشورهائی نمایان می
ای دیگر  اما در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا این امر کامأل به گونه

دی و یا برتری اقتصاتواند از بطن  این دیکتاتوری نمی. است
ی اشکال   سرچشمه گیرد، امری که خود را در همهروشنفکری

سازد، بلکه فقط از در اختیار داشتن قدرت دولتی  حکومتی نمایان می
 . دهد شود، امری که شالوده شکل حکومتی معینی را تشکیل می ناشی می

مسئولیتی  بسیاری در اندیشه دیکتاتوری پرولتاریا نوعی بی
گویند که نزد مارکس  آنها می. کردند ده میمارکسیستی را مشاه

در آن صورت چگونه . روبنای سیاسی وابسته به زیربنای اقتصادی است
توان توسط قدرت سیاسی ناب برتری اقتصادی را از میان برداشت؟  می

نظر  ، همیشه از نقطه نظر اقتصادی نیرومندتر است ای که از نقطه طبقه
 . دسیاسی نیز نیروی برتر خواهد بو

ها علیه مبارزه سیاسی  این یکی از ایرادهائی است که آنارشیست
گیری از ابزار  داری را با بهره خواهند سرمایه آنها می. کنند مطرح می

این امر با آنکه از قاطعیت برخوردار است، . قدرت سندیکائی فلج کنند
های سندیکائی  توان با سازمان زیرا چگونه می. اما نظریه درستی نیست

های  کارگری برتری قدرت اقتصادی مالکینی را که تمامی سرچشمه
زندگی بشریت کارکن را در اختیار خود دارند، نابود ساخت؟ 

ها با تکیه بر مبارزه اقتصادی ناب همیشه در عمل از این  آنارشیست
داری  توان با نابودی ابزارهای تولید سرمایه فکر پیروی کردند که می

 . سرمایه را نیز از میان برداشتبرتری قدرت اقتصادی 
  سازد،  ها را هویدا می مسئولیتی کامل بلشویست اما این امر بی

   شوند که برتری  هنگامی که آنها نیز هر از چند گاهی مدعی می
  . اقتصادی همیشه در ارتباط تنگاتنگ با برتری قدرت سیاسی قرار دارد

 که یک بلشویست Macharadseدر همین رابطه بطور مثال ماخارادزه 
کند که  های کشور خود مجادله می گرجی است، علیه منشویک

داری فراتر رفت، اما  توان از اقتصاد سرمایه گفتند هر چند که نمی می
ماکارادزه مدعی . توان سیادت سیاسی پرولتاریا را برقرار ساخت می

 . است که این امر ناشدنی است
همی بیش نیست، زیرا که ادعای هژمونی سیاسی طبقه کارگر و«

 ). 44 (»قهر سیاسی همیشه بر قهر اقتصادی تکیه دارد و برعکس
. این نظری کامأل منشویستی متکی بر ماتریالیسم تاریخی است

هرگاه . قدرت سیاسی و اقتصادی یک طبقه همیشه با هم منطبق نیستند
ترین  ی احزاب سوسیالیست، از راست ، در آن صورت همه چنین باشد

 . شان را تخته کنند شان باید درهای دکان ترین ها گرفته تا چپآن
آنچه درست است، این است که قهر سیاسی یک طبقه به خواست 
و میل آن طبقه وابسته نیست و بلکه از وضعیت اقتصادی طبقه ناشی 

             توانند هر از چند گاهی قدرت سیاسی بیشتری  میشرائطهمین . شود می

تواند سرچشمه   طبقه سازند که از قدرت اقتصادی او نمیرا نصیب یک
 .بگیرد

ترین طبقه  داری که پرولتاریا را به پر جمعیت همین تکامل سرمایه
بدل ساخت، سرانجام موجب پیدایش شرائطی برای فراز پیروزمندانه 

ترین طبقه بتواند به  دمکراسی خواهد شد که در محدوده آن بزرگ
ابد، امری که پس از وقوع آن خود بر حاکمیت در دولت دست ی

 . مناسبات اقتصادی تأثیر خواهد نهاد
انگیز آن که این لنین است که در نوشته خود درباره دولت  تعجب

 :ایم، باین نکته اشاره کرده است که از آن چندین بار نقل قول آورده
ی کسان بتوانند در هدایت دولت نقش داشته  هرگاه واقعأ همه«

      از. تواند برقرار باقی بماند داری نمی  آن صورت سرمایهباشند، در
     آورد که هائی را بوجود می شرط داری پیش سوی دیگر تکامل سرمایه

    برخی از. گردد در هدایت دولت ممکن می“ همه“بر پایه آن شرکت 
آموزش همگانی که در حال حاضر در : ها عبارتند از شرط این پیش

داری عملی گشته است، آموزش و انضباط  ه سرمایهرفت کشورهای پیش
ها کارگر توسط نهادهای اجتماعی پیچیده و کالنی نظیر  دادن به میلیون

ها و  های بزرگ، بانک های بزرگ، فروشگاه آهن، کارخانه پست، راه
 ).45 (»غیره

شود که با وجود چنین شرائط اقتصادی این  او در ادامه یادآور می
داران و کارمندان  بتوان سرمایه» از امروز به فردا« که امکان وجود دارد

باین ترتیب او فورأ به خیالبافی بی حد و مرز . را از میان برداشت
ایم، کامأل  حق دارد،  اما در مورد آنچه که از او نقل کرده. گردد بازمی

گوید که دمکراسی در جامعه کنونی سرانجام  ویژه آنجا که می به
هائی را  شرط داری پپش غیرممکن خواهد ساخت و سرمایهداری را  سرمایه

برای تأثیرگذاری دمکراسی در مفهوم سوسیالیستی آن بوجود خواهد 
 . آورد

 از خود نپرسید که آیا این 1917فقط افسوس آن که لنین در سال 
توانست موجب نجات  این امر می. ها در روسیه وجود دارند شرط پیش

ستائی و روشنفکر روسیه شود و مانع از ها کارگر، رو جان میلیون
 . انحطاط کامل دولت در روسیه گردد

زند که بدست آوردن و  گاهی این آگاهی در او جرقه می فقط گاه
تمرین قدرت سیاسی برای تحقق تأثیرات اقتصادی معینی وابسته به 

 .های اقتصادی معینی است شرط پیش
ائی بدون هرگونه دیکتاتوری بورژو» شکل دولت«هر چند نزد او 

بیند که  وابستگی از کلیه اشکال حکومتی است،  با این حال او می
اما او . معینی وابسته است» شکل حکومتی«به » دیکتاتوری پرولتاریا«

در پی یافتن بیش از یک شکل حکومتی است که تحت شرائط اقتصادی 
د و توانند موجب دستیابی پرولتاریا به حاکمیت سیاسی گردن معینی می

او در پی یافتن آن شکل . اش را ممکن سازند بکارگیری رهاننده
 بدون توجه به تمامی حکومتی است که تنها توسط موجودیت خویش و

 . شرائط اقتصادی بتواند حاکمیت پرولتاریا را قطعی سازد
انقالب « در پیشگفتار ناروشنی که بر جزوه Paul Levyپاول لوی 

ته است، استثنائأ با ژرفای بسیار به این روزا لوکزامبورگ نوش» روسیه
 ). 46(اندیشه که بر کارکرد لنین تأثیر نهاده بود، اشاره کرده است 

لنین بر این باور بود که در قانون اساسی جمهوری شورائی این 
دهند که این  تجربیات کنونی نشان می. شکل حکومتی را یافته است

 وضعیتی مطمئن شکل حکومتی حاکمیت پرولتاریا را تحت هر
توان دریافت که هیچ شکل  از نگرش ماتریالیسم تاریخی می. سازد نمی

تواند بدون توجه به تمامی شرائط اقتصادی حاکمیت یک  حکومتی نمی
پندارد   این مارکسیسم نوع خاصی است که می. طبقه را پایدار سازد

 .»شکل حاکمیتی این گونه را یافته است
ما به بررسی این نکته خواهیم . ریمما اینجا وظیفه دیگری دا

پرداخت که حاکمیت سیاسی پرولتاریا در محدوده کدام قانون اساسی 
 . تواند ممکن گردد دولتی می

جنگ «مارکس در . ای مناسب این امر نیست هر قانون اساسی
 :گوید چنین می» ای در فرانسه توده
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 در سادگی ماشین دولتی کاملی را تواند به طبقه کارگر نمی«
 .»اختیار خود در آورد و آن را بخاطر تأمین مقاصد خود بکار گیرد

لنین این جمله مارکس را با جمله دیگری که مارکس آن را در 
 نوشت، در Kugelmann به کوگلمن 1871 آوریل 12ای که در  نامه

 .دهد ارتباط قرار می
گاه  مرا بخوانی، آن“ هیجدهم برومر“هرگاه آخرین فصل از «
هی یافت که من آنجا از آزمایش پسین انقالب فرانسه سخن درخوا

 نظامی از این -گویم و نه چون تا به امروز ماشین بوروکراتیک می
شرط  افتد، بلکه درهم شکستن آن و این پیش  دست به دست دیگری بی

 ).47 (»ای واقعی در این قاره است هر انقالب توده
ر این رابطه به این رجوع کنیم، د» هیجدهم برومر« هرگاه به 

 :خوریم مطلب برمی
های سهمگین بوروکراتیک و  قوه مجریه همراه با سازمان«
اش، ارتشی از  اش، با ماشین دولتی بسیار پیج در پیچ و مصنوعی نظامی

کارمندان که تعدادشان بیش از نیم میلیون تن است، در کنار ارتشی 
 هیبت انگلی که از نیم میلیون تن دیگر تشکیل شده است، چنین

چون شبکیه چشم به دور جامعه پیچیده و  دهشتناکی که خود را هم
تمامی منفذهایش را مسدود ساخته است، در زمان سلطنت مطلقه 

تر  ها بجای نابودی آن، سبب کامل همه دگرگونی... بوجود آمد 
احزابی که به نوبت برای تصرف حاکمیت باهم . گشتن این ماشین شد

 به تصرف ساختمان چنین دولت دهشتناکی به مثابه روند، کلنجار می
 ).48 (»نگرند ترین غنیمت جنگی خود می بزرگ
تمرکز دولتی که جامعه مدرن بدان نیازمند است، بر فراز «
ای که در تضاد با   نظامی-های ماشین حکومتی بوروکراتیک مخروبه

 ).49 (»آید فئودالیسم طراحی شده بود، بوجود می
خواند مبنی بر  ای را می ها لنین آن اندیشه قول مه نقلاز میان این ه

. این که پرولتاریای پیروز باید پیش از هر چیز قهر دولتی را نابود سازد
گیرد و در این رابطه از من نام  موضع می» ها اپورتونیست«او علیه 

 :نگریم برد، زیرا که ما چون او نمی می
           سانی هستندهای سوسیال دمکراسی مدرن ک اپورتونیست«

ها چیزی  خواهند از تخریب قهر دولتی، از نابودی انگل که نمی
 )50 (»بدانند

آورد، از  گری را بوجود می نابودی ماشین دولتی که طفیلی«
بدل “ زائد“میان برداشتن و تخریب آن؛ قدرت دولتی را به امری 

 ). 51 (»مارکس با این مفاهیم درباره دولت سخن گفته است. سازد می
دیگر دائمأ از دولت، از ماشین دولتی  لنین در اینجا و جاهای مشابه

 . گوید که پرولتاریای پیروزمند باید آن را درهم شکند سخن می
گوید  ها در آن است که می در این موارد تفاوت لنین با باکونیست
    به«کوبی دولت موجود فورا  پرولتاریای پیروزمند باید پس از درهم

جاد ماشین دولتی پرولتری نوینی دست زند تا بتواند برای ای
دمکراتیزه ساختن هر چه بیشتر و قلع و قمع بوروکراسی به اقداماتی 

 ). 52 (»دست زند
  نوینی که او “ پرولتری“با آشکار ساختن چگونگی ماشین دولتی 

     توان  آن را جانشین دولت قدیمی تخریب شده ساخته است، می
هائی که وعده  نئو کمونیست. پوچی نظرات لنین را نشان دادسادگی  به

     تر و نابودی بوروکراسی و ارتش، این  تحقق دمکراسی بزرگ
 اند؟  ها  را به ما داده بودند، کجا آن را متحقق ساخته“طفیلی“

   توان  ، در همین نکته نیز می حتی با وجود اتیکت کمونیستی
سیه را یافت، یعنی در این مورد نیز خصلت بورژوائی انقالب اخیر رو

 دارای  چنان آنچه مارکس درباره انقالب بورژوائی فرانسه گفته است، هم
 :اعتبار است

تر  ها بجای تخریب، این ماشین را کامل تمامی دگرگونی«
 . »ساختند

با این حال همین ایراد عدم استعداد لنین و پیروان جوانش را در 
رساند؛ یعنی آنها به سادگی از  ثبوت میهایشان به  اجرای برنامه

نمونه روسیه . ماندگی روسیه دارند و نیز عقب هایشان دست برمی اصول
 . کند پردازیم، به ما کمکی نمی ای که اینجا بدان می برای مسئله

در این رابطه به . حل این مسئله را البته نباید در جای دوری جست
یابیم و در  طور بخوانیم که می  آننوشته مارکس نیازمندیم و آن را باید

و در چنین . این رابطه نباید خود را تحت تأثیر تفسیر لنین قرار دهیم
گاه مطرح نساخت که  توان دید که مارکس هیچ روشنی می صورتی به

تواند حاکمیت خود را  پرولتاریا بدون نابودی آپارات دولتی بازیافته نمی
ای از این آپارات، یعنی شکل  ه مارکس تنها شکل ویژ. اعمال کند

کرد، شکلی که در دوران سلطنت   نظامی آن را نفی می-بوروکراتیک
مجدد در فرانسه ، یعنی در زمانی که مارکس نقل قولی را که از او 

 ).53(آوردیم، نوشت، به تکامل واالئی یافته بود 
 نظامی در -درهم شکستن ماشین بوروکراتیک“خود او با اشاره به 

دهد آنچه را که مطرح کرده است،  توضیح می) نامه به کوگلمن (“قاره
 . ها صدق کند تواند در مورد همه دولت نمی

اما . بنابراین او با صراحت انگلستان را از این مجموعه کنار گذاشت
  امروزه . لنین بر این نظر است که این امر امروز دیگر اعتباری ندارد

. لستان نیز بسیار نیرومند شده است نظامی در انگ-ماشین بوروکراتیک
ترین خصوصییات مردان انقالب  خبری از واقعییات جهان برجسته بی

 . جهانی است
تر شده است و پس از   بسیار دمکرات1871انگلستان نسبت به سال 

پایان جنگ جهانی اخیر از ظرفیت ماشین نظامی خود بسیار کاسته است، 
  کن گسترش داده بود تا بتواندهر چند که طی جنگ آن را تا حد مم

 امروز در اروپا . ماشین نظامی موجود در اروپای مرکزی را درهم شکند
مفهوم مارکسیستی آن  تنها دو کشور بزرگ وجود دارند که در آنها به

   -بدنه انگلی بوروکراتیک“نیاز است تا بتوان “ یک انقالب خلقی به“
    آن دو فرانسه، این کشوریکی از. آنها را از میان برداشت“ نظامی

پادشاهی بدون سلطان و با درجات باالتری آن دیگری روسیه تزاری 
گونه روشنی دریافت که  توان به از کلمات مارکس می. بدون تزار است

شرط هرگونه  اعتالی پرولتری درهم شکستن ماشین دولتی موجود  پیش
 .در روسیه است
   از این فرض حرکت کردتوان  قدر روشن است که می این امر آن

   دست آنان افتد، آن گفتارهای لنین که در که پیش از آن که قدرت به
    خواست علیه بوروکراسی و ارتش دست به اعتصاب ها می آنها از توده
ارزیابی شده و توسط سازمانی که “ ضد انقالبی“مثابه امری  زنند، امروز به
 هر چه تمام ممنوع خواهد بوجود آمده است، با شدت) 54(پس از چکا 

 . شد
توان بدون هر گونه تردیدی به این نتایج  از آن جمالت مارکس می

 :رسید
سادگی هرگونه ماشین دولتی را در  تواند به طبقه کارگر نمی

یک ماشین . تصرف خود گیرد و آن را برای مقاصد خود بکار برد
اشینی که یگانه م. خورد درد او نمی  نظامی به-دولتی بوروکراتیک

آنجا که . باشد، جمهوری دمکراتیک است مناسب این کار می
. یابد، باید خود آن را بوجود آورد پرولتاریای پیروز چنین ماشینی را نمی

ها پس از آن این نظر وجود داشت که این امر   و تا مدت1871در سال 
های اخیر سبب  لیکن سال. وظیفه ضروری پرولتاریا  در تمامی قاره است

پرولتاریای پیروز اینک در تمامی اروپا با .  ائی این نظر شد تغییر شالوده
در این کشورها . جمهوری دمکراتیک کامل پیش ساخته روبرو است

نیازی به درهم شکستن کامل ماشین دولتی نیست و بلکه باید مابقی 
 . نظامی را از میان برداشت-بقایای سلطنت و امتیازات بوروکراتیک

تار مارکس درباره درهم شکستن ماشین دولت شامل نه این که گف
شود را انگلس مستقیمأ  های نظامی می هر دولتی، بلکه تنها شامل سلطنت

 به طرح برنامه سوسیال دمکراسی که 1891در نقد خود که در سال 
او . توسط هیئت رئیسه حزب آلمان تدوین شده بود، مطرح کرده است

 :گوید در آنجا می
سلم است، این است که حزب و طبقه کارگر فقط در آنچه که م«

توانند به حاکمیت دست یابند که شکل جمهوری دمکراتیک  آنجا می
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ای برای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا  این حتی شکل ویژه. موجود است
 ). 55 (»است

 1871گوید که کمون پاریس  انگلس در جای دیگری می
انون اساسی کمون نیز بسیار حتی ق. دیکتاتوری پرولتاریا بوده است

و نیز » تروریسم و کمونیسم«ی خود  من در دو نوشته. دمکراتیک بود
بطور مبسوط به این نکات اشاره » داری دولتی از دمکراسی تا برده«در 

پردازم و  بهمین دلیل نیازی نیست که در اینجا به تکرار آن به. ام کرده
 . دهم پس به این تشخیص رضایت می

 
 :ها پانویس
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 ... نقدی به اندیشه
 

اندیشه مونیستی با پیشرفت دانش دچار تحول و دگرگونی شد و در 
و ) دوگرائی (Dualismusهای اندیشه دوآلیستی  مقابله با آن اسلوب

ها  مونیست. بوجود آمدند) چندگرائی (  Pluralismusسپس پلورالیستی
 را یگانه عنصر تنها پیروان ادیان الهی نیستند و بلکه کسانی که ماده

نامند، نیز  دانند و خود را ماتریالیست می ابدی و همیشگی و جاودانی می
باین ترتیب با دو شاخه از مونیسم . اند دارای اسلوب اندیشه مونیستی

روبروئیم، یکی جهان را متکی بر ماده و دیگری ناشی از اراده الهی 
ابر پندارگرائی در بر) ماتریالیسم(گرائی  داند و در نتیجه مادی می

باین ترتیب فلسفه اصالت ماده و اصالت . گیرد قرار می) آلیسم ایده(
کوشد جهان  گیرند و هر یک می در برابر یکدیگر قرار می) ایده(روح 

در این معنا . را از زاویه دلخواه خویش توضیح دهد و تفسیر کند
یز بینی فلسفی است و بیش از آن چ ای از جهان  مونیسم بیان سویه

 . سازد دیگری را نمودار نمی
 بکار 1721 در سال Wolffواژه مونیسم نخستین بار توسط ولف 

او تمامی مکاتب فلسفی را که بر این باور بودند که جهان  .گرفته شد
 19از نیمه دوم سده . دارای جوهر واحدی است، مکاتب مونیستی نامید

 مکاتب فلسفی مونیسم به مفهوم امروزی بکار گرفته شد، یعنی همه
ای یکپارچه و واحد قائلند و  مونیستی نامیده شدند که برای جهان شالوده

 اما همه آنها را  پذیرند ها را می گی پدیده با آن که تنوع و چندپاره
این مکاتب . دانند تظاهرات و انعکاس واقعیت معین و واحدی می

ختلف ایده عبارتند از مونیسم متافیزیکی که روح و طبیعت را اشکال م
 که خدا Pantheismusایسم  داند که یکی بیش نیست و یا پانتئه واقعی می

های طبیعی را بازتابی از  کند و بلکه پدیده و طبیعت را از هم جدا نمی
 که خدا را بوجود آورنده همه Theismusایسم  داند و یا ته اراده الهی می

داند، مگر جزئیت  داند و در نتیجه طبیعت را چیز دیگری نمی چیز می
چنین به مونیسم علمی  هم. تعالی ای از ذات باری متکثر شده

wissenschaftlicher Monismusخوریم که جهان را محصول و نتیجه   برمی

داند که در آغاز تنها از یک عنصر تشکیل شده بود و پس از  ای می ماده
نجام از انفجار اولیه کهکشان بتدریج به عناصر دیگری تبدیل شد و سرا

دیگر آن که تئوری شناخت . آن ماده شعور آگاه انسانی بوجود آمد
 بر این باور است که erkenntnistheoritischer Monismusمونیستی 

های متفاوت ذات واحدی هستند و  سوژه و ابژه و یا ماده و روح صورت
تواند وجود داشته باشد، اما در عین حال این یکی  یکی بدون دیگری نمی

 . تواند ذات مستقل نسبی آن دیگری را از میان بردارد ینم
: شود چنین برشمرد خصوصییات عام اسلوب اندیشه مونیستی را می

 را در انطباق با هم و Objekt   و ابژهSubjektاین تئوری شناخت سوژه 
بیند و بلکه آنها را از هم جدا ساخته و  در هم آمیخته با یکدیگر نمی

توانند  ها نمی چنین مونیست هم. ات مستقلی قائل استبرای یک از آنان ذ
 Notwendigkeitو نیز میان ضرورت  Wesen  و ذاتScheinمیان صورت 

ای  ها رابطه مونیست.   یک پدیده تفاوت گذارند Möglichkeitو امکان
بینند و از درک و فهم یک جامعه که دارای  بین مثبت و منفی نمی

و در عین حال ناهمگون و حتی متضاد تعیینات و خصوصییات مشترک 
 .است، عاجزند

از پندارگرایان مونیست چنین » خانواده مقدس«مارکس در 
خودآگاهی روح کائنات است، خارج از او «. دهد تصویری را ارائه می

بایست از خودبیگانه  خودآگاهی است که می. هیچ چیزی وجود ندارد
هان خودآگاه حفظ معهذا ج. خود بگیرد شود و شکل اسیر را به

» ایدئولوژی آلمانی«چنین در  مارکس هم. »های صوری است تفاوت
فالسفه آلمان «: دهد تری از پندارگراهای مونیست ارائه می تصویر روشن

ها، تصورات و مفاهیم بر مردمان واقعی  اند که تا بحال ایده مدعی
» ی استاند و این که جهان واقعی فرآورده جهان ذهن روائی کرده فرمان

 ). 13صفحه (
ذهنیت فوئرباخ را » خرد و انقالب«هربرت مارکوزه در اثر خود 

پندارند و بر  گرایان ماده را بر روح مقدم می ماده«: کند چنین توصیف می
رابطه . این باورند صنعت واقعیت نخستین و اندیشه واقعیت دومین است

شه محمول حقیقی اندیشه با هستی این است که هستی موضوع و اندی
» خیزد خیزد، اما هستی از اندیشه برنمی است، اندیشه از هستی برمی

 ).277صفحه (
توان در دستگاه  مشابه همین مطالب باال و با همین محتوا را می

تکامل نظر مونیستی «پلخانف در کتاب . فلسفی پلخانف و لنین خواند
متفکران ترین  اندیش ترین و ژرف قدم ثابت«: نویسد خود می» تاریخ

ها بر طبق یک اصل اساسی  یک گرائی، یعنی توضیح پدیده همواره به
 . »اند گرایش داشته

: نویسد می» ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم«لنین در کتاب خود 
ای که بشکل  ها و غیره، یعنی ماده ها، قرینه احساس بر مغز، عصب«

 بستگی ندارد، وجود ماده به احساس. معینی سازمان یافته، بستگی دارد
یافته  ماده اولی است، احساس، اندیشه، شعور محصول عالی ماده سازمان

ها در کل و به ویژه  اند نظریات ماتریالیست چنین. بشکل ویژه است
 .»نظرات مارکس و انگلس دراین باره

آلیست که میان ذات و صورت  های ایده مارکس برخالف مونیست
اگر چنین بود، یعنی «گوید  د، میدهن ها ارتباطی تشخیص نمی پدیده

ها در انطباق با هم بودند، علم دیگر ضرورت  صورت و ذات پدیده
، زیرا )35کلیات آثار مارکس و انگلس به زبان آلمانی، جلد (» نداشت

. بینیم، همان است که باید بشناسیم و به کنه آن پی بریم آنچه را که می
 وجود دارد و ما بیشتر ها تفاوت اما چون بین صورت و ذات پدیده

بینیم و ذات از دیدمان پنهان است، پس برای پی بردن به  صورت را می
ها مجبوریم از دانش بهره گیریم و در بسیاری از موارد با  ذات پدیده

. ها پی بریم توانیم به ذات پدیده بکارگیری متدهای علمی است که می
که میان اجرام و زمان تواند رابطه متقابلی را  بطور مثال هیچ کس نمی

گردد و در نتیجه زمان مطلقیت  وجود دارد و سبب منحی شدن زمان می
گردد را که زیرپایه  ای نسبی بدل می خود را از دست داده و به پدیده

های علمی  اما با بررسی. دهد، ببیند تئوری نسبیت انیشتاین را تشکیل می
 . ردتوان به حقیقی و درست بودن این نظریه پی ب می
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بنابراین برای «: کند لوکاچ در همین زمینه با بیانی واضح مطرح می
درک درست امور واقع نخست باید تفاوت میان وجود واقعی و هسته 

شان را به روشنی و  ها، میان بازنمودهای ما از آنها و مقایسه درونی آن
این تمایز نخستین شرط مقدماتی برای حقیقت علمی . دقت درک کرد

 ). 108صفحه (» است
مارکس برخالف نظریه مونیستی لنین هستی و ذهن  را از هم جدا 

 بازتابی  یابد کند و بلکه آنچه را که ذهن به مثابه خودآگاهی درمی نمی
داند و بهمین دلیل  از واقعیت بیرون از ذهن، یعنی هستی اجتماعی می
واند ت آگاهی نمی«: نیز تز مشهور خود را چنین فرمولبندی کرده است

این نظریه که بین ). 32صفحه (» چیز دیگری باشد جز هستی آگاه
ای متقابل و دیالکتیکی   اجتماعی رابطه-جهان مادی و شعور فردی

های مارکس مشاهده  ها و بررسی توان در تمامی نوشته وجود دارد را می
توان این منطق دیالکتیکی را در جلد  به بارزترین وجهی می. کرد

ای است دو وجهی که  مقوله کاال پدیده. تشخیص داد» سرمایه«نخست 
حذف . در بطن خود ارزش مصرف و ارزش مبادله را بهم آمیخته است

سازد و کاال  ای دیگر بدل می ها کاال را به پدیده هر یک از این ارزش
تواند وجود داشته باشد که این دو ارزش را در خود  تنها هنگامی می

گرایان مونیست که  س برخالف مادهمارک. متراکم ساخته باشد
دانند،  های اجتماعی را برایند یک عامل می گیری و نضج پدیده شکل

تکامل یک پدیده را نتیجه فعالیت کنش و واکنش عوامل متعدد که در 
 . بیند رابطه دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، می

خود مقوله کلیت عناصر سازنده «: نویسد لوکاچ در همین رابطه می
: گوید مارکس می. کند تمایز منحل نمی سانی و وحدت بی را درهم

سان  رسم که تولید و توذیع و مبادله و مصرف هم بدین نتیجه می«
های یک کلیت و عناصر متفاوت  ها بخش نیستند، بلکه تمام آن
بنابراین یک شکل معین میان این عناصر . مجموعه واحدی هستند

یان این عناصر مختلف تأثیر متقابل وجود م... کند  متفاوت تعین می
 . »شود وار یافت می دارد و چنین تأثیری در همه مجموعه اندام

گیری یک پدیده  چگونگی شکل برای این که نگاه این متد به
هائی را  اجتماعی، پیروزی یا شکست یک جنبش روشن گردد، نمونه

 : دهم ارائه می
ا است که مشغله فکری ه موضوع تحقق سوسیالیسم در ایران سال

مارکس جامعه سوسیالیستی را هستی . های ایرانی است تمامی چپ
ها است و در  داند که محصول مبارزات انقالبی انسان ای می اجتماعی

تواند تحقق یابد، یعنی هنگامی که  مقطع معینی از تاریخ می
های مادی تحقق این شیوه تولید اجتماعی در بطن جامعه  شرط پیش
سوسیالیسم . داری فراهم آمده باشند ، یعنی نظام تولیدی سرمایهپیشین

بدون طبقه کارگری که تشکل یافته و آگاه بر هستی خویش و به ذات 
 .تواند تحقق یابد روابط حاکم  بر جامعه است، نمی

و فقط برای این (برای پرولتاریا «: نویسد لوکاچ در این رابطه می
ترین عوامل قدرت و چه  کی از مهمدرک درست از ذات جامعه ی) طبقه

این عنصر اجتماعی ). 188صفحه (» بسا سالح کارا و تعیین کننده است
ها به  واقف به خویشتن خویش به هر گونه رابطه حاکمیت بر انسان

نگرد و از کوران مبارزه، ستیز و جنگ با هیوالی  دیده تحقیر می
 . »خیزد سرمایه برمی

: نویسد در این رابطه می» ئی بناپارتهیجدهم برومر لو«مارکس در 
های قرن نوزدهم برعکس مدام  هاب پرولتری، یعنی انقالب ولی انقالب«

سازند و  کنند، پی در پی در حرکت خود را متوقف می از خود انتقاد می
گردند تا بار دیگر آنرا از  رسد، بازمی نظر می به آنچه که انجام یافته به

های اولیه خود  و جوانب ضعف و فقر تالشخصلت نیم بند . سر بگیرند
گیرند، دشمن خود را گوئی فقط برای آن  رحمانه به باد استهزا می را بی

اسا علیه  کوبند که از زمین نیروز تازه بگیرد و بار دیگر غول زمین می به
های خویش آنقدر پس  آنها قد برافرازد، در برابر هیوالی مبهم هدف

عی پدید آید که هر گونه راه بازگشت آنها را نشینند تا سرانجام وض می
گل همین جاست، : قطع کند و خود زندگی با بانگ صولتمند اعالم دارد

 ). 26صفحه (» رقص جا به همین

های دیگری نیز نیازمند است، از  شرط تحقق سوسیالیسم به پیش
جمله آن که مذهب باید به مثابه یک آئین، یک رفتار و کردار به امر 

 .ها بدل شده باشد  انسانخصوصی
. شرط دیگر تحقق سوسیالیسم در یک جامعه وجود ثروت است

پس برای . »توان نجاسات را بین افراد تقسیم نمود نمی«بقول مارکس 
باید ثروت  ، می ها بتوانند در رفاء و آسایش زندگی کنند این که انسان

د که تولید در جامعه موجود باشد و یا آن که جامعه در وضعیتی بسر بر
عبارت دیگر مناسبات تولیدی باید  به. ثروت اجتماعی ممکن باشد

چنان متحول شده باشند که تولید ثروت اجتماعی از عینتی مادی  آن
 .برخوردار باشد

بیند و با  مونیسم از آنجا که همه چیز را در وحدت و یکپارچگی می
را برای کثرت در تخالف قرار دارد، زمینه فلسفی و فکری مناسبی 

عبارت دیگر تمامی استبدادگرایان  به. سازد پذیرش استبداد فراهم می
دانستند و در  فراعنه خود را خدا می. تاریخ دارای نگرشی مونیستی بودند

دانستند و هیچ اندیشه و  نتیجه خود را مرکز ثقل جهان و جامعه می
حمل پذیرفتند و ت خواستی را که مخالف اراده و رأی آنان بود، نمی

استبداد آسیائی در شرق و در ایران شاهان را به کسانی بدل . کردند نمی
اند و در  سازد که از فره ایزدی برخوردارند و سایه خدا بر روی زمین می

تواند در برابر چنین  اند و کسی نمی ای میان کائنات و جامعه نتیجه واسطه
          حتی در . هیبتی دارای فکر و اندیشه مستقلی باشد

شویم که  با سیستم تک حزبی روبرو می» های واقعأ موجود سوسیالیسم«
از اندیشه مونیستی سرچشمه گرفته است، زیرا چون این نگرش فلسفی 

تواند دارای یک  داند، در نتیجه پرولتاریا فقط می حقیقت را یکی می
کنند،  های دیگری پیروی می حزب باشد و دیگر احزاب که از اندیشه

. باشند و در نتیجه باید نابود شوند» ضد انقالبی«های  ازمانباید س
های سیاسی متکی بر دیکتاتوری  گرائی پایه و اساس تمامی سیستم یگانه
 . است

گرای مونیست روسیه با حرکت از این فلسفه که هستی  فالسفه ماده
تعیین کننده شعور ذهن و احساس است، به اشتراکی کردن وسائل تولید 

دلخواه » مناسبات سوسیالیستی«ماشین دولتی اقدام کردند و و شکستن 
خود را در آن کشور بوجود آوردند و کوشیدند از باال، یعنی با بکاربرد 

را بر اندیشه مردمی که در » ذهنیت سوسیالیستی«های قدرت دولتی  اهرم
انقالب اکتبر سبب . زیستند، تحمیل کنند می» دیوار آهنین«پس 

ز روشنفکران که تشنه قدرت بودند، در روسیه گشت ای ا حاکمیت عده
و این تشنگان قدرت از فردای تسخیر ماشین دولتی به سرکوب و 

اندیشیدند و حاضر به  سالخی همه کسانی پرداختند که چون آنان نمی
در » دیکتاتوری سرخ«. پذیرش دکترین سیاسی مونیستی آنان نبودند
توا خالی ساخت و قدرت روسیه حکومت شورائی را از هر گونه مح

متمرکز ساخت و » حزب کمونیست«سیاسی را در دستان دفتر سیاسی 
حزب را به ابرقدرتی بدل گردانید که از شعوری فراانسانی » دبیر کل«

ویژه برای پرولتاریای روس  ها و به برخوردار بود و حق داشت برای توده
 .اندیشد و تصمیم بگیرد و جهان بی

اینک به » سوسیالیسم واقعأ موجود«قالب اکتبر و با آن که تجربه ان
دانی تاریخ سپرده شده و آشکار گشته است که آن پدیده گامی به  زباله

های ایران در پی »چپ«پس و نه به پیش در تاریخ بود، هنوز بخشی از 
اند که در روسیه و اروپای شرقی شکست خورده  ای در ایران تحقق پدیده

تأثیر ایدئولوژی بلشویسم قرار داشت، تحت حزب توده که تحت . است
حکومت «تأثیر چنین تفکر مونیستی منافع مردم ایران را فدای منافع 

شود تا میان  ساخت، زیرا اندیشه مونیستی سبب می» دیکتاتوری روسیه
نتوانیم تفاوت » سوسیالیسم«منافع ملی و منافع به اصطالح جهانی 

را فدای ) جزء(دانیم که پدیده ملی  بگذاریم و در نتیجه خود را محق می
سازمان فدائیان اکثریت برای مبارزه با . سازیم) کل(پدیده جهانی 

به همکاری با حکومت مالیان پرداخت که آنها نیز » امپریالیسم«
حکومت دینی خود را بر مبنای نگرش مونیستی خویش در ایران مستقر 

 نیروهای مخالف حاضر شدند) اکثریت(های فدائی  چریک. اند ساخته
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رژیم استبدادی متکی بر والیت فقیه را تحویل جالدانی نظیر الجوردی 
دهند، زیرا اندیشه مونیستی سبب شد تا آنان میان استبدادگرایان 
حکومتی و خویش که به اصطالح اپوزیسیون آن رژیم بودند، منافع 

دند بیابند و در همین راستا کسانی را لو دا» ضد امپریالیستی«مشترک 
 .مخالف بودند» خط انقالبی امام«که با 

هم اینک نیز چپ سنتی که هنوز تحت تأثیر اندیشه مونیستی قرار 
را » واحدی«سازد و سازمان » متحد«کوشد خود را  دارد، هر چند می

گرائی در نگرش آنها از اعتبار و حقانیتی  بوجود آورد، زیرا کثرت
گرائی تمایل  یت روزمره به فرقهبرخوردار نیست، اما در برخورد با واقع

اعتبار ساختن دمکراسی بورژوائی مدعی تحقق  دهد و با بی نشان می
 .چیزی است که ناشدنی است

برخورد «در این میان حتی آن بخش از چپ سنتی ایران که مدعی 
با مسائل و رویدادهای ایران و جهان است، نیز بخاطر » علمی

سوسیالیسم «خواهد  ش از یکسو میبرخورداری از اندیشه مونیستی خوی
را در ایران متحقق سازد و بهمین دلیل در دورانی که هنوز » بلشویکی
ای برای تحقق سوسیالیسم در ایران وجود ندارد، در پی  زمینه هیچ پیش

از میان برداشتن مالکیت خصوصی در ایران است و از سوی دیگر با 
ای است و چه   صیغهکه معلوم نیست چه» شوونیسم فارس«تاختن به 

هائی پشتیبانی  کنند، از جنبش نیروهائی از این ایدئولوژی پیروی می
هم در دورانی که در اروپا   آن کند که در پی تجزیه ایرانند می

کنند تا بتوانند  پوشی می های ملی از استقالل خود داوطلبانه چشم دولت
 اقتصادی -اسیبه اتحادیه اروپا به پیوندند و جزئی از این پیکره سی

داری در پی تحقق بازاری  گردند که در رابطه با نیازهای جهانی سرمایه
 . داری اروپا است اروپائی برای سرمایه

آموختند که در چه راهی باید  در حقیقت باید واقعییات به ما می
اما چپ سنتی میهن ما بخاطر پیروی از اندیشه مونیستی . گام نهیم

خواهد به ما بیاموزد که  قعیت ساخته و میذهنیت خود را جانشین وا
با . دهد واقعیت آن گونه است که ذهنیت مونیستی او آن را بازتاب می

توان گامی  چپی که از ذهنیت ارتجاعی مونیستی برخوردار است، آیا می
 مؤثر در جهت تحقق دمکراسی و سوسیالیسم در ایران برداشت؟

 
 ... آرایش قوای جدید

 
ای از  ، یعنی عدم مقبولیت اجتماعی وی، عدهدرست بهمین دلیل

دانستند و قبل از  نمایندگان جبهۀ اقتدارگرایان او را نامزدی مناسب نمی
از جمله . این موضوع اشاره کرده بودند نیز بارها به» انتخابات«

» انتخابات«محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم دو هفته پیش از 
د گزینه مناسبی بود، اما مقبولیت احمدی نژا«: در این باره گفت

ها رشد خوبی  اگر احمدی نژاد در نظرسنجی. اجتماعی او کم است
اما . توانست گزینۀ مناسبی برای ریاست جمهوری باشد داشت، می

نشریه اعتماد، (» ها، ایشان در مراحل پائین قرار دارد مطابق نظرسنجی
دلیل  مدی نژاد بهبه سخن دیگر، رئیس جمهور کردن اح). 84 خرداد 16

بهمین جهت زمانی که . آرأ پائین او مشکل و به تقلب بزرگ نیاز دارد
جانبه برای تحقق تقلب  توافق بر سر احمدی نژاد قطعی شد، اقدامات همه

منظور باال نشان دادن رقم مشارکت مردم و بیرون آوردن وی  بزرگ به
 .های رأی سازمان داده شد از صندوق

ستاد “(» انتخابات«بر » شورای نگهبان« نظارت انحصاری 
“ انتخابات“وزارت کشور در واقع مسئول اصلی برگزاری “ انتخابات

) و تابع آن است“ شورای نگهبان“است، ولی این ستاد عمأل زیر فشار 
طرف، طبعأ شناخت و افشاء همه موارد تقلب  و عدم نظارت نهادهای بی

با وجود این . کند یرممکن میها را غ سازی و ابعاد و جوانب مختلف رأی
سازی و تا  های تقلب افشاء شده واقعیت رأی های آشکار و نمونه تخلف

در زیر به مواردی از آن . دهد ها را بطور بارزی نشان می حدی بعد آن
 :کنیم اشاره می

روز قبل از انتخابات، رأی دادن با شناسنامه » شورای نگهبان« •
 بدون عکس را مجاز اعالم بدون ورقه انتخابات و شناسنامۀ

نمود و بدین وسیله راه تقلب گسترده، یعنی راه دوبار رأی 
و ) بار با شناسنامه بار با ورقۀ انتخابات و یک یک(دادن 

 .باز کرد» قانونی«استفاده از شناسنامۀ جعلی را بطور 
 میلیون 2,5ها  از داخل پادگان. ها رأی بدون کنترل در پادگان •

ها از طریق  کسانی که در پادگان. سترأی گرفته شده ا
بار دیگر نیز در  سازماندهی بسیج و سپاه رأی داده بودند، یک

 .های خارج از پادگان رأی ریختند حوزه
های جعلی که روال همیشگی در  استفاده از شناسنامه •

 .بوده است» انتخابات«
های رأی از طریق  پای صندوق خرید رأی و کشاندن مردم به •

 .یافتۀ بسیج و سپاه ازماننیروهای س
 .ها توسط نیروهای بسیج و سپاه جانبۀ اکثر حوزه کنترل همه •

 . های جعلی سازی رقم
 رأی در 1167276 خرداد خبرگزاری ایرنا، پس از شمارش 28در 

 31،8نقل از وزارت کشور اعالم کرد که احمدی نژاد  استان تهران، به
 11،5 در صد، قالیباف 16،8 درصد، معین 25،6درصد، هاشمی رفسنجانی 

 درصد 4 درصد و مهرعلیزاده 5،2 درصد، الریجانی 5،2درصد، کروبی 
سازی وزارت کشور، حتی اگر  طبق این رقم. اند آرأ را کسب کرده

ها ریخته نشده، باز هم  صندوق ای به فرض کنیم هیچ رأی سفید و باطله
نمونه . ست درصد ا100مجموع آرآ منظور شده برای نامزدها بیش از 

توان در اعالم میزان مشارکت و تعداد دارندگان  ها را می سازی دیگر رقم
 .حق رأی مشاهده کرد

  درصد55 خرداد وزرات کشور ابتدأ میزان مشارکت را 28در 
تالش مجموعۀ نظام برای نشان دادن  گفته بود که این رقم با توجه به

با . م واقعی نیستتردید رق درصد باالی شرکت مردم در انتخابات بی
 درصد برای شورای نگهبان هنوز رقم 55وجود این توافق کلی، میزان 

اعتناء به وزارت  لذا بی. مطلوب نبود و خواستار اعالم رأی باالتر بود
عنوان نتیجۀ شمارش  کشور و ستاد انتخابات، اعداد مورد نظر خود را به

ای متفاوت و ه یک مورد بارز این اعالم رأی. تعیین و تحمیل کرد
 خرداد در 28در صبح » شورای نگهبان«سرانجام تعیین رقم قطعی توسط 

ی  در این برنامه به گفته. صدا و سیمای جمهوری اسالمی تبلور یافت
 میلیون و 21های شمارش شده  ، میزان رأی»شورای نگهبان«سخنگوی 

هاشمی رفسنجانی اول، احمدی نژاد دوم و کروبی نفر سوم اعالم 
ستاد «نقل از  ود، در حالی که ربع ساعت بعد، در همان برنامه بهش می

 میلیون ونفرات 15،7وزارت کشور، میزان آرأ شمارش شده » انتخابات
. شوند اول تا سوم به ترتیب رفسینجانی، کروبی و احمدی نژاد اعالم می

» شورای نگهبان«اما سرانجام نتیجۀ قطعی همان چیزی شد که 
ای که تفاوت آن با نتیجه اعالم شده   کردن بود، نتیجهخواست و اعالم می

 میلیون رأی و نشاندن 6وزارت کشور بیش از » ستاد انتخابات«توسط 
 . عنوان نفر دوم بجای کروبی بود احمدی نژاد به

ها و   درصد مشارکت مردم در انتخابات نه فقط با این تقلب63رقم 
 تعداد دارندگان حق رأی ها، بلکه همچنین با پائین آوردن سازی رقم

در » انتخابات«در بیانیه خود درباره » دفتر تحکیم وحدت«. عملی شد
ها قبل از انتخابات وزارت کشور و سازمان ثبت  ماه«: نویسد این باره می

 میلیون نفر 48،5و احوال کشور، میزان واجدین شرائط رأی دهنده را 
ت بدون هیچ توضیحی در  روز مانده به انتخابا2اعالم کرده بود، اما 

این در حالی .  میلیون نفر اعالم شد46،5مورد اعالم قبلی، واجدین شرائط 
های کارشناسی و علمی واجدین شرائط حق رأی را  است که بررسی

 . »داند  میلیون نفر می50بیش از 
 گیری تمدید زمان رأی
گیری ابتدأ به مدت یک ساعت و سپس با فشار بر وزیر  زمان رأی

این تمدید اقدامی حساب شده . مدت سه ساعت دیگر تمدید شد ور بهکش
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های تمدید شده است که هجوم  در همین ساعت. یافته بود و سازمان
 . های گسترده انجام گرفت گیری و تقلب های رأی یافته به حوزه سازمان

اگر برای بسیاری از مردم غیر متنظره » انتخابات«بهر حال نتیجه 
خواهانی که احمدی نژاد را نامزد کرده بودند، با  میتبود، برای تما

روزنامه . ریزی قبلی امری قطعی و یقین بود توجه به تصمیم و برنامه
همین تصمیم و اطمینان از   امنیتی با توجه به-کیهان ارگان مافیای نظامی

های رأی است که در همان  بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق
انتشار یافت، اعالم )  خرداد27جمعه (» انتخابات«ای که در روز  شماره

 !!کرد که هاشمی رفسنجانی اول و احمدی نژاد نفر دوم است
 نژاد های نادرست از گزینش احمدی ارزیابی

 میلیون رأی 17ای مرعوب دروغ بزرگ  مطلب این است که عده
مصداق دروغ هر چه بزرگتر امکان باورش بیشتر، شدند  نژاد و به احمدی

  های نمایش انتخابات و تقلبات و رأی بجای توجه به واقعیتو 
احمدی نژاد را در شعارهای انتخاباتی او ! های آن، دلیل رأی باالی سازی

کنند و بر این گمانند که شعارهای او با تمرکز بر روی  جستجو می
های اقتصادی، رفاهی، معیشتی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و  زمینه

در این . دست جامعه را جلب کرده است اقشار محروم و تهیتبعیض، 
ها مردم بدون هیچ شناختی از احمدی نژاد به او  صورت یا این میلیون

دانند  بینانه نیست، و یا مردم می وجه واقع هیچ اند، حکمی که به رأی داده
در این صورت از . احمدی نژاد نامزد کدام گروه و نهاد و جناح است

ند مگر اقتدارگرایانی که احمدی نژاد نامزد آنان است، پرس خود می
یعنی حاکمان جمهوری اسالمی، خود عامل ایجاد وضع کنونی و 

های موجود محصول حاکمیت آنها نیست؟ اگر قرار بود چنین  نابسامانی
عملی شوند، چرا رویسان جمهور پیشین تا کنون » انتخاباتی«های  وعده

توان تصور کرد که بخشی از مردم   البته میگامی در این راه برنداشتند؟
توان چند میلیون  دست فریب چنین شعارهائی را بخورند، ولی نمی تهی

نفر از این اقشار را تا بدان حد ساده لوح پنداشت و نتیجه گرفت آنها 
. اند نژاد رأی داده احمدی کارانه به گونه شعارهای فریب صرف این به

ر نیز کمتر یا بیشتر شعارهائی از این دست عالوه بر این نامزدهای دیگ
مطرح کردند و آقای کروبی حتی وعدۀ پرداخت ماهیانه پنجاه هزار 

ها نفر را داده بود، ولی معلوم نیست که چرا این  تومان به میلیون
 .های او را نخوردند عارها و وعدهها تن فریب ش میلیون

ول با همۀ نژاد که در دور ا نکته دیگر این که آقای احمدی
نام او اعالم شد، ناگهان در  ها، پنج میلیون و هفتصد هزار رأی به تقلب

حتی اگر هم ! آورد  میلیون رأی بدست می17فاصلۀ یک هفته بیش از 
حساب او منظور کنیم، باز هم تا  بخشی از آرأ الریجانی و قالیباف را به

 . میلیون فاصله زیاد است17
 های سیاسی داخل  نامزدها و گروهها از زبان سایر افشاء تقلب

یافته  موارد انکارناپذیری از جریان تقلب بزرگ و سازمان در باال به
در اینجا اظهارات و اعتراضات سایر نامزدها . اشاره کردیم» انتخابات«

 : کنیم و برخی جریانات سیاسی داخل را نقل می
، توسط »انتخابات«مهدی کروبی که در لحظات آخر پایان 

، بجای نفر دوم، نفر سوم اعالم شد، شدیدترین »رای نگهبانشو«
، »شورای نگهبان«های  تقلب انتخاباتی و دخالت ها را نسبت به واکنش

های خود از  بسیج و سپاه در آن، از خود نشان داد و از کلیه مسئولیت
مجمع تشخیص مصلحت «و عضویت در » مشاورت رهبری«جمله 
یک کنفرانس مطبوعاتی و در مصاحبه با گیری کرد و طی  کناره» نظام

ها شدیدأ  ضمن افشاء تقلب» رهبر«ای به  و در نامه» الحیات«روزنامه 
 .اعتراض کرد» انتخابات«جریان  به

در این «:  خرداد از جمله گفت28کروبی در مصاحبه مطبوعاتی 
رابطه الزم است دو نکته را ذکر کنیم، نکته اول دخالت بخشی از 

نظامی در انتخابات بود که در این راستا اسناد و مدارکی  نیروهای شبه
این . نکته دوم اعمال نفوذ نیروهای یک نهاد نظامی است. وجود دارد

گیری  درگیری و زد و خورد شده و رأی ها منجر به مسئله در برخی حوزه
 . »چندباره از افراد صورت گرفته است

ر جریان انتخابات توسط در رابطه با تغیی» الحیات«او در مصاحبه با 
های نیروهای  در این مدت تحرکات و فعالیت«: گوید سپاه و بسیج می

مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای بسیج افزایش یافت و 
هائی در مراکز نظامی و  طبق اطالعات بدست آمده، دیدارها و نشست

وی ). 612، شماره »انقالب اسالمی«نقل از  . (»...ها برگزار شد پادگان
در روز انتخابات از وزیر کشور «در همین گفتگو اضافه کرد که 

خواستم که زمان انتخابات را تمدید نکند، زیرا هدف از این امر تمدید 
وزیر کشور . گیری خالی است، تغییر آرأ است در زمانی که مراکز رأی

قرار تهدید متوسل نخواهد شد ولی گفت تحت فشار  تأکید کرد وی به
 ).همان منبع(» گرفته است

: نویسد از جمله می» رهبر«ی اعتراضی خود به  کروبی در نامه
جانب قبأل  هائی از سپاه و بسیج را این موضوع دخالت احتمالی بخش«
ام  عرض جنابعالی رسانده بودم و آن گونه که شنیده صورت حضوری به به

جنابعالی   آن را بهای وزرای کشور، اطالعات و دادگستری نیز طی نامه
منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع آن شده 

 . »بودند
پور، وزیر کشور رفسنجانی و رئیس ستاد انتخاباتی کروبی  محتشمی

انجمن . مسیر انتخابات را منحرف کردند«: نیز در این ارتباط گفت
آن  طه کرده و بهنفوذ کرده، آن را احا“ شورای نگهبان“حجتیه که در 
 . »دهد، چنین حوادثی را بوجود آورده است نظر مشورتی می

نیز » سازمان انقالب اسالمی«، »حزب مشارکت«معین و حامیان او 
اعتراض کردند و همۀ آنها به تقلب » انتخابات«جریان  نسبت به

کنندۀ سپاه و  یافته، اعمال نفوذ تعیین های سازمان ، دخالت»انتخابات«
در این انتخابات و اعالم نتیجۀ آن طبق » شورای نگهبان «بسیج و

 . اند خواست این نهادها اشاره کرده
چنین  اند، هم تردید مردم ایران که خود شاهد این نمایش بوده بی

های داخلی و خارجی که از نزدیک  ها و رسانه نمایندگان خبرگزاری
 تا قبل از حداقل(گیری  های رأی ناظر خلوت بودن بسیاری از حوزه

دانند که آرأ اعالم شده و  اند، بخوبی می بوده) گیری تمدید وقت رأی
ها است و بقول آقای کروبی  سازی ها و رقم نژاد نتیجۀ تقلب رأی احمدی

معهذا . » میلیون ایرانی دو میلیون هم این واقعه را باور ندارند70از میان «
کوشد از  ری اسالمی میاین امر که جمهو نیروهای اپوزیسیون با توجه به

نژاد برای نشان دادن  رقم مشارکت اعالم شده و رأی ساختگی احمدی
برداری کند، وظیفه  جمهور بهره مشروعیت خود و پایگاه اجتماعی رئیس

ها  های آن و افشاء تقلب و هدف» انتخابات«دارند با روشن ساختن بازی 
این واقعیت در یافته در آن و انعکاس گسترده  های سازمان و دخالت

 .اثر سازند میان مردم ایران و جهان، این تالش را خنثی و بی

 طلبان ریاست جمهوری و اصالح» انتخابات«
انتخابات ریاست جمهوری عالوه بر نمایش تقلبات و رسوائی نظام، 

طلبی و نیروهائی  میدان آزمایش دیگری بود برای بقایای جریان اصالح
سازمان مجاهدین «، »نهضت آزادی«، »یحزب مشارکت اسالم«از قبیل 

ماه قبل از انتخابات، روحیه مردم و گرایش  تا یک... و » انقالب اسالمی
فعالیت نیروهای . بود» انتخابات«شرکت در  آنها حاکی از عدم تمایل به

ها پیرامون این  سیاسی آزادیخواه در داخل و خارج از کشور و روشنگری
ری اسالمی فاقد معنا و محتوا است، واقعیت که انتخابات در جمهو

اختیاری  و نمایش بی» دولت اصالحات« سال تجربۀ 8اضافه  به
عواملی بود که گرایش » انتخابی«جمهور و سایر نهادهای  رئیس

موارد مختلف . کرد تر می شرکت در انتخابات را هر روز ضعیف به
دوری   بهها نیز گواه بارز این روند و حاکی از تصمیم مردم نظرسنجی

 . های رأی بود ها و صندوق جستن از حوزه
طلب و  های اصالح در چنین فضای تحریم گسترده، گروه

بازانی که همواره در آرزوی گرفتن سهمی از قدرت  سازشکاران و وسط
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و معرفی نامزد، برای » خواهی دمکراسی«اند، با برافراشتن پرچم  بوده
وارد صحنه » انتخابات« در شرکت شکستن تحریم و برانگیختن مردم به

شورای «زنی برای پذیرش نامزدشان توسط  شدند و تکاپو و چانه
ها،  اعتناء به این تالش بی» شورای نگهبان«. را آغاز کردند» نگهبان

های حاکم را  صالحیت آقای معین را رد کرد و فقط نامزدهای گروه
از شرکت روشن است که ادامه چنین سیاستی مردم را . دانست» صالح«

های  کرد و عاملی برای خلوت ماندن حوزه دور می» انتخابات«در 
بخشی از حاکمیت . گیری و پائین آمدن رقم مشارکت مردم بود رأی

، یعنی پذیرش نامزد »تر سنجیده«نگران از ایجاد چنین شرائطی، اقدامی 
سبب » حکم حکومتی رهبر«طلبان را ضروری دانستند و سرانجام  اصالح

دو نامزد دیگر، مصطفی معین و محسن » شورای نگهبان«شد تا 
 . راه دهد» انتخابات«کهرعلیزاده را به 

میدان آمده  ها و شعارهای حاکمیت قانون به آقای معین که با وعده
تن نخواهد » حکم حکومتی فراقانونی«بود و قبأل اعالم کرده بود که به 

نتیجه . »وار روبرو شدبا انتخابی دش«گوید  گونه که خود می داد، همان
این نامزد ریاست .بود» حکم فراقانونی«پذیرش » انتخاب دشوار«این 

جمهوری که خود را مدافع قانون و مجری و حافظ قانون اساسی معرفی 
نظر از محتوای ارتجاعی و ضددمکراتیک قانون  صرف(کرد،  می

فیای ها را در برابر ارادۀ ما در همان نخستین گام عملی دست). اساسی
 .باال برد» حکم فراقانونی رهبر«حاکم و 

عالوه بر آشکار ساختن ضعف، » حکم حکومتی«قبول 
دلیل امید آنها به  طلبان، در عین حال به پذیری آقای معین و اصالح تسلیم

این امیدواری و این گونه استنتاج از فرجام . بود» انتخابات«نتیجۀ 
یابی آنها از اوضاع جاری و دهد که ارز نشان می» انتخابات«احتمالی 

پایه، دور  شرائط واقعی و نیروهای حاکم بر نظام تا چه اندازه سطحی، بی
 . آمیز بوده است از واقعیت و توهم

 هزار رأی 54 میلیون و 4پس از اعالم نتایج دور اول آقای معین با 
 میلیون رأی حداکثر رائی بود که 4عبارت دیگر  به. نفر پنجم شد

ان پس از بکارگیری همۀ توان خود و متحدین خویش طلب اصالح
طلبی در  این در حقیقت آخر خط جریان اصالح. دست آورند توانستند به

 میلیون رأی 4  میلیون رأی خاتمی به22کاهش . محدودۀ نظام است
طلبان و  گردانی مردم از اصالح آقای معین گواه تردیدناپذیر روی

 .  نظام است الحبازان و ناامیدی آنها از اص وسط
حکم حکومتی «آمیز  شکستن تحریم گستردۀ پذیرش حقارت

» انتخابات«بازان در این  طلبان و وسط تنها اقدام جبهه اصالح» رهبری
، اینان پرچم مشاهدۀ همۀ »انتخابات«پس از اعالم نتایج دور اول . بود

ن ای برای بیرو ها و اعتراض به آن و با این که این نتایج شبهه تقلب
قماری  نهاد، همۀ اعتبار خود را به نژاد باقی نمی آوردن نهائی احمدی

گاه از  ای که هیچ گونه ای نابخشودنی، به گونه دیگر گذاشتند و این بار به
. بازی ادامه دادند حافظۀ مردم و نیروهای آزادیخواه زدوده نخواهد شد، به

تایج دور اول، های متحد آن، پس از اعالم ن طلبان و گروه جبهۀ اصالح
و ترغیب  » انتخابات«دور دوم  ای را در کشاندن مردم به کارزار وسیع

 . هاشمی رفسنجانی سازمان دادند آنها به رأی دادن به
فاشیسم «اینان با ایجاد فضای ترس در جامعه، با ترساندن مردم از 

نژاد مستقر خواهد کرد به ااشکال گوناگون  که گویا احمدی» مذهبی
جمهور مطلوب  عنوان رئیس ر هاشمی رفسنجانی و تبلیغ او بهتطهی به

 سال فساد و 27در این تبلیغات هاشمی رفسنجانی، این نماد . پرداختند
جنایت نظام و از عامالن اصلی استقرار استبداد دینی و حفظ و ادامۀ آن، 
از عامالن اصلی کشتار آزادیخواهان و سازماندهی ترور در داخل و 

 سال و قربانی 8مدت  ر، از مسببین اصلی ادامۀ جنگ بهخارج از کشو
های مادی و معنوی کشور و  کردن صدها هزار نیروی انسانی و ثروت

 شبکۀ اقتصادی مافیائی با شرکت  گیری از قدرت، یک کسی که با بهره
خواری، گسترش  خانواده و بستگان خود بوجود آورده است و رانت

عنوان  های او است، به  ملی از میراثهای فساد مالی و چپاول سرمایه
ساالری اعتقاد دارد، مدافع انقالب و  مردم شود که به کسی معرفی می

 ...جمهوری است، برای آشتی ملی در تالش است و 

رفسنجانی  رأی دادن به دکتر ابراهیم یزدی در دعوت مردم به
بوده مردم نباید اجازه دهند انقالب و جمهوری از دستشان ر«: گوید می

شود و باید بروند به فرد دیگری رأی دهند که علیرغم همۀ ایرادات و 
!! »ساالری اعتقاد ندارد مردم ای که به بهتر است از یک نظامی... انتقادات 

در دست » جمهوری«و » انقالب«اکنون  طبق این تبلیغات والقائات، هم
 جمهوری مردم است و برای این که از دستشان ربوده نشود، باید ریاست

کار آقای  البته به. رفسنجانی بسپارند تا از آنها پاسداری کند را به
نیز وارد است ولی بهر حال برخالف آن » ایرات و انتقاداتی«رفسنجانی 

امضاء  ای به چنین در اعالمیه هم. ساالری اعتقاد دارد مردم نظامی، او به
 ظاهرأ شبح ای دیگر که طلبان و عده و اصالح» نهضت آزادی«فعاالن 

ترس از فاشیسم آنها را به امضاء اعالمیه واداشته است، هاشمی رفسنجانی 
تنها نامزدی که همگان را آشکارا به مقابله با افکار متحجرانه «عنوان  به

معرفی شده » خواند آشتی ملی فرامی و ارتجاعی اقتدارگرایان و دعوت به
امید تداوم  به«خابات شود در مرحلۀ دوم انت است و از مردم خواسته می

ایشان رأی  طلبی و استقرار جبهه دمکراسی و حقوق بشر به جنبش اصالح
 !»دهند

هاشمی . بازان ها و استیصال وسط بازی این است سرنوشت وسط
اتهام جنایت علیه  رفسنجانی این نماد استبداد و جنایت، کسی که به

پرنسیپی اینان  دادگاه کشانده شود، در استیصال و بی بشریت باید به
اینان با . شود مدافع و عامل استقرار دمکراسی و حقوق بشر تبدیل می به

اند، بلکه  گری رفسنجانی پرداخته این گفتارها نه تنها به تطهیر و مشاطه
نمایش  در عین حال درک خود را از دمکراسی و حقوق بشر به

 . اند گذاشته
مرحلۀ دوم  بهبازان برای کشاندن مردم  در تالش گستردۀ وسط

 . هاشمی رفسنجانی چند پرسش بدون پاسخ ماند انتخابات و رأی به
نهاد ریاست جمهوری از لحاظ حقوقی به استناد قانون اساسی و : الف

 سال تجربۀ ریاست 8ویژه  استناد تجربۀ طوالنی، به از لحاظ عملی به
 طلبان نهادی فاقد اختیارات و حکومتی صوری جمهوری خاتمی و اصالح

است تحت فرمان دولت واقعی که طبق قانون اساسی در دست نهادها و 
بازان با  طلبان و وسط معلوم نیست اصالح. های فائقه دیگری است قدرت

بینانه و کدام زمینه برای تغییر این  کدام امید و بر اساس کدام تحلیل واقع
یز را شوند، همه چ اهمیت قائل می» انتخابات«همه برای این  واقعیت این

زنند و خود را وسیله کار رفسنجانی قرار  به سرنوشت آن گره می
 . دهند می

 اینان پس از دور اول انتخابات، همگی از تقلب بزرگ سخن :ب
با تمهیدات خاص، یک حزب «: حزب مشارکت اسالمی نوشت. گفتند

پادگانی بدون نام و نشان و شناسنامه سیاسی و با امکانات گسترده و 
نتیجۀ انتخابات را ... ها و امکانات رسمی   و استفاده از بودجهغیرقانونی

کاران نیز تا  ترین محافظه بینانه سمت و سوئی سوق داد که حتی خوش به
نیز در اطالعیه » جمعیت نهضت آزادی«. »کردند بینی نمی این حد پیش

های دیگری همین مطالب را تکرار کرد و از   تیر خود با جمله11
و » نظامی در انتخابات های نظامی و شبه غیرقانونی سازمانهای  دخالت«
سخن گفت » های گسترده و هدایت آرأ بسوی کاندیدای خاص تقلب«

دور » انتخابات«دو روز پس از » سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«و 
دخالت نهادهای نظامی و اداری تشکیالتی «اول در بیانیه خود از 

با صرف بودجۀ هنگفت از «کند که  میگفتگو » سراسری در انتخابات
 . »ای دیگر رقم زد گونه سرنوشت انتخابات را به... المال  بیت

فعل و  ها با توجه به حال این پرسش مطرح است که این دن کیشوت
. خواهد سرنوشت دور دوم را تغییر دهند برده چگونه می انفعاالت نام

های غیرقانونی و   دخالتچیز گواه آن است که گویند همه اینان وقتی می
های  نظامی در پی تقلب یافتۀ نیروهای نظامی و شبه اقدامات سازمان

ها است، چرا بجای  نژاد از صندوق بزرگ برای بیرون کشاندن احمدی
جای دوری  تمرکز کار بر افشاء این نقشه و بسیج مردم در این جهت، به

 تعیین شدۀ آن، به جستن از صحنه انتخابات قالبی و رئیس جمهور از قبل
» انتخابات«شرکت در  دهند و مردم را به رونق این نمایش ادامه می
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کنند و مهرۀ فاسد جنایتکاری چون رفسنجانی را آلترناتیو  دعوت می
 . دهند قرار می
برده در هیاهوی تبلیغاتی برای دور دوم  های نام گروه: ج

 جو ترس از این با تأکید بر خطر برآمدن فاشیسم و ایجاد» انتخابات«
جبهه . خطر، سعی کردند برای هاشمی رفسنجانی رأی درست کنند

برای جلوگیری از خطر فاشیسم «: مشارکت در اعالمیه خود نوشت
مذهبی، دست خود را بسوی همۀ نیروهای حامی آزادی، دمکراسی و 

خطر فاشیسم و از میان «: آقای معین گفت.! »کنیم حقوق بشر دراز می
سازمان مجاهدین انقالب «و »را جدی بگیریم... دم رفتن نقش مر

در پی حذف و ... تفکری پیشواساالر «هشدار داد که » اسالمی
 . »است... پاکسازی تمامی مخالفان و منتقدان فکری و سیاسی 

ی معلوم نیست در این نظام مردم کدام حق و نقش را دارند که آقا
پاکسازی منتقدان » خطر«معین و دوستانش از دست رفتن آن و نگران 

از این . نژاد در پی آن است اند که احمدی و مخالفان فکری و سیاسی
پرسش این . پردازیم کنیم و به پرسش اصلی می نظر می مطلب صرف

است که آیا خطر فاشیسم از جانب همان نیروهائی است که سرنوشت 
ل خود رقم زدند و با زور و جعل و تقلب، با بسیج می انتخابات را به

صرف میلیاردها تومان از بیت «، با »نظامی نیروهای نظامی و شبه«
نژاد را تحمیل کردند؟ در این صورت این نیروها آن  ، احمدی»المال

اکنون نیز قادرند همه چیز را  گونه که خود شما هم اعتراف دارید هم
اند و یا از حمایت حاکمین  نیز بر نظام مسلطآنها هم اکنون . تعیین کنند

. شود های نظام توسط آنها و حامیانشان تعیین می برخوردارند و سیاست
ها و نظارت  تشخیص دهندۀ صالحیت» شورای نگهبان«، »نهاد رهبری«

گر،  ، دستگاه قضائی سرکوب»انتخابات«کننده و تعیین کننده فرجام 
ت، نیروهای امنیتی و نظامی، سپاه صدا و سیمای سازماندهنده تبلیغا

هم اکنون در ... پاسداران، بنیادهای متعدد مالی و اقتصادی، قوه مقننه و 
حتی قوه مجریه نیز که رسمأ در اختیارشان نیست، . دست آنها است

های آنها است، آن هم تا بدان حد که  عمأل تابع تصمیمات و خواست
دوره نهم را » انتخابات«تضحانه سیاق آنها مف طلب به جمهور اصالح رئیس

 .خواند می» ترین انتخابات بعد از انقالب سالم«
با تعیین رئیس جمهور جدید که وظیفه کارگزار و تدارکچی را 

یابد؟ و این تغییر چگونه و تا چه حد  دار است چه چیز تغییر می عهده
استقرار یک استبداد «و » فاشیسم مذهبی«است که در توضیح آن از 

رود؟ آیا در نظام جمهوری اسالمی با قانون اساسی،  سخن می» خشن
جمهور همه چیز دگرگون  ساختارها و نهادهای آن با آمدن یک رئیس

ها پیش از آن که در خدمت مقابله با  ها و نوشته شود؟ این گفته می
قاشیسم مدهبی مفروض باشد، در خدمت بزک کردن استبداد مذهبی 

ان دادن ماهیت آن است و بر این واقعیت واقعأ موجود و دگرگون نش
 سال است در ایران حاکم 27گذارد که استبداد دینی  سرپوش می

واره قدرت را در دست  های مافیائی در این استبداد، هم باشد و شبکه می
 . اند داشتۀ

نژاد  اید که با ریاست جمهوری احمدی اما اگر شما بر این عقیده
های مشخص شما در  و استراتژی و سیاستآید، برنامۀ شما  فاشیسم می

خواهید مردم را  مقابله با این فاشیسم چیست؟ چگونه و چه وقت می
کشانید؟ اقدام و مقابله با این  مبارزه به علیه این فاشیسم بسیج کنید و به

های نخست انجام  فاشیسم قاعدتأ باید از همان ابتدأ و از همان لحظه
گوئید و  اگر راست می. ر گذشته استگیرد و نه وقتی که کار از کا

اید باور دارید، وارد عمل شوید و مبارزه با این  اگر بر آنچه گفته
این . فاشیسم را قبل از سر بلند کردن و نیرومند شدن آن سازمان دهید

 .گوی و این میدان
سو با  های هم طلبان و گروه کرد اصالح و عمل» انتخابات«آزمون 

دی که اشاره کردیم، چند نکته مهم دیگر را نشان ها، عالوه بر موار آن
 :این نکات از جمله عبارتند از. توان آنها را نادیده گرفت داد که نمی

فقدان بینش و درایت سیاسی در آنها و ناتوانی در شناخت و تحلیل  -
 .اوضاع واقعی

 .ها و اصول اخالقی و سیاسی فقدان پرنسیب -
راهی با آن در هر شرائطی  و همکاری  نظام و آمادگی هم وابستگی به -

 .و تالش در حفظ آن
 -رغم داشتن انتقادات و افتخار اصالحات  به-وابستگی اینان به نظام

گیری  برخی از اینان از همان آغاز شکل. وجه امری تازه نیست هیچ به
های مؤثر این نظام  مثابه مهره ها پس از آن به جمهوری اسالمی تا سال

های  ی از نوع آقای دکتر ابراهیم یزدی از لحظهکسان. اند عمل کرده
خروج خمینی از بغداد به کویت و پاریس و پس از آن در ایران همواره 
از کارگزاران وی و از مدافعان سرسخت نظام دینی و جمهوری اسالمی 

گذاران نهادهای ضد آزادی این نظام از قبیل  او از جمله بنیان. بوده است
بازی برای  طلبی و وسط فرصت. های انقالب است سپاه، بسیج و دادگاه

های او است و این را چه در زمان  گی سهیم شدن در قدرت از ویژه
اقامت در پاریس و چه در ایران در زمان شرکت در حاکمیت و چه 

رغم انتقاد از برخی  به. واره نشان داده است امروز هم پس از آن تا به
نظام و قانون  بوده و بر التزام بهکردهای نظام پیوسته مدافع آن  عمل

 . اساسی آن تأکید داشته است
 جمهور جدید و آرایش قوای جدید در حاکمیت رئیس

گیری اوضاع ایران و از جمله تحوالت در نیروهای حاکم نشان  پی
دورۀهفتم مجلس، ما با » انتخابات«ها پیش و قبل از  دهد که از مدت می

دید و مĤأل جابجائی در نیروهای گیری توازن قوای ج یک روند شکل
های مهم این  مجلس هفتم یکی از پله» انتخابات«. حاکم روبرو هستیم

 . تغییر و گام نخست در جهت این استراتژی بود
گام قدرت و خلع ید از  مضمون اساسی این تغییر، تصاحب گام به

های  مافیای قدیمی توسط نسل بعدی و مافیای جدیدی است که در سال
هسته اصلی مافیای جدید . های گوناگون قدرتمند شده بود  در عرصهاخیر

، بخشی از کادرهای )سپاه و بسیج(نظامی  را نیروهای نظامی و شبه
ای از مدرسین و محصلین مدرسه  امنیتی، قضائی نسل بعد از انقالب، عده

حقانی، آخوندهائی چون مشکینی و مصباح یزدی و وابستگان حجتیه 
های گذشته با   امنیتی در سال-این شبکۀ مافیائی نظامی. دهند تشکیل می

ها  ها، فرودگاه استفاده از قدرت و موقعیت خود و سلطه در بنادر، اسکله
و بنیادها و میلیاردها دالر درآمد از قاچاق و شرکت در معامالت 

یک قدرت مالی بزرگ تبدیل شده و نفوذ مافیائی خود را در  بازرگانی به
ها و  اهرم این نیروی جدید با توجه به. ز گسترش داداین عرصه نی

امکاناتی که در اختیار داشت، هر روز بیشتر در جهت تصاحب کامل 
در مراحل . قدرت و خارج ساختن رقباء مافیای قدیمی گام برداشته است

های تسخیر قوه مقننه و قوه  ویژه هدف مختلف استراتژی این نیروها به
 .طلبان بود  دو در اختیار اصالحمجریه قرار داشت که هر

 آنها توانستند قوه مقننه 82مجلس هفتم در اسفند ماه » انتخابات«با 
تشخیص . دنبال آن اشغال قوه مجریه را تدارک دیدند را قبضه کنند و به

این حرکت و استراتژی جدید کار دشواری نبود و شماری از نیروهای 
نگارنده در مقاله . ه بودندبینی کرد ها قبل آن را پیش سیاسی، مدت

این   به86شماره » طرحی نو«در » انتخابات مجلس هفتم و نتایج آن«
دست کردن حاکمیت پرداخته و  تالش این نیروها برای یک موضوع و به

با تسخیر رسمی مجلس هم از ... خواهان  تمامیت«: از جمله نوشت
ن ریاست شدند و هم زمینۀ گرفت طلبان رها می های اصالح مزاحمت

نیز در بیانیۀ افشاء » دفتر تحکیم وحدت«. »ساختند جمهوری را فراهم می
: این موضوع اشاره کرده است ای در مورد انتخابات مجلس هفتم به گرانه

نشان از تصمیم ... کردهای نهاد انتصابی  نحوۀ عمل و مجموعۀ روی«
 منابع قدرت برای مصادرۀ کلیه مناصب حکومتی در قوای مختلف و

انتخابات ریاست جمهوری سال ... دست و مطیع دارد ایجاد حاکمیتی یک
دست سازی حاکمیت خواهد  آینده، آخرین مرحله در استراتژی یک

سازی حاکمیت و تعیین احمدی  دست بطوری که مشاهده شد، یک. »بود
طلبان و  جمهور و نمایندۀ این نیروها که اصالح عنوان رئیس نژاد به

ا آنها، ناگهان آن را خطر فاشیسم اعالم کردند، سو ب نیروهای هم
 . وجه چیزی تازه و غیرعادی نبوده است هیچ به
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دوره نهم ریاست جمهوری در واقع بخش دوم » انتخابات«
سازی و ادامۀ روند آشکاری است که با  دست استراتژی یک

هدف اصلی این استراتژی نه . مجلس هفتم آغاز شده بود» انتخابات«
های داخلی و خارجی جمهوری اسالمی، بلکه   در سیاستتغییراتی

های  رقابت.  امنیتی است-قبضه کامل سه قوه توسط مافیای نظامی
نژاد و قالیباف و الریجانی و رفسنجانی نیز نه  انتخاباتی میان احمدی

بخاطر اختالف اساسی در برنامه، بلکه بر سر قدرت و آرایش قوای 
 .حاکمیت است

 امنیتی و نسل جدیدی که در پی -یای نظامیشک نیست که ماف
اقتضای  تحکیم قدرت خویش و تسخیر تمام مناصب حکومتی است، به

گر در آن خواهد کوشید  الهی و سرکوب نفوذ نیروهای مرتجع حزب
گرای خود را در جامعه رواج دهد و با نشان دادن  های واپس ارزش
ارعاب   برای این منظور بهتمکین وادار سازد و های تیز، مردم را به دندان

ولی نتیجه این چالش و مصاف نه . و بعضأ سرکوب هم توسل جوید
نشینی ناگزیر حاکمیت در  عقب، بلکه عقب کشاندن جامعه به بخاطر

ویژه زنان و جوانان دستاوردهائی  مردم ایران به. برابر مردم خواهد بود
دست   بههای جسورانه پاس ایستادگی را که در روندی طوالنی به

اند، بسادگی از دست نخواهند داد و از آنها در برابر یورش  آورده
ویژه این که   پاسداری خواهند نمود، به- از هر نوع-نیروهای حاکم

شرائط جهانی و حساسیت افکار عمومی جهان پشتیبان مؤثر این 
 .مقاومت است

دست شدن حاکمیت در حقیقت هم از  نکته دیگر این که، یک
با . زیان نیروهای حاکم است لی و هم از نظر خارج بهلحاظ داخ

طلبان میان مردم و نظام ایجاد کرده  فروریختن دیوار حائلی که اصالح
خواهان اقتدارگرا بطور مستقیم در برابر مردم  بودند، از این پس تمامیت

ای مسئول مستقیم تمام  گیرند و بدون هیچ توجیه و واسطه قرار می
هند بود و در نتیجه در معرض ضربۀ مستقیم مردم قرار ها خوا نابسامانی

در سطح جهانی نیز جامعه جهانی بجای روبرو بودن با . خواهند گرفت
کننده  های گمراه های تزئینی خاتمی و توجیهات و سخن پردازی ویترین

و فریب دهنده او و دستگاهش، بطور مستقیم با این نظام و نمایندگانش 
 .و بدون روتوش آن روبرو خواهند بودو با منصوبان واقعی 

 
 ... جنگ جدید

 
 خدایان آور مرگ ضربۀ و ددمنشانه قتل این از توان می چگونه

 فلسفۀ توسط که اعتقادات جهنم این از توان می چگونه یافت؟ رهایی
 توان می چگونه گریخت؟ شود، می پاسداری »مقدس آب« آور خفقان
 »آبشار نورانی« جلوۀ که ار آفرینی عشق و عصیانگر خالق، تفکر

 بازیافت؟ است تزارا تریستان
که خدایان را  انسان به جای آن. پاتافیزیک :ممکن فرار راه تنها

 ...شود خندد و به موجودی از ناکجا بدل می بنامد به آنان می» تفاثک«
 عبادت و جنگ

 جا همه در و رود می جنگ به دار، ، سرباز گروه طالیهکاممبر
 .شود نمی کشته هرگز و جنگد یم ببر همچون
 ها، اسب“. است او کالم تکیه “است ارتش قدرتِ دیسیپلین، “
 ).اودیسه (“اند کرده ماالمال را دشت ها سالح برق و پیادگان

با . رود چنان پیش می رود و هم رود، پیش می کاممبر پیش می
ملی گیرد و او آنها را با تح وجود همه موانعی که بر سر راهش قرار می

» ام یا نه؟ من مرده«زند  کند و یا دور می ناپذیر یا برطرف می انکار
 .دار پرسد از خویش این هاملتِ طالیه می

او به . کند اندازد و دعا می آفرایم کاممبر خود را به خاک می
او به خاک . کند مناجات می» اش پرندگانِ کودکی«درگاه خدا و 

 . تا ناپاکان را به جای خود بنشاندکند که یاریش دهند افتد و دعا می می

تواند پاکان را به سوی پیروزی رهنمون گردد؟  ای می چه پدیده
پس جنگ چیزی نیست جز یک مناجات برای تبدیل شر به . جنگ
. جنگ ادعیه. ادعیۀ جنگ. آفریند یک دعای بیرحمانه که عشق می. خیر

سرودی ... و همچنان. فرشی از بمب و فرشی از دعا. موشک و دعا
پیروزی اما، جنگ را با درخشش همۀ . آمیز آور، نجوایی گالیه رنج

 .آفتابِ آخرین روزهای بهار. هایش توضیح خواهد داد زیبایی
 

 بوفۀ سرد
دو ماشینِ . کند و ماشینِ دعا، جنگ ماشینِ جنگ، دعا تولید می
این پیوندِ . ها ها و مناجات کشتارگاه. پرتحرک پیوسته و وابسته به هم

او . آمیزِ جنگ و دعا از برای چه؟ برای آنکه خدا برخاسته است نونج
جنگی بر خطا، جنگی دروغین بدون . مرده بود، او سرد بود و جنگ نیز

آن را . خدای سرد هرگز جنگی را آغاز نکرد. کشته با کاله نرمِ برژنف
شکل، خدای اتمی و خدای  او خدایی بود میرا، خدایی بی. اعالن هم نکرد

منجمد کننده و متبلور . زای یک تهدید کاذب در جهانی دوقطبی توحش
 . کنندۀ جهان

های دوقلو، اینک برخاسته  بعد از ریزشِ دیوار و پس از سقوط برج
. داغ است. دهد است و خبر از انبوهِ آتش و ویرانی و اجساد مثله شده می

. ستردگ کند و ترور و کشتار می ور می شعله. افروزد غرد و جنگ می می
 .آالید، این خدای غضب، آتشفشان مرگ جهان را به خون می

 
 تولد دوباره

وار عبادت را سبب  خیزش خدا، تولد دوبارۀ جنگ و شوق دیوانه
آن پدیدۀ سوم . سازد پیوند جنگ و دعا چه چیزی را ممکن می. گردید

اما کدام خدا؟ خدای . کند چیست؟ همان خدا که این پیوند را ممهور می
 . امروز هر دعا، دعای عشق است و هر جنگ، جنگ عشق.عشق

 
 فروشان بازار کهنه

زای  ها که جنگ وحشت در واقع خامۀ این کیک، نه جنگ تمدن
در . این خدایانِ یکتاپرستان تا کنون ناقض یکدیگر بودند. خدایان است
زیستیِ  هم.  نفوذ خود را داشتند زیستند و هر کدام، حوزۀ حاشیه می
ای که  زای هسته مجاورتِ ساکت و وحشت. یزِ واقعیتِ سردآم مسالمت

پیروزی هریک به «. سازد فکر را از نابودی محتومِ جهان منحرف می
 ).هانا آرنت(» مفهوم نابودی هر دو است

. کنند ها سقوط می شوند و برج امروز اسرار یریشو افشا می
دگان گیرد و به حلقۀ رقصن جنگ خدایان را جشن می» سازی جهانی«
اهللا، گاد و یهوه با موهای آشفته . کند پیوندد و خود را نیز جهانی می می

خیزند؛ از درونِ کمینگاه، سرشار از حسد و  گران خویش برمی از خواب
غرند و هریک دیگری را به نام عشق، به قتل  نفرت به یکدیگر می

خدایی به  برآنند که از تک. رسانند تا بر بازارِ اعتقادات، سروری یابد می
جانبه همچون وودوی  یک خلسۀ خونین سه. یگانه خدای یگانه برسند

خورده، کاالی بنجل  فروشانی که برای خلق فریب همچون فرش. میرا
خدایانِ . برعکس. کند جنگ، مؤمنین را احیا نمی. کنند خود را تبلیغ می

 . خوانند کنند و به جنگ فرامی یکتاپرستان، آنان را تحریک می
ها به روایت هومری که همگان را به خاک و خون  غولجنگِ 

. دهد عامِ ابدی انسان را نوید می ظهور دهشتزای خدایان، قتل. کشد می
جنون، خلسۀ . ناک، جبارانه و مرگ آفرین خدایان خودکامگیِ غضب

 .آغاز هولناکِ بربریتی طاقت فرسا. مستانۀ قدرتی دروغین
 

 درجه حرارت
خدایِ انسانِ . موضوع درجه حرارت: یاتیک سئوال در زمینۀ اله

این . یکتاپرست، زشت یا زیبا، سخت یا نرم، مهربان یا غضبناک نیست
خدای قطبیِ جنگ سرد، در یک جهان . خدا یا سرد است و یا گرم

خدای بالندۀ جنگ گرم، در جهانی گلوبال، آتش . زد دوقطبی چرت می
 .ستردگ کند و بحران، در سراسر گیتی دامن می تف می
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ها ابتدا پا بر زمینِ  چرا؟ زیرا انسان. شوند خدایان، داغ متولد می
های معتدل پخش شد و  هنگامی که بشر در سرزمین. گرم نهادند

و حال که . تعصبات مذهبی، رو به کاهش نهاد، خدایان سرد شدند
اند، دوباره خدایان گرم و  مومنین به نقطۀ اوج اعتقادات خود رسیده

سوزند، جهان همراه با آنان  و هنگامی که خدایان می. شوند ور می شعله
. گدازد همه چیز می. گیرد های آتش قرار می جهان درون شعله. سوزد می

 .شوند همه تشنۀ جنگ می. کند ها را دچار تب می گدازش الهی، انسان
شود، حتا دمای  هستی در تمامیت خویش حامل گرمای خدایان می

 .زمین
 

 گامنوزادانِ نابهن
 . نخستین جنگ جهانی، فاشیسم و کمونیسم را به ارمغان آورد

 .جنگ جهانی دوم، به سوی جنگ سرد راه گشود
در . پایان جنگ سرد، جنگ امروزینِ یکتاپرستان را سبب گردید

جنگ میان : اند روند تاریخ بارها خدایان گلوی یکدیگر را فشرده
های صلیبی در  گ؛ جن)711-1492(مسیحیان و مسلمین در اسپانیا 

آنچه کامال تازگی دارد این است که ) . 1095-1291(سرزمین مقدس 
اند،  دیگر کمر بسته بار سه خدا به قتل یک اکنون نه دو خدا، که این

های  جنگِ امت. یهوه، اهللا و گاد:  مثلث فروید همانند تراژدی ادیپیِ
آنان حرکتی را موجب گردید که هم اینک تعریف ماهیت هستی 

ها در جهتِ باد برافراشته  شوند و بادبان ها هر روز عوض می پیمان. است
یک آوردگاه واقعی که در آن خدایان . خیانت از پی خیانت. گردند می

 .زنند دیگر نارو می مدام به یک
 
 تصادم

چیزی نیست جز پاشیدنِ خاک در چشمِ » ها جنگ تمدن«ارائۀ تز 
یست واقعیتِ جنگِ خدایان را پنهان با این تز،  می. گانِ گروهِ کُر بچه
های  این جنگِ در تاریکی به مفهوم آن است که انسان از واقعیت. دارد
 .داند مدرن هیچ نمی پست

تواند  کند نمی انسانی که قویا خود را موظف به تایید این تصادم می
آوردِ  دریابد که ایمان، در جایگاه سیاست نشسته و جنگِ کنونی، ره

 .  کتاپرستان استکورِ جنگ ی
کند،  ها را دارای ارزشی واال ارزیابی می آن که جنگ تمدن

هایشان را پنهان دارد؛ و  کوشد تا گناهانِ خدایان را بشوید و پلیدی می
این آخرین شگرد در جهت آن است که ایشان را حفظ کند، حمایت 
کند و یاریشان دهد تا تالش خویش برای به بردگی درآوردن فردیت 

ها و آنان را  این به مفهوم مقصر جلوه دادن انسان. حقانیت بخشندرا 
مسئول تمامی فجایع جهان شناختن است در حالی که اینان تنها کفارۀ 

 . دهند گانه را می گناهان خدایان سه
ها به معنی ورود به این بازی به نفع یک خدا و  تایید جنگ تمدن

تواند  ن تنها هنگامی میبر علیه دیگر خدایان است در حالی که انسا
 .خود را نجات دهد که از شرکت در دایرۀ این رقص خونین بپرهیزد

جنگ نه در مقابل یکدیگر، که در برابر : ها تنها راه رهایی انسان
 .پیشه است گانۀ جنایت این باند سه

 
 تل

الیاس . افرازد، نه تلی از شن که تلی از جنازه ها بر می جنگ، تل
از این جمعیتِ مخالفینِ زنده و خطرناک، «: آموزد که کانتی به ما می

گوید کسی برنده است  می. ها مسابقۀ تل. »باید تلی از مردگان بپا گردد
همه . که بلندترین تل را برافرازد و بیرقِ خود را بر فراز آن بیافرازد

آه، کوهی . شود کردن و جنگی بیرحمانه خالصه می چیز در کشتار، مثله
آیند تا شکوهِ فتح خویش   جنگجویان بر بلندای آن بر میاز اجساد که

و در مقام قهرمان، در کشتارگاه، در میدانِ گستاخی و میدان . را بنگرند
 . شرف کشته شوند

مسیح است که تنِ گناه آلودِ  گفتۀ عیسی» این گوشت من است«
خود را به درگاه خدا قربانی کرد تا انسان را از تمامیِ گناهانی که 

افروزان، به  را اینک جنگ» این گوشت من است«. تکب شده بیاالیدمر
کنند که قرار است به مثابه گوشت دم توپ، بدنِ  بنیادگرایانی خطاب می

ترین قربانی در محرابِ برترین  بدن به مثابه مقدس. خود را قربانی کنند
 .بدنِ خونین، پاره پاره و گرانقدر. عشق

و است، بزرگترین ماشینِ جلق و غرش شاه ئوب» زنده باد خرتش«
 ادامه دارد                                                             تحمیق
 

 ... یک دست شدن
 

این شـفافیت    .شفافیت در سیاست خارجی    شفافیت در سیاست داخلی و    
ژی و وهم از لحاظ ایـدئول کوشد    میدر راستای  پیشبرد اهدافی است که        

 این اندیشه را حقنـه      ها و مردم جهان     دولت به دیگر یاسی  هم از لحاظ س   
 قـدرت و از  ها تکیـه دارد، در نتیجـه    چون به توده  نظام اسالمی  کند که 

 برخوردار است شکست ناپذیر یتوان
 سازد،» ناپذیر شکست«تواند رژیم را   که مییئها یکی از راه

ی احمدی بنابر این یکی از اهداف آقا. یابی به سالح اتمی است دست
 هان سپاه نظر قالب فرماندهبازتاب دهنده  و» رهبر« مجری اوامر نژاد که

 پس . استبه سالح اتمییابی  برای دست هر چه بیشتر تالشادامه باشد، می
از آن که رجوی نتوانست از عراق بگریزد و گرفتار امریکائیان گشت، 

می رژیم را بخشی از اسرار ات» سازمان مجاهدین«در معامله بر سر حفظ 
باین ترتیب . سازی یزد را لو داد در اختیار امریکا قرار داد و صنایع غنی

پایان رسید و مجبور شد هم قرارداد منع تولید  رژیم به“ یزاب سیاه“دوران 
های اتمی را امضاء کند و هم آن که به کارشناسان سازمان ملل  سالح

امروز با  ز آن زمان تا بها. اجازه دیدار و بررسی صنایع اتمی خود را بدهد
کند که ایران باید صنایع  اتحادیه اروپا بر سر این نکته بحث و جدل می

تواند آنها را داشته  سازی اورانیوم خود را برچیند و یا آن که می غنی
. بهره گیرد“ آمیز صلح“برای مقاصد “ فقط“شرطی که از آنها  باشد، به

خواهند خواست خود مبنی بر برچیدن  امریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا می
این صنایع را بر حکومت اسالمی تحمیل کنند و در عوض رژیم 

در این زمینه . تواند راه حل دوم را به آنها تحمیل کند پندارد می می
 .هنوز ادامه دارد“ بازی سیاه“

های بنیادگرای  سازمانتدارک یک مبارزه طوالنی با  آمریکا در
 را با این محافل  رژیم اسالمیو در این رابطه در جهان است اسالمی

های  داند و در نتیجه تا زمانی که حکومت اسالمی از سیاست مرتبط می
کنونی خویش مبنی بر عدم پذیرش موجودیت دولت اسرائیل و کمک 

هائی که علیه سلطه اسرائیل و امریکا در کشورهای اسالمی  سازمان به
ران از سوی دیوانساالری بوش مورد کنند، دست برندارد، ای مبارزه می

 .تهدید دائمی خواهد بود
با توجه باین وضعیت رژین اسالمی دریافته است برای آن که بتواند 

های دیپلماتیک، اقتصادی و احیانا نظامی امریکا مقاومت  در برابر هجوم
های هیئت حاکمه بکاهد و  کند، باید در درون از تصائم دائمی جناح

های مختلف  باید جناحدر داخل کشور اسه کند، یعنی حکومت را یک ک
 مجبور  نظام اسالمی تای خود پایان دهندها  کشمکشدرون حاکمیت به

بنابراین سیاست آتی رژیم بر . نباشند در دو جبهه خود را درگیر کند
تواند سبب  می یکدست ساختن حکومت در درون: این منطق استوار است

 گردد و به رژیم این امکان را بدهد که زدائی در سیاست خارجی تشنج
گیری از انرژی اتمی، بخش  بتواند در رابطه با روابط اقتصادی و بهره

 .  های خود را بر اتحادیه اروپا تحمیل کند بیشتری از خواست
 نشان داد که ولی فقیه ریاست جمهوری  به احمدی نژاد»انتصاب«

مادی نداشت، طبیعی بود در پیشبرد اهداف خود به آقای هاشمی نیز اعت
 اقتصادی رفسنجانی، پشتیبانی اروپائیان از وی و -که قدرت سیاسی

توانست در آینده خطر جدی برای ولی   می،هائی که در سر داشت برنامه
 .فقیه بوجود آورد

 بود به اروپائیان که به “نه“ آقای احمدی نژاد جواب »انتصاب«
ه وب خود را در او یافتطلهره مچ آقای رفسنجانی چراغ سبز نشان داده و

 .کردند  طلب می“آقا “ و حتماً ادامه اصالحات را ازبودند
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 است که یآقای احمدی نژاد نماینده بخشی از مردم طالبانی اندیش
ترین  مانده آیند، عقب های جامعه به حساب می امروز دو درصدی

حکام  هم از لحاظ سیاسی در است،های جامعه هم از لحاظ اقتصادی بخش
رژیم اسالمی نقش بسزائی داشتند و دارند و امروز بخشی از آنها 

ای از فقیرترین و  مجموعه .اند دست یافتهای  های افسانه ثروت به
چیان مواد مخدرتا آدم کشان  ثروتمندترین اقشار جامعه، از قاچاق

 و ای، از متجاوزین به زنان و کودکان تا سنگسار کنندگان زنان حرفه
هیئت «ئی نظیر ها ای که در تشکل هر قشر و فرقه خالصه از دختران،
اند و   جمع شده...و » انجمن حجتیه«، »مدرسه حقانی«، »مؤتلفه

 که این نهادها را... و آخوندهائی مانند یزدی، جنتی، مکارم شیرازی 
دهند و در نتیجه تمامی  را تشکیل می» بیت رهبر«کنند،  رهبری می

 .اند قبضه کردهرا قدرت اقتصادی و سیاسی 
طالبان با  چون القائده و خشک مغزان متعصبی که در این دوران هم

عقاید عهد بربریت ولی با استفاده از ابزارهاو تکنیک مدرن به جنگ 
شرمی هر جنایتی   دست زدن به ازروند و  میژیک خودودشمنان ایدئول

در ایران  را یستاننظم طالبانی افغانتوانند  میاند که   بر این عقیدهندارند،
 روشن است که برای کسانی که چنین ین سازند وزجایگنیز 
 علیه فرهنگ و دار مبارزه پرچمکه حتماً آقای بن الدن اندیشند،  می

 !، پاسدار آزادی وحرمت انسانی خواهد بودرسوم زندگی غربی است
 آقای احمدی نژاد نشان از عدم شرکت وسیع مردم در »انتصاب«

احمدی نژاد  .است جمهوری و پایان سیاه بازی با مردم استانتخابات ری
های دولتی و اصالح طلبان غیردولتی  آغازی است بر پایان اصالح طلبی

زنی از   خود را با تغییرات آرام از درون، با چانه“انقالبی“که امیدهای 
در این راستا بخصوص . دانستند شدنی می..  باال، با نصیحت و

 مردم را دعوت به شرکت “مشروعیت نظام“ خاطرب که “اپوزیسیونی“
. خود را امروز ببینددیروز کرد، باید نتایج عمل  در انتخابات می

رأی   مبنی بر این اصل که احمدی نژاد پایان توهماتی است »انتصاب«
 و انتخاب ریاست  خواهد بودمردم تعیین کننده وضعیت سیاسی آینده

 . خواهد بود"صالح"جمهوری 
حاکمان نظام اسالمی برگرداندن اوضاع داخلی کشور به سیاست 
جانب مخالفین خود آ نان خطری از .  نیست76 یا قبل از 60شرایط سال 

 خود های خواستکنند و برای پیشبرد  میاحساس ن داخل هستند، که در
 شکل  را که در دوران خاتمییئها  سیاستقبال ابرقدرت امریکا،در 

 نظم کنونی تأمین کننده نیازهای آنان .هند داد تغییر نخوا است راگرفته
های   خود را درگیر با مردم نخواهند کرد تا بتوانند در سیاست.است

ولی جامعه را دروضعیت جنگی . پیش برند خارجی اهداف خود را به
نگه خواهند داشت، یعنی حضور هر چه بیشتر نیروهای نظامی و 

 .رها و نقاط حساس کشو اطالعاتی در خیابان
رژیم اسالمی در صدد دست یابی به سالح اتمی است و در این راه 

 ایستادگی در مقابل سازمان انرژی .خود را آماده کارزار کرده است
های اسالمی و حقوق زنان در اسالم از جمله  اتمی، پافشاری بر مجازات

داند بر آنها پافشاری کند و  مسائلی هستند که نظام حق خود می
 . از انتخابات توجیه کند“حمایت مردم “ را بارفتارهای خود

آمدهای این حرکت در جبهه  در راستای مسائل مطرح شده پی
 :توان این چنین ارزیابی کرد مخالفین نظام اسالمی را می

های پراکنده اپوزیسیون   بخشاز وسیع یاتحاد شکل گیری -
شگی  براندازان همیتوان نیروهائی که آنها را می با“ اصالحات زده“

  . نامیدنظام اسالمی
 بر خالف گذشته امروز کشورهای زیادی در کنار اپوریسیون  -

توان  منتقد رژیم اسالمی قرار دارند که از این طریق می
 .  علیه رزیم سازمان داد  های وسیعی را گریءافشا

آری باید بگویم که شرایط در کشور با این وضعیت دوامی نخواهد 
 سریع سیاسی پیش خواهد رفت که در های داشت و به سمت چرخش

 الئیک سرنوشت کشور -خواه  صورت عدم تشکل اپوزیسون جمهوری
 .انجامید به دمکراسی و آزادی نخواهد

 ... ی پدیدار درباره
 
 )در غرب( نی نو» اجتماعیهای جنبش«دار ی بر پددرآمدی
 نام » طبقاتیی مبارزهنظریه« یا » دولتنظریه«طور که از  همان

البته نه . ای تدوین کرد توان نظریه  اجتماعی نیز می ریم، برای جنبشب می
 جامد و فسخ ناپذیر، بلکه به معنای شناختی تجربی و تعریفیبه مفهوم 

های  ها و هدف گی ه، ویژها خصا، شها وناالمکان همه جانبه از مضم حتی
ناگفته نماند که چنین تالشی باید از تجارب عملی موجود و از . آن
اجتماعی بهره گیرد و با نگرشی مختلط، یعنی هم   -های تاریخی زمونآ

شناسانه، هم  شناسانه، هم سیاسی، هم اقتصادی، هم انسان جامعه
  اما در حد توان این نوشتار، تالش. شناسانه و هم فلسفی انجام پذیرد روان

 اجتماعی به   جنبش تئوریای هر چند مقدماتی بر ما این است که دیباچه
را   اجتماعی های بنیادین پدیداری چون جنبش یعنی شاخص. ست دهیمد

. هایی نظم یافته مطرح کنیم  فرضیهی به مثابه و وجوه عامش در معنا
 و استآوریم، تزهای پیشنهادی  بدون تردید آن چه در این جا می

 .ندا و اصالح پذیربنابراین قابل تغییر
 اجتماعیهای  اعتالی امروزی جنبش - 1

در مضمون،  های اجتماعی  در غرب، جنبشی بیستم ز ثلث سوم سدها 
  انگیز جنبش  پرسشیمقوله. اند  نوین بسط و توسعه یافتهیابعاد و اهداف

پردازان مسایل اجتماعی  اجتماعی به موضوع مهم بحث و تأمل نظریه
هم در . کنیم  جا مشاهده می این روند را ما امروز در همه. درآمده است

 یکشورهای تحت سلطه در تا حدودی های واقعاً موجود و هم سیدمکرا
 . متعارف مدنی برخوردار نیستندی که از یک جامعهاستبداد

در  اجتماعیهای  داری، جنبش  سرمایهیدر کشورهای پیشرفته
ها و هزاران انجمن، اتحادیه، سندیکا، کمیته، گروه، کانون،   صد مقیاس

شهروندان از . اند  کردهرشدسابقه   بی وسیع ویطرزه هسته و غیره ب
های گوناگون، از  های اجتماعی مختلف، از حرفه اقشار، طبقات و گروه

کار، خارجی و  ، جوان و پیر، محصل و داشجو، شاغل و بیزن و مرد
 در درون اند وهایی زده داوطلبانه دست به تشکیل چنین انجمن... پناهنده

 متنوع اقتصادی یا اجتماعی، سیاسی یا های حوزه. کنند ها فعالیت میآن
 این ی  و مبارزههای گوناگون فعالیت زمینه... فرهنگی، حقوقی یا مدنی

 . دهند ها را تشکیل می انجمن
 از   اخیر، پسیسازی در دو دهه  انجمنیه، پدیدیانایرانبین در 
 و تا حدودی نیز در داخل با ، عمدتاً در محیط خارج از کشور57انقالب 

 .گیر به خود گرفته است  چشمی ابعادهای فراوان، وجه به محدودیتت
که تمایل به  هاییامروز بسیاری از فعاالن سیاسی، به ویژه آن

های غربی و چه در بین   اجتماعی و چپ دارند، چه در کشورهای اندیشه
های اجتماعی و سیاسی  اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، فعالیت

-اجتماعی  ها و احزاب سیاسی سنتی به درون جنبش انخود را از سازم
 .اند  انتقال دادهانجمنی 

 را های احتماعی جنبشدر کشورهای غربی امروز، احزاب چپ 
 ی ساالرانه جویانه و قیم ند نه با نگاه استفادهوشک  می ودننکمیتایید 

ی سوی گو و هم ها وارد گفت وای برابرانه با آن گذشته، بلکه در رابطه
های دولتی ناگزیر به  ها و نهاد در همین راستا نیز حکومت. شوند

 و اهمیت  ها نقشآن. اند های جدید اجتماعی شده پذیرفتن این واقعیت
های مستقل را به رسمیت  ها و انجمن اجتماعی و سیاسی این تشکل

های اجتماعی   قراردبستن در مذاکرات و  ها را کم و بیشاند و آن شناخته
 .دهند ت میدخال

های منتقد  از سوی دیگر جامعه شناسان، روشنفکران و به ویژه چپ
- اجتماعی پی و اپوزیسیونی هر روز بیشتر به مقام و اهمیت جنبش

 این پدیده و یها در این چند سال گذشته در جهت مطالعهآن. برند می
مر به این ا. اند ی قابل مالحظه کردهیها  آن تالشیهپردازی در بار نظریه

 پیکار اجتماعی پیشگام بوده ی  ویژه در فرانسه که همواره در زمینه
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 و به ویژه 1995 سال اعتصابی - اجتماعی بزرگ  جنبشدر پی و ،است
، اتَک انجمن و  سازی دیگر جهانی بدیلبا پیدایش و رشد جنبش 

 .باشد یت میووضوح قابل ره ب
 اجتماعی نوینی سرانجام در داخل ایران، ما شاهد برآمدن ذهنیت

یعنی خواست . تکوین یافته است های اخیر طی سالباشیم که در  می
 مردم ایران مبنی بر دخالت در امور خود و جامعه به بخش مهمی از

توان گفت  به جرأت می. یکئصورتی مستقل، آزاد، دمکراتیک و ال
   ایران نیز به سمت اعتالی جنبشیکه روند آتی مبارزه در جامعه

 و مشارکتی در استقالل و های انجمنی عی به معنای فعالیتاجتما
روندی که از هم اکنون، با وجود استمرار .  خواهد بودخودمختاری

، به ویژه در میان زنان، جوانان و دانشجویان و  دینیحاکمیت استبداد
 در حال ... و مدافعان حقوق بشردر بین روشنفکران، اهل قلم و نشر

 .گیری است نضج

   جتماعی ا نوینهای لل برآمدن جنبشع - 2

 داری  مدرن سرمایهی جامعه  تا به امروز، با پیدایش18 ی سدهاز 
جنبش « پدیدار ،» مدنییجامعه« از »سیاست«یعنی با جدا شدن 

از بانیان لیبرالیسم در .  همواره مورد توجه قرار گرفته است»اجتماعی
 از ؛)18 ی سده( در فرانسه پردازان انقالب اجتماعی  تا نظریه انگلیس

دمکراسی و مارکسیسم  ، پرودن و باکونین تا سوسیال هگل، مارکس
روزا ...  لنینیسم منتقدکمونیسم چپ از ؛)20 و 19 ی سده( روسی

 آرنت ، مکتب فرانکفورتتا) 20( پانِکوئک، گرامشی، کوکزامبورگ
   جنبش، مدنیی جامعهیههمه در بار...  دوران معاصر   دربوردیوو 

، به بحث و تحلیل ها با سیاست و احزاب سیاسی و مناسبات آناجتماعی 
  ساختاری، گذشته، یک رشته عواملی دهه چند طییلو. اند پرداخته
 اجتماعی را به  اهمیت جنبش، فرهنگی و معرفتی سیاسی  ،اجتماعی

 برای نظریهای رسانیده است که ما امروزه از ضرورت تدوین یک  مرتبه
توان بازگو   می زیری  زمینهچهاردر این عوامل را . کنیم حبت میآن ص
 .کرد

 تغییرات ساختاری در جنبشی اجتماعی  :ی اول زمینه
 موقتی از آن که تصادفی یا  ، بیشهای اجتماعی عروج جنبش

 ید، ترجمان تغییر و تحوالت ساختاری و اجتماعی در عرصهنباش
به این معنا که تضاد . باشد میز امروداری   سرمایهی مبارزه در جامعه

داری در فرایند تولید، اگر  میان کار و سرمایه، موضوع استثمار سرمایه
داری باقی  چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه

 نوزده تا اواسط ی سدهماند، اما جایگاه انحصاری سابق خود را که از  می
تضاد میان کار و . اده استدکرد، از دست   احراز میی بیستم سده

آگاهی و تنها  - سرمایه در محیط تولید دیگر تنها عامل کسب خود
داری و  سرمایه های ضد  تغییر و تحول و ایجاد جنبشیمحرکه

 بخشی ی، اگر چه اهمیت خود را همواره به مثابهنیست سیستمی ضد
خودآگاهی ضد .  حفظ خواهد کرد مهم و قابل توجه از این جنبش

سازماندهی اجتماعی محصول مبارزاتی   - داری و خود مایهسر
های حاکم  های نفی ارزش ها و پروژه حل ها راه گردندکه در بطن آن می

 که مبتنی بر اولویت یهای به عبارت دیگر نفی ارزش. شوند مطرح می
در . دنباش  بر انسان و هستی او می)مبادله ( قراردادن معیار سود و ارزش

 در )و نه تنها کارگران(، اقشاری مختلف ی اجتماعیها جنبشاین 
 مسلطهای   با نظم و ارزش)و نه تنها در عرصه تولید(هایی مختلف  جبهه

، مسکن و   و تدریس  آموزشیدر جبهه: شوند  و درگیر میرو به رو
های   رسانهی فرهنگ و هنر، در جبههیمحیط زندگی، در عرصه

 حقوق  حقوق بشر،ی حیطهگروهی، ارتباطات و اطالعات، در
 و  دمکراسی شهروندی،ها  آزادیپناهندگان، الئیسیته، رهایی زن،

 محیط زیست و یقضایی، در عرصهاستقالل  ی، در جبههمشارکتی
 ی سیاست خارجی و و سرانجام در زمینهاقتصادیهای  سیاست

ها است که زحمتکشان و  در تمامی این جبهه... المللی همبستگی بین

 با وارد شدن در میدان حاکم، تحت ستم و آلیناسیون نظام مردم
های خود را در  گری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، توانایی دخالت
کنند و به   تجربه میدگردیسانههای  حل جویی برای ارایه راه چاره

 گذارند  می آزمایش
    بحران سیاست واقعاً موجود:ی دوم زمینه

 وارد بحرانی عمیق و »سیاست«و سنتی از  حاکم   دوم، بینشیهدر هزار
 از معنا »سیاست«در جوامع مدرن امروزی، . ناپذیر شده استبلکه عالج

 و مشارکت مردم در امور خود »امر اجتماعی « که  اش و مفهوم اصیل
یعنی به .  و تخصصی درآمده است»امر خاص « شده و به »جدا«باشد، 

.  معین تبدیل شده است یتکاسامر یک هیئت، دستگاه، نهاد و یا 
 امروز با نام و نشان دولت، حکومت، احزاب سیاسی، »سیاست«

 .مترادف شده است...  »مردمنمایندگان «ها،  ها، بوروکرارات تکنوکرات
برتافتن مردم از   ساختاری از طرفی باعث روی»ستسگُ«این 

 که عجز خود را  کسانی.ای شده است مداران حرفه  و سیاست»سیاست«
از طرف دیگر، ناتوانی . اند در حل مشکالت مردم بارها به ثبوت رسانیده

گری مستقل و مستقیم   واقعاً موجود، مردم را به سوی دخالت»سیاست«
دو رویداد مهم تاریخی . برای در دست گرفتن امور خود سوق داده است

  .دان ایط و وضعیت فوق را فراهم کردهرش
ولت و نهادهای آن در کشورهای ، بحران ساختاری درویداد اول

ها، چه در شکل لیبرالی و چه  این دستگاه. استداری  سرمایه
ی به یگو  خود را در پاسخ های  و ناتوانی ها دمکراتی، محدودیت سوسیال

های مردم آشکار  داری، مشکالت اجتماعی و خواسته بحران سرمایه
ها  ، تکنوکرت، قیمومت دولت، احزابیهای غرب در دمکراسی. سازند می

 .روند ل رفته و میاوئ به زیر س  از پیش و نمایندگان پارلمان بیش
با عادی شدن اصل تناوب سیاسی، احزاب راست و چپ، هر یک 

 قدرتاما اینان همواره در . نشینند می قدرت ی خود بر اریکهیبه نوبه
 نشان و با آ های شان با گفتار و وعده  و عمل  که سیاستدهند مینشان 

امروزه، . ها فاصله دارد های مردم است، فرسنگ ها و انتظار چه خواسته
های زندگی مردم تنها در مورد   از شرایط و واقعیت»سیاست«گسست 

، بلکه  است نبوده نشین محسوس کار و حاشیه ، بی های زحمتکش توده
داری نیز   سرمایهی جامعهیها و اقشار وسیع و میانه شامل حال گروه

ها، ارتباط میان احزاب و نمایندگان  سرانجام در این دمکراسی. دشو می
 و »سیاست«شان نتوانسته جدایی و شکاف عمیق میان  ن با موکال مجلس
 امیدواری نسبت به این ترتیب حته اب.  دهد  مدنی را کاهشیجامعه
های مختلف، از چپ تا راست، در   سیاسی موجود و سبک کارهای بدیل

 .کار ساختاری کنونی از بین رفته استچارچوب تقسیم 
کار داریم که به  و در نتیجه ما با یک ذهنیت اجتماعی تازه سر

دهد   واقعاً موجود از دست می»سیاست«تدریج اعتماد خود را نسبت به 
 بر این که، صرف نظر افزون. ای ندارد و دیگر از این کعبه انتظار معجزه

 پرنسیبی،  بیر چون فساد مالی،ها، عوامل گوناگون دیگ از نوع رژیم
 توسط ... وسیاسی) اتیک (ها و اخالق ترین ارزش پایمال کردن ابتدایی

اعتبار  هر چه بیشتر باعث بی...  پرستان و قدرتای حرفه» بازان سیاست«
 . شده است»کار سیاسی« و »سیاست«شدن 

اصطالح سوسیالیستی  های به  فروپاشی کشوری، تجربهرویداد دوم
شود اساساً در  ها برقرار می  این کشورینظامی که در همه.  استسابق

 به مفهوم »سیاست« از استبدادی اقتدارگرایانه و  راستای همان بینش
در این جا، . کند  مدنی و مسلط بر آن عمل مییای جدا از جامعه پدیده

انقالب و تصرف قدرت توسط احزاب کمونیست، دگردیسی گوهرین 
اقتدار . آورد ن امر سیاسی و امر عمومی به وجود نمیدر مناسبات میا

 ،نیروی مقتدر جدید. شود  حکام پیشین مییمطلق حزب جانشین سلطه
این آورد که    را به وجود می»دمکراتیک خلقی« یا »دولت کارگری«

 را بر کارگران و »تغییرات اجتماعی« خود از باال ی   نیز به نوبهدولت
ها، تجویز و  آنیور و مشارکت داوطلبانهمردم و جامعه، بدون حض

 در کشورهای سوسیالیستی واقعاً موجود نیز  پس. کند تحمیل می
های  ها و بوروکرات  و انحصاری تکنوکرات  امر خاصچون »سیاست«

با این . ماند دهند، باقی می  نوین را تشکیل میمسلط یکه طبقه حزبی 
سمی و ایدئولوژیکی حاکم تغییر ها تنها گفتار ر تفاوت که در این سامان
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 دولت« جای خود را به توهم »رفاهدولت «یعنی توهم . کند می
 .دهد  می»سوسیالیستی« یا »یکارگر

 دو انقالب کبیر فرانسه و اکتبر یویژه مطالعهه مطالعات اجتماعی، ب
 که اصیل و اند دهند که این تغییرات اجتماعی روسیه نشان می

 یاهها و شرایط تغییرات و انقالب  و همواره زمینهباشند کننده می تعیین
از سوی دیگر تغییرات و .  آورند و نه برعکس سیاسی را فراهم می

 خود هنگامی مؤثر و پایدار و ی تحوالت سیاسی به نوبه
عامل و موتور محرکه و اجتماعی  های ند که جنبشاناپذیر  بازگشت

ها  داوطلبانه و آزاد آن مستقیم، اصلی، آگاه،ی  و ایجاد کنندهفاعل
های سیاسی و   انقالبیرا سرنوشت همه  که صحت آناستنتاجی. دنباش
 های ناکام سوسیالیستی در صد سال گذشته تأکید کرده ویژه آزمونه ب

  .است

 های تکنوکراتیک بست برنامه بن   : ی سوم زمینه

 اجتماعی از حد یک نیروی  شود جنبش  عاملی که باعث میسومین
های   و نظریهها ه برنامهی برای ارارفته و  به ساحتیالباتی فراتر مط

هایی است که  حل ها و راه ها، تئوری  شود، شکست برنامهتبدیلاجتماعی 
 یا »متخصصین«ها همان این. کنند  جامعه تهیه می» نخبگان «
،  »مردمنمایندگان «ها، روشنفکران،   جامعه، تکنوکرات»ینمهندس«

المللی  المللی چون بانک جهانی، صندوق بین ی، مراجع بینهای رسم نهاد
 صاحبان کهدر مورد روشنفکران جامعه، . باشند پول و غیره می

 مستقل را  یها قشر یم که اینی، باید بگواند  ی به نام دانش ا سرمایه
باشند، اگر   مسلط اجتماعی مییدهند بلکه بخشی از طبقه تشکیل نمی

گیرند و در نتیجه   نظام قرار میییز تحت سلطهچه در عین حال خود ن
   . اتخاذ کنند یا مخالف دوگانهیتوانند موضع در شرایطی هستند که می

های دمکراتیک غربی و به  ها در کشور ها و برنامه اکثر این طرح
 دیکتاتوری، خارج از یها در جوامع تحت سلطهطریق اولی تمامی آن

 مدنی و نیروهای ذینفع اجتماعی و در ی مردم، جامعهیمدار مداخله
 به یک کار میدانی توسط کارشناسان، تهیه و ابهترین حالت با اتک

 بدون یا های تخصصی و تک رشته یعنی در حجره. شوند  تدوین می
 واحد تکنوکراسی که عموماً ی اندیشهی سلطهرابطه با هم و تحت 

، داری اقتصاد سرمایههای انسانی و اجتماعی را فدای منافع تنگ  الزام
 .کنند  میبازار و رقابت

 اقتصادی اهای اجتماعی و حت »حقیقت« علمی، های نطریهبر خالف 
ها رابطه دارند، نسبی که با زندگی و مشکالت مردم و مناسبات میان آن

های نسبی نیز  »حقیقت«یابی به این  تازه دست. باشند پذیر مینو بطال
یعنی در . پذیر است اجتماعی امکانعمل و اتنها در فرآیند برخورد آر

چنین .  اجتماعی توأم شوندیبا مبارزه روندی که تقابل فکری و نظری
 .است انجمنی    - اجتماعی محیطی همانا فضای جنبش

  گری اجتماعی، یک اقتضای عمومی  دخالت :ی چهارم زمینه

د و اعتبار شدن روزافزون سیاست واقعاً موجوبر اثر و در پی بی
 امروز در برابر یک جوامعهای تکنوکراتیک،  ریزی بست برنامه بن

 مردم   از پیش و آن، خواست بیش. دارنداقتضای حاد اجتماعی قرار 
یعنی . باشد برای مشارکت هر چه بیشتر در تعیین سرنوشت خود می

های  ها و تشکل های مختلف برای ایجاد انجمن تمایل اقشار و گروه
های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و  یک در عرصهمستقل و دمکرات

های  یعنی نفی شیوه. ای دیگر  به شیوه»سیاست«سیاسی به منظور اعمال 
 دیگر و هاییعنی خواست ایجاد شکل.  حزبی ساالرانه سازماندهی قیم

یعنی خواست تصرف حق بیان، حق انتقاد نوین از مراوده و دمکراسی، 
ای،   صنفی و حرفه ا در امور خاصگیری نه تنه کردن و حق تصمیم

ای و حتا  بلکه در مسایل عمومی، سیاسی، شهروندی، کشوری، منطقه
 و اعمال آن به »سیاست«در یک کالم، یعنی خواست تصرف . جهانی
 .Res publicaیا » امر عمومی«عنوان 

 از  ها، مردم بیش ها و رژیم در روزگار ما و صرف نظر از انواع نظام
 درهم شکستن تقسیم کار سنتی و تخصصی میان دولت،  خواهان پیش
 مدنی و یهای رسمی و احزاب سیاسی از یک سو و جامعه نهاد

 اجتماعی معنا  در این مقطع است که جنبش. اندشهروندان از سوی دیگر
خواهد  جنبشی که از یک طرف می. کند و مفهوم خود را پیدا می
 جهان شمول عمومی و ی هاراد منافع عام و یاختیارات دولت در زمینه

ی   کلمه را به تصرف خود درآورد و از طرف دیگر به معنای اخص
» پوزیسیون«و » قدرت« در مقام  یعنی. عمل کند»اجتماعی جنبش«

 نباشد و به عنوان یک نیروی اپوزیسیونی، خارج از قدرت و منتقد، از
 ، بی آن کنددفاع اجتماعیهای بشری، فردی و صنفی و  حقوق و آزادی

 .چشم بپوشدنیز که از منافع و اهداف عمومی 
 ادامه دارد

 :یاد داشت ها
 )1( Mouvementisme 
)2(  Proudhon (Pierre-Joseph) 1809-1865 
)3(Bakounine (Mikhaïl Alexandrovitch) 1814-1876  
)4( Mouvement social  
)5(Comités de correspondance   
)6(Correspondance Marx Engels- 1846; P. 381  
 اوت 23ها در فرانسه در شبانگاه   اشاره پرودن در این جا به قتل عام پروتستان )7(

 . معروف گردیدSaint–Barthelemy   است که به کشتار1572
)8(  in : Karl Marx Misère de la philosophie, Présenté par Jean Kessler; P. 39-41  
)9(  in: Michel Bakounine;Théorie générale de la révolution; par E. Lesourd; Les 

nuits rouges; P. 265 
 . همان جا)10(
  ,Karl Marx, Œuvres III, Philosophie: روژ درArnold Ruge نامه به آرنولد )11(

Pléiade, P. 345   
 ,Karl Marx, Œuvres III, Philosophie, Pléiade:فوئر باخ دری   تز هایی در باره)12( 

P.  
1029-1033  

  .Karl Marx, Etudes Philosophiques, Editions sociales, P: ایدئولوژی آلمانی در)13(
73 
  53-52. ، ص)با اصالحاتی( مانیفست کمونیست، چاپ پکن، به فارسی )14 (
 50-49.  همان جا، ص)15(
 56-55.  همان جا، ص)16(
 56-55.  همان جا، ص)17(
)18( Sectes 

)19( Les prétendues scissions dans l'nternationale, circulaire privée du Conseil 
général de l'A.I.T. (mars 1872)  

 Antonio Gramshi، گرامشی Rosa Luxemboug ک  کسانی چون روزا اوکزامبور )20(
 ...Anton Pannekoekآنتون پانِکوئک 

 
 ... مردم ایران به

 
فقیه حاکم، قیم ... مردم عادی فاصله شبان و گله استفاصله او با 

وآن طور که در نامه ) 1 (»ها والیت مطلقه دارد مردم است و بر آن
ای ضد  چهره«اهللا منتظری نوشته است، این نظام دارای اخیر خود به آیت

ای چنان همه جا را پر  خامنه«در این نظام استبدادی .  است»انسانی
حریم او تجاوز شده و هر  پا گذاشته شود، بهکرده است که هر کجا 

 ).                            2 (»کجا دستی رها شود، با او برخورد خواهد کرد
در آن ایام او و سعید حجاریان بر این باور بودند که هرگاه بتوان 

همان نسبت نیز  بتدریج سهم مردم را در تعیین امور کشور بیشتر کرد، به
کاست تا آن » ولی فقیه«یج از دامنه قدرت مطلقه و سلطانی توان بتدر می

ملکه «شرقی را به » سطان«که در مرحله معینی از انکشاف سیاسی بتوان 
 ). 3( کرد »انگلیس تبدیل

شکل گرفتند و » مطبوعات مستقل«با ریاست جمهوری خاتمی 
» قرائت انسانی از دین«گنجی و بسیاری دیگر از کسانی که هوادار 

های خود بر فضای سیاسی ایران تأثیری  ند، توانستند با روشنگریبود
افزایش نقش شهروندان در تصمیم «شگرف نهند و زمینه را برای 

بدون . فراهم آورند) 4 (»ساز های مهم سیاسی سرنوشت گیری 
گیر کسانی چون اکبر گنجی در رابطه با پروژه  های چشم افشاءگری

توانست از انبساط کنونی  سی ایران نمیفضای سیا» ای های زنجیره قتل«
توانند از رهبران  خویش برخوردار باشد، بطوری که مردم در ایران می

سیاسی انتخابی و انتصابی خویش انتقاد کنند و نشان دهند که با تمامی 
قادرند از استقرار مجدد خفقان » ولی فقیه«های اقتدارگرایانه  تالش

ی هاشمی رفسنجانی همه جای ایران سیاسی که در دوران ریاست جمهور
 . را فراگرفته بود، جلوگیری کنند

نوشت که در ایران دو » خانۀ اشباح تاریک«گنجی در کتاب خود 
قرائت اقتدارگرایانه از «قرائت از دین وجود دارد که یکی از آن دو 

و در پیشگفتار همان کتاب یادآور شد که میان ). 5( است »دین
ای تنگاتنگ  رابطه» جنبش فاشیستی«و » نه از دینقرائت اقتدارگرایا«

 . وجود دارد
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های سال در  چون امیرانتظام که از مرگ نهراسید و سال گنجی، هم
گران خویش پایداری کرد، اینک که در نتیجه اعتصاب  برابر شکنجه

برد، از چهره فاشیستی نظام  غذای طوالنی خویش در بیمارستان بسر می
 :  نویسد دارد و دالورانه چنین می میوالیت فقیه پرده بر

ها مخالف آزادی بیان، تساهل و رواداری، تمایز سپهر  فاشیست«
خصوصی از سپهر عمومی، جامعه مدنی، انتخابات آزاد رقابتی، حقوق 

ها از عدالت اجتماعی دفاع کرده و از آن برای به  آن. هستند... بشر و 
اما عدالت اجتماعی . نندک قدرت رسیدن و واننهادن آن استفاده می

  »فاشیستی چه نوع عدالتی است؟
پرده بردارد و » رهبر«کوشد از چهره  در این رابطه او می

های گذشته دستور کار سیاسی  ای طی سال آقای خامنه«: نویسد می
کشور را عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اجتماعی، نه آزادی و 

فان واقعی تحوالت ساختاری وقتی مخال. دمکراسی، اعالم کرده است
دهند روشن است  و اصالحات بنیادین، شعار عدالت اجتماعی سر می

زن و مرد، (توان آدمیان  مگر می. که در مدعایشان صادق نیستند
را از نظر حقوقی برابر ...) مسلمان و غیرمسلمان، فقیه و غیرفقیه و 

مردم و ندانست و باز هم مدعی عدالت اجتماعی شد؟ صغیر دانستن 
مگر عدالت . قیم دانستن صنف خود چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد

های  سیاسی بخش مهمی از عدالت اجتماعی نیست؟ پس چگونه با حیله
های مهمی از اقشار جامعه را از مشارکت در عرصه  مختلف بخش

گاه  سیاسی حذف و حقوق مدنی و سیاسی آنان را پایمال کرده و آن
شوند؟ اگر منظور از عدالت اجتماعی،  اعی میمدعی عدالت اجتم

سؤ (توزیع ثروت و مبارزه با فساد اقتصادی  فروکاستن عدالت به
باشد، باز هم جای ) استفاده از منابع عمومی برای استفاده خصوصی

این پرسش وجود دارد که نظام دمکراتیک سلطانی حامل چه نوع 
ن توزیع عادالنه توزیع ثروتی خواهد بود؟ مگر حامی پروری امکا

توان  های مستقل و آزاد می دهد؟ مگر در نبود رسانه ثروت را می
خواران و غارتگران اموال مردم رفت؟ وقتی جامعه  جنگ رانت به

فرمان رهبر چگونه  شود، قوه قضائیه گوش به مدنی سرکوب می
تواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟ تنها مطبوعات آزاد،  می

توانند فسادهای   شجاع و نهادهای مدنی مستقل مینگاران روزنامه
جای عدالت  های خودکامه به دولت. زمامداران را افشاء و برمال کنند

. دهند را گسترش می) فروشی تن(اجتماعی، فقر و فساد و فحشا 
های اقتصادی شد؟ چه  وزارت اطالعات در کدام دوره گرفتار فعالیت

 وزارت اطالعات را در های اقتصادی کسی جرأت داشت فعالیت
های اقتصادی زمامداران جمهوری  ی فالحیان  برمال کند؟ فعالیت دوره

اسالمی و طبقه جدید، محصول نظام سلطانی همیشه مصون از برخورد 
ای است که  فسادهای اقتصادی حکام، حریم ممنوعه. بوده و هست
 ).6(» آن را ندارند ها حق ورود به مردم و رسانه

ها را در زندان رژیم والیت فقیه نوشته و توانسته  دیشهگنجی این ان
است آن را به بیرون از زندان انتقال دهد و در اختیار افکار عمومی قرار 

هم در  بگذارد، افکاری که بسیاردقیق و درست هستند و بیان آن، آن
در . زندان رژیم والیت فقیه بیانگر شجاعت و آزادمنشی گنجی است

جمهوری » رهبر«شود که استبداد سلطانی که   میاین نوشتار آشکار
های  ها و ناکامی اسالمی از آن برخوردار است، عامل اصلی همۀ بدبختی

اجتماعی ما است و گنجی برای آن که آن را بطور ملموس آشکار 
 : نویسد سازد، می

تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سیاسی در «
قه که افکار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز های استبدادی مطل نظام

. ها است مراتب بیشتر از دیگر نظام به برمال کردن موارد فساد نیستند به
در دولت حداکثری . دهد فساد را کاهش می) کمینه(دولت حداقلی 

کند از طریق مطبوعات این پرسش را  گر، چه کسی جرأت می سلطه
شوهردار روابط نامشروع با آن زن “ آقا“مطرح کند که چرا آن 

خارج از کشور  داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سالح به
کرد و وقتی دید روابط نامشروعش با آن زن دارد لو  استفاده می

رود، او را کشت؟ چرا آن آقای دیگر با یک زن شوهردار رابطه  می
ستور پرونده او رسیدگی شود با د نامشروع داشت و وقتی قرار شد به

شود،  پرونده مختومه شد؟ وقتی به ناموس مسلمانان رحم نمی“ باال“
ها در این مملکت  آقازاده. چه جای سخن گفتن از مبارزه با فساد

قتل برسانند و در دادگاه علنی  توانند با اسلحه فردی را به راحتی می به
 ).7 (»تبرئه شوند

درباره »  نوطرحی«ای که عباس بیگدلی در همین شماره  در مقاله
زیرپایه » مونیستی«نوشته، یادآوری شده است که اندیشه » مونیسم«

بنا براین اندیشه حقیقت یکی بیش نیست و . دهد استبداد را تشکیل می
بنابراین کسی که از طریق تصرف قدرت سیاسی خود را نماینده یگانه 

تواند  تواند دگراندیش را تحمل کند و نه می داند، نه می حقیقت مطلق می
از گسترش فساد جلوگیرد، زیرا مستبدترین سالطین نیز به کسانی 

های  پذیرند و هم آن که فرمان مثابه سلطان به نیازمند است که هم او را به
در چنین سیستمی که بر شایستۀ ساالری کارشناسانه . او را اجراء کنند

اند، فساد  اتکائی ندارد و بلکه مجیزگویان دور و بر دیکتاتور را گرفته
تواند به  جزئی از دیکتاتوری است و قدرت مستبده بدون آن نمی

ها همیشه مردم را به خودی و  دیکتاتور. موجودیت خود ادامه دهد
ها از حقوق  کنند و بر این باورند که تنها خودی غیرخودی تقسیم می

ها باید از دیکتاتور ممنون و  انسانی و مدنی برخوردارند و غیرخودی
دهد، زنده بمانند و توسط سیستم  ذار باشند که به آنها اجازه میسپاسگ

 . ای که دیکتاتور در رأس آن قرار دارد، استثمار شوند اقتصادی و سیاسی
در ایران کنونی نیز جز این نیست و اکبرگنجی با شهامتی قابل 
تحسین از اعماق زندان اوین چهره کریه دیکتاتوری دینی موجود در 

سازد که این استبداد چگونه  او حتی آشکار می. دهد  نشان میایران را بما
 . برنامه قتل او را طراحی کرده است

نوشت که شیرین  مداری  نخست نشریه کیهان به سردبیری شریعت
در رابطه هستند، گنجی را به » محافل بیگانه«عبادی و برخی دیگر که با 
گران توانستند از  اما از آنجا که حکومت. اعتصاب غذا ترغیب کردند

پرده بردارند، گنجی حاضر شد به بیمارستان منتقل شود و » طرح«این 
اما گنجی از درون زندان در این باره چنین . جان خود را نجات دهد

اند  استیالی خود درآورده خودکامگان اگر چه جسم مرا به«: نویسد می
ند و برای اند روح و فکر مرا در انحصار خود بگیر ولی چون نتوانسته

اخیرأ سعید مرتضوی . اند خونم تشنه همیشه از آن خود کنند، اینک به
مگر وقتی زهرا کاظمی کشته “مسئولین گفته است  در یک جلسه به

های حقوق بشر طی چند اطالعیه ایران را  شد، چه اتفاقی افتاد؟ سازمان
. زهرا کاظمی االن در دل قبر است. محکوم کردند و مساله پایان یافت

نبودنش . مرگ گنجی هم با صدور چند اطالعیه پایان خواهد یافت
اهللا منتظری طرح قتل  او سپس درنامه به آیت). 8 (»بهتر از بودنش است

 :گوید کند و می خود را بیشتر از پیش افشاء می
خواهند مرا بکشند و آن را  آقایان می. مساله مشخص است«

 باید بدانند که گنجی، زهرا اما. گردن همسر و دوستانم بیندازند به
ای  هر طریقی بمیرد قاتل او آقای خامنه اگر گنجی به. کاظمی نیست

ای  ای با فعال کردن سعید مرتضوی و بخش رسانه است و آقای خامنه
ای، ممکن است بتواند از شر گنجی خالص شود، اما  های زنجیره قتل
 اگر گنجی کشته .تواند از مسئولیت قتل او گریبانش را رها سازد نمی

مرگ . شود، مرگ او، مرگ آزادی، دمکراسی و حقوق بشر نیست
گنجی ممکن است آبی در کویر باشد و بذرهای آزادی را سیراب 

 .)9(» نماید
چون کوه دماوند بزرگ و  شجاعت و شهامت اکبر گنجی هم

مردم ایران به او بسیار بدهکارند، زیرا او چون آرش دارد . شگرف است
توان از دیکتاتوری دینی  گذرد تا به ما نشان دهد که می ود میاز جان خ

باید همه توان خود را برای نجات جان این . و استبداد سلطانی فراتر رفت
گران  مرد آزاداندیش بکار گیریم و گنجی را در چنگال  شکنجه بزرگ

 . و جالدان خود تنها نگذاریم
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 دانیل آکورسی: نویسنده
خدایان جدید جنگ

 شدن جهاني مرحلة باالترين مثابه به يكتاپرستان جنگ
 امی. ب. الف و مهدی مجتهدپور:   برگردان

 برتون آندره »ام بسته شرط خدا مقابل در همیشه من«
 مرگ اعالم نه، که تاریخ پایان بیانگر برلین دیوار سقوط
 بود داری سرمایه پیروزی بزرگداشت ،زلزله ینا. بود سیاسی ایدئولوژی

 و از کرد آزاد را خود و غریددر ساحل زامبسی  شیری همچون که
 اعتقاد دارد؟ آمدی پی چه لرزۀ سیاسی زمین این اما. شادی نعره سر داد

 خود و کرد پر را بزرگ خالء زده، شتاب  سرمایه،.داند می خدا مذهبی؟
 را توحیدی خدایان خوفناک خیزشِباز  وداد نشان منجی مقام در را

 را یکدیگر گلوی گاد و یهوه اهللا، عبوس، یشب تاریکی در. نمود اعالم
 یکتا مقام در را خود خواست می هرکدام که این برای چرا؟. بریدند
 .سازی جهانی مرحلۀ باالترین :کند تثبیت اعتقادات بازار در یکتا خدای

 را خود جای و خارج صحنه از سرد جنگ سردِ خدای ترتیب بدین
 جنگ که رسد می نظر به چنین. نهاد وا گرم جنگ متحرکِ خدایانِ به

 بازخیزشِ این. باشد یکتاپرستان جنگ آمد پی ها، انسان تروریستیِ فوقِ
 نظر طبق. دستکار فالسفۀ ظروف آب مقدس است خدایان، نامیمونِ
 کوچک پرندگان ها، بچه خانواده، کار، :شود قربانی چیز همه باید اینان

 !وحشتناک شوخی یک ،...و
 ندر را به نوسان در کُ بخورِهای ظرف خدایان، معتمدینِ این
های ساکتی به  گله را در خیابان. پراکنند اند و آب مقدس را می آورده

! جرینگ :نوازد اند که در آن، ناقوسِ کلیساها می حرکت درآورده
                               10ادامه در صفحه       .  هحرمانَ نو، عذاب تازجنگ جدید، ! جرینگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احسان دهکردی

 ! در ایران یک دست شدن قدرت سیاسی
اندیشیدند که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس  تقریباً همه چنین می

های   است که از صندوقهای مختلف نظام اسالمی جمهور منتخب جناح
 .رأی بیرون خواهد آمد، ولی چنین نشد

بحث راجع به حوادث آینده کشورمان ساده نیست، ولی به هر 
های   کارکردهای گذشته جناحبا ارزیابی از دتوان  می هر کسیصورت

که طبق نظام اسالمی در  »هبرر«هیئت حاکمه و از آن جمله نقش 
 قرار دارد، دربابد که  سه گانهایقودر رأس هرم » قانون اساسی«اصول 

نژاد به مقام ریاست جمهوری دست  پس از انتخاباتی که طی آن احمدی
 .یافت، در ایران چگونه سیاستی پیاده خواهد گشت

 است کـه  آن بیان  به ریاست جمهوری  آقای احمدی نژاد»انتصاب« 
 و  د برگزیده شد تا قدرت در ایران یک کاسه گرد          ولی فقیه  سوی از   او

. خود وابسته بـه آن اسـت      » رهبر« درآید که     جناحی کاملانحصار  در  
 آقای احمدی نژاد بیان یک استرا تژی جدید در آینده نظـام             »انتصاب«

است، بدین صورت که نظام اسالمی در بیـان نظـرات و عقایـد خـود                
 11ادامه در صفحه                              عمل خواهد کرد، تر شفاف

  Karl Kautzky ئوتسکیکارل کا
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 ی گذار به سوسیالیسم برنامه

        دولت دوران گذار-3

 درک مارکسیستی از دولت دوران گذار: ب
ای که در آن سوسیالیسم بطور  پرسشی را که درباره نوع جامعه

، از آن گونه  ، مورد بررسی قرار دادیمکامل تحقق یافته است
اما با این حال این . نویسند اش تز دکترا می هائی است که درباره پرسش

، زیرا همیشه امر سودآوری است که فکری را .اهمیتی نیست پرسش بی
این امر . پایان اندیشید و دورترین نتایج آن را سبک و سنگین کرد تا به

داریم، با اطمینان  ا که هم اکنون برمیهائی ر سبب خواهد شد تا گام
 . خاطر بیشتری برداریم

 دولت دوران گذار از اقتصاد  در عوض این پرسش که برای
داری به اقتصاد سوسیالیستی به کدام قانون اساسی نیاز است، از  سرمایه

هم در دورانی که  اهمیت کارکردی و مناسب روز برخوردار است، آن
چنان  داری هم را تسخیر کرده، اما تولید سرمایهپرولتاریا قدرت سیاسی 

 . ادامه دارد
خواهیم بر این نکته پافشاری کنیم که در اینجا درباره قانون  ما می

نئوکمونیسمی که این پرسش را . گوئیم اساسی چنین دولتی سخن می
مناسب روز ساخته است، با آمیختن پرسش سازماندهی چنین دولتی و 

 که در مناسبات اجتماعی معینی از این سازماندهی ای تأثیرات اجتماعی
 . شود، همه چیز را فورأ آشفته ساخته است ناشی می

مارکس در همان نقل قولی که از او آوردیم، از دولت دوران گذار 
چیز دیگری جز «داری به سوسیالیسم سخن گفته است که  از سرمایه

  .»تواند باشد دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمی
ای گفته نشده است که  با این حال هنوز چیزی درباره قانون اساسی

لنین با . سازد در محدوده آن این دیکتاتوری خود را نمایان می
هائی که برای توضیح  این پرسش نمود، موجب بیشترین  تالش

او میان شکل دولت و شکل حکومت توفیر . ها گشت آشفتگی
ی پرولتاریا و شکل دولت شکل دولت پرولتری دیکتاتور. گذارد می

نزد او آنچه را که ما قانون اساسی . بورژوائی دیکتاتوری بورژوائی است
گردد، جمهوری یا سلطنت  نامیم، به شکل حکومت بدل می دولت می

ها از  نزد او در دوران دیکتاتوری بورژوازی این تفاوت. مشروطه و غیره
کوشد  با کوشش زیاد میبا این حال او . اهمیت بسیار اندکی برخوردارند

 . ای که برای دولت ضروری است، ارائه دهد تعریفی از قانون اساسی
بکارگیری اصطالح دیکتاتوری بورژوازی به مثابه شکل دولت 

این . ترین شعارهائی است که در دوران بوجود آمده است یکی از مسخره
بر کند که  ماندگی اندیشه بلشویکی را اثبات می امر به روشنی عقب

مبنای آن تمامی مبارزات اقتصادی و سیاسی دوران ما تا حد تضادی که 
 2ادامه در صفحه میان پرولتاریا و بورژوازی وجود دارد،                  


