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 یردبسر
 معروف، نهی از منکر پارادیگم امر به

های  نژاد پارادایگم با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی
اند که در این  های اساسی گشته حکومتی ایران نیز دچار دگرگونی

 . پردازیم نوشته بدان می
یکباره باز شد و    با روی کار آمدن خاتمی فضای سیاسی ایران به-1

سانسور مطبوعات از میان برداشته .  شگفتنندناگهان صدها گل به
نامه اجازه انتشار یافتند  نامه و گاه نامه، ماه ها روزنامه، هفته شد و ده

های  و در باال بردن دانش سیاسی و آگاه ساختن مردم از ناهنجاری
روشن بود . هائی تاریخی برداشتند  اقتصادی ایران گام-اجتماعی

ای  در برابر چنین پروسهکه بخش ارتجاعی هیئت حاکمه 
گیری از قوه قضائی  توانست سکوت کند و در نتیجه با بهره نمی

که در اختیارش بود، کوشید از انتشار نشریاتی جلوگیرد که از 
کردند و الیه  های مدنی و حقوق شهروندی مردم دفاع می آزادی

بسیاری از نشریات . ارتجاعی رژیم را مورد انتقاد قرار داده بودند
نگاران شجاع و جسور به  عطیل شدند و چند صد تن از روزنامهت

هراس افتاده  خاتمی نیز که از اوج چنین جنبشی به. زندان افتادند
تدریج  کرد، به بود، زیرا خطر سقوط رژیم اسالمیس را حس می

حساب خود را از آن جنبش جدا ساخت و بسیاری از 
های سیاسی او،  ستنگاران و اندیشمندانی را که از خوا روزنامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15دامه در صفحه ا»        ساالر حکومت دینی مردم«یعنی تحقق 
 محمود راسخ

 جدید! رئیس جمهور» انتخابات«ی  نکاتی درباره
 وجه 1384احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال » اانتخاب«

هر دو :  داشت1376ی به این مقام در سال مشترکی با انتخاب خاتم
 .ای بودند برخالف آن چه همگان انتظار داشتند نتیجه

های بسیار  ها و نظرسنجی پس از آن که رفسنجانی بعد از رایزنی
» انتخابات«نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعالم داشت، همگان 

همانند . بودی آن از پیش معلوم  ای تلقی کردند که نتیجه را حادثه
ولی در همان دور نخست، پیش . 76نامزدی ناطق نوری در انتخابات 

ی  افتادن احمدی نژاد از کروبی نشانی بود از فرایند جا به جا شدن وزنه
های حاکمیت که در پس پرده مدت زمانی  قدرت در درون جناح

اما به رغم آن که . ساخت جریان داشت و اکنون خود را نمایان می
نژاد، فردی که در سطح جامعه ناشناخته بود و در جریان احمدی 

گرفت و برایش شانسی قایل  انتخاباتی کسی او را جدی نمی» ی مبارزه«
شود، هنوز همگان  افتد و نفر دوم می نبود، به ناگهان از کروبی پیش می

اما، در دور . بر این باورند که در دور دوم رفسنجانی انتخاب خواهد شد
شد، یعنی جا به جا  در دور اول تنها نشانی از آن دیده میدوم آن چه 
های قدرت در حاکمیت، خود را به عنوان واقعیت آشکار  شدن جناح

  7ادامه در صفحه .                                                      ساخت
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 )زند(خسرو شاکری  :گیرد نبش کارگری ایران از نو جان میج

 دانیل آکورسی :جنگ جدید خدایان

  de.online-msalehi@t منوچهر صالحی
 نشینی اسرائیل  از نوار غزه چند نکته درباره عقب

ل نوار غزه سرانجام دولتمردان اسرائیل دریافتند که ادامه اشغا
 شهرکی که در 20 سکنه 8500صرف آنان نیست، زیرا حفاظت از  به

تمامی نوار غزه پراکنده بودند، هر چند توسط ارتش اسرائیل که یکی از 
های جهان است، ممکن بود، اما دولت اسرائیل باید در  مجهزترین ارتش

برای کرد که بتدریج  این رابطه هزینه مالی و جانی سنگینی را تحمل می
 . دیگر اهالی اسرائیل قابل پذیرش نبود

ارتش اسرائیل برای درهم شکستن جنبش مقاومت فلسطینیان در 
نوار غزه طی چند سال گذشته بیش از هزار فلسطینی را کشت و چندین 

های زیتون  هزار تن را مجروح ساخت و خانه و کاشانه و مزارع و باغ
ها را بست و  ها راه و حتی ماهها  هفته. بسیاری از آنان را ویران کرد

شهرهای فلسطینیان را در محاصره خود گرفت بطوری که کودکان 
فلسطینی قادر به رفتن به مدارس نبودند و مردان و زنان فلسطینی 

در آن روزها حتی زنان آبستن . های کار خود روند توانستند به محل نمی
مل و معالجه محروم و بیماران از امکان رفتن به بیمارستان برای وضع ح

اما جنبش مقاومت فلسطین نیرومندتر از آن بود که شارون . بودند
که دارای بردی » القاسم«های  این جنبش با ساختن راکت. پنداشت می

های یهودی در نوار غزه،  بین یک تا سه کیلومتر هستند، نه فقط شهرک
 10ادامه در صفحه  های نظامی اسرائیل را                        بلکه پایگاه

__________________________________________ 
 cvassigh@wanadoo.fr  وثیقشیدان

 )3 (»یئجنبش گرا «داریپد ی درباره
 نوین در غرب»  اجتماعی جنبش«  تعریفی از- 3

 چون  مبارزات اجتماعیی، مجموعهموجزدر یک تعریف عام و 
، های مستقل انجمنی فعالیتی  اعتراضات، اعتصابات و مجموعه

 »اجتماعی جنبش«توان   در یک جامعه را می...ای سندیکائی، اتحادیه
ی میان   طبقاتی و به ویژه مبارزهیداری، مبارزه در نظام سرمایه. نامید

 اجتماعی و بدون شک  های جنبش کار و سرمایه تنها یکی از عرصه
  توان جنبش میاما امروز دیگر ن. دهد را تشکیل می  مهم از آن یبخش

اجتماعی را به مبارزات کارگری محدود کرد و یا آن را به مقاومت و 
ها،   کشوریامروز در همه.  هایی از جامعه تقلیل داد  بخشیهمبارز
 اجتماعی، عالوه بر کارگران و به طور کلی زحمتکشان، افراد،  جنبش

بات  مناسیهای دیگر اجتماعی را نیز که تحت سلطه اقشار و گروه
به عبارت دیگر زنان، جوانان، . گیرد حاکم قرار دارند، در بر می
ن، های خصوصی و عمومی، محصال کارمندان و کارکنان بخش

ن، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، کارکنان ادانشجویان، معلم
کاران،  های ارتباط جمعی، مشاغل آزاد، بی مطبوعات، رسانه

  کنان جنبش ن و بازیعامال...  ورینجها و مها ، خارجینشینان حاشیه
 اجتماعی، فراتر از  از این رو نیز، میدان عمل جنبش. باشند اجتماعی می

گری در تغییر مناسبات اجتماعی در محیط تولید صنعتی و  دخالت
های   اجتماعی زمینه  دخالت و دگرسازی جنبشیهحوز. رود کارخانه می

باشد، اعم  ی در تمامیت خود میگوناگون و متنوع حیات فردی و اجتماع
 مسایل یهاز روابط اجتماعی در محیط کار تا روابط خانگی، از حوز

اقتصادی تا سیاسی، فرهنگی تا خبری، هنری تا حقوقی، مدنی تا 
2ادامه در صفحه       ..زیستی تا ملی، کشوری تا جهانی آموزشی، محیط
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 ... ی پدیدار درباره
 

فضای «ی  اجتماعی ما از مقوله بشه تعریفی از جنیبرای ارا
 -پرداز فرانسوی که نظریه )21) (»ساحت اجتماعی«یا (» اجتماعی

این مفهوم . کنیم  استفاده میبه کار برده است، -) 22(بوردیو  ار پی
 :  کند که میساحتیاجتماعی ارجاع به 

 در آن تنها یک قشر یا طبقه و یا یک نوع پراتیک معین عمل -1
 .کند نمی

های متفـاوت در یـک        های مختلف با پراتیک      افراد، اقشار و گروه    -2
گانه با همـدیگر و در        پیچیده و چند   یفرایند اجتماعی و در مناسبات    

 .گیرند می های مسلط قرار برابر نهاد
 فضا را معین    یدهد و مقوله     آن چه ویژگی این فرایند را تشکیل می        -3

 و   متزاج و تفـرق، تجـانس      ا  سازد، مناسبات بر اساس      می  و مشخص 
کننـد و از   باشد که توأماً با هم عمل مـی      تفاوت، تفاهم و تنازع می    

 .آورند جود می وه این طریق دینامیسم درونی و آفرینندگی فضا را ب
گـرا و چنـد       ، کثـرت  مضمون و سرانجام، این فضا از لحاظ شکل و          -4

اقتصـادی       مطالباتی و  یهین معنا که هم شامل مبارز     ه ا بعدی است ب  
شود و هم اجتماعی و مدنی، هم فرهنگی و سیاسی و هم انقالبی             می

و این دگردیسی نیز، توأماً هم دگرگشتی خود فضـا          . و دگردیسانه 
و مناسبات درونی آن است و هم دگرگشتی مناسبات میان فضـای            

 .های مسلط اجتماعی و نهاد
  توان جنبش تر می بندی کلی و به طور مشخص در یک جمع

فضای . اجتماعی را محل تالقی و اشتراک سه فضای اصلی دانست
 روابط اجتماعی، فضای آزمون یاپوزیسیونی، انتقادی و دگرسازانه

این سه فضا . گردانی و فضای تبادل و تقابل نظری مختاری و خود خود
 .سازند  اجتماعی را می توأماً و در اشتراک با هم معنا و مفهوم جنبش

 روابط ی فضای اپوزیسیونی، انتقادی و دگرسازانه اجتماعی، جنبش
  اجتماعی

 اپوزیسیونی، اعتراضی و  تواند یک جنبش  اجتماعی تنها می جنبش
های آن قرار  انتقادی باشد، از این رو در مقابل حاکمیت و نهاد

 اجتماعی، نقد وضع موجود و مبارزه با  موضوع کار جنبش. گیرد می
 .گرایانه است ده و سلطهمان روابط استثماری، عقب

های نظام   بنیاد  از پیش مسایل و مشکالت اقتصادی امروز بیش
های اجتماعی کنونی، به   جنبش پس. برند وال میئداری را زیر س سرمایه

 مطالبات اکونومیستی خارج شده، یهها، از محدود ویژه در این نظام
انگیز  لی پرسش معضیمثابهه دارانه را ب ضرورت تغییر روابط سرمایه

 .کنند مطرح می
 در فرانسه از دستĤوردهای اجتماعی، یعنی از 1995  جنبش

کرد، چیزی که سرمایه جهانی امروز   عمومی دفاع می موجودیت بخش
 .در صدد تخریب آن برآمده است

 و در سایر 1997 جویندگان کار در فرانسه در اواخر سال  جنبش
واقعیت از بین رفتن تدریجی و کشورهای اروپایی، برای اولین بار 

 کنونی رشد تکنولوژی و یبازگشت ناپذیر اشتغال کامل را در مرحله
 نوین را طرح یبنابراین ضرورت ایجاد روابط. کند سرمایه مطرح می

 و   فعالیت خالق بشر از ارزشیکند که در آن کار به مثابه می
ه بر حسب ها از نعم مادی ن بری انسان سهم. سودآوری منفصل شود

رود،   می  رو به کاهش  از پیش ، چیزی که بیشبد تحقق یا»رمقدار کا«
 ی معیارهای دیگری چون نیازهای فردی در زمینه بلکه بر اساس

کاران اروپا   بی به عبارت دیگر، جنبش. فرهنگی و اجتماعی انجام پذیرد
 فعالیت ای اساسی پایان بخشیدن به مناسبات مزدبری و احییمسئله

 .کند  و پول مطرح می انسانی را مستقل از بازار، ارزش
های دفاع   فمینیستی، جنبش های زنان و توان از جنبش چنین می هم

-همه. های اجتماعی و انجمنی سخن راند از محیط زیست و دیگر جنبش
های اجتماعی و  ها، عالوه بر مبارزه برای خواسته  این جنبشی

. کنند  می در روابط اجتماعی نیز تالشاقتصادی، برای ایجاد دگردیسی 
ها در جامعه، در خانواده، در دانشگاه،   نوین بین انسانیبرای ایجاد روابط

، زن و  بین انسان و طبیعتیدر اداره، در محیط کار و تولید، و در رابطه
داری   مناسبات سرمایهای و الغ  چیزی جز نفی تالشی که مضمونش. مرد

 .تواند باشد های آن نمی آلیناسیونها و  در تمامی سلطه
فوروم ی  های اخیر دو نمونه  سالاجتماعی های جنبشدر بین 

 )24(اتَک انجمن  و )23( )جنبش بدیل جهانی سازی(  جهانیاجتماعی
ها  ی آن جایگاه ویژه ای برخوردارند که به اختصار توضیحی در بارهاز  
 .دهیم می

 پورتو آلِگره در 2001 در ژانویه  فوروم اجتماعی جهانی*
، ONGحکومتی  های غیر ها، سازمان ، با شرکت انجمن)25) (برزیل(

از کشورهای مختلف جهان، شمال و جنوب، تشکیل ... سندیکاها و
 :کند در منشورش، فوروم خود را چنین تعریف می. شود می

فضای باز مالقات با هدف تعمق و تأمل، بحثِ دمکراتیک، طرح «
ی تجربیات و ایجاد ارتباط بین   آزادانهدلتبا، نهادات پیش

 با ت مخالفدر ،ی مدنی های جامعه ها و جنبشهای مؤثر نهاد فعالیت
سرمایه و هر گونه امپریالیسم و برای ساختن ی  ، سلطهلیبرالیسمنئو

 . »بر محور انسان یا جهانی ی جامعه
 :خوانیم که در همان جا می

. یر مذهبی و غیر دولتی فوروم فضایی است چندانه، متنوع، غ-
  .فوروم طرفدار حزب خاصی نیست

 فوروم فضایی است باز به روی پلورالیسم و تنوع تعهدات و -
هایی که تصمیم به شرکت در آن را  های نهادها و جنبش فعالیت
های  ها و توانایی ، نسلها ها، فرهنگ ، قومها تنوع جنس: اند گرفته

  .ل فوروم احترام گذارده شود و اصو منشورتا آن جا که بهجسمی 
 از  فوروم مخالف هر گونه بینش توتالیتر و تقلیل گرایانه-

ی کنترل  چون وسیلهقهر استفاده از مخالف اقتصاد، توسعه و تاریخ و 
ها، فوروم، احترام به   در مقابل این شیوه. است دولت توسلاجتماعی

 روابط حقوق بشر، عمل واقعیِ دموکراتیک و مشارکتی از طریق
 ها  خلق وها ، جنسهاآمیز بین افراد، نژاد بسته و مسالمت برابرانه، هم
 سلطه چون انقیاد انسان توسط اشکالی  فوروم همه. دهد را قرار می
  )26( ...کند کوم میحانسان را م

تجمع برای نرخ گذاری بر معامالت مالی به منطور کمک به  *
 طبق منشور .شود سیس  می در فرانسه تأ1998در  )اتَک (شهروندان
 :این انجمن

 برد سازمان اتَک مبارزات مختلف خود را با این هدف به پیش می
های حیات سیاسی،  ی جنبه که شهروندان قدرتی که محافل مالی بر همه

گی در سراسر جهان اعمال می کنند را به اقتصادی، اجتماعی و فرهن
 .تصاحب در آورند

در خدمت آموزش مردمی معرفی سازمان اتَک خود را  جنبشی 
دهد، همایش  ها و گزارشات کارشناسانه ارایه می  که تحلیلکند می

 و در تطاهرات شرکت خواند می  مجامع عمومی فراکند، برگزار می
 .کند می

 :ای این انچمن می خوانیم های منطقه در منشور کمیته
منطق کارکرد درونی جنبش اتَک تلفیق دموکراسی نمایندگی 

گرایی است که پیش از هر  ، دموکراسی مشارکتی و جستجوی همشده
 مواضع موجود به دست ی چیز از طریق بحث و توضیج قبلی در باره

 )27. (آید می
   اجتماعی، در تالش جنبشدر پایان این بخش باید تأکید کنیم که 

-مبارزه.  نیست دست و متجانس ای واحد، یک  خود، پدیدهیدگردیسانه
های  چنین منافع و دیدگاه هم. کند  عمل می نیزدر درون آن طبقاتی ی

. شوند  می مختلف فردی، گروهی، قشری و طبقاتی در بطن آن منعکس
زیستی و   هم. تس اها ستیزی ها و هم زیستی  اجتماعی فضای هم جنبش

ها و  های رفرمیستی از یک سو و طرح ها و برنامه ستیزی میان طرح هم
زیستی و   هم. داری از سوی دیگر سرمایه   ضدهای رادیکال برنامه
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 یهسو و مبارز اکونومیستی از یک  - صنفییهستیزی میان مبارز هم
 اجتماعی از لحاظ ساختاری   جنبش پس. سیاسی از سوی دیگر عمومی و 

یعنی . متنازعهم متحد و هم گانه،  گرا و چند ای است کثرت پدیده
 ابتکار، خالقیت ی هد که به او نیرو، قوهای بنیادینی را در خود دار تضاد

  .بخشند و آفرینندگی می

  اجتماعی، فضای خودمختاری و خودگردانی جنبش

  های بیش اجتماعی امروزی ترجمان تمایل الیه  -های انجمنی جنبش
 یهبا رشد مبارز.  وسیع مردم به خودمختاری و خودگردانی است از پیش

اال رفتن تجربه و آگاهی مردم، یابی و ب  سازمان -انجمنی، خود
خودمختاری و خودگردانی دیگر یک اتوپی ناممکن و غیر قابل 

آمده است، به  پذیر در یک اتوپی امکان صورت، بلکه بهیست ن دسترس
بندی و مبارزه برای   اجتماعی تبدیل شده است که شرطیهیک پروژ

 .باشد متحقق ساختن آن مشروع و جایز می
به معنای آزادی، استقالل و حاکم بودن بر  )28( خودمختاری

 .سرنوشت خود است
 به معنای نفی مرکز، عدم سلطه و رهبری )29( خودگردانی

 برابرانه و انجمنی امور یهمی توسط یک مرکز، به معنای اداریدا
 .باشد می

های  ناسیون و از آلیِِ ها از روابط فرادستی  انسان)30( رهایی   -خود
مختاری و  داری در راستای مبارزه برای خود مناسبات سرمایه

 .باشد گردانی قابل تحقق می خود
های نوین روابط درون  های انجمنی امروزی با ابداع شیوه جنبش
 افراد و سازماندهی یبر مبنای موقعیت آزاد و برابرانهتشکیالتی 
گری در  های جدید اعمال همبستگی و دخالت ، با ابداع شیوهخودگردان

 تمرکز های بوروکراتیک، اجتماعی و سیاسی، به دور از روشمسایل 
سنتی   و اقتدارگرایانه که در احزاب ، انحصارطلبانهطلبانه  قدرتگرا،

های  های مختلف که در زمینه رایج است، با ایجاد هماهنگی میان انجمن
 یتحول تاریخی عظیم در عرصه... کنند متفاوت و گوناگون فعالیت می

ریزی  چنین در پایه اجتماعی و هم  -دهی سیاسی مانمبارزه و ساز
 سوسیالیستی ایجاد یپذیر برای جامعه مقدماتی یک دورنمای امکان

  .اند کرده

   اجتماعی، فضای تبادل و تقابل نظری جنبش

ه ها عمدتاً ب ها و برنامه ها، طرح داری، ایده های سرمایه در کشور
های دولتی،  نفکران در کمیته اشرافیت متفکر، متخصصان، روشیوسیله

ها و  بسته و در دیگر نهاد درهای کاری   و گروهها کمیسیون
خواهی از  مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و در بهترین حالت با نظر

و  منفعل پذیرد که همواره نقش انجام می مردم و یا از اقشاری از مردم
 .دهنده دارند رأی

 لنین و  شد و سپسکه نخست کائوتسکی بانی آن ی در بینش
 »علم سوسیالیسم«،  رساندندارجی  داده و به نقطهدیگران تکامل 

شد و تنها   می  طبقاتی، علوم و فلسفه تعریفیمحصول سه عامل مبارزه
روشنفکران سوسیالیست بودند که با تلفیق این سه عامل قادر به 

 وکر  متفاشرافیت نیز همواره  در این بینش.  بودند»علم «اکتساب آن
 و فوق» دانش« است که صالحیت کسب "سوسیالیست"در این جا 

 .کارگران گذاردن آن را دارد رسالت در اختیار
 نسبت به تئوری شناخت و حقیقت و  در برابر این دو بینش

 فلسفی واحد ی سرچشمهها، که هر دو از یک  چگونگی دریافت آن
، یعنی به   پیشهزار و پانصد سال شان به دو کنند و ریشه تغذیه می

 رادیکال دیگری  گردد، ما بینش شاهی افالطونی بر می  -مکتب فالسفه
 اجتماعی  های فضای جنبش ها و توانایی و آن قابلیت. دهیم را قرار می

هایی نسبتاً   و طرحها نطریهها،  یابی به ایده در کسب شناخت و دست
 معنای آن چه  نه به»واقعیت«.  است»واقعیت«تر به  تر و نزدیک صحیح

 بلکه به معنای آن انجام پذیرد باید بطور یقینواقعاً هست و یا آن چه 
شود ها نیز از آن جا ناشی می این توانایی. رخ دهدتواند  حتماالً میاچه 

 عالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش ی اجتماعی نمونه که جنبش
 دگرگشتی تبادل و تقابل نظری است که در صحن آن مبارزه و عمل

یابند و خود   می ای آمیزش  فکری و برنامهیهاجتماعی با مراود
ن و ان و مبتکر عامال شهروندان و فعاالن اجتماعی در این فرایند نقش

 .کنند کنان اصلی را ایفا می بازی
انجمنی   - اجتماعی هایی که در فضای جنبش ها و برنامه ها، نظریه ایده

 دو ویژگی ممتاز و متمایزی نسبت به شوند از ساخته و پرداخته می
اول . شوند، برخوردارند  می»کشف« که در خارج از این فضا »حقایقی«

اند، خود  ن مستقیم اجتماعی خلق شده خود عامالی وسیلهه اینکه چون ب
شوند  ها می ها هستند که آگاهانه و داوطلبانه مجریان مصمم آن ایده این

که،  دوم این. کنند جتماعی تبدیل میها را به یک نیروی مادی او آن
ها چون در فضای تبادل و تقابل آزاد اندیشه، در فضای عمل  این نظریه

پذیرند   انجام میساختار شکنیمند توأم با نقد و نفی و  دگرسازانه و هدف
علم " بنابراین احکام اعلی نیستند،   و تدوین می شوند، پسفراهمو 

 جاودانی و غیر قابل تغییر نیستند، بلکه های جزمی،  نیستند، نظام"برین
پذیرند، اصالح پذیرند، قابل نقد و  باشند، تکامل های نسبی می رهنمون
 .ند، فسخ پذیرندا تجدید

  های اصلی جنبش اجتماعیشاخص :نتیجه گیری
» جنبش اجتماعی «ی عمدههای  با توجه به آن چه رفت، شاخص

 :صه کردی زیر خال   مؤلفه5توان در  غربی را می
های پیشین، که در عین حال دست   جنبشی در گسست با جنبش-1

   .کند را نقادانه جذب می ها آوردهای آن
ی خاصی را نمایندگی  ، بدین معنا که طبقه»غیر طبقاتی« جنبشی -2

ها،  متعلق به اقشار، طبقات، جنس  عناصرکند، بلکه نمی
 .یردگ  را در بر میشهروندانمختلف یعنی ... یها قوم

ها و  ها، سندیکاها، انجمن سازمان جنبشی نامتجانس، بدین معنا که -3
 با گرایشات محتلف سیاسی، عقیدتی و ونگهای گونا جنبش

در این جا، نامتجانسی، ضعف نیست، . گیرد مسلکی را در بر می
  .بلکه توانایی است

و » پوزیسیون« جنبشی اپوزیسیونی، بدین معنا که برای احراز -4
 ی فضای خواهد به منزله کند بلکه می  قدرت عمل نمیتصرف

از طریق مبارزه اجتماعی، هم » ضد سیستمی«و » ضد قدرتی«
ای، تناسب قوا را به نفع  های برنامه راه با طرح بدیل

  . اجتماعی، تغییر دهدهای بنیادین دگرسازی
، )و نه در برابر حزبیت( جنبشی مستقل از دولت و احزاب -5

را و خودگردان که مسایل و مشکالت گ تمرکز ضد
 و برد می را از طریق بحث و تفاهم دموکراتیک پیش نظری

 .  اردذگ  احترام می،اش تنوع اجزای تشکیل دهنده و به پلورالیسم
، جامعه شناس بوردیو ار پی که تعریفی ی این بخش، در خاتمه

مانیفست برای  اجتماعی، در های پرداز جنبش فرانسوی و نطریه
داده » جنبش اجتماعی«، از های عمومی جنبش اجتماعی اروپایی شستن

 :کنیم نقل می است را به دلیل اهمیتِ آن،
 
 جمع کردن بدون یکی کردن« 

ها و  ، هدفها جنبش های اجتماعی هر چند که خاستگاه
خطوط  اما مسلماً به دلیل جمع، گوناگونی دارند های طرح

 .اند ، از یک خانوادهشان مشترک
های سنتی  شکل  نفیمحصول ها  این جنبش، از آن جا کهاوالً -

هستند، هر گونه    چون احزاب کمونیست نوع شورویفعالیت سیاسی
مندان را تشویق   عالقهی انحصار طلبی را طرد و مشارکت مستقیم همه

به سنت توان نزدیک   اجتماعی را میهای از این زاویه، جنبش. کنند می
های  ها تمایل به شکل این جنبش. نست دا)31(آزادی خواهی 

ها، ایجاد یک دستگاه  ی آن سازماندهی دارند که مشخصه خودگردان
تشکیالتی که به افراد اجازه دهد نقش خود را . تشکیالتی سبک است
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و انحصارطلبی احزاب سیاسی  (های فعال ایفا کنند  سوژهی به منزله
ؤال ئ را به زیر سکه تنها برای خود حق مداخله در سیاست قائلند

 ).برند
های اجتماعی  دومین شاخص مشترک این است که جنبش  -

 که برای زندگی کنند های دقیق و مشخصی را تعقیب می هدف
، مسکن، اشتغالی  باشند، چون مساله اجتماعی بسیار مهم می

  ....بهداشت
عمل برای ها   سومین ویژگی مشترک این است که این جنبش- 

ها و  اند که مخالفت و مراقب اند االیی قائلارزش ومستقیم 
 در   یاشد وداشتهای مستقیم  با موضوع  رابطه شان های طرح
 . نتایج مشخصی به دست دهد ای، های نمونه اقدام

های   چهارمین خصلت تمیز دهنده و مشترک این است که جنبش- 
 است، ارج  مبارزاتغالبکه اصل تلویحی اجتماعی همبستگی را 

 .هندن می
های مبارزه سیاسی و لوازم آن  تصدیق این نزدیکی در هدف

کند که به سوی هماهنگی رویم، با توجه به این که یکی  ایجاب می
 و به ویژه  های پراکنده، که خواست فعاالن  جنبشی کردن همه

ها قرار  ها و دوباره کاری گرایی جوانانی است که تحت تأثیر هم
هماهنگ کردن مطالبات و . کن است بدون تردید ناممگیرند، می

 به ای تواند صورت شبکه  در رد هر گونه انحصار طلبی میها فعالیت
ها را در  افراد و گروهمشارکت ای که قادر باشد  شبکه. خود گیرد

 دیگران را  و یادیگری حاکم شودبر نتواند چ کس یشرایطی که ه
ی ناشی از تنوع ها ای که بتواند قابلیت شبکه .تنزل دهد، تأمین کند

   )32(» .ها را محفوظ نگاه دارد  و برنامهنقطه نظراتتجربیات، 
 از توهم تا واقعیت:  ایرانی»گراییجنبش «

 در ایران، امری که برای هر گونه " اجتماعیهای جنبش"ی  مطالعه
گری اجتماعی و سیاسی اهمیت به سزایی دارد، البته از حوصله و  مداخله

الزم است که یک رشته مطالعات میدانی . خارج استتوان ما در این جا 
 انجام پذیرند تا - جامعه شناسانه، اقتصادی، سیاسی، فلسفی و تاریخی-

 معاصر، از مشروطه به این ایراندر  "های اجتماعی جنبش"کم و کیف 
شان،  های ها و محدودیت های گذشته، در خصلت ویژه در دهه  سو و به

... شان   و احزاب سیاسی و در روابط درونیشان با حکومت در مناسبات
 .تبیین شود

طور که در ابتدای این نوشتار بیان کردیم، در جوامع  اما، همان
، ای که توضیح دادیم با مبانی توان  نمی،ی ایران استبدادی، چون جامعه

شاید بتوان از . به معنای واقعی کرد» جنبش اجتماعی«از صحبت 
ای سخن راند که همواره تحت فشار،  ه سست بنی"ی مدنیِ جامعه"

روشن . سرکوب، نابودی و در هر حال، قیمومتِ دولت مستبد قرار دارد
است که بحث ما در این جا به هیچ رو به معنای انکار وجود مبارزات، 

ی ایران، از سوی اقشار مختلف  در جامعه... ها، اعتصابات مقاومت
هیچ . نیست... کشان وشجویان، زنان، فرهنگیان، زحمتندا: مردم
بدون مبارزه و مقاومت ، هاترین استبداد، ولو تحت شدیدای جامعه

 .وجود ندارد
کنیم این است که   که ما در این جا طرح مییانگیز اما مساله

به مفهوم نوینی که در » اجتماعی جنبش«اساسی های  شرط پیش
های پیشین توصیف کردیم، یعنی حضور مشترک سه ساحتِ  بخش
 ایران، در  دولتاز مستقل مدنیِ ی دی، دموکراسی و جامعهآزا

چون » اجتماعی جنبش« ایه در نتیجه شاخص. امروز موجود نیست
فضای ،  روابط اجتماعییفضای اپوزیسیونی، انتقادی و دگرسازانه

 که همگی  فضای تبادل و تقابل نظری و خودمختاری و خودگردانی
 عمل  ی کنونی ایران در جامعه را دارند، ها شرط نیاز به آن پیش

 .   کنند نمی
ی  خواهیم به اختصار طرح کنیم، نکته اما آن چه در این جا می

 فعاالن سیاسی خارج کشور نسبت ای از توهم پاره آندیگری است و 

ای  ، پدیده در تبعید است»سازی جنبش«و امکان » فعالیت جنبشی«به 
 .ایم د روز نامیدهم» گرایی شبجن «که در ابتدای این مقاله،

های جنبش داخل،   و محدودیتها تردید، آن چه در مورد سستی بی
، به مراتب طرح کردیم ،»جنبش اجتماعی«ی  از منطر مبانی نظریه

الزم به توضیح و اثبات نیست . کشور وجود دارد  از خارجدر ،تر فژر
و خارج از   در تبعیدتواند نمی» اجتماعی شبجن«که چیزی به نام 

مطالبات و مبارزات . ، موجودیت و مفهومی داشته باشدی ایران امعهج
های اجتماعی  های خارج، جزئی از جنبش  ایرانیان مقیم کشوراجتماعی

همان جوامعی است که این مهاجرین در آن زندگی،کار و فعالیت 
ای از  البته، در دوره.  گیرند کاری یا پناهندگی می کنند و یا حقوق بی می

مبارزات خارج کشور، به دلیل حضور هزاران دانشجو و محصل در   تاریخ
کنفدراسیون دانشجویی در شکل  نام جنبش  بهای اروپا و آمریکا، پدیده

نیز بیشتر خصلت دانشجویی » جنبش«اما حتا آن .  به وجود آمدجهانی
ی اقشار مختلف  اجتماعی به معنای دربرگیرنده( داشت تا اجتماعی 

در (بود تا صنفی ) در مبارزه با رژیم شاه(سیاسی  -ی، دانشجوی)جامعه
 ).رابطه با مطالبات محصلین و دانشجویان ایرانی در کشورهای خارج

توان از  امروز می. اکنون اما، واقعیتِ ما چیز دیگری است
سیاسی و های  فعالیت: ی متنوع ایرانیان تبعیدی صحبت کردها قعالیت

ی و حقوق بشری، ادبی و دموکراتیک، فرهنگی و هنری، دفاع
اما، برای  .های مختلف ها و سازمان ، انجمنهادر بستر نهاد.. پژوهشی

 باید ها را  اینی ، همه»بشنج«ی  پرهیز از کاربرد عامیانه واژه
 !»اجتماعی شبجن«و به طریق اولی » جنبش«نامید تا » فعالیت«

ایجاد  ایری گذشته ب در دو هههایی که  با این همه، به رغم تالش
 در خارج از کشور خواه  اپوزیسیونی و آزادیفراگیریک جریان 

ها به  ، باید اذعان کرد که تمامی این کوشش)33( صورت گرفته است
، اعم از بینشی، فرهنگی تا عملی، های ساختاری ع و محدودیتدلیل موان

 .اند ناکام مانده
 : صه کردی زیر خال  مؤلفهچهارتوان در   را میها ع و محدودیتموان
از آن . شود  میفراوانیهای   نارساییموجب  کهانفکاک از واقعیت  -1

ی ساخته و ها  و طرحارهاع ش گقتارها،ی میان جمله است فاصله
 های  در خارج از کشور و مسایل و مشکالت و خواستهی ما پرداخته

تنوع و در در داخل کشور، اقشار مختلف مردم مشخص 
 .شان گانگی چند

د این حقیقت را بپذیریم که در خارج از متن واقعی زندگی، کار بای     
مبارزه و مقاومتِ مردم در داخل  و فعالیت و برون از میدان اصلی

 فعالیت سیاسی ما از راه دور بسیار محدود و تنگ ی کشور، دامنه
در کار افشاگری، تبلیغ شود  فعالیتی که عمدتاً خالصه می (است
ای ههای کشور  در شهرها و پایتختیابانیای و اعتراضات خ رسانه

 ...). خارجی
 خراب... راستی از اوضاع خارج از کشور چه خبر؟«. فرسودگی -2

گذارد،  فرسوده شده است، و هر چه پا به سن می است آقا،
فرسودگی به دلیل کهولت و عدم ). 34( »شود تر می فرسوده
 ای بعید، خون تازه سیاسی ایرانیان در ت)35( در جهان خُردِ. نوزایش

فعاالن سیاسی » دنیای« ...آورد  روی نمی جوانیلنس. شود وارد نمی
ایرانی در خارج از کشور، تقریباً راکد است و در رکود، از رشد و 

 .شکوفایی خبری نیست
دچار بحران است و  ، خود،»سیاست«امروزه، در شرایطی که       

های  سیاسی، در شکلاعتمادی مردم قرار دارد، فعالیت  مورد بی
 دیگر قادر نیست ،اند کهنه و سنتیهای   همان شکلکه هموارهرایج 

 .نیرویی جدید و جوان را حلب و جذب سیاست نماید
های  سنتبا ، های سیاسی  از گروهای  پاره.بینش و اسلوب توتالیتر -3

. دان نکرده و یا هنوز کامالً  نکردهتسویه حساب  ،گذشتهمطرود 
بار  ی، گفته یا ناگفته، دانسته یا نادانسته، کولهتوربرخی، به ص

منحط و اسلوب ضد ) اتیک(استالینی، بینش توتالیتر، اخالق 
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ها هنوز   آن.کشند چنان بر دوش می دموکراتیک را هم
همکاری با   در نتیجه،.اند خود را به پایان نرسانده» سوگواری امر«

 در محیط ها  حضور آنشود، بلکه  نه تنها غیرممکن میها این گروه
سیاسی خارج از کشور، موجب دلزدگی هر چه بیشتر ایرانیان از 

 سازمان یافته یسسیا  از فعالیتها کار سیاسی و خودداری آن
 .گردد می

های   از فعالیتای پاره. درک غلط از کار دموکراتیک -4
مرز میان . اند  در خارج از کشور اسماً دموکراتیک"دموکراتیک"

عموماً » سیاسی«کراتیک و انجمنی با کار حزبی و کار دمو
دموکراتیک را  حزب سیاسی وظایف انجمن. دشو مخدوش می
دهد و انجمن دموکراتیک ادای حزب سیاسی را  انجام می

ی  این التقاط در همه. گردد ی آن می آورد و یا ماهواره درمی
 ،ها المیه، اعتالتشکیساختار، م، رالتفپ، برنامه : مشهود استها زمینه

 .شعارها و غیره
 های جنبش«های  خاصهای از تجارب و  با این همه، به نظر من، پاره

نمای   راه، در جایی که هستیم،توان  را می در غرب نوین»اجتماعی
 :خود قرار داد و این در سه زمینه است

 اپوزیسیونی و اعتراضی علیه نظام حاکم در خواهی  فضای آزادی-
  با هر گونه استبداد و سلطه؛ایران و در خالفت

 فضای بحث و تأمل، تبادل و تقابل فکری و نظری و طرح -
 .سیایس -ماعتهای اج پروژه

 فضای آزمون دموکراسی نمایندگی شده و مشارکتی در مناسبات -
 . تشکیالتی

ی اصلی برای خود در خارج از کشور،  اگر بخواهیم یک وظیفه
 عبارت است از امر   آن وظیفهدر این فرصتِ تبعید، تعیین کنیم،

  عروجی بهتر برای فراهم کردن زمینه. سازی تدارک و زمینه
در یک .  در میدان اصلی کارزار در ایران»اجتماعی های بشنج«

برای امروز و  عملی و نظری   - تجربیهای  زمینه کالم، یعنی تدارک
    .وری اسالمیهمج بدون فردای

 
 :یاد داشت ها

) ٢١(Espace social   
)٢٢(Bourdieu (Pierre)  
)٢٣(Forum social mondial - Mouvement  altermondialiste   
)٢۴(Association ATAC  
)٢۵(Porto Allegre 
)٢۶(Charte des principes du forum Social Mondial; 

www.forumsocialmundial.org  
  www.France.attac.org:اسناد و پالتفرم انجمن اتَک در )٢٧(
)٢٨( Autonomie 
)٢٩(   Autogestion  
)٣٠(Auto-émancipation  
)٣١( Libertaire  
)٣٢(Bourdieu; Les objectifs d'un mouvement social européen; Interventions, 

Agone  
 و های چپ ایران شورای موقت سوسالیستهای   از تالشتوان  از جمله می)33(

، و چه پس از آن، برای ایجاد جریان 1995یل شورا، درسال فعاالن آن، چه قبل از تشک
 .نام برد...) چپ سوسیالیستی، چپ دموکراتیک(های فراگیری در خارج کشور 

راستی از اوضاع «: ، اثر ژاک دِریدا، به نقل از تیمون آتنی»اشباح مارکس« در )34(
 ).96طرحی نو، شماره : ک.ج.ر(» !...خراب است، آقا... دنیا چه خبر؟

)٣۵(Microcosme politique  
 
 

 ... انقالب پرولتری و
 

کنم، بلکه  می گرائی اما نه باین خاطر که من نسبت به بوروکراسی خرافه
نمایاند  و چنین می. باین دلیل که برای آنها اهمیت چندانی قائل نبودم

ی من،  اندیشیدند، زیرا بنا به حافظه که مارکس و انگلس نیز چنین می
به این » ای جنگ توده«ر از چند جمله که مارکس در آنها در نظ صرف
 خود 1891کند، و تفسیری که انگلس در پیشگفتار  ها اشاره می خواست

ها  نویسد، این دو در جای دیگری درباره این خواست درباره آنها می

اند، در حالی که درباره دیگر نهادهای دمکراسی که کمون  چیزی ننوشته
 آورده یا آن که از آنها بهره گرفته بود، غالبأ و بسیار آنها را بوجود

چون تبدیل ارتش موجود به ارتشی چریکی،  اند هم همه جانبه سخن گفته
 .و غیره) 57(حق رأی همگانی، خودگردانی شهرها و روستاها 

اند، در این جمله  چنان مهم جلوه کرده هائی که برای لنین آن خواست
 .ارندجای د» ای جنگ توده«از 

های  کمون تشکیل شده بود از شوراهای شهری تمامی حوزه«
آنها مسئول . پاریس که توسط حق رأی همگانی برگزیده شده بودند

. توانستند هر لحظه از مقام خود کنار گذارده شوند بودند و می
اکثریت آنها از کارگران و یا کسانی بودند که کارگران را نمایندگی 

زمان نهادی اجرائی و   یک پارلمان، بلکه باید همکمون نباید. کردند می
پلیس که تا آن زمان ابزاری در دست . بود گذار می قانون

گران دولتی بود، تمامی خصوصییات سیاسی خود را از دست  حکومت
توانستند  داد و به ابزاری در دست کمون بدل شد که کارمندان آن می

چنین شامل تمامی   هماین امر. در هر زمانی از کار برکنار شوند
از اعضای کمون گرفته تا . کارمندان دیگر نهادهای اداری نیز شد

تر کارمندان اداری، هزینه زندگی همه باید معادل مزد یک  پائین
 . »بود کارگر می

ها باید دمکراسی پرولتری را از دمکراسی بورژوائی  این خواست
 .ندداد ای می ساختند  و به آن خصلت ویژه متفاوت می

آخرین توجه کنیم، یعنی تأمین هزینه همه کسانی  خواست نخست به
 .کردند بر مبنای مزد کارگری که در ادارات دولتی کار می

 :نویسد لنین در این مورد می
در اینجا تفاوت میان بین دمکراسی بورژوائی و پرولتری، میان «

نت خشو“دمکراسی استثمارگران از دمکراسی استثمارشوندگان، میان 
برای سرکوبی طبقه معینی از استثمارگران توسط نیروی “ عمومی

ترین وجهی  به روشن ،دهقانانهمگانی اکثریت خلق، یعنی کارگران و 
ترین نکات  و درست این نکات شفاف و شاید مهم. شود نمایان می

درباره مسئله دولت از آموزش مارکس کامأل به فراموشی سپرده 
 ).58 (»اند شده

ای بدشگونانه در  گونه ن امر پس از جان گرفتن موقت، بهالبته ای
      .روسیه شوروی نیز به فراموشی سپرده شده است

شود؟ از  ناگهان سر و کله دهقانان پیدا می اما چگونه در این رابطه به
چه زمانی دمکراسی دهقانی دمکراسی بورژوائی نبوده، بلکه به دمکراسی 

ن حال لنین حق دارد در اینجا به دهقانان شود؟ و با ای پرولتری بدل می
چنین  یک حکومت ارزان نه تنها آرزوی پرولتاریا، بلکه هم. اشاره کند

آری، این دو حتی بیش از . بورژواها و دهقانان نیز است خواست خرده
کنند که از دولت انتظارات زیادی  پرولتاریا چنین خواستی را مطرح می

رخ داد، در اروپا حقوق کارمندان هنگامی که کمون پاریس . دارد
تر بود، بدون آن  رتبه دولت در سوئیس از هر کشور دیگری کم عالی

که کسی بتواند مدعی شود که در سوئیس دمکراسی پرولتری وجود 
پس این خواست کمون چیزی نیست که بتوان با آن مشخصه . داشت

ا به مثابه مارکس نیز این خواسته ر. دمکراسی پرولتری را نمودار ساخت
 . کند خواست ویژه پرولتری مطرح نمی

بورژوائی و  چون جمهوری خرده این که یک جمهوری پرولتری هم
رتبه را از میان برخواهد داشت،  یا دهقانی تمامی امتیازات کارمندان عالی

که اعضای کمون حقوق یک کارگر را دریافت  این. امری است بدیهی
 در دربار شاهی حاکم بود، نمایشی بسیار کردند، در برابر ارتشائی که می

 . برجسته بود
ویژه تجربیاتی که در  ایم و به اما بر اثر تجربیاتی که بدست آورده

روسیه حاصل شده است، باید تردید بسیار داشت که بتوان در دوران 
های دولتی را به نیروهای  داری به سوسیالیسم تمامی پست گذار از سرمایه

ای داد که حاضرند حقوقی معادل حقوق یک کارگر  روشنفکری برجسته
 . دریافت دارند

ای است که تفاوت میان مزد  البته جهت تکامل اقتصادی به سویه
هائی  با این حال نباید به برخی از پدیده. کار فکری و بدنی را کم سازد



 103  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

در دوران . اند، پر بهاء داد که در این زمینه پس از جنگ پدیدار شده
دادند، در مقایسه  رخی از کارگرانی که کار ساده انجام میجنگ مزد ب

با برخی از کسانی که به کار فکری سرگرم بودند، بسیار ترقی کرده 
اما هرگاه این رخدادها را دقیق مورد بررسی قرار دهیم، در آن . بود

صورت خواهیم دید که با تمایلی با خصلتی همگانی روبرو نیستیم و 
شود که در آنها پول ارزش  کشورهائی محدود میبلکه این پدیده به 

چون کارمندی که در هنگام پائین  دهد، هم خود را با شتاب از دست می
تواند متناسب با حقوق یک کارگر باال  اش نمی رفتن ارزش پول حقوق

 .رود
ای عمومی که پیش از جنگ و انقالب  البته این امر را نباید با پدیده

ود، یعنی با تولید انبوه روشنفکران عوضی گرفت خود را نمودار ساخته ب
نظر اقتصادی در  که سبب شده است تا بسیاری از روشنفکران از نقطه

وضعیتی وخیم قرار گیرند و در عوض برخی از اقشار کارگری از سطح 
باین ترتیب وضعیت اقتصادی هر دو . دستمزد بهتری برخوردار گردند

با تصرف قدرت سیاسی توسط . دشو تر می هم نزدیک بخش بتدریج به
هم نه با  های بیشتری برداشته خواهد شد، آن پرولتاریا در این زمینه گام
های روشنفکر، بلکه توسط افزایش شتابان  شیوه کاستن دستمزد توده

پنداریم که در یک جامعه سوسیالیستی  ما می. های کارگر دستمزد توده
میان کارگران فکری و بدنی های اقتصادی و رفاهی  یافته تفاوت تکامل

 . از میان برداشته خواهد شد
طور که بعدأ در رابطه  همان. اما در اینجا سخن از دوران گذار است

دیگری آن عوامل اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، که عمأل 
ی کمون را که مارکس مطرح ساخت و مدام نزد ما نیز  تحقق خواسته

 . سازند دار است، غیرممکن میاز جذابیت زیادی برخور
پردازیم که لنین به نفع خواسته کمون  در اینجا تنها به استداللی می

مطرح ساخته است مبنی بر این که تمامی کارگران دولت باید مزد یک 
 :گوید او در این باره چنین می. کارگر را دریافت دارند

 تلفن آهن، پست، های بزرگ،  راه داری کارخانه فرهنگ سرمایه«
باین ترتیب بسیاری از کارکردهای قدرت . و دیگر چیزها را آفرید

توان آن را به بایگانی،  اند که می چنان ساده شده دولتی آن
هر برداری، کنترل تقلیل داد که در نتیجه این کارکردها را  یادداشت

تواند انجام دهد، بطوری که  ، میتواند بخواند و بنویسد کسی که می
 باید از عهده این کارها در برابر دریافت دستمزد یک تواند و می

 ).59(»کارگر برآید
کارگران پس از تصرف قدرت سیاسی دستگاه بوروکراسی «

اش متالشی خواهند ساخت،  خواهند شکست و تا شالوده کهن را درهم
آجری را بر آجر دیگر باقی نخواهند گذاشت و دستگاه نوینی را که 

است، جانشین آن خواهند   مشابه تشکیل شدهاز کارگران و کارمندان
طور که مارکس و انگلس با دقت ترسیم کردند،  ساخت و فورأ، همان

به اقداماتی دست خواهند زد تا از تبدیل آن به دستگاهی 
 :آنها باید. بوروکراتیک جلوگیری شود

توانند در هر زمانی عزل  نه فقط انتخاب شوند، بلکه می -1
 . شوند

 .د بیشتر از دستمزد یک کارگر باشدشان نبای حقوق -2
 از حق کنترل و بازرسی برخوردار شوند تا فورأ همهباید  -3

 برای مدت زمان معینی بوروکرات شود، آن هم با هر کسی
 ). 60 (»این هدف که هیچ کس  بوروکرات نشود

پنداشت  پیش از آن که لنین بتواند قدرت دولتی را تسخیر کند، می
داری  گیری از فرهنگ سرمایه  دولت را با بهرهتوان کارکردهای که می

چنان ساده ساخت که هر کسی که خواندن و  نظیر پست و تلفن آن
کارمندان . تواند آن کارها را انجام دهد نوشتن را آموخته باشد، می

دهند، درباره چیزی  دولت جز کنترل و بایگانی کار دیگری انجام نمی
شاید برخی . شود د، حرفی زده نمیکه آنها باید کنترل و بایگانی کنن

باید بایگانی کنند و برخی دیگر کار آنها را کنترل کنند و برخی نیز 
 در این داد و ستد همه فورأو . نتیجه کنترل آنها را بایگانی کنند

 . شریک یکدیگر خواهند شد

ترین نابغه بلشویسم کارکرد قدرت دولتی را در آستانه کسب  بزگ
حقیقتأ خلق روس دارای . کرد نه کودکانه تصور میگو قدرت سیاسی این

طبیعتی بسیار نیرومند است که چنین رژیم نادان و پر روئی را پنج سال 
 . تحمل کرده بدون آن که آن را کامأل نابود سازد

 
  عزل نمایندگان مجلس-ت

ی مارکس که لنین از آن به مثابه یکی دیگر از   دومین خواسته
برد، گزینش نمایندگان مجلس  ولتری نام میهای دمکراسی پر مشخصه

توسط خلق از طریق حق رأی همگانی است و عزل نه فقط کارمندان، 
 . بلکه حتی نمایندگانی که در شوراهای شهری کمون انتخاب شده بودند

و در این مورد نیز باید پرسید که در امپراتوری لنین تا کنون کدام 
اند و پس از  انی برگزیده شدهکارمند دولت توسط خلق و حق رأی همگ

آن باید پرسید که این خواسته تا چه اندازه دارای خصیصه پرولتری 
ای  این خواسته. یابیم است که شبیه آن را در جامعه بورژوائی سوئیس می

در . ایم گاه علیه این خواسته سخنی نگفته البته پر اهمیت است، و ما هیچ
گزینش ادارات توسط خلق، «برنامه قدیمی ارفورت آمده است که 
 . »مسئول و پاسخگو بودن آنها در برابر خلق

 1917تواند این خواسته را در سال  پنداشت که می هرگاه لنین می
های پیشین این خواسته  دوباره مطرح سازد و مدعی شود که سوسیالیست

اند، در آن صورت ما نیز باید باور کنیم که او قاره  را نادیده گرفته
 .  را دوباره کشف کرده استامریکا

و . ای نیست و عزل نمایندگان مجلس؟ حتی این امر نیز خواسته تازه
و . های بورژوا مطرح شده است این خواسته از سوی بسیاری از دمکرات
 در دوران imperative Mandatاین امر  و نیز  دوران وکالت محدود 

 .  ودتر از امروز مطرح شده ب کمون پاریس بسیار گسترده
ها در دورانی مطرح شدند که رأی دهندگان در برابر  این خواسته

در دوران کمون . نیافته قرار داشتند ای سازمان نمایندگان به مثابه توده
در آن زمان هرگاه کسی به . پاریس چنین وضعیتی عمومیت داشت

هر کاری دست زند که  توانست به شد، می نمایندگی برگزیده می
در . زیدگان او از هر نوع کنترلی بر او محروم بودندبرگ. خواست می

نتیجه در آن زمان این ایده بوجود آمد که رأی دهندگان بتوانند 
. نمایندگانی را که از آنها مأیوس شده بودند، با رأی خود عزل کنند

ای نیست،  هم با وجود حق رأی مخفی کار ساده انجام چنین کاری، آن
دهندگان آگاه شد؟ این کار فقط از  ر رأیتوان از نظ زیرا چگونه می

ای دشمنی  اقلیتی که با نماینده. طریق انجام انتخابات مجدد ممکن است
ای را که حتی به نفع  تواند نماینده دارد، در یک حوزه انتخابی می

کند، مجبور سازد که مدام در  دهندگان خود کار می اکثریت رأی
توان بسادگی نمایندگانی  ار میبا این ک. انتخابات مجددی شرکت جوید

اگر درست . رقصند، با مشکل روبرو ساخت را که به ساز آن اقلیت نمی
به اطالع من رسانیده باشند، عزل نمایندگان فقط باین خاطر در قانون 
اساسی روسیه شوروی گنجانیده شده است تا هرگونه اپوزیسیونی در 

 .  شوروی سرکوب شود
های خلق  ال گذشته با سازمانیابی تودهدر غرب متمدن طی پنجاه س

در احزاب بزرگ به رهبری سوسیال دمکراسی دیگر به این اصل که 
اینک نمایندگان . تواند مورد سؤاستفاده قرار گیرد، نیازی نیست می

دهندگان خود مسئول بدانند،  مجلس پیش از آن که خود را در برابر رأی
 دلیل نیز اینک به کمتر و بهمین. در برابر حزب خود متعهد هستند

دلخواه خویش خود را کاندیدای نمایندگی  خوریم که به کسی برمی
مثابه نمایندگان حزب  دهندگان به کاندیداها در برابر رأی. مجلس کند

شوند و بهمین دلیل نیز آنها نه بخاطر اشتهار فردی، بلکه  خود ظاهر می
 انتخاب دهندگان بخاطر عضویت در این یا آن حزب توسط رأی

ترین وجهی بروز  کامل های انتخاباتی به و این امر در آن سیستم. شوند می
گزینند، بلکه رأی خود را  دهندگان افراد را برنمی کند که در آن رأی می

دهند که نامشان که در یک لیست طوالنی قید  به نمایندگان احزابی می
تجربه  ب افرادی بیالقاعده نه احزاب و نه کاندیدهای احزا علی.  است شده
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هائی پر تجربه و  هستند و بلکه بخاطر فعالیت طوالنی خویش چهره
 . اند امتحان پس داده و شناخته شده
تواند در مجلس هر کاری که بدان تمایل  یک نماینده دیگر نمی

او باید از اصول فراکسیون حزب خود پیروی کند و . دارد، انجام دهد
شود، مگر در مواردی که  نترل میکارکردهایش دائمأ توسط حزب ک

اما حتی در چنین مواردی نیز عناصری . بتواند حزب را فریب دهد
وجود دارند که حساب خود را از فراکسیون حزبی جدا ساخته و خود 

های حزبی  آورند و یا آن که سازمان فراکسیون جدیدی را بوجود می
 . کنند فراکسیون حزب را کنترل می

دهندگان که کمون پاریس و  ان توسط رأیخواست عزل نمایندگ
را مطرح  های رادیکال در آن روزگار آن بسیاری دیگر از دمکرات

گر دورانی است که احزاب  را پذیرفت، نمایان ساختند و مارکس آن
ها در احزاب سیاسی تازه  سوسیالیستی و بطور کلی سازماندهی توده

ان وجودش هیچگاه انترناسیونال اول در تمامی دور. شروع شده بود
 . یک اتحادیه احزاب سوسیالیستی بدل نگشت به

طرح خواست عزل نمایندگان در چنین وضعیت ابتدائی شرکت 
اما کسی که پس از نیم . ها در سیاست خواستی کامأل موجه بود توده

العاده احزاب چنین خواستی را  سده کار حزبی فعال و گسترش فوق
های  که تا چه اندازه از فهم وضعیتسازد  سازد، آشکار می مطرح می

 . تر عاجز است تر و  عالی یافته تکامل 
نمود، امروزه نه  آنچه که پنجاه سال پیش عقالئی و انقالبی جلوه می

ای که وابستگی به  نماینده. تنها غیرعقالئی، بلکه حتی ارتجاعی است
تکی است، ای م ای سازمان نیافته را بر وابستگی به حزبی که بر ایده توده

 . کند دهد، ارتجاعی عمل می ترجیح می
همان  هر اندازه زندگی حزبی از انکشاف بیشتری برخوردار شد، به

دهندگان کاسته  اندازه نیز از طرح خواست عزل نمایندگان توسط رأی
تری  این خواسته در کشورهائی که دارای زندگی سیاسی کهن. شد

» پرولتری«رگاه دمکراسی و ه. کند هستند، امروزه نقشی بازی نمی
فقط با بوجود آوردن چنین » بورژوائی«لنینی میان خود و دمکراسی 

گذارد، در آن صورت این پدیده انقالبی تمامی  نهادهائی تفاوت می
 . ای وخیم از زمان خویش عقب مانده است گونه ها، به دوران
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 ...  انتخابات«نکاتی درباره 
 

ر این جا به بررسی استداللی و مفصل در این باره که آیا من د
آرای احمدی نژاد واقعی بود یا تقلبی، یا مخلوطی از هر دو، یا این که 

طرحی «تر، آن چه سردبیر   در صد در انتخابات شرکت کردند یا کم62
اش در رابطه با انتخابات در ابتدا به عنوان خبر و در انتها  در تحلیل» نو

زیرا هر بحثی در این . پردازم کند، نمی ان واقعیت به آن استناد میبه عنو
افزون بر . نتیجه خواهد بود و بی) اسپکوالتیو(زنی  مورد مبتی بر گمانه

این، چنین بحثی به روشن شدن این موضوع که چرا رفسنجانی که یکی 
شد، دیگری  از دو شخصیت ممتاز نظام جمهوری اسالمی تلقی می

بازد و  ای در انتخابات ریاست جمهوری می ه شخص ناشناختهای، ب خامنه
تواند به هم راه داشته باشد، کمکی  این که این امر چه عواقبی می

 .کند نمی
 .و اما بعد

ی بدی که از نامزدی  دانیم رفسنجانی با خاطره همان طور که می
ام هم از تهران نشد،  خود برای نمایندگی مجلس داشت، که حتا نفر سی

این . نگریست ه نامزدی خود برای ریاست جمهوری با شک و تردید میب
  موضوع از اما و اگرهای بسیار و شرط و شروطی که وی برای شرکت

باختِ . داشت، مشهود بود خود در انتخابات ریاست جمهوری بیان می
ی او در انتخابات، با در نظر گرفتن شخصیت رقیبان، بدون شک  دگرباره

زد و موقعیت او را  ای سهمگین می فوذ او در حاکمیت ضربهبه اعتبار و ن
القاعده باید به شرطی حاضر به  وی علی. ساخت در حاکمیت متزلزل می

شرکت در انتخابات شده باشد که شانس بسیار باالیی برای موفقیت خود 
 .دیده است می

کرده است که رقبای او در طیفِ  او شاید چنین محاسبه می
چون آنان باید آرای خود .  شانس چندانی نخواهند داشت»طلبان اصالح«

ولی انتخابات آخرین مجلس نشان داد . را به طور واقعی از مردم بیاورند
و . که اصالح طلبان دیگر در میان مردم پایگاهی قوی و مطمئن ندارند

اجبار به (آن بخشی از مردم نیز که به هر دلیل به دلخواه یا به اجبار 
کارمند بودن و غیره، یا محلی، روستاها و شهرهای دالیل شغلی 

در انتخابات شرکت خواهند کرد به دلیل ترجیح بد به بدتر به ) کوچک
 .ی انتخابات چیز دیگری از آب درآمد ولی نتیجه. او رأی خواهند داد

یکی . ی انتخابات دو حالت قابل تصور است حال در بررسیِ نتیجه
 رأی آزاد و واقعی مردم در انتخابات این که احمدی نژاد با اکثریتِ

. برنده شد و دیگر این که وی با آرای تقلبی اکثریت را به دست آورد
گویم دو حالت متصور است چون برای تعیین این که به  به این دلیل می

طور واقعی چه تعداد در انتخابات شرکت کردند و تعداد آرایی که هر 
 نژاد، بدست آوردند، هیچ راهی یک از دو نامزد، رفسنجانی و احمدی

 .وجود ندارد
های او در  توان وعده در حالت اول، تنها دلیل انتخابِ او را می
دست جامعه  های تهی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و معیشتی بخش

و مبارزه با فساد فراگیر و غارت ثروت جامعه به دست عناصر فاسد در 
 آماری درست از رأی دهندگان بر البته اگر. دستگاه حکومتی پنداشت

اساس تقسیم بندی آنان بر اساس مناطق کشوری و شهری و موقعیت 
شد با یک بررسی  شان در دست بود، می  شغلی، اقتصادی و اجتماعی

ولی . ی رأی دهندگان  به احمدی نژاد را تعیین کرد  آماری دقیق انگیزه
ماند، توسل   میچون چنین آماری را در دست نداریم تنها راهی که

 .جستن به فرض منطقی است
حال اگر فرض کنیم که بیش از پانزده میلیون از مردمان به راستی 

اش، که در باال به  به احمدی نژاد بر اساس اظهارات او در فعالیت انتخابی
اند، آنان باید بر این باور بوده باشند که در این  آن اشاره شد، رأی داده

اش بر این مملکت حاکم نیستند و حکم  و دستهای و دار نظام خامنه
دهد به خواست و با رضایت  رانند و هر چه در این مملکت روی می نمی

های بزرگی از جامعه و  او نیست و وضع بد اقتصادی و معیشتیِ بخش
باشد و  های او نمی ی سیاست فسادی که سراپای جامعه را فراگرفته نتیجه

هایی مریی انجام  ای به دست آدم هی خامن به رغم خواست و اراده
گیرد و هشت سال ریاست جمهوریِ خاتمی هنوز به آنان ثابت  می

نکرده است که در این نظام رئیس جمهوری در تصمیمات و تعیین 
های اساسی نقشی ندارد و اکنون پهلوانی پیدا شده تا کنون  سیاست

جنگ آن خواهد دون خوآن وار با شمشیری چوبی به  ناشناخته که می
اگر !! ی نابودی نجات دهد های مریی برود و جامعه را از ورطه دست

بتوان وجود چنین توهمی را میان پانزده میلیون ایرانی فرض کرد، 
فرضی بعید، گذشت زمان خیلی زود واهی بودن چنین امیدی را بر آنان 

همان گونه که واهی بودن امیدِ به اصالحات در . آشکار خواهد ساخت
 !ظام را به امید بستگان به خاتمی آشکار ساختاین ن

تر، این است که احمدی نژاد با آرای  حالت دوم، حالتی جالب
معنی چنین حکمی یا فرضی این است . تقلبی رفسنجانی را شکست داد

که جناح مخالف رفسنجانی در نظام باید از چنان قدرتی برخوردار باشد 
ای و بدون هراس از  واهمهکه به خود اجازه دهد بدون هیچ ترس و 

ی هولناکی بر شخصیت، حیثیت، آبرو و  عواقب چنین تقلبی چنین ضربه
 .موقعیت رفسنجانی در نظام بزند
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این که . ای را نیز تصور کرد  ی زیرکانه توان یک محاسبه البته می
اند که رفسنجانی قادر به نشان دادن  طراحان این برنامه بر این یقین بوده

.  درخور یعنی افشا کردنِ تقلب در انتخابات نخواهد بودالعملِ عکس
ای راه پیدا خواهد کرد و  زیرا چنین افشاگری سرانجام به خامنه

ای در رابطه با تقلب در انتخابات  درگیری علنی میان رفسنجانی و خامنه
ها و فساد و  بازی ها، حقه ی هر دو و بسیارانِ دیگری را در تقلب پته

اند، روی آب خواهد ریخت و  ها مرتکب شده این سالجنایاتی که در 
آسا مواجه خواهد کرد که سرانجام گریبان هر  نظام را با بحرانی مرگ

ای  اگر فرض چنین محاسبه. دوی آنان و بسیار دیگری را خواهد گرفت
از سوی طراحان این برنامه درست باشد، که احتمال آن کم نیست، 

چون در این . یک کودتا نزدیک استتر به  انتخاب احمدی نژاد بیش
ای سخت  گیر شد و ضربه که در این بازی رفسنجانی به طور کامل غافل

 .تواند وجود داشته باشد از حریف خورد، تردیدی نمی
. تواند این باشد که حریف رفسنجانی کیست حال پرسش می

ای از قرار گرفتن رفسنجانی در پست ریاست  ای؟ آیا خامنه خامنه
 هراس داشت و از سوی او در این پست برای موقعیت و جمهوری

سیاست خود به ویژه در رابطه با آمریکا و اظهارات مبهم رفسنجانی در 
چون به هر حال رفسنجانی در . کرد؟ شاید این مورد خطری احساس می

بود غیر از خاتمی که  پست ریاست جمهوری شخصیت دیگری می
یک اظهار یا صدور حکم حکومتی توانست به سادگی با  ای نمی خامنه

اما هیچ نشانی از وجود اختالف . تصمیم او را لغو کند یا او را بترساند
عمیق میان او و رفسنجانی پیش از انتخابات، دست کم در ظاهر، دیده 

ولی آیا راندن رفسنجانی از سهیم بودن در قدرت در شرایط . شد نمی
اند امری  ای که به او زده که با ضربه» دشمن«پیشین و تبدیل او به 

تر از قرار گرفتن او در پست ریاست  ای کم بسیار محتمل است، هزینه
زیرا به هر صورت رفسنجانی برای خود در این نظام . جمهوری دارد

حق آب و خاک قایل است و از روز استقرار جمهوری اسالمی 
ام ای به مق حتا ارتقاء خامنه. مؤثرترین نقش را در آن داشته است

والیت فقیهی بعد از مرگ خمینی شاید به تصمیم او و به هر حال با 
ی وابسته به نظام  رفسنجانی اگر در میان توده. کمک او میسر شد

محبوبیتی نداشته باشد ولی در دستگاه دیوان ساالری نظام، در میان 
های قدرتمند اقتصادی از نفوذ   در میان الیه مدیریت تکنوکرات،

اش در  راندن رفسنجانی از موقعیت پیشین. دار استبسیاری برخور
ها نیز هست و در نتیجه به اقتضای  حال به مثابه تضعیف این بخش عین

حفظ منافع مشترک، به احتمال زیاد آنان به دور رفسنجانی با هم در 
ای که علیه آنان تدارک دیده شده متحد خواهند شد و » توطئۀ«برابر 

ردن کاملِ قدرت به دست یک جناح اقداماتی آرام ننشسته علیه قبضه ک
 ..خواهند کرد

ی انتخابات ریاست جمهوری این است  برداشت کنونی از نتیجه
ای است و بنابراین، پیروزی او بر رفسنجانی  که احمدی نژاد آدم خامنه
ولی احتمال دیگر این است . ای بوده است به خواست و تصمیم خامنه

یگر قدرت در جمهوری اسالمی، یعنی دست مراکز د به» کودتا«که 
ها و غیره،  ای ها، انصاراله ها، بسیجی ها، امنیتی ها، اطالعاتی توسط سپاهی

 .زمان، این موضوع را روشن خواهد کرد. انجام گرفته باشد
توان مشاهده کرد، این است که انتخاب  ولی آن چه هم اکنون می

ی را به طور غالب احمدی نژاد و ترکیب مجلس اسالمی، قدرت حکومت
این امر بدین . در دست جناح معینی از حاکمیت متمرکز کرده است

های دیگر که تا کنون به شکلی در قدرت سهیم  معنا است که جناح
طلبان قبالً  اصالح. اند اند، از شرکت مؤثر در حاکمیت محروم شده بوده

به . ودسرنوشت خاتمی را تقویم تعیین کرده ب. کنار گذاشته شده بودند
ّوبی را نماینده آن دانست، در  طلبان، که شاید بتوان کر جناحی از اصالح

همان دور اول حالی شد که برای آنان به عنوان جناحی که نقدهایی به 
نظام دارد و از قدرت بی حد و مرز ولی فقیه راضی نیست و خواهانِ 

ان باشد، ولی حاضر است افتان و خیز اصالحاتی در چارچوب نظام می
های در قدرت سازش کند تا سهمی در قدرت  هر چند با غرولند با جناح

در نتیجه فرایندی . داشته باشد، دیگر جایی نیست و عذر آنان خواسته شد
ی وحدتِ  که از همان فردای استقرار نظام آغاز شده بود، یعنی تجزیه

د نیروهایی که در انقالب شرکت داشتند و راندن به نوبتِ هر بخشی وار
رسد که اکنون جناح قشریون  به نظر می. ای شده است ی تازه مرحله

انحصار طلب تمامی قدرت را در دستان خود قبضه کرده و تمامی 
. ی قدرت رانده است متحدان دیروزی و حتا باند رفسنجانی را از عرصه

های اقتصادی  بدین ترتیب به دست خود امکان تقیسم مسئولیت نابسامانی
های بسیاری از   فشار، سرکوب و تعدیات سیاسی را بر شانهو اجتماعی و
 .بین برده است

این وضعیت تشابه زیادی دارد با قبضه کردن کامل قدرت به دست 
انقالب شاه و «، »انقالب سفید« و جریان 42-39شاه سابق پس از بحران 

ای برای اصالت اساسی و  که شاه سابق آن را به عنوان برنامه» ملت
جتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اعالم داشت که ایران را در عمیقِ ا

و بدین . تراز با سوئد تبدیل خواهد کرد ای هم ظرف ده سال به جامعه
افتاد به  ترتیب خود را به عنوان تنها مسئول آن چه در مملکت اتفاق می

کرد و آن برنامه  اگر تصادف و شانس با او یاری می. جامعه معرفی کرد
. شد شد، البته اعتبار حاصله از آن نصیب او می هایی روبرو می فقیتبا مو

اش، مانند رفرم ارضی، شکست  های اساسی ولی اگر آن برنامه در بخش
شد و تمام  خورد، در چشم مردم تنها مسئول آن شاه تلقی می می

ای  شد و جرقه های نارضایتی و مخالفت مردم متوجه او می ضربه
اکنون . و چنین هم شد.  نارضایتی را به انفجار کشاندتوانست آن انبار می

 کردن تمامی قدرت خود را  نیز جناح قشریون انحصار طلب با قبضه
گذرد به  رسماً و در عمل به عنوان تنها مسئول هر آن چه در مملکت می

البته معلوم نیست با قدرتِ بی حد و مرزی که . مردم معرفی کرده است
چون در گذشته نیز این جناح با در . واهد بکندخ به دست آورده چه می

های اساسیِ  ی فقیه و بسیاری از ارگان دست داشتن والیت مطلقه
داشت، برای مبارزه با  ای می ای، اگر برنامه حکومتی در اجرای برنامه
ها، اجرای  های ملی به دست آقاها و آقازاده فساد و حیف و میل ثروت

، با مانعی ...اقتصادی و  به برای پیشرفت ای فکر شده و همه جان برنامه
ی  ها در انتظار مشاهده بنابراین، نباید در این زمینه. رو نبود واقعی رو به 

به احتمال زیاد در بر همان پاشنه خواهد . های اساسی بود دگرگونی
به این اعتبار انتخاب احمدی نژاد را نباید به زیان مبارزه برای . چرخید

 اپوزیسیونی واقعی و مبارز برای  تلقی کرد، هر آینهبراندازی نظام 
 .داشت براندازی وجود می

مبارزاتی خود، یک ! ی اپوزیسیون برانداز به عنوان شعار کوبنده
حتا اگر آمار اعالم شده از . صدا شرکت در انتخابات را تحریم کرد

سوی رژیم را مالک قرار دهیم، چیزی نزدیک به چهل در صد از 
اگر باز هم فرض کنیم .  رأی در انتخابات شرکت نکردندحائزان حق

ها، نیروها و  ی سازمان که این چهل در صد در پاسخ به توصیه
های اپوزیسیون در تحریم انتخابات، در انتخابات شرکت  شخصیت

گویند فرض محال   می- نکردند، ادعایی گستاخانه و بدون دلیل و مدرک
ی شرکت  یم که در صدِ  اعالن شده و باز هم اگر فرض کن- محال نیست

کنندگان از طرف وزارت کشور قالبی بوده و تعدادی که در انتخابات 
 درصد بوده است، هنوز این سؤال 40شرکت نکردند بسیار باالتر از 

خواهید،  شما هر چه می. جایز است که خُب از این تحریم چه حاصلی
رکت در انتخابات را تحریم ها بار هم، به هنگام انجامِ هر انتخاباتی ش ده

آنان هر . در موقعیت رژیم نخواهد داشت عملیکنید، این امر هیچ تأثیر 
بار آماری را از شرکت کنندگان در انتخابات اعالن خواهند کرد و به 

ای مؤثر در جهت سرنگونی  برای مبارزه. حکومت خود ادامه خواهند داد
مایه  به قول معروف بی. وداین نظام باید مجهز به برنامه و تشکیالت ب

بدون داشتن سازمانی که مبارزه را رهبری کند و برای . فطیر است
ای داشته باشد، نارضایتی مردم هرگز به جنبشی  مبارزه استراتژی و برنامه

ضعف اساسیِ اپوزیسیون برانداز در . نظام برانداز تبدیل نخواهد شد
های گوناگون و  ی کوشش ی چندین ساله تجربه. پراکندگی آن است

پراکنده نشان داده است که جمع و جور کردن این نیروهای پراکنده به 
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هایی که برای اتحاد عمل زیاد است و برای تشکل حزبی  دور پالتفرم
البته هر جمعی حق دارد و خوب هم هست . برد کم، ره به جایی نمی
ولی این . فق روی موضوعاتی خود را متشکل سازدکه در صورت توا

ها، نیروها و عناصر  توان به پراکندگی سازمان که با این اتحادها می
 .اپوزیسیون برانداز پایان داد، توهمی بیش نیست

 سال بپذیرد که این نظام از 25این اپوزیسیون باید باالخره پس از 
تی هر چند به خودی ای غیر منتظره، طرح شعار یا خواس طریق حادثه

خود درست، مانند طرح رفرندام و غیره، خیزش ناگهانی مردم و 
باید این نظام را جدی گرفت . آروزهایی مانند آن از بین نخواهد رفت

و برای فعالیت در جهت سرنگونی آن، که فعالیتی نسبتاً طوالنی خواهد 
 -سیاسیی  بود، به طور جدی وارد عمل شد و خود را به ابزار مبارزه

اجتماعی یعنی سازمان و تشکلی مناسب و با برنامه و استراتژی الزم 
 .مجهز ساخت

هر چند این امر به خودی خود آشکار و منطقی است، ولی در 
توان از باالترین و  شرایطی که اپوزیسیونِ برانداز در آن قرار دارد، نمی

خته شده ی تشکلی مشترک که به کمال پردا ترین سطح با ارایه پیچیده
ی فعالیتی  تواند نتیجه این امر می. و مورد قبول همگان باشد، آغاز کرد

. تر آغاز کرد تر و همگانی بنا بر این باید از سطحی پایین. مشترک باشد
 . ترین سطح مبارزه، یعنی سطح مبارزات دمکراتیک است این سطح عام

عار توان سه ش به عنوان پیشنهاد و طرحی برای بحث و گفتگو می
آزادی فوری و بدون قید و : و خواست را برای شروع کار معین کرد

در این معنا که کسی را به خاطر نظرات (شرط زندانیان سیاسی 
؛ )لغو سانسور(؛ آزادی مطبوعات و انتشارات ) اش زندانی نکنند سیاسی

های سیاسی، کارگری،  آزادی همگانیِ تشکیل احزاب و سازمان
هاست و  ط همکاری مشترک توافق روی خواستشر. ها و غیره انجمن

وابستگان و کارگزارانِ نظام . نه عقاید و نظرات سیاسی و اجتماعی
گذشته و کنونی و تمام کسانی که مرتکب جنایت یا جرمی علیه مردم 

توانند در اشکال  اند، نمی ایران در زمان رژیم گذشته یا نظام کنونی شده
 .ها عضو شوند تشکلی این فعالیت

با توجه به این احتمال که با انتخاب احمدی نژاد در نظر و مواضع 
ها و احزاب کشورهای اروپایی در  مساعد و امیدهای واهی که دولت

طلبی اسالمی نسبت به دولت خاتمی داشتند و  رابطه با جریان اصالح
ی فشار آمریکا، تغییراتی روی خواهد داد و آنان  همچنین شاید در نتیجه

تر از پیش اتخاذ خواهند کرد، امکان این که فعالیتی  تقادیموضعی ان
مشترک و گسترده بر اساس سه خواست فوق بتواند افکار عمومی را در 

ی ایرانیان در خارج از کشور تا بدان اندازه  ی مبارزه خارج در نتیجه
بسیج کند و متوجه وضعیت حاکم در ایران سازد که به ایجاد فضایی 

رتر در ایران بیانجامد، نسبت به پیش افزایش یافته برای فعالیت مؤث
 .است

ی اجزای اپوزیسیون برانداز است که برای پاسخ  اکنون این وظیفه
های مناسب و درخورِ مبارزه  گفتن به شرایط کنونی به یافتن راه حل

به این امید که سرانجام خود را از پراکندگی و . بیاندیشد و رایزنی کند
ی حیات این نظام نامیمون است،  کمکی مؤثر در ادامهانفعال مزمن که 

 .ی ضعف اپوزیسیون است ی زیادی نتیجه قدرت نظام تا اندازه. برهاند
 

 ...  جنبش کارگری ایران
 

شان در قبول خلع سالح مجاهدان، بر  حزمی رهبران سیاسی ی بی در نتیجه
شده باد رفت، خلع سالحی که فرمانش از سن پترزبوگ و لندن صادر 

 .بود
ها بودند که با  پس از جنگ جهانی اول، این باز کارگران چاپخانه

ی خود، نه فقط حقوق خود، و از جمله هشت  اعتصاب فلج کننده
ی ایران ستاندند، بل همچنین  ساعت کار در روز، را از هیئت حاکمه

پس . ی ترازوی قدرت را به سود مبارزات عام مردمی برگرداندند کفه
در » جمهوری سوسیالیستی ایران«ضت جنگل و سقوط از شکست نه

گیالن، رشد روزافزون سندیکاهای کارگران و کارمندان آتش مبارزه 
مثابه یکی از  را گرم نگهداشت و به سوی جا افتادن جنبش کارگری به

رفت، تا حدی که اعتصابات  های دمکراسی در ایران پیش می پایه
ی قوام   به سقوط کابینه موفق1923کارگری و کارمندی در سال 

علت این که استقالل سندیکاها کم کم  اما متأسفانه به. السطنه شدند
های سیاسی چپ ایران و اتحاد شوروی قرار گرفت، و  تحت تأثیر نزاع

 که سیاست شوروی وی را -ای حتی به هواداری از رضا خان  در لحظه
انشاه توانست،  کشانده شد، رضا خ-کرد  ایران ارزیابی می» مرد ملی«

پس از جلوس بر تخت سلطنت و تحکیم قدرت خانمان برانداز خود، 
. های سیاسی نو پا، از میان بردارد سندیکاها را، همانند احزاب و گروه

های حزب کمونیست ایران در اثر سرکوب داخلی  آخرین کوشش
ی شوروی به  های استالینیِ فعاالن آن در روسیه رضاخانی و تصفیه

ی وزارت امنیت شوروی استالینی برای از میان  با توطئه. رسیدنتیجه ن
بردن گروه ارانی هرگونه امیدی برای تجدید سازمان سیاسی چپ نیز 

پس از سقوط رضا شاه در اثر اشغال ایران توسط متفقین، . ازمیان رفت
فضای نسبتاً بازِ سیاسی به نیروهای اجتماعی از نو این فرصت را داد تا 

اما متأسفانه، نه فقط در مناطق شمالی تحت . آغاز کنندحرکتی نو 
ترین  خیز جنوب، که بزرگ اشغال شوروی، که حتی در منطقه نفت

تجمع کارگری را داشت و استثمار                            توسط شرکت 
گرفت، حزب  امپریالیستی نفت انگلیس در حد اکثر خود انجام می

ی این که  بهانه شد، به و معوق کارگری میتوده مانع مطالبات به حق 
. توانست وارد آورد نبرد ضد فاشیستی لطمه می هایی به چنین خواست

ترین کارگران  کسی نپرسید چرا همواره این فقیرترین و استثمار شده
های آمریکایی و انگلیسی  جهان بودند که بایستی جور سودهای شرکت
ی انگلستان و آمریکا را یا حتی دستمزدهای اریستوکراسی کارگر

 .کشیدند می
به هر رو، پس از پایان جنگ این فرصت پیش آمد که کارگران 
ایران خود را سازمان دهند و مطالبات خود را مطرح سازند، اما دیگر بار 
اعتصابات کارگری با وساطت رهبران حزب توده، که با قوام نزدیکی 

 آن که اجازه داده شود که تر از این، بجای مهم. کردند، پایان یافت می
کارگران رهبران خود را از میان خود برگزینند، رهبران سندیکایی از 

فداکار که هیچ ربطی به زندگی . شدند سوی حزب به آنان تحمیل می
شناخت، رهبر کارگران  کارگری نداشت و درد و اِلَم آنان را نمی

رهبران . ستاصفهان شد، با رأی آنان به مجلس راه یافت و خود را ب
چون رضا روستا، که، همراه کامبخش و  شورای متحده کشور هم

ی کمینترن و  ی مدارس کادر شوروی و نماینده اُوانسیان، تربیت شده
کدام کارگر نبودند و از سوی دستگاه  وزارت امنیت شوروی بودند، هیچ

هر کارگر یا گروه کارگری که با دستگاه . شدند رهبری برگزیده می
منزوی و طرد » نوکر امپریالیسم«ده موافق نبود با برچسب حزب تو

ای از حزب توده بدل  ی سندیکاهای کارگری به زائده عمده. شد می
های پی در پی، به کم سوادی مارکسیستی و  شدند، که، پس از شکست

به هنگام یورش ارتجاع ایران در نخستین . تجرگی خود عذر نهاد بی
 که هدف اصلی آن نعطیل دمکراسی و ،1327 بهمن 15کودتای شاه، 

فلج کردن حزب توده بود، سندیکاهای کارگری نیز، چون وابسته به 
 .حزب توده بودند، همچون برف زیر حرارت سرکوب آب شدند

خوشبختانه، پس از سر بلند کردن نهضت ملی و پیدا شدن فضای 
. کردندتازه تنفس سیاسی، کارگران ایران از نو سندیکاهای خود را احیا 

. چون گذشته تحت قیمومیت حزب توده قرار داشتند اما این بار نیز هم
ترین زمانی که جنبش کارگری  کار به آنجا کشید که در حساس

بایستی در برابر استثمارگران خارجی حامی جنبش ملی و تعادل بخش  می
بود، قسمت مهم، ور نه اکثریت،  جنبش دمکراتیک درون کشور می

، که تحت کنترل حزب توده بودند، با تحریکات کارگران ایران
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کیانوری و شرکایش رو در روی نهضت ملی ایستادند، و آن را در نبرد 
های امپریالیستی جهان آنقدر تضعیف کردند  هستی و نیستی با قدرت

سرکوب نهضت ملی، داغان کردن حزب . که سر انجام به زانو در آمد
اگر . کارگری را در پی داشتتوده و طبیعتاً اضمحالل سندیکاهای 

های کارگری از استقاللی حتی نسبی برخوردار شده بودند،  اتحادیه
توانستند تا حد زیادی دست آوردهای سندیکایی و ادامه هر چند  می

اما افسوس که این اهرم حق طلبی خود . ضعیف آن را حفظ کنند
یز بر کارگران و تعادل بخشی به قوای سیاسی برای تأمین دمکراسی ن

 .باد رفت
های کارگری قطع   حرکت1357 مرداد و آغاز انقالب 28بین 

رسید، کارگران  نشدند و هر بار که کارد به استخوان کارگران می
سندیکاهای دولتی، که . کردند ی خود را بلند می صدای حق طلبانه

های بریتانیا و آمریکا اداره  های کارگری سفارتخانه مشاورت وابسته به
شدند که به جرئت  اعتنایی کارگران روبرو می چنان با بی ند، آنشد می
» رهبران«توان گفت که کارگران ایران این بار دیگر فریب  می

 .خوردند برخاسته از برون جمع خود را نمی
 شروع شده بود 1977جنبش انقالبی ضد پهلوی که از آغاز سال 

بزرگی در برابر توانست هماورد  گرفت، اما نمی آهسته آهسته جان می
ویژه کارگران نفت، وارد  آن هنگام که کارگران ایران، به. رژیم باشد
خوشبختانه . ی سیاسی شدند، ناقوس مرگ رژیم نواخته شد پهنه مبارزه

های امپریالیستی نه تحت تأثیر  جنبش کارگری، علیرغم تبلیغات دستگاه
ران مذهبی رهب. های چپ حزب توده بود و نه تحت فرمان دیگر سازمان

بسیار کوشیدند تا جنبش اعتصابی را تحت کنترل خود در آورند، اما 
ی قاطع جنبش  دانستند که بدون ضربه آنان می. شان ناچیز بود موفقیت

پیش نخواهد رفت، چه به  ویژه اعتصابیون نفت، مبارزه به کارگری، و به
 و ها راه انداختن تانک دیدند که شاه حتی برای به العین می رأی

اش ناگزیر از وارد کردن سوخت از عربستان شده  های ارتشی کامیون
 .بود

متأسفانه این بار نیز، نیروهای چپ، بجای حمایت از جنبش 
کارگری در جهت تقویت سندیکاها، هر کدام به سهم خود کوشیدند 

راستی نه دانشی در امور  را به چنگ آورند، چه به» طعمه«ای از این  تکه
های  ایی داشتنند و نه گریبان خود را از بدآموزیتاریخ سندیک

رها » حزب«های کارگری توسط  ایستی در مورد کنترل اتحادیه توده
 .کرده بودند

های سیاسی در جهت جلب حمایت  های مستقل گروه تمام کوشش
سندیکاهای کارگری در جهان برای کارگران ایران و رساندن مدد 

هنگامی که وجوهی از کارگران حتی . عملی به آنان بایکوت شدند
آلمانی برای کارگران نفت ایران جمع آوری شد، حامل وجوه 

های ارسالی  های چپ، پول خودسرانه و بخاطر کسب وجاهت نزد گروه
تر در آن  شرمانه سرقت از این بی. های چپ پخش کرد را در میان گروه

ان که قرابتی با کارگر» روشنفکرانی«. روزهای حساس میسر نبود
ندارند و در پی هر شکست کارگری گلیم خود را از آب بیرون 

کنند، همانند  کشند و کارگران را در وضع نابسامان خود رها می می
و داستان حزب توده .  قدرت-کیانوری، تنها در پی یک هدف هستند 

 .شود از نو تکرار می
مدعی دفاع از کارگران دانش سیاسی » روشنفکرانِ«اگر چنین 

داشتند، بجای کشاندن کارگران به زیر کنترل ایدئولوژیک  را میالزم 
ی ابزاری از آنان برای مقاصد سیاسی خود، که چیزی  خود و استفاده

 مذهبیِ در حال زایش حمایت -جز کسب قدرت نبود، از قدرت سیاسی
رساندند، تا خود را  جنبش کارگری مدد می کردند، بل بجای آن به نمی

اند به عنوان بخش مهمی از نیروهای اجتماعی، و نه مستحکم کند و بتو
در . های سیاسی، در برابر دیو والیت فقیه بایستد ابزاری در دست گروه

جنبش . ایم شد که شاهد بوده چنین صورتی، سرنوشت انقالب همان نمی
توانست عنصر اصلی توازن قوا در ساختن  مستحکم کارگری می

ی بعدی دمکراسی اقتصادی را  مرحلهدمکراسی سیاسی بوده باشد، و در 
نیز تأمین کند، و نگذارد که جریاناتی که کوچکترین قرابتی با 

طی بیست و شش سال اخیر » مستضعفان«کارگران ندارند به نام 
 .های انسانی و طبیعی کشور ما را به غارت ببرند ثروت

از روی همین بدبینی ها بود که در روزگاران انقالب چه بسیار از 
های سیاسی دوری جستند و خرج خود را  ارگران ایرانی از سازمانیک

هایی با کارگران قدیمی دوران حزب توده بخوبی  مصاحبه. جدا ساختند
خواستند فریب  شان دیگر نمی داد که اینان و فرزندان نشان می

 . مدعی هواداری از کارگران را بخورند» روشنفکران«
» هدایت«های گوناگون بدون  هاکنون نیز کارگران ایران در رشت

ی رژیم آهسته  های سیاسی و با استفاد از وضعیت تضعیف شده سازمان
آنان در صورتی . زنند آهسته دست به تشکیل سندیکاهای خود می

خواهند توانست استقالل کامل خود را حفظ کنند و اشتباهات گذشتگان 
رگری قرار های غیرکا را مرتکب نشوند که خود را در اختیار رهبری

آمیز، اعتصاب،  های مسالمت آنان باید بتوانند با استفاده از شیوه. ندهند
های سیاسی خویش، اوضاع  نافرمانی مدنی، سازماندهی، افزایش آموزش
. های سیاسی نیز تمام شود را چنان تغییر دهند که به سود سازمان

. ستهای سیاسی میسر نی دمکراسی بدون سندیکاهای مستقل از سازمان
ها دمکراسی سیاسی  اگر بتوان درسی از کشورهایی گرفت که در آن

این . وجود دارد، همین است که سندیکاها باید مستقل از احزاب باشند
شود که هواداران کارگران، با استفاده از امکانات موجود  مانع از آن نمی

های معنوی و عملی سندیکاهای باتجربه را  در جهان دمکراتیک، حمایت
 .ه سود آنان جلب کنندب

داران و قشرهای وسیع  در افق جدید ایران، در کشوری که سرمایه
) شهری» خرده بورژوازی«معروف به (های غیرتولیدی  مشتغل در رشته

منداند، تنها کارگران، کارمندان جزء، معلمان،  از پترودالر بهره
نان و سندیکاهای مستقل و دمکراتیک آ) چه زن و چه مرد(صنعتگران 

آمیز و پیگیرانه  های مسالمت ی شیوه توانند با کاربرد همه هستند که می
مبارزه رژیم را به بحران سیاسی بکشانند و سرانجام به عمر آن پایان 

» ناجیان خارجی«دهند، در راه بهروزی جامعه گام بردارند و ترفندهای 
ر متمتع از پترودال» خرده بورژوازی«مادامی که . را عقیم گذارند

آن  کریم است و از این ستون به» خدا«تواند به این بیندیشد که  می
نژاد، فرج است،  ستون، از رفسنجانی به خاتمی، و از خاتمی به احمدی

هنر نیروهای مترقی در تغییر . تغییری پویا در ایران رخ نخواهد داد
فکر » از این به آن ستون فرج است«جهت تفکر پوچی است که 

 .کند می
 
 ...   نکته دربارهچند
 

در مناطق اشغالی و حتی در سرزمین اسرائیل مورد حمله قرار داد و به 
برخوردار » امنیت«توانند از  اسرائیلیان فهماند که در درازمدت نمی

یا باید به اشغال نوار . باین ترتیب برای شارون دو راه بیشتر نماند. باشند
ای کالن به سیاست  ل هزینهداد و یا آن که باید با تحم غزه پایان می

ترین متحد اسرائیل، ایاالت  داد که حتی برای نزدیک اشغال خود ادامه می
» دمکراسی برای خاورمیانه«متحده و جورج دبلیو بوش نیز که با شعار 

 .کوشید حمله نظامی به عراق را توجیه کند، قابل پذیرش نبود
ند، وابسته  شهرکی که در نوار غزه تأسیس شد21بیشتر ساکنین 

باشند که بر این باور است نوار غزه نیز  جناحی از جنبش یهود می به
باشد که خدا به اسرائیلیان هدیه داده و  می» سرزمین مقدسی«بخشی از 

. بنابراین حق آنان است که در سرزمین خداداده خویش ساکن شوند
 های آلمان هیتلری بخشی از این جنبش که در نژادپرستی روی فاشیست
تبار از اسرائیل و  را نیز سفید کرده، خواهان اخراج تمامی اهالی عرب

اگر . مناطق اشغالی است، تا بتواند دولت یهود ناب خود را متحقق سازد
ها اعراب ساکن در این  فاشیست المللی نبود، این جوجه  مالحظات بین

 .مناطق را قلع و قمع کرده بودند
 10 تا 5 کیلومتر و عرضی بین 45نوار غزه دارای طولی برابر با 

 میلیون فلسطینی که نیمی از آنان از 1،3کیلومتر است و در آن 
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 درصد 50. کنند اند، زندگی می آوارگانی هستند که از اسرائیل رانده شده
جمعیت فعال بیکار است و بهمین نسبت نیمی از اهالی نوار غزه زیر 

 یهودی 8500» امنیت«ند اسرائیل برای آن که بتوا. برد خط فقر بسر می
ساکن در این منطقه را تأمین کند، یک سوم نوار غزه را دائمأ در اشغال 
خود داشت و باین ترتیب محدوده زندگی فلسطینیان را بسیار تنگ 

نوار غزه هر چند شرائط زندگی فلسطینیان » آزادی«با . ساخته بود
نان یکی از پر چ ساکن در این منطقه بهتر خواهد شد، اما نوار غزه هم

 .ترین منطقه جمعیتی جهان باقی خواهد ماند تراکم
دیدیم که جنبش مقاومت فلسطین سبب شد تا شارون و حکومت 
ائتالفی او به بیرون رفتن از نوار غزه تن در دهد، اما نه باین خاطر که 

نگاهی . با فلسطینیانند» صلح«شارون و حکومت ائتالفی او وافعأ در پی 
دهد که او یکی از بنیانگذاران و حامیان  شارون نشان میبه کارنامه 

هنگامی که باراک با . در مناطق اشغالی بود» نشینی شهرک«جنبش 
دست زد، شارون از اسرائیلیان خواست که » صلح«مذاکرات  عرفات به

شهرک «های مناطق اشغالی را تسخیر کرده و در آنجا  تمامی بلندی
ای همیشه جزئی از سرزمین اسرائیل باقی کنند تا این مناطق بر» سازی 

اسرائیل » پایتخت ابدی«او برای آن که نشان دهد تمامی اورشلیم . بماند
های معبد سلیمان ساخته  است، به منطقه مسجداالقصی رفت که بر ویرانه

ور شدن مجدد جنبش انتفاضه  شده است و باین ترتیب سبب شعله
 . گردید که هنوز نیز ادامه دارد

رونی که در دوران اشغال لبنان زمینه را برای کشتار پناهندگان  شا
های شتیال و صبرا فراهم آورد، اینک  ارتش  فلسطینی در اردوگاه

برد تا بتواند کرانه غربی رود اردن را  اسرائیل را از نوار غزه بیرون می
بهتر تحت کنترل خود داشته باشد و در این منطقه با شدت هر چه 

بهمین . هائی که وجود دارند، دامن زند»شهرک«ترش بیشتر به گس
دلیل نیز حکومت ائتالفی اسرائیل خروج از نوار غزه را به مثابه اقدامی 

دهد تا مجبور نشود با فلسطینیان بر سر قرارداد  طرفه انجام می یک
با فلسطینیان نیست و » صلح«چانه زند، زیرا هدف اسرائیلیان » صلح«

قی است که ادامه اشغال آن برای دولت اسرائیل بلکه رها ساختن مناط
پر هزینه است تا بتوان اشغال مابقی مناطق فلسطینی را با هزینه کمتری 

 . ادامه داد
 124در کنار نوار غزه حکومت ائتالفی اسرائیل تصمیم گرفت از 

 سال گذشته بطور غیرقانونی در مناطق اشغالی 38که در » شهرکی«
را تخریب » شهرک «4اند، تنها  بوجود آمدهکرانه غربی رود اردن 

اند و  ها پرت افتاده»شهرک«که از دیگر » شهرکی«کند، آن هم چهار 
از مناطق فلسطینی جدا » دیوار امنیتی«توان آنها را با کشیدن  نمی

چنان زیر سلطه خود  ساخت و با هزینه مالی و انسانی اندکی هم
 .  داشت نگاه

 هزار یهودی زندگی 250ه نزدیک به ماند  باقی »شهرک «120در 
مردان اسرائیل بر این باورند که این  کنند و شارون و دیگر دولت می

 .سرزمین اسرائیل ملحق شوند مناطق باید برای همیشه به
بر اساس قرارداد اسلو، کرانه غربی رود اردن به سه حوزه تقسیم 

رند، باید نشین قرار دا های یهودی»شهرک«بخشی که در آن . شده است
بطور کامل تحت کنترل اسرائیل باقی » قرارداد صلح«تا امضاء 

به استثنای اورشلیم شرقی، دیگر شهرهای فلسطینی در کرانه . ماندند می
غربی رود اردن باید تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین قرار 

نظر اداری باید توسط حکومت  گرفتند و مناطق روستائی از نقطه می
قرارداد «نظر نظامی باید تا امضاء  شدند، اما از نقطه اداره میخودگردان 

 . ماندند زیر سلطه ارتش اسرائیل باقی می» صلح
ور شدن جنبش انتفاضه اسرائیل بسیاری از شهرهای فلسطینی  با شعله

های حکومت  اهللا حتی ساختمان را دیگربار اشغال کرد و در رام
ت خراب نمود تا او را به ترک خودگردان فلسطین را بر سر یاسر عرفا
اکنون اسرائیل  از آن زمان تا به. کرانه غربی رود اردن مجبور سازد

ها که برخالف تمامی قراردادهای » شهرک«این » تأمین امنیت«برای 
اند،  المللی و میثاق سازمان ملل متحد در مناطق اشغالی تأسیس شده بین

 فلسطینی بنا کرده است که دیواری بتونی به ارتفاع هشت متر در مناطق
در نتیجه بیش از یک سوم از کرانه غربی رود اردن از دیگر مناطق 

باین ترتیب اسرائیل در پی آن است که . نشین جدا شده است فلسطین
فلسطینیان و جهان را در برابر عمل انجام شده قراردهد و از بازپس دادن 

این زمینه شارون و و البته در . این مناطق به فلسطینیان طفره رود
حکومت ائتالفی او از پشتیبانی جورج دبلیو بوش و بسیاری از 

بطور نمونه این دیوانساالری . های اروپائی برخوردار است حکومت
امریکا است که با پرداخت دو میلیارد دالر به اسرائیل مخارج خروج 
ارتش اسرائیل از نوار غزه و دادن غرامت به یهودان ساکن در آن 

 . ها را تأمین کرده است»هرکش«
ماند مگر آن که  بنابراین، برای فلسطینیان راه دیگری باقی نمی

مبارزه خود علیه ارتش اشغالگر اسرائیل را در کرانه غربی رود اردن 
» دیوار امنیتی«چنان ادامه دهند و وضعیتی را بوجود آورند که حتی  هم

دائمی » امنیت«الی سبب نشینان در مناطق اشغ» شهرک«نیز نتواند برای 
روشن است که در این مبارزه فلسطینیان از پشتیبانی اکثریت . گردد

داری اروپا و امریکا محروم خواهند بود، زیرا  کشورهای پیشرفته سرمایه
بخش  براین باور است که مبارزه رهائی» جهان متمدن«این بخش از 

جه باید آن را فلسطینیان بخشی از تروریسم اسالمیستی است و در نتی
فلسطینیان با امکانات محدودی که در اختیار دارند، . سرکوب ساخت

توانستند اسرائیل را از نوار غزه بیرون رانند و بطور حتم قادر خواهند شد 
کند و به  الملی را نقض می این حکومت متجاوز را که قوانین بین

حمایت مصوبات شورای امنیت سازمان ملل اعتنائی ندارد، زیرا از 
چون و چرای ایاالت متحده و کشورهای امپریالیستی اروپا برخوردار  بی

است، سرانجام از سرزمین خویش بیرون رانند و شرافت و آزادی خود را 
ی توان خود از این مبارزه  وظیفه ما است که با همه. بدست آورند

 .  عادالنه پشتیبانی کنیم
 

 ...  جنگ جدید
 

 با تمام وجود
اکنون دیگر با . دی تازه و وقیحانه از پدیدۀ جنگیک جمع بن

عشق بورزید، جنگ «: گفتند ها سروکار نداریم که می  هیپی68جنبش 
. روند امروزه عشق و جنگ یک جفتِ عاشق به شمار می. »نیافروزید

ای  جنگ خود را در کسوت هدیه. »یکدیگر را با تمام وجود ببوسیم«
قطعه شده  شهادت و اجساد قطعهجنگ، مرگ، . کند عاشقانه عرضه می

 .انگیز، رایحۀ فریبندۀ عشق گذارد بلکه عطر دل برجای نمی
جنگ به مثابه عارضۀ . اعالن جنگ چیزی نیست مگر ابراز عشق

 .شهوانی مهر الهی
  

 نقصان
این نشانۀ آن است که هنرمند «. نظریۀ خدا، دلیل وجود خدا است

 )دکارت(» خالق هنر خویش است
 بلکه از ازل وجود ، است کامل، زیرا ساخته شده نیستخدا موجودی

 .داشته است
ت گرفته أپایانی از او نش او موجودی است جاودانه زیرا ایدۀ بی

 . است
 ).دکارت(» ای مطلقا واضح و روشن نظریه«. برترین روشنی: خدا

آنان توجه نکردند که : اند پدرانِ دیانت، یک نکته را فراموش کرده
این حسادت . ه وجود دارد، یکی در سه تا، سه تا در یکیسه خدای یگان

دلیل این افول در جنگی . جانبه، ظاهرا نقص خدا است و رقابت خشنِ سه
ها را به  کنند و انسان نهفته که خدایان توحیدی برعلیه یکدیگر اعالم می

شود، ناظر  فریاد آرتادس که به ئوبو نزدیک می. کشانند این غرقاب می
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است؟ اگر چنین باشد پس » وجود«آیا خدا یک «: نا استبر این مع
 .»وجودی گُه است

 لرزش
گذارد؟ در  ها برجای می جنگ خدایان چه اثری بر جنگ انسان

. ها اساس هستی خدایی است این. های وحشتناک امواج، در لرزش
لرزش بدین معنا است که جنگ . کنند ها را مغناطیسه می خدایان انسان

در حقیقت جنگجو . رسد، پیشاپیش وجود دارد میپیش از جنگجو 
. کند بلکه این خدا است نیست که با نیروی بدنی خویش قتل عام می

خدا به «: جنگجو، تنها یک کارگزار، یک مفسر، یک معتمد است
 ).هوگو(» نوایی آهسته با او سخن گفت

ای  هاله. این یک هاله است؛ چیزی فراتر از یک هاله نیست
فصلِ جدیدی از تاریخِ گسترش تروریسم، . راز بازار جنگگسترده بر ف

 .ِ صحرایی گردِ مرگ، توفان
ها، تنها برمال شدن و پرده برداشتن از جنگ بزرگانِ  جنگ انسان

ها به  ورود به جنگ برای انسان. نامرئی و ناملموسِ توحیدی است
 جنگ از. باشد مفهوم تاثیرپذیری از این هالۀ الهی و جذبِ بدان می

 . شود و جنگجو پیامبر او است آسمان نازل می
اش تغییر  نهد، هستی آنگاه که جنگِ توحیدی پای بر زمین می

نوردیِ  در این مرز. شود ابد و به جنگ بنیادگرایانۀ انسانی بدل میی می
برانگیز صورت  ای توهم  بلکه به گونه .نامحدود، نه در یک خط مستقیم

ها ربطی به جنگ خدایان   که جنگ انسانشود چنان وانمود می. گیرد می
چرا؟ زیرا این تاثیر در یک . نداشته و هیچ مخرج مشترکی با آن ندارد

گیرد، چیزی در  تناسخ دوگانه به منظور قطع ارتباط با منشا صورت می
بین علت و تاثیر، گذرگاهی نیست، بلکه مسخ، مفتونی،  . حد هذیان

ون یک هنر گَس، یک هنر ها همچ جنگ انسان. فشردگی و سرگیجه
وار سرگردان  دیوانه. بنیانِ جنگ خدایان است  بی بکر، بازنماییِ نشئۀ

تنها یک . گسترد محابا توهم می ریزد و بی می جوید، درهم است، می
 . گانهیسیِ جنگ خدایان یحفرۀ گشاده است، بازنو

 
 رؤیا

ر و ویرانی به مثابه آزادسازیِ سرشار از مه: رؤیای خدای دیوانه
سازی انسان در  پاک. ترین قربانی است چرا؟ زیرا بشر بزرگ. شور

مهیاگر نخستین آئین مذهبی بزرگداشت مردگان؛ فوران . سطح جهان
 .فشان عشق آتش عارفانۀ 

 عام انسانی، نهالِ پر رمز از این غوغای آتشین و خونبار، از این قتل
 .زند راز و بارورِ عشقی فراگیر سرمی و
 

 نیک و بد
های نیک و بد قائل شد؟ این  توان برای پدیده هایی می چه بنیان

 هایی هستند؟ مبانی دارای چه ارزش
های مطلقی نیستند، بلکه تنها توازن قوا  های خیر و شر، ارزش پدیده
شان به حوزۀ مسیحی، اسالمی یا یهودی،  بر اساس تعلق. نمایند را باز می

شر ما را به تمایز /  ارزشِ خیردر واقع،. گردند از یکدیگر متمایز می
مؤمنین، خود را نیک و کافران را . گردد کافر رهنمون می/ بین مؤمن 
شرارتِ دشمن، ما را  ناچار از جنگی برحق «. کنند گذاری می بد ارزش

این شناسه هیچ ربطی با اصول اخالق ). سنت آگوستین (»نماید می
ای خدای مسیح، خیر برای خدای محمد آن چیزی شر است که بر. ندارد

انگارد که برای خدای  گردد و خدای موسی آن را بد می محسوب می
همه چیز به موقعیتِ . رود و به همین ترتیب محمد نیک به شمار می

و جنگ خدایان . کند گردد که با پدیده برخورد می شخصی مربوط می
 .بر سر آن است که چه کسی باید از دیگری فرمان برد

 
 آنارشی الهی

. خدایان نوعی خواست آنارشیستی دارند از همان نوع ماکس استیرنر
هریک مدعی است که حق ازلیت و . خواهد یگانه باشد هریک می

 .»من ملک خود هستم، من لذت خود هستم«. وحدانیت از آن او است
 خویش لذت ببرد؟ دو منِچه چیزی مانع از آن است که خدا از 

 مرا با خویش یکسان کنند، مرا تغییر کوشند چرا؟ زیرا می. خدای دیگر
دو خدای . ام را بربایند و مرا محدود کنند و با خود تطبیق دهند، آزادی

آنان تنها یک هدف دارند، . کنند دیگر، خود را جایگزین منیت من می
 ).استیرنر (»آنان محدودیت من هستند، بردگی من«. مرا ناچار سازند
لهی خود را بازیابم؟ آنگاه که توانم آزادی و سیادت ا چگونه می

به چه وسیله؟ هنگامی که حامیان آنان . خدایان متجاوز را سرکوب کنم
تحریکشان کنم که یکدیگر را بکشند و آنان را به . را به جنگ بکشانم

 .آخرین کشتارگاه هدایت کنم
 

 سازی قربانیان جهانی
 .کند سازیِ بازار اعتقادات، همواره جنگجو تولید می جهانی

ها، فدائیان خلق، مجاهدین،  ها، دریایی آی جی: جنگجویانی از همه نوع
ها،  بمبی ها، کفش پمپی کشان، گُه جهادیون، تعمیدشدگان، الشه

خورها،  ها، آدامس طلب ، شهادت ها ها، پرنده ها، گارسون تروریست سوپر
های فرخورده، در  ها، در لباس کار با زلف قدیسین، فرشتگان، بدوی

های  های یهودی به مثابه نان مقدس، با فراک های پشمی، با کاله لباس
شان، با  روها با آهنگ رقص دار به مثابه مشخصۀ هواداران پیزارو، توره دم

 .ردای روحانیت کاتولیک، با دشداشه، با چادر، خلبانان قفقازی
ها،  ها، اسقف جویانی در کسوت کشیش جویانِ پاپ، جنگ جنگ

. ها اهللا ها، امامان، مالیان، آیت ها، خدام کلیسا، خاخام گران، راهبه موعظه
  های قرآن، همه جا کشتارگاه، ها پر از آیاتِ تورات، انجیل، سوره دهان
خلسۀ . شده زنده باد مرگ، قربانیانِ جهانی. هایی از بمبِ انسانی فرش
 .آمیز، آدمخواریِ عمومی جنون

 
 انرژیِ انتحاری

موجِ توفان، وحشت و هراس در میانۀ همچون فرورفتگیِ میان دو 
ها  گاه قرن بیست ویکم دیگر قرن بازداشت. آسمان سایه گسترده است
هایی که از زیر  های پناهندگی است؛ انسان نیست بلکه قرن اردوگاه

های  خلق. اند باران بمب فرار کرده و همه چیز خود را از دست داده
 ).بوش(» ردر ماتحت شت«وحشت زده در چادرهای امدادی 

دیگر . شوند کنند، اتمیزه می های جدید، خود را قطعه قطعه می جنگ
دهند، بلکه همچنین، سروران،  تنها دولت ها نیستند که اعالن جنگ می

 . ها نیز ها و مافیایی ها، شارالتان ها، عقاب ها، خلق ها، خاندان شبکه
ید این عوامل ناهمگون و ناشی از اوضاع زمانه، موقعیتی را پد

آورند که انسان در منجالب گناهان خویش به طور کامل غرق شده  می
رسوباتی بر سبیل تصادف، بی هیچ . و یکسر به قعر جهنم سقوط کند

عملکرد این . اعالن جنگ به زندگی، اعالن جنگ به خود. کنترلی
دیگر نیازی به انرژی . شان است قومیت ها بر اساس اعتقادات مذهبی

های  بمب. آن انرژی انتحاری به وفور موجود استاتمی نیست؛ بجای 
. نفرت از زندگی؛ ستایش مرگ. انسانی در برابر بمب های تکنولوژیک

گر گفت اما نه به   است همانگونه که هایده»بودنی برای مرگ«انسان 
برای او مرگ، آغازگر هستی انسانی . کرد آن معنا که وی درک می

بخشد، پس این به معنای  اقعیت میکند و بدان و آنرا تکمیل می. است
 . پذیری و پیوستگی آن با زمان است واقعیت، پایان

 
امروزین چیزی برای از دست دادن ندارد، تنها » بودن برای مرگ«
اوج قربانی شدن خلبانی که در نامتناهی سقوط . تواند بدست آورد می
دن یگانه ش. کند، همچون پرش انسانی در خالء، قربانی جاویدان می

انرژی . سقوط تا نهایت رذالت. زندگی، بازگشت نفرت به سوی خویش
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سوپرتروریسم و : اتحاد جدید. یابد انتحاری تجلی خود را در عرفان می
 .عرفان

. سازد عرفان چیست؟ خدا خود را در نورِ عشقی درونی متجلی می
خدا حضور دارد و شادی بی  «. جدایی میان عاشق و معشوق وجود ندارد

 .پایانِ جاودانگی لذت بی. آنچنان که برگسون گفت» ن استپایا
برای آنکه با . کند تا خدای خود را باز یابد خلبان جان را فدا می

. سازی است مسئله، پاک. خدا یگانه شود، باید کافران را قربانی کند
هرگاه کافران را بکشد و خود را . تالشی برای فدا کردن کامل خویش

. گردد پاالید و با خدای خویش مرتبط می  را مینیز فدا کند، جهان
طلبد که انسان، نه تنها خدای مؤمنین بلکه مؤمنان را نیز  یگانه شدن، می

 .قربانانیانی از هر دو سو. قربانی کند
حماقت خدا به انسان . ترور به نشانۀ عشق بزرگ به خدا

نشانه این خشم فقط انسان را . چشم او تنها به خدا است. گردد بازمی
سوپر تروریست، چیزی برای . صداییِ خدا است این تک. گیرد نمی

این . کند گوید و عمل می گفتن ندارد، در او خداست که سخن می
ای  تواند با موازین حقوق بشر ارزیابی شود چرا که تنها رابطه کشتار نمی

قربانی کردن خویش از طریق دیگران، راه ذوب . مطلق با خدا است
اینک ایمان به .  ابراهیم پژواک اسطورۀ. سازد  را هموار میشدن در خدا

مسئولیتی  بی. آلودگیِ پنهانِ ایمان گناه. خدا از هر تعقلی نیرومندتر است
 .حماقت مطلق در برابر خدا. مطلق در برابر انسان

خدای . ها شود؟ به خدای همۀ زشتی اما این به کدام خدا مربوط می
ای که تنها یک هدف را  پدر دیوانه. بلعد میآدمخواری که فرزندانش را 

کند و آن اینکه فرزندانش همه چیز را در راه او قربانی کنند،  دنبال می
خود را به مثابه یک موجود، انکار کنند و همه آن چیزی را که از 

گرایی انسانی،  بنیان. شان نهفته، از خود دور سازند انسانیت در درون
. خروشد انگر الهی است که در توحش آن میبیانگر تقدیر مقدر و ویر

. بیند  میسازی م ـ پاک انهداخدا به مثابه خدای عشق، خود را در امتزاجِ 
شود؛ ضربه  مرگ تحریف می. داند خدای جالدی که خود را جالد نمی

. گیرد خنجری است در تاریکی، درونی است، از خود هستی نشئات می
گوید و  قرآن چنین می»  خدا استکشید بلکه این شما نیستید که می«

های گاز که  کردنِ اتاق سازی و شخصی خصوصی. کند اسرار را برمال می
کشی به  یک خود. کند در آن هرکس، خود و دیگران را شکنجه می

آنان را که «. شود عنوان قربانی که در حمام خون جنون خدایی اهدا می
اند اما شما   که آنان زندهاند، کشته مپندارید در راه خدا به خاک افتاده

 )قرآن(» دانید نمی
 
 ساختن پول خارج

»Off-shore «ای آئرودینامیک،  از سوی جریانات گندمالی به گونه
که این  هنگامی. گردد شود و مصلوب می گیرد، حفر می شکل می

» خروج پول«. دهند شوند، تغییر شکل می جریانات به آن وارد می
جاروب کننده است، پاک و . گشاید ت میدرهای جهنم را به سوی بهش

 .کند جهان را درخشان می
، بکارت، خلوص، درخشندگی و  سحر سیاهِ این پدیده، سفیدی

 .بخشد لرزاند و الوهیت می ماشینی که می. دهد معصومیت بازپس می
خشکد  پوسد، می ، بازار گندمالی جهانی، میOff-shoreبدون سیستم 

آنچه که . گردد شویی، رونق حاصل می لاز طریق پو. گردد و فلج می
گردد؛  باال کشیده شده و اخاذی گردیده، به تملک حقانی بدل می

ها سعی دارند که با آن مبارزه کنند  دولت. شود کثافت، طالی ناب می
دانند که جهان به این سیستم  اما خود، نیک می. کنند یا چنین وانمود می

  د را داشته باشد زیرا دینامیسم سرمایۀنیاز دارد تا بازار، جریان روان خو
جهانی حقیقتا در این امر نهفته است همانگونه که برادل آنرا 

 .بازشناخت
-Offالجزایر  مرکز تجارت، والستریت یا شهر نیست بلکه در مجمع

shore الجزایر پنهان، سحرآمیز و غبارآلود یک مجمع. باشد واقع می. 

تنها . د واقعی هستی او استمز. حقیقت جهان در آن نهفته است
. ها قرار دارند نامه های مقوایی هنوز تحت سیطرۀ قوانین و آئین دولت

حقیقت در جای دیگری نهفته . دهند  نظم می کاری آنان به این فریب
سخن آخر . ها گری در جنایات، در وحشی: دانند است چنانچه همه می

و جنگ . عتقادات استسازی ا سازیِ اقتصاد، طلیعۀ جهانی آنکه، جهانی
 .مافیایی، تقلیدی است از جنگ خدایان

 
 ها مافیائی

به هر سوی . راند؟ مافیای مالی  حکم میOff-shoreچه کسی بر 
آفرینند و  تازند، با یک چرخش دست، اینجا و آنجا ویرانی می جهان می

استریت، لندن،  حملۀ هوایی به وال. شوند از برابر دیدگان محو می
 . هرجای دیگرکنگ و هنگ

مافیاها موجودات خارجی نیستند، در خارج از سیستم قرار ندارند 
کنند؛ برعکس، آن را بنا  سیستم را دفن نمی. بلکه درست در میان آنند

 . اند ضد نظم نیستند بلکه خود، نظم جهانی. نهند می
های  های حاکم، باندهای الیگارشی، به دنبال خواست این سرمایه
تند، آنان طبق اصول هیرارشی و بر اساس روحِ کاست آنارشیستی نیس

کنند و به مانند سلطۀ خدایی، وحدت خویش را پاس  خویش عمل می
 . »بعد از شما عزیزم«. گذاری، ادب احترام. اتوریته، سنت. دارند می

با  «سروپاهایی  بی. کنند، در تاریکی مافیاها در سایه، معامله می
ها و  آنان چشمه. پژمرد  آنان همه چیز میبا). نیچه(» های متبسم پوزه

 .برداری است و بازار همه چیز برایشان کاله. آالیند دریاها را می
 

 درندگان 
مافیاها برای بدست . شود جامعۀ پست مدرن قربانی درندگان می

درند گویی همۀ غوغاها بر سر  آوردن سهمی از قدرت، یکدیگر را می
غ وحش، درون قفس درندگان ای گوشت است که کسی در با تکه
دارند بلکه بیشتر درپی  آنان حرمت سروران را پاس نمی. افکند می

خواهند پاشیده شدن مغز و خون بر دیوارها را  نابودی یکدیگرند و می
اشتیاق وافری به این امر دارند و تنها در نفرت از دیگران، . نظاره کنند

وی خویشتن خودشان نیز اما این نفرت به س. جویند تایید خویش را می
کنند، خود را  هنگامی که به روی یکدیگر استفراغ می. گردد باز می

 .روابط انسانی، به مثابه گورستان بزرگ تیرباران شدگان. دهند قورت می
. نوشند کنند تو گویی آب زالل می آنان از چشمۀ رذالت، مست می

رگی و تر باشند، خود را برای برکشیده شدن،  کسب بز هرچه پس
هیچ چیز برایشان گواراتر از . پندارند تر می  ها شایسته عروج به آسمان
کند و احساس نزدیکی  شان می این امر تزکیه. ها نیست غلطیدن در پستی

هرچه بیشتر با خود بدرفتاری کنند، خود را . افزاید به خدا را در آنان می
 در برابر لذا چیزی جز عشق و شوقِ پست بودن. بینند تر می محترم

 .شان وجود ندارد خویش، برای
 

 یک خانوادۀ مشترک
هر سه خدای یگانه در شرایطی هستند که بتوانند یکدیگر را درک 

آنها نشئات گرفته از یک مبدا، . کنند و یا نسبت به هم نفرت ورزند
کنند و از  گان همگونی را نشخوار می واژه. اند یک ریشه و یک خانواده

آنان عشق را تنها . گیرند ی مشروعیت خویش را میمتون مقدس ،یکسان
توز،  سمی، کینه: رانند و شخصیتی تقریبا یکسان دارند بر لب می

حدومرز که خود را محور  مزاج با جنونی بی ناپذیر، متکبر، دمدمی آشتی
خواستار مرگ و نابودی همۀ مخالفین خویش . کنند عالم تصور می

درست به . اند قواره شکل و یک زشان یکهای اغراق آمی اسطوره. باشند می
این . ورزند سبب همین همگونی است که اینچنین به یکدیگر نفرت می

هریک براین باور است که . همه مشابهت برایشان غیرقابل تحمل است
هرکدام بر آن . او را دزدیده است» من«دیگری او را تاراج کرده و 

دو دلقک که . رار دارداست که یگانه باشد اما در مقابل دو بدل ق
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برای . رود تقلیدشان به مثابه مبارزطلبی و هتک حرمت او به شمار می
پذیر که تردیدی بر برتری خویش  موجودی  چنین مغرور و ضربه

 درونش  از این رو خصلت تجاوزگری. ندارد، این همه، زیاد است
او در بر هرکدام مسلم است که بقای . گردد فزونی یافته، بر او چیره می

 . مرگ دیگران نهفته
 

 خانواده، من از شما متنفرم
یهودیت، مذهب پدر است، مسیحیت مذهب پسر، و اسالم مذهبِ 

لذا این یک خانوادۀ زناکار است که در آن، اهللا، یهوه و گاد . پدرِ تنی
ورزند، هریک دیگری را به عنوان مرتد، کافر و  به یکدیگر نفرت می

خانوادۀ . رکدام، مرگ دیگری را آرزو داردکنند؛ ه زندیق، تحقیر می
 .»من از شما متنفرم«نفرین شده؛ خانوادۀ 

توان از این باند مافیایی رهایی یافت که  چگونه می
گانش، برای کسب انحصار بر بازار اعتقادات، گلوی یکدیگر  پدرخوانده

برند و در این معرکه مجازند که دیگری را بدرند؟ آیا چنین  را می
کشد؟ تنها چاره در آن است که   جهان را به آشوب نمیکشتاری
های الهی را نابود و شبکۀ اعتقادات را از حیظ انتفاع ساقط  کارتل
. کشاند ها را به قتلگاه می این افیون نیرومند که همواره انسان: نماییم

ایمان، انفعال . زیرا مسلما انسان نیاز نه به ایمان که به خالقیت دارد
خالقیت در مقابل، . یت هستی و اطاعت و بندگی استاست، مسموم

در ایمان، همه چیز تقلید . دادوستد است، شور است و بلوا و دگرگونی
پریشی؛ در حالی که تنها نوآوری، اکتشاف و اصالت است  است و روان

 . تواند ما را از ظلمات این شب تیره، رهایی بخشد که می
 

 غوغا
 تکامل یافت، جنگ گرم در غربـ  جنگ سرد در راستای شرق

جنگ پسامدرن، دیگر یک نقطۀ عطف . تمامی جهات جهانی شد
شناخت نیست بلکه برآن  ویتس جنگ را می آنچنان که کالوزه

همیشه حاضر، پنهان و . کوشد تا به یک وضعیت طبیعی بدل شود می
ماند که خود لحظۀ موعود  منتظر لحظۀ موعود نمی. آماده برای شیوع

و اگر جامعه یک غوغا است، پس جنگ، بزرگترین غوغا . باشد می
. »ان  ان،  سی، «دار یا  های پیاپی همچون کاممبر طالیه عکس. است

دنیای تصویرهای رنگی که در آن همه چیز خودستایانه و تجمالتی 
های سر به  نهایت، با شعله مبتذل تا بی. تابلوی یکشنبۀ جنگ. است

اش، با   در کویر، با کاالی بنجلهایش اش، با تانک آسمان کشیده
اش، و با اعتقادات  هایش، با احساس کاذبش، با افکار قالبی ویرانگری

 .اش عمومی شده
جهان با . جا حاضر است جنگ قابل رؤیت نیست زیرا در همه

شود و روابط دیرین انسانی به روابطی جنگی بدل  جنگ قانع می
 .نشاند ا در آتش میشرایط عمومی جنگ، محیط جامعه ر. گردند می

نماید؟ زیرا یکتاپرستان به جنگ  چرا چنین تحولی رخ می
 .اند برخاسته

 
 اغفال

یکی الهی و یکی . اند دو طرح جنگ در مفابل یکدیگر قرار گرفته
بنابر نظر ایشان، جنگ . کنند ویتس فکر می خدایان مانند کالوزه. انسانی

. »، حدی وجود نداردنمایشی است از قدرت، و برای استفاده از آن«
 .هدف نهایی باید ویرانی باشد. جنگ بزرگ یعنی کشتار بزرگ

آل او این  ایده. زند پهلو می» سون تسو«جنگ انسانی به نظریۀ 
بدون آنکه شمشیری به خون آغشته «است که حکومتی ساقط گردد 

و پیروزی کامل در آن است که سربازان دشمن سراسیمه راه . »شود
ویتس بر  اگر کالوزه. د پیش از آنکه جنگی آغاز گرددفرار برگزینن
. دهد تسو بر اغفال دشمن پر بها می ها تاکید دارد، سون قدرت سالح

در ابتدا باید . جنگ کاملِ دروغ و شایعه، مؤثرتر از انبوهی سالح است

روح سپاه دشمن را مورد هجوم قرار داد، آنان را به جایی کشاند که به 
محابا را پذیرا  شان کرد که ضربۀ بی ، و چنان ضعیفتردید دچار شوند

 .گردند
ویتس در مقابل جنگ به شیوۀ سون تسو قرار  جنگ به شیوۀ کالوزه

اینک اما . گیرد دارد؛ کشتار خدایان جای استراتژی هوشمند انسانی را می
نماید که طرح خدایان، این کشتار بیرحمانه، بی هیچ   چنان می- دریغ -

 . شده استزحمتی پیروز
 

 هذیان
ها نیستند  این انسان. چه کسانی؟ اهللا، یهوه و گاد. اند آنان دیوانه شده

آنها حریص خون انسانند، . گویند بلکه خدایان یکتاپرستان که هذیان می
 . کند تنها مرگ سیرشان می

اوجی از  پیش از این در طول تاریخ، هرگز خدایان به چنین نقطۀ 
ای عیسی، موسی و محمد، ناگهان از خود نفرتی خد. جنون نرسیده بودند

غضبناک بروز دادند تا شهوتِ قدرت خویش را ارضا کنند و بازار 
: موسی گفت. جهانی شدۀ اعتقادات مذهبی را به تملک خویش درآورند

ام که  من نیامده«: مسیح اخطار کرد. »خدا یک سوپر تروریست است «
 . »صلح بیاورم بلکه شمشیر را

کوبند و مؤمنین  یکدیگر را می. یچ چیز جلودار آنان نیستظاهرا ه
 .انگیزند که یکدیگر را بکشند؛ تا آخرین بازمانده را برمی

 ادامه دارد
 

 ...  معروف پارادیگم امر به
 

کردند، در برابر قوه قضائیه تنها گذاشت و در برابر       پشتیبانی می
م با این استدالل ه دستگیری و زندانی ساختن آنان سکوت کرد، آن

است و در مقام » حکومت قانون«مزه که او هوادار  خنک و بی
اما او . تواند در امور قوه قضائیه دخالت کند رئیس قوه مجریه نمی

مردم بگوید که این قوه قضائیه بود که با نفی حقوق  فراموش کرد به
شهروندی مردم که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز قید 

، »سانسور«بودن مطبوعات و ممنوع بودن » آزاد« مبنی بر اند، شده
با توجه به آن وضعیت، این از وظائف رئیس . کرد شکنی می قانون

شکنی قوه قضائیه به مجلس  جمهور بود که برای جلوگیری از قانون
رجوع کند تا با تصویب قوانینی روشن و صریح به قوه مجریه این 

. های قوه قضائیه را بگیرد تازی ترکامکان را بدهد که بتواند جلوی 
اما دیدیم که خاتمی چنین گامی را برنداشت، زیرا در نهایت او نیز 

 . گری روحانیت در ایران آخوند است و مسلمان و خواهان سلطه
مردم بخاطر «جمهور کنونی براین باور است که  نژاد، رئیس  احمدی-2

توان  تاریخ می  به، در حالی که با رجوع»دمکراسی انقالب نکردند
آزادی، « عبارت بودند از 1357دریافت که شعارهای نهائی انقالب 

دانیم که آزادی و دمکراسی جدا  و می. »استقالل، جمهوری اسالمی
ای دمکراتیک  انسانی نسبتأ آزاد تنها در جامعه. از یکدیگر نیستند

تواند وجود داشته باشد که در آن حکومت مجبور است نه تنها  می
حقوق شهروندی مردم احترام گذارد، بلکه موظف به دفاع از آن  به

روایت  شود، بنا به است، زیرا حکومتی که با رأی مردم برگزیده می
دار  جمهور امریکا که علیه زمینداران برده آبراهام لینکلن، رئیس

ایاالت جنوبی کشور خویش جنگید و بر آنان پیروز شد و 
حده از میان برداشت و سرانجام بهمین داری را در ایاالت مت برده

داری کشته شد،  دست یکی از هواداران متعصب برده خاطر نیز به
حکومت مردم، «حکومت دمکراتیک چیز دیگری نیست، مگر 

روشن است که بدون دمکراسی از . »توسط مردم و برای مردم
 . آزادی هم خبری نیست
شود که انقالب  میمدعی » ریاست جمهوری«     پس کسی که در مقام 

خاطر دمکراسی رخ نداده است، باید در پی ساختار سیاسی دیگری  به
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پروا و بدون  بینیم که آقای احمدی نژاد در این زمینه بی و می. باشد
 . واهمه سخن گفته است

معروف و نهی از  امر به« او خواهان استقرار نظامی است که بر محور -3
 تا کنون چندین بار تکرار کرده عمل کند و این خواسته را» منکر
 او را بهتر بشناسیم، در  نژاد و دار ودسته برای آن که احمدی. است

 : کنیم این باره کمی مکث می
عمل » معروف و نهی از منکر امر به«ای که بخواهد بر اساس       جامعه

معروف و  امر به«ای دربست اسالمی باشد، زیرا  کند، باید جامعه
، یعنی کسانی که خود را مسلمان واقعی »کردننهی از منکر 

بند  دانند، باید دیگران را که مسلمانند، اما به اصول دین زیاد پای می
کارهای نیک وادارند که در اسالم  نیستند، وادار سازند که به

 و غیره و ۀاند، مانند نماز، روزه، حج و زکو معروف شناخته شده
امر «در نظام مبتنی بر . نندآنها را از انجام کارهای بد نهی ک

 افراد به کارهای وادار ساختناصل بر » معروف و نهی از منکر به
انجام  است، یعنی افراد را به» بد«و انجام ندادن کارهای » خیر«
کاری مجبور کردن که خواهان اجرایش نیستند و یا این که از  

و » شر» «مسلمان واقعی«نظر  آنها خواستن از انجام کاری که به
در هر دو حال یک فرد و یا گروه . است، خودداری کنند» بد«
دهد که در زندگی فردی دیگران  بخود اجازه می» مسلمان واقعی«

 . دخالت و برای آنان تعیین تکلیف کند
ورزد، زیرا در  نژاد با دمکراسی عناد می      چنین است که احمدی

ساخت، مگر آن توان مجبور  دمکراسی کسی را به انجام کاری نمی
که قانون حدود و ثغور آن را تعیین کرده باشد، مانند آن که هر 
کودکی با پا نهادن به هفت سالگی مجبور است به مدرسه برود و 

 . یا آن که هر جوانی باید به سربازی برود و غیره
اجرای   به      در جامعه دمکراتیک برخی از نهادهای دولتی موظف

انجام کاری که در خدمت جامعه قرار  اد را بهقوانینی هستند که افر
سازند و  چون حراست از مرزهای کشور، مجبور می دارد، هم

زمان با آن برخی دیگر از نهادهای دولتی بر کارکرد آن نهادها  هم
. نشکنی رخ ندهد و حق کسی پایمال نگردد کنند تا قانو نظارت می

در آنجا . نین نیستچ» معروف و نهی از منکر امر به«اما در نظام 
بیند که کسی  است و می» مسلمان واقعی«پندارد  هر کسی که می

تواند او را وادار سازد که کار  کند، می خالف اصول اسالم عمل می
 سوره آل عمران آمده است که 100انجام دهد، زیرا در آیه » خیر«
خیر دعوت کنند و  باید از شما گروهی باشند که خلق را به«
اند  این گروه.  و از کار زشت باز دارندفرمان دهندسندیده کار پ به

  .»که رستگاری دو جهانی دارند
» معروف و نهی از منکر امر به«     بیهقی در تاریخ خود در رابطه با 

معروف کنند و نهی از  چه بسیار مردم بینم که امر به«نوشته است 
» نهی از منکرمعروف و  امر به«بر اساس فقه اسالمی . »منکر کنند

بر هر مسلمان بالغ و عاقل در صورت وجود چهار شرط واجب 
معروف و نهی کننده از منکر خود  اول آن که امر کننده به: شود می

دوم آن که به تأثیر سخن خود امیدوار . احکام اسالمی باشد دانا به
شود،  معروف و نهی از منکر می امر به سوم آن که کسی که به. باشد

معروف  ه عمل خود اصرار داشته باشد و چهارم آن که امر بهدر ادام
باین ترتیب هر کسی . و نهی از منکر موجب خطر یا فسادی نگردد

پندارد برخالف اصول اسالم عمل  تواند فرد دیگری را که می می
کند، حتی به قتل رساند و هرگاه مجتهدی عمل او را مورد تائید  می

 . گونه مجازاتی معاف خواهد بودقرار دهد، در آن صورت از هر 
در » معروف و نهی از منکر امر به«     روشن است جامعه مبتنی بر 

آن یک . ذات خود با جامعه مدنی مبتنی بر دمکراسی توفیر دارد
ای است دینی که در آن از حکومت قانون، یعنی قوانینی که  جامعه

ای  شانهاند، اثری و ن توسط نهادهای برگزیده مردم تدوین شده
. نیست و بلکه دین دربرگیرنده امور خصوصی و عمومی افراد است

ای است مبتنی بر حکومتی که توسط مردم  و این یک جامعه

برگزیده شده و موظف است از قوانینی تبعیت کند که نهادهای 
اند و هر آن که الزم بدانند و خیر  منتخب مردم آنها را تدوین کرده

در جامعه . توانند آن قوانین را تغییر دهند همگانی ضروری سازد، می
دین و نهادهای دینی » معروف و نهی از منکر امر به«مبتنی بر 

دهند  بخود حق می» دینداران«حکومت را زیر سلطه خود دارند و 
در امور شخصی دیگران دخالت و حتی با جان آنان بازی کنند، 

ن بدان دست در ایرا» انصاراهللا«هائی چون  نظیر آنچه که گروه
زدند و در آینده نزدیک باید با گسترش کارکردهای خالف  می

امر «فرق جامعه مدنی دمکراتیک و جامعه .قانون آنان حساب کرد
در آن است که در جامعه نخست مردم » معروف و نهی از منکر به

اند و در حالی که در جامعه دوم  در تعیین سرنوشت خویش سهیم
» تر مسلمان« برداشت دینی خویش خود را برخی از کسان که بنا بر

توانند علیه دگراندیشان به خشونت دست  دانند، می از دیگران می
ای مستقر است، بجای دفاع از  زنند و حکومتی که در چنین جامعه

گرایان  منافع عمومی، خود را موظف به حمایت از این خشونت
 .گیرد ردم میبیند، زیرا مشروعیت  خود را از اینان و نه از م می

ای که در آن دمکراسی وجود ندارد، مشکالت خود را تنها با   جامعه-4
و چنین است که حکومت . تواند حل کند بکاربرد خشونت می

تبار و  های عرب های ملیت کنونی ایران برای مقابله با خواست
پندارد  گراید و می کردتبار در خوزستان و کردستان به خشونت می

گیری، اعدام، شکنجه و زندانی ساختن کسانی که با کشتار، دست
های خود را در رابطه با حقوق ملیتی و  دهند خواست بخود اجازه می

تواند مشکل چندملیتی ایران را  شهروندی خویش مطرح سازند، می
تر از آن  و حال آن که مشکل چندملیتی بسیار پیچیده. کند» حل«

آن برآمد و چنانچه است که بتوان با خشونت و سرکوب  از پس 
بینیم، حتی کشورهائی چون انگلستان و  در ایرلند شمالی و باسک می

اسپانیا که در آنها دمکراسی وجود دارد، از حل این مشکل عاجزند 
 . اند و هنوز از عهده این کار سترگ برنیامده

» معروف و نهی از منکر امر به« حکومتی که مشروعیت خود را از -5
های همگانی مستقل را  واند مطبوعات آزاد و رسانهت گیرد، نمی می

ها را تعطیل کند،  تحمل نماید و در نتیجه مجبور است روزنامه
چون اکبر گنجی را به زندان افکند و با  نگاران شجاعی هم روزنامه

بکاربرد سانسور از گسترش افکاری جلوگیرد که با منافع حکومت 
ون وجود مطبوعات آزاد بد. گرای بنیادگرا سازگار نیستند دین

رود و در نتیجه فساد و  امکان کنترل نهادهای دولتی از بین می
تواند در همه شئون اجتماعی ریشه دواند، امری که مردم   ارتشاء می

برعکس در جوامع دمکراتیک وجود . ایران روزمره شاهد آنند
مثابه بخشی از  های همگانی آزاد و مستقل به مطبوعات و رسانه

کننده بر کارکردهای  ای کنترل اجتماعی تأثیری تعییننهاده
 . گذارند حکومت و سالمت اجتماعی می

بینیم که با آغاز ریاست جمهوری  آنچه رفت، می با توجه به
گری بدنه نظامی رژیم در سیاست  دامنه دخالت نژاد نه تنها به احمدی

ران خاتمی هائی که در دو گام با آن پارادیگم افزوده شده است، بلکه هم
» رهبر«کردند و بهمین دلیل از  مضمون سیاست قوه مجریه را تعیین می

، »قوه قضائیه«و » شورای مصلحت نظام«، »شورای نگهبان«گرفته تا 
 . اند همگی در برابر آن صف کشیده بودند، از پایه دگرگون شده

ای پای نیروهای نظامی را به حوزه سیاست باز کرد تا رژیم  خامنه
اما تجربه نشان داده در کشورهائی که . تر سازد ی را مستحکماسالم

نیروی نظامی در قدرت سیاسی شریک شده، دیر یا زود کوشیده است 
نخواهد به ساز » رهبر«قدرت را از آن خود کند و در نتیجه هنگامی که 

های آنان را برآورده سازد، زیر پایش را خالی  نظامیان برقصد و خواست
تغییر . حکومت نظامی خود را مستقر خواهند ساختخواهند کرد و 

 اقتصادی و حتی -تواند زمینه سیاسی های حکومتی خود می پارادیگم
اجتماعی را برای چنگ انداختن نیروهای نظامی به قدرت سیاسی هموار 

.  کجا ختم خواهد شد آینده نشان خواهد داد که راه به. سازد
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده

  یورو30 یورو، یکساله 20ششماهه :  همراه با مخارج پستانآبونم.  دالر در امریکا1 یورو در اروپا، 1شماره معادل  های تکب

:حساب بانکی
Frankfurter Sparkasse 
Konto: 120 166 5033 
BLZ: 500 502 01

 دانیل آکورسی: نویسنده
ایانخد جدید جنگ

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

 جنگ عاشقانه
جویانه،  انتقام: جنگِ. میا تا کنون انواع گوناگونی از جنگ داشته

مزدورانه، صنعتی، قدرت، لفظی، قبرها، مسخره، رزها، استعماری، 
عیار،  گیرانه، تمام ها، طبقاتی، پیش  تمدنها، جنسی، بخش، گره آزادی

جنگِ برحق یا ناحق، جنگ به شیوۀ آگوستینِ مقدس یا به شیوۀ مائو 
 .امروز اما جنگ عاشقانه نیز داریم. تسه تونگ

ادعای ژنرال جی » ترین جنگِ تاریخ است جنگ عراق، عاشقانه«
 آینده به طی روزهای«: مان نجوا کرد و القاعده نیز در گوش. گارنر بود

گرمی  تان خواهیم رساند که موجب دل امید خدا خبرهایی را به اطالع
کنم بلکه محبت  فشانی از بمب هدیه نمی من به تو آتش. »همگان گردد

و نظامیانی که دوان دوان در صحاری پیش . مرزِ خود را بی حد و 
زنند  شوند فریاد می هایی که قتل عام می تازند، خطاب به انسان می
و رهگذری که قربانی یک بمب انسانی شده و با . »دوستتان داریم«

رو افتاده تنها در شمار ضایعات  بدنی همچون آبکش به روی در پیاده
 .گردد غیرعمدِ عملی پر مهر و شفقت محسوب می

. رسد ها، عطر خوش عشقی انسانی به مشام می در تعفن الشه
زرعه در نیمه روشن های سرخ، در آسمانی کهربایی، بر فراز م لب«

 (Man Ray). »کنند غروب پرواز می
برای آنکه در همه جا عشق گسترده : حرف آخر دوستان من

 ادامه در صفحه           .شود، نخست باید در همه جا جنگ گسترد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )زند(خسرو شکری 

 ن می گیردجنبش کارگری ایران از نو جا
ی نیکی برای استقرار  حرکت های اخیر کارگران ایران طلیعه

در صد سال گذشته کارگران ایران، برغم . است دمکراسی در میهن ما
های  دست حاکمان و ضربات ناشی از خیانت مهار به های بی سرکوب
شان به آنان وارد آمد، نقش مهمی  ای که از سوی رهبران دروغین عدیده

 .یزش جنبش دمکراسی خواهی در کشورمان ایفا کردندبه هنگام خ
لذا . هنگام انقالب مشروطیت ایرن کشوری صنعتی نبود به

های  با این همه، اعتصاب. ای در آن نداشتند کارگران نقش تعین کننده
ی نخستین قرن بیستم نقش مهمی  کارگری و کارمندی پراکنده در دهه

ارگران ایرانی که با در نهضت مشروطیت ایفا کردند، بویژه ک
های دهقانی و صنعتگری، در اثر ورشکستی اقتصاد کشورِ آماج  پیشینه

. تهاجمات اقتصادی، به ورشکستگی و مهاجرت کشانده شده بودند
 -ترین اینان در چارچوب سندیکاهای کارگری قفقاز و اجتماعیون فعال

. بودندشان آشنا شده  عامیون سیاسی شده، به حقوق خویش و مردم میهن
همینان بودند که بخشی از جنگندگان مقاومت مشروطه خواهان را در 

دادند، و ستارخان را به  اش تشکیل می برابر محمد علیشاه و اربابان روسی
 9 ادامه در صفحهای که                             پیروز–پیروزی رساندند 

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 ه آنانقالب پرولتری و برنام

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

  دولت دوران گذار-3
 مثابه حقوق وزارت  مزد کارگری به: پ

تواند انکار کند که مارکس خصلت دمکراتیک کمون  لنین نمی
لنین . را بسیار برجسته ساخته است» دیکتاتوری پرولتاریا«پاریس، این 

وجه  هیچ  که هنوز دمکراسی پس از دیکتاتوری را به1917تان تا تابس
 آفرین گشته بود،  درد سر کرد، هر چند که دمکراسی برایش  انکار نمی

او در . کرد کمترین کوششی در انکار خصلت دمکراتیک کمون نمی
. گذاشت این دوران تنها میان دمکراسی بورژوائی و پرولتری تفاوت می

. دانست لی را مارکس برای دوران گذار ضروری میو این دومی و نه او
نامد،  های پرولتری می لنین مرا اپورتونیستی حقیرمایه و تهی از اندیشه

 .ام زیرا من چنین تفاوتی را مطرح نساخته
گی پرولتری دمکراسی در کمون پاریس چگونه بوده  باید دید ویژه

سازد،  نمیاست؟ کمون حق رأی طبقاتی را جانشین حق رأی همگانی 
زبان   امری که به-کند یک طبقه محدود نمی حقوق سیاسی را نیز فقط به

دمکراسی، یعنی از . امروزی دیگر دمکراسی نبوده، بلکه عکس آن است
 . میان برداشتن کلیه امتیازهای سیاسی برای یک رسته و یا یک طبقه

 تفاوت میان دمکراسی بورژوائی و پرولتری را 1917خیر، لنین در 
 :جست در جای دیگری می

تفاوت میان دمکراسی پارلمانتاریستی بورژوائی  کائوتسکی به« 
بهم ترکیب  ) علیه خلق(با بوروکراسی ) نه برای خلق(که دمکراسی را 

زند تا  کند و دمکراسی پرولتری که فورأ دست به اقداماتی می می
که برد  ریشه بوروکراسی را از میان بردارد و در وضعیتی بسر می

تواند با اقدامات خود بوروکراسی را تا برقراری کامل دمکراسی  می
 .برد خلقی بطور کامل نابود سازد، پی نمی

پردازد و شبیه  کائوتسکی در اینجا نیز به احترام خرافی دولت می
 . »دهد همان خرافات را نیز در برابر بوروکراسی از خود نشان می

ارت از نابودی فوری اگر بپذیریم که دمکراسی پرولتری عب
کن ساختن آن است، در آن صورت باید بپذیریم  بوروکراسی و ریشه
کند، در حال  چون دولتی که لنین بر آن حکومت می که هیچ دولتی هم

 . دورتر نیست» دمکراسی پرولتری«حاضر از 
 گری من از چه چیزی تشکیل شده است؟  اما ببینیم که خرافی

ت از کنار سه خواسته که مارکس در گرم زیرا بدون دق من خرافی
های کمون  مثابه خواست به» ای در فرانسه جنگ توده«نوشته خود درباره 

ها اهمیتی بنیادین قائل است،  به ثبت رسانیده و لنین برای این خواست
ها عوامل زیربنائی دمکراسی  لنین در این خواست. ام بسادگی گذشته
 . بیند پرولتری را می

  .ام  که من تا بحال این سه خواسته را نادیده گرفتهاین درست است
 5ادامه در صفحه 

 


